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«طرح کارورز»؛ فرصتی
برای دانشآموختگان استان
با توجه به معضل بيكاري در جامعه به ويژه تعداد زياد جوانان
فارغالتحصیل با مدارك عالي رســیدگی به اشتغال جوانان و
فارغالتحصیالن دانشگاهی با اجراي طرح کارورز در دستور كار دولت قرار گرفته است.
صفحه 7
را بخوانید

آوای سوگواری در کوچههای شهر
صدای زنگ کاروان امام حسین(ع) که از دور میرسد ،محرم
با هیاهوی آرامشبخشش از راه میرسد .همان روزهایی که
شهرها جامه سیاه بر تن میکنند و مردها و زنها دلهایشان را در جوی اشک
چشمانی میشویند که داغدار ساالر شهیدان است.
محرم که از راه میرسد باز سفرهاش را در مسجد و محله و کوچه و خیابان پهن
میکند .همان سفرهای که برکتش سراسر ایران را در برمیگیرد و لقمههایش
شفای بیماریهای روح و جسم مردم میشود.
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 8سال حماسه عاشقانه

جبهه یعنی نخلهای سوخته قربانی شده برای سالمتی وطن .یعنی تحمل آتش خمپارهها برای آزادی از قید و بندها.
یعنی نوجوانی که ناگهان مرد جنگ شده و عشقبازی میکند با خدا .جبهه یعنی ایستادن با هدف برای دفاعی ...

روي خط خبر
ترویج فرهنگ عاشورایی
در سوگواریهای حسینی

نماینده ولی فقیه در استان گفت :فرهنگ ناب عاشورایی باید در سوگواریهای
حسینی تبیین و ترویج شود که روحانیون و مبلغان دینی در این ارتباط نقش
مهمی برعهده دارند.
به گزارش مهر«آیت اهلل قربانعلی دری نجف آبــادی » در کالس درس اخالق
مدیران استان اظهارکرد :ایام محرم و عزاداری حسینی ،فرصت مطلوبی برای
نهادینه سازی و ترویج فرهنگ ارزشمند و ناب عاشورایی است که باید مورد توجه
سخنرانان سوگواری ها ،روحانیو ن و مبلغان قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در استان افزود :تبیین و گسترش فرهنگ عاشورایی در جامعه،
ایستادگی و مقاومت ما را از افزایش میدهد که این مهم سدی در برابر توطئهها
و هجمههای مختلف دشمنان اسالم است.
دری نجف آبادی بیان کرد :از ســویی در آیینهای ایام محــرم باید از هرگونه
خرافهگرایی و بدعت پرهیز شود و آنچه که بیش از همه باید مدنظر باشد ذکر پیام
اصلی قیام ابا عبداهلل الحسین(ع) است.
وی گفت :عزاداریهای حســینی باید به گونه ای برگزار شــود که هم غنی و
پرمحتوا باشد و هم دین مبین اسالم و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) را به خوبی
به جهانیان بشناساند تا از این طریق تالش دشمن برای ارائه تصویر نامطلوب از
اسالم و مسلمانان ناکام بماند.
نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد :این مراســم باید تداعی کننده وحدت و
انسجام و همدلی باشد .در همین راســتا باید برنامه ریزی اصولی برای اجرای
سوگواریها صورت پذیرد تا شاهد بی نظمی و بروز مشکالت ناشی از آن نباشیم.
دری نجف آبادی ادامه داد :امسال هفته دفاع مقدس با ایام محرم همزمان شده
اســت .به همین دلیل از این ظرفیت باید بهره گرفت تا در محتوای برنامه ها،
روحیه شهادت طلبی و مقام واالی شــهدا و ایثارگری آنان برای مردم به ویژه
جوانان تبیین و تشریح شود.
وی اضافه کرد :از ابتدای انقالب اسالمی دشمن با استفاده از منافقان ،تالش کرده
است تا از هر طریق ممکن به نظام اسالمی آسیب وارد کند ،اما موفق نشده و در
این مسیر از هیچگونه حمایتی از آنان دریغ نکرده است.
نماینــده ولی فقیــه در اســتان گفت :در این ســال هــا بیــش از  12هزار
نفر از مردم انقالبی کشــور به دســت منافقان کوردل به شــهادت رسیدند،
در حالی که کشــورهای مدعــی حقوق بشــر از این اقدامات تروریســتی در
مجامع جهانی به دفاع برخاســتند که نشان از دشــمنی آنها با نظام اسالمی
دارد.دری نجف آبادی افزود :امروز نیز دشمن با تفرقه انداختن در جهان اسالم به
دنبال دستیابی به اهداف شوم خود است که باید در این زمینه هوشیار باشیم و با
وحدت و پرهیز از تفرقه ،آنان را ناکام بگذاریم.

هنوز خبری از
انتخاب شهردار اراک نیست
فرماندار اراک از تشکیل نشدن جلســه هیات تطبیق برای اظهار نظر در خصوص
مصوبه شورای شهر اراک با موضوع انتخاب شهردار خبر داد.
«حسین بختیاری» در گفتوگو با ایســنا درباره صدور حکم برای شهردار منتخب
اراک گفت :تمامی مصوبات شورای شهر از جمله مصوبه انتخاب شهردار پس از ارسال
به دبیرخانه فرمانداری ،منجر به اعالم نظر ازســوی هیات تطبیق تا  2هفته پس از
تاریخ ثبت در دبیرخانه فرمانداری خواهد شد.
وی بیان کرد :در خصوص مصوبه شورای شــهر اراک برای انتخاب شهردار تاکنون
هیات تطبیق تشکیل جلسه نداده است و همچنان در مهلت قانونی  2هفته ای پس از
ثبت صورتجلسه و مصوبه شورای شهر در دبیرخانه فرمانداری قرار داریم.
فرماندار اراک بیان کرد :هیات تطبیق در فرصت قانونی خود در هفته جاری با تشکیل
جلسه نسبت به مصوبه انتخاب شهردار که از سوی شورای اسالمی شهر اعالم شده
است اعالم نظر خواهد کرد.
وی بیان کرد :هیــات تطبیق با اســتناد به قانــون نظر خــود را در خصوص این
مصوبه به شورای اســامی شــهر اراک اعالم خواهد کرد و تصمیم قانونی را اتخاذ
میکند.
در  12شهریورماه امسال اعضای شورای اسالمی شهر اراک پس از برگزاری انتخاباتی
در صحن علنی شورا «داوود تاجران»را با  10رای موافق از میان  5نامزد شهرداری
این شهر ،به عنوان شهردار انتخاب کردند.

ایجاد ۱۶۰فرصت شغلی برای مددجویان
کمیته امداد استان
معاون اشــتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) اســتان گفت :از ابتدای سال جاری
تاکنون با پرداخت 9/5میلیارد ریال تسهیالت۱۶۰ ،فرصت شغلی برای مددجویان
کمیته امداد مرکزی ایجاد شده است.
به گزارش مهر « مجید مشهدی» اظهار کرد :این فرصتهای اشتغال در بخشهای
پرورش دام ،صنایع دستی ،صنعت و خدمات ایجاد شده است.
وی افزود :میزان تســهیالت اعطایی به متقاضیان مشاغل خانگی کمیته امداد امام
خمینی (ره) این استان بین  ۵۰تا  ۱۰۰میلیون ریال بوده است.
معاون اشتغال کمیته امداد استان گفت ۸۵۱ :طرح اشتغال در  4گروه کار انگیزی،
توان افزایی ،خودکفایی و کار آفرینی امسال توسط کمیته امداد در این استان انجام
میشود.
وی با تاکید بر ضرورت بهره مندی از تســهیالت مشاغل خانگی توسط مددجویان
کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار کرد :سهم اشــتغال زایی کمیته امداد استان،
امسال  1098فرصت شغلی اســت که به این منظور  ۱۵۹میلیارد ریال منابع مالی
هدفگذاری شده است.
مشــهدی بیان کرد :تسهیالت اشــتغال زایی کمیته امداد اســتان در سال جاری
از محــل منابــع بانکــی از  ۲۲۰میلیارد بــه  ۴۳۰میلیــارد ریال افزایــش یافته
است.
معاون اشتغال کمیته امداد استان گفت۱۹ :درصد خانوادههای تحت حمایت این نهاد
زنان سرپرست خانوار هستند که ایجاد شغل و توانمندسازی اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی آنان در کاهش آسیبهای اجتماعی تاثیرگذار است و کمیته امداد از طریق
ایجاد مشاغل خرد و خانگی در این زمینه گام موثری برداشته است.
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اقتصادی
میزبانی مرکزی از هیاتهای
تجاری  7کشور
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایع ،معــادن و کشــاورزی اراک
خواســتار هدفمنــد شــدن دعــوت از هیاتهای تجــاری به
اســتان شــد و افزود :در  6ماه نخست ســال جاری هیاتهای
تجاری کشــورهای دانمارک ،چیــن ،ترکیه ،بلژیــک ،آلمان،
اتریش و روســیه به دعوت اتاق بازرگانی اراک به مرکزی ســفر
کردند.
«محمدرضــا جعفــری» در گفتوگو با ایســنا عنــوان کرد:
هیاتهای تجــاری باید به صــورت هدفمند به اســتان دعوت
شوند تا بتوان اثربخشــی و رشــد تعامالت و مراودات را شاهد
بود.
وی با اشــاره به اینکه برخی از شــرکتها به صورت جداگانه از
هیاتهای تجاری برای حضور در مرکزی دعوت میکنند و این
دعوتها عموما بــا هماهنگی اتاق بازرگانــی صورت نمیگیرد،
افزود :مســلما حضور هیاتهای تجاری به این شــکل اثربخش
نخواهد بود ،بلکــه باید این دعوتها با هدف و برای رســیدن به
مقصد مشخص صورت گیرد.
جعفری بیان کرد :اتاق بازرگانی همواره ســعی در بسترســازی
جهت توســعه اقتصادی و تعامالت خارجــی دارد و پس از این
بسترسازی فضا را به شــرکتها و واحدهای اقتصادی میسپرد
تا خود مســیر تعامالت را تعیین کنند و امور به خود آنها واگذار
میشود.
وی با بیان اینکه حضور صرف هیاتهای تجاری در استان کارساز
نیست ،تاکید کرد :البته بسیاری از تعامالت با شرکتهای خارجی
و هیاتهای تجاری در تهران و اتاق بازرگانی ایران انجام میگیرد
و امور پیگیری میشود و برخی از هیاتها به استان سفر میکنند
که این امــر میتواند در توســعه فضای اقتصادی اســتان موثر
باشد.
رئیس اتــاق بازرگانــی ،صنایع ،معــادن و کشــاورزی اراک با
تاکید بر اینکه حضور هیاتهای تجــاری در  2قالب هیاتهای
سرمایهگذاری و سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف در استان
دنبال میشود ،افزود :از ابتدای امســال تاکنون استان مرکزی
میزبان سفرای ارمنستان ،کنیا و دانمارک بوده است که به منظور
بازدید از صنایع ،بررســی راهکارهای توســعه روابط دوجانبه و
افزایش تعامالت و آشنایی با فرصتهای ســرمایهگذاری در 2
کشور وارد مرکزی شدند.
جعفری اضافه کرد :عالوه بر سفرا ،هیاتهای تجاری نیز در قالب
سرمایهگذاری ،بررســی وضعیت صنایع و همکاری اقتصادی و
صنعتی به استان دعوت شدند.
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درخشش کیک بوکسینگ کار دلیجانی در ایتالیا
«محسن توکلی» کینگ بوکسینک کاردلیجانی سبک  wascoنایب قهرمان جهان شد.
به گزارش ایرنا،توکلی در مسابقات آزاد جهانی کیک بوکسینگ  2017در ایتالیا مدال نقره این مسابقات
را کسب کرد.

پيامك شما را درباره
روزنامه مرکزی م 
يخوانيم

راه برای سند دار کردن امالک قولنامه ای بازاست

مديركل دفتر فني استانداري:مالكان به دليل طوالني بودن زمان انجام كار به دنبال سند دار كردن امالك نميروند
پروين جديدزاده
كرده است.
«محمود نــوروزي » بيــان میکنــد :آگاهي از
اراك – خبرنگار
مزيتهاي اين ماده قانوني ميتواند سبب ترغيب
مالکیت بدون سند رسمی سالیان و تشويق شــهروندان برای سنددار كردن امالك
گزارش ســال اســت که در تعداد زيادي از قولنامهاي شــود ،البته بايد توســط رســانهها و
شــهرها و روســتاها ســبب شده متوليان اطالع رسانيهاي الزم صورت گيرد.
كالهبرداران و سوء اســتفاده کنندگان از اراضی وي ادامه میدهد :شناســنامه دار كردن امالك
بدون آگاهي بخشــي و اطالع رسانيهاي الزم به
به پولهاي كالني برسند.
امالكي كه داراي قولنامه هستند بيشتر در حاشيه شــهروندان توسط دســتگاههای مربوط اقدامي
شهرها و يا شــهرهاي كوچك به ويژه شهرهاي نافرجام است .دســتگاه متولي بايد در اين زمينه
تازه تاســيس قرار دارند كه در چند سال گذشته جديت بيشتري داشته باشد ،البته در شهرکهای
جديدی كه ساخته میشود
سوء اســتفاد ههاي بسيار
اين مشكالت وجود ندارد و
زيادي از اين امالك شــده
بيشتر در حاشيه شهر شاهد
است .به طوري كه در برخي
موارد يك ملك به چندين اكنون از  33شهرستان استان وجــود امــاك قولنامهای
نفر فروخته شــده است .به  5شهرستان با مشكالت کمتری هستيم.
همين دليل افراد به امالك در زمینه امالك قولنامهای مواجه رئيس اتحاديه مشــاوران
قولنامهاي چندان اعتمادي هســتند ،از طرفــي در امالك امــاك اراك میافزایــد:
قولنامهاي به شرط اينكه مالكيت در خريد و فــروش امالك
ندارند.
بيشــك اســتفاده از مالك ازسوی محاكم قضايي محرز قولنامــهای طرفين معامله
سیاستهای تشــويقي و شود ،قولنامه پذيرفته ميشود و بايــد دقت زيادي داشــته
كاهش هزینهها ميتواند در صاحب آن ميتواند براي سنددار باشــند تا بــه مشــكل بر
خورد نكنند ،زيــرا امكان
روند سنددار شدن امالك كردن اقدام كند
سوءاستفاده و درست كردن
قولنامــهای بســيار مهم و
مدرك جعلي در خريد و فروش امالك قولنامهای
تأثیر گذار باشد.
وجود دارد.
وجود تعداد زياد امالك قولنامهای در حاشيه نوروزي اظهار میکند :ســنددار کــردن امالك
قولنامهای ســبب كاهش جرائم و ســوء استفاده
شهرها
رئيس اتحاديه مشــاوران امــاك اراك در این در اين بخش میشــود و با توجه به اينكه سنددار
باره میگوید :در چند ســال گذشته ماده قانوني كردن امالك مصوبه دولت است ،اين اقدام بايد بر
تحت عنوان مــاده  147و  148در زمينه ســند اساس ماده قانوني انجام شود.
دار كردن امالك قولنامهای توســط ثبت اسناد وي میگوید :سیاســتهای تشــويقي و كاهش
كشــور اعالم شــده كه ايــن مهم در ســنددار هزینهها رغبت افراد را براي سنددار كردن امالك
شــدن امالك قولنامــهاي روند مثبتــي ايجاد قولنامهای دو برابر میکند ،بنابراين شــهرداري

جلوگیری از تخلفات با سند دار کردن امالک

« سید رضا صدري» مدير كل ثبت اسناد و امالك استان اظهار میکند :افرادي كه امالک خود را به صورت عادی و
قولنامهای و به دور از هرگونه تشریفاتی منتقل میکنند ،زمینه را برای سوء استفاده افراد سود جو فراهم ميكنند،
بنابراين بايد در زمينه سنددار كردن امالك قولنامهاي اقدام كنند تا از بروز بسياري از مشكالت و سوء استفادهها
جلوگيري شود.

دعوت بانوی معلول پینگ پنگ باز استان به تیم ملی
نایب رئیس هیات جانبازان و معلوالن مرکزی گفت :بانوی معلول پینگ پنگ باز این استان به اردوی تیم
ملی دعوت شد.به گزارش ایرنا « مهین حسن آبادی » اظهارکرد « زهرا رضایی» ورزشکار دعوت شده
برای شرکت در این اردو به اهواز اعزام شد.

 8سال حماسه عاشقانه
رسول عودهزاده

بياعتباري امالك قولنامهاي

خبرنگار

جبهه یعنی نخلهای ســوخته قربانی شده برای
ســامتی وطن .یعنی تحمل آتش خمپارهها برای
آزادی از قید و بندها .یعنی نوجوانی که ناگهان مرد
جنگ شده و عشقبازی میکند با خدا .جبهه یعنی
ایستادن با هدف برای دفاعی مقدس برای حفظ نام و
آبرو و برای پاسداری از دین و شرف.
قلبهای بیقرار و زخمهای بیشمار  8سال همراه
مردمی بودند که خار چشم دشمنان شدند .با هر بانگ
آژیر خطر ،جلوهای از عزت و پایمردی و با هر بانگ اهلل
اکبر ،موزهای از دلدادگی و جانفشانی را رقم زدند.

اغلب زمین ها و امالک مناطق حاشیه نشین اراک به صورت قولنامه ای معامله می شوند عکس :همشهری

دنبال سند دار كردن امالك نميروند.
مديركل دفتر فني اســتانداري بيــان ميكند:
تخلفات صورت گرفتــه باعث شــده قولنامهها
بياعتبار شــوند ،زيرا ســوء اســتفاده از امالك
قولنامهاي زياد است ،بنابراين بايد برای رفع اين
مشكل راهكارهاي قانوني و آســانتري در نظر
گرفته شود.
ترغيب مالكان به سنددار كردن امالك

مدیر کل ثبت اسناد و امالک اســتان ميگويد:
سامانه تعیین تکلیف اراضی و امالک بدون سند
رسمی از سامانههای راهاندازی شده در كشور و به
تبع آن استان است که از ابتدای تشکیل در سال
 91تاکنون نزديك به  23هزار درخواست در این
سامانه ثبت شده است.
«ســيد رضا صدري» بيان میکند :در اين زمينه
 20هزار پرونده يعني  84درصد مورد رســیدگی
قرار گرفته است و اكنون از  12شهرستان در 11

پيامك شما را درباره
روزنامه مرکزی م 
يخوانيم

در جنگ نابرابر ایران و عراق ،جوانان رشید ما در مقابل همه دنیا ایستادند

نيز بايــد در اين بخش با شــهروندان همكاري و
سختگيريها را کمتر كند.
مديركل دفتر فني اســتانداري نيــز میگوید:
اسناد قولنامهای به اســناد عادي معروف هستند
كه در تمام كشــور و اســتانهای مختلف وجود
دارند .عالوه بر اســناد عادي و يا قولنامهاي اسناد
رسمي و اوقافي نيز نوع ديگري از اسناد به شمار
ميروند.
«حميدرضا نوازني» بيــان میکند :اكنون از 33
شهرستان استان  5شهرستان با مشكالت کمتری
در زمینه امــاك قولنامهای مواجه هســتند .از
طرفي به شرط اينكه مالكيت مالك ازسوی محاكم
قضايي محرز شــود ،قولنامه پذيرفته ميشود و
صاحب آن ميتواند براي سنددار كردن اقدام كند.
وي ادامه میدهد :در برخي از موارد داشتن سند
الزمه انجام كار اســت .مث ً
ال مالكاني كه به دنبال
بهســازي ،نوســازي و گرفتن تراكم براي امالك
خود هســتند ،حتماً بايد ســند  6دانگ داشته
باشند.
مدير كل دفتر فنــي اســتانداري ميافزايد :در
سالهای گذشته بر اســاس اجرای قانون  147و
 148اعالم شــد مدعیان مالکیت بــرای دریافت
سند به ثبت اسناد مراجعه کنند و با اعالم ادعای
مالکیت و ثبت نام و همچنین پرداخت بهای زمین
صاحب سند شوند كه تعداد بسيار زيادي اين اقدام
را انجام دادند.
نوازني اظهار میکند :شــرايط بر اساس اين ماده
قانوني خوب بود ،زيرا بعد از بررســیهای الزم و
واقعي بودن قولنامه ســند  6دانگ به افراد ارائه
میشــد ،البته فعال ايــن قانون انجام نميشــود
و قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــي اراضي و
ساختمانهای بدون ســند رسمي در تمام كشور
در حال اجراست.
وي میگوید :بر اســاس اين قانون مالكان داراي
امالك قولنامهای در يك پروسه زمانبر با شرايط
آسانتر امالك خود را ســنددار میکنند .در اين
زمينه قانون گذار راه را باز گذاشــته اســت ،اما
مالكان به دليل طوالني بــودن زمان انجام كار به
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شهرستان رسیدگی به درخواستها به روز است
و تا پایان سال رسيدگي به پروندهها در ساوه نیز
به روز خواهد شد.
وي ادامه میدهد :بر اساس قانون متقاضي برای
تعيين تکليف زمين يا ملک بدون ســند رسمي
خود ميتواند با مراجعه به ســايت سازمان ثبت
اســناد و امالک اقدام به ثبت نام كند .بعد از ثبت
تقاضا کارشناسان بازديد محلي انجام ميدهند و
اگر طبق قانون ملک يا زمين شرايط صدور سند
را داشته باشد ،اقدامهاي الزم انجام و سند صادر
ميشود.
مدير كل ثبت اسناد و امالك اســتان میافزاید:
يکي از مسائل اساسي مناطق حاشيهاي مالکيت
رسمي اســت كه اداره کل ثبت اسناد و امالک به
دنبال ترغيب ساکنان اين بخشها براي دريافت
سند رســمي اســت ،زيرا اگر وضعيت مالکيت
مشخص شود ساير مســائل جانبي خود به خود
حل ميشوند.

در استان

مردان مردی که گفتند «مترس از جانفشــانی گر
طریق عشق میپویی» و با خود عهد بستند که «در
طریق جانفشانی از شراری کم مباش» و به ما ثابت
کردند که «به اختیار چو پروانه جانفشانی کن».و ما
همهساله جشن میگیریم این مقاومت سرسخت،
این عظمت عاشقانه و این جانفشانی بینشان را تا
فراموش نکنیم که خطر همیشه در کمین ،پیروزی در
وحدت و بزرگی در فداکاری است.
ســالگرد هفته دفاع مقدس جشنی است در میانه
همه سختیها و رنجهای جنگ .سالروز آغاز حمله
رژیم بعثی صدام به ایران در آخرین روز شــهریور
سال  1359درسی اســت در میانه همه صفحههای
کتاب زندگی ما.

آیتاهلل «عبدالکریم فرحانــی» دیگر نماینده
خوزســتان در مجلس خبــرگان رهبری ،نیز

اشتغال

رتبه اول حضور اورژانس در محل حادثه برای مرکزی

«طرح کارورز»؛ فرصتی برای دانشآموختگان استان

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان:چند دستگاه بالگرد برای عملیات اورژانسی سفارش داده شده است که امید میرود حداقل یک بالگرد به استان تعلق بگیرد

اكنون بین فارغالتحصیالن و بازار کار همخواني وجود ندارد.همين مساله ریسک پذیری کارفرمایان را در به کار گیری آنها کاهش داده است

 42سال از راهاندازی اورژانس و مرکز فوریتهای پزشکی
در ایران میگذرد و هر روز شاهد رشد و ارتقای کیفیت در
این زمینه بودهایم.
اورژانس پیشبیمارستانی یا  EMSمجموعه خدماتی را
در اوقات اضطراری و حوادث در محیطی خارج از محیط
بیمارستان ارائه میکند و بعد از هر حادثه این امدادگران
 115و اورژانس پیشبیمارســتانی هستند که در محل
حاضر میشــوند و در کمترین زمان ممکن بیشترین
خدماترسانی را برای حفظ جان مصدومان ارائه میکنند
و از این حیث این حرفه حساسیت ویژهای دارد.
اما اورژانس پیشبیمارســتانی در استانی مانند مرکزی
که در کریدور ارتباطی شرق به غرب و شمال به جنوب
کشور قرار گرفته است اهمیت و حساسیت بیشتری دارد،
چراکه حوادث در این منطقه از کشــور بیشتر است و به
همین دلیل سنگینی کار در استان مرکزی شاید بیش از
دیگر نقاط کشور باشد.
اهمیت خدماترسانی سریع

به گزارش ایسنا ،رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان
به مناسبت 26شهریور ماه روز فوریتهای پزشکی ضمن
گرامیداشت این روز گفت :امروز به صورت کامال تخصصی
و پیشرفته در سراسر کشــور پایگاههای امداد دریایی،
زمینی ،هوایــی ،جادهای و شــهری ،موتورآمبوالنس و
اتوبوس آمبوالنس خدمات الزم را به بیماران و مصدومان
ارائه میکنند.
دکتــر «فرزین خشــنودی» بــا تاکید بــر ایثارگری
تکنسینهایاورژانسپیشبیمارستانیکهدرهرشرایطی
امنیت و سالمت خود را برای حفظ امنیت و سالمت جامعه
به مخاطره میاندازند ،عنوان کرد :فعالیت در این حرفه
حضور به موقع و واکنشی ســریع و موثر را میطلبد که

تکنسینهای اورژانس همواره در این راستا فعالیتهای
امیدبخش و تاثیرگذاری داشتهاند.
خشــنودی بیان کرد :با توجه به اهمیت خدماترسانی
سریع و به موقع  49پایگاه اورژانس متشکل از  29پایگاه
جادهای و  20پایگاه شهری در این استان فعال هستند و
برای افزایش این تعداد و راهاندازی اورژانس روستایی نیز
تالشهایی در حال انجام است ،همچنین چند دستگاه
بالگرد جدید سفارش داده شده است که امید است یکی
سهم استان مرکزی باشد.
وی با اشاره به وجود  55دستگاه آمبوالنس و یک اتوبوس
آمبوالنس و خدمت رسانی آنها در اســتان اظهار کرد:
مرکزی شاهراه مواصالتی کشور است که شمال کشور را
به جنوب و غرب را به شرق متصل میکند و مسافران اغلب
با خستگی وارد این استان میشوند .این امر حوادثی را رقم
میزند که خدماترسانی به موقع را میطلبد.
خدماترسانی در محل وقوع حوادث

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان افزود :عالوه بر
جغرافیای استان اکثر صنایع مادر همچون آلومینیوم،
پتروشیمی وپاالیشگاه در این استان استقرار دارند که
احتمال بروز هر حادثــهای در چنین منطقه صنعتی
میرود ،همچنین بیش از استانداردهای کشوری تردد
خودروهای سنگین در استان مرکزی به ثبت رسیده
است که مجموعه این مولفهها حضور و خدماترسانی
به موقع عوامل امدادی را در لحظــات خاص ایجاب
میکند.
وی با اشاره به جایگاه مطلوب خدماترسانی اورژانس
پیشبیمارستانی استان در محل حوادث گفت :اخیرا
در جلســهای در تهران رئیس پلیس کشــور استان
مرکزی را صاحب رتبــه اول در زمان حضور در محل

حادثه بین استانهای کشــور معرفی کرد که این امر
حاصل تالش امدادگران و تکنسینهای اورژانس است.

کاهش زمان خدمت رسانی

خشنودی زمان اســتاندارد بینالمللی حضور در محل
وقوع حوادث جادهای را  15دقیقه و حوادث شــهری را
 8دقیقه پس از اطالع به مرکز فوریتهای پزشکی عنوان
کرد و گفت :در سال گذشته و  5ماه نخست سال جاری
اورژانس پیشبیمارستانی استان به صورت میانگین در
مدت 11/8دقیقه در محل حوادث جادهای و 6/8دقیقه در
محل حوادث شهری حاضر شده که با وجود کمبودهای
پایگاهی به ویژه در مناطق شهری عملکرد قابل قبولی از
خود به جای گذاشتهاند.
وی تعداد ماموریتهای تصادفی در  5ماه نخست سال
جاری را  5951ماموریت اعالم کرد و افزود :از این تعداد
 3570ماموریت در نقاط شــهری و  2381ماموریت در
مناطق جادهای بوده است .در این تعداد عملیات 8309
نفر به بیمارستانهای استان منتقل و تعدادی نیز در محل
حادثه درمان شدند.
رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان بیان کرد :در بازه
زمانی مذکور  21هزار و  486مورد ماموریت غیرتصادفی
در استان انجام شــده اســت که  12هزار و  570مورد
شهری و  5305مورد نیز جادهای بوده و باقی نیز حوادث
غیرترافیکی بوده است.
خشنودی بیان کرد :روزانه  200مورد ماموریت در نقاط
مختلف اســتان رخ میدهد که در حــدود  250نفر به
مراکز درمانی اعزام میشوند .با وجود اینکه نیاز به رشد
 50درصدی نیروهای آمبوالنس هســت ،اما همچنان
خدماترســانی در کمترین زمان ممکــن و با باالترین
کیفیت انجام میگیرد.

کمبود فضای کتابخانهای در خمین
رئیس اداره کتابخانههای عمومی خمین گفت :ســرانه
فضایکتابخانهایخمینبهازایهر 100نفر۹۸سانتیمتر
و کمتر از میزان اســتاندارد اســت و از این نظر با کمبود
مواجه هستیم«.مجتبی حیدری» در گفت و گو با مهر
اظهار کرد :این شهرســتان دارای  6کتابخانه در شهر و
روستاست.زیربنای کتابخانههای عمومی این شهرستان
نیز در مجموع  2هزار متر مربع اســت که برای افزایش
فضای کتابخانههای عمومی آن  2هزار متر مربع فضای
دیگر نیاز است.حیدری با بیان اینکه اعتباری برای ساخت
فضای کتابخانه ای تعلق نمیگیرد ،بیان کرد :برای ساخت
کتابخانه مرکزی خمین ،شهرداری 2هزار متر مربع زمین
در اختیار این نهاد قرار داده است ،اما به دلیل کمبود منابع

مالی ساخت این کتابخانه امکان پذیر نیست.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی خمین اضافه کرد :برای
مستقل شدن کتابخانه ســرداران شهید از اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی این شهرســتان در زمینی به متراژ ۲۸۰
مترمربع تغییر کاربری و نقشه کشی انجام شده که نیاز
است خیرین ،شهرداری و شورای شــهر برای این اقدام
همکاریهای الزم را با این نهاد انجام دهند.
حیدری با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از
۴۰۰نسخه کتاب به کتابخانههای عمومی این شهرستان
اهدا شــده ،بیان کرد :کمبود کتاب در کتابخانههای این
شهرستان عمدتا در حوزه کتابهای کمک درسی است
که با اهدای کتاب توسط دانش آموزانی که به دانشگاه ورود

پیدا میکنند ،این کمبود جبران شده است.
وی ادامه داد :از ابتدای سال تاکنون 5هزار نسخه کتاب در
زمینههای مختلف به کتابخانههای این شهرستان اضافه
شده و اکنون  ۱۱۰هزار نسخه کتاب در کتابخانههای این
شهرستان برای استفاده کتابخوانان موجود است .رئیس
ادارهکتابخانههایعمومیخمینگفت:برایافزایشسرانه
مطالعه ،اقدامات فرهنگی امری ضروری است و اکنون این
شهرستان بیش از  5هزار نفر عضو فعال کتابخانه ای دارد.
حیدری به ایستگاههای مطالعاتی نیز اشاره کرد و افزود:
اکنون ۲۰ایستگاه مطالعه کتاب در ادارهها و اماکن عمومی
این شهرستان مستقر هستند که اقدامی موثر در گسترش
فرهنگمطالعهوکتابخوانیاست.
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جانفشانی در رکاب وطن

نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و
امام جمعه موقت اهواز با اشاره به همزمانی هفته
دفاع مقدس با بازگشایی مدارس ،ضمن یادآوری
شهادتطلبی دانشآموزان میگوید 15 :درصد
همه شــهدای کشورمان شــهدای دانشآموز
هســتند .این یک پدیده بینظیر است که باید
این فرهنگ را به دنیا نشان بدهیم تا ملتهای
تحت ظلم و استکبار که نیازمند چنین فرهنگی
هستند ،مقاومت و رشد کنند.
آیتاهلل «محســن حیــدری» در گفتوگو با
همشــهری تأکیــد میکنــد :روحیــهای که
دانشآمــوزان ما در دفاع مقدس از خودشــان
نشان دادند از معجزات تاریخ اسالمی است.
وی به تقارن هفته دفاع مقدس امســال با ایام
محرم اشــاره میکند و آنها را از هم جدانشدنی
میداند و میافزاید :به فرمایش امام خمینی(ره)
ما هر چه داریم از محرم و صفر اســت .برای پی
بردن به عمــق تأثیر فرهنگ عاشــورا در دفاع
مقدس باید جلوهها و یادگارهای دفاع مقدس
یعنی وصیتنامهها ،نوشتهها و خاطرات شهدا،
تابلوهای جبهه و جنگ ،اسامی اماکن ،مقرها،
سنگرها ،مناطق عملیاتی و محورها ،لشکرها،
گردانها ،گروهانها و علیالخصوص عملیاتها
و رمز عملیاتها و شــعرها و شعارهای جنگ را
مطالعه و بررسی کرد.
به گفته امام جمعه موقت اهواز ،شهادتطلبی
فرهنگی اســت که امام امت از فرهنگ اسالم و
مکتب سیدالشهدا (ع) به ملت ما آموزش داده
است .ملت ما نیز با این فرهنگ رشد کرده و این
فرهنگ اکنون منتشر شده است.
آیتاهلل حیدری میگوید :در جنگ تحمیلی که
دشمنان برای سرنگونی حکومت نوپای انقالب
اســامی به وجود آوردند ،مردم ما از هر صنف،
قوم و نژادی به صحنه آمدنــد و با رهنمودهای
حکیمانه بنیانگذار جمهوری اســامی علیه
دشمنان اسالم خروشیدند و از اسالم و انقالب
اسالمی پشتیبانی کردند.
عظمت عشق

عكسها :همشهری
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مهسا شاهمنصوري
کارورز به عنوان نیروی کار پس از دوره کارورزی ،از
اراكـ خبرنگار
پرداخت حق بیمه ســهم کارفرما به مدت  2سال به
صورت صد درصدي معاف میشوند.
با توجه بــه معضل بيكاري در جامعه بــه ويژه تعداد وي ادامه میدهد:اكنون بین فارغالتحصیالن و بازار
زياد جوانان فارغالتحصیل با مدارك عالي رسیدگی کار همخواني وجود ندارد.همين مساله ریسک پذیری
به اشــتغال جوانان و فارغالتحصیالن دانشــگاهی با کارفرمایان را در به کارگیری فارغ التحصیالن کاهش
اجراي طرح کارورز در دســتور كار دولت قرار گرفته داده است .بر اساس دســتورالعمل وزارت تعاون هر
است .اين طرح در سال گذشته در  8استان كشور به کارفرمایی که از میان فارغالتحصیالن فردی را برای
صورت آزمايشي اجرا شده و امسال با شناسايي نقاط آموزش و کارورزی در مدت زمــان  4تا  6ماه جذب
ضعف و رفع مشــکالت در تمامي استانهای كشور کند ،میتواند از مزايايي كه براي كارورز در نظر گرفته
اجرا خواهد شد.
شده ،استفاده كند.
با اجراي اين طرح افراد میتوانند در رشــتههایی كه مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ميافزايد:
باال بــودن میــزان بيــكاري فارغالتحصیالن
مورد نياز جامعه است به مهارتآموزی بپردازند و بعد این طرح هم بــه کارفرمایان در انتخــاب نیروی کار
از آن جذب بازار كار شوند ،زيرا يكي از معضالتي كه کمک میکند و هــم به کارورزان کمــک میکند تا
دانشگاهی
در چندين سال گذشته جامعه را با خود درگير كرده با تجربه کار عملــی وارد بازار کار شــوند ،همچنين معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون ،کار و رفاه
وجود فارغالتحصيالنی است كه بازار كاري برايشان كارورزان در دوره کارورزی یک سوم مبلغ قانون کار را اجتماعی اســتان نيز ميگويد :با توجــه به باال بودن
وجود نداشته و در واقع جامعه از آن شغل اشباع شده به عنوان حقالزحمه از طرف دولت دریافت میکنند میزان بيكاري در خمين و اينكه اين شهرستان جزو
است .اين طرح در مركزي مانند ساير استانهای ديگر و تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی نيز قرار خواهند شهرهاي کمتر توســعه يافته است دانش آموختگان
تحت عنوان طرح كارورز اجرا خواهد شد.
دانشــگاهی خميــن در 68
گرفت.
واحد صنعتــی و تولیدی طرح
آبايــي اظهــار میکنــد :ثبت
ثبت نام براي طرح كارورزي در استان
کارورزی را خواهند گذراند.
نــام در ســایت كارورز داراي
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان شــرايط ســني اســت .براي مدیــرکل تعــاون ،کار و رفاه «نگين براتي» بيــان میکند:
ميگويد :يكــي از دغدغههایی كه اكنون در كشــور فار غالتحصیــان در مقطــع اجتماعی اســتان :بر اســاس  2واحــد صنعتــی و تولیدی
وجود دارد،افزايش جمعيــت بيكاران فارغالتحصيل کاردانی تا  25سال ،کارشناسی دســتورالعمل وزارت تعــاون در خمین بــرای اجرای طرح
دانشگاهي است .در همين زمينه طرحي تحت عنوان  28سال و برای کارشناسی ارشد هــر کارفرمایی کــه از میان کارورزی در محیط واقعی کار
«طرح كارورز» در برنامه ششــم توســعه به تصويب و دکتری  33سال در نظر گرفته فارغالتحصیــان فردی را برای اعالم آمادگی و در سامانه ثبت
مجلس رسيده است تا در زمينه رفع اين مشكل گامي شده و  2ســال خدمت سربازي آموزش و کارورزی در مدت زمان نام کردهاند كــه اميدواريم اين
جدي برداشته شود.
نيز براي آقايــان اضافه خواهد  4تا  6ماه جذب کند ،میتواند از تعداد واحدها در اين شهرستان
«محمد تقی آبایــی» بيان میکند :ايــن طرح برای شد .وي میگوید :کارورزان برای مزايايي كه براي كارورز در نظر با توجه به باال بودن آمار بيكاري
افزايش پيدا كند.
ترغیــب کارفرمایــان و کارآفرینان بخــش تعاون و این طرح بايد در دفاتر کاریابی گرفته شده است استفاده كند
وی ادامه میدهد :بــا توجه به
شــرکتهای خصوصی انجام شــده است ،همچنين ثبت نام کرده باشند .این افراداد
کارفرمایان با شرکت در این طرح و در صورت جذب بعد از این مرحله و پس از گذشت  2ماه میتوانند در اينكه بيكاري دغدغه اساسی در کشور و استان به شمار
ميرود ،اين معضل در فارغالتحصیالن دانشــگاهی از
میزان باالتری برخوردار است .در اين زمينه دولت در
رفع مشكل بيكاري در استان با اجراي طرح كارورز
تالش اســت كه از طرحها و ايدههاي نو برای رفع اين
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار میگوید :برای تحقق اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتي مورد
مشكل استفاده کند .معاون کارآفرینی و اشتغال اداره
نظر مقام معظم رهبري در حوزه مهارت آموزی ،طرح کارورزی و آموزش مهارت در محیط کار واقعی برای اشتغال افرادی
کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ميافزايد :اجرای
که مهارت ندارند از سوی دولت پیشنهاد شده است.
«ظفر افشون» بيان میکند :در این طرح فارغالتحصیالن دانشگاهی بدون مهارت ،دورههای مهارت آموزي سازمان فنی طرحهای کارورزی و مهارت آموزی در شــورای عالی
و حرفهای در واحدهای تولیدی را میگذرانند و در صورت رضايت كارفرما از عملكرد اين افراد تحت عنوان كارورز در اشتغال به منظور عبور از بحران بيكاري مصوب شده كه
همان محيطي كه آموزشهای الزم را دیدهاند مشغول به فعاليت خواهند شد.
در اين زمينه نيز برش استاني در نظر گرفته شده است.
وي ادامه ميدهد :با توجه به اينكه وزارت کار در مدت آموزش ،یک سوم حقوق این افراد را پرداخت میکند ،فشاری به براتي اظهار میکند :اجرای بند  2سیاستهای کلی
واحد تولیدی وارد نمیشود ،همچنین دولت به مدت  2سال حق بیمه آنها را پرداخت ميکند.
اشتغال ابالغی از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار ميافزايد :طرح کارآموزی برای فارغالتحصیالن جویای کار و
طرح مهارت در محیط واقعی کار برای تمامی افراد است .این طرحها آشنایی کارآموز با وضعیت کارگاه تولیدی را سبب طرح مهارتآمــوزی و کارورزی در محیط کار واقعی
کلید خورده است .رويكرد اصلي و مهم اين طرح ایجاد
خواهد شد.
افشون اظهار میکند :در پايان دوره گواهينامه دوره آموزشي به افراد ارائه میشود و اگر جذب واحدي كه در آن آموزش بسترهای الزم برای اشتغال مولد و پایدار و همچنین
تثبیت فرصتهای شغلي موجود است.
دیدهاند ،نشوند براي واحدهاي متقاضي جديد اين افراد در اولويت خواهند بود.

طرح كارورزي شركت كنند.همچنین كساني كه در
اين طرح ثبت نام میکنند نبايد بیشــتر از  5سال از
زمان فارغالتحصیلیشان گذشته باشد.
مدیرکل تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان بيان
میکند :واحدهاي پذيرنــده كارورزان نيز بايد داراي
شــرايطي از جمله وجود حداقل  3نفر بیمه شــده
باشــند تا بتواند یک نفر را جذب کنند ،اما واحدهای
کشاورزی و واحدهای دانش بنیان با  2نفر بیمه شده
میتوانند یک نفر را جذب کنند ،همچنين واحدهای
صنفی به ازای هر بیمه شــده میتواننــد یک نفر را
جذب کنند.

درباره نقش مردم خوزستان در دفاع مقدس به
همشهری میگوید :مردم خوزستان همراهی و
پیروی از والیت را چه در دوران انقالب اسالمی
و چه پس از آن به ویژه در دفاع مقدس به طور
کامل نشان دادند.
وی بیــان میکند :مــردم خوزســتان ثابت
کردند در همــه عرصهها در دفــاع از صیانت
جمهوری اســامی ایران تابلو اســتقامت و
فداکاری هستند .آنها در  8سال دفاع مقدس
در شــرایطی که هنوز نه ارتش سازمان یافته
بود و نه بسیج شکل گرفته بود در مقابل یورش
دشمن ایستادند و از امنیت ایران دفاع کردند
تا پیروز شوند.
رئیس شــورای محتوایــی صالحین کشــور
میافزاید :اگر ما توانســتیم انقالب اسالمی را
پیش ببریــم ،به خاطر رزمندگان بــود .اگر در
دوران دفاع مقدس حتی یک متر از خاک ایران
واگذار نشــد ،فقط به خاطر دلیرمردانی بود که
در جبهه حضور یافتند و از دین و میهن ما دفاع
کردند.
آیت اهلل فرحانی ادامه میدهد :ایران اسالمی در
هر جنگی که رخ داد بخشی از خاکش جدا شد،
ولی تنها جنگ نابرابــر که در آن در مقابل همه
دنیا ایستادیم و یک وجب از خاکمان را ندادیم،
جنگ تحمیلی بود و این موضوع به دلیل حضور

رزمندگان جانبرکف در جبهــه و میدانهای
جنگ محقق شد.
تیر دشمنان به سنگ خورد

فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان
نیــز در گفتوگو با همشــهری اظهار میکند:
شهدایی که روزی با قدی رشید از خانوادههای
خود جدا شدند و دنیا را پشت ســر نهادند تا با
دیوصفتان و صدامیان متجاوز بجنگند قهرمانانی
هستند که سالیان ســال در بیابانهای جنوب
گمنام ماندند و امروز روح پاک این شهدا است
که ملت ما را زنده کرده است.
سردار «حسن شاهوارپور» میگوید :اگر آن روز
دشمنان ما ایرانهراسی را شعار دادند و تبلیغ
کردند و صدام خیرهســر هم باورش شــد ،این
جوانان آمدند در میدان مبــارزه و مثل مردان
مردی که در حادثه عاشــورا به دشــمن «نه»
گفتند ،ایستادگی کردند.
او میافزاید :امروز دشمنان ما اسالمهراسی را در
منطقه شعار میدهند و در کشورهای اروپایی
با تبلیغات گســترده اســام را دین خشونت و
تروریســم معرفی میکنند ،اما بعد از اینکه در
ایرانهراسی و اسالمهراسی موفق نشدند آمدند
و گروههای تکفیری را اجیــر کردند ،اما باز هم
مدافعان حرم وارد عرصه شــدند و به امام خود

@markazi
hamshahri.org

لبیک گفتند و تیر دشمنان به سنگ خورد.
سردار شاهوارپور ادامه میدهد :امروز ایستادهایم
تا به همه دنیا و تمام کســانی که آن روز از یک
انسان خیرهســر و متجاوز پشــتیبانی کردند
بگوییم ملت ایران مردانه ایستادهاند و همچنان
با همه توان از آب و خاک میهن اسالمی و از دین
و شرف خود محافظت و پاسداری میکنند.
فرمانــده ســپاه حضــرت ولیعصــر (عــج)
خوزستان ۳۱شهریور سال  ۵۹را روزی بزرگ
میخواند و میافزاید :هم تلخیهای ثبت شده
در تاریخ آن روز و هم شــیرینیهای حاصل از
مقاومت و ایستادگیها را باید ثبت کرد.
وی تاکید میکند :ایران توانســت با اعتقاد به
خود و با تکیه بر توانمندیهــای داخلی امروز
در حوزه امنیــت مقتدر ظاهر شــود و امنیتی
پایدار در منطقه ایجاد کند .نیروهای جمهوری
اسالمی به عنوان ستون مقتدر منطقه در برابر
زیادهخواهیها ایستادگی میکنند.
اســتعانت از خدای متعال ،هدایت مقام معظم
رهبری و تکیه بر توانمندیهــای جوانان این
ملت تنها عاملی اســت که میتواند کشور ما را
پیروز کند و ما تنها به ایــن روش میتوانیم به
اهداف متعالی و مقدسی که برای پیشبرد نظام
جمهوری اسالمی است دست یابیم.
دشمن نتوانست قامت ملت ایران را خم کند

دشمن تا بن دندان
 31شهریور  37سال پیش،
ِ
مســلح به قصد تصاحب بخشهــای مهمی از
خاک کشــور عزیزمــان و نیز با هــدف درهم
شکستن قدرت ملت و نظام جمهوری اسالمی
وارد خاک ایران شــد و  8ســال برای رسیدن
به ایــن رؤیا تخریــب کرد ،زخــم زد ،مجروح
کرد و مــادران و پدران زیادی را ســیاهپوش و
فرزندان بسیاری را یتیم کرد ،اما هرگز نتوانست
قامت ملــت ایــران را اندکی خم کنــد .هرگز
نتوانست.
جوانان برومند ایــران در هر خطه از این خاک،
در خوزستان ،لرســتان ،کرمانشــاه ،ایالم و...
جانبرکف قــدم به میدان گذاشــتند و آبروی
ایران و ایرانیان را تا ابد حفــظ کردند و اعتبار
دشمن بعثی و حامیانش را برای همیشه درهم
شکستند.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

آوای سوگواری درکوچههای شهر
فاطمه امامی

خبرنگار

صدای زنگ کاروان امام حسین(ع) که از دور میرسد ،محرم با
هیاهوی آرامشبخشش از راه میرسد .همان روزهایی که شهرها
جامه سیاه بر تن میکنند و مردها و زنها دلهایشان را در جوی
اشک چشمانی میشویند که داغدار ساالر شهیدان است.
محرم که از راه میرسد باز سفرهاش را در مسجد و محله و کوچه
و خیابان پهن میکند .همان سفرهای که برکتش سراسر ایران
را در برمیگیرد و لقمههایش شــفای بیماریهای روح و جسم
مردم میشود.
محرم با نوای «هل من ناصــر» اباعبداهلل(ع) از راه میرســد و
باز حقیقتی با نام «کل یوم عاشــورا و کل ارض کربال» در عمق
جانت هیاهویی به راه میانــدازد .از کودکی در این مکتبخانه
قد کشــیدهای و به خوبی میدانی این جنگ تــا صبح قیامت
پایدار است...
به خوبی میدانی وقتی حسین(ع) دست عزیزترینهای روزگار
را گرفته و با خود به صحرای کربال بــرده ،معنیاش چیزی جز
اتمام حجت نیست .اتمام حجت با همه کسانی که قرار است در
ق و باطلهای هر روزه زندگیشان یکی
هیاهوی روزگار ،میان ح 
را انتخاب کنند و هر بار باید از خود بپرسند پاسخ لبهای تشنه
را چه کسی میدهد؟
سنتهای عزاداری در شهرهای مختلف

محرم که میآید شــمال و جنوب نمیشناسد .از ساحل دریای
خزر گرفته تا جزایر خلیج فارس همه و همه در این داغ مشترک
عزادارند و هر کس به شیوه خود این حزن و اندوه را نشان میدهد.
«نخلگردانی ،طبقکشی ،طشــتگذاری ،دستههای شاخسی
واخســی ،زارخاکِ ،گلمالی ،بیلزنی و »...فقط بخش کوچکی
از جلوهها و مراسم عزاداریای است که مردم شهرهای مختلف
ایران در این روزها و شبهای عزای سید و ساالر شهیدان انجام

میدهند.
طشتگذاری رسمی است که آذریزبانهای کشور در مساجد
و حسینیهها پیش از محرم به جا میآورند .نخلگردانی از آداب
عزاداری در میدان بزرگ شهر یزد است .مردم زنجان این روزها
در تدارک برپایی یک مراسم عظیم در حسینیه بزرگ این شهر
م را با محوریت بارگاه امام هشتم(ع)
هستند .مشهدیها مراســ 
پیش میبرند و قمیها با داشــتن هیأتهای بســیار قدیمی و
رسومی که مخلوطی از آداب ملل مختلف است ،به استقبال این
ماه میروند .در تهران و تبریز و شیراز بازار محور اصلی برگزاری
مراسم محرم است و در لرستان مراسم سوگ سیاوش قرار است
سختیهای ظهر عاشورا را به مردم نشان دهد.
امام حسین(ع) با همه حکمتها و زیباییهای مکتبش از کودکی
تا کهنســالی هر فرد از ملت ایران ،عنصر هویتی بسیار پررنگ
است طوری که حتی اقلیتهای مذهبی ایران نیز در ایام عزای
سیدالشهدا(ع) سیاهپوش این داغ میشوند.
مراســمی که این روزها در کوچه به کوچه شهرها و روستاهای
کشورمان برگزار میشود هر کدام میتواند مدرسه بزرگی برای
آموزش درست زندگی کردن باشد.
هزینه  2هزار میلیارد تومانی برای اطعام

همانگونه که حجتاالســام «علی دارابی» ،معاون ســازمان
تبلیغات اســامی ،میگوید :در دهه اول محرم در کشور حدود
۲هزار میلیارد تومان برای اطعام عزاداران هزینه میشــود .این
یعنی محرم اوج مشارکت مردمی است .در واقع این مدرسه عالوه
بر درسهای بزرگی مانند شناخت حق و باطل و از جان گذشتگی
در مسیر حق ،به ما درس همافزایی در امور خیر را یاد میدهد.
برگزاری مجالس عزای کوچک در خانهها و توســط بانوان یکی
از جلوههای بیهمتای این روزهاســت .مجالسی که میتواند با
ذکر نکتههای کلیدی و ساده توســط مبلغان آموزشدیده ،در
اصالح سبک زندگی و بهبود فضای فرهنگی جامعه نقش بسزایی
داشته باشد.

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكmarkazi@hamshahri.org :

چاپ :روزتاب(تهران)

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در مرکزی:
مجيــد ميرعظيــم  -نشــانی :اراك،خيابــان
امامخمينــي (ره) ،ميــدان شورا،پاســاژ طــا  ،طبقه
ســوم  -تلفــن086 -32228111-32221961 :

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

محرم با نوای «هل من ناصر» از راه رسیده است

بهترین فرصت برای اصالح امور

حسین سکوالر
«هیأتها نمیتوانند سکوالر باشند ،هیأت امام
ِ
ما نداریم! هر کس عالقهمند به امام حســین(ع) اســت ،یعنی
عالقهمند به اسالم سیاسی ،اسالم مجاهد ،اسالم مقاتله ،اسالم
خون دادن و اســام جان دادن اســت؛ معنای اعتقــاد به امام
حسین(ع) این است ».اینها سخنان مقام معظم رهبری است .از
نظر ایشان ایام محرم بهترین فرصت برای اصالح بسیاری امور در
جامعه و حتی جهان اسالم است .استفاده از ظرفیت محرم یعنی
حتی کودکان میانمار هم در لحظه به لحظه این حرکت جمعی
مردم ایران شریک و حاضر باشند.
همانطور که امام راحل میگفتند ،محرم و صفر اســام را زنده
نگه داشته است .در واقع بقای تشیع به این مکتب پرشور وابسته
است و عجیب نیست اگر مراجع تقلید و علمای تشیع بیشترین
حساسیت را نسبت به ویژگیهای عزاداری داشته باشند و برای
رفع آسیبهای آن تالش کنند.
ترجیح ندادن عزاداری به نماز اول وقت ،لزوم بیان مسائل شرعی
در منابر ،پرهیز از خرافاتگرایی در مداحیها ،پرهیز از استفاده
از آهنگهای موهن در مداحیها و توجه به اشعار مناسب و زیبا
از جمله موضوعهایی است که مراجع تقلید تقریبا هر سال با آغاز
ماه محرم به عزاداران توصیه میکنند.
توصیههای مراجع عظام تقلید

آیتاهلل العظمی «عبداهلل جوادیآملی» در جلسه درس اخالق
خود ،مداحان و ذاکران اهلبیت(ع) را به رعایت عظمت و جالل
خاندان عصمت و طهارت توصیه کردند و افزودند :مداحان کاری
که از عظمت اهلبیت(ع) کمکند ،انجام ندهند ،این سفارش
حسینبنعلی(ع) است .بگذارید کربال با جالل و شکوه شناخته
شود .حرفها ،قصهها ،داستانها ،روشها و منشهایی را که از
جالل کربال ،جمال کربال ،عظمت کربال ،استقالل کربال ،حریّت
و آزادیخواهی کربال کم کند ،نزنید .در صحنه عاشورا و در آن
موقعیت خطیر حسینبنعلی(ع) به اهلبیت(ع) خود فرمود:

کاری کنید در این سفر که عظمت و حیثیت شما محفوظ باشد؛
بنابراین مداحان و ذاکران نباید روش و کاری که از جالل و شکوه
اهلبیت(ع) بکاهد انجام دهند و حرف و ســخن بدونسند و
مدرک بیان کنند.
آیتاهلل العظمی «ناصر مکارمشــیرازی» هم هر سال با نزدیک
شــدن به ایام محرم ،به مداحان درباره استفاده از اشعار ضعیف
برای اهلبیت(ع) هشدار میدهند .اشــعاری که به نوعی وهن
سیدالشهدا(ع) و یارانش محسوب شود و حاوی نکاتی توهینآمیز
یا نادرست باشد.
ایشان با بیان این که شیعیان صدها سال تالش کردهاند تا عزاداری
محرم و صفر زنده بماند ،گفتند :در گذشــته مداحی و عزاداری
برای امام حسین(ع) جرم بود و حتی موجب به خطر افتادن جان
افراد میشد اما مردم به هر سختی و به قیمت از دست دادن مال
و جان این سنت را زنده نگهداشتند و امروز وظیفه ما پاسداری
صحیح از آن است.
این مرجع عالیقدر با اشاره به این که برای یک مداحی خوب باید
به منابع صحیح مراجعه کرد افزودند :باید از اشــعار هماهنگ با
کتابهای معتبر و مقاتل اصیل بهره جست .بر همگان الزم است
شکوه امام حسین(ع) را در اشــعار و مداحیها جلوهگر سازند و
شاعرانی هم که به سرودن اشعار میپردازند باید به تاریخ عاشورا
و صدر اسالم مسلط باشند.
آیتاهلل العظمی «جعفر سبحانی» ،یکی دیگر از مراجع عالیقدر
هم خطیبان ایام محرم را به مطالعه پیش از رفتن بر منبر توصیه
کردند .ایشان با اشاره به ســاعتها مطالعه منبریهای معتبر
گذشته ،از خطیبان خواســتند در این ایام برای ایراد سخنرانی
بیشتر از قرآن استفاده کنند.
آیتاهلل العظمی سبحانی خواستار شناخت نیازهای روز جامعه
توسط طالب و مبلغان و بیان راهکارهایی برای حل آنها شدند.
پیداکردن راه حلی برای مشکالتی مانند شبکههای ماهوارهای که
موجب از بین رفتن اعتقادات جوانان شده از دیگر خواستههای
ایشان برای منابر محرم و صفر بود.

میراث

آب انبار تاریخی ساوه مرمت
میشود
آب انبار  152ساله «حاج میرزا حسین عاملی» از مهمترین آبانبارهای استان است .این آب انبار به
اندازه مسجد جامع هزار ساله ساوه اهمیت تاریخی و معماری دارد.
به گزارش ایسنا2 ،ســال پیش قرار بود این بنا مورد مرمت قرار گیرد که متاسفانه به دالیلی این کار
باوقفه روبه رو شد .اما به تازگی مسئوالن میراث فرهنگی این شهرستان تصمیم گرفته اند مرمت این
بنا را آغاز و از تخریب و نابودی ان جلوگیری کنند.
جانشین میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ســاوه در رابطه با این اقدام که البته با تاخیر
بسیار در حال انجام است ،گفت :آب انبار «حاج میرزاحسین عاملی» از بناهای ارزشمند و فاخر این
به شمار میرود که اکنون مرمت و بهسازی و جلوگیری از فرسایش آن در دستور کار میراث فرهنگی
قرار گرفته است.
«رضا ایاز» اظهارکرد :تولیت ایــن بنا از لحاظ تاریخی با میراث فرهنگی اســت،اما به دلیل موقوفه
بودن آن مســئولیت آب انبار با اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان اســت ،چرا که در آمد حاصل
از آن صرف نیات اولیه ســاخت آن یعنی آبرســانی و خرید آبســرد کن و ســایر مصارف شــرعی
میشود.
وی افزود:این درحالی اســت که اداره اوقاف و امور خیریه ســاوه برای بهرهبــرداری از این بنا ،آن
را به مدت  32ســال تبدیل به کاربــری غیر فرهنگی کــرده بود،به طوری که ایــن آب انبار محل
فروش اجناس مختلف بود و در ســالهای اخیر هم تبدیل به فروشــگاه پالستیکفروشــی شده
بود.
گفت :طی چند سال گذشــته با پیگیریهای فراوان مانع از تغییرکاربری غیرفرهنگی در این مکان
شدیم تا اینکه توانستیم فعالیت اصناف در حریم این آبانبار را حذف کنیم.
جانشین میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشــگری ساوه افزود :با هماهنگی به عمل آمده با اداره
اوقاف و امور خیریه ،قرار بر این شد تا با واگذاری حریم آب انبار به بخش خصوصی و انجام اقداماتی
برای مرمت و بهســازی این اثر تاریخی ،یک کاربری فرهنگی و همگون با میراث فرهنگی و صنایع
دستی در آن تعریف شود.
وی گفت :با بررسیهای صورت گرفته صالحیت «خانه هنر سوده عقیق»  -که یک تعاونی با فعالیت
فرهنگی و فعال در حوزه صنایع دستی به شمار میرود  -محرز اعالم شد و پس از طی تشریفات قانونی
بهرهبرداری از این بنا به این تعاونی واگذار شد.
ایاز بیان کرد :آب انبار حاج میرزا حسین عاملی مربوط به دوره زندیه است و در محدوده غرب خیابان
انقالب ساوه واقع اســت .این اثر تاریخی در  14مهرماه  1354با شماره  1191به عنوان یکی از آثار
ملی ایران به ثبت رسیده است و اداره اوقاف برای صیانت از اثار تاریخی ملزم به بهرهبرداری همگون و
فرهنگی از این بنا با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی شد.

کتیبههای محتشم ،سیاهپوشها و پرچمهای سرخ و سیاه امروز
از صندوقچهها بیرون آمده و به در و دیوار شهرها نشسته است.
شهر با این لباس جدید و مردم با این محرم تازه از راه رسیده ،قرار
است خود را در باران رحمت الهی شستوشو دهند .رحمتی که
از صحرای سوزان کربال تا دورترین سرزمینها امتداد دارد و هر
تشنهای را سیراب خواهد کرد...

آيتاهلل العظمی جوادی آملی :مداحان و
ذاکران نباید روش و کاری که از جالل و
شکوه اهل بیت(ع) بکاهد انجام دهند و
حرف و سخن بیسند بیان کنند

صدای همشهری
021-88932308

یــا

08632221961

[هموطنــان عزيــز اســتان ،ســتون صــداي همشــهري بازتاب
و انعكاس مســائل و مشكالت شــما در اقصي نقاط اســتان مركزي
اســت .همشــهريان گرامــي ميتوانند بــا ارتبــاط با مــا ،زمينه
تهيــه گــزارش پيرامون مشــكالت شــهري را فراهم كننــد .تلفن
هر روز بــه جــز روزهــاي تعطيل شــنونده صــدای شماســت].

ترافيك به علت پــارك دوبله خودروها در خيابان
مشهد

لطفاً مسئوالن راهنمايي و رانندگي فکری به حال خیابان
مشــهد اراک كنند .خودروها در اين خيابان دوبله و سوبله
پارک میکنند و عالوه بر ايجاد ترافیک مشكالت بسياري را
براي شهروندان ايجاد ميكنند.
شجري از اراك

جاده روستای گاوخانه وضعيت نامناسبی دارد

جاده روســتای گاوخانه وضعيت نامناسبی دارد .خواهش
ميكنيم مسئوالن براي بهبود اين جاده فكري بكنند .براي
رفت و آمد نیز به اراك كه  5كيلومتــر فاصله دارد اتوبوس
نميگذارند.
رفت و آمد براي دختران خیلی ســخت اســت .نميدانيم
جزو شهر اراك هســتيم يا هنوز روستامحسوب میشویم.
بيتكليفي مشكالت ما را بيشتر از گذشته كرده است.
اسماعیلی از اهالي روستای گاوخانه

مشكل عبور از خیابان براي مردم شهرک صنایع

مردم منطقه شهرک صنایع اراک برای عبور از خیابان مشکل
دارند .خودروهايي که از میدان مقاومت به ســمت میدان
ســاعت حرکت میکنند ســرعت زیادی دارند و چون این
قسمت چراغی ندارد عبور از خیابان براي ما و فرزندانمان
خیلی سخت اســت .به تازگی يك ســرعت گیر جلوی در
ورودی فروشگاه اتکا نصب كردهاند که وضعيت را بهتر كرده،
اما الین مخالف هم نیازمند سرعتگیر است.
صادق زاده از شهرک صنایع اراک

پروژه تعریض جاده آهنگران به ساروق را سرعت
دهيد
انتظار میرود پروژه تعریض جاده آهنگران به ساروق سرعت
بیشتری بگیرد .اين جاده وضعیت بسیار خطرناکی دارد و
جان و مال مردم در خطر است .اداره راه و شهرسازي بايد در
مدت معینی طرحهايي را كه در دست اجرا قرار ميدهد به
پايان برساند ،زيرا طرحهاي نيمهكاره ،به خصوص جادهاي،
خطرات زيادي را براي مردم ايجاد ميكند.
مهدی زاده از ساروق

