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آخانی ،کنشگر محیط زیست؛

با جیب خالی مردم نمیتوان انتظار داشت سگهایی
که با پول خارجی زیاد شدند را عقیم کرد

اســتاد دانشــگاه تهران بــا بیان اینکــه یکی از
اصلیتریــن و مهمتریــن دالیل ازدیاد ســگهای
ولگــرد به موضوع غذارســانی افــراد بازمیگردد
کــه ایــن کار را تحت تأثیــر احساســات و تبلیغات
عمد ه شبکههای ماهوارهای انجام میدهند ...

عکس :ایسنا  -مهدی خضریان

ازدیاد سگهای ولگرد
ماحصل تبلیغات ماهوارهای
و پول خارجیها

اهالی قاسمآباد؛

ما فراموششدگان شهری هستیم

بازخوانی یک بازدید؛ از وعدههای بیسرانجام و بیخبری مسئوالن چه خبر؟
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باید مردمی باشد
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شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان بعنوان مناقصهگزار در نظر دارد مناقصه مشــروحه
ذیل را از طریق ســامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید  .كلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق ســامانه تداركات الكترونیكی
دولت (ســتاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شــد و به درخواست ها و مداركی كه غیر از سامانه مذكور ارسال گردند
ترتیب اثر داده نخواهد شد .

آ گهی شمــــاره( /07الف)1401/

منــــاقصه عمومی یک مرحلـــه ای
عملیات اجرایی تكمیلی ساماندهی
(اصالح و الینینگ كانال انتقال آب ) نهر شعبان نهاوند
 -1مدت اجرای كار 3 :ماه شمسی
 -2برآورد اولیه10,947,918,139 :ریال می باشد.
 -3مبلغ تضمین شركت در مناقصه 550.000.000 :ریال
براساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی
 -4مهلت و محل دریافت تا پایان وقت اداری (ساعت  )19روز سه
شنبه مورخ  1401/02/27از سامانه ستاد و تكمیل اسناد مناقصه
و بازگشایی پاكات :از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت به
نشانی  www.setadiran.irبه اطالع می رسد.
 -5ضمنا هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

شماره آگهی - 16426 :شماره م الف 273

شرکت آب منطقه ای همــــدان

موضوع مناقصه

مزایـــده خودرو پژو  405مدل 91
اردیبهشت  -1401نوبت دوم

اداره امور شعب بانک ملی استان همدان در نظر دارد خودرو پژو 405
مدل  91خود را از طریق مزایده در سامانه ستاد الكترونیكی دولت به
فروش برساند .جهت كسب اطالعات بیشتر از جزئیات مزایده از طریق
شماره سیستمی  1001001088000001در سامانه ستاد الكترونیک دولت
پیگیری نمایید *چاپ آگهی در سامانه الكترونیک دولت (ستاد ) :روز
شنبه * 1401/02/24تاریخ نمایش در سامانه ستاد الكترونیک دولت:از
 1401/02/24لغایت  1401/03/16ساعت * 8:00آخرین مهلت فروش اسناد
مزایده توسط بانک :سه شنبه  1401/03/03تا ساعت  * 13 : 30آخرین
مهلت بازدید پنجشنبه  1401/03/12تا ساعت  * 13:00پایان مهلت ارائه
پیشنهاد قیمت از سوی متقاضی :دوشنبه  1401/03/16تا ساعت * 8:00
زمان بازگشایی پاكتهای مزایده :سه شنبه  1401/03/17راس ساعت 8
صبح .
شماره تماس38370002-38371001-081 :
اداره امور شعب بانک ملی استان همدان -دایره کارپردازی

خانواده محترم حاج حسین حنیف نژاد
ضایعه درگذشت پدرگرامیتان
را خدمت جنابعالی و خانواده
محترم تسلیت عرض نموده،
از درگاه خداوند متعال برای
آن عزیز تازه سفر كرده غفران
واسعه الهی و برای شما و سایر
بازماندگان صبز جزیل مسئلت
داریم.

خانواده های رضایی بینا

شماره آگهی14907 :
شماره مالف270 :

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

اســتفاده از خدمــات بخــش 9.030.168.888
خصوصی در سرویسهای صنعتی
و كنترل كیفیت مجاری عرضه

مبلغ تضمین فرآیند
ارجاع كار (ریال)

مهلت دریافت اسناد از
سامانه ستاد

مهلت بارگذاری اسناد
در سامانه ستاد

451.510.000

از تاریخ 1401/02/20
لغایت 1401/02/27

تا ساعت  14روز شنبه
مورخ 1401/03/07

تاریخ جلسه توجیهی

تاریخ بازگشائی
پاكتها

ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ ســاعت  10صبــح
 1401/03/04در ســالن جلســات روز یكشنبه مورخ
1401/03/08
ساختمان ستاد منطقه همدان

نــوع تضمیــن شــركت در فرآینــد ارجاع كار  :بصورت یك یــا تركیبی از ضمانت نامه هــای مندرج در آخرین آئین نامــه تضمین معامالت دولتی مصوبــه هیئت محترم وزیران و یا واریز ســپرده نقدی
به حســاب شــماره  9200030173بانك ملت شــعبه جهان نما و با شناســه واریز  30126به مبلغ مندرج در جدول فوق می باشــد ( .اعتبار ضمانت نامه های صادره به مدت  3ماه از آخرین مهلت
بارگذاری اسناد) توضیح اینكه تحویل فیزیكی پاكت حاوی تضمین تا قبل از جلسه بازگشایی پاكتها به دبیرخانه كمیسیون مناقصات به آدرس همدان  ،آرامگاه بوعلی سینا  ،جنب شركت مخابرات
استان  ،شركت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان الزامی است .

مدت قرارداد  :یک سال شمسی از تاریخ  1401/05/01لغایت  1402/04/31می باشد .
شرایط متقاضی و مدارك مورد نیاز :
 بارگذاری گواهی تأیید صالحیت معتبر از اداره كل تعاون  ،كار و رفاه اجتماعی در زمینه خدمات عمومی بارگذاری گواهی تائید صالحیت ایمنی معتبر صادره از سازمان تعاون  ،كار و رفاه اجتماعی در زمینه خدمات عمومی بارگذاری گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی صادره از سازمان امور مالیاتی و همچنین ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعی قراردادهای قبلی بارگــذاری تصویــر كارت ملی و شناســنامه مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شــركت  ،تصویر صفحات اساســنامه شــركت  ،آگهی تأســیس شــركت بــه همراه آخرینتغییرات آن ثبت شده در روزنامه رسمی
 بارگذاری تصاویر گواهی كد اقتصادی و شناسه ملی بارگذاری تصاویر قراردادهای انجام كار مشابه و تصاویر رضایت نامه (اصل یا برابر اصل شده) از كارفرمایان قبلی در خصوص كیفیت پیمانها (حدأقل  2مورد) توضیحاینكه جهت بارگذاری تصویر قراردادها صرفًا صفحه اول قرارداد  ،صفحه مربوط به مبلغ قرارداد و صفحه امضا طرفین قرارداد كافیست (مضافًا اینكه مناقصه گزار مختار
خواهد بود نســبت به اســتعالم عملكرد شــركت كنندگان در مناقصه از سایر ادارات  ،ارگانها و سازمانهای مربوطه اقدام و از نتیجه آن در ارزیابی مناقصه استفاده نماید .
همچنین در صورت داشتن قرارداد انجام كار مشابه با مناقصه گزار  ،ارائه رضایت نامه در تمام قراردادهای منعقده با كارفرما الزامی می باشد)
 بارگذاری گواهی امضاء صادر شــده از دفاتر اســناد رســمی برای فرد یا افرادی كه طبق اساسنامه شركت و آگهی آخرین تغییرات (چاپ شده در روزنامه رسمی) مجازبه امضاء اسناد تعهدآور می باشند ( .جهت شركت های پیمانكاری)
 تأمیــن اعتبــار گواهینامــه هــای مورد اشــاره در بندهای فوق در طول مدت فرآیند تشــریفات برگزاری مناقصه و اجــرای كار  ،الزم و بر عهده شــركت كننده در مناقصهمی باشد .
 در صورت اعالم مناقصه گزار  ،ارائه اصل و یا تصویر برابر اصل شده كلیه مدارك فوق (در دفاتر اسناد رسمی) از سوی شركت كنندگان الزامی خواهد بود . شركت كنندگان می بایست اسناد مناقصه را با استفاده از توكنهای مربوطه  ،مهر و امضای دیجیتال نموده و بارگذاری نمایند  .الزم بذكر است صرفًا اسناد پاكتهایپیشــنهاد (ب) و (ج) دارای مهر و امضای الكترونیكی مورد پذیرش اســت و در جلســه بازگشــایی پاكت های (ب) و (ج) اســناد فیزیكی (كاغذی) و اســناد فاقد مهر و امضای
الكترونیكی (دارای مهر و امضای گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست .
 مناقصــه گــران بایســتی با مراجعه به دفاتر صدور گواهی امضای الكترونیكی  ،گواهی های "مهر ســازمانی" و " امضای شــخص حقیقی وابســته بــه غیر دولت (برایتمامــی صاحبــان امضــای شــركت)" را به توكن خــود اضافه نموده و فایل هــای پی دی اف موجــود در پاكتهای (ب) و (ج) را با اســتفاده از نرم افزاری كــه در منوی "امضای
الكترونیكی" سامانه ستاد تعبیه شده  ،مهر و امضای دیجیتال نموده و سپس جهت بارگذاری پاكت ها اقدام نمایند  .جهت كسب اطالعات بیشتر با مركز تماس سامانه
ستاد به شماره  1456تماس حاصل فرمائید .
 ضمنًا بازگشائی پاكتها حداقل با  3شركت كننده در مناقصه انجام خواهد شد .* مســئولیت صحت و ســقم مســتندات ارائه شــده بر عهده مناقصه گر می باشــد و در صورت مغایرت و اثبات خالف آن  ،عواقب بعدی بر عهده مناقصه گر می باشد .
ســپرده شــركت در مناقصه شــركتها و مؤسساتی كه در سطح كلیه شــركتهای تابعه وزارت نفت ممنوع المعامله می باشند  ،در صورت شركت در مناقصه به نفع مناقصه
گزار ضبط خواهد گردید  .ضمنًا به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از مهلت مقرر واصل گردد  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد .
مناقصه گران محترم در صورت لزوم می توانند با شماره تلفن  081-38262140داخلی  242و  126تماس حاصل نمایند.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول .........................1401/02/20 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1401/2/24 :

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان

2
شنبه  24اردیبهشت ماه  1401شماره 2296

 5برابری شدن مجازات جرائم تخلفاتی
تعزیراتی
ســپهرغرب ،گروه خبر :مدیر کل تعزیرات حکومتی استان
همدان از  5برابری شدن مجازات جرائم تعزیراتی خبر داد.
مرضیه یونسی در جلسه قرارگاه جهاد تببین سازمان جهاد
کشــاورزی اســتان در شــورای هماهنگی اجرای طــرح مردمی

سازی و توزیع عادالنه یارانه با اشاره به اختیارات جدید تنفیذ
شده از لحاظ قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد:
بــا اختیارات جدید تنفیذ شــده میزان افزایــش جریمهها را در
نظر گرفتهاند که  5برابر کل جریمهها اعم از ســادهترین ترین
عنوان تخلف که عدم درج قیمت باشــد تا احتکار ،عدم صدو
فاکتور و عرضه خارج از شبکه خواهد بود.
ویباتاکیدبر اینکهاز همکارانبازرساجرایطرحمردمیسازی

و توزیع عادالنه یارانهها تقاضا داریم بازرسیها را با آرامش کامل
و بدون هیچ گونه شتابزدگی انجام دهند گفت :با دقت کامل در
تنظیمگزارشاتبایدجایانکاربرایمتخلفوجودنداشتهباشد.
یونســی با بیان اینکه وظیفه اصلــی در جهاد تبیین اقناع
ســازی مردم در کنار بازرســیها بوده و باید هدفمند ســازی
یارانههــا بــرای مردم روشــن و شــفاف ســازی شــود تصریح
کــرد:در جرایم تعزیرات حکومتی در بحث نصب پرده و پلمب

مغازهها حتی تا قبل از صدور رای این اختیار را نداشــتیم که
در مرحله کشــف این اقدام را انجام دهیم اما با تالش دولت
بــا تنفیــذ جدیــد اختیاراتی کــه به ســازمان حکومتــی واگذار
شــده قبل از صدور رای میتوانیم واحدهای صنفی متخلف
و به ویژه واحدهای پرتکرار را که اصرار بر تخلف دارند از بحث
پلمپ و نصب پرده استفاده کنیم و بعد از صدور رای هم این
اختیار را برای ما در نظر گرفته اند.
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خبر
امام جمعه همدان:

برخورد با محتکران
باید جدی و محکم باشد
ســپهرغرب ،گــروه خبر :امــام جمعه همدان بــا بیان اینکه
برخــورد با محتکــران باید جدی و محکم باشــد گفــت :دولت
شــهامت به خرج داده و میخواهد با اصالح پرداخت یارانهها
کشور را از مسیر غلط اقتصادی بازگرداند.
حجــت االســام و المســلمین حبیــباهلل شــعبانی در
خطبههای عبادی سیاســی نماز جمعه همدان با بیان اینکه
در شــرایط فعلــی جامعه ،اصــاح پرداخت یارانههــا و مردمی
کردن آن مسأله مهمی است اظهار کرد :در دولت گذشته برای
حمایت از مردم و کنترل کاال ارز  4200تومانی تعیین شــد تا به
واردکنندگان کاال پرداخت شود که تخلفهایی را در این حوزه
شاهدبودیم.
وی افزود :در ســه ســال گذشــته در قوه قضاییه یکهزار و
 250پرونده تخلف در رابطه با تخصیص ارز ترجیحی تشــکیل
شد که سالها وقت قوه قضاییه را برای بررسی میگیرد.
امامجمعههمدانتصریحکرد:متاسفانهبخشفراوانیاز
یارانههایی که پرداخت شده به کشور و مردم برنگشته و سود
نصیب دالالن و قاچاقچیان شده است.
وی ادامــه داد :واردکننــده بــا ارز  4200تومانــی کاال خریده
و قــرار بوده با همیــن ارز به مردم عرضه کند اما یــا کاال به بازار
نیامــده و در بــازار آزاد مــورد سوءاســتفاده قرار گرفتــه و با ارز
 25هزار تومانی عرضه شــده است و هدف دولت یعنی کاالی
ارزانقیمت برای مردم محقق نشده است.
حجــت االســام و المســلمین شــعبانی خاطرنشــان کرد:
دولت برای پرداخت مابهالتفاوت این یارانه مجبور شد که پول
بیشتری چاپ کند و در نتیجه به تورم منجر شد و وقتی دولت
سیزدهم مسئولیت را بر عهده گرفت با تورم باالیی مواجه بود.
وی بــا بیان اینکــه بین اقتصاددانها اجماع نســبی وجود
دارد که باید پرداخت یارانهای را اصالح کرد گفت :البته طبیعی
استکهبرگشتاز مسیر غلطنیازمندشجاعتاستچراکهاین
روش اقتصادی اشتباه و به ضرر کشور است.
امــام جمعــه همدان اظهار کــرد :امروز در کشــور این طرح
در حال اجراســت و دولت شــهامت به خرج داده و میخواهد
کشــور را از این مســیر بازگرداند که قطعًا سختیهای فراوانی
دارد که امیدواریم کار را با موفقیت پیش ببرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نکتــه اول اجــرای درســت طــرح
مردمیسازی است افزود :تجربه دولت دهم را به یاد داریم که
پرداخت یارانه 45هزار تومانی آسیبهایی را به دنبال داشت و
یارانهای که به مردم پرداخت میشود را باید مدیریت کرد.
حجت االســام و المســلمین شــعبانی تصریح کرد :امروز
یارانــه  300هزار تا  400هزار تومانی برای چهار کاالی مرغ ،تخم
مرغ ،لبنیات و روغن اســت و با توجــه به پرداخت این مبلغ در
هزینــه خانوار تغییری ایجاد نمیشــود ،اما نگرانــی مردم این
است که ســایر کاالها گران نشوند وگرنه مشکلی در این چهار
قلمنیست.
وی با اشــاره به اینکه مشــکل دیگر ثبت نام برخــی از افراد
در ســامانهها و اخــذ یاران ه اســت ادامــه داد :تاکنــون برخی از
خانوادههایارانهبههر دلیلیدریافتنمیکردندکهامروز دولت
امکان ثبت نام برای آنها را فراهم کرده و میتوانند به سایت آن
مراجعهکنند.
امــام جمعه همدان بــا تأکید بر اینکه نگرانی ســوم مردم
احتکار کاالست خاطرنشان کرد :برای حل این نگرانیها ،دولت
پیشبینیهایی کرده و یکی از آنها این است که ابزار کنترل را از
طریق ســران قوا به سازمان تعزیرات حکومتی اختصاص و با
انجام این کار شاهد هستیم که نظارتها 10برابر شده است.
ویبااشارهبهاینکهبسیاریاز کاالهایاحتکاریکشفشده
استگفت:مقابلهبااحتکارکنندگانصرفًاجریمهنقدینباشد،
بلکه باید پروانه کســب فرد محتکر باطل شــود چراکه احتکار
برخالف مروت و جوانمردی اســت و وقتی مردم دچار مشکل
هستند ،انتظار میرود برخورد شدیدصورتگیرد.
حجت االسالم و المسلمین شعبانی با بیان اینکه البته این
جراحــی بزرگ یک شــوک اقتصــادی موقتی ایجــاد میکند اما
در مجموع این اصالح به نفع کشــور اســت اظهار کرد :در این
میان رهبر انقالب فرمودنــد "مردم هم همراهی کنند" چراکه
رفتارهای هیجانی ما هم به مشکالت دامن میزند.
وی افزود :خریدهای بیش از اندازه ،برای چندین ماه باعث
ایجاد اختالل در بازار میشــود به عنوان نمونــه روزانه  120تن
مرغ نیاز بازار اســت اما دیروز بالغ بر  200تن مرغ فروخته شده
است ،این در حالی رخ داده که نهادههای دامی به اندازه کافی
در استان وجود دارد و جای نگرانی نیست.
امام جمعــه همدان با اشــاره به اینکه در اســتان کارخانه
روغــن داریــم و برای تأمیــن روغن هم مشــکلی وجــود ندارد
تصریح کرد :نگاههای مادی را باید کنار بگذاریم و فضل ،بزرگی
و ایثار را فراموش نکنیم چراکه سفارش اسالم این است که با
مودت و رحمت و ایثار برخورد کنیم.
وی با بیان اینکه ما را چه شــده کــه زمانی جان دادیم برای
این کشور اما امروز برخی از چهارتا روغن نمیگذرند ادامه داد:
مگر ماهمانمردمنیستیمکهاینهمهشهیددادیمپسباید
از خود بپرسیم امروز چه شده که این رفتار را شاهدیم.
حجتاالسالموالمسلمینشعبانیخاطرنشانکرد:فضل،
بزرگی و ایثار را فراموش نکنیم و اگر میخواهیم خدا به ما رحم
کند به هم رحم کنیم نباید برخی از خانوادهها در خانه انبار کاال
برپاکنند.
وی در ادامــه ســخنانش با بیــان اینکــه صاحبخانهها هم
خدا را در نظر بگیرند گفت :همه چیز دنیا نیســت ،امروز خیلی
از خانوادههای مســتأجر مستأصل شــدند و از عهده پرداخت
اجارهبهــا برنمیآینــد و ایــن مســائل اتفاقی نیســت کــه دین
بپسندد.
امــام جمعــه همــدان در ادامــه با اشــاره به اینکه شــاهد
تشــویق بــه تجمعــات و شــورشهایی هســتیم که توســط
معاندیندنبالمیشوداظهار کرد:بایداز خودمانبپرسیمکه
آیا شبکههای ماهوارهای دلسوز مردم هستند و آیا با تجمع و
شکستن شیشه و آتش زدن مشکل ما حل میشود؟
وی افــزود :قطعــا اینهــا دلســوز ایــن کشــور نیســتند ،ما
مشکالت اقتصادی داریم و از این مشکل عبور میکنیم اما با
همدلیواعتماد.
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان:

افزایش توز یع کاالهای اساسی ،آرامش را به بازار برمیگرداند

ســپهرغرب ،گروه خبر  -طاهره ترابیمهوش:
معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتانداری
همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه بــا اعــام قیمتها
بــه صــورت رســمی از امــروز شــاهد توزیــع
کاالهــای اساســی بــه وفــور در فروشــگاه و
خردهفروشــیهای ســطح شــهر خواهیم اذعان
کرد :برای مشــاغلی مانند رســتوران ،ســالنهای
پذیرایی ،ســاندویجیها و غیــره و کاالهایی که از
این افزایش قیمتهــا تاثیر میپذیرند نیز از قبل
توســط ســازمان صمت با اتحادیههای مشمول
هماهنگی الزم انجام پذیرفته است تا با احتساب
وزنــی کــه از چهــار قلــم کاالیــی( افزایــش قیمت
داشــتند) کــه در تولیــد کاال مورد نظر اســتفاده
شــده میــزان افزایــش قیمــت طبــق فرمولی که
تعریف شــده ســازمان حمایــت مصرفکننده در
کشــور و اســتان با هماهنگی اتحادیه و سازمان
نظــارت مشــخص و بــه واحدهــا صنفــی ابــاغ
خواهدشد
مسئله حذف ارز ترجیحی یکی از چالشیترین
تصمیمــات دولت تازه تاســیس اســت و تاکنون
نیز نظرات بســیاری از سوی تحلیلگران اقتصادی
نســبت بــه ایــن تصمیــم عنــوان شــده اســت.
مســئله حذف ایــن یارانه یــک امر بدیهــی و الزم
به نظر میرســد ولــی اینکه چگونه این ســرمایه
ملــی شــرایطی بــرای بهبــود اقتصــاد عمومــی،
رضایتمنــدی عمومــی ،عــدم تــورم مــازاد و
همچنیــن ایجــاد یــک چرخــه کامــل اقتصــادی
را فراهــم آورد ،خــود یــک مســئله جــدا و بســیار
مهم اســت بر اساس آمار به دســت آمده درباره
قیمتهای جدید کاالهای اساســی بــا اصالح ارز
ترجیحــی از روز گذشــته قیمت هــر کیلوگرم مر غ
بــه  60هزار تومــان ،تخممر غ بــه  40هزار تومان
(شــانه  1.9کیلوگرمــی حــدود  80هــزار تومان)،
هــر بطری  800گرمــی روغن خوراکی بــه  60هزار
تومــان ،پنیر بســتهای به  38هزار تومان و شــیر
نایلونی به 15هزار تومان افزایش یافت.
بــا توجــه بــه ایــن قیمتهــا و مقایســه آن با
نر خهای قبل کاالهای اساسی و با لحاظ افزایش
جدی یارانــه جدید که به حســاب خانوارها واریز
شده اســت ،آمارو ارقام به نظر برخی تحلیلگران
بیانگــر آن اســت کــه کــه دهکهــای کمدرآمد و
متوســط تا حدودی با بهبود قدرت خرید مواجه
میشــوند یعنی قــدرت واقعی خرید ســه دهک
کمدرآمــد  800و  4دهــک متوســط  227هــزار
تومان بیشــتر میشود عالوه بر این قدرت خرید
دهک نخست با وجود قیمتهای جدید کاالهای
اساســی ،بیــش از  900هزار تومــان افزایش پیدا
خواهد کرد.
اما مسئله اینجاست که متاسفانه دراین بین
برخی تولیدکنندگان و کارخانجات که پیشتر برای
تامیــن موارد اولیه خود از ارز ترجیحی اســتفاده
و از طریــق مافیــا و رانت ســود هنگفتــی نصیب
خود میکردنــد امروز با اصــاح اقتصادی دولت
همــراه نبــوده و در ایــن میــان تولیدکننــدگان
نقــش تعیینکننــدهای در زمینه تامیــن و توزیع
کاالهــای عمومــی و همچنیــن حمایــت از چرخه
تولید دارند اما مســئله اینجاســت کــه همچنان
تولیدکنندگانــی هســتند کــه بــا عــرق بــه میهن
پــای کار نظــام و مــردم ایســتاده و با تمــام توان
پیــرو سیاســت ابالغــی مقــام معظــم رهبــری در
عرصــه تولید بــا پویایی تمــام به کار خــود ادامه
میدهند با این وجود گزارشهای میدانی حاکی
از آن اســت کــه علیرغــم پــای کار بودن بســیاری
از تولیدکننــدگان و مدیــران متعهــد ،فضــا برای
تامیــن مایحتــاج ضــروری در روز نخســت اعــام
قیمتهــای جدید قــدری ملتهب اســت بنابراین
برای تبیین وضعیــت موجود با ظاهر پورمجاهد
معهــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری

همدان و نیز حاج مومنعلی خزایی یکی از صدها
تولیدکننده برتر کشــور که ســالها پیش در برابر
دشــمن بعثــی ایســتاده و حاال در عرصــه تولید،
اســتقالل اقتصادی کشــور و جلوگیــری از رانت و
مافیــای تولیــد و درعین حــال اشــتغالزایی برای
مــردم منطقــه توانســته بخــش اعظمــی از نیاز
کشــور به روغــن را تامین کنــد گفتگویی را ترتیب
دادیم که در ادامه میخوانید:
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری
همدان با بیان اینکه در شرایط کنونی دو راهکار
پیشروی دولت بود یا باید شرایط موجود ادامه
پیدا میکرد و همچنان در توزیع یارانه شاهد آن
بودیم که بیشــتر ســهم به اقشــار مرفــه جامعه
تعلــق میگرفــت یــا اینکه ایــن دولــت کارتحولی
بزرگی را در دســتورکار قرار مــیداد ابرازکرد :پس
دولــت راهــکار دوم را پیگیــری کــرد و موضــوع
مردمــی کردن یارانهها و توزیــع عادالنه آن را در
دستورکار خود قرار داد.
ظاهــر پورمجاهــد بــا اشــاره بــه عنــوان طرح
تحولــی اجــرا شــده «مردمیســازی یارانههــا و
توزیــع عادالنــه آن» توســط دولت اذعــان کرد:
درخصــوص کارآمــدی ایــن طــرح بنده متوســل
به یــک مثال یعنــی قیمت مر غ میشــوم زمانی
که یارانه بــه نهاده تعلق میگرفــت یک خانواده
مرفه امکان خریداری حتی  20کیلومر غ را داشت
امــا در مقابل دربرخــی مواقع اقشــار کم درآمد
حتی امکان خرید یک کیلو مر غ را نیز نداشتند.
وی ادامــه داد :امــا درحــال حاضــر دولــت بــا
اجــرای ایــن طــرح به دنبــال آن اســت کــه یارانه
مــورد نظر بــه افراد پرداخت شــود کــه این مهم
از آنجــا کــه در مبالــغ واریــزی برای دهــک پایین
ارقامی باالتــری ( 400هزار تومان ) در نظر گرفته
شــده است باعث میشــودکه قدرت خرید آنها
افزایش پیدا کند.
پورمجاهد با اشــاره به اینکــه دراین زمینه اگر
برای برخی افراد مستقر دراین دهکها(کمدآمد)
این مبلغ واریزی نشــده یا اینکه سیستم واریزی
دچار اشکال شده و یا آنکه از ابتدا یارانه دریافت
نمیکردنــد نیــز راهکارهــای تعریف شــده اســت
اذعــان کــرد :دراین زمینــه دو ســامانه حمایت و
معیشــت و ســامانه هدفمندی رایانهها معرفی
شده است.
وی بــا بیان اینکه دراین بخش بــرای افراد که
مبلغی واریز شــده اما به مبلغ پرداختی اعتراض

داشــته و یا برایشــان دراین بخش سوالی وجود
دارد میتوانند با کدملی و شــماره حســاب خود
وارد ســامانه حمایت و معیشــت شوند ،تصریح
کــرد :برای ایــن ســامانه وزارت تعــاون،کارو رفاه
اجتماعی افرادی را برای پاسخگویی به کار گرفته
است.
پورمجاهــد درخصــوص ســامانه هدفمندی
یارانههــا نیز گفت :اگر عــدهای به هر دلیل دراین
ســامانه موفــق بــه ثبــت نام نشــدند و یــا اینکه
درپــی ازدواج فرزنــدان و یــا تولــد فرزنــد جدیــد
خواستار تغییر درآن هستند نیز میتواند از قول
وزیر تعاون  24اردیبهشت با باز شدن این سایت
برای رفع مشــکالت عنوان شــده بــه آن مراجعه
کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری
همــدان با اشــاره بــه اینکــه حتی شــماره تلفنی
نیــز بــرای مواقــع اضطــراری برای حل مشــکالت
پیشــروی مــردم پیشبینــی شــده اســت خاطــر
نشــان کرد :مســئله اینجاســت که از روز گذشته
به صورت غیر رســمی قیمتهای جدید کاالهای
اساســی در شــبکههای اجتماعــی اعــام شــده
براین اســاس این مهم منجر به آن شد که مردم
از ســاعات ابتــدای صبح روز پنجشــنبه از آنجایی
که اجازه برداشــت از حســاب هم داده شده بود
برای افزایش خرید مایحتاج خود به فروشگاهها
مراجعه کنند
وی در ادامــه افــزود :بارهــا بــه مــردم عزیــر
توصیــه شــده کــه یقیــن داشــته باشــند کــه به
انــدازه نیازو حتی به مقــدار دو برابر نیاز مایحتاج
عمومی دراســتان فراهم اســت پس برای تامین
مایحتــاج مــورد نیــاز عجلــه نکننــد امــا مــردم
متاسفانه به این توصیه عمل نکرده و به محض
شــارژ شدن قفســهها با خرید خارج از نیاز و یا در
قالب واسطهگری این قفسهها خالی میشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی با اشــاره به
قیمت مصوب مر غ گفت :قیمت ســقف هر کیلو
مــر غ 59هزارو  800تومان خواهــد بود اما آنچه
مسلم اســت این که عرضه و تقاضا قمیت اصلی
را مشــخص میکنــد به طوریکــه روز پنج شــنبه
قیمــت  20تــا  45هــزار تومــان قیمت مشــخص
شده در بازار برای مر غ بود.
پورمجاهــد با اشــاره بــه اینکه روز پنج شــنبه
 150تن مر غ طبق اعالم ســازمان جهاد کشاورزی
اســتان توزیع شــد تصریح کرد :هیچ مشکلی در

تامین مر غ زنده استان نیست.
وی بــا اشــاره بــه اینکه بــا اعــام قیمتها به
صــورت رســمی از امــروز شــاهد توزیــع کاالهای
اساسی به وفور در فروشگاه و خردهفروشیهای
ســطح شــهر خواهیــم بــود اذعــان کــرد :بــرای
مشــاغلی ماننــد رســتوران ،ســالنهای پذیرایــی
ســاندویجیها و غیــره و کاالهایــی کــه از ایــن
افزایــش قیمتهــا تاثیــر میپذیرنــد نیــز از قبــل
توسط ســازمان صمت با اتحادیههای مشمول،
هماهنگی الزم انجام پذیرفته است.
وی در ادامه خاطرشنان کرد :با احتساب وزنی
که از چهار قلم کاالیی( افزایش قیمت داشــتند)
که در تولید کاال مورد نظر اســتفاده شده میزان
افزایــش قیمــت طبــق فرمولی که تعریف شــده
سازمان حمایت مصرفکننده در کشور و استان
با هماهنگی اتحادیه و سازمان نظارت مشخص
و به واحدها صنفی ابالغ خواهدشد.
پــور مجاهــد بــا بیــان اینکــه ایــن اطمینــان
را بــه مــردم میدهیــم کــه خدمتگــزاران آنهــا
در دســتگاههای دولتــی در تــاش هســتند کــه
زیرســاختهای مناســب خدمتگــزاری بــه آنهــا
را مهیــا کنند تشــریح کــرد :دراین زمینه شــخص
اســتاندار خود جلســات مرتبط را هدایت کرده و
بــر عملکرد تک تک دســتگاههای مرتبــط نظارت
میکند.
وی بــا بیــان اینکــه در تــاش هســتیم کــه از
افزایــش قیمــت دیگــر کاالهــا جلوگیری کــرده و
بــا قیمــت در کمیته نظــارت اســتان از التهاب در
بازار جلوگیری شــود افزود :در خصوص عملکرد
شــرکت نکین نهاوند نیز باید بگیوم تا قبل اعالم
ســهمیهها ایــن کارخانــه حــدود  800تــن بــه ما
درتامیــن روغن مورد نیاز اســتان کمک کرده اما
پس از این طبق ســهمیه این کارخانه موظف به
تامین  60تن روغن است.
وی با تاکید براینکه خوشــبختانه این کارخانه
درحــد تــوان پــای کار تولید اســتان بوده اســت
گفــت :یقینــا از امــروز بــا توزیــع کاالهــا بــازار بــه
آرامش میرسد.
مدیــر عامــل مجتمــع کشــت و صنعــت خزل
نهاونــد نیــز بــا بیــان اینکــه بیــش از  30ســال
اســت در امــر تولیــد فعالیــت صرف کــرده گفت:
قبــل از تاســیس کارخانــه روغن نگین 15 ،ســال
مدیرعامل کارخانه آرد بودم و در حال حاضر هم
عضو هیئت مدیره آن نیز هستم.

مومنعلــی خزایــی بــا تاکیــد براینکــه مجتمع
کشــت و صنعت خــزل در زمینی به مســاحت 14
هکتار در  20کیلومتری غرب نهاوند واقع شده در
ســال  1385مورد بهرهبــرداری قرار گرفت اذعان
کــرد :این کارخانه در تولید انــواع روغن خوراکی،
تولیــد لســیتین ،اســیدچرب و انــواع کنجالــه و
خــوراک دام فعالیــت دارد و در حــال حاضر برای
بیــش از  200نفر اشــتغالزایی کرده کــه البته این
رقم بــا نیروهای نمایندگیها در مراکز اســتانها
و شهرســتانها بــه حــدود  350نفــر بــه صورت
مستقیم میرسد.
وی بــا تاکیــد براینکــه بــه طــور غیر مســتقیم
هــم تعــداد زیــادی از طریــق حمــل و نقــل
دانههــای روغنی ماننــد ســویا ،ذرت کنجاله و یا
دیگــر ملزومــات بــه کار مشــغول شــدهاند ،این
مجتمع دارای ســه بخش روغن کشــی تصفیه و
بســتهبندی اســت که اخیرا هم قوطیزنی به آن
اضافــه شــده کــه میــزان تولیــدات آن در بخش
روغنکشــی به طور روزانه  1500تــن از دانههای
ســویا ،کلزا ،آفتابگردان و ســایر دانههای روغنی،
روغنکشی میکنند.
خزایــی افــزود:در بخــش تصفیــه نیز بــه طور
روزانــه مــا  500تــن کار تصفیــه روغــن را انجــام
میدهیم و  250تن نیز در بخش بســتهبندی کار
انجام شده و از کارخانه خارج میشود.
وی بــا اشــاره بحــث صــادرات محصــول
ایــن کارخانــه گفــت :اگــر براســاس قواعــد و
ضوابــط پیــش برویــم مــا در زمینــه آرد و روغن
صــادرات نداریــم امــا افــراد خاصی هســتند که
ای محصــوالت را بــا وجــود نیاز کشــور به روغن
صــادر میکنند،البتــه ما نیــز میتوانیم صادرات
داشــته باشــیم و با باال بردن تولید به چند برابر
ظرفیــت فعلــی ایــن کار را انجــام دهیــم امــا در
شرایط فعلی ما به تامین نیازهای داخلی توجه
داریم تا مبــادا از ناحیه کمبود روغن برای مردم
مشکل بهوجود آید.
وی بــا تاکیــد براینکه من اعالم کــردم حاضرم
قول دهم هیچ کمبودی در اســتان در این زمینه
بوجــود نیایــد ،حتی بخشــی از تولیــدات خود را
بین سایر اســتانهای همجوار مانند خوزستان،
اصفهــان ،کرمانشــاه و کردســتان توزیــع کرده و
در شــرایطی که بازار نیاز به این کاالی اساســی را
داشــت ما هرگــز کار را تعطیــل نکردیم و برخالف
برخــی که در شــرایط کنونــی کار خــود را تعطیل
کرده و ســودهای خوبی هــم از این بابت نصیب
آنها شــد ما هرگز این کار را انجــام ندادیم اذعان
کــرد :ممکن اســت قیمت برخی اقــام همچون
روغــن باال تر از قبل باشــد اما بــه مردم اطمینان
میدهم این افزایش قیمت با قطع دست برخی
رانت جویان به نفع مردم خواهد بود.
وی در پاســخ به این ســوال که برای توسعه
فعالیتهای تولیدی خود چه شــیوهای را به کار
بســتهاید؟ ابراز کرد :اساســا برای رسیدن به هر
توســعهای اســتفاده از علــم و دانــش و تجربه
میتوانــد بســیار تاثیرگــذار باشــد ،مــا از ابتــدا
کارخانــه را با  30نفر کارگر فعــال کردیم و مدام
بــه دنبال ایــن بودیم که بــا اســتفاده از تجارب
علمــی در کارهایمــان میزان فعالیتهــای خود را
گســترش دهیم که با تالش و ایمان به اینکه در
شــرایط کنونــی تولید میتواند بزرگترین ســاح
بــرای ایســتادگی در برابــر توطئههــای دشــمن
باشــد توانســتیم با یاری خداوند امروز کارخانه
را بــا  200نفــر نیروی انســانی فعال کنیــم؛ البته
به ایــن میزان نیــز راضــی نیســتیم ،برنامهام در
آینده گســتردهتر شــدن دامنه فعالیت شرکت و
ایجاد کارخانه ذرت با اشــتغالزایی بیشــتر اســت
کــه البته این مســاله نیاز به همــکاری و حمایت
مسئوالن دارد.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور:

جشنواره فرهنگی اذان پاسخی به تهاجم فرهنگی دشمنان است
ســپهرغرب ،گروه خبــر :قائم مقام ســتاد اقامه
نماز کشور گفت :برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری
نماز با هدف هدایت افکار نســل جوان و پاســخی
کوبنده به تهاجم فرهنگی دشمنان است.
ســید احمــد زرهانــی روز پنجشــنبه در آییــن
اختتامیــه جشــنواره فرهنگــی اذان منتظــران
اظهارکــرد :حرکتهــای ســازمان یافتــه در قالب
جشنوارههای فرهنگی و هنری در راستای احیای
تفکــر دینی و معــارف نماز و اذان در کشــور باید
ایجاد شود.
وی یــادآوری کــرد :آنچــه را کــه امــام راحــل
پایهگذاری و شــهدا با نثار خون خود آن را آبیاری
و رهبــری فرزانه انقالب به آن طراوت بخشــیدند
زمینــه ای بــرای ظهــور منجــی عالــم بشــریت و
دگرگون کردن حرکت تاریخ از مسیر مادی گرایی
به سمت جامعه توحیدی است.
قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور ادامه داد:
جشــنواره فرهنگی و هنــری اذان منتظران راهی
اســت کــه در دولت جدید به مــوازات تالشهای
اقتصــادی برای حــل مشــکالت معیشــتی ،برای
احیای تفکر دینی ،حیات طیبه و مهدویت شــکل
گرفــت و بایــد بعــد از این قــدم ،گامهــای بعدی

برداشته شود.
زرهانــی افــزود :در حــال حاضــر جشــنواره
فرهنگــی «فجــر تا فجــر» نیــز آغاز شــده و همه
اســتانداران با دســتور وزیر کشــور ،ائمه جمعه
و متفکــران پای کار آمــده و در این باره ســرمایه
گذاری کردند.
وی تاکیــد کــرد :هدف ما از برگزاری جشــنواره
اذان طنیــن افکــن کــردن زنگ و صــدای اذان در
سراســر کشور است که استقبال از این جشنواره
بــه ویــژه ســهم  70درصــد کــودکان ،نوجوانان،
دانشآموزان و دانشجویان از آثار ارسالی به این
جشنواره جای سپاس از خداوند را دارد.
قائــم مقــام ســتاد اقامــه نمــاز کشــور گفت:
دشمن با سرمایه گذاری باال درصدد هدایت فکر
نســل نو با بهره گیــری از ظرفیت فضای مجازی و
تولیــد و تکثیر آثار هنــری مخرب بوده اما برگزاری
این جشــنواره پاسخی اســت به تهاجم فرهنگی
صهیونیستها است.
زرهانــی تاکیــد کــرد :بایــد در سراســر کشــور
جشــنواره مختلف دینی و فرهنگــی برگزار کرد تا
ذهــن و ضمیر کشــور را متوجــه ارزشهای الهی
کنیــم چرا که حیات طیبه کلید رســتگاری و نجات

انسانها است.
وی خاطر نشــان کرد :برای برگزاری جشــنواره
فرهنگی اذان منتظران از سال گذشته با حمایت
و پشــتیبانی اســتاندار همــدان اقدامهــای الزم
صــورت گرفت و همه مســئوالن با تمامی وجود
پای کارآمدند.
قائــم مقــام ســتاد اقامه نمــاز کشــور افزود:
بیــش از  2هــزار اثــر از سراســر کشــور بــرای ایــن
جشــنواره ارســال و داوری شــد که نشــانه ای از
توفیق این حرکت ارزشمند است.
زرهانــی گفــت :قــدرت تولیــد علــم و هنــر
فرهنگســازی در کشــور باال اســت چرا که از 1400
ســال پیش پسوند مقدسی برای علم ،فرهنگ و
دین ایجاد شده است.
وی خاطرنشــان کــرد :در عصــری زندگــی
میکنیــم که دنیا گرفتار مادی گرایی شــده اما در
ســال  1991نویســنده ای در کتــاب «جنگ تمدن
ها» نوشــت که فرهنگ غرب به علت افســردگی،
ناامیــدی ،پــوچ گرایــی و اعتیــاد به ســمت افول
نزدیک شده در حال اضمحالل است و  2فرهنگ
در حال طلوع هستند.
قائم مقام ســتاد اقامه نماز کشــور بیان کرد:

تمدن کنفسیوســی با رویکرد اقتصادی و تمدن
اســامی با رویکرد احیای معنویت و بازگشــت به
دیــن  2تمــدن در حــال ظهــور هســتند بنابراین
ایجــاد تالطمهایی در جهان از جمله لشکرکشــی
به کشــورهای اسالمی توسط بوش پسر برای به
تاخیر انداختن ظهور تمدن اسالمی بود.
زرهانی گفت :اذانی که  1.5میلیارد مســلمان
جهان ســر میدهنــد زنگ بیداری بــرای حکومت
جهانی واحد ،اقامه عدل ،دین و توحید است.
جشــنواره علمــی ،ادبــی و هنــری در  10قالب
مقالــه علمــی ،مســتند ،کلیــپ کوتــاه ،موشــن

گرافی ،نقاشــی ،خوشنویســی ،عکاســی ،شــعر،
خاطر و داستان سال گذشته آغاز به کار کرد.
پــس از اتمــام زمان فراخوان  2هــزار و  106اثر
در قالبهای مختلف ارســال که نسبت به دسته
بندی آنها و ارائه به کمیته داوری اقدام شد.
رتبــه اول تــا ســوم برگزیدگان افراد بزرگســال
بودند و بــه کودکان جایــزه ای تعلق نمی گرفت
کــه تدبیــر و موافقــت اســتاندار همــدان از بیــن
کــودکان و نوجوانــان شــرکت کننــده در ایــن
جشــنواره در سه بخش نقاشی ،عکاسی و کلیپ
افرادی به عنوان شایسته تقدیر انتخاب شدند.

پرداخت بیش از  13میلیارد تومان حق بیمه
تأمین اجتماعی برای مددجویان همدانی

مهــدی جعفــری بابیــان ایــن موضــوع کــه هــدف کلی از
پرداخــت حق بیمه مددجویان تضمین آینده آنها ،دریافت
حقــوق پس از دوران بازنشســتگی ،خودکفا شــدن و خارج
شــدن از چرخــه حمایتــی امداد اســت ،گفــت 13 :میلیارد و
 880میلیــون تومــان حــق بیمه تأمیــن اجتماعی در ســال
گذشــته بــرای  4هــزار مددجــوی تحــت حمایت واریزشــده
است.

ســپهرغرب ،گروه خبر :معاون حمایت و ســامت خانواده
کمیته امداد استان همدان گفت 13 :میلیارد و  880میلیون
تومــان حق بیمــه تأمین اجتماعی در ســال گذشــته برای 4
هزار مددجوی تحت حمایت واریزشده است.

وی در ادامه با اشــاره به اینکه  2هزار و  200زن سرپرست
خانوار دارای بیمه تأمین اجتماعی هستند ،گفت :برای  1هزار
و  800نفــر از مجریــان طر حهــای خودکفایی نیــز بیمه تأمین
اجتماعی پرداخت میشود.
معــاون حمایــت و ســامت خانــواده کمیتــه امــداد
اســتان همــدان گفــت :افــراد تحــت حمایــت دارای بیمه
پــس از  10ســال ســابقه پرداخــت بیمــه و داشــتن ســن

 55ســال برای زنان و  60ســال بــرای مردان بازنشســته
میشوند.
جعفری تعداد بیمهشــدگان عشایر روستایی را  922نفر و
تعداد بازنشســته ،مســتمریبگیر و خودکفا شدهها در سال
گذشــته را  356نفــر اعالم کرد و ادامــه داد :مددجویان این
نهاد پس از بازنشســتگی از مستمری و دفترچه بیمه درمانی
بهرهمند میشوند.
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فرودگاه همدان آماده پذیرایی از نخستین حجاج پساکرونایی کردستانی و همدانی

ســپهرغرب ،گــروه اجتماعــی  -شــهره کرمی:
فــرودگاه همــدان از لحــاظ زیــر ســاختها و
امکانــات الزم آمــاده پذیرایــی از زائــران ســفر
معنوی حج اســت .این زائران پس از حدود ســه
سال از گذشت آغاز شیوع کرونا نخستین حجاج

پساکرونا هستند.
فــرودگاه همــدان علیرغــم داشــتن
زیرســاختهای الزم اما متاسفانه طی سالهای
اخیــر نتوانســته ســهمی از حمــل و نقــل هوایی
کشور داشته باشد هر از چندگاهی با فشار افکار

عمومی مدیران اســتانی اقدام به راهاندازی یک
مســیر پــروازی نیمبنــد میکنند که در پــرواز اخیر
مشــهد شــاهد محدود شــدن تعداد پروازها به
یک پرواز آن هم روز جمعه هســتیم علیای حال
بعد از سالها وعده خبردار شدیم امسال زائران
بیــتاهلل الحرام کــه از همدان و کردســتان عازم
عربستان هســتند از فرودگاه همدان سفر خود
را آغاز میکنندمدیر حج و زیارت اســتان همدان
محســن ســاغرچی از اعزام  810زائــر همدانی به
حج تمتع ســال  1401خبــر داد و گفت :ثبت نام و
انتخــاب کاروان متقاضیــان حج تمتــع با ظرفیت
 810نفــر در قالب  6کاروان در اســتان آغاز شــده
اســت .ثبت نام زائریــن حج تمتع از یکشــنبه 18
اردیبهشــت ســاعت  10آغــاز شــده و افــرادی که
از ســال  99در کاروانهــای حــج تمتــع ثبــت نام
کــرده انــد و دارای قبــض ودیعه گــذاری تا تاریخ
1386 /3/22به قبل هستند و تاریخ تولدشان
از  1336/04/10بــه بعــد بــوده در کاروان یــا به
صورت غیر حضوری و یا رزرو در ســایت reserve.
 haj.irثبــت نــام نمودهانــد .طبــق برنامــه ریزی
پــرواز زایــران اســتان همــدان و کردســتان از
فــرودگاه بینالمللی همدان در اواخر خرداد ماه
سال جاری انجام خواهد شد.
بــرای اینکه در جریان چند و چون برنامه پرواز
حجاج قــرار بگیریم با علیاصغــر جهانگیری مدیر

فــرودگاه همــدان گفت وگو کردیم کــه در ادامه
میخوانید:
علــی اصغــر جهانگیری با بیــان اینکه فرودگاه
همــدان از لحاظ زیرســاختی همــه امکانات الزم
بــرای پروازهــای حــج را دارد گفــت :آخریــن پرواز
هم ســه ســال پیش یعنی ســال  98بوده است
که در آن سال بالغ بر  5هزار مسافر از همدان و
کردستان از طریق فرودگاه همدان سفر کردند.
وی در ادامــه افزود :امســال حــدود  800نفر
از همــدان و 600نفــر از کردســتان کــه مجموعا
حــدود هزار و  400نفر زائر کردســتانی و همدانی
به ســفر معنوی حج خواهند رفت که پروازشــان
از فرودگاه همدان خواهد بود.
پیگیــر افزایــش پروازهــا از همــدان بــه
عتبات هستیم
مدیــر فــرودگاه همدان در پاســخ به ســوالی
دربــاره پــرواز عتبات گفت :مــا برای عتبــات پیگیر
هســتیم و اکنــون پــرواز بــرای ســفر مشــهد را از
فــرودگاه همــدان داریــم کــه در ایــام عیــد ایــن
پروازها به دلیل اســتقبال خوب مردم بیشتر بود
امــا هم اکنون ایــن پرواز به مشــهد هفتهای یک
بــار و فقط جمعهها به دلیل اســتقبال کم مردم
امکانپذیر است.

افزایــش پروازهــا براســاس افزایــش
استقبال مردم است
جهانگیــری در ادامــه بــه نقــش فروگاههــا در
رونــق گردشــگری و اقتصاد منطقه اشــاره کرد و
گفــت :با اســتقبال مردم ســفرها در ایام تعطیل
و بــه خصــوص عید بیشــتر اســت و در فــرودگاه
همــدان بــا بازگشــایی مدارس،تعــداد مســافر
کم شــد و در ایامی حتی کنســلی پرواز مشــهد را
شــاهد بودهایم .این موضوع باعث میشــود تا
تعــداد پروازهــا کاهش یابد .در اصل اســاس کار
فرودگاه بر اســاس میزان استقبال و درخواست
مردم خواهد بود.
پرواز به مشهد در روزهای جمعه است
که خرداد ماه افزایش خواهد یافت
وی در ادامه با تاکید بر لزوم استقبال مردم از
ســفر هوایی خاطرنشان کرد :در حال حاضر پرواز
به مشــهد را در روزهای جمعــه داریم در آینده و
در خــرداد ماه با شــروع تعطیالت پــرواز هفتهای
دو بار خواهد بود
جهانگیــری در خاتمــه افــزود :در صــورت
اســتقبال مردم افزایش خواهــد یافت .فرودگاه
همدان در صورت درخواست مسافران در آینده
پروازهای بیشــتری را خواهد داشت همانطور که
در ایام عید پرواز به کیش را داشته است.

فرماندار تویسرکان:

مردمی کردن و توزیع عادالنه یارانه از تدابیر ارزشــمند دولت ســیزدهم اســت
ســپهرغرب ،گــروه خبــر :فرماندار شهرســتان
تویســرکان بــا اشــاره بــه اینکــه از بیــن بــردن
ســاختارهای فســاد زا حرکتــی بنیادیــن و اصلی
مهــم در اقتصاد و برقراری عدالت اســت ،گفت:
مردمــی ســازی یارانههــا و توزیــع عادالنه آن از
جملــه اقدامــات مهــم و تدابیر ارزشــمند دولت
سیزدهم است.
حســین افشــاری روز پنجشــنبه در کارگــروه
اقتصــاد مقاومتــی تســهیالت رونــق اقتصــادی

شهرســتان تویســرکان ،اظهارکــرد :اقتصــاد
مقاومتــی دارای پنج شــاخص شــامل «درونزا
بــودن ،برونگــرا و قابــل رقابــت بــا ســایر
محصــوالت مشــابه بــا دنیا هــم از نظــر کیفیت
و بازاریابــی و دانشبنیــان بــودن کــه در شــعار
امســال هم به آن توجه شــده ،اشــتغال آفرین
بــودن کــه موجــب رونــق کســب و کار شــود و
مردمی بودن» است.
وی با اشاره به اینکه هر رویکردی در اقتصاد

بــا ایــن پنــج شــاخص پیش بــرود ذیــل اقتصاد
مقاومتی اســت ،افزود :ســتون فقــرات اقتصاد
مقاومتی تولید اســت و در این راستا برای رونق
تولیــد الزاماتــی وجــود دارد کــه مهمتریــن آن
همان مبارزه با قاچاق کاال است.
فرماندار تویســرکان گفت :اقتصاد مقاومتی
بحــث افزایــش بهــره وری در همــه عرصههــا
از جملــه انــرژی و مصــرف بهینــه آن اســت کــه
برهمیــن اســاس همــه دســتگاهها بایــد بــر

افزایــش بهــره وری و اســتفاده بهینــه نظــارت
جدی داشته باشند.
افشــاری بــا بیــان اینکــه دولت قصــد دارد با
تأییــد مقــام معظــم رهبــری ،یارانه را بــه مردم
بدهــد ،تصریــح کــرد :روش گذشــته به شــکاف
طبقاتی دامن زد و ثروتمند شــدن یکباره برخی
به دلیل رانت ارز ترجیحی را موجب شــد.
وی بــا اشــاره به نحوه پرداخــت یارانه  300و
 400هــزار تومانی به دهکهــای جامعه ،گفت:

شماره آگهی16431 :

برگ سبز خودرو سواری هاچ بک سیستم پژو  207مدل  1401به شماره پالک  461ل  76ایران  18به شماره موتور 178B0083942
و شــماره شاســی  NAAR03FE4NJ279247به نام ســهیل كرملو فرزند حسین به شــماره ملی  3860781502مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

در این راســتا  72میلیون نفــر از یارانه برخوردار
شــده اند و ســامانه ای هم بــرای اعتراض افراد
درنظر گرفته شده است.
فرماندار شهرســتان تویســرکان با اشــاره به
اینکه از بین بردن ســاختارهای فســاد زا حرکتی
بنیادیــن و اصلــی مهــم در اقتصــاد و برقــراری
عدالــت اســت ،گفــت :مردمیســازی یارانهها و
توزیــع عادالنــه آن از جملــه اقدامــات مهــم و
تدابیر ارزشمند دولت سیزدهم است.

بازگشت  30تا  50واحد راکد و تعطیل همدان
به چرخه تولید

مفقودی

1

شرح کاال

مقدار

رنگ ترافیکی دو جزئی سفید

15000

رنگ ترافیکی دو جزئی قرمز

6500

کیلوگرم

رنگ ترافیکی دو جزئی زرد

3500

کیلوگرم

مبلغ سپرده یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه (ریال)

1.250.000.000

اطالعات رنگ ترافیکی سرد تک جز یی
ردیف
2

شرح کاال

مقدار

واحد

رنگ سرد ترافیکی تک جزیی سفید مطابق مشخصات اسناد

25000

کیلوگرم

تینر ترافیکی مخصوص رنگ سرد مطابق مشخصات موسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی

1750

لیتر

مبلغ سپرده یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه (ریال)
660.000.000

اطالعات سیلندر ترافیکی
ردیف

شرح کاال

مقدار

واحد

مبلغ سپرده یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه (ریال)

3

سیلندر ترافیکی

10000

عدد

1.000.000.000

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  081- 38215318تماس حاصل فرمائید .
تاریخ انتشار فراخوان.........................................................1401/02/28 :مهلت دریافت اسناد فراخوان 1401/03/01 :ساعت 13
مهلت ارسال پیشنهادات 1401/03/11 :ساعت  .........................................................13زمان بازگشایی پاكت ها 1401/03/11 :ساعت 17
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اطالعات رنگ دو جزئی ترافیکی
واحد

کارخانه فرومنگنز اسدآباد
وارد مدار آزمایشی شد

ســپهرغرب ،گروه خبر :سرپرست فرمانداری اسدآباد
با بیان اینکه کارخانه کوره بلند ذوب آهن اسدآباد برای
تولید فرومنگنز وارد مدار آزمایشی شد گفت :این طرح
از سوی ســرمایه گذار بخش خصوصی در آینده نزدیک
بهرهبرداری میشود.
حســینعلی شــرکائی اظهار کرد :اشــتغال این طرح
صنعتی به صورت مستقیم  220نفر بوده که این تعداد
نیرو در حال آموزش هستند.
وی یــادآوری کــرد :ســال  1390کارخانــه ذوبآهــن
اســدآباد به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی و تغییر خط
تولید خود از شــمش چدن به فرومنگنز تعطیل شــده
بود.
سرپرســت فرمانــداری اســدآباد ادامــه داد :بــا
پیگیریهای صــورت گرفته ،این طرح توســط ذوبآهن
در سال گذشته به سرمایهگذار جدید بخش خصوصی
بــ ه نام شــرکت "برســم لعل" به مــدت پنج ســال اجاره
داده شــد که در صــورت قابلقبول بــودن فعالیت آن،
مدت اجاره تمدید میشود.
شــرکائی با اشاره به اینکه این واحد صنعتی ظرفیت
ُ
تولیــد  22هــزار تن فرومنگنــز در ســال را دارد گفت :در
ماههــای اولیــه آغاز بــه فعالیت این طرح بــه طور قطع
ظرفیت تولید کمتر خواهد بود.
وی ادامــه داد 20 :تــا  30درصــد فرومنگنــز موردنیاز
کشــور در داخــل کشــور تولیــد شــده و مابقی از ســایر
کشورها وارد میشــود همچنین کشور ایران بر اساس
آمار مربوط به ســه ســال پیش ،دارای  200تا  250هزار
ُ
تن مصرف فرومنگنز بوده که با توجه به ظرفیت اسمی
ُ
کارخانه فرومنگنز اســدآباد در صورتیکه به  30هزار تن
افزایش یابد حدود  10درصد فرومنگنز مورد نیاز کشــور
را تأمین میکند.
شــرکائی افــزود :کارخانــه کــوره بلنــد بــرای تولیــد
فرومنگنــز ،کارخانــه تولیــد کاغــذ از ســنگ آهــک و پلی
اتیلــن و گلخانه  40هکتاری به عنوان نخســتین گلخانه
شیشــهای کشــور در اسدآباد ســه طرح بزرگ صنعتی و
گلخانهای بوده که توسط یکی از سرمایه گذاران بخش
خصوصی در حال اجراســت و تا پایان سال این طر حها
در شهرستان به بهره برداری میرسد.

به  60میلیارد تومان نیاز داریم

ســازمان مدیریت و مهندســی شــبکه حمل و نقل شــهرداری همدان در نظر دارد نســبت به خرید اقالم زیر به شــرح جدول ذیل با مشــخصات مندرج در اســناد
مناقصــه و بــا بهــره گیــری از ســامانه تــداركات الكترونیكــی دولــت ( )www.setadirn.irبــا شــماره مناقصــه هــای  2001050345000002 ، 2001050345000001و
 2001050345000003اقدام نماید .لذا از شركتهای حقوقی و یا تولید كنندگان دارای عالمت تجاری و یا دارای گواهی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت دعوت به عمل
می آید اسناد و مدارک مناقصه را تا مهلت تعیین شده ،تكمیل و در سامانه مذكور بارگذاری نموده و اصل پاكت الف را به آدرس همدان ،میدان رسالت ،بلوار والیت،
روبروی كالنتری  ،15طبقه دوم ،دبیرخانه سازمان مدیریت و مهندسی شبكه حمل و نقل تحویل و رسید دریافت نمایند.
سایر شرایط:
* تضمیــن شــرکت در مناقصــه بــه صورت واریز نقدی به حســاب  74081134708383نــزد بانک مهر ایران ،ضمانت نامــه بانکی به نفع و بنام ســازمان مدیریت و
مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری همدان یا اوراق مشارکت میباشد.
* بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ،معین ،بدون ابهام باشد.
* کلیه هزینه های موضوع قرارداد از جمله هزینه درج آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله ی قبول کلیه شرایط مناقصه و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده  10آیین نامه معامالتی شهرداری تهران
با اصالحات و تسری می باشد.
چنانچه برنده اول یا دوم مناقصه اعالم انصراف نمایند ،مبلغ تضمین شرکت در مناقصه آنان به نفع این سازمان ضبط خواهد شد.
* به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* سازمان در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه که در اسناد مناقصه مندرج است به رویت متقاضی رسیده و مورد قبول نامبرده میباشد.
* میزان تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد جهت برنده مناقصه:
ارائه ضمانت نامه بانکی معادل  %10قیمت پیشنهادی بنام و به نفع سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری همدان
* مدت قرارداد از تاریخ ابالغ جهت خرید سیلندر  3ماه ،خرید رنگ تک جزئی  6ماه و خرید رنگ دو جزئی  12ماه خواهد بود.
* به مقادیر قراردادهای این مناقصه تعدیل و پیش پرداخت تعلق نمیگیرد.

کیلوگرم

خبر

وجود  16پروژه نیمهتمام آموزشی
در نهاوند

آگهئ مناقصــه خرید رنگ و ســیلندر ترافیکئ

ردیف

3

ســپهرغرب ،گروه خبر :معاونت برنامهریزی
و امــور اقتصــادی ســازمان جهــاد کشــاورزی
استان همدان از پیشبینی بازگشت  30تا 50
واحــد راکد و تعطیل حوزه جهاد کشــاورزی به
چرخه تولید در سالجاری خبر داد.
محمدرضــا شهســواریفرجاد اظهــار کــرد:
یکــی از سیاســتهای امســال ســازمانجهاد
کشــاورزی اســتان همدان بازگشت واحدهای
راکــد بــه چرخــه تولیــد بوده کــه بتوانیــم این
واحدهــا را بــدون ســرمایهگذاری جدیــد بــه
چرخه بازگردانیم.
وی گفــت :در همیــن رابطــه پیــش بینی بر
آن اســت تا با پیگیریهای ستاد تسهیل و رفع
موانــع اســتان  30تــا  50واحــد تولیــدی راکد
حوزه جهاد کشــاورزی استان در سالجاری به
چرخه تولید بازگشــته و بدون ســرمای ه گذاری
جدیــد ،اشــتغال جدیــد و تولید در بر داشــته
باشند.
وی بــا اشــاره بــه بحــث دانشبنیانهــا نیز
تصریــح کرد« :دانشبنیان» یکی از محورهای
اصلــی برنامههــای امســال ســازمان جهــاد
اســتان بوده کــه بتوانیم با ایــن برنامه تعداد
شــرکتهای دانشبنیــان را ارتقــا داده و یــک
جهش چشــمگیر در حــوزه علمی -کشــاورزی
داشته باشیم.
شهســواریفرجاد در ادامــه بــا اشــاره
بــه اینکــه برخــی از واحدهــای تولیــدی در
ت معموال بــا مشــکالتی مواجه
مســیر فعالیــ 
میشــوند ،تصریــح کــرد :معمــوال موانع این
واحدهــا در مجموعــهای تحــت عنوان ســتاد
تســهیل در استانها پیگیری مورد پیگیری قرار
میگیرد.
وی بــا اشــاره به اینکــه از ســال  94تاکنون
 678طــرح حــوزه ســازمانجهاد کشــاورزی

اســتان به ستاد تســهیل معرفی شــده ،بیان
کــرد :از ایــن تعــداد  383مــورد مصوبــه آن
اجرایی و مشــکل متقاضی واحد مرتفع شــده
است.
شهســواری یــاد آور شــد :در همیــن رابطه
از مجمــوع  678طرح معرفی شــده به ســتاد
تســهیل  134مورد عدم اجرا و  161طرح نیز در
حال اجرا طرح است.
وی تعداد طر حهای معرفی شده به ستاد
تســهیل در ســال گذشــته را  76طرح برشمرد
و گفــت :از ایــن تعداد طرح  32مــورد اجرایی
شــده و  41طرح در دست اجرا بوده و  3طرح
با عدم اجرا مواجه شد.
شهســواری بیان کرد :از ابتدای ســال 1401
نیــز تاکنون  5طرح به ســتاد تســهیل معرفی
شــده که در حــال اجرا بوده و ظــرف یک یا دو
هفتــه آینــده مشــکالت ایــن واحدهــا مرتفــع
میشود.
وی یــاد آور شــد :غالبــا مشــکالت واحدها
تولیــدی معرفــی شــده بــه ســتاد تســهیل
مشــکالت آنان با بانکهــا در بحث عدمامکان
بازپرداخــت بدهــی بوده کــه در شــرایط کرونا
برخی واحدها نتوانســتند با ظرفیت کامل کار
کنند بدهی آنان معوقه شده است.
شهسواریفرجاد با بیان اینکه در چارچوب
ضوابط موارد مشــکالت واحدهای تولیدی به
ســتاد تســهیل معرفی میشــوند تا مشکالت
بــر تولیــد ایــن واحدها ســایه نیانــدازد ،گفت:
قطعا در ســال جاری مرتفع شــدن مشــکالت
واحدهــای تولیدی در ســتاد تســهیل اســتان
ادامــه خواهد داشــت و ســعی بر آن اســت تا
با مرتفع شــدن مشــکالت واحدها تا جایی که
ممکن بوده خللی بــه واحدهای تولیدی وارد
نشود.

سپهرغرب ،گروه خبر :مدیر آموزش و پرورش نهاوند
از وجود  16پروژه نیمهتمام آموزشــی در این شهرستان
خبر داد و گفت :پروژهها به  60میلیارد تومان نیاز دارند.
محمدحســین دارایــی اظهــار کرد :یکــی از طر حهای
آموزشــی در دســت اقــدام ،احداث آموزشــگاه شــهید
محالتــی اســت کــه بــا وجــود انعقــاد قــرارداد مبنی بر
تحویل یک ســاله هنــوز در حــد فنداســیون نیمهتمام
باقی مانده است.
وی گفت :تاکنون برای این طرح آموزشی  250میلیون
تومــان اعتبــار هزینــه شــده کــه  100میلیــون آن توســط
نماینده مردم نهاوند در مجلس تامین شده است.
مدیــر آموزش و پــرورش نهاوند با بیــان اینکه ادامه
ســاخت این طرح آموزشــی به علت خلع ید پیمانکار به
اداره کل نوســازی واگذار شــده افزود :برای تکمیل این
طرح  12میلیارد تومان نیاز است.
وی گفت :ســاخت مدرســه  9کالسه ســنایی از دیگر
طر حهــای در دســت اقدام اســت که اعتبــار آن از محل
محرومیتزدایــی تامیــن شــده کــه در حــال حاضــر 65
درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
دارایی افزود :با توجه به اهمیت این طرح مقرر شده
این آموزشــگاه تا مهرماه ســال جــاری تکمیل و تحویل
آمــوزش و پــرورش نهاونــد شــود که بــرای اتمــام آن 2
میلیارد اعتبار مورد نیاز است.
وی گفت :استخر دانشآموزی با  30درصد پیشرفت
فیزیکــی از دیگــر طر حهــای مهم ایــن اداره اســت که از
سال  87عملیات اجرایی آن آغاز شده و برای تکمیل به
18میلیارد تومان نیاز دارد.
مدیــر آمــوزش و پرورش شهرســتان نهاونــد با بیان
اینکه با توجه به کمبود اعتبار حدود یک سال است که
عملیــات اجرایی پروژه راکد مانده اســت افزود :چندین
طــرح دیگر وجــود دارد که بــرای تکمیل آنهــا  5میلیارد
تومــان مــورد نیاز اســت کــه با توجــه به رقم بــاالی آن
الزم اســت از محــل منابع ملــی و اعتبارات ســفر رئیس
جمهوری تامین شود.

خبــــــر
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ســپهرغرب ،گروه خبر :معاون سیاســی ،امنیتی استاندار
ایــام گفت :پــروژه چهــار خطــه کــردن مســیر ایالم-مهران،
تونلها و پلها در تمامی نقاط این محور بهصورت اضطراری
تا قبل از برگزاری کنگره بزرگ اربعین امسال تکمیل شود.
محمدســبحان حســنی روز چهارشــنبه به اتفــاق معاون
هماهنگی امور عمرانی استاندار ایالم و جمعی از مسئوالن
اســتانی از زیرســاختهای جادهای اربعین در مسیر ایالم به

معاون استاندار ایالم:

پروژه چهار خطه کردن مسیر ایالم-مهران تا اربعین تکمیل شود
مهران بازدید کردند.
وی در ایــن بازدیــد بر تکمیل زیرســاخت جــادهای اربعین
تأکید کرد و گفت :الزم اســت عملیات پروژه جاده چهار بانده
ایالم به مهران با شتاب بیشتری انجام شود.

معاون اســتاندار ایالم همچنین از دیگــر پروژهها ازجمله
ســاماندهی تقاطــع جنــداهلل ،پارکینــگ اربعیــن ،پســت 120
کیلــووات بــرق ،طــرح تعریــض جــاده مهران تــا پایانــه مرزی
شــهید ســلیمانی و طــرح فاضــاب پایانه مــرزی بازدیــد و بر

ضــرورت تکمیل این طر حها طبق زمانبندی تعیین شــده نیز
تأکید کرد.
حســنی نیــز در ایــن بازدیــد بــه نقــش کارگــروه نظارت
اســتان در بازدیــد ،نظــارت و پیشــرفت پروژههــای عمرانی
اشــاره کرد و گفت :از ظرفیت اســتانهای معین برای چهار
بانــده کــردن کیلومتــر  55تــا  64جــاده مهــران اســتفاده
خواهد شد.
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گامی بلند برای حل معضل ر یزگردها در ایالم
سپهرغرب ،گروه خبر :احداث دو پارک جنگلی
بیــن ایــران و عــراق و در مســیر زائــران اربعیــن
حســینی میتوانــد ســبب کنتــرل ریزگردهــا و
کاهــش گــرد و غبار در ســطح اســتان شــود اما
کماکان این طرح اجرایی نشــده و نیازمند همت
جدی مسئوالن برای تعیین و تکلیف آن است.
مهمــان عجیــب و غریبی هــر از چندگاهی به
نوار مرزی کشور وارد و بدون اطالع بر سر و روی
اســتانها فــرود میآید ،ایــن مهمــان ناخوانده
همچون درندهای نای نفس کشــیدن را از مردم
میگیــرد و همــه دچــار ســرگردانی و زندگیها را
مختل میکند.
آری گرد و غبار کلمهای آشــنا و عجین شده با
زندگی مردم اســتان ایالم که در بیشتر ایام سال
چون صاعقه میتازد و انگار کسی به فکر بیرون
انداختن این مهمان مزاحم نیست و باید هر روز
دســت به دعــا برداریم تا خدا بــه داد مردم ایالم
برسد.
به همین خاطر مســئوالن کشــور راهکارها و
برنامههــای مختلفی را اعــام میکنند تا از ورود
ریزگردهــا بــه کشــور جلوگیــری شــود کــه اخیرًا
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
از ایجــاد دو پــارک جنگلی بزرگ در مســیر اربعین
بین ایران و عراق خبر میدهد.
طرحی که بخشــی در ایران و بخشی در عراق
انجــام میگیــرد آیا تاکنــون عملیاتی شــده؟ چرا
مسئوالن نسبت به ســرانجام رسیدن این طرح
اقداماتــی انجــام نمیدهنــد؟ پــس بایــد تا کی
مردم منتظر باشــند پایان آن و نابودی ریزگردها
را ببینند.
ســیر افــراد ســالخوره به ســمت مراکز
درمانی صعودی شده است
یکی از شــهروندان مهرانی گفــت :گرد و خاک
بر مناطق جنوبی اســتان آنچنان حاکم شده که
جــرأت حرکــت کــردن را از مــردم گرفتــه و زندگی
و کســب و کار مــردم را بــه ویرانی مبــدل کرده و
ســیر افراد ســالخورده به ســمت مراکــز درمانی

احداث پارک جنگلی ایران و عراق در نبر با ریزگردها

صعودی و یک خطر جدی به وجود آورده است.
کریمــی افزود :هــر روز مســئوالن وعدههایی
بــرای کنتــرل ریزگردهــا در محافــل و مجالــس
اعــام میکننــد ولی اگــر تاکنون اتفاقــی افتاده
باشــد باید در زندگی روزمره مردم اســتان دیده
میشــد نه فقط با تعطیل کردن روزها بخواهند
این وعده را این چنین به سرانجام برسانند باید
مســئوالن یــک فکر اساســی بــرای این مشــکل
کنند.
آیا تالشــی برای کنترل وقوع گرد و غبار
در درون استان شده است؟
قاســمی یکــی دیگــر از شــهروندان ایالمــی

گفت :در گذشــته آنقدر گرد و غبار به این صورت
نبــود از زمانی کــه درختان و جنگلهــا تخریب و
خشکسالیهای شدید به وقوع پیوست همراه
آن این مســئله هــم رخ داد به طوری که خیلی از
مناطق جنوبی کشور با این معضل دیگر زندگی
میکننــد و خود میدانند راهی برای از بین رفتن
آن وجود ندارد.
وی ادامــه داد :حــال نگاهــی بر اســتان ایالم
بیفکنیــم وضعیــت بیابانهــای اطــراف مناطــق
جنوبــی اســتان کــه میتوانــد مســتعد وقــوع
ریزگردهــا باشــد آیــا واقعــا تالشــی بــرای کنترل
وقــوع گــرد و غبــار در درون اســتان شــده؟
مســئوالن کشــور در چنــد ســال گذشــته وعده

خبر
کیلومتر از طول آن در داخل عراق طراحی شــده
اســت و در دو طرف جاده و در  2ستون  5ردیف
نهالکاری انجام خواهد شد.
احمدی افزود :قبل از شیوع کرونا  15کیلومتر
از این طرح اجرا شد اما در دو سال اخیر بهخاطر
شــرایط کرونایی کار جدیدی انجام نشــده است
و ابــراز امیــدواری کرد کــه دســتگاههای ذیربط
همچــون وزارت کشــور بــرای تکمیل ایــن پروژه
همکاری کنند.
وی ادامــه داد :احداث دو پارک  1900هکتاری
در عراق طراحی شــده است و امیدواریم امسال
وارد فاز اجرایی شــود البته آغاز این اقدام بسیار
بستگی به توافقات و رایزنیهای دو کشور دارد.

ایجــاد دو پــارک جنگلی بین ایــران و عراق دادند
آیــا این میتواند مؤثر باشــد یا تســکین موقتی
اســت پس چرا هرچــه زودتر این طــرح را اجرایی
نمیکنند تا شاهد کاهش گریز گردها باشیم.
 30هــزار هکتــار جنــگلکاری در ایران و
عراق انجام میشود
مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری اســتان
ایــام گفــت :بخشــی از ایــن طــرح در عــراق و در
مســیر زوار اربعین و بخشــی دیگر از آن در ایران
قــرار دارد و طبق پیشبینیهای انجام شــده 15
هــزار هکتــار جنــگلکاری داخــل ایــران و  15هزار
هکتار جنگلکاری در عراق انجام میشود که 82

هدف از اجرای این طرح
مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری اســتان
ایــام با بیان اینکه این اقــدام دو هدف را دنبال
میکنــد ،اظهــار کرد :هــدف اول توســعه فضای
ســبز و کنتــرل ریزگردهــا اســت و هــدف دوم که
ارزش بســیار زیادی دارد این اســت کــه این پارک
در مسیر زوار امام حسین (ع) است و امیدواریم
که وزارت کشــور و سایر دستگاهها و وزارت امور
خارجه کشــور عراق هم همکاری کننــد تا برنامه
تدوین شده اجرا شود.
احمدی گفت :وظیفــه تأمین و تولید نهالها
را مــا تقبــل کردهایم و در نهالســتان شهرســتان
مهــران تولیــد میشــوند و چالهکنی و کاشــت و
مراقبت هم با مشــارکت عراق انجام خواهد شد
و به طور کلی در هر هکتار  150اصله نهال کاشته
میشود.
وی در پایــان گفــت :پــس از رایزنــی و برگزاری
جلســات بــا مســئوالن عراقــی و توافــق آنها و
تأمین اعتبار اجرا خواهد شد.
امیدواریــم هرچه ســریعتر اســتاندار اســتان
و همچنیــن مســؤالن منابــع طبیعی نســبت به
تکمیل این پروژه اهتمام ویژهای داشــته باشــند
تا بتوانند بخشــی از مشــکل ریزگردها در استان
کاهش یابد.

کمیسیون اصل  90از احیا واحدهای راکد در کردستان حمایت میکند
ســپهرغرب ،گروه خبر :ســخنگوی کمیسیون
اصل  90قانون اساسی مجلس شورای اسالمی
بر بررســی نحــوه واگذاری اراضی در شــهرکهای
صنعتی کردســتان تأکید کرد و گفت :کمیسیون
اصــل  90بــرای فعالســازی واحدهــای راکــد در
شــهرکهای صنعتــی اســتان کمک و پشــتیبانی
الزم را انجام خواهد داد.
علی خضریان در مراســم تجلیــل از کارکنان و
کارگران فعال کارخانه الستیک بارز کردستان که
در ســنندج برگزار شــد ،بر فعالسازی واحدهای
مســتقر در شهرکهای صنعتی استان تأکید کرد
و اظهار کرد :نحوه واگذاری اراضی در شهرکهای
صنعتــی کردســتان بهویــژه در دهــگالن بایــد
مشخص شود.
وی افزود :اگر مســئوالن اســتان در راســتای
فعــال کــردن واحدهــای راکــد در شــهرکهای
صنعتــی همت نکنند پیگیر کــمکاری و ترک فعل

آنها خواهیم بود.
سخنگوی کمیسیون اصل  90قانون اساسی
مجلس شــورای اسالمی یادآور شــد :باید نحوه
واگــذاری اراضــی شــهرکهای صنعتــی اســتان
بررســی شــود و اگر مسائل پشــت پردهای در هر
زمانی چه دولت گذشته و چه دولتهای پیشین
وجود دارد روشن و شفاف بیان شود.
خضریــان اضافــه کــرد :اگــر اراضــی خــارج از
صالحیــت صنعتــی به افــرادی واگذار شــده باید
از آنهــا پــس گرفته و بــه افــراد دارای صالحیت
واگذار شود.
وی گفــت :اگر ایــن اراضی هم به افــراد دارای
صالحیــت الزم واگــذار شــده و اکنــون تعطیل و
راکــد اســت بایــد مشــکالت و موانع پیــش روی
آنها بررسی و حل و فصل شود.
سخنگوی کمیسیون اصل  90قانون اساسی
مجلس شــورای اســامی با بیان اینکــه کارخانه

استاندار ایالم خبر داد؛

تعهد ایجاد اشتغال برای  14هزار نفر در استان ایالم

ســپهرغرب ،گــروه خبــر :اســتاندار ایــام از
تعهــد ایجــاد اشــتغال بــرای  14هــزار نفــر در
استان ایالم طی سال جاری خبر داد.
حســن بهرامنیا در نشست شورای اشتغال
اســتان از کسب رتبه دوم اســتان از نظر تعهد
اشــتغال در کشور خبر داد و گفت :اگر چنانچه
رقــم چهــار هزار اشــتغال ایجاد شــده توســط
ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره) در
ســامانه رصد ثبت شــود ما رتبه اول کشــور از
نظــر اشــتغال را به خــود اختصــاص خواهیم
داد.
وی در ادامه بیان کرد :از ابتدای سال 1400
تاکنــون  9هــزار و  476شــغل در ایــام ایجاد

شــده کــه از ایــن حیــث این اســتان رتبــه دوم
کشور را به خود اختصاص داده است.
استاندار ایالم در ادامه یکی از وظایف مهم
اســتان در ســال  1401را بازگرداندن واحدهای
تولیدی تعطیل شــده به چرخــه تولید عنوان
کــرد و گفت :در این راســتا مســئول مســتقیم
ســاماندهی وضعیــت کارخانجــات صنعتــی
معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتاندار
اســت و پس از آن فرمانداران باید بطور جدی
وارد عمل شوند.
بهرامنیا تأکید کــرد :تمامی کارخانجاتی که
به هر دلیل تعطیل شــده و به خانه باغ تبدیل
شــده و یا در تملک بانک هستند باید بسرعت
تعیین تکلیف شوند.
وی تصریــح کــرد :تعییــن تکلیــف وضعیت
کارخانجــات در شهرســتانها معیــار مهــم
عملکــرد فرمانــداران اســت و در ایــن زمینــه
یکــی از کارهــای مهــم در ســال  1401اشــتغال
دانشبیان ،رشد و بهرهوری تولید است.
اســتاندار ایــام در ادامــه خواســتار شــد:
فرمانــداران ســهم اشــتغال و تعهــد بــه آن
را بهصــورت ماهانــه گــزارش دهنــد چراکــه تا
پایان ســال  1401گزارش یکســاله اشتغال هر
شهرستان بررسی میشود.
بهرامنیا در پایان با اعالم این خبر که  11هزار
 434نفر رقم تعیین شــده اشــتغال استان تا
پایان ســال  1401بوده که با پیشــنهاد اســتان
ایــن تعهد به  14هــزار  236اشــتغال افزایش
یافته ،تأکید کرد :تمامی دســتگاههای اجرایی
اســتان باید تعداد سهم تعیین شده اشتغال
را به سرانجام برسانند و گزارش دهند.

بــارز از برکات ســفر رهبری به اســتان کردســتان
است ،اظهار کرد :انتظار میرود مسئوالن استان
برای توســعه بارز در کنار مدیــران این مجموعه
تولیدی باشند و این مدیران هم ارتباط خوبی با
کارکنان و کارگران خود برقرار کنند.

قریبالوقــوع رئیــس جمهــور بــه کردســتان
مشــکالت و موانع پیش روی کارخانه بارز استان
را مطــرح خواهیــم کــرد امیــد مــیرود شــاهد
توســعه بیشــتر و در نتیجه افزایش اشــتغال در
این واحد باشیم.
سرپرســت الســتیک بــارز کردســتان هــم در
این مراســم با اشــاره بــه اینکه اســتارت احداث
کارخانه الســتیک بارز کردســتان از سال  1388و
در ســفر مقام معظم رهبری به این اســتان زده
شــد ،گفت :این واحد در زمینی به مســاحت 44
هکتار و با ظرفیت اسمی  50هزار تن در سال به
بهرهبرداری رسیده است.
یوســفی تعــداد افــراد مشــغول بــه کار در
ایــن واحــد را  830نفــر ذکــر کرد و گفــت :به طور
میانگین روزانه  15هزار و  500حلقه الســتیک در
این واحد تولید میشــود و تــا چند ماه آینده به
 17هزار و  500حلقه افزایش مییابد.

بازگشت بیش از  850واحد جاندار به زیستگاههای طبیعی کردستان

ســپهرغرب ،گــروه خبــر :سرپرســت حفاظت
محیــط زیســت اســتان کردســتان از رهاســازی
و بازگشــت  856واحــد جانــدار از گونههــای
مختلف حیات وحش به زیســتگاههای طبیعی
استان در سال گذشته خبر داد.
خیــراهلل مــرادی توجــه بــه محیــط زیســت
را بهعنــوان یکــی از اصلیتریــن مؤلفههــای
توسعه پایدار دانست و گفت :یک اصل پایهای
در جهان کنونی موضــوع ایجاد پیوند با حیات
وحش و جلوگیــری از پدیده انقراض گونههای
جانوری است.
وی خاطرنشــان کــرد :حیــات انســانها بــه
بقــای حیات ســایر گونههــا بســتگی دارد؛ زیرا
هر گونهای که از محیط زیســت حذف شود،آثار
زیســت محیطــی و مخاطــرات زنجیــره غذایــی
و شــبکه حیــات را در پــی دارد و در نهایت برای
حیات بشریت تهدید بهشمار میرود.
سرپرســت حفاظــت محیط زیســت اســتان
کردســتان بیان کرد :تیمار ،نگهداری و معاینات
دامپزشــکی بــا توجــه بــه افزایــش آگاهــی و
حساســیتهای محیــط زیســتی مــردم در
خصــوص ارزش و اهمیــت حیــات وحش از یک
سو و لزوم بررسی علمی مقابله با بیماریها در
حیات وحش ،نگهداری و تیمار وحوش آســیب
دیده از سوی دیگر در اداره کل حفاظت محیط
زیست کردستان در اولویت قرار دارد.
مــرادی ادامــه داد :در ســال گذشــته بــا
تالش محیطبانان یگان حفاظت ،دامپزشــکان
متخصــص و دوســتداران محیط زیســت 856
جانور مختلــف حیات وحش دوبــاره به دامان
طبیعت بازگردانده شدهاند.
وی افــزود :از این تعــداد حدود  760قطعه

انــواع پرنــده ازجملــه کبــک ،عقــاب ،ســارگپه،
دلیجه ،لکلــک ،جغد ،بوتیمــار و مرغابی و 96
گونــه از پســتانداران شــامل ســنجاب ،روبــاه،
گــرگ ،گربــه وحشــی ،کل و بــز در ایــن مدت به
زیســتگاههای مناســب در اســتان بازگردانــده
شدند.
سرپرســت حفاظــت محیط زیســت اســتان
کردســتان تصریح کرد :در ســال گذشــته361 ،
نفــر بــه دلیــل تخلــف در بخشهــای مختلــف
زیست محیطی در استان دستگیر شده و برای
احقــاق حقوق عامه محیط زیســت بــه مراجع
قضائی معرفی شدهاند.
مــرادی بیــان کرد :در این مــدت  338فقره
پرونــده مربــوط بــه جرائــم زیســت محیطــی
در مراجــع قضائــی تشــکیل شــده کــه از ایــن
تعداد 162فقــره مختومه 97 ،فقــره در جریان
اســت که نســبت بــه مدت مشــابه ســال قبل
دو برابــر رشــد داشــته و ایــن نشــان از تــاش
یــگان حفاظــت محیط زیســت و امــور حقوقی
دارد و البتــه نــگاه ویژه دادگســتری اســتان به
پروندههــای زیســت محیطی کمــک فراوانی به
روند پیگیری پروندهها کرده و جای تشکر دارد.
وی ادامــه داد :متأســفانه در این مدت یک
هــزار و  642قطعــه ماهــی 108 ،قطعه پرنده و
 31واحد جاندار از گونههای مختلف پســتاندار
بهصورت غیر مجاز شکار شدهاند و  579مورد
نگهــداری و خریــد و فروش و زنــده گیری حیات
وحش بهصورت غیرمجاز هم توســط مأموران
اجــرای یــگان حفاظت محیط زیســت کشــف و
توقیــف شــده و افــراد خاطــی و عامــان ایــن
تخلفهــا برای ســیر مراحل قانونی بــه مراجع
قضائی معرفی شدهاند.

ســپهرغرب ،گــروه خبــر:
مدیــر جهــاد کشــاورزی
ملکشاهی گفت :شهرستان
ملکشــاهی دارای تعــداد
 10هــزار و  962کلونــی زنبور
عســل بــوده و  194نفــر نیز
به طور مســتقیم به این کار
مشغول هستند.
حسین بزرگمهر گفت :شهرستان ملکشاهی با توجه
بــه وضعیــت منطقــهای و پوشــش گیاهــی و همچنین
کوههــای اطــراف شهرســتان بهویــژه کبیرکــوه از لحاظ
پــرورش زنبــور عســل و فرآوردههای آن یکــی از مناطق
مســتعد این کار اســت کــه میتوانــد نقــش مؤثری در
تأمین عسل در سطح استان داشته باشد.
وی افــزود :شهرســتان ملکشــاهی دارای تعــداد 10
هــزار و  962کلونــی زنبور عســل بوده و  194نفــر نیز به
طور مســتقیم به این کار مشغول و باعث اشتغالزایی
شده است.
مدیر جهاد کشــاورزی ملکشــاهی ادامه داد :امسال
هنوز کار برداشت عسل آغاز نشده ولی سال گذشته از
هر کندو حدود پنج کیلو به میزان حدود  54تن عســل
برداشــت شده که ارزش ســالیانه آن بیش از  10میلیارد
تومان است.
بزرگمهر افزود :زنبورداران شهرستان با مشکل بیمه
و عدم تســهیالت کمبهره و بســتهبندی برای صادرات و
همچنین شکر رو بهرو هستند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :با توجه به تنوع گیاهی
منطقه انواع عسل در شهرستان قابلیت برداشت دارد
و بــه طور کلی عســل درخت کنار بیشــتر در شهرســتان
برداشت خواهد شد.
وی در پایــان گفت :با توجه به خشکســالی امســال
و مشــکالت پیشآمــده بــرای زنبــورداران وزارت جهــاد
کشــاورزی تســهیالت بــه مبلــغ  000/400/1تومــان به
ازای هــر کندو بــا کارمــزد  12درصد در نظر گرفته اســت
کــه زنبورداران بــا مراجعه به ســامانه ســیتا میتوانند
ثبتنام کنند.

فروش  2میلیارد ریال صنایع دستی
در نمایشگاه حلبچه عراق

سخنگوی کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمی:

کردستان ظرفیت تولید داروی گیاهی دارد
خضریــان بــا اشــاره بــه اینکــه رئیــس مجمع
نماینــدگان مردم کردســتان در مجلس شــورای
اســامی متخصــص حــوزه دارو اســت ،گفــت:
ظرفیــت تولیــد داروهــای گیاهی در این اســتان
وجــود دارد و پرداختن به ایــن مهم میتواند در
توسعه استان نقش بسزایی داشته باشد.
وی افزود :به مردم این اســتان قول میدهم
در کنــار دکتــر فتحــی نماینــده آنهــا در مجلس
موضوع مذکور را پیگیری کنیم تا صنعت اســتان
در سنوات آینده رشد چشمگیری داشته باشد.
رئیــس مجمــع نماینــدگان مــردم کردســتان
در مجلس شــورای اســامی هم در این مراســم
اظهــار کــرد :انتظــار مــیرود در حوزه معیشــتی
شــاغالن در کارخانــه بــارز اســتان بیشــتر مــورد
توجه قرار گیرند.
محســن فتحــی اضافــه کــرد :در ســفر

وجود  10962کلونی زنبور عسل
در شهرستان ملکشاهی

سرپرســت حفاظــت محیــط زیســت اســتان
کردســتان اضافه کرد :همچنیــن در این مدت 6
قبضه ســاح شکاری غیرمجاز 36 ،قبضه سالح
شــکاری مجــاز و بیــش از 10هزار مــورد ادوات و
وسایل شــکار و صید همچون انواع قفس ،تور
ماهیگیری ،تور زندهگیری پرنــدگان ،انواع دام و
تله ،ضبط صوت ،دوربین شکاری ،موتورسیکلت
و خودرو کشف و توقیف شده است.
مــرادی ادامــه داد :در حــوزه تخریب اراضی
ملــی ،زمینخــواری و تخریب مراتــع در مناطق
حفاظــت شــده اســتان نیــز پنــج پرونــده بــا
مســاحت تخریــب بیــش 410هــزار متــر مربــع
تشکیل شده است.
وی میزان ضرر و زیان ناشــی از این تخلفات
را بیــش از ســه میلیــارد و  932میلیون و 950
هزارریــال و میــزان ضــرر و زیان وصولــی در این
مدت را بیش از یک میلیارد ریال اعالم کرد.
وی افــزود :در ایــن مــدت 23 ،مــورد
آتشســوزی در مناطق حفاظت شــده اســتان
رخ داده که حدود  664هکتار از اراضی مناطق
تحت مدیریت حفاظت محیط زیست کردستان
طعمه حریق شــده است که بیشترین سطوح
آتشســوزی در نیزارهــای تــاالب بینالمللــی
زریوار در  13فقره اتفاق افتاده است.
سرپرســت حفاظــت محیط زیســت اســتان
کردســتان در پایــان بــا تقدیــر از حمایتهــای
دســتگاههای قضائــی ،نیــروی انتظامــی و
دوســتداران و همیــاران محیــط زیســت در
اســتان ،تأکیــد کــرد :مطابــق هماهنگیهــای
صــورت گرفتــه و مطابــق قوانیــن و مقــررات با
هرگونه تخلف زیســت محیطی برخورد خواهد
شد.

ســپهرغرب ،گــروه خبــر :سرپرســت ادارهکل
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی ایالم گفت:
بــا توجــه بــه برگــزاری نمایشــگاه صنایــع دســتی شــهر
حلبچــه عراق با شــرکت صنعتگــران و کارآفرینان برتر در
این نمایشــگاه میزان دو میلیارد ریال صنایع دســتی به
فروش رسید.
فــرزاد شــریفی گفت :با توجــه به برگزاری نمایشــگاه
صنایع دستی شــهر حلبچه عراق با شرکت صنعتگران و
کارآفرینان برتر در این نمایشــگاه میزان دو میلیارد ریال
صنایع دستی به فروش رسید.
وی افــزود :شــرکت در این نمایشــگاه منجــر به عقد
قــرار داد صنعتگــران ایالمــی بــا ســرمایهگذاران بــرای
فروش محصوالت صنایع دستی شد.
سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی بیــان کرد :گلیم
نقش برجسته مهمترین و شاخصترین صنعت دستی
و بومی اســتان اســت و با توجــه به تعداد بــاالی افراد
شــاغل در این صنعت اســتان ایالم بهعنوان شهر ملی
گلیم نقش برجسته معرفی شده است.

افزایش دو برابری توزیع مر غ
در بازار سنندج
ســپهرغرب ،گــروه خبــر :سرپرســت فرمانــداری
شهرســتان سنندج گفت :مصرف روزانه گوشت مر غ در
سنندج بین  40تا  45تن است که امروز بیش از  90تن
در بازار توزیع خواهد شد.
حســن عســکری در بازدید شــبانه از کشــتارگاه مر غ
سنندج در جریان وضعیت کشتار مر غ قرار گرفت.
در ایــن بازدیــد کــه مســئوالن صنعــت ،معــدن و
تجارت و جهاد کشــاورزی شهرستان سنندج هم حضور
داشتند ،سرپرســت فرمانداری سنندج در گفت و گو با
خبرنــگاران بر افزایش عرضه گوشــت مر غ در بازار تأکید
کرد.
عســکری بهدنبــال گالیــه مســئوالن کشــتارگاه از
امتنــاع دو مرغدار برای ارســال مر غ زنده به کشــتارگاه،
موضوع را از طریق معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
اســتاندار ،مقامــات قضائــی ،جهــاد کشــاورزی ،امنیتی
و انتظامــی پیگیــری و مرغــدار را مجبــور بــه در اختیــار
گذاشتن مر غ به کشتارگاه کرد.
وی تأکید کــرد :تأمین مایحتاج مردم خط قرمز خود
و مســئوالن اســت و بــا متخلفین و محتکــران کاالهای
اساسی مماشات نخواهند کرد.
به گفته سرپرســت فرمانداری شهرســتان ســنندج،
مصرف روزانه گوشت مر غ در سنندج بین  40تا  45تن
است که امروز بیش از  90تن به بازار تزریق خواهد شد.
عســکری ضمن اطمینان دادن به مردم در خصوص
تأمین کاالهای اساســی و بهخصوص مر غ ،گفت :تمام
تالش مسئوالن استان و فرمانداری شهرستان سنندج
جلوگیری از تنش در بازار و افزایش خودسرانه قیمتها
است.
 170واحــد مرغــداری در شهرســتان ســنندج فعــال
اســت که در هــر دوره  23هزار تن گوشــت مــر غ تولید
میکنند.

اصالح سیاستهای ارزی کاهش  10درصدی
نرخ نان سنتی را به دنبال دارد
ســپهرغرب ،گروه خبر :معاون هماهنگی امور اقتصادی
و توســعه منطقــهای اســتانداری مرکــزی گفــت :اصــاح
سیاســتهای ارزی ،نــرخ نــان ســنتی ســفره مــردم را تا 10
درصــد کاهــش میدهــدو مــردم اطمینــان خاطــر داشــته

باشــند هیچگونــه افزایــش قیمتی در این خصــوص ایجاد
نمیشود.
حســن میرزاخانــی افــزود :التهاباتی طی چنــد روز اخیر در
حــوزه گندم ،آرد ،نان و محصوالت حاصل از آرد ایجاد شــده
که ناشــی از الزمات قانــون برنامه و بودجه اســت ،چراکه در
این قانون ،عنوان "ارز ترجیحی" قید نشده است.
وی با اشــاره به پرداخت نظــام ارز ترجیحی گفت :تحوالت

جهانــی در حــوزه غالت و ســایر محصــوالت خوراکــی پس از
جنــگ روســیه و اوکرایــن منجر به ایجــاد تالطم شــده و باید
اذعــان داشــت طرحی کــه دولت بــرای اصالح نظــام یارانهها
ارائــه میدهد،ارز ارجیحــی را به جای آنکــه در ابتدای زنجیره
تولیــد و توزیع بخواهد بــه وارد کننده و صادرکننده پرداخت
کند مقرر شــده به انتهای زنجیره که مردم و خبازان هســتند
پرداخت کند.

معــاون هماهنگــی امور اقتصــادی و توســعه منطقهای
اســتانداری مرکزی اظهار کرد :با توجه به اینک ه در ســالهای
اخیــر قاچــاق آرد بــه خارج از کشــور انجــام و برخــی دالالن از
این موضوع سوءاســتفاد ه میکردند ،دولــت تصمیم گرفت
قیمت نان را واقعی کند.
میرزاخانــی تاکیــد کــرد :عملیاتــی کــردن این مهــم ،تغییر
شکل پرداخت یارانهها و نه حذف یارانهها است.
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کارشناسان در پیش نشست همایش بینالمللی هورامان مطرح کردند:

توسعه فرهنگی ،اقتصادی و امنیت پایدار رهاورد ثبت جهانی هورامان

ســپهرغرب ،گــروه خبــر :همایــش بینالمللی
«هورامــان ،ثبــت جهانــی ،فرهنــگ و توســعه
پایــدار» در روزهــای  25و  26تیرمــاه ســال 1401
در دانشــگاه رازی کرمانشــاه برگــزار میشــود و
از همیــن رو اولیــن پیش نشســت تخصصی این
همایش به صورت مجازی با عنوان «دیپلماسی
و روابــط خارجی» با حضور اســاتید حــوزه علوم
سیاســی و روابــط بینالملل و با همــکاری پایگاه
میــراث جهانــی منظــر فرهنگــی هورامــان برگزار
شد.
در این نشست دکتر «قدرت احمدیان» عضو
هیئت علمی گروه علوم سیاســی دانشگاه رازی،
دکتــر «مهــدی شوشــتری» دکتــرای مطالعــات
منطقــهای و سرکنســول جمهــوری اســامی
ایران در ســلیمانیه ،دکتر «مومن زلمی» اســتاد
زبانشناســی و فرهنــگ سیاســی در دانشــگاه
گهشــه اقلیم کردســتان عــراق و دکتر «ســیامک
بهرامــی» اســتاد روابــط بینالملــل دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد کرمانشــاه و هورامــان پژوه
سخنرانی کردند.
سرکنســول ایــران در ســلیمانیه عــراق:
امیدواریم تبیین درســتی از ثبت جهانی داشــته
باشیم
در نخســتین پیــش نشســت همایــش
بینالمللی هورامان« ،مهدی شوشتری» به ارائه
دیدگاههــا و نقطه نظرات خــود پرداخت و گفت:
از دهههای گذشته نظریات مختلفی بهویژه بعد
از جنــگ جهانــی دوم ورهیافتهــای علمــی برای
مطالعــات بینالمللی سیاســت بینالملــل ارائه
شده ،مکاتب مختلف ،واقع گرایی ،آرمان گرایی،
نوگرایــی و بحــث فرهنگ بیش از دو دهه اســت
کــه وارد ادبیات مطالعــات بینالمللی به صورت
جدیتر شده است.
وی ادامــه داد :در کنــار رهیافــت واقــع گرایی
که بیشــتر مؤلفههای ســخت قــدرت و امنیت را
شامل میشــود .موضوع رهیافت ســادهانگاری
بــه وجــود آمــد و در مقابــل مکتب واقــع گرایی
موضــوع مهــم فرهنگ و هویــت را مطرح کرد که
معتقد اســت که فرهنگ و هویــت از مولفههای
شــکل دهنــده سیاســت بینالملــل اســت و مــا
نمیتوانیم در مطالعــات بینالمللی موضوعات
مهمی مانند موضوع فرهنگ و روابط بین الملل
را نادیده بگیریم.
شوشتری افزود :نظریات مختلفی مثل نظریه
جامع بینالمللی مطرح شــد به ویژه در دو دهه
اخیر توجه بیشتری به موضوع فرهنگ و مقاالت
مرتبــط بــا آن در مطالعــات روابــط بینالملــل
انجام شده اســت که در کنار موضوعات سخت،
موضــوع فرهنگ هــم مورد توجه اســاتید روابط
بین الملل قرار گرفته است.
این اســتاد دانشگاه اضافه کرد :ترکیب قدرت
نرم و قدرت ســخت بــه عنوان قدرت هوشــمند
مــورد توجــه قــرار گرفتــه و جنــاب آقای«جوزف
نــای» مبــدع و صاحــب اصلی ایــن نظریه اســت
کــه تعریفی کــه از قدرت نــرم دارد این اســت که
توانایــی متقاعد کردن از طریق فرهنگ ،ارزشها
و ایدههــا را مطــرح میکنــد کــه موضوع بســیار
مهمی اســت .در حیطه عملی هم در موضوعات
روابط بین کشــورها و دولتهــا موضوع فرهنگ

بــه صورت جدی مــورد توجه قرار گرفته اســت و
همچنیــن موضــوع دیپلماســی فرهنگــی و یا به
صورت کالنتر دیپلماســی عمومی در دستور کار
دولتها قرار گرفته است.
او معتقــد اســت :در کنار دیپلماســی رســمی
کــه دیپلماســی بیــن دولتها و مذاکرات اســت،
دیپلماســی فرهنگــی و عمومــی نیــز بــه صورت
جــدی بیش از دو دهه اســت که مورد توجه قرار
گرفته است.
دکتــرای مطالعــات منطقــهای و سرکنســول
جمهوری اسالمی ایران در سلیمانیه عراق ادامه
داد :در موضــوع دیپلماســی عمومــی آنچــه که
مهم اســت موضــوع اقناع جــذب و نفوذ مطرح
َ
میشــود کــه اشــکالی از قــدرت نــرم هســتند.
خوشبختانه سال گذشته باتالشهای مجموعه
دســتگاههای جمهوری اســامی ایران ،هورامان
بــه عنــوان بیســت و ششــمین میــراث فرهنگی
ایران ثبت جهانی شــد که فرصتی برای کشــور ما
و بهخصــوص منطقه هورامان اســت کــه باید از
آن به خوبی اســتفاده کنیم .دانشگاه کرمانشاه
و دانشــگاه کردســتان این موضــوع را به صورت
جــدی مــورد توجــه قــرار دادنــد و امیدواریم که
بتوانیــم تبییــن درســتی از ثبــت جهانــی داشــته
باشیم.
ثبت جهانی هورامــان فرصتی برای تقویت
روابط بین ایران و اقلیم کردستان
شوشــتری با بیان اینکه هورامان منطقهای
اســت که بین جمهوری اســامی ایــران و اقلیم
کردستان عراق مشــترک بوده که بخش عمده
آن در دو اســتان کرمانشــاه و کردســتان واقع
شــده و محــدوده کوچکــی نیــز که امتــداد آن
بــه اســتان حلبچــه در اقلیــم کردســتان عــراق
رســیده اســت ،گفت :از ایــن منظر ثبــت جهانی
هورامــان را فرصتــی بــرای تقویــت روابــط بین
ایــران و اقلیم کردســتان میدانیم و امیدواریم
بتوانیــم بــه نمایندگی جمهوری اســامی ایران
در ســلیمانیه عــراق از ایــن فرصــت و ظرفیــت
استفاده کنیم.
وی اضافه کرد :ظرفیتهای هورامانات بسیار
بســیار گســترده اســت ایــن منطقــه هــم دارای
ظرفیتهایــی در حوزه میــراث فرهنگی ملموس
اســت و هــم در حــوزه میــراث معنــوی از اماکن
تاریخی معماری منحصر به فرد برخوردار است.
بــه گفتــه وی ،در حــوزه میــراث فرهنگــی غیر
ملمــوس میتــوان بــه آداب و رســوم و فرهنگ
خــاص آن توجــه کــرد .صنایع دســتی متنــوع در
منطقه ،فرصتهای خوبــی را برای تقویت روابط
بین جمهوری اســامی ایران و اقلیم کردستان از
دریچه فرهنگ ایجاد میکند.
وی اظهــار کــرد :مــواردی کــه بــرای توســعه
روابــط بیــن جمهــوری اســامی ایــران و اقلیــم
کردســتان از بســتر ثبــت جهانی منظــر فرهنگی
هورامــان موثــر اســت کــه در حوزه گردشــگری
اســت ما بــه صورت ســنتی روابط بســیار خوبی
داریــم ،گردشــگران اقلیــم کردســتان و ایــران از
جاذبههــای تاریخــی و دیدنی دو کشــور بازدید
میکنند اما بــه صورت خاص موضوع هورامان
میتوانــد بــرای دو طــرف در حــوزه گردشــگری
مورد توجه قرار بگیرد.

شوشــتری افــزود :ایــن امــر مســتلزم ایــن
موضوع اســت که یک مرز مشترک داشته باشیم
کــه تــا به امــروز به عنــوان مــرز تجاری اســتفاده
میشــد امــا بایــد در دســتور کار باشــد کــه بــه
عنوان مرز گردشگری و تردد مسافرین نیز مورد
استفاده قرار گیرد.
بــه گفته ایــن اســتاد دانشــگاه ،در تابســتان
ســال  1399جمهوری اســامی ایــران چند مرز را
بــه عنوان مرز رســمی معرفــی کــرد از جمله مرز
شوشــمی امــا متاســفانه علیرغــم تالشهــای
بســیار زیــاد تاکنــون موفــق بــه جلــب موافقــت
دولت مرکزی عراق در بغداد برای بازشدن حوزه
مســافری ایــن مرز نشــدیم امــا تالشهــا ادامه
خواهد داشت.
وی یــادآور شــد ،موضوع بعدی بحــث روابط
دانشگاهی اســت که خوشبختانه دانشگاه رازی
و دانشــگاه کردســتان در ایــن زمینــه هــم توجه
دارند و هم قدم برداشــتهاند کــه امیدواریم این
همایــش بتواند منجــر به ارتباط بیشــتر بین این
دانشــگاهها بــا همتایــان خــود در حــوزه اقلیــم
کردستان شود.
وی موضــوع بعــدی را بحــث زبــان هورامــی
دانســت کــه یکی از شــاخههای زبانهــای غربی
ایــران محســوب میشــود کــه ایــن موضــوع
میتوانــد نقطــه مشــترکی بــرای همکاریهــای
علمی بین دانشگاههای دو طرف باشد.
برگزاری جشــنوارههای فرهنگی مشترک با
م کردستان
اقلی 
شوشــتری ادامــه داد :موضــوع بعــدی بحث
آیینهــا و جشــنها و از ایــن قبیــل موضوعــات
اســت کــه میتوانــد زمینــه جــذب گردشــگر و
همچنیــن معرفــی فرهنــگ و آیین ســاکنان این
منطقه را فراهــم کند که در این زمینه میتوانیم
فســتیوالهای مشترکی با اقلیم کردستان برگزار
کنیم .موضوع صنایع دستی نیز از جمله مواردی
اســت که بایــد مورد توجه قــرار بگیــرد و طبیعتًا
زمینههــای مختلفی بــرای ارتبــاط در موضوعات
سیاســی ،اقتصادی و سایر موضوعات میتواند
زمینهســاز ارتبــاط بیــن اقلیــم کردســتان و ایران
باشد.
این استاد دانشگاه افزود :اگر معضل بیکاری
در ایــن منطقه حل شــود مســاله دردناکی مثل
کولبــری بــا مشــکالت آن را نخواهیــم داشــت و
امیدواریــم بــا ایــن رویکــرد ثبــت منظــر فرهنگی
اورامانات و نگاهی که مســئوالن بــه این مقوله
دارند بتوانیم در آینده با توســعه روابط فرهنگی
و اقتصــادی در این منطقه معضــات کمتری به
لحاظ امنیتی داشته باشیم.
با مستندسازی و تولید فیلمهای مشترک
منطقه هورامان را معرفی کنیم
در ادامــه این دکتر «مومن زلمی» اظهار کرد،
هورامان یک منطقه کوهســتانی و چندفرهنگی
اســت .جمعیت هورامان حدود  700تا  800هزار
نفر تخمین زده شــده باتوجه به اینکه مردم این
منطقــه بــه گویــش هورامــی صحبــت میکنند.
نظریــات دیگــری نیــز وجــود دارد کــه هورامــی
میتواند یک زبان مســتقل از شاخه زبان هندی
و ایرانی باشــد .اکثر هورامیها مسلمان هستند
و برخــی نیز که خارج از کشــورهای ایــران و عراق

زندگــی میکننــد یارســان ،کاکــی و زردشــتی نیــز
هستند.
وی ادامــه داد :هورامیهــا در کردســتان
عراق چهرههای شــاخص و مشــهوری هســتند.
در دانشــگاههای کردستان عراق،اســاتید زیادی
از منطقــه هورامــان فعالیت میکننــد .موضوع
فرهنــگ و زبــان و مســاله دیگر موضــوع حقوق
زنان در منطقه هورامان است.
اســتاد زبانشناســی و فرهنــگ سیاســی در
دانشــگاه «گهشه» اقلیم کردستان با بیان اینکه
موضــوع دیگر کــه در منطقــه کردســتان مطرح
اســت در رابطــه بــا خشــونت علیــه زنان اســت؛
افزود :از ســال 2008تا سال  2017خشونت علیه
زنــان در ایــن منطقــه  60درصــد افزایــش یافته
است.
وی تشــکیل کمیته هماهنگی بین دو کشــور
ایــران و عراق را بســیار مهم دانســت کــه به ویژه
در حوزه عمران و آبادانی ایجاد شــود و توســعه
پیدا کند.
زلمــی افــزود :پیشــرفتهایی کــه در
جمهــوری اســامی ایــران داشــتیم در اقلیــم
کردستان نداشــتهایم و میتوان نتیجه گرفت
کــه بایــد در ایــن زمینــه ارتبــاط برقــرار کنیم و
بهتــر اســت دو طــرف از نظــر فرهنگــی ارتبــاط
بیشــتری داشــته باشــند .از نظر مستندســازی
و تولیــد فیلمهای مشــترک میتوانیــم منطقه
هورامــان را معرفــی کنیــم کــه در ایــن زمینــه
بســیار ضعیــف بودهایــم .حــوزه بازرگانــی
و تجــارت نیــز بایــد بیــن هورامــان در اقلیــم
کردســتان و ایران تقویت شود.
نگاه شبکه ای به منطقه گرایی
در ادامــه دکتــر «ســیامک بهرامــی» نیــز در
ســخنانی با اشــاره بــه موضــوع منطقهگرایی در
غرب آســیا ،گفت :بر مبنای ثبت جهانی هورامان
میخواهم از منظــر جدید به بحث منطقهگرایی
در غرب آسیا ورود کنم.
وی ادامــه داد :آنچــه کــه بایــد مــد نظــر قرار
بگیرد این اســت کــه بتوانیم سیاســتگذاری را به
نظریــه پیونــد دهیــم .در رابطه با منطقــه گرایی
نزدیــک بــه  11رهیافــت مختلــف داشــتیم .از این
رهیافتههــا  6مــورد نظریهپــردازی در رابطــه بــا
منطقه شکل گرفته و از منظرهای مختلف مورد
بررسی قرار گرفته است.
استاد روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسالمی
واحد کرمانشاه و هورامان پژوه یادآور شد :آنچه
در رابطه با نظریههای منطقهگرایی مطرح بوده
این اســت که دیگر جوابگوی نیازهای ما نیستند
و مــا بایــد دنبــال نظریههــای جدیــد باشــیم .در
نظریههــای پیشــین ،مناطــق را بــه عنــوان جزایر
جداگانــه در نظر گرفتیــم و هر کدام را منحصر به
فرد میدانســتیم نه اینکه به عنــوان یک پدیده
اجتماعی بدانیم.
بــه گفتــه وی ،مرزبندی سیســتمهای منطقه
بیشــتر حول جغرافیــا ،قدرت خارجی یــا اقتصاد
بوده اما در جهان جدید که در آن زندگیمیکنیم
یکــی از بزرگتریــن اتفاقــات آن انقــاب ارتباطات
است.
بهرامــی افــزود :در حوزه ارتباطــات ،در جهان
امروز یــک وضعیــت غیرخطی بر آن حاکم اســت

و ممکــن اســت وقایــع کوچکــی کــه در مناطــق
دورافتــاده جهــان اتفــاق میافتــد میتواند کل
جهان را تحت تاثیر خود قرار دهد.
استاد روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسالمی
واحد کرمانشــاه و هورامان پژوه ،معتقد اســت:
در رویکرد جدید میتوانیم مناطق را جدا در نظر
بگیریم و هر منطقه میتواند در کنش متقابل با
ســایر منطقهها قرار بگیرد .مناطق بیشتر باید از
نظر درونی تحلیل شوند .مکان در تعریف جدید
حذف میشود و فضا جایگزین آن میشود .این
موارد باعث میشود که به منطقهگرایی از منظر
جدید نگاه کنیم و آن نگاه شــبکهای است .از آن
به عنوان شبکه گرا یا تکثیر منطقه یاد میکنیم.
نظریههای سنتی کنار رود
بهرامــی ادامه داد :اگر خاورمیانه را به عنوان
یــک شــبکه منطقــهای در نظــر بگیریــم مناطــق
ســنتی نیز وجود دارند که در یک شــبکه ســنتی
فعــال هســتند .بحث بنده این اســت که چگونه
ثبــت جهانــی هورامــان میتوانــد مبنایــی بــرای
ایجاد یک شــبکه منطقهای در کشورهای اطراف
ما و نیز کل جهان داشته باشد.
وی با بیان اینکه در شــبکه منطقهای متوجه
میشــویم که یک واحد مرکزی هستیم یا منزوی
و یــا قطبی و اینکه چه نوع شــبکهای قرار اســت
ایجاد کنیم؟ ،افــزود :در نتیجه میتوان گفت که
نظریههای سنتیگرایی را کنار بگذاریم و به دنبال
نظریــههای جدید بــرای تحــول منطقهگرایی در
غرب آسیا باشیم.
ثبت منظــر فرهنگی هورامــان و ایجاد یک
تجارت سالم در منطقه
در پایــان دکتــر «قــدرت احمدیــان» ضمــن
جمعبنــدی مــوارد مطرح شــده ،گفــت :خروجی
ایــن نشســتها باید منجر بــه ارائــه راهکارهایی
در جهت توســعه منطقه ،تقویــت همکاریهای
سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و تأمیــن منافــع
ملی گردد.
وی ادامــه داد :در جمهــوری اســامی ایــران
فیلمهــا و ســریالهایی بــا موضــوع منطقــه
هورامــان ســاخته شــده اســت .داشــتن مــرز
مشــترک ،روابــط بازرگانی و تجــاری ،تدریس زبان
و فرهنــگ هورامــان در دانشــگاهها موضوعاتی
اســت کــه در تقویت دیپلماســی و روابط خارجی
بسیار مؤثر خواهد بود.
عضــو هیئــت علمــی گــروه علــوم سیاســی
دانشــگاه رازی کرمانشــاه افزود :هدف اصلی از
ثبت جهانــی منظر فرهنگی هورامان این اســت
که نگاه امنیتی به منطقه وجود نداشــته باشد
و بــه حوزههــای فرهنگــی ،اقتصــادی و تجــاری
طرفیــن بیشــتر پرداختــه شــود .امیدواریــم کــه
ثبت منظر فرهنگی هورامان در یونســکو بتواند
مســائلی مانند کولبری را ســامان بخشــد و یک
تجــارت ســالم و منطقــی در این منطقــه حاکم
شود.
احمدیــان یــادآور شــد :رســالت اینگونــه
همایشهــا نیــز این اســت کــه صرفًا بــه مباحث
انتزاعی پرداخته نشــود و خروجــی این برنامهها
منجــر بــه ارائــه راهکارهــا و پیشــنهادات مفیــد
بــرای کمک به تقویت همکاریهــا در بخشهای
مختلف شود.

استاندار کرمانشاه:

ظرفیت راکد شهرکهای صنعتی کرمانشاه باید در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد
ســپهرغرب ،گــروه خبــر :اســتاندار کرمانشــاه
گفــت :زمینهــای راکــد و طر حهــای نیمــهکاره و
رهاشــده زیــادی در شــهرکهای صنعتــی وجود
دارد که باید هرچه ســریعتر تعیین تکلیف شــده
و ظرفیتهای آزاد شــده در اختیار تولیدکنندگان
و کارآفرینان واقعی قرار گیرد.
بهمــن امیریمقــدم عنــوان کــرد :متاســفانه
بخشــی از زمینهای شــهرکها در اختیار کسانی
قــرار گرفته کــه تاکنون هیچ اقدامــی برای اجرای
طر حهــای خــود نکردهانــد کــه بایــد ســریعا این
زمینهــا پس گرفته شــده و در اختیار کارآفرینان
واقعی قرار گیرد.

وی تاکید کرد :همچنین تعدادی از واحدهای
واقع در این شــهرکهای صنعتــی همچنان راکد
باقــی ماندهاند کــه باید این واحدهــا هم هرچه
ســریعتر بــر اســاس یــک برنامهریــزی مــدون و
زمانبنــدی شــده صاحبــان آنهــا شناســایی و
تعیین تکلیف نهایی شوند.
اســتاندار کرمانشــاه عنــوان کــرد :تعــدادی
از شــهرکهای صنعتــی اســتان از زیرســاخت
شــهرکهای مناسب برخوردار نیســتند و شرکت
شهرکهای صنعتی باید با همکاری دستگاههای
خدماترسان این کمبودها را برطرف کند.
امیریمقــدم تاکیــد کــرد :ســازمان صمــت

بــرای واحدهایــی کــه طبــق برنامه تعیینشــده
به بهرهبرداری میرســند ،مشــوقهای مناســبی
در نظــر بگیــرد و در کنــار آن واحدهایــی که روند
اجرایــی آنها طوالنی شــده نیز جریمــه و یا لغو
قرارداد کند.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش از اقــدام
شــجاعانه دولت در مورد عادالنه کردن پرداخت
یارانههــا تجلیل کرد و گفــت :از مدتها قبل نیاز
بــه یک جراحی بــزرگ در حوزه یارانهها احســاس
میشــد ولــی دکتــر رئیســی از آبــروی خــود مایه
گذاشت و این برنامه را اجرایی کرد.
مدیر ارشــد استان با تاکید بر اینکه اجرای این

برنامــه بــه ســود نظام اســامی ،دولــت و مردم
است ،افزود :توزیع یارانهها عادالنه نیست و این
یارانههــا اغلب به جیب کســانی میرود که نیازی
م به دریافــت آن ندارند و امــروز برنامه توزیع
هــ 
عادالنه یارانهها توسط دولت کلید خورده است.
وی افــزود :انتظار مــیرود بخش خصوصی با
همراهی سازنده و فعال و اقناع سازی ،پرچمدار
این تحول بزرگ و توســعه آفرین در کشور باشد
و دولت و مردم را در این مسیر کمک کند.
امیریمقدم خاطرنشــان کرد :جنگ روســیه و
اوکرایــن باعث افزایش  60تــا  70درصدی قیمت
کاالهایــی ماننــد گنــدم در دنیا شــده و در برخی

کشورهای اروپایی جیره بندی شده است.
وی در دنبالــه ســخنانش بــا تاکیــد بــر ضرورت
مستقل شدن مرزهای شیخ صله و سومار به لحاظ
مبادالتی تاکید کرد :باید بســتر استفاده از ظرفیت
مرزهــای مبادالتــی در راســتای توســعه همزمــان
واردات و صادرات را در استان فراهم کنیم.
امیریمقدم افزود :متاســفانه بــه دلیل مانع
تراشــیهایی که میشــود ،مغــازهداران بازارچه
جوانــرود کاالهــای خــود را از بنــدر گنــاوه تامین
میکننــد در حالیکــه بایــد امــکان واردات همان
کاال در مرزهــای اســتان را فراهم کنیــم و یک تیم
ویژه مامور این کار شده است.

خبر
مرکزی ،میزبان همایش وحدت و مودت
نیروهای مسلح ارتش
ســپهرغرب ،گروه خبر :ارشد نظامی ارتش در استان
مرکزی گفت :همایش وحدت و مودت نیروهای مسلح
به میزبانی ارتش در استان مرکزی برگزار میشود.
ســرهنگ محمد صادقیان با اشــاره به مسئله سوم
خــرداد اظهــار کرد :حماســه ســوم خــرداد و آزادســازی
خرمشــهر برگ زرینــی از تاریخ پرافتخار انقالب اســامی
اســت کــه جلوههایــی از توســل و یــاری الهــی بــود و
توانست با وحدت و همافزایی نیروهای مسلح و حضور
مردم در صف دفاع در کسب پیروزیهای بزرگ و مقابله
با دشــمنان اســت که پیام اقتــدار ملت ایــران را به دنیا
مخابره کرد.
وی افزود :فتح خرمشهر نتیجه عینی نصرت خداوند
بــه ملــت ایــران اســت و امــام خمینــی (ره) بــا جملــه
«خرمشــهر را خدا آزاد کرد» راهبرد ملت ایران در مقابله
بــا بحرانهای آینده را به خوبی ترســیم کردند و آن هم
تکیه به نصرت الهی و اعتماد به قدرت خداوند است.
صادقیــان بیــان کــرد :عملیــات افتخارآمیــز
بیتالمقــدس کــه موجب فتح خرمشــهر شــد عالوهبر
اینکه هیمنه اســتکبار جهانی را خــرد کرد موجب تثبیت
اقتدار ملت ایران شــد و مقدمه پیشــرفتها و بالندگی
ملــت ایــران در عرصههــای مختلــف را فراهــم نموده و
تفکر مقاومت برگرفته از تفکر فتح خرمشهر است.
فرمانده پدافند هوایی حضرت علی اکبر(ع) و ارشــد
نظامی ارتش در اســتان مرکزی ادامه داد :گرامیداشت
حماســه ســوم خــرداد تجلیــل از مقاومــت ملــت ایران
و رزمندگان اســام اســت که بایــد از این فرصت بســیار
ارزشــمند بهخوبــی اســتفاده کــرد و خوشــبختانه در
اســتان مرکــزی بــا ظرفیتهای بســیار خوبی که ســتاد
کنگره شهدای اســتان ایجاد کرده فضا برای اقدامات و
فعالیتهای مختلف به خوبی فراهم است.
صادقیان عنوان کرد :در راستای گرامیداشت سالروز
فتح خرمشهر و حماسه سوم خرداد همایش وحدت و
مودت نیروهای مسلح اســتان به میزبانی مرکز پدافند
هوایــی حصــرت علــی اکبــر(ع) اراک برگزار میشــود که
برنامههای مختلفی از جملــه تجلیل از خانواده معظم
شــهدا و رزمنــدگان و تبییــن حماســه ســوم خــرداد و
عملیــات بیتالمقــدس در این برنامه پیشبینی شــده
است.
وی خاطرنشــان کــرد :جهــاد تبییــن مهمتریــن و
موثرتریــن راهــکار در برابــر بــا تهدیــدات و توطئههــای
دشــمنان در جنگ روانی و جنگ شــناختی است و همه
وظیفــه داریــم حماســههای دفاع مقــدس را بــا جهاد
تبیین به نسل جوان جامعه منتقل سازیم.
مدیرکل تأمین اجتماعی کرمانشاه:

همه افراد  18تا  50سال
میتوانند خود را بیمه کنند

ســپهرغرب ،گــروه خبــر :مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی
استان کرمانشاه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری
مبنی بر تحقق رفاه اجتماعی از اجرای طرح بیمه فراگیر
خانــواده ایرانی خبر داد و گفت :در این طرح همه افراد
 18تا  50ســال میتوانند در سه نرخ مختلف با سازمان
تامین اجتماعی قرارداد ببندند و خود را بیمه کنند.
اســکندر کاکایــی حــق بیمــه در هر ســه نــرخ را برای
دریافــت خدمــات درمانــی  75هــزار تومــان عنــوان و
اظهــار کرد :در نرخ  12درصدی که شــامل بازنشســتگی
هــم میشــود میزان حق بیمه  520هــزار تومان بوده و
دریافت خدمات درمانی هم اختیاری اســت که مبلغ آن
باید پرداخت شود.
وی با اشــاره به اینکه در نــرخ  14درصدی میزان حق
بیمه  605هزار تومان است و اگر بیمه شده قبل از سن
بازنشســتگی فوت کند مســتمری به بازمانــدگان تعلق
میگــرد ،افزود :کاملتریــن نوع بیمه نــرخ  18درصدی
اســت که عالوه بر بازنشستگی و دریافت خدمات فوت
قبل از بازنشســتگی شــامل ازکارافتادگی هم میشــود
و مبلــغ حق بیمــه در این نرخ  778هــزار تومان تعیین
شده است.

آگهی فقدان ســند مالكیت :خانم ســمیه عظیمی تیمور با تســلیم دو برگ استشــهاد محلی مصدق به مهر دفتر خانه  32همدان برابر وارده شــماره  1004888/1401مورخ 1401/02/17
مدعی است که سند مالکیت دودانگ مشاع از ششدانگ پالک  10/9036/58750واقع در حومه بخش یک همدان به شماره مسلسل  982323سری الف  97شماره دفتر امالک الکترونیک
 139720326001016913بنام خانم سمیه عظیمی تیمور به علت جابه جایی مفقود گردیده و برابر اسناد رهنی شماره  54070و  54071و  54073مورخ  1397/10/05تنظیمی دفتر خانه 32
همدان نزد بانک تجارت در رهن می باشد ،و برابر نامه شماره  14010582033000401مورخ  1401/02/07اداره اجرای اسناد رسمی همدان بازداشت می باشد لذا به استناد تبصره الحاقی به
ماده  120آیین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت ده روز به اداره ثبت
اسناد و امالک مراجعه وضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید درصورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل
سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد .مراتب بر اساس آخرین اطالعات سیستم جامع تهیه و گزارش شده است.
فریدون رحمانی  -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان
شماره آگهی16429 :شماره مالف280 :

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی :برابــر رای شــماره  – 140160326001000151مورخ
 1401/02/17هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه یک تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای مصطفی خوش ســاعد فرزند علی بشــماره شناســنامه  251صادره ازهمدان در شــش دانگ یک باب خانه به مساحت  143/74مترمربع قسمتی از پالک  4اصلی
واقع در حومه بخش سه همدان – به نشانی :میدان مدرس – بلوار آزادگان – کوچه  8متری اول – خریداری از مالک رسمی آقای عباس منوچهری محرز گردیده است.لذا به منظوراطالع
عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشد می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی ات در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول * 1401/02/24:تاریخ انتشار نوبت دوم * 1401/03/09 :رئیس اداره ثبت اسناد وامالک  -رضا شیرخانی خرم
شماره آگهی16416 :شماره مالف260 :

آگهی اعالم افراز امالک مشــاعی :برابر درخواســت ذیل تقاضی وارده به شــماره  1400/1556مورخ  1400/01/23آقای علی ارجی فرزند حســنعلی از این اداره مبنی بر افراز سهمی خود را به
میزان سه دانگ مشاع ازشش دانگ پالک ثبتی  8/717واقع در حومه بخش یک ثبتی همدان و متعاقب آن جهت اخذ مجوز از مراجع مربوطه با توجه به قرارگیری پالک در محدوده اداره جهاد
کشاورزی همدان مراتب طی شماره  1401/1000704مورخ  1401/01/24از ایشان استعالم که طی پاسخ شماره  510/17/14مورخ  1401/01/25نظر خود را در خصوص افراز بدین صورت که** :
درخواست نامبرده زیر حد نصاب فنی و اقتصادی بوده و از نظر این مدیریت مقدور نبوده و امکان پذیر نمی باشد ** .اعالم نموده است .لذا به استناد ماده  5آیین نامه افراز و فروش امالک
مشاعی مصوب  1358/02/20رای بر عدم افراز ملک مورد تقاضا طی شماره  2049مورخ  1401/02/19صادر شده است .لذا با توجه به عدم اطالع از آدرس مالکین مشاعی و دسترسی به ایشان
بدینوسیله مراتب دریک نوبت جهت اطالع در روزنامه کثیراالنتشار آگهی میگردد تا چنانچه اعتراضی( به رای عدم افراز )پالک یادشده دارند ازتاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود
را به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تقدیم و رونوشت آنرا به این اداره تحویل نمایند
رضا شیر خانی -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان  -ناحیه یک
شماره آگهی16430 :شماره مالف279 :

6

www.sepehrpress.ir

زیستبوم

شـــنبه  24اردیبهشـــت مـــاه 1401
ســـال دوازدهـــم شـــماره 2296

آخانی ،کنشگر محیط زیست؛

ازدیاد سگهای ولگرد ،ماحصل تبلیغات ماهوارهای و پول خارجیها
با جیب خالی مردم نمیتوان انتظار داشت سگهایی که با پول خارجی زیاد شدند را عقیم کرد

ســپهرغرب ،گــروه زیســتبوم  -طاهــره
ترابیمهــوش :اســتاد دانشــگاه تهــران بــا بیــان
اینکــه یکی از اصلیتریــن و مهمترین دالیل ازدیاد
ســگهای ولگــرد بــه موضــوع غذارســانی افــراد
بازمیگــردد کــه ایــن کار را تحــت تأثیر احساســات
و تبلیغــات عمــده شــبکههای ماهــوارهای انجــام
میدهنــد گفــت :دراینبیــن حتــی مبالــغ هنگفتی
از خارج کشــور تأمیــن ،جابهجا و بهحســاب برخی
غذارسانهای حامی سگ واریز میشود.
چند صباحی اســت افزایش جمعیت ســگهای
ولگرد به معضلی در محیطهای شــهری ،روستایی
و محیطزیســت تبدیل شــده و بارها خبری مبنی بر
حمله آنها به انسان به گوش میرسد اما در چند
ســال اخیر با پدیدهای بهعنوان سگهای ولگرد یا
بیصاحب در نقاط مختلف کشــور مواجه شدهایم
که خطــرات زیادی را همــراه دارد ،حتمًا در خارج از
شــهر تهران و جادهها و خیابان با دســته سگهای
ولگرد زیادی مواجه شدهاید که شاید تا چند سال
گذشته دیده نمیشدند.
بــر این اســاس و با توجه بــه اهمیت موضوع و
مخاطراتی که این ســگها ولگــرد برای محیطهای
شــهری و روســتایی ایجــاد میکنند برآن شــدیم تا
گفتوگویــی را بــا اســتاد دانشــگاه تهــران و برنده
جایزه ملی محیط زیســت ترتیب دهیم که در ادامه
میخوانید:
حسین آخانی با اشــاره به دالیل متعدد مرتبط
بــا افزایــش جمعیت ســگهای ولگرد در حواشــی
شــهرها و روســتاها ،گفــت :یکــی از اصلیتریــن و
مهمترین دالیل ازدیاد سگهای ولگرد به موضوع
غذارســانی افــراد بازمیگــردد کــه ایــن کار را تحت
تأثیــر احساســات و تبلیغــات عمــده شــبکههای
ماهوارهای انجام میدهند.
حســین آخانــی در تشــریح مطلب فــوق افزود:
دراینبیــن حتــی مبالغ هنگفتــی از خارج از کشــور
تأمیــن ،جابهجــا و بهحســاب برخــی غذارســانها
واریز میشود.
وی بــا تأکیــد بر اینکــه متأســفانه در یک مقطع
زمانی این اقدام در فضای مجازی ایجاد محبوبیت
کرد بنابراین شــاید برخیها که امــکان خودنمایی
بــه طــرق دیگــر در جامعــه بــرای آنها مهیــا نبود:
ایــن مســئله ابزاری شــد تــا ایــن افراد بــه مقصود
خود رســیده و یا از این طریق با مشــکالت روحی و

روانی درگیر با آن کنار بیایند خاطرنشــان کرد :البته
نمیتــوان ایــن مهم را تنهــا عامل ازدیــاد جمعیت
سگهای ولگرد قلمداد کرد بلکه مسئله سگهای
گله نیز در بروز این شــرایط نقش دارند بهطوریکه
بســیاری از گلــهداران ایــن روزها به دالیــل مختلف
همچون افزایش قیمت علوفه ،کاهش عرصههای
چراگاهی و کوچک شــدن گلههایشــان نســبت به
رهاسازی سگهای خود در طبیعت اقدام میکنند
و دراینبین قانون مشخصی برای کنترل سگهای
گلــه در ایــران وجود ندارد زیرا همانطور که پیشــتر
عنوان شــد منشأ اصلی بسیاری از سگهای ولگرد
به همین موضوع بازمیگردد.
این کنشگر محیط زیست افزود :دراینبین آنچه
مســلم اســت اینکه بایــد قانون مشــخصی در این
زمینه وجود داشته باشد تا صاحبان گله بدانند که
میبایســت نســبت به عقیم کردن ســگهای خود
اقدام کنند تا ســگهای رهاشده امکان تولهکشی
نداشته باشند.
آخانی با بیان اینکه بخشــی از ایــن ماجرا نیز به
ایــن موضــوع بازمیگردد کــه طی ســالهای اخیر
بــه دلیل کوچک شــدن خانوادههــا و نبود همدم،
بســیاری از خانوادههای شهری نسبت به نگهداری
از ســگهای خانگی گرایش پیدا کردهاند بیان کرد:
مسئله این اســت که این افراد آموزشهای الزم را
ندیدهانــد و در کشــور نیز به لحــاظ نگهداری از این
گونه سگها قانون مشخصی وجود ندارد تا افراد
پیــش از خرید به ثبتنام ،انجام فرایند ریجســتری،
واکسینه کردن سگها و موضوعات درمانی ،بیمه
و بهداشتی آنها اقدام کنند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه همیــن موضــوع باعث
شــده این افراد بدون داشــتن آمادگی الزم سگ را
وارد منازل خود کرده و پس از مدتی متوجه شوند
که نگهداری از آنها به همین راحتیها هم نیســت
پــس بــا گذشــت چنــد مــاه و ناتوانــی در نگهداری
نســبت به رها کردن آنها اقدام کنند ،افزود :البته
موضوع ســگهای ولگرد مسئله جدیدی نیست و
از گذشته نهتنها در ایران بلکه در دیگر کشورها نیز
مطرح بوده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مسئله این است
کــه در گذشــته قوانینــی وجــود داشــت کــه باعث
میشد شــهرداریها نســبت به جمعآوری و حذف
آنها به روشهای مختلف اقدام کنند اما طی چند

ســال اخیر گروههــای حامی ســگ در ایــران (نباید
آنهــا را حامی حیوانــات قلمداد کرد زیــرا افزایش
ســگ خود منجر به نابودی دیگــر گونههای حیات
وحش میشود) با شــلوغکاریهایی که داشتند و
در کنار رفتارهای بد برخی از پیمانکاران شهرداریها
به مســئله دامــن زدنــد گفــت :بهطوریکــه گویی
دو طــرف موضــوع از شــلوغکاریهای ایجادشــده
نفع میبردند؛ این مســئله باعث شــد شهرداریها
ً
عمال به وظیفه قانونی خود در جهت ســاماندهی
و جمــعآوری ســگها عمــل نکننــد بنابرایــن امروز
شاهد ازدیاد جمعیت سگها در شهرها هستیم.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان اینکه ایــن مهم
معضــات بســیاری را در پــی داشــته و یکــی از
واضحتریــن آنهــا مزاحمتی اســت که بــرای مردم
و شــهروندان در شهرها و روســتاها ایجاد میکند،
تشــریح کرد :ســگ حیوانی اســت کــه از گونه گرگ
اهلــی شــده و کاری جز پــارس کردن و اذیــت و آزار
نــدارد بنابراین اینکــه برخیها ســگ را یک موجود
مهربــان میدانند یــک گزاره  100درصد غلط اســت
زیــرا ســگ موجــود مهربانــی نیســت بلکــه تنهــا
نســبت بــه صاحــب خود وفــادار بــوده و بــه دلیل
نامهربانیاش اهلی شده است.
آخانی با اشــاره به اینکه ایــن مزاحمتها منجر
بــه آن شــده کــه ســاالنه شــاهد بیــش از  200هزار
مورد گازگرفتگی در ســطح کشــور باشیم ابراز کرد:
وقتــی صحبت از این موضوع میشــود یعنی چند

 15نکته درباره خشکسالی و بالهایی که بر سر محیط زیست ایران آورده است

ســپهرغرب ،گروه زیســتبوم :دوران ترسالی
در ایــران مدتهاســت کــه بــه ســر آمــده و
خشکســالی و کمآبی سایه خود را بر سر فالت
ایران گســترانده اســت .بالیای خشکسالی اما
به نام کوتاهش ختم نمیشــود و پشت تکتک
حروف این ابرچالش زیســت محیطی ،مشکالت
ریز و درشت دیگری پنهان شده است.
کمآبــی و بــه تبــع آن خشکســالی ،چنــد
ســال اســت که تبدیــل بــه اصلیتریــن چالش
زیســتمحیطی ایران شده اســت .زیر برچسب
کلمــه خشکســالی ،دهها چالش ریز و درشــت
دیگــر پنهــان شــده و مخاطــرات زیــادی پس از
وقوع این پدیده محیط زیســت ایــران را تهدید
میکند.
بــه گفتــه حســن اکبــری ،معــاون محیــط
زیســت طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت
محیط زیســت خسارت خشکســالی به محیط
زیســت  28هزار و  785هزار میلیــارد ریال بوده
اســت و برای تکمیــل زیرســاختهای مقابله با
خشکســالی به  1000میلیــارد تومان اعتبار نیاز
است.
خشکســالی رخدادی طبیعی اســت اما اگر
شــدت آن زیاد شــود و عوامــل انســانی مانند
برداشــت بیرویــه آب از ســفرههای زیرزمینــی
همــراه بــا خشکســالی بروز پیــدا کنــد ،اثر این
پدیــده بــر طبیعــت بیشــتر و باعــث میشــود
بخشهایــی از طبیعــت را از دســت بــرود؛ بــه
نحــوی کــه در ترســالیها هم امــکان احیای آن
فراهم نیست.
در ســال جاری بر اســاس آمارهای ســازمان
هواشناســی ،کمتــر از  10درصد کشــور بارندگی
در حــد نرمال داشــته اســت و بقیــه مناطق به
نوعی با خشکسالی درگیر هستند.

متأســفانه بالغ بر  70درصد مســاحت کشور
با خشکســالی شــدید یا بســیار شــدید دست
و پنجــه نــرم میکنــد .شــدت خشکســالی در
مناطقــی مانند زاگرس که هــم منبع تأمین آب
کشــور است و هم رویشــگاههای جنگلی زیادی
دارد ،بسیار مخرب است.
اولیــن و مهمتریــن آســیب خشکســالی،
ضعیف شدن پوشــش گیاهی است که اختالل
جــدی در زنجیره غذای حیــات وحش به وجود
مــیآورد ایــن در حالیاســت کــه امســال در
بخشهــای فالت مرکــزی ایــران ،رویش فصلی
نبــوده و در مناطــق البــرز و زاگــرس هم رویش
فصلی اندک بوده اســت .ایــن موضوع زادآوری
حیــات وحــش را با مشــکل جــدی مواجه کرده
است.
افزایــش آفات گیاهی و افت رطوبت خاک در
مناطق جنگلــی از دیگر پیامدهای خشکســالی
اســت کــه حیــات جنگلهــا بهویــژه در منطقه
زاگرس را تهدید میکند.
آســیب دیــدن رویشــگاههای طبیعــی و
جابجایی عشــایر بــه بخشهای بکرتــر ،چالش
دیگــری اســت کــه بــه علــت خشکســالی رخ
میدهد.
خشکســالی سبب خشک شــدن چشمهها
و کاهــش منابع آبــی و به خطر افتــادن زندگی
دوزیستان بهویژه سمندرها میشود.
وقوع خشکســالیها ،باروری و میزان تولید
مثل حیات وحش را کاهش میدهد.
هــرگاه خشکســالی رخ دهــد ،هــم بهدلیل
ضعــف بیولوژیــک حیــات وحش و هــم گرایش
دامدارهــا بــرای اســتفاده از مراتــع مناطــق
حفاظــت شــده ،برخــورد دام اهلــی و وحشــی
بیشتر میشود و بیماری افزایش مییابد.

در خشکســالی ،بســیاری از پرنــدگان
شــاخص مثــل کبــک و تیهواصــا زادآوری
نمیکننــد و اصطالحــا جفــت نمیشــوند .این
موضــوع بــا توجــه بــه تلفــات قبلــی و توقــف
ســیکل تولیــد مثــل ،روی جمعیت آنهــا تأثیر
منفی میگذارد.
وقتــی حیات وحــش با خشکســالی مواجه
و دچــار کــم غذایی میشــود ،ناگزیر بــه مزار ع
کشاورزی گرایش بیشتری پیدا میکند.
وقتــی تاالبهــا حقآبــه خــود را دریافــت
نمیکنند ،بخشهایی از آنها خشک میشوند
و دشــتهای ســیالبی هــم رطوبــت کافــی بــه
دســت نمیآورنــد بنابرایــن پدیــده گــرد و غبار
گســترش مییابد که نتیجــه آن افزایش تعداد
روزهای ناسالم است.
چنانچــه اعتبارات مــورد نیاز بــرای مقابله با
خشکســالی در فصول گرم سال در اختیار قرار
نگیــرد ،تخصیص اعتبار بعــد از این مدت کمک
چندانی به حل این مشکل نمیکند.
ایجاد زیرســاختهای تأمین آب و آبرســانی،
سطوح آبگیر ذخیره آب باران و تجهیزات انتقال
آب و علوفه و توزیع آنها از راهکارهای مقابله
با موضوع خشکسالی در حوزه آب است.
مقابلــه بــا بیماریهــا ،اطفــای حریــق،
پیشــگیری از تعارضــات حیــات وحش بــا مردم
و حفــظ لکههــا و نقطههای داغ تنوع زیســتی،
جبــران بخشهایی از خســارت وارده به مزار ع،
انجــام کارهــای احیایــی تاالبهــا و رودخانهها،
تنویــر افکار عمومی و مستندســازی و مطالعه
اثربخشــی اقدامــات مقابلــه بــا خشکســالی
بخشــی از اقداماتــی اســت کــه بــرای مقابله با
خشکســالی الزم اســت و بــه حــد اقــل 1000
میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

آنچه مسلم است اینکه باید قانون
مشخصی در این زمینه وجود
داشته باشد تا صاحبان گله بدانند
که میبایست نسبت به عقیم کردن
سگهای خود اقدام کنند تا سگهای
رهاشده امکان تولهکشی نداشته باشند.
میلیــون مــورد حمله ســگ به مــردم داشــتیم که
فقط این تعداد منجر به گازگرفتگی شده است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه طبــق اســناد موجــود
تعداد حمالت ســگها واقعًا وحشتناک و نجومی
اســت تصریــح کــرد :این موضــوع منجر بــه اخالل
در آرامــش ،افزایــش خشــونت در جامعــه و ایجاد
مشــکالت عصبــی و روحــی در بیــن مــردم شــده،
عنــوان کــرد :به تعبیــر بهتر ممکن اســت نگهداری
از برخــی ســگها در منــازل برای بخشــی از جامعه
که خود دارای مشــکالت عصبی هســتند تأثیرگذار
باشــد امــا در حال حاضر کم شــدن مشــکالت این
بخش کوچــک از جامعه منجر به ایجاد مشــکالت
روحــی و عصبــی بــرای بخــش اعظمــی از جامعــه
بهویژه کودکان در حاشیه شهرها شود.
این کنشــگر محیط زیســت ،ادامه داد :موضوع
دیگر ایــن ماجرا به بیماری و بهداشــت بازمیگردد
زیرا ســگها یکــی از مهمترین ابــزار و عوامل مهم

انتقال بیماری اســت بهطوریکه ســال گذشــته 16
مورد مرگ بر اثر بیماری هاری داشتیم و متأسفانه
در این راســتا ســومین کشــور جهان شــدیم ،تمام
تــاش بــرای کنترل هاری در ایران طی این ســالها
به مدد سگدوستان نقش بر آب شد.
آخانــی بــا اشــاره بــه اینکــه متأســفانه شــاهد
گســترش بیماری هاری در کشور هستیم ابراز کرد:
بروز بیمارهایی همچون کیســت هیداتید (بیماری
انگلی است که توسط اکینوکوکوس گرانولوزیس
و ندرتــا اکــی نوکوکــوس مولتی لکوالریــس ایجاد
میشود) و دهها نوع بیماری دیگر ازجمله امراضی
هســتند کــه ســگها بــه انســان و حیــات وحــش
منتقل میکنند.
وی اذعــان کرد :معضل بســیار مهــم بعدی که
ایــن افزایــش جمعیــت بهدنبــال دارد ایــن اســت
کــه در حــال حاضر این ســگها در همهجــا حضور
دارنــد و از محیطهــای شــهری نیــز خارج شــدهاند
بهطوریکه وارد محیطهای طبیعی و حتی مناطق
حفاظتشــده و محــل زیســت دیگــر گونههــای
جانوری را تهدید و حتی به آنها حمله میکنند.
این اســتاد دانشگاه با اشاره به اینکه این روزها
گونههایــی همچــون خــرس ،پلنــگ و آهــو گرفتــه
تــا یوز ایرانی توســط این ســگها تهدیــد و حتی رو
بــه انقراض گذاشــتهاند ،گفت :در چنین شــرایطی
بهنظــر میرســد بهانــدازه کافــی اســناد و مــدارک
موجود است پس دولت میبایست در این مقوله
بهصورت جدی ورود کند.
آخانی با اشاره به اینکه در هیچیک از کشورهای
اروپایی ســگ ولگرد وجود ندارد به طوری که طبق
قوانینــی کــه برای ایــن موضــوع در کشــور خود و
نیــز در اتحادیــه اروپــا مــورد توجــه قــرار دادند به
روشهــای مختلــف از گســترش تعداد ســگهای
ولگــرد جلوگیــری بهعملآمــده ،تصریح کــرد :این
مهم بهصورت جدی از گذشــته مورد توجه بوده و
حتی بهراحتی نسبت به حذف این گونه سگها در
این قبیل کشورها اقدام میشود.
وی بــا بیــان اینکــه حتــی در کشــوری همچــون
انگلیــس کــه یــک کشــور اروپایــی بــوده و خــود
پرچمدار حمایت از حیوانات با داشــتن ســازمان و
انجمنهای مختلف اســت اگر سگی در محیط آزاد
باشــد فقط یک هفتــه نگهداری شــده و در صورت
پیدا نشــدن صاحــب آن و یــا عدم امــکان فروش،

معــدوم میشــود زیــرا پــول و بودجــهای بــرای
نگهداری از سگها توسط دولتها در این کشورها
درنظــر گرفته نشــده تأکید کرد :درواقع در شــرایط
فعلــی برای جهان با داشــتن بیش از هفت میلیارد
نفر جمعیت بهاندازه کافی بحران غذایی و دارویی
وجــود دارد پــس نمیتــوان انتظــار داشــت غذای
صدها میلیون سگ را نیز تأمین کند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تنهــا در معــدود
کشــورهایی همچون ترکیه و کشورهای شرق آسیا
سیاســتهای غلــط اینچنینــی موجود اســت که
متأســفانه گروهها و افراد سگدوســت ما در ایران
نیز از این کشــورها الگوبــرداری میکنند اظهار کرد:
بــرای این موضــوع یک راه حل خــاص وجود ندارد
چراکــه در برخــی مواقــع و محیــط ممکــن اســت
مشکل با عقیمســازی حل شود اما در نقطه دیگر
باید چاره دیگری اندیشید.
ً
ایــن اســتاد دانشــگاه تهــران افــزود :مثــا اگــر
ســگهای گلــه در کشــور عقیــم شــوند از افزایش
بخــش اعظمــی از ســگهای ولگــرد جلوگیــری
کردهایــم پس عقیمســازی بخشــی از راه حل برای
معضل موجود در کنار جمعآوری و نگهداری آنها
است و نمیتوان آن را حذف کرد.
آخانــی ادامــه داد :اما مســئله این اســت برخی
معتقدند که کل ســگها عقیمســازی شــوند حال
آنکه در پاســخ به این دوســتان باید بگویم بودجه
مــورد نیاز برای این امر دهها برابر بودجه ســازمان
حفاظت از محیط زیست کشور است.
وی با اشــاره اینکه در کشوری که در حال حاضر
دولــت در تأمیــن مایحتــاج خانوادههــا با مشــکل
مواجــه اســت نمیتوان انتظــار داشــت میلیاردها
تومان هزینه نگهداری ســگها شــوند اذعان کرد:
درواقــع نمیتوان آنها را با پول خارجی در کشــور
زیــاد کــرد و بعد با جیــب خالی مردم ایــران آنها را
عقیم کرد و در پناهگاه نگه داشت.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان اینکــه بهترین و
در عیــن حــال انســانیترین راه حــل این اســت که
دولــت تعــداد واقعی حامیان ســگ را مشــخص و
اســامی آنهــا را در وب ســایتی احصــا کند تصریح
کرد :ســپس تعداد سگهای ولگرد را نیز مشخص
و آنهــا را بیــن حامیهــا توزیع و ایــن فضا وجود
داشــت باشــد کــه برای ســگها مــازاد بــا توجه به
وجود قوانین و ضوابط موجود اقدام کند.

تغییرات آبوهوایی محرک نوظهور کاهش جمعیت پرندگان
ســپهرغرب ،گروه زیســتبوم :نتایج گزارشهای
جدیــد تأییــد میکنــد گونههــای پرنــدگان بهطــور
پیوسته در حال کاهش است.
بــه نقــل از ارث ،جمعیــت و مهاجــرت پرنــدگان
ط زیســت و
توســط ســازمانهای حفاظــت از محی 
پرندهنگرهــای مشــتاق در سراســر جهــان نظــارت
ً
میشــود .بــه همیــن دلیــل پرنــدگان احتمــاال
کاملتریــن طبقهبندی بزرگ موجودات در ســطح
جهــان را دارنــد امــا وضعیــت گونههــای پرنــدگان
جهان در حال حاضر دلگرمکننده نیست.
الکســاندر لیــز ،محقــق ارشــد ایــن مطالعــه و
مدرس ارشد دانشگاه متروپولیتن منچستر ،اظهار
کــرد :اکنون شــاهد اولین نشــانههای شــکلگیری
موج جدیدی از انقراض گونههای پرندگان پراکنده
قارهای هســتیم .تنوع پرندگان در سراسر جهان در
مناطق اســتوایی به اوج خود میرســد و آنجاست
که ما بیشــترین تعداد گونههای در معرض تهدید
را نیز پیدا میکنیم.
بر اســاس این مطالعه تهدیدهــای کلیدی برای
تعــداد و تنــوع پرنــدگان شــامل از دســت دادن و
تخریب زیســتگاههای طبیعی و بهرهبرداری بیش از

حد از بسیاری از گونههاست .عالوه بر این تغییرات
آبوهوایــی به عنــوان یک محــرک نوظهور کاهش
جمعیت پرندگان شناخته شده است.
در این مطالعه محققــان وضعیت  11هزار گونه
پرنــده را در نظر گرفتنــد .آنان دریافتنــد حدود 48
درصــد از گونههــای پرنــدگان موجــود بــه کاهش
جمعیــت شــناخت ه شــده یــا مشــکوک هســتند.
جمعیــت بــرای  39درصــد بیشــتر گونههــا پایــدار
اســت؛ در حالی کــه تنها  6درصد افزایش را نشــان
میدهــد .وضعیــت هفــت درصــد باقــی مانــده از
گونههای پرندگان نیز هنوز ناشناخته است.
ایــن یافتههــا نتایج یــک مطالعه مهم در ســال
 2019را منعکس میکند که نشــان میدهد نزدیک
به سه میلیارد پرنده مولد طی  50سال گذشته در
سراسر ایاالت متحده و کانادا تلف شدهاند.
کــن روزنبــرگ ،دانشــمند محیــط زیســت از
آزمایشــگاه کرنــل ،در ایــن خصوص گفــت :پس از
ثبــت تلفــات نزدیک به ســه میلیــارد پرنــده تنها در
آمریکای شــمالی مشاهده همان الگوهای کاهش
جمعیــت و انقراض در ســطح جهــان ناامیدکننده
بــود .از آنجایــی کــه پرندگان شــاخصهای بســیار

قابــل مشــاهده و حساســی برای ســامت محیط
هستند ،از دست دادن آنها نشانه از دست دادن
بســیار گســتردهتر تنــوع زیســتی و تهدیــدی بــرای
سالمت و رفاه انسان است.
کارشناســان میگوینــد :علیرغــم نتایــج
نگرانکننــده ایــن مطالعــه هنــوز امیــدی بــه
تالشهــای حفاظــت از پرنــدگان وجــود دارد .آنان
بیــان میکننــد بــرای جلوگیــری از کاهــش تعــداد
پرندگان تغییرات بسیاری الزم است.
بــه گفتــه آنــان سرنوشــت جمعیــت پرنــدگان
بهشــدت بــه توقــف از بیــن رفتــن و تخریــب
زیستگاههای آنها بستگی دارد.
روزنبــرگ بیان کرد :خوشــبختانه شــبکه جهانی
ســازمانهای حفاظــت از پرنــدگان کــه در ایــن
مطالعه شــرکت میکنند ،ابزارهایی برای جلوگیری
از تلفات بیشــتر گونههای پرندگان و فراوانی دارند
که شامل حفاظت از زمین تا سیاستهای حمایت
از استفاده پایدار از منابع است.
یافتههــای ایــن بررســی در نشــریه Annual
Review of Environment and Resources
منتشر شده است.

جهان در  5سال آینده  1.5درجه سانتیگراد گرم خواهد شد
ســپهرغرب ،گــروه زیســتبوم :ســازمان جهانی
هواشناسی گزارش میدهد که جهان در پنج سال
آینده شاهد  1.5درجه ســانتیگراد گرمایش بیشتر
خواهد بود.
سازمان جهانی هواشناسی اعالم کرد که جهان
با  50درصد احتمال گرم شدن به میزان  1.5درجه
ســانتیگراد تــا ســال  ،2026باالتــر از ســطح قبــل از
صنعتی شدن قرار خواهد گرفت.
البتــه به این معنی نیســت که جهان از آســتانه
گرمایــش طوالنیمــدت  1.5درجــه ســانتیگراد که
دانشــمندان بهعنــوان ســقفی بــرای جلوگیــری از
تغییــرات فاجعه بار آبوهــوا تعیین کردهاند ،عبور
خواهــد کرد اما یک ســال گرم شــدن در  1.5درجه
ســانتیگراد میتوانــد طعــم عبــور از ایــن آســتانه
طوالنیمدت را نشان دهد.

پتــری تــاالس ،دبیــر کل ســازمان جهانــی
هواشناسی ،با اشاره به توافقنامههای آبوهوایی
که در سال  2015به تصویب رسید ،گفت :ما بهطور
قابلتوجهــی بــه دســتیابی موقت هــدف پایینتر
توافق پاریس نزدیکتر میشویم.
احتمال فراتر رفتن دما از  1.5درجه ســانتیگراد
بــرای مدت کوتاهــی از ســال  2015افزایــش یافته
اســت ،بهطوریکــه دانشــمندان در ســال 2020
شــانس  20درصــدی را تخمیــن زدنــد و در ســال
گذشــته آن را تا  40درصــد بازبینی کردند حتی قرار
گرفتــن یک ســاله در دمــای  1.5درجه ســانتیگراد
میتوانــد اثرات بدی مانند از بین رفتن بســیاری از
صخرههای مرجانی جهان و کوچکشــدن پوشش
یخی دریای قطب شمال داشته باشد.
میانگیــن دمای جهانی در حال حاضر حدود 1.1

درجه ســانتیگراد گرمتــر از میانگین قبل از صنعتی
شدن است.
مکــس دیلــی ،معــاون مدیــر ســازمان جهانــی
هواشناســی اظهــار کــرد« :تلفــات و آســیبهای
مرتبط با تغییرات آبوهوایی یا تشــدید آن در حال
ً
رخ دادن است که برخی از آنها احتماال برای آینده
نزدیک ،برگشتناپذیر هستند».
رهبــران جهان تحت توافقنامه پاریس در ســال
 2015متعهــد شــدند که از عبور آســتانه بلندمدت
 1.5درجــه ســانتیگراد جلوگیــری کنند امــا تاکنون
در کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــهای کــه باعــث
گرمشدن آبوهوا میشود کوتاهی کردهاند.
فعالیتهــای امــروزی و سیاســتهای کنونــی
جهان را در مسیری قرار داده است که تا پایان قرن
حدود  3.2درجه سانتیگراد گرم شود.

رفع تعارضات فعالیتهای معدنی با غارهای ارزشمند در دستور کار محیط زیست
ســپهرغرب ،گــروه زیســتبوم :تعارضــات
فعالیتهــای معدنــی بــا غارهــای ارزشــمند بــا
پیگیریهای سازمان حفاظت محیط زیست برطرف
میشود.
در جلســهای کــه بــا حضــور نماینــدگان
سازمانهای جنگلها ،منابع طبیعی و آبخیزداری،
زمینشناســی ،نقشــهبرداری ،وزارت آمــوزش
و پــرورش ،انجمــن غارشناســی و فدراســیون
کوهنــوردی برگــزار شــد ،چالشهــای موجــود در

حفاظت از غارهــا ازجمله تعیین حریم غارها و رفع
تعارضات فعالیتهــای معدنی در معاونت محیط
زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان حفاظت
محیط زیست مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
حســن اکبری ،رئیس کارگروه غارشناسی کشور
با تأکید بر تکلیف قانونی دســتگاههای عضو مبنی
بــر حفاظــت از غارهــا بهعنــوان ســرمایه ملــی در
حــوزه وظایف بخشــی خــود ،مطالبهگــری کارگروه
از دســتگاهها را در زمینــه انجــام تکالیــف قانونــی

همچنیــن حفاظــت مســئوالنه از غارهای خــارج از
مناطــق چهارگانه ســازمان حفاظت محیط زیســت
خواستار شد.
معــاون محیط زیســت طبیعــی و تنوع زیســتی
ســازمان حفاظــت محیط زیســت اظهارکــرد :غارها
زیســتگاههای منحصــر بهفردی هســتند که واجد
ارزشهــای زیســتی ،زمینشناســی ،تاریخــی،
گردشــگری و ورزشــی هســتند و ضــرورت مدیریت
پایدار آنها انکارناپذیر است.
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شهر

شـــنبه  24اردیبهشـــت مـــاه 1401
ســـال دوازدهـــم شـــماره 2296
اهالی قاسمآباد؛

ما فراموششدگان شهری هستیم
بازخوانی یک بازدید؛ از وعدههای بیسرانجام و بیخبری مسئوالن چه خبر؟

ســپهرغرب ،گروه شــهر  -عطیه صفــیزاده :یک
شــهروند همدانــی بــا بیــان اینکــه مشــکالت ایــن
منطقه بعد از بازدید مســئوالن نهتنها کمتر نشده
بلکه بیشــتر هم شــده ،عنــوان کرد :بعــد از بازدید
قرار شــد که مشــکل فاضــاب و خانههایــی که در
حریــم رودخانه هســتند حل شــود اما متأســفانه
تاکنــون هیچ خانهای تخریب نشــده و حتی ســدی
بــرای رودخانه نســاختهاند ،بهنظر میرســد اهالی
این منطقه فراموششــدگان شــهری و روســتایی
هستند.
چنــدی پیــش بود که خبر الحاق ســه روســتا در
همــدان توجه همگان را بــه خود جلب کرد ،اگرچه
ایــن طــرح مــورد مخالفــت برخــی از صاحبنظران
شــهری قرار گرفت امــا این الحاق انجام شــد .یکی
از روســتاهایی کــه الحاق به شــهر شــد قاســمآباد
بــود از جمله دالیلی کــه موافقان این طــرح اصرار
بــر آن داشــتند این بود که شــاید مشــکالت آنها
کمتــر شــود؛ در واقــع آنها بــر این بــاور بودند که
شــهری شــدن روســتاها گامــی بلنــد در راســتای
توســعه شهری اســت اما بعد از گذشت حدود دو
ســال از این الحاق نهتنها مشــکالت قاسمآباد حل
نشده بلکه شواهد حاکی از آن است که دوچندان
هم شــده و باعث شــده کــه این منطقه نه روســتا
محسوب شود و نه شهر.
ســال گذشــته بــود کــه در پــی بــروز مشــکالت
متعــدد کــه در ایــن منطقــه رخ داد و گزارشهای
مســتمر اهالــی ایــن منطقــه مســئوالن از منطقه
بازدید کرده و قول دادند که مشکالت این منطقه
بهخصــوص فاضــاب ،سدســازی ،معتــادان ایــن
منطقه و امنیت را حل کنند.
حــال با توجه بــه اینکه حدود هفت مــاه از این
بازدیــد میگــذرد و این مدت زمان کمــی برای حل
مشــکالت یک منطقه نیســت بار دیگر با اهالی این
منطقــه بــه گفتوگــو نشســته کــه نتیجــه را باهم
میخوانیم:
بنــا بــه درخواســت اهالی ایــن منطقــه نامی از
آنها برده نمیشود؛
یکــی از شــهروندان قاســمآبادی با بیــان اینکه
بازدیــدی کــه مســئوالن از منطقه داشــتند دردی
از مشــکالت مــا را درمان نکــرده ،اذعان کــرد :تنها
اقدامی که شهرداری همدان در این منطقه انجام
داده لکهگیری و نصب المان نام قاســمآباد در سر
در ورودی این منطقه است.
وی با بیان اینکه الحاق این روستا به شهر باعث
دردســر و مشــکالت بیشــتر در حوزههــای مختلف
شــده اســت ،عنــوان کــرد :در گذشــته عــوارض
شــهرداری بهحســاب دهیاری منتقل میشــد تا بر

اســاس وظیفــه خود مشــکالت روســتا را بــا اعتبار
مورد نظر حل کند.
این فرد مطلع قاسمآبادی در تشریح مشکالت
گفت :در این راســتا میتوان به راه خاکی ،آسفالت
نامرغوب ،حضور گاه و بــیگاه معتادان ،فاضالب،
ناامنی و سرقت در این منطقه اشاره کرد.
وی با بیان اینکه مشــکالت بینهایت قاسمآباد
در بازدیــد ســال گذشــته محــدود بــه رودخانــه و
فاضــاب قاســمآباد شــد ،اذعــان کرد :حتــی یکی
از مشــکالت ایــن فاضــاب هــم حــل نشــد و تمام
حرفهــای مســئوالن در حد وعــده و شــعار باقی
ماند.
ایــن شــهروند همدانی با بیان اینکه قاســمآباد
امکانــات اولیــه این منطقه شــهری همانند فضای
ســبز و کتابخانــه را هــم نــدارد ،عنوان کــرد :در آن
زمان که این منطقه روســتا بــود دهیاران در صدد
تخصیص کتابخانه در این منطقه بودند.
وی ضمن اشــاره به تأســیس اولین قنات موزه
ایران در منطقه قاســمآباد ،عنــوان کرد :این قنات
برکاتــی زیــادی بــرای اهالــی منطقــه و کشــاورزان
داشــت که بــا تبدیل روســتا به شــهر ایــن امتیاز از
اهالی گرفته شــد و به دلیل عدم استفاده بیبهره
مانده است.
این شــهروندان همدانــی گفــت :علیرغم آنکه
ایــن منطقــه بــه شــهر تبدیــل شــده امــا اوضــاع
روســتاهای همتــراز ایــن منطقــه بســیار بهتــر و
مطلوبتر است.
دیگر شــهروند همدانی با بیان اینکه مشــکالت
ایــن منطقــه بعــد از بازدید مســئوالن نهتنها کمتر
نشــده بلکه بیشــتر هم شــده ،عنوان کــرد :بعد از
بازدید قرار شد که مشکل فاضالب و خانههایی که
در حریم رودخانه هســتند حل شود اما متأسفانه
تاکنون هیچ خانهای را تخریب نکرده و حتی ســدی
بــرای رودخانه نســاختهاند ،بهنظر میرســد اهالی
این منطقه فراموششــدگان شــهری و روســتایی
هستند.
وی ضمــن اشــاره به ســرقت تجهیزات پــل عابر
پیــاده در این منطقه ،افزود :صفحه کلید ،شیشــه
و ســایر تجهیزات و امکانات این پلهبرقی را ســرقت
میکننــد و هیــچ فــردی در ایــن زمینــه پیگیــر و
پاسخگو نیست.
این شــهروند همدانی در ادامه ضمن اشاره به
حضــور بیحــد معتــادان در منطقه گفــت :حتی از
ســایر مناطق شهر به قاســمآباد میآیند و دور هم
مواد مخدر مصرف میکنند.
وی با بیان اینکه حضور معتادان در قاسمآباد،
امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار داده ،تصریح کرد:

یــک شــهروند همدانــی ضمــن
اشــاره بــه مدرس ـهای کــه در حر یــم ایــن
رودخانــه قــرار دارد ،یــادآور شــد :قــرار
بــود حفاظهایــی بــرای ایــن رودخانــه
ســاخته شــود امــا گویــا ایــن مســئله هم
به فراموشــی سپرده شــد ،این رودخانه
امنیــت کــودکان را مورد تهدید قــرار داده
است.
یکی از شهروندان قاسمآبادی با بیان
اینکــه بازدیــدی کــه مســئوالن از منطقه
کردنــد دردی از مشــکالت ایــن منطقه را
درمــان نکــرده ،اذعان کــرد :تنهــا اقدامی
کــه شــهرداری همــدان در ایــن منطقــه
انجــام داده لکهگیــری و نصب المان نام
قاس ـمآباد در سر در ورودی این منطقه
است.
یــک شــهروند همدانــی با بیــان اینکه
حضــور معتــادان در قاس ـمآباد ،امنیــت
منطقــه را تحت تأثیر قــرار داده ،تصریح
کرد :حتی باغبان و زمینداران هم جرأت
نمیکنند به زمینهای خود سر بزنند.
حتــی باغبان و زمینداران هم جــرأت نمیکنند که
به زمینهای خود سر بزنند.
این شهروند همدانی ضمن اشاره به مدرسهای
که در حریم این رودخانه قرار دارد ،یادآور شد :قرار
بود حفاظهایی برای این رودخانه ساخته شود اما
گویا این مســئله هم به فراموشی سپرده شد ،این
رودخانه امنیت و جان کودکان را تهدید میکند.
وی بــا بیــان اینکــه یــک قــرارگاه جهــادی پیگیــر
مطالبات و مشــکالت مردم قاســمآباد بود ،گفت:
بعــد از مدتی این قرارگاه بیخیال مشــکالت مردم
ایــن منطقه شــد و حتــی در انعــکاس اخبــار خود
مخالف واقعیتهای این منطقه عمل کرد.
خانــم بهرامــی در شــرح وضعیت اســفناک این
منطقه اظهار کرد :باندهای مواد مخدر هر شب در
این منطقه دور هم جمع میشوند و با گردهمایی
آنــان امنیــت اهالــی ایــن منطقــه بهویــژه زنــان و
دختران تحت تأثیر قرار میگیرد.
وی بــا بیــان اینکــه حتی خــاک ایــن منطقه هم
بــا فاضــاب مخلوط شــده ،گفــت :آلودگــی و بوی
مشــمئزکننده ایــن فاضالب ســبب بیمــاری ریوی،
مسمومیتها و غیره شده است.

زیباترین شهرهای خاورمیانه
ســپهرغرب ،گروه شــهر :خاورمیانه یکی از نقاط
دنیا با شــهرهای زیبای بیشــمار بهحساب میآید
کــه در زمانهای قدیم از ایــن حیث ،در میان اغلب
مــردم جهــان نادیــده گرفتــه میشــد امــا امــروزه
بسیاری از شهرهای آن شهرت جهانی دارد.
امــروزه شــهرهای زیبــای خاورمیانــه بــه لطــف
رسانههای اجتماعی در میان مردم جهان و بهویژه
گردشــگران از شــهرت و محبوبیت زیادی برخوردار
شــده اســت .تــا پیــش از این ،بســیاری از ســاکنان
کــره خاکــی از معمــاری غنــی ایــن قلمــرو بیخبــر
بودند و حتی نمیدانســتند کــه خاورمیانه میزبان
باستانیترین شــهرهای جهان است ،ضمن اینکه
بخشــی از جهان با برخــورداری از لذیذترین غذاها
بهحساب میآید .در ادامه به معرفی بعضی از این
شــهرها پرداختــه میشــود که طی ســالهای اخیر
بهواســطه چشــماندازها و معمــاری بینظیر خود
به محبوبیت جهانی دست یافتهاند و جالب اینکه
برخورداری از بهترین امکانات سفر هوایی ،زمینه را
برای جذب گردشگران فراهم آورده است.
پترا ،اردن
اردن ،بــه لطف میزبانی یکی از عجایب هفتگانه
جهان ،از توریستپذیرترین کشــورهای خاورمیانه
بهشــمار مــیرود .شــهرهای زیبایــی در این کشــور
وجــود دارد کــه از محبوبتریــن آنهــا در میــان
جهانگــردان میتــوان بــه پتــرا اشــاره کــرد کــه در
فهرســت شــهرهای باســتانی واقع در جنوب اردن
امروزی قرار دارد.
دوســتداران تاریــخ و معمــاری بــدون شــک از
بازدید این شــهر بسیار رضایت خواهند داشت ،چرا
که آثار ارزشمند بیشماری از دوران باستان ،بر فراز
تپههای آن بهجا مانده اســت .مورخان ،تأســیس
پترا را به ســه هزار سال قبل از میالد مسیح نسبت
دادهاند که در آن زمان ،بخش اعظم شهر از صخره
تشکیل و در کوهها محصور شده است.
منامه ،بحرین
منامه ،پایتخت بحرین ،شــهر کوچکی اســت که
در خلیــج فــارس و در کشــور کوچــک بحرین واقع
شــده اســت و یکــی از زیباتریــن نقــاط خاورمیانــه
بهشــمار مــیرود .این شــهر اغلــب در تمام ســال،
میزبــان مســافرانی از سراســر کشــورهای آســیای
شــرقی اســت کــه بــرای بازدیــد از زیباییهــای
بینظیر ،راهی آن میشــوند .مســافران بسیاری از
عربستان سعودی تنها از طریق یک پل ارتباطی به
منامه ســفر میکنند ،ضمن اینکه ســاکنان ســایر
کشــورهای همســایه نیز اغلب از این پل به عنوان
مسیر سفر خود به بحرین بهره میگیرند.
دبی ،امارات متحده عربی
دبی ،بزرگترین شهر در امارات متحده عربی ،در

سراســر جهان بهعنوان شــهر رکوردشکن شناخته
میشــود ،ضمــن اینکــه از نامآورتریــن شــهرهای
جهــان بهشــمار مــیرود .جــای تعجــب نیســت که
اغلب مردم سراســر دنیا ،با شنیدن نام خاورمیانه،
پیــش از هر شــهر دیگری دبی را بــه خاطر میآورند
چراکــه زیبایی و امکانات آن در سراســر جهان نظیر
نــدارد .عجایب معماری و متفاوت با دنیای اطراف،
رســتورانهای مجلــل ،مراکــز خریــد اعجابانگیــز،
غذاهای بینالمللی بســیار لذیذ و وفور جاذبهها از
مهمترین ویژگیهای دبی به حساب میآید که آن
را از ســایر شهرهای خاورمیانه و حتی جهان متمایز
کرده اســت .خدمات پرواز هوایی در دبی نیز بسیار
پیشــرفته اســت و همین امر ،تردد تعداد بیشمار
مســافران را از سایر نقاط جهان ،بهویژه کشورهای
آسیایی و اروپایی به آن تسهیل کرده است.
جرش ،اردن
جــرش از دیگــر شــهرهای باســتانی اردن
محســوب میشــود کــه در فهرســت زیباتریــن و
توریســتپذیرترین نقــاط خاورمیانــه قــرار دارد.
جــرش در زمانهــای باســتان از شــهرهای رومــی
بهشــمار میرفــت که ســکونت در آن بــه عصر برنز
نســبت داده شــده اســت .خرابههای بهجــا مانده
از آن دوران ،شــهر را بــه محبوبیت ویژهای در میان
مــردم دوســتدار تاریخ تبدیــل کرده اســت ،ضمن
اینکــه معمــاری رومــی نیــز در توریســتپذیری آن
بســیار ســهیم بــوده اســت .بعــد از ایتالیــا ،جرش
در اردن میزبــان بیشــترین خرابههــای بازمانــده از
دوران روم باستان در جهان است.
تپههــا ،مــزار ع ســبز و درههــای اطــراف جــرش
چشمانداز ســبز طبیعی بسیار شگفتانگیزی برای

این شهروند قاسمآبادی با بیان اینکه برای عبور
از رودخانه هیچ ُپلی وجود ندارد و اهالی مجبورند
که خطراتی را به جان بخرند تا به آن طرف رودخانه
بروند ،افزود :کودکان ،مادران ،میانساالن و تمام
افراد این منطقه مجبور هســتند برای عبور و مرور
از بین دو سنگ بسیار خطرناک بپرند.
وی خاطرنشــان کــرد :تاکنــون بارهــا بــرای حــل
مشکالت این منطقه به مسئوالن مربوطه مراجعه
کردهایم ،اما هیچ نتیجهای حاصل نشده است.
در ادامــه فرمانــدار همدان بــا بیان اینکــه قرار
نبوده و نیســت که روی رودخانه پوشــانده شــود،
عنــوان کــرد :دیوارهســازی و ایجاد پل ،مــورد نظر
ما بود که توســط شــهرداری بخشــی از آن ساخته
شده است.
محمدعلــی محمــدی بــا بیــان اینکــه معتادان
همچــون همه مناطــق در اینجا نیز حضــور دارند،
عنــوان کرد :جمعآوری معتــادان متجاهر در غالب
طرح ساماندهی معتادان بهصورت مستمر انجام
میشود.
وی بــا بیــان اینکــه این منطقــه به شــهر الحاق
شــده ،عنــوان کــرد :مقــرر گردیــد یــک درمانــگاه
خدمات درمانی در این منطقه ساخته شود.
فرمانــدار همــدان بــا بیــان اینکــه شــهرداری
منطقه ســه موظف است که مشکالت شهری این
منطقــه را حل کنــد ،اظهار کــرد :مهمترین اقدامی
کــه در ماههای اخیــر در این منطقه صــورت گرفته
جلوگیری از ساختوسازهای غیر مجاز بوده که به
جدیت توسط شهرداری پیگیری میشود.
لزوم دیوارســازی و نردهکشی در فاضالب
قاسمآباد
محمــدی ضمــن تأکیــد بــر لــزوم دیوارســازی و
نردهکشــی فاضالب قاســمآباد گفت :به دلیل آنکه
ایــن فاضــاب در کنار مدرســه واقع شــده ممکن
اســت آســیبهای غیر قابل جبرانی به شهروندان
وارد کند.
وی عنــوان کــرد :قــرار بود شــورای شــهر جهت
حل مشــکل ســرقت پلهای برقی عابر پیاده با یک
شرکت قرارداد ببندد اما هنوز مصوبه آن به دست
ما نرسیده است.
فرمانــدار همــدان بــا بیــان اینکــه خانههــای
ســاخته شــده در بســتر رودخانه قاســمآباد فاقد
سیســتم جمعآوری فاضالب هســتند ،عنوان کرد:
فاضالب خانگی این منازل وارد رودخانه میشــود
و مشــکالت زیــادی برای اهالــی ایــن منطقهایجاد
کرده است.
محمدی افزود :برای حفظ قنات اجازه ســاخت

در حریم آن داده نمیشود.
رئیسشورای شهر؛ خبر دقیقی از احداث
پل توسط خیرین ندارم
رئیــس شــورای شــهر همــدان بــا بیــان اینکــه
بازدیــدی کــه ســال گذشــته از قاســمآباد صــورت
گرفــت تنهــا بــرای حــل مشــکل سیســتم فاضالب
ایــن منطقه بود ،اذعان کرد :ســایر مشــکالت این
منطقــه مد نظر مســئوالن و اعضای شــورا نبود و
هیچ قولی در زمینه به مردم داده نشده است.
مســعود مسگریان در پاسخ به پرسش خبرنگار
ســپهرغرب مبنــی بر اینکــه چرا مشــکالت فاضالب
قاســمآباد حــل نشــده باقــی مانده اســت؟ گفت:
به دو دلیل پوشــش رودخانه انجام نشــد ،نخست
اینکــه ایــن رودخانه خــارج از محــدوده شــهر قرار
گرفتــه و دوم اینکــه اداره آب و فاضــاب اجــازه
پوشش رودخانهها را نمیدهد.
وی بــا بیان اینکه قرار بوده پلی در این رودخانه
توســط افراد خیر ســاخته شــود ،عنوان کرد :بنده
اخیــرًا از منطقه بازدید نکــردم و اطالع ندارم که آیا
این پل ساخته شده یا خیر؟
رئیس شــورای شــهر همــدان بیان کــرد :در نظر
داریم همراه اعضای شــورای شهر از منطقه بازدید
و مشکالت این منطقه را حل کنیم.
مســگریان با بیان اینکــه اطالعاتی در خصوص
مشــکالت قاســمآباد ندارم ،عنوان کرد :شهرداری
بهطور قانونــی نمیتواند خارج از محدود شــهری
اقدامی کند و الزم است که گروههای جهادی برای
حل مشکالت این منطقه اقدام کنند.
باهم از این منطقه بازدید میکنیم
وی افزود :الحاق این روســتا به شــهر مشکالت
زیــادی را بــرای اهالــی ایــن منطقهایجــاد کــرده و
تــاش شــورا در راســتای ایجــاد توســعه و عدالت
شهری رسیدگی و پیگیری حل مشکالت روستاهای

الحاقشده به شهر است.
حال با توجه به آنچه گفته شــد الحاق روســتای
قاســمآباد به شــهر نهتنها سبب شــد که مشکالت
آنها کمتر شــود بلکه گویی پیوســتن این منطقه
بــه شــهر باری از مشــکالت را بــر دوش این منطقه
تحمیل کــرده اســت ،بهعبارتیدیگر بــه اهالی این
منطقه نه امتیازات روستا تعلق میگیرد و نه شهر.
حکایت مشــکالت بهقدری زیاد اســت که در یک
پاراگراف گنجانده نمیشــود؛ اگر ســری به منطقه
بزنیم وضعیت اســفناک معتــادان و ترس دختران
را میتوانیــم بهوضــوح مشــاهده و روایــت کنیــم
بهگونهای که در ابتدای امر احساس میکنیم وارد
منطقه آزاد استعمال مواد مخدر شدهایم.
بهراســتی چه نهــادی باید تأمینکننــده امنیت
اهالی منطقه باشد؟ کدام نهاد باید به ساماندهی
معتادان بپردازد؟
بوی مشمئزکننده فاضالب این منطقه بهدلیل
ورود پسماندهای خانگی آنقدر تهوعآور است که
نمیتــوان یــک دقیقه در این منطقــه منتظر ماند.
چه کســی و کسانی این مشکل را حل میکنند؟ آیا
مسئوالن با بیاطالعاتی و بیتفاوتی که نسبت به
مســائل دارند میتوانند مشــکالت ایــن مناطق را
حل کنند؟ از طرف دیگر محافظ نداشــتن فاضالب
این منطقه و نزدیک مدرســه بودن ســبب به خطر
افتــادن امنیــت دانشآمــوز میشــود؛ حتمــا باید
اتفاقی بیفتد بعد کاســه چه کنم چه کنم در دست
بگیریم؟
در حوزه زیباســازی و فضاســازی شــهری آیا این
منطقــه هماننــد ســایر مناطــق یــک و دو شــهری
اســت؟ گویا در این راستا هم عدالت شهری رعایت
نمیشود و حل مشــکالت مردم در این منطقه به
دو جمله مســئوالن کــه اطالع نــدارم و همه جای
شــهر ایــن مشــکالت وجــود دارد! حل میشــود؟
بهراســتی چه خبر از شعارهای قبل انتخابات شورا
به حاشیهنشینها؟

حمایت شورای شهر بارسلونا از جشنواره معماری

شــهر ایجاد کرده و بــر محبوبیت آن افزوده اســت
و جالــب اینجا اســت که ایــن ویژگــی در دوران روم
باســتان نیز به جذب گردشــگران و تاجران سراســر
دنیا منجر میشد.
بیروت ،لبنان
بیــروت ،پایتخــت لبنــان از آزادتریــن شــهرهای
خاورمیانه بهحســاب میآید که به واســطه همین
ویژگی در میان مردم کشــورهای همسایه محبوب
شــده اســت .امــروزه ،لبنــان بــر خــاف بســیاری از
کشــورهای دیگــر منطقه ،از مدرنتریــن نقاط دنیا
تلقــی میشــود که ســرعت پیشــرفت تکنولوژی در
آن بسیار باال است .بیروت ،پایتخت لبنان در لیست
ایمنتریــن شــهرهای جهــان قــرار دارد که ســفر را
برای گردشــگران خود راحتتر کرده است .از سوی
دیگر ،تنوع فرهنگی در این شــهر بســیار باال اســت
و مردمــی با فرهنگهــای متفاوت در آن ســکونت
دارند.
ابوظبی ،امارات متحده عربی
از دیگر شــهرهای زیبای خاورمیانه که در سطح
جهانــی نیــز محبوبیــت دارد ،میتوان بــه ابوظبی
پایتخــت امــارات متحــده عربــی اشــاره کــرد که در
لیســت توریســتپذیرترین شــهرهای جهــان قــرار
دارد .فروشــگاههای بــزرگ و زیبــا ،رســتورانهای
شــگفتانگیز ،پارکهای بینظیر و غذاهای عالی از
مهمترین ویژگیهای ابوظبی محســوب میشــود
که در افزایش محبوبیت آن نقش مهمی ایفا کرده
اســت .گردشگران ابوظبی نیز مانند مسافران دبی
از راحتی سفر و دسترسی کامل به خدمات رفاهی
و تفریحی احســاس رضایت کامل دارند و از تمایل
خود به سفر دوباره به این شهر سخن میگویند.

ســپهرغرب ،گــروه شــهر :جشــنواره
معمــاری بارســلونا تحــت حمایــت
مســتقیم شــورای شــهر و بــا همکاری
انجمــن معماران کاتالونیــا ،در فاصله
پنجــم تــا پانزدهــم مــاه مــیدر هــر 10
منطقه بارســلونا برگزار میشــود و هر
یــک برنامه و موضوعات مخصوص به
خود را دارند.
بهعنوان همکاری مشــترک شورای
شــهر بارســلونا و انجمــن معمــاران
کاتالونیا ( ،)COACجشنواره معماری بارسلونا
با نام «مدل» ،از پنجم تا پانزدهم ماه میبرگزار
میشــود .این رویداد میانرشــتهای قرار است
شــهر را به فضایی برای تأمــل در زمینه مباحث
اصلی معماری و شهرســازی در راســتای مقابله
بــا چالشهــای اجتماعــی ،سیاســی و اقلیمــی
قرن بیســتویکم تبدیل کنــد و در اصل فضایی
است که با بهارمغانآوردن محیط یک معماری
تجربــی بــرای بازدیدکننــدگان بــه آنهــا کمک
میکنــد تــا از طریــق مدلهای جدید شــهری و
بهکارگیــری عنصر تخیل ،نوعــی بازنگری کلی در
مــورد چگونگــی زندگــی کــردن در کنــار یکدیگر
داشته باشند.
عملکــرد ایــن جشــنواره بهصــورت تبدیــل
فضای شــهری به پلتفرمی برای استعدادهای
معماری و طراحیهای جدید اســت و بهعنوان
مکانــی بــرای مالقــات و گفتوگــو و در اصــل
یــک انجمــن نشســت بــرای متفکران برجســته
از سراســر جهــان در نظــر گرفتــه شــده و هدف
آن برجستهســازی معمــاری بهعنــوان یــک
حرفه اســت که هــدف اجتماعــی آن خدمت به
شهروندان محسوب میشــود .از دیگر اهداف
مهم جشــنواره معماری بارسلونا نیز این است
که معماری به فضایی برای کاوش و الهام برای
همه شهروندان تبدیل شود.
شورای شهر بارسلونا اعالم کرد طی برگزاری
این جشــنواره فضا یا ساختمانی نمادین در هر
منطقهایجاد میشــود کــه با ایجــاد فضاهایی
همچــون کانونهــای مباحثــه و گفتوگــو،
ســالنهای برگــزاری کنســرتهای موســیقی و
کارگاههای آموزشی ،مکانهای الزم برای بحث
و تبــادل نظــر فراهم میآورند .شــورا همچنین
خاطرنشــان کــرد کــه در ایــن برنامــه عــاوه بــر
فعالیتهــای اصلــی ،هــر منطقهایــن شــانس
را خواهــد داشــت کــه از جشــنواره معمــاری
مختص خود نیز لذت ببرد که توسط گروههای
معمــاران محلــی در همــکاری بــا ســایر نهادها

ازجملــه انجمنهــای محلــی و دانشــگاهی،
اســتودیوهای معمــاری و مــدارس محلــه
سازماندهی میشوند.
موضــوع خاص جشــنواره در محله «ســانتز
مونجوئیــک» بهبــودی و انســجام فضاهــای
عمومــی محلی اســت .جشــنواره معماری این
محلــه از ســاعت چهــار تــا هفــت بعدازظهــر در
ششم میبرگزار میشــود و طی آن معماران و
خردهفروشان با تمرکز روی تجارت محلی سعی
دارند فضای عمومی محله «پاســیگ دو ال زونا
فرانکا» را به یک مرکز خرید معتبر تبدیل کنند.
جشــنواره معمــاری در محلــه «الشــامپل»
روز هفتــم مــیو از ســاعت  10صبــح تــا یــک
بعدازظهــر برگــزار میشــود و تمرکــز آن روی
«کشــف مجــدد مجتمع صنعتی اســکوال» قرار
دارد .در ایــن روز معمــاران منطقــهای بــرای
برجســته کردن نیــاز به همکاری بــا انجمنها و
مؤسســات مختلف شــهر و شــهروندی ،بهویژه
شــورای شــهر بارســلونا ،در راســتای حفــظ،
بهبود ،گســترش و بهروزرســانیهای مؤثر برای
بهرهگیری از مجموعه مجتمع صنعتی اســکوال
گــرد هــم میآیند که نــه تنها به لحــاظ معماری
خارقالعــادهاش حائــز اهمیــت اســت بلکــه به
دلیــل تناســب شــهری و عملکــرد اجتماعــی
قــوی که دارد بنایی نمادین در شــهر بارســلونا
محسوب میشود.
موضوع جشــنواره برای محلــه «نوباریس»
کــه در بعدازظهر روز هفتم می ،از ســاعت چهار
تا هفت برگزار میشــود ،به یادمانهای تاریخی
و بازیابــی میــراث روســتایی منطقــه اختصاص
دارد و جشــنواره صبح روز هشــتم میدر محله
«گراســیا» ،با چالشــی بزرگ برگزار میشــود که
بهمنظــور افزایــش آگاهی عمومــی و کمک به
مــردم بــرای کاهــش ســروصداهای آزاردهنده
میدانهای محله ،قهرمان اصلی آن «سکوت»
است .جشنواره معماری بارسلونا در بعدازظهر
همیــن روز بــا موضــوع «مراقبــت از میــراث

تاریخــی» در محلــه «ســنت آندرئو»
برگزار میشود.
پــس از آن در بعدازظهــر روز
ســیزدهم می ،جشــنواره با موضوع
«معرفی مکانهــای جذاب پنهان در
شــهر» در محله «ســاریا» به فعالیت
خــود ادامــه میدهــد و در صبح روز
چهاردهــم ،بــا تمرکــز روی «معماری
آب» بــه محلــه «هورتــا گینــاردو»
مــیرود تــا فعالیتهــای خــود را بــه
بازیابــی میــراث ناملمــوس آب در ایــن منطقه
اختصاص دهد که ارزش باالیی برای درک تاریخ
شهر بارسلونا دارد.
جشــنواره معمــاری بارســلونا بــا حرکــت
بــه ســوی محلــه «لسکورتــس» در ظهــر
روز چهاردهــم مــیو تمرکــز روی موضــوع
«ســاختن شــهرهای فراگیــر ،ترکیب علــم و هنر
در خیابانهــا» بــه حمایــت از تعامــل میــان
دانشــگاههای مختلــف و ایجــاد فرهنــگ و
فضاهــای یادگیری باز بــرای همه طی ایجاد یک
پردیس دانشــگاهی سبزتر و فراگیرتر میپردازد
و در ظهــر روز پانزدهــم مــاه میبــا تمرکــز روی
موضــوع «کاوش در میراث صنعتــی» راه خود
را به سوی محله «سنت ماری» ادامه میدهد
تــا در نهایــت بعدازظهــر همیــن روز در محلــه
«ســیوتات وال» به «بازاندیشــی در آسایشــگاه
ضد ســل» بپــردازد و به مأموریت واگذارشــده
توســط شورای شهر بارســلونا و گروه معماران
کاتالونیا پایان دهد.
جشــنواره معمــاری بارســلونا اولیــن رویداد
مهــم برگزارشــده در این شــهر در مســیر تبدیل
بارسلونا به پایتخت معماری جهان در سال 2026
محســوب میشــود که چالشهــای اصلی قرن
بیســتویکم را از دیدگاه معمــاری و برنامهریزی
شــهری مــورد توجــه ویژه قــرار میدهــد .هدف
شــورای شــهر از همــکاری در برگــزاری چنیــن
رویدادی این اســت که جشــنواره معمــاری را به
یک رویداد شــهری و مناسبتی فراگیر تبدیل کند
کــه مردم را گــرد هم میآورد و تفکرات مشــترک
غنــی در محیطهای شــهری و معمــاران امروز و
فردا را ترویج میدهد .به همین دلیل در برگزاری
آن انجمنهــا و همچنیــن اشــخاص حقیقــی و
حقوقــی با هر پیشــینه ملی یــا بینالمللی مورد
هــدف قرار میگیرند و صرفنظر از اینکه رشــته
تحصیلــی آنها ارتباطی با معمــاری دارد یا خیر،
از آنها برای شرکت در جشنواره دعوت بهعمل
میآید.
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ا گر بردبار نیستى ،خود را به بردبارى بزن ،زیرا کم شده
کسى خود را شبیه قومى کند و از آنان بهشمار نیاید.

شاهد

ما همه رفتار و کردارمان را به امام امت ،آن پیر جماران مدیون
هستیم؛ او به مردم یاری قرآن و ائمه اطهار (ع) را آموخت.
شهید سیدامیر فداییفروتن

خوشنویس همدانی بیان کرد؛

برای دل خودم مینویسم نه کسب رتبه و مقام
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی از هنرمندان حمایت نمیکند

ســپهرغرب ،گــروه فرهنگی  -عطیــه صفیزاده:
یــک اســتاد خوشنویســی بــا بیــان اینکــه هــدف
مــن از کتابــت قــرآن کســب مقــام و رتبه نبــوده و
نیســت ،عنــوان کرد :بــه دلیل عالقهای کــه به هنر
خوشنویســی دارم ،بــرای دل خودم مینویســم و
کار کتابــت قــرآن را با روزی  18ســاعت از ســال 95
آغاز کردم.
هنــر خطاطی یکــی از زیباترین هنرهــای بصری
اســت .زیبــا نوشــتن تنهــا یــک جنبــه از هــزاران
جنبــه هنــر خطاطــی اســت ،اصــول هندســی و
نظاممنــدی فوقالعــاده این هنر ســبب شــده که
طرفداران زیادی پیــدا کند و به تعبیر بهتر میتوان
خوشنویســی را به تعبیر فعاالن این عرصه مشــق
عشق نامید و به دیگر هنر خوشنویسی را میتوان
گویاترین هنر بصری دانست.
البتــه ایــن هنــر از هــزاران ســال پیــش در بیــن
مــردم ایرانزمین از جایگاه ویــژهای برخوردار بوده
و اســت کــه با ظهــور و بروز اســام این جایــگاه به
یکباره در یک جهش مشهود ارتقای قابل توجهی
را تجربــه کــرد بهطوریکــه در چنــد صد ســال اخیر
خوشنویســی ارتبــاط زبانی مشــترک هنرمندانه در

بین مسلمانان بوده و آنان این هنر را جهت تزیین
بناهــای مذهبــی خــود بــه زیباتریــن شــکل بهکار
میگرفتهانــد و در ایــن بین برای مســلمانان حفظ
و ثبت قرآن کریــم از اهمیت ویژهای برخوردار بوده
اســت .ازاینرو تالش برای زیبانویسی کالم الهی به
شــیوهای هنرمندانه در هنر اسالمی سالها است
که ازسوی هنرمندان این عرصه دنبال میشود.
اســتاد مرتضی شــعبانی یکــی از اســاتید بهنام
خوشنویســی کشــور اســت که نقش بهســزایی در
تأســیس انجمن خوشنویســان همدان داشــته و
ســابقه دو دوره سرپرستی این انجمن را نیز عهده
دار بوده است.
او در ســال  ١٣٢٥در یــک خانــواده مذهبــی در
همــدان چشــم بــه جهــان گشــود و در طــول عمر
هنــری خــود از محضــر اســاتید بزرگــی بهــره بــرد.
شــعبانی به واســطه خوابی که در سحرگاه یکی از
شبهای ماه مبارک رمضان سال جاری دیده بود،
تصمیم بــه نگارش قرآن کریم به خط نســخ ایرانی
گرفــت و طی مدت کمتــر از  5مــاه و در روز اربعین
حسینی این کار را به سرانجام رساند.
وی کــه پــس از گذرانــدن دورههــای مقدماتی،
متوســط ،خــوش ،عالــی ،ممتــاز و فــوق ممتــاز
خوشنویســی موفــق بــه کســب درجــه اســتادی،
معــادل بــا دکترای هنر شــده اســت ،در بهمن ماه
 ٥٠ ،96تابلــو از آثــار خــود را بــه تاالر قــرآن همدان

اهدا کرده و ســابقه برگزاری  22نمایشگاه انفرادی
در راســتای امــور خیریه ،حمایــت از بیماران کلیوی
و افــراد ســخت درمــان و شــرکت در بیــش از 200
نمایشــگاه داخلــی و خارجــی را در کارنامــه هنــری
خــود دارد .یک قرآن گروهــی و  ١٤تابلوی نفیس از
آثار وی که مزین شده با تذهیب و ورق طال بود نیز
به موزه صحن حضرت زهرا (س) در نجف اشرف و
 14تابلوی دیگر از آثار او به همراه یک قرآن گروهی
را نیــز به حــرم اباعبداهلل الحســین (ع) اهدا شــده
اســت ،او اکنون مشــغول نگارش نسخهای جدید
از کتــاب قــرآن با خط نســتعلیق اســت و در همین
راســتا با این اســتاد گرانقدر به گفتگو نشستهایم
و نتیجه را باهم میخ.انیم:
مرتضی شعبانی با اشاره به اینکه فعالیت خود
را از  12ســالگی در این رشته یعنی سال  1346آغاز
کــرده اســت ،گفــت :کار کتابت قــرآن کریم بــا چهار
زبان را از ســال  1395و با روزی  18ساعت خطاطی
موفق شدم به اتمام برسانم.
وی با بیان اینکه در مدت کم موفق شدم رکورد
کتابت قرآن به چند زبان در دنیا را بزنم ،یادآور شد:
به لطف خدا در این مدت موفق شــدم که به چهار
زبان قرآن را کتابت کنم.
ایــن اســتاد خوشنویســی بــا اشــاره بــه اینکــه
تاکنــون هیــچ فــردی در جهــان قــرآن را بــا خطوط
مختلــف کتابــت نکرده ،اذعــان کرد :تاکنــون اغلب

نگارش قرآن با خطوط نسخ ایرانی یا عربی بوده و
هیچکس تجربه کتابت قرآن با چندین خط مختلف
را نداشته است.
شــعبانی بــا بیــان اینکــه پــس از اتمــام کتابــت
قــرآن بــا خط عثمانطــه ،این مصحف شــریف را با
خط شکســته روان نگارش خواهم کــرد ،نیز گفت:
انتظــاری از مســئوالن از حیــث حمایــت نــدارم اگر
هــم حمایــت کنند بــه بنده لطــف کردهانــد چراکه
چشمداشتی از آنها ندارم و این هنر را دلی دنبال
میکنم.
وی با بیان اینکه هدف من از کتابت قرآن کسب
مقــام و رتبــه نبــوده و نیســت ،عنوان کــرد :یکی از
کتابهای قرآن در تاالر قران نگهداری میشود.
ایــن اســتاد پیشکســوت خوشنویســی ضمــن
اشاره به هدیه این کتاب نفیس به خانواده شهید
قاســم ســلیمانی ،اظهار کرد :در همین راستا قرآن
کتابت شــده را به مقام معظم رهبری و حرم مطهر
امام رضا (ع) نیز هدیه کردهام.
شعبانی با بیان اینکه خوشبختانه در سالهای
اخیر شــاهد رشد و پیشرفت رشته خوشنوسیی در
اســتان همدان هســتیم ،عنوان کرد :در این راستا
جوانــان و نوجوانــان زیادی در کشــور حائــز رتبه و
مقام شدهاند.
وی بــا بیــان اینکــه متأســفانه اداره فرهنــگ و
ارشــاد اســامی از هنرمنــدان حمایــت نمیکنــد،

اذعــان کــرد :هنرمنــدان بایــد بــا هزینــه شــخصی
خودشان نســبت به به برگزاری نمایشگاههای آثار
هنری اقدام کنند.
این استاد ممتاز با تأکید بر اینکه در رشته هنری
خوشنویســی و نقاشــیخط گرایشهــای نویــن،
تذهیــب و طــاکاری تخصــص دارد ،اذعــان کــرد:
بنــده در مقام شــاگردی از کالس درس اســاتیدی
چون استاد احمد تیموری ،غالمحسین امیرخانی،
مرحوم عبداهلل فرادی ،یــداهلل کابلی و محمدعلی
سبزهکار بهره بردهام.
شــعبانی با اشــاره به اینکه عالقه بــه این هنر و
تقــدس آن از کودکــی در مــن نهادینه شــده و این
مهــم برایم رفتهرفته بیشــتر شــد و در حــال حاضر
بیــش از  54ســال اســت که یک َســره قلــم میزنم
کــه ایــن اســتمرار از الطــاف الهی اســت ،ابــراز کرد:
تاکنــون با بیش از ســه هــزار تابلوی نمایشــگاهی
در نمایشــگاههای برونمرزی و درونمرزی شــرکت
کردهام که اکثر این نمایشگاهها با هدف حمایت از
بیماران برپا شده است.
وی بــا بیان اینکــه بنده بازنشســته ارتش بوده
و طــی ایــن ســالها بهدنبــال درآمدزایــی از ایــن
طریق نبودهام چراکه هنر خوشنویســی را مقدس
میدانــم ،تشــریح کــرد :اکنــون در حــال کتابــت
قرآن به خط نســخ عثمانطه هســتم کــه در قالب
صفحات  15سطری در  604صفحه بوده و به حمد

الهی در روزها آتی به اتمام خواهد رسید.
این اســتاد خوشنویســی افــزود :خطاطی قرآن
بــه این ســبک را نخســتین روز ماه مبــارک رمضان
سالجاری آغاز کرده و آخرین کتاب قرآن خود را به
خط ریحان کتابت کردهام.
شعبانی در ادامه درباره ویژگیهای خط ریحان
نیز گفت :این خط ترکیبی از خط نســخ ،ثلث و نسخ
ایرانــی و عربی اســت کــه تاکنون هیچکــس با این
خط کتابت قرآن را انجام نداده است.
وی افــزود :پــس از اتمــام خطاطــی بــه شــیوه
عثمانطه ،کتابت خط شکســته را آغاز خواهم کرد
کــه با پنــج خط متفــاوت قــرآن را نگاشــته و رکورد
جهانی در این زمینه به ثبت خواهم رساند.
این خطاط و کاتب قرآن تأکید کرد :هر یک از این
قرآنهــای کتابت شــده در قالب دو تا ســه نســخه
محدود به چاپ خواهند رسید.
شــعبانی ادامــه داد :برایــن اســاس آثــارم را در
تیــراژ بــاال چــاپ نمیکنم چراکــه بایــد ارزش هنری
آنها حفظ شــود بــرای همین تمامی آثــار نگارش
شــده را هدیــه کــردهام ،یــا در موزههــا و تاالرهــا
نگهداری میشوند.
وی در پایان سخنان خود نیز در تشریح اهداف
و برنامه هنــری خود ،اذعان کرد :بــه یاری خداوند
تصمیم دارم قرآن را به یک خط دیگر هم بنویســم
که امیدوارم این اتفاق رخ دهد.

تقدیر قاضیزاده از قهرمانی که مدالش را به خانواده شهید مفقوداالثر اهدا کرد
ســپهرغرب ،گروه فرهنگی :رئیس بنیاد شهید و
امــور ایثارگران از «محــراب عنایتی» قهرمان کاراته
جهان که نشــان طــای جهانی خــود را به خانواده
شهید «سیدقربان بذرگری» اهدا کرده بود ،تجلیل
کرد.
سیدامیرحســین قاضــیزاده هاشــمی رئیــس
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران در مراســم تقدیــر
از مهــراب عنایتــی قهرمــان کاراتــه جهــان کــه در
ســاختمان شــهید رســولزاده برگــزار شــد ،ضمن
تقدیــر از این ورزشــکار قهرمان برای اهدای نشــان
طالی جهانی خود به خانواده شــهید «سیدقربان
بذرگــری» گفــت :کســانی کــه اهــل انس با شــهدا

هستند مسیر درست را در زندگی پیدا میکنند.
وی افــزود :روایتهای متعددی شــده اســت از
خانوادههــای معظــم شــهدا که حضــور ملموس
آنهــا را در زندگی خود احســاس کردهانــد .کتابی
هم منتشر شده اســت که در آن شاهدینی حضور
شهدا را در زندگی خود روایت کردهاند.
قاضیزاده هاشمی در این مراسم ضمن آرزوی
توفیــق بــرای قهرمان کاراتــه جهان با اهــدای لوح
تقدیر از مهراب عنایتی و همســرش تقدیر و تجلیل
به عمل آورد.
طالیــی کــه با توســل بــه شــهید مفقوداالثر به
دست آمد

محــراب عنایتی قهرمــان کاراته جهــان ،در این
مراســم بــا اشــاره بــه علــت اهــدای نشــان طالی
جهانــی خــود بــه خانــواده شــهید ســید قربــان
بذرگری گفت :در مســابقات جهانــی کاراته جهانی
نذر کرده بودم که اگر نشان طالی جهانی را کسب
کنم آن را به شــهید گمنام اهدا کنم ،اما در نهایت
این نشان را به خانواده شهید مفقوداالثری اهدا
کردم .گرفتن نشان طال برایم مهم بود ،زیرا سرود
ملی ایران در عرصه بینالمللی پخش میشــود و
پرچــم مقــدس جمهــوری اســامی بــه اهتــزاز در
میآید.
وی ادامــه داد :قبــل از مســابقات جهانــی بــا

شهردار همدان در جلسه با مدیر عامل شرکت گاز استان همدان:

نتیجه تعامل بین سازمانها خدمت بهتر به مردم باشد

ســپهرغرب ،گــروه خبــر :شــهردار همــدان
گفت:نتیجــه تعامل بین ســازمانها خدمت بهتر
به مردم باشد
بــه گــزارش ســپهرغرب بــه نقــل ازمدیریــت
ارتباطــات و امــور بیــن الملل شــهرداری همدان،
در جلســهای کــه بــا حضور شــهردار و مســئوالن
مدیریــت شــهری و مدیر و مســئوالن شــرکت گاز
اســتان همــدان برگزار شــد بر ارتقــای تعامالت و
همــکاری در زمینههــای مختلف بین شــهرداری و
شــرکت گاز در راستای خدمترســانی مطلوب به
شهروندان تاکید شد.
شــهردار همدان با اشــاره بــه اینکــه تعامل و
ارتباط شــهرداری با اداره گاز در گذشــته و در حال
حاضر مثبت و مطلوب بوده است گفت :در دوره
مدیریــت شــهری جدید تــاش میکنیم بــا اتخاذ
تدابیر و سیاستگذاری مناسب شرایط خوبی برای
پیشبرد برنامههای خدمترسانی به مردم فراهم
شود.
وی بــا ابــراز امیــدواری درخصــوص تقویــت
تعامالت بین مدیریت شــهری با اداره گاز و ســایر
دستگاهها اظهار کرد :نتیجه این تعامالت باید در
خدمت بهتر به مردم نمود پیدا کند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دایــره خدمترســانی
شهرداری با هیچ دستگاهی قابل مقایسه نیست
افــزود :نحــوه خدمترســانی مطلوب بــر کیفیت
زندگی شــهروندان تاثیر گذار اســت .محوریت کار
در شهرداری بر این اصل قرار گرفته است.
حســینی اظهارکرد :مقرر شد در خصوص حل
مســائل مربوط به مجموعه  48هکتاری و امالک
پشــت دادگســتری کارگروه تخصصی و مشــترکی
تشکیل شود.
شــهردار همدان با اشــاره به پروژه شــهرک باغ

ویالیــی  600واحــدی ،مســیر گردشــگری تاریخــی
فرهنگــی از باباطاهر تا آرامــگاه بوعلی ،خانههای
واجــد ارزش ،میدانبــار و بازســازی کاروانســراها
افزود :در حوزه مباحث تاسیســات گاز ،آب و برق
الزم اســت اداره گاز و ســایر دســتگاههای اجرایی
جهــت خدمترســانی مطلوب با مدیریت شــهری
همکاری کنند.
مقــام ارشــد مدیریت شــهری بــازار همــدان و
خانههای واجــد ارزش تاریخی را به عنوان هویت
فرهنگی شــهر همــدان ارزیابی کــرد و عنوان کرد:
بــازار و خانههــای تاریخــی همــدان جــزو ثــروت و
سرمایه شهر هســتند و باید دستگاههای اجرایی
بــا همــکاری در زمینــه بازآفرینــی و مرمــت ایــن
مکانها به عنوان هویت فرهنگی برای نسلهای
آینده کمک حال شهرداری باشند.
حسینی با تأکید بر رســیدگی به کاروانسراهای
شــهر همــدان افــزود :بــرای مثــال کاروانســرای
زغالیهــا و ســایر کاروانســراهایی کــه در بهتریــن
نقطه شــهر واقع هستند با هزینه کم قابل مرمت
هستند که ظرفیت خوبی به لحاظ گردشگری دارد.
شــهردار همدان ثبت جهانی هگمتانه و مسیر
تاریخی فرهنگی گردشگری از باباطاهر تا بوعلی را
از طر حهای مهم گردشگری برشمرد و گفت :برای
تحقق این طر حها الزم است دستگاههای متولی
پای کار بیایند.
در ادامــه وحیــد علیضمیــر معــاون امــور
زیربنایی و حمل و نقل شــهری شهرداری همدان
با اشــاره به تعامــل مثبت بین شــهرداری و اداره
گاز گفــت :امیدواریــم بــا حضور مدیریــت جدید و
سیاســتگذاری مناسب شــاهد اتفاقات خوبی در
سطح شهر و خدمترسانی باشیم.
علیضمیــر بــا تأکیــد بــر گســتردگی وظایــف

شــهرداری همدان گفت :خدمترســانی مطلوب
به شــهروندان بدون همــکاری بــا مجموعههای
ذیربط امکانپذیر نیست.
وی بــا اشــاره بــه پــروژه جدارهســازی خیابــان
بوعلــی و کفســازی پیادهروها افــزود :در اموری
کــه در دســتور کار کمیســیون حفــاری قــرار دارد
بــر محــور حفــظ و ارتقــای زندگــی شــهری بــرای
شهروندان تعریف میشود.
در ادامه محمد صادق محبینظر سرپرســت
شــرکت گاز اســتان همــدان از ارتقــای همکاری
بین شــرکت گاز و شــورای شــهر و شــهرداری در
زمینههــای مختلــف تخصصــی و آموزشــی در
راســتای بهبــود ارائــه خدمــات بهتــر خبــر داد و
عنوان کــرد :همکاری با پارکهای علم و فناوری
و شرکتهای دانش بنیان در دستور کار شرکت
گاز اســت .وی اهداف کالن آموزش شــهروندی
را از مهمترین اولویتهای کاری خود دانست و
افزود :الزم اســت از ظرفیتهای الزم شــهرداری
و مدیریت شــهری بــرای ارائــه آموزشهای الزم
بــه شــهروندان درخصــوص فرهنــگ ایمنــی و
اصــاح الگــوی مصــرف و مدیریــت انــرژی بهــره
گرفته شود.
محبــی نظــر وضعیــت همــدان را از لحــاظ
تجهیزات و ایستگاههای تقویت فشار گاز مطلوب
ارزیابــی کــرد و اظهــار کــرد :تشــکیل هیئتهــای
اندیشــهورز متشــکل از نخبگان ،بسیج و خبرگان
در راســتای حل معضــات انرژی جــزو برنامهها و
سیاستهای شرکت گاز است.
وی بــا بیان برخی مشــکالت خاطر نشــان کرد:
برای رفع معضالت در زمینههای مختلف نیازمند
تعامل با شــورای شهر ،شــهرداری و دستگاههای
مختلف هستیم.

خــود قرار گذاشــتم اگر نشــان کســب کنــم آن را
تقدیــم شــهیدی مفقوداالثــر کنــم و در فینــال
مســابقات در حالــی کــه تــا  10ثانیه آخــر  2امتیاز
از حریــف خــود عقــب بودم نیــت خود بــه ذهنم
خطــور کــرد و انگیــزه مضاعفــی پیــدا کــردم و در
پایــان با  4امتیــاز اختالف و قهرمانی ،نشــان طال
را به دست آوردم.
م نیت خود را
عنایتی ابراز داشت :هرگاه خواست 
عملی کنم مانعی ایجاد میشد ،انگار شهید خاص
مدنظــر مــن هنوز پیــدا نشــده بــود ،از اینکه چند
ســال نتوانســته بودم دیــن خــود را ادا کنم خیلی
ناراحــت بــودم تــا اینکه در ســال  1400بــا خانواده

شــهیدی از سلســله ســادات و ذریــه حضــرت زهرا
(س) و مفقوداالثر با شــرایطی خاص آشــنا شــدم
و خداونــد کمــک کرد تا بتوانم نشــان طالیــم را به
صاحب اصلی آن تقدیم کنم.
وی افــزود :قهرمانــان اصلــی شــهدا ،جانبازان،
ایثارگــران و خانوادههای آنان هســتند که زینبوار
سبب عزت ایران اسالمی شدند.
ایــن قهرمان جهــان انگیزه خــود را از این اقدام
ادای دین به مادران شــهدا دانســت و گفت :روزی
که قرار بود نشان در مراسمی با حضور فرماندهان
ارتش و خانوادههای معظم شهدا به خانواده این
شــهید اهدا شود ،آنچنان اشــک شوقی ریختم که

تمام حضار سالن نیز اشک ریختند.
گفتنی اســت ،شــهید ســیدقربان بذرگری دهم
خــرداد ســال  1341در روســتای اســفاران از توابع
شهرســتان طالقــان اســتان البــرز دیــده بــه جهان
گشــود .این شــهید واالمقام از افســران لشکر 58
ذوالفقــار نیــروی زمینــی ارتــش بــود که در ســی و
یکم تیرماه ســال  1367در یک نبردی شجاعانه در
خــط مقدم ایســتادگی کــرد و در حالــی که مجروح
شــده بــود به اســارت دشــمن بعثــی درآمــد و زیر
شــدیدترین شــکنجهها به مقام شــامخ شــهادت
نائــل آمد و تا امروز پیکر مطهر ایشــان پیدا نشــده
است.

مدیر دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی:

برای تحقق محور گردشگری غرب کشور باید جوامع محلی را همراه کرد
ســپهرغرب ،گــروه خبر :مدیــرکل دفتر توســعه
گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی به مدیران
ادارات میــراث فرهنگــی غــرب کشــور توصیــه کرد،
بــرای تحقق محور گردشــگری غرب کشــور جوامع
محلــی و مــردم را با کمک ســازمانهای مردم نهاد
با خود همراه کنند.
ســیدمصطفی فاطمــی در نشســت تخصصــی
تشــکلهای مردم نهــاد منطقه غرب کشــور که به
میزبانی کرمانشــاه برگزار شــد ،بااشاره به تحوالت
حــوزه گردشــگری دنیا در قــرن جدید ،اظهــار کرد:
از چنــد ســال پیــش اولیــن محورهای گردشــگری
جدید بــا محوریت عجایب هفتگانــه جدید در دنیا
پیشــنهاد شــد و از آن پس فعالیتهــای تازه ای در
حوزه گردشگری شکل گرفت.
فاطمــی بــا بیــان اینکــه تحوالتــی کــه در حوزه
گردشــگری طــی این ســالها اتفاق افتــاده نه تنها
توســط دولتهــا بلکــه توســط فعالین ایــن حوزه
بوده ،افزود :دولتها هرگز نتوانسته اند به تنهایی
در حــوزه گردشــگری محــور تعریــف و جاذبههــای
گردشگری خود را معرفی کنند.
مدیرکل دفتر توســعه گردشگری داخلی وزارت
میــراث فرهنگــی بــه نقــش فعــاالن گردشــگری و
ســازمانهای مــردم نهــاد ایــن حــوزه در پررنــگ
شــدن حــوزه گردشــگری در هــر منطقهای اشــاره
کــرد و گفــت :میــراث فرهنگــی و طبیعــی و صنایع
دســتی ،جزو سرمایههای ما هســتند و گردشگری
بایــد موتور محرکه این ســرمایهها باشــد تا بتوان
بصورت درست و اصولی از آنها بهره برداری کرد.
وی اضافه کــرد :هرچند که ســرمایههای زیادی
از ایــن دســت در همــه جای دنیــا و نقــاط مختلف
کشــورمان وجــود دارد ،امــا میبینیــم کــه در
نقطــهای به خوبی از آنها اســتفاده و بهرهبرداری
میشــود و در نقطــهای دیگــر مغفــول ماندهانــد
کــه در این رابطه باید گفت انســانها گاهی اوقات
مهمتر از ســرمایهها هســتند ،چرا که آنها ساختار
جاذبههــای گردشــگری را حفــظ ،معرفــی و بهــره
برداری درست میکنند.
فاطمی خاطرنشــان کرد :بــرای نمونه زمانی که
یک گردشــگر از مکانی تاریخی ماننــد تکیه معاون
الملــک بازدیــد میکند ،اگــر یک فعال گردشــگری،
ســازمان مــردم نهــاد و -...بــا اطالعــات کافــی و
مناسب در مورد بنا باشــد -در آنجا حضور داشته
باشــد و توضیحــات کافــی را بــه گردشــگر بدهــد،
عالوه براینکه مدت زمان ماندگاری گردشگر در آن
بنا افزایش مییابد ،به معرفی بیشــتر و تبلیغ برای
آن هم کمک کرده اســت ،درغیر اینصورت گردشگر
پس از یک بازدید کوتاه از بنا خارج میشود ،بدون
اینکــه برایــش جاذبــه چندانــی بــه همراه داشــته

باشد.
وی با تاکید بر اینکه نیروهای انسانی میتوانند
به برجســتهتر شــدن جاذبههای گردشــگری کمک
کننــد ،عنــوان کــرد :در ایــن راســتا ،ســازمانهای
مردمنهــاد میتواننــد به عنوان تســهیلگران از یک
ســو جامعه محلی را از داشــتههای ارزشمند خود
آگاه کننــد و از طرفــی مطالبهگرانــی باشــند کــه از
دولت میخواهند یک مجموعه را بهدرستی حفظ
و از آن بهرهبــرداری کنــد و نگرانیهــای مــردم را در
مورد جاذبههای گردشگری به دولت منتقل کنند.
مدیرکل دفتر توســعه گردشگری داخلی وزارت
میــراث فرهنگــی در ادامه ســخنانش بــه تالشها
بــرای شــکلگیری محور گردشــگری غرب کشــور و
لزوم اســتفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و
فعالین حوزه گردشگری برای تحقق این امر اشاره
کــرد و گفــت :امروزه شــکلگیری محور گردشــگری

غــرب کشــور به عنــوان دومیــن محور گردشــگری
کشــور در قالــب همکاریهای مشــترک بین ادارت
کل میــراث فرهنگــی این منطقه آغاز شــده ،اما به
نظر میرســد که این کافی نیست و برای تحقق آن
باید همراهی جوامع محلی ،مردم و ســازمانهای
مردم نهاد را در این رابطه داشته باشیم.
وی بــه اهمیــت همراهــی مــردم محلــی در
شــکلگیری محــور گردشــگری غرب کشــور اشــاره
داشــت و افــزود :برای اجرایی شــدن این مســئله،
مــردم محلی این منطقه باید منافع خود را در این
رابطه ببینند و آگاه شوند که چه پیامدهای مثبتی
برایشان به همراه خواهد داشت.
ایــن مقــام مســئول افــزود :ســازمانهای
مــردم نهــاد به عنــوان واســط بین مــردم و دولت
میتوانند در این زمینه کمک کننده باشند و ما نیز
حمایتهای الزم را از آنان خواهیم داشت.
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یک نماینده مجلس با اشاره به وجود  16دستگاه نظارتی گفت:

نظارت بر افزایش قیمت
باید مردمی باشد

مسجداالقصیاست

انتظار
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مصاف با شیطان ،پاسخهایی روشن به فردی که ادعای فرستاده امام زمان را دارد
سپهرغرب ،گروه انتظار :عقیده به مهدویت ،باور اسالمی ریشهداری است که از سوی تمام پیشوایان معصوم علیهم السالم بارها مورد تأکید قرار گرفته و کمتر امری را میتوان یافت که درباره آن چنان حجم انبوهی از اخبار و احادیث برجای مانده باشد.
چنانکه تأکید پیشوایان معصوم از سالها پیش از والدت امام عصر (عج) آغاز شده بود ،دور از انتظار نبود که مدعیان دروغین نیز از همان صدر اسالم پدیدار شوند .به این ترتیب ،مهدیان دروغین فراوانی نه تنها در قرون آغازین که در قرون بعد و سرزمینهای
ملقب به "احمد الحسن" است .او خود را باب ،وکیل ،فرستاده امام زمان ،یمانی و در نهایت فرزند آن حضرت ،و به خیال ناروای خود ،اولین مهدی از
مختلف اسالمی نیز ادامه یافت و اکنون نیز ادامه دارد که یکی از معروفترین این افراد" ،احمد اسماعیل بصری" ّ
دوازده مهدی دانست .در نقد فرقه او کتابهای فراوانی نوشته شده که از جمله آنها سلسله  10جلدی از کتابهایی کمحجم با عنوان "الرد الساطع علی ابن کاطع" که محمدمهدی سلمانپور آن  10کتابچه را ترجمه کرده که با عنوان «مصاف با شیطان» پاسخهایی
روشن به احمد اسماعیل بصری داده است.
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منتظر واقعی امام زمان (عج)گره از مشکالت مردم میگشاید
سپهرغرب ،گروه انتظار:
حجتاالسالم عباسیان مدیر
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی
موعود (عج) تهران گفت :حتی
یک کانون هنری هم اگر به دنبال
عباسیان
ظلمستیزی و مبارزه با تبعیض
باشد ،در مسیر مهدویت است.
موعــود باوری بــه معنای اعتقاد بــه یک نجات
بخــش اســت کــه در آخرالزمــان بــرای نجــات و
رهایی انســانها و برقراری صلــح و عدالت خواهد
آمــد .منجی موعــود و نجات بخــش در نزد اقوام
و ملــل مختلــف بــا آئینهــا و فرهنگهــای کامــًا
متفــاوت ،به َاشــکال و صــور گوناگــون و متنوعی
مطرح شــده است؛ اما جملگی تقریبًا در یک نکته
متفقالقولانــد کــه نجات بخشــی خواهــد آمد و
آنــان را از یوغ بندگی ســتمکاران و حاکمان زورگو
رهانیــده ،جامعــهای پــر از عــدل و داد بــه وجــود
انتظار دهمین تجلی ویشنو
خواهد آورد .هندوها
ِ
یــا کالکــی را دارنــد؛ بوداییها ظهور بــودای پنجم
را منتظرنــد؛ یهودیــان مســیح (ماشــیح) را نجات
دهنده میدانند؛ مسیحیان ،فارقلیط را میطلبند
که عیســی مســیح مــژده آمدنــش را داده اســت؛
و باالخــره مســلمانان کــه قائل به ظهــور حضرت
محمد المهدی (عج) هستند.
حجتاالسالم مرتضی عباســیان ،با بیان اینکه
مهدویــت یک بحــث اعتقادی اســت ،تصریح کرد:
مهدویــت یعنــی بــاور و پذیرش و ایمــان به ظهور
منجی آخرالزمــان ،که دوازدهمین امام شــیعیان
اســت و روزی با ظهورش ،عالــم را از عدل و داد پر
میکنــد ،بنابراین اعتقاد به مهدویت یعنی اعتقاد
بــه عدالت محوری و مبارزه با ظلم ،و اگر بخواهیم
عــدل و جور را درســت ترجمه کنیم ،عــدل مقابل
ظلم اســت و جور در مقابل قسط .ظلم یعنی من
حــق دیگری را بــه نفع خودم غصب کنــم ،اما جور
یعنی اینکه من حق کســی را بگیرم نه برای خودم
و ببخشــم به دیگــری این یعنی تبعیــض .بنابراین
میتوانیــم بگوییــم کــه مهدویت مبنایــی دارد که
این مبنا عبارت است از عدالت محوری.

انقالبی اســت باید با این واژهها ســرو کار داشــته
باشــد ،مــا در روزهای گذشــته راهپیمایــی اربعین
را داشــتیم و عــدهای عــازم زیارت اربعین شــدند.
عــده دیگــری روضــه سیدالشــهدا (ع) را در تکایا و
حسینیهها برپا کردند ،اگر بخواهیم اربعین و کربال
را در یــک جمله توصیــف کنیم ،باید یــادی کنیم از
فرمایش حضرت سیدالشهدا (ع) که فرمود شعار
عاشــورا چیــزی نیســت جز «هیهــات مــن الذله»،
ایشــان ظلم را نپذیرفت و بــا ظلم مبارزه کرد ،امام
حســین مظلومترین شــخص تاریخ است ،چراکه
ظلمی که به ایشــان اعمال شد ،در حق هیچکس
دیگــری در تاریخ نشــد .پس اگر یک دانشــجو و یا
طلبه بخواهد امام زمانی باشــد ،نباید زیر بار ظلم
برود باید با تبعیض مبارزه کند ،باید عدالت محور
باشد.
عباســیان خاطرنشــان کرد :تمــام جنبشهای
دانشــجویی که در این مسیر حرکت کنند ،مهدوی
هســتند ،حــاال فرقی ندارد که اســم و عنــوان این
گــروه یا جنبش چه باشــد ،آن خواهر یا برادری که
در اردوهــای جهــادی غبار مظلومیــت از چهره یک
فرد ،روستا ،منطقه و جمعیتی میزداید ،او هم در
مســیر مهدویت گام برمیدارد ،چرا که هدف امام
زمان (عج) نیز ایجاد عدل الهی اســت .آن طلبهای
کــه کار جهــادی میکند ،و هم اینگونه اســت .بین
کسانی که با تبعیض مبارزه میکنند ،با کسانی که
توجهی به این موضوع ندارند ،تفاوت است،
مدیــر بنیــاد فرهنگــی حضــرت مهــدی موعود
(عــج) گفــت :به نظــر من حتی یــک کانــون هنری
هــم اگر به دنبال ظلم ســتیزی و مبارزه با تبعیض
باشد ،در مسیر مهدویت است.
وی بــا بیــان نقل قولــی از یکی از دانشــمندان
غربــی تصریح کــرد :به گفتــه او ،شــیعه ،پرندهای
اســت که دو بــال دارد ،یــک بال که بال ســرخ نام
دارد و بــه گذشــته و واقعه عاشــورا داللت دارد و
شــعارش «هیهــات من الذله» اســت و با دیگر که
بــال ســبز نــام دارد و با نگاه بــه آینده ،بــه عدالت
محــوری ،رفــع ظلــم و تبعیــض و در نهایــت بــه
مهدویت داللت دارد.

برای مهدوی شدن باید با ظلم و تبعیض
مبارزه کرد
وی افــزود :دانشــجو و طلبهای که مســلمان و

منتظر واقعی ،گره از مشکالت مردم
میگشاید
حجــت االســالم عباســیان خاطرنشــان کــرد:

بنابرایــن منتظر واقعی شــخصی اســت کــه زمینه
ظهــور را فراهــم میکنــد ،امــا بــرای اینکــه بدانیم
چطور شــخصی میتواند زمینه ســاز ظهور باشد،
توجــه شــما را به دعای مــاه مبــارک رمضان جلب
ُ
«الله َّم َأ ْد ِخــل َع َلی
میکنــم آنجا کــه میخوانیــمَّ :
ــن کل فقیرْ الل ُه ّمَ
ور »َّ ُ ،
أهــل الق ُبور ُ
الس ُــر َ
َّ
«اللهم َأ ْغ ِ ُ َّ َ ِ ٍ َّ
َْ ُِْْ ِ ّ
ــع» ،بایــد بدانیــم کــه اوًال ،منتظر و
َأ ْش ِــبع ُک َّل َج ِائ ٍ
شــخص مهدوی کســی اســت که حتی نــه تنها به
فکر زندگی زندگان اســت بلکه شــادی روح اموات
هــم برایش مهم اســت و با انجــام کار خیر ،تالش
میکند گرهای از کار مردم باز کند.
وی در ادامه با بیان مصادیقی از کار خیر عنوان
کــرد :به عبــارت «الهــم اغــن کل فقیر» بــه معنی
«خدایا همه فقرا را غنی کن» ،توجه کنید ،ســوال
اینجاســت ،آیــا در تمام طــول تاریخ مــا دورانی را
داشــتیم که هیچ فقیری در جامعه نباشــد ،پاسخ
مشــخص اســت ،خیر ،هیچ زمانی وجود نداشــته
که بتوانیم ادعا کنیم ،هیچ فقری در جامعه نبود،
پس آیا چنین دعایی افســانه و غیر واقعی اســت،
پاســخ ما این است که این دعا ،برای ما و آیندگان
نقشــه راه ترســیم میکنــد ،آنجا کــه میگوید ،اگر
فقیــر و تنگ دســتی را دیدی ،باید ناراحت شــوی،
اگر گرسنه ای دیدی باید ناراحت شوی ،یعنی باید
تــالش کنــی تعداد فقــرا و گرســنگان را کمتر کنی.
بنابراین یک طلبه و دانشجو ،برای اینکه «اغن کل
فقیر» در جامعه محقق شــود ،بایــد با توانمندی
و علــم و دانش خود ،در حوزه اقتصاد و اشــتغال
زایــی تــالش کنــد و راه کارهایی را بــرای تحقق این
دعــا فراهم کند .دانشــجو باید تالش کند ،بیماری
در جامعه کم شود،
ایــن کارشــناس مهدویــت تصریح کــرد :تحقق
تمام نکاتی که مطرح شــد ،تنهــا با مجاهدتهای
علمــی و عملی محقق میشــود .به هــر میزان که
دانشــگاه و حوزه ما به ســمت امام زمانی شــدن
پیش برود ،به همان میزان به تحقق این خواسته
نزدیک تر میشویم.
وی با اشــاره بــه مصادیق مهدویــت در زندگی
فــردی اشــخاص گفــت :در رفتارهــای فــردی هم،
اگــر شــخصی به دنبــال امام زمانی شــدن اســت،
بیشــتر به خدا توکل میکند ،بیشــتر به امام زمان
متوســل میشــود ،گرههای زندگی خود را بیشــتر
بــا امام مطــرح میکند« ،بــه عنوان مثــال یک روز

دانشــگاه امیر کبیر بودم و از دانشــجویان سوال
کردم تا به حال شــده در مســائل درســی و علمی
به بن بست برسید و نتوانید به هیچ وجه مسائل
را حــل کنید ،گفتند بله ،پرســیدم چرا از امام زمان
پاســخ نخواستید ،پاســخ دادند که ما هیچگاه در
باورمان نبود که میتوانیم در حل مسائل ریاضی،
فیزیــک و شــیمی میتوانیــم از امــام زمــان (عج)
کمــک بگیریم .مهدویــت یعنی ما بــاور داریم امام
زمان (عج) عالم زمین و آســمان اســت و ما هرجا
در هــر مســئلهای از نظــر علمی ،اخالقــی ،فردی و
اجتماعــی گرفتار شــدیم باید به ایشــان متوســل
شویم.
میزان تحقق عدالت در جامعه
حجت االسالم و المسلمین عباسیان در پاسخ
بــه ایــن ســوال کــه حــوزه و دانشــگاه مــا ،به چه
میزان در تحقــق عدالت محوری در جامعه موفق

راهی که وهابیت برای تحریف مهدویت میرود
گروه
سپهرغرب،
انتظار :استادتمام جامعه
المصطفی(ص) العالمیه و
رئیس پژوهشکده ادیان و
فرق پژوهشگاه بینالمللی
رضانژاد
المصطفی(ص) گفت :اینکه
امروز شیعه طالیهدار جریانی
است که میخواهد با حکومت امام زمان(عج)
در آخرالزمان پیوند بخورد ،مستکبران و
مزدورانشان را به دشمنی وا داشته است .چنان
که وهابیت بر کینهها افزوده و جلوهای دروغین
از مهدویت شیعی ارائه میدهد.
حجتاالســالم والمســلمین ســیدعز الدین
رضانــژاد اظهــار کــرد :قبــل از بررســی شــیوههای
دشــمنی وهابیت علیه مهدویت ،باید متذکر شد
وهابیــت ماننــد باقــی اهل ســنت به اصــل ظهور
حضــرت مهدی(عج) در آخرالزمان ،اعتقاد دارد به
عبارت دیگر ،گرچه وهابیت خوانشهای گوناگون
و افراطی از بســیاری از مباحث اعتقادی شــیعه و
حتــی اعتقادات اکثر اهل ســنت دارنــد اما آنها نیز
مانند پیروان ســایر مذاهب بــه ظهور منجی(عج)
معتقدند هر چند نگاه و قرائتشان متفاوت است.
وی ادامــه داد :چنــان کــه مســئوالن افتــای
عربســتان بــه صراحت مســئله اعتقاد بــه حضرت
مهدی(عــج) و ظهــور ایشــان در آخرالزمــان را از
اعتقادات اســالمی میدانند ،لذا باید تفکیک کنیم
که اصل مهدویت مورد قبول همه مســلمین اعم
از شــیعه و ســنی اســت اما مهدویتی را که شــیعه
مطــرح میکند ،از ســوی اکثر اهل ســنت پذیرفته
شده نیست یا حداقل در برخی مسائل و دادههای
حدیثی و تاریخ با هم اختالف نظر داریم.
اســتادتمام جامعه المصطفــی(ص) العالمیه
دربــاره شــیوههای دشــمنی وهابیــت علیــه
مهدویت شــیعی ،تصریح کرد :معموًال وهابیت و
افراطی سلفیگری به صورت مستقیم
جریانهای
ِ
و غیرمســتقیم دســت بــه شــبههپراکنی میزنند،
برای مثــال درباره حضرت مهــدی (عج) در مقابل
آنچه شــیعه امامیه اثنی عشــری اعتقــاد دارد ،یا
اینکه آیا فردی میتواند در کودکی امام شــود؟ یا
درباره نسب حضرت (عج) تشکیک میکنند.

الزمان(عــج) فرزنــد امــام عســکری(ع) بــه دنیــا
آمــده و در غیبــت به ســر میبرد امــا اینها والدت
حضرت(عــج) را منکــر میشــوند و بــا مهدویــت
شــیعی در موضوع غیبت امام عصر(عج) اختالف
دارند!
وی تاکیــد کــرد :وهابیــت افراطــی در ایــن باره
کتابهــای متعــدد نوشــته و آنهــا را بــه زبانهای
مختلــف ترجمه کرده اســت؛ یکی از ایــن کتابها
که به زبان فارسی هم ترجمه شده وجود حضرت
مهدی(عــج) را دروغ بزرگ تاریخی معرفی میکند!
تردید در والدت ،تردید در طول عمر و ...از شبهات
غیرمستقیم وهابیت علیه مهدویت است.
حجتاالســالم رضانژاد دربــاره چرایی طرح این
شــبهات علیه مهدویت و انکار باورهای شیعی در
اینباره ،گفت :امروزه از ارکان اعتقادی کسانی که

همــه مشــترکات دینــی را کنــار نهاد و به مســائل
اختصاصــی فکــری برخــی مســلمین میپــردازد،
وقتــی مســئله وحــدت را مطرح میکنیم مســلمًا
مقصود این نیســت که هر کس از دســت مذهب
خود کشــیده و یــک مذهب واحــد را برگزیند بلکه
منظــور از وحــدت اهتمــام بــه امــور و اعتقــادات
مشترک همه مسلمانان است که در پی آن دست
در دســت هم ،رسالت بزرگ اسالمی خود را انجام
دهند.
وی در ادامــه ابــراز کــرد :وهابیــت بــا ایجــاد
شــبهات به بدبینی میان امت اسالمی میپردازد،
بــر کینههــا افــزوده و جلــوهای دروغیــن از نمــای
مهدویــت شــیعی ارائــه میدهــد بــا تهمتهــا و
پخــش افــکار مغرضانه و نادرســت و حتــی ترویج
برخــی از احادیــث جعلــی و ســاختگی ،درصــدد

به آخرالزمان معتقد هستند ،مسئله منجیباوری
اســت اینکه امروز شــیعه طالیهدار جریانی اســت
کــه میخواهــد بــا حکومــت امــام زمان(عــج) در
آخرالزمــان پیونــد بخــورد ،همه مخالفان اســالم
و مســتکبران و اســتعمارگران را بــه دشــمنی وا
داشته است.
رئیــس پژوهشــکده ادیــان و فرق پژوهشــگاه
بینالمللــی المصطفــی (ص) تاکید کــرد :وهابیت
افراطی هم تحت تاثیر تبلیغات جهانی اســتکبار و
بهعنوان مزدور فکری و عملی آنها ،نسبت به این
موضــوع موضعگیــری تند دارد و شــبهات و دروغ
بسیار درباره آن مطرح میکند.

انکار والدت حضرت مهدی(عج) توسط
وهابیت!
وی اضافــه کــرد :در حالــی کــه نســب حضــرت
بقیــه اهلل االعظــم (عج) طبــق قول شــیعه و اکثر
اهل ســنت به پیامبر(ص) و از نســل حضرت زهرا
(س) میرسد اما وهابیت در این باره شبهه کرده
و مســتقیمًا درباره والدت امام عصر(عج) شــبهه
دارنــد .گرچه شــیعه معتقد اســت مهدی صاحب

تفرقهافکنی در جهان اسالم با شبهه علیه
مهدویت
حجتاالسالم رضانژاد درباره تفرقهافکنیهایی
که وهابیت بین شیعه و اهل سنت ایجاد میکند،
ابــراز کرد :ما مســلمانان در جامعه اســالمی و در
جهانی که زندگی میکنیم ،همچون پیروان ســایر
ادیــان بایــد به مســائل مشــترک دینــی بپردازیم،
متاســفانه ،وهابیــت راهــی را در پیــش گرفــت که

متهــم کــردن رقبای خود ازجمله شــیعه هســتند
لذا به جای اینکه به اصل وحدت امت اسالمی در
موضوع مشــترک ظهور مهدی(عج) در آخرالزمان
بپردازد در نفی و انکار مهدویت شیعی میکوشد
تا از همین دریچه راههای وحدت امت اســالمی را
از بین ببرد!
اســتادتمام جامعه المصطفی (ص) العالمیه
گفــت :البتــه در برخــی جریانهای اهل ســنت ،به
ویژه در میان ســنیهای متصوفه به دلیل اعتقاد
بــه مســئله والیــت انســان کامــل ،بخــش قابــل
توجهی از پیروان به مهدی(عج) به عنوان انسان
کامل اعتقاد دارند و حتی عدهای از علمایشان بر
این باورند که آن ولی زنده است و در دنیا افاضات
معنویش به مردم میرسد.
وی ادامــه داد :با ایــن نگاه ،مهدویت شــیعی
بــا مهدویــت عدهای از اهل ســنت با هــم آمیخته
و موجب وحدت میشــود اما متاسفانه وهابیت
افراطــی به جای پرداخت به مشــترکات به نفاق و
دشمنی و تهمت روی آورده است.
عالم باید استعداد ظهور را پیدا کند

حجتاالســالم رضانژاد در پاسخ به این سوال
که وهابیت میکوشــد مهدویت را در چه معنایی
تقلیــل دهــد ،اظهار کــرد :درباره حضــرت مهدوی
(عج) به ویژه با برپایی حکومت جمهوری اسالمی
در ایــن مســیر حرکــت میکنیــم کــه بــرای انعقاد
و برپایــی و ایجــاد حکومــت مهدوی توســط امام
عصر(عــج) باید زمینهســازی آن حکومــت جهانی
فراهم شــود ،به عبارت دیگر معمــوال این اعتقاد
مطرح است که در آخرالزمان حکومت همهجانبه
دارای قســط و داد جهانــی چطــور تشــکیل
میشــود؟ آیا بــا معجزه و یک شــبه رخ میدهد؟
برخی اندیشــمندان اســالمی شــاید چنین باوری
داشــته باشــند اما طبق روایــات ،اســتعداد عالم
یعنــی زمینهســازی از آن حکومــت مهــدوی بایــد
فراهم شود.
وی تاکید کرد :این آمادگی نیاز به زمینهســازی
دارد زمینهســازی بــرای تحقــق آن حکومــت ،بــر
عهده منتظران اســت لــذا ما کــه منتظر حکومت
جهانــی حضرت مهدی (عج) هســتیم هم در ُبعد
فــردی و هــم در بعــد اجتماعــی بایــد زمینه ســاز
ظهور باشیم .برای این زمینهسازی ،حکومتهای
اســتبدادی و اســتعماری جایــی ندارنــد از این رو،
نــه فقط وهابیــت بلکه همــه مخالفــان حکومت
مهــدوی درصدد هســتند این نــگاه را از منتظران
حضــرت بقیــه اهلل االعظم(عــج) بردارنــد و بــا آن
مقابله کنند.
وی بــا بیــان اینکــه ائمــه(ع) دربــاره مهدویــت
ســخنانی دارند ،گفت :کســانی که میخواهند در
ایــن ایام به یاد ائمه(ع) مظلوم بقیع باشــند باید
این ســخنان و آموزهها و سبک زندگی آنها را مرور
کنند و جزء منتظران راستین حضرت مهدی(عج)
قرار بگیرند.
حجتاالســالم رضانــژاد تصریــح کــرد :امــروزه
بــه لطــف خدا توجــه جهانی بــه مســئله منجی و
حکومت جهانی الهی بیشــتر شــده لــذا میبینیم
عــدهای مســلمان میشــوند به دلیل ایــن وعده
مهــدوی اســالم و تشــیع؛ حتــی گــزارش داریــم از
اقوامــی در آفریقــا کــه دارای تمــدن نیســتند اما
دربــاره عدالتگســتری منجــی آخرالزمان(عــج)
شــنیدهاند و خــود را منتظــر حضــرت حجت(عج)
میدانند.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :لــذا توجــه بــه
مسئله مهدویت و حکومت عدل جهانی آن چنان
در دنیا مطرح اســت که اســتکبار و سرســپردگان
آن همــواره بــه مقابلــه بــا ایــن فرهنــگ و نــگاه
اعتقــادی میپردازنــد و در طــرح کلــی مقابلــه بــا
اسالم میگویند برای جلوگیری از پیشرفت اسالم
بــا ادعــای حکومت جهانــی مهدی موعــود (عج)
مقابله کنید!

عمــل کرده تصریــح کرد :مــن درمقــام قضاوت و
مقایســه نیســتم ،اما اگر مــا چه در حــوزه ،چه در
دانشــگاه و چه در کل جامعه ،درســت عمل کرده
بودیــم ،تا االن بایــد ظهور حضــرت ولیعصر (عج)
اتفــاق میافتــاد ،بنابرایــن ،عــدم ظهــور حضــرت
مهدی (عج) ،نشــان میدهد همه ما دراین زمینه
کوتاهیهایی داشتیم.
منجی متعلق به همه مردم جهان است
وی افزود :نکتهای که در این بین بسیار اهمیت
دارد ایــن اســت کــه ظهور امــام زمان ،یــک رخداد
منطقهای نیســت ،بلکه جهانی اســت ،بــه عنوان
مثــال اگــر مــا در جمهــوری اســالمی در باالتریــن
حــد از عدالــت محوری و مبــارزه با ظلم کوشــیده
باشــیم ،باید توجــه کنیم که مهدویــت موضوعی
است جهانی .پس ما باید تالش کنیم این اندیشه
را نه تنها در کشــور خودمــان محقق کنیم ،بلکه با

ترســیم یک مــدل اسالمی-شــیعی از مهدویت ،و
مدل ســازی ایــن موضــوع ،آن را به ســایر دنیا نیز
اشاعه دهیم.
این کارشــناس مهدویت در ادامــه عنوان کرد:
البته دین اســالم ،با وجود تفاوتهای بسیار اما با
تمام ادیان اشــتراکات فراوانی در اندیشــه منجی
گرایــی دارد ،حتــی اگــر کتــاب هندوهــا را مطالعه
کنیم ،با اینکه هندو دین آســمانی و الهی نیســت،
امــا جریاناتــی از منجــی گرایــی در آن مشــاهده
میکنیم .در دین مسیحیت و حتی یهود نیز شاهد
جریان منجی گرایی هستیم .حتی نظریه مهدویت
بیــن شــیعه و ســنی هــم تفاوتهایــی دارد ،امــا
اکنون بهترین بستر برای معرفی فرهنگ مهدویت
در جهان ،همین بســتر اربعین حســینی اســت که
بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی ،بدون در
نظــر گرفتن دین و آئین ،همه اقشــار جهان را گرد
هم میآورد.

امام زمان (عج) مهربانترین فرد نسبت به
همه ملتها هستند
سپهرغرب ،گروه انتظار:
یک کارشناس مرکز تخصصی
مهدویت درباره وظایف منتظران،
بیان کرد :امام واسطه فیض
محمدرضا
و مهربانترین موجود هستی
فوادیان
است ،اکنون مهربانترین قلبی
که در سینه میتپد متعلق به
امام مهدی(عج) است که همه ملتها را دوست
دارد.
حجــت االســالم محمدرضــا فوادیــان در
تشریح وظایف منتظران ،اظهار کرد :علما درباره
ایــن وظایــف کتابهــای بســیار نوشــتهاند ،در
مکیالالمکارم  80وظیفه منتظران آمده اســت،
به دلیل فراگیری این وظایف همه به سه وظیفه
کلی بازمیگردد.
ایــن کارشــناس مرکــز تخصصــی مهدویــت
حــوزه علمیه قــم تصریح کــرد :معرفت ،اطاعت
و محبــت ســه وظیفــه اصلــی منتظــران اســت،
یعنــی باید امام مهدی(عج) را خوب بشناســیم
نه اینکه اطالعات ظاهری ایشــان را بدانیم بلکه
رابطــه خودمــان را بــا حضــرت در عالــم تعریف
کنیم امام واســطه فیض اســت و همه خیرات و
خوبیهایــی که به ما میرســد به برکت ایشــان
َ َ ُ ُ
ُ
استُ :
ود ِه َث َب َت ِت األرض
من ِه ر ِز َق الوری و ِبوج ِ
«بی ِ
ِ
ُ
السماء».
و َّ
وی تاکیــد کرد :امام واســطه فیض و مهربان
تریــن موجــود هســتی اســت ،اکنــون مهربــان
تریــن قلبی که در ســینه میتپــد متعلق به امام
مهدی(عج) است که همه ملتها را دوست دارد
و دوست دارد با محبت همه را به کمند ارتباط با
خدا و عبودیت بیاورد.
حجــت االســالم فوادیــان ادامــه داد :امــام
مهدی(عــج) آخرین ذخیره الهی اســت خدا 124

هــزار پیامبــر را بــرای هدایــت بشــر ارســال کرده
اســت ،اشــرف مخلوقات پیامبر اعظم(ص) را به
رســالت برگزیده و ســپس  12امام معصوم(ع) را
برای هدایت بشــر انتخاب کرده است که حضرت
مهدی(عــج) آخریــن آنهــا اســت و هــر ولــی خدا
آمدنش را بشــارت داده اســت چنــان که حضرت
موسی(ع) بعثت حضتر عیسی(ع) را بشارت داد
و مســیح(ع) بشــارت نبوت حضرت محمد(ص)
را دادنــد و حضــرت رســول(ص) بشــارت مهدی
موعود(عج) را.
وی در ادامه ابراز کرد :امام مهدی(عج) ادامه
راه حرکــت انبیاء و اولیاء هســتند ،مــا در عصر و
زمانی زندگی میکنیم که ایشــان امام ماه ستند
کســی که چشــم امید همه به ایشــان اســت لذا
ضــرورت دارد وظایفمــان را نســبت بــه حضــرت
حجت(عج) بدانیم.
حجت االســالم فوادیــان تاکید کــرد :وظیفه
دوم اطاعت اســت ،بیانات حضــرت مهدی(عج)
یــا در قالــب توقیعــات آمــده یــا در از مســیر
تشــرفات؛ در کتاب مفاتیح الجنان حکاتی ســید
رشــتی و حــاج علــی بغــدادی آمده یا ســخنانی
کــه حضــرت(ع) به علــی بــن مهزیار داشــتهاند،
ایــن فرمایشــات گویی خطاب به ما اســت؛ مثل
تاکید بر صله رحم ،رســیدگی بــه فقرا و ضعفای
جامعه.
دبیرعلمــی اندیشــکده بینالمللــی مهدویت
خاطرنشان کرد :سومین وظیفه منتظران محبت
به حضرت بقیهاهلل االعظم (عج) است ،ما وقتی
کســی را دوســت داریم به او هدیه میدهیم ،به
حضرت(عج) هم هدیه دهیم ثواب قرآنهایی را
که میخوانیم ،وقتی کســی را دوست داریم او را
ناراحــت نمی کنیم ،پس با خطاها و گناهان قلب
امام زمان (عج) را ناراحت نکنیم.

انتظار

آیا  313نفر یاران امام مهدی(عج) تکمیل نشده تا ظهور محقق بشود؟
سپهرغرب ،گروه انتظار :برای این سوال میتوان از چند جهت پاسخ داد از جمله:
 .1تحقق این شرط ،الزم است ،ولی کافی نیست ،بلکه باید زمینههای دیگر نیز فراهم شود که از مهمترین آنها ،قابلیت مردم برای پذیرش دولت حق است .به این معنا که عموم مردم و جامعه بشری باید به درجهای از معرفت برسند که دریابند حکومتها و مکاتب ساختهی بشر،
جواب گوی نیاز مردم نیست و به وسیلهی اینها ،سعادت و عدالت واقعی به بشر هدیه نمیشود .مرحوم خواجه طوسی ،علت غیبت امام را کوتاهی مردم میداند؛ چراکه اعمال و کردار مردم ،باعث شد امام از میان مردم برود .بنابراین باید مردم از راه غلطی که رفتهاند برگردند و امام
را بخواهند تا ظهور صورت گیرد .2.مانند بسیاری از امور دیگر برای ما معلوم نیست که یاران حضرت تکمیل شدهاند یا نه؟ چون در مورد این نفرات ،تنها جز شمردن صفاتی از آنان ،در روایات چیزی موجود نیست و نام آنان به خصوص ذکر نشده ،به جز چند تن از پیامبران مانند :حضرت
عیسی علیهالسالم .در نتیجه ظهور ،تابع مقدمات و شرایطی بوده و تا این شرایط مهیا نگردند ظهور محقق نمیشود و 313یار ،شاید تکمیل شده باشد و شاید نشده باشد؛ چون ما هیچ اطالعی نداریم.
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عصــر (عــج) هســتند کــه بــه هنــگام ظهــور ،در
کنــار منجــی آخرالزمــان خواهنــد بــود .حاکــم
نیشــابوری ،محــدث مشــهور اهــل ســنت ،در
کتاب خــود مینویســد« :روزی در مــورد مهدی
موعــود (عجلاهللفرجــه) از امیرالمومنیــن علی
(علیهالســالم) ســوال شــد .حضرت چنــد مرتبه
بر پشــت دســت خود زدند و فرمودند :هنگامی
کــه مهــدی ظهور کنــد یارانش هماننــد ابرها فرا
میرســند و خداونــد قلبهــای آنــان را بــه هــم
نزدیــک میکنــد .آن مردان خــدا ،کســی را حقیر
نمیداننــد و تعدادشــان بــه عــدد اصحــاب بدر
و هم عــدد یاران طالوت نبی کــه از رودخانه آب
ننوشــیدند و گذر کردند ،است».
دومین گروه از یاران حضرت ،لشکریانی هستند
که بر اســاس بعضی از روایات ،تعدادشان 10هزار
نفــر اســت .در کالم ائمه (ع) ایشــان بــه کوههای
راســخ و محکمی تشــبیه شــده اند که هیچ کسی
تــوان درهــم کوبیدنشــان را نــدارد .مؤمنانــی که
قیــام جهانــی مهــدوی بــه محــض حضــور آنها در
ســپاه حضــرت حرکتــش را آغاز میکنــد .در وصف
آنان روایات فراوانی بیان شده است.

امــام صــادق (علیهالســالم) در ایــن بــاره
میفرماینــد« :یــاران امــام زمــان (عــج) کســانی
هســتند کــه دلهــای آنــان همچــون پــاره آهــن،
ســخت و محکم اســت و تردیــدی در ایمــان الهی
آنهــا ایجاد نمیگردد؛ ارادههایشــان ســختتر از
آهن اســت و اگر به کوه حملهور گردند ،آن را از جا
میکنند».
ســومین دســته از یاران حضــرت ،مومنانیاند
که بعد از ظهور امام عصر (عج) به ایشــان ملحق
میشــوند و بعــد از قیام حضرت هــر روز بر تعداد
آنان افزوده میشود.
اما یک سوال مهم؛ یاران امام زمان (عج)
چه ویژگیهایی را دارا هستند و در این زمینه
وظایف شیعیان چیست؟
در احادیــث شــیعه بــرای یاران مهــدی موعود
(عــج) ویژگی هایــی بیــان شــده کــه بایــد
فردفــرد شــیعیان بــرای رســیدن بــه آن تالش
کننــد .ائمــه اطهــار (ع) در مــورد زمینه ســازی
بــرای رســاندن شــیعیان بــه درجــات متعالــی
روحــی و جســمی فرمایشــاتی را بیــان

شیعیان باید برای حضور در
لشکر جهانی امام عصر (عج)
نسبت به ایجاد ویژگیهای
خاص نفسانی در خود
اهتمام داشته باشند .قرآن
کریم با تاکید بر مراقبت از
نفس ،بارها سعادت انسانها
را مشروط به رعایت و تزکیه
نفس دانسته است .خدای
رحمان میفرماید«َ :ق ْد
َأ ْف َل َح َم ْن َتز َّکی [األعلی]14/
َ
بیتردید کسی که خود را
[از زشتیهای باطن و ظاهر]
پاک کرد ،رستگار شد ».نفاق
و دورویی بدترین عامل
تخریب ایمان در قلوب
مؤمنین است .اگر قلبی گرفتار
نفاق گردد...

کرده اند که به چند مورد اشــاره می شــود.
توصیه اول :ویژگیهای نفسانی
شــیعیان باید بــرای حضــور در لشــکر جهانی
امــام عصر (عــج) نســبت بــه ایجــاد ویژگیهای
خاص نفســانی در خود اهتمام داشــته باشــند.
قــرآن کریم بــا تاکیــد بر مراقبــت از نفــس ،بارها
ســعادت انسانها را مشــروط به رعایت و تزکیه
نفس دانســته اســت .خدای رحمان میفرماید:
«قــد أفلــح م ْ
ــن َت َز َّکــی [األعلــی ]14/بیتردیــد
َ ْ ََْ َ َ
کســی کــه خود را [از زشــتیهای باطــن و ظاهر]
پاک کرد ،رســتگار شــد ».نفاق و دورویی بدترین
عامــل تخریــب ایمــان در قلوب مؤمنین اســت.
اگــر قلبــی گرفتــار نفــاق گــردد ،از درک نــور خدا
عاجــز میمانــد و از تقیــد به انجام احــکام الهی،
سر باز میزند.
امام عســکری (ع) در توصیف ویژگی نفسانی
یاران مهــدی موعود (عجلاهللفرجه) فرمودند:
«خداونــد آنهــا را بــا پاکــی نطفــه و پاکیزگــی
سرشــت ،پاک و پاکیزه نموده است .دلهایشان
از آلودگی نفاق پیراســته ،قلبهایشــان از تیرگی

مشخصههای جاهلیت
جاهلیــت در جوامع مختلــف دارای ویژگیها و
مؤلفههای مشترک میباشد که البته در نسبت و
اثرپذیری متفاوت هســتند .این موارد در جاهلیت
دوران غیبت نیز وجود دارند؛ از جمله:
 .1باورهای باطل نسبت به خداوند
فرقههــا و افکار منحرف موجــود در بین مردم
در عرصههــای مختلــف خداشناســی میتوانــد
شاهد بر این مطلب باشد.
 .2گرایــش به قوانین بشــری و اعراض از حکم
الهی
ناآگاهی از قوانین الهی و یا نگاه جامع نداشتن
به آنها باعث شــده انســان دنبــال قوانینی برود
که نتوانند ســعادت او را تأمیــن نمایند .قوانینی
مفید هســتند که در راستای قوانین الهی باشند؛
زیــرا خداوند خالق انســان اســت و تمــام نیازها و
ویژگیهای او را خوب میشناسد.
 .3تعصبات بی جا و برخاسته از جهل
تعصــب در جایــی کــه برخاســته از ارزشهــای
عاقالنه و الهی باشــد پسندیده است؛ اما تعصبی
کــه بــر خاســته از جهــل باشــد مفیــد نیســت و
انســان را به جهل که منشــأ اصلی جاهلیت است
میکشاند.

 .4حضور ناشایست برخی زنان در جامعه
زن گوهــر اصیلــی اســت کــه جایــگاه ویــژهای
در اســالم دارد و وظایــف ســنگینی از جملــه
تربیــت فرزند و تأمیــن نیازهای عاطفی همســر و
ساماندهی امور خانواده بر عهده اوست .انحراف
مســیر زندگی زن از ایــن اهــداف و وظایف ،باعث
کــم کاری و یــا نپرداختــن او به وظایــف اصلیاش
میگــردد؛ ایــن امر باعث بــه خطر افتــادن تربیت
فرزنــد و خانواده در نگاه کلی میشــود که عامل
رواج و گســترش جاهلیتــی بــر خاســته از تربیــت
ناقص آمیخته با جهل میشود.

 .1هزینه اموال فراوان در راه حرام
امام صادق علیه الســالم نسبت به این ویژگی
عصــر غیبــت میفرماینــد« :مــال را در غیر طاعت
خدا هزینه میکنند کسی هم جلو آن را نمیگیرد؛
برای کاری که منجر به خشــم خدا میشــود ثروت
زیــادی پرداخت میکنند و از پرداخت مقدار کم در
راه خدا جلوگیری میکنند».
این امر در جوامع امروزی به روشنی مشاهده
میشــود .مثــًا در مورد حج و زیــارت معصومین
علیهم الســالم میگوینــد :چرا شــکم عربها را با
حج رفتن ســیر میکنید؟ در حالی که همین افراد
در سفرهای خارجی پولهای زیادی در کشور کفر
خرج مینمایند.

 .3نابسامانی در خانواده
ایــن مؤلفــه بیشــترین تأثیــر و اثــر را در تغییــر
نگــرش و تمایــل جامعه به جاهلیــت دارد .جهات
مختلفی نیز در آن قابل بررسی است:
الــف .اهمیــت نــدادن بــه خانــواده و افزایش
طــالق؛ این امر در کالم معصومیــن نیز به عنوان
شاخصه عصر غیبت شمرده شده است.
ب .کم شدن عفاف زنان و غیرت مردان

توصیه دوم :بصیرت سیاسی
یــاران مهــدی (عــج) دارای فهم سیاســی قوی
و توان تحلیل مســائل و وقایع هســتند .بصیرت،
ویژگی مهمی اســت که ســبب فهم صحیح دین و
شــناخت دوست خدا از دشمن او میشود .برخی
روایــات ،ایــن ویژگی یــاران امــام زمان (عــج) را به
قندیلهایی تشبیه کرده که دلهای یاران حضرت
را روشن میکند.
اهــل بصیــرت همــواره آمــاده بــذل جــان در
راه دیــن و اطاعــت از اوامــر ولــی خــود هســتند.
امیرالمومنیــن علــی (ع) در خصــوص ایــن افــراد
میفرماینــد« :یاوران دین خدا ،کســانی هســتند
که شمشیرها را در راه حق آماده کردند و بصیرتی
را کــه در کار دیــن داشــتند ،ظاهــر کردنــد .طاعت
پروردگارشــان را پذیرفتنــد و فرمــان واعظ خود را
شنیدند».
هــر کس که اهل بصیرت گــردد ،امواج متالطم
فتنهها دلش را نمیلرزاند و در دفاع از والیت اهل
بیت (ع) راســخ و پایبند اســت .این ویژگی به آنان
میآموزد ،برای انجام فرامین الهی پایبند به جبهه
حق شــوند و مدافــع دین خدا گردند .ایشــان اگر
بــه کــوه حملهور شــوند ،آن را از پــای در میآورند
و دشــمنان خــدا از آنها در هراســند؛ چراکه آنان با
بصیــرت در تاریکی روزگار ،راه خــود را میجویند و
به روشنایی میرسند.
توصیه سوم :والیتمداری
یاران حضرت ولی عصــر (عجلاهللفرجه) ،امام
خود را به شایســتگی میشناســند و به او اعتقاد
دارنــد .معرفــت آنــان ،شــناخت شناســنامهای
نیســت ،بلکه علم و ایمان قلبی به حقیقت والیت
اســت .به همین دلیــل ،قلوب یــاران مهدی (عج)
حرم خدا است.
تبعیــت از پــروردگار عالم و رســول خــدا و ائمه
معصومین (ع) ،معنای واقعی والیتمداری است.
هر کسی که میخواهد در پرتو والیت قدم بردارد،
تنهــا مســیر آن اطاعــت از موالی امری اســت که از
جانب خدا معرفی شدهاند .خدای متعال در کتاب
َ
خود میفرمایــدُّ :
اهلل
یعوا َ
«ی َاأی َها َّال ِذین َ
آم ُنــوا َأ ِط ُ
َ َ
ْ
َ
َّ
األ ْم ِر ِم ْن ُکم؛ [النساء]59/
ول و ُأ ِ
ولی ْ َ
و َأ ِط ُ
یعوا الر ُس َ
ای اهل ایمان! از خدا اطاعت کنید و [نیز] از پیامبر

سپهرغرب ،گروه انتظار:
آیت اهلل جوادی آملی گفت:
انسان منتظر آنقدر خودسازی
میکند که وقتی به حکومت
آیتاهلل جوادی رسید اختالسی و نجومی بگیر
نمیشود.
آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی
بــا بیــان اینکــه انتظــار از بهترین عبادات اســت،
اظهــار کــرد :معنــای انتظار آن اســت که انســان
بتوانــد در صحابت خلیفه خــدا کار جهانی انجام
دهد .هر عبادتی به اندازه نفوذ او اثر دارد اینکه
در کتابهــای فقهــی ثــواب مســاجد را یکســان
ندانســتند مســجد محله و قبیله ،مســجد بازار،
مســجد کــذا و کذا با مســجد جامع فــرق دارد و
النبــی و مســجدالحرام از همــه افضــل
مســجد ّ
اســت و یک رکعت کار هــزار رکعت را میکند برای
آن کثرت عبادت عبادت کنندگان است.
وی بیــان کــرد :یک وقت اســت یــک حکومت
علــوی اســت کــه انســان خدمتگــزار حکومــت
علوی اســت آن گرچه وجود مبــارک حضرت امیر
(صلــوات اهلل و ســالمه علیه) طبــق نقل مرحوم
ــة َأ ْک َب ُر ِم ِّنــی» اما چون
«ما ِ َّ ِ
کلینــی فرمــودَ :
هلل َآی ٌ
قلمــرو خالفت و وصایــت و مدیریــت آن حضرت
محدود بود خدمتگزاران در آن حکومت هم یک
ثواب محدودی دارند .یک وقت اســت که کســی
منتظــر ظهــور وجود مبــارک خاتم ائمــه (علیهم
الســالم) و خاتم اولیای الهی است که این خلیفة
اهلل اســت و کار جهانی انجام میدهد ،چه ثوابی
باالتــر از این! چه أجــری ارزندهتر از اینکه انســان

مشخصههای جاهلیت عصر غیبت
مولفههایی که بیان شــد ویژگیهای مشترک
میــان جوامع جاهلــی بود .حال بــه ویژگیهایی
میپردازیــم که در عصــر غیبت امــام زمان عجل
اهلل تعالی فرجه الشــریف نمود و ظهور بیشــتری
دارند.

 .2کفر یا نفاق حاکمان
بــا دیــد کلــی بــه حکومتهــا ایــن امر روشــن
میشــود؛ در عصــر کنونــی بیشــتر حکومتهــای
موجــود یا کافر هســتند و یا نفــاق در آنها موج
میزند :مانند حکومت عربستان ،آمریکا و...

اختــالف پاکیــزه و روح و روانشــان بــرای پذیرش
احــکام دیــن آمــاده اســت .آنــان بــه آئیــن حــق
گرویده و در راه اهل حق گام ســپردهاند».

ج .بی احترامی نسبت به پدر و مادر
د .نفرت از فرزند آوری
 .4کم رنگ شدن حضور خدا در زندگی
پیامبر صلیاهلل علیه و آله در بیانی میفرمایند:
«زمین آکنده از ســتم میشود آن چنان که کسی
نمیتواند نام خدا را بیاورد .ســپس خدا مردی از
اهــل من را مبعــوث میکند تا زمیــن را پر از عدل
کند ».تأمل در اوضاع جامعه این نکته از روایت را
بر ما روشــن مینماید که برخی از ارزشهای الهی
در دید جامعه ،ضد ارزش جلوه داده شده است.
 .5سخت شدن حفظ ایمان
در ایــن دوران ،کوشــش مؤمــن در کســب

و صاحبــان امر خودتان [که امامان از اهل بیتند
و چــون پیامبــر دارای مقــام عصمــت میباشــند]
اطاعت کنید».
بــا تحقیــق در شــیوه والیتمــداری ،نکاتــی به
دست میآید که راهگشــای عاشقان ائمه اطهار
(ع) اســت .افــراد والیتمــدار نشــانههایی دارنــد
کــه آنــان را از دیگــران جدا میکنــد و رضای خدا
و تقــرب بــه امــام زمــان (عجلاهللفرجــه) را بــه
دســت میآورنــد .امــا بــرای آن کــه شــیعیان به
والیتمــداری ائمــه اطهــار (علیهمالســالم) نائــل
شــوند و بتواننــد بــه ســرمنزل مقصــود خــود
برســند امیرالمومنیــن علــی (علیهالســالم) آنان
را چنیــن نصیحــت فرمودهانــد« :بــه اهــل بیــت
پیامبرتــان نــگاه کنید و به هر ســو کــه میروند،
دنبالهرو آنان باشــید .اگر ایســتادند ،بایســتید و
اگر برخاســتند ،شــما نیز برخیزید .از آنان پیشــی
نگیریــد کــه گمــراه میشــوید و از آنــان عقــب
نمانید که هالک میشــوید ».والیتمداری ســبب
آن میشــود تا شــیعیان ،حتی اگر فرســنگها از
ولــی خــود دور باشــند ،بداننــد که وظیفهشــان
چیست!
توصیه چهارم :تعهد به ائمه اطهار (ع)
از نشــانههای یــاران امــام عصــر (عــج) تعهــد
بــه حجتهــای الهی اســت .هر شــیعه منتظر ،در
لحظههــای زندگــی خــود تعهــدش را فرامــوش
نمیکنــد .گاهــی بــا دعــای عهــد ،پیمانــش را
یــادآوری میکنــد و گاهــی بــا زیــارت و توســل به
اهــل بیــت (ع) تجدید بیعــت میکنــد .در حضور
یــا غیبت و حیات یــا ممات امامان این پشــتوانه
نیرومنــد معنوی از جهات مختلف در تربیت آحاد
امــت و ســاختار اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی
آنــان نقش غیر قابل انــکار دارد .امام رضا (ع) در
ایــن باره میفرمایند« :برعهدۀ اولیاء و شــیعیان
هــر امامــی ،پیمــان الهــی قــرار داده شــده و ادا
نمــودن آن عهد ،زیارت قبور آن بزرگواران اســت.
پــس هرکس با میــل و رغبت ،آنهــا را زیارت نماید
و اوامــری را کــه ائمه بــه آن رغبت دارنــد اطاعت
نمایــد ،آنــان در روز قیامــت شفیعشــان خواهند
بود».
در حقیقــت زیــارت اهــل بیــت رســول خــدا
(صلیاهللعلیهوآلــه) ،به شــیعیان کمک میکند تا
عهد خود را با اولیا الهی محکم کنند و با شــناخت
علــوم و معارف آنــان ،در رهروی اهــل بیت علیهم
السالم ثبات قدم یابند.

انســـان منتظر ،اختــــالسی و
نجومیبگیر نمیشود

مشخصههای جاهلیت عصر غیبت
سپهرغرب ،گروه انتظار:
جاهلیت در جوامع مختلف دارای
ویژگیها و مؤلفههای مشترک
میباشد که البته در نسبت و
اثرپذیری متفاوت هستند .این
علی اعظمی
موارد در جاهلیت دوران غیبت
نیز وجود دارند.
علــی اعظمی در یادداشــتی به بیــان جاهلیت
و انــواع آن پرداختــه اســت کــه در ادامــه بــا هــم
میخوانیم:
جاهلیــت میتوانــد در صورتهــای مختلــف
ظاهر گردد .جدایی مردم از تعلیم و تربیت الهی،
اولیــن مشــخصه و علــت جاهلیــت دوران غیبت
امام زمان علیه الســالم میباشــد .در این دوران
بــه علم امام دسترســی وجود ندارد و همین امر
نیز موجب جاهلیت شــده است؛ زیرا رسول خدا
َ
ْ
«اذا ُر ِفع ْال ِع ْل ُم َو َظ َه َــر ْال َجهل؛ هرگاه
میفرمایــدِ :
ُ
علــم از میــان برداشــته شــود و جهــل و نادانــی
ظاهر شود».
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یاران امام مهدی (عج) چند دستهاند؟

سپهرغرب ،گروه انتظار :در
احادیث برای یاران مهدی موعود
(عج) ویژگیهایی بیان شده
که باید فردفرد شیعیان برای
انصار المهدی رسیدن به آن تالش کنند.ائمه
اطهار (ع) در مورد زمینهسازی
برای رساندن شیعیان نیز
مطالبی را بیان کرده اند.
محمدجــواد مهریار به بیــان ویژگیها و صفات
یــاران حضــرت مهــدی (عــج) در آینــه روایــات و
احادیث پرداخته که در ادامه میخوانید:
یــاران و ســربازان دولت جهانــی مهدی موعود
(عج) همان مومنانیاند که در زهد و تقوا و اعمال
صالحشان سرآمد همگان هستند .امیرالمؤمنین
علی (ع) در وصفشــان فرمودند« :نه از نسلهای
گذشته کســی از آنان پیشی گرفته و نه از آیندگان
کسی به مقام واالی آنها میرسد».
یــاران امــام زمان (ع) چند دســتهاند؛ دســته
اول ،همان ســیصد و سیزده برگزیدهای هستند
کــه بــه عنــوان یــاران خــاص حضــرت شــناخته
میشــوند .آنــان فرماندهــان لشــکر الهــی امام
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فضائل الهی ،پســت شــمرده میشــود و در طرف
مقابل ،شخص ثروتمند ،گرامی داشته میشود.
زندگــی در چنیــن جامعهای برای شــخص مؤمن
ســخت میباشــد بــه گونــهای کــه رســول خــدا
میفرماینــد« :مومــن زشــتیهایی را میبینــد و
تــوان تغییر آن را ندارد ،قلــب او در درونش مانند
نمک در آب ذوب میشود».
از نــکات بیــان شــده به ایــن نتیجه میرســیم
کــه جاهلیت در هــر عصری کم یا زیــاد وجود دارد
و مؤلفههــای آن هم مشــخص اســت؛ بــرای این
کــه جاهلیــت از جامعــه دور بمانــد یــا بــه مقــدار
حداقل برسد ،باید نسبت به مؤلفههای جاهلیت
ســاز ،دقت و توجه ویژه نمــوده و برای رفع آنها
بکوشیم.

خدمتگــزار یــک حکومــت جهانی باشــد ،نــه تنها
محلــی نه تنها منطقهای بلکــه بینالمللی و بعد
هم به قیامت ختم میشود.
ایــن مرجــع تقلید ابراز کــرد :بنابراین کســانی
میتواننــد منتظــر باشــند ،یــک :در روایــات دارد
ْ
َ
یک» از این قبیل باشــند در
کــه «و َب َذ َل ُمه َج َت ُه ِف َ
جریان زیارت اربعین .دو :وقتی به حکومت رسید
نه دســت به اختالس بزند ،نــه حقوق نجومی را
در نظر داشــته باشــد ،این کار بســیار کم اســت.
این حکومت اســالمی ما که خونهای بســیاری
از جوانها نثار شــده است عدهای حدوثًا فداکار
بودنــد و بقائًا طــرز دیگری درآمدند کمتر کســی
موفق اســت یکسان باشــد و مستقیم باشد .در
حکومت وجود مبارک حضرت فرمود ما از همان
اول بررسی میکنیم احدی که حدوثش یک جور
بقائش جور دیگری باشد در دستگاه و حرم امن
ما نیست.
وی در بخــش دیگــری از این پیــام اظهار کرد:
امیــدوارم منتظر باشــیم؛ یعنی باید خودســازی
کنیــم ،بــه قــدری خودســازی کنیــم کــه وقتــی
دســتمان به حکومت رســید نه اختالسی شویم
و نــه نجومی .ایــن معنای انتظار اســت« .هاهنا
امــور ثالثــه» حتمًا بایــد منتظــر باشــیم و حتمًا
انتظار به معنی آدم شــدن و انسان شدن است
و حتمًا وقتی انسان شدیم حدوثًا و بقائًا انسان
بمانیــم .این وقت جهان را اداره میکند .چرا این
قدر فضیلت اســت برای انتظار فرج؟ چون مقام
باالســت .چرا ایــن قدر ثــواب دارد بــرای انتظار؟
چون مقام باالست.
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امام هادی (ع):
ْ ْ
ْ
من َجم َع ل َ َ
ک
رایه َفاج َمع له َ
طاع َت َ
َ َ َ
ک و َّد ُه و ُ
هر که دوستی و نظر نهاییاش را برای تو همهجانبه گرداند ،طاعتت را برای
او همهجانبه گردان.
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نظارت بر افزایش قیمت
باید مردمی باشد

مصلحت عامه در بهرهبرداری
از منابع عمومی کشور در نظر
گرفته نشده است
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان:
معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی
گفت :در بهرهبرداری از منابع عمومی
مصلحت عامه در نظر گرفته نشده و از
هادی قوامی ظرفیتهایی که باید بر اساس آمایش
سرزمین استفاده شود ،استفاده
نشده است.
هــادی قوامــی اظهــار کرد :در حــال حاضــر  2چالش
در کشــور وجــود دارد؛ اول اینکــه بین تغییر شــخصی و
منافع کشور همراستایی وجود ندارد و مساله دوم این
اســت که در مســائل مربــوط به انتقال بین نســلی بین
مالحضــات بلندمدت و کوتاهمدت هم راســتایی وجود
ندارد.
وی افزود :این مســائل در رفتارمان در توزیع مصرف
و ...خــود را نشــان میدهــد .از همیــن رو اســت کــه از
ســال  99در حال روبهرو شــدن با کاهش ذخایر و منابع
هستیم.
معــاون وزیــر اقتصــاد و امــور دارایــی بیان کــرد :اگر
ســاختار درستی ایجاد کرده بودیم ،آن زمان منابع را به
نیازهای کشــور گره نمیزدیم ،از سایر منابع تجدیدپذیر
اســتفاده و با انرژیهای نو نیاز مردم را در مدت طوالنی
تامیــن میکردیــم .برای مثال ایــران معــدن دارد اما آیا
از این منابع به درســتی اســتفاده شــده اســت؟ نمونه
دیگر این اســت که دوسوم کاالها کشور در بخشهایی
جابهجــا میشــود کــه در مجــاورت آن خــط آهــن قــرار
دارد امــا از راهآهــن اســتفاده نمیشــود .در واقــع مــا
نتوانستهایم از منابع عمومی به خوبی بهره ببریم.
قوامــی تصریــح کرد :شــرایطی کــه ذکــر آن رفت ،ما
را از مســیر آمایــش خــارج کــرده و موجــب بــروز همین
گرفتاریها برای ایران شــده اســت .در حــال حاضر برای
برونرفــت از این شــرایط در تدوین ســند تحــول دولت
تعریــف برنامه موضوعات مختلف بــا تیمهای نخبگانی
و افراد باتجربه بوده است.
وی ادامــه داد :هماکنون دولت ســیزدهم در همان
ســال اول فعالیــت خــود نیــز دارای خط مشــی بوده و
بــه یکــی از اصــول قانــون اساســی توجــه نشــان داده
اســت .ارگان گفتمانــی دولــت مردمی ســیزدهم بر پایه
عدالتمحوری و فسادســتیزی است که جوهره حرکتی
آن بــرای آینــده بــه حســاب میآیــد .میــدانداری مردم
بــا پیشــتازی جوانــان بــه مثابــه الگــوی راهبــری تحول،
دانشبنیانی ،خانوادهمداری و اقتدا به خانوادهمحوری
از دیگر رویکردهای حرکت دولت ســیزدهم است .توجه
دولــت بــه خانــواده بــه ایــن دلیل اســت کــه خانــواده
میتوانــد فرزند را مســئولیتپذیر و ریســکپذیر کرده و
نقش مهمی در تربیت نسل آینده دارد
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تبعیض ســـنی و محـــروم شدن سالمنـــدان
از خدمات بهداشتی در دوران کرونا

ایران و جهان

سپهرغرب ،گروه ایران و جهان :یک
نماینده مجلس شورای اسالمی گفت:
طبق آمار  16دستگاه نظارتی داریم،
اما آیا کارکرد نظارت بر حوزه قیمتها
و بازار ،کنترل و تنظیم بازار الزاما
قاضیزاده
دستوری رخ میدهد؟ یا نیازمند آن
است که اتحادیه و صنوف و تشکلها
و مجامع منتخبین حوزههای تولیدی نقشآفرینی و
مشارکت داشته باشند ،نظارتها باید مردمی باشد.
ســید احسان قاضیزاده هاشــمی اظهار کرد :در این
چنــد ســال در موضــوع تخصیــص ارز ترجیحــی ،مســیر
را به اشــتباه رفتیم .توزیــع رانتی کــه از مابهالتفاوت ارز
ترجیحی تا ارز آزاد در این چند سال بوده ،عددی بالغ بر
 900هزار میلیارد تومان است.
وی در ادامــه گفــت :وقتــی دولــت اقــدام بــه حذف
ارز ترجیحــی میکنــد ،قطعــا عــدهای ذینفــع شــکایت
میکنند ،آنها با شــبکهها و جریاناتی که در دســت دارند
قطعــا فضاســازیهایی خواهنــد کــرد تــا تــداوم مســیر
قبلی حفظ شــود .این تداوم مســیر قبلی قطعا ما را به
پرتگاههای سقوط چندین برابر خواهند رساند.
قاضــیزاده هاشــمی تصریــح کــرد :در ایــن شــرایط
مردمیسازی و تبیین و استفاده از ظرفیتهای مردمی
و نخبگانــی ضــروری اســت .حــذف ارز ترجیحــی از جمله
موضوعاتــی اســت کــه  90درصــد اقتصاددانهــا از آن
حمایت میکنند.
وی تاکیــد کــرد :دغدغــه کنونــی نظــارت اســت.
خوشبختانه دســتگاههای نظارتی کم نداریم .طبق آمار
 16دســتگاه نظارتی داریم ،اما آیا کارکرد نظارت بر حوزه
قیمتهــا و بــازار ،کنتــرل و تنظیم بــازار الزاما دســتوری
رخ میدهــد؟ یا نیازمند آن اســت کــه اتحادیه و صنوف
و تشــکلها و مجامــع منتخبیــن حوزههــای تولیــدی
نقشآفرینی و مشــارکت داشــته باشــند ،باید نظارتها
مردمی باشد.
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یکی از ویژگیهای
بحرانهای بهداشت
عمومی ،کمبود
امکانات پزشکی است
و در مورد اینکه چه
کسی ،چگونه و کجا
باید از امکانات محدود
استفاده کند ،باید
تصمیمات دشواری
گرفته شود .اقدامات
حمایتی مناسبی برای
سالمندان باالی 70
سال در طول همهگیری
کووید 19-انجام شده،
با این حال ،نحوه
تخصیص امکانات
بخش مراقبتهای
ویژه به بیماران مسن
نشاندهنده محرومیت
بسیاری از آنها است.
به دلیل کمبود دستگاه
تنفس مصنوعی ،تنها
برخی ...

سپهرغرب ،گروه ایران و جهان:
در طول همهگیری کووید19-
شواهدی وجود دارد از اینکه
افراد مسن به دلیل تبعیض
سنی یا  ،Ageismدر سراسر دنیا
کووید 19
از برخی خدمات سالمت محروم
شدهاند .با توجه به همین
موضوع پژوهشگران با انجام یک مطالعه مروری
به بررسی مطالعات انجامشده در خصوص ارائه
خدمات مراقبتهای بهداشتی به افراد مسن در
طول همهگیری کووید 19-پرداختند.
شــیوع بیمــاری همهگیــر کوویــد 19-بــار قابــل
توجهــی از مرگومیــر و عــوارض را بــر سیســتم
مراقبتهای بهداشتی کشورها تحمیل کرده است.
در میان گروههای ســنی مختلف ،افراد مسن مبتال
بــه کووید 19-عالئم شــدیدتری را نشــان دادهاند.
عــالوه بر ایــن به دلیل اینکــه پیری بــا بیماریهای
مزمن همراه اســت ،خطر مرگ ناشی از کووید19-
در افراد مسن بیشتر است.
ســاکنان خانه ســالمندان نیــز بیــش از نیمی از
کل مرگومیرهای ناشــی از کووید 19-را در سراسر
جهان تشــکیل میدهند .نرخ باالی عوارض در این
گروه سنی ممکن است ریشه در رفتارهای مراقبتی
داشــته باشد .چرا که رویکردهای مراقبت دوستانه
از سالمندان ،به نسبت مراقبتهای سنتی با کمتر
زمین خوردن و مدت بستری کوتاهتر در بیمارستان
و کاهش عملکرد کمتر همراه اســت .عالوه بر این،
بدرفتاری با ســالمندان با افزایش میزان مرگ و میر
در افراد مسن همراه است.
یکــی از ویژگیهــای بحرانهــای بهداشــت
عمومی ،کمبود امکانات پزشــکی است و در مورد
اینکــه چه کســی ،چگونــه و کجا بایــد از امکانات
محدود اســتفاده کنــد ،باید تصمیمات دشــواری
گرفتــه شــود .اقدامــات حمایتــی مناســبی بــرای
ســالمندان بــاالی  70ســال در طــول همهگیــری
کوویــد 19-انجــام شــده ،بــا ایــن حــال ،نحــوه
تخصیــص امکانــات بخــش مراقبتهــای ویــژه به
بیماران مســن نشــاندهنده محرومیت بســیاری
از آنهــا اســت .بــه دلیل کمبــود دســتگاه تنفس
مصنوعــی ،تنهــا برخــی از بیمــاران میتواننــد در
شرایط بحرانی آنها را دریافت کنند.
در این راستا ،دستورالعملهایی در مورد نحوه
اســتفاده از این منابع توســط انجمنهای پزشکی
پیشنهاد شده است که ممکن است منجر به شیوع
رفتارهــای مرتبــط با تبعیض ســنی شــود .تبعیض
ســنی در جامعه و زندگــی روزمره ســالمندان رایج
اســت .این گونــه تبعیضها همیشــه زندگی افراد
مســن را تهدید کرده است .عدم حضور سالمندان
در چرخــه تولیــد ثــروت و شــرایط ضعیف جســمی
آنها ،ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی به آنها را
به خطر انداخته است.
باورهای رایج در مورد افراد مســن باعث شــده
کــه جوانــان در اولویــت دریافــت امکانات پزشــکی
ماننــد ونتیالتــور یا تهویــه مکانیکی قــرار گیرند .در
حالــی کــه دســتورالعملها توصیــه میکننــد کــه

تصمیمگیری در مورد اســتفاده از تجهیزات پزشکی
باید بر اساس شرایط فیزیکی بیمار گرفته شود ،نه
سن آنها.
بــا توجه به شــیوع بیماری همهگیــر کووید،19-
شــواهدی مبنــی بر وقــوع تبعیــض ســنی در ارائه
خدمــات بهداشــتی در سراســر جهــان و تأثیــرات
قابــل توجه آن بر جنبههای مختلف ســالمت آنها
وجــود دارد .بــر همیــن اســاس انجام یک بررســی
سیســتماتیک در خصــوص مطالعات انجام شــده
در ایــن حــوزه ،ضــروری اســت .بــر همیــن اســاس
پژوهشــگران با انجام یک مطالعه مروری به بررسی
مطالعــات انجامشــده در خصــوص ارائــه خدمات
مراقبتهــای بهداشــتی بــه افــراد مســن در طول
همهگیری کووید 19-پرداختند.
بــرای انجــام ایــن مطالعــه ،بــا جســتجوی
کلمــات کلیــدی مرتبــط ،در پایگاههــای اطالعاتــی
معتبــر بینالمللــی ،مقــاالت منتشرشــده در ایــن
موضوع اســتخراج شــدند و پس از بررسی مقاالت
استخراجشــده ،در نهایــت  21مقالــه مورد بررســی
قرار گرفت.
اگرچه بیمــاری همهگیر کوویــد ،19-یک پدیده
جدیــد اســت و تعــداد محــدودی مقالــه در مورد
موضــوع تبعیض ســنی و ارائه خدمات بهداشــتی
بــه افراد مســن وجود دارد؛ بــا این وجــود؛ نتایج
ایــن مطالعات میتواند برای نظام ســالمت مفید
باشد تا با مشاهده شــواهدی مبنی بر پیامدهای
تبعیــض ســنی از مــوارد مشــابه در جامعــه مــا
جلوگیری کند.
بررسی مقاالت منتشرشده در این زمینه نشان
میدهــد کــه این مطالعــات در کشــورهایی مانند
ایتالیــا ،چیــن ،ایــاالت متحــده آمریــکا ،ســوئیس،
اســپانیا ،بنــگالدش ،بلژیــک ،لهســتان و فرانســه
انجام شده اســت .بیشــترین موارد تبعیض علیه
افراد مســن در کشــورهای ایتالیا ،اسپانیا و ایاالت
متحده انجام شــده و بیشترین اقدامات حفاظتی
از ســالمندان ،در آلمــان گــزارش شــده اســت.
همچنیــن هیچ گزارش رســمی از بلژیک ،لهســتان،
فرانســه و ایــاالت متحــده در ایــن حــوزه ،وجــود
ندارد .با این حال ،در همه این کشــورها ،از جمله
ایــاالت متحده قوانین حمایتی در این زمینه وضع
شده است.
بــه گفتــه پژوهشــگران ایــن تحقیــق ،بــا توجــه
بــه اینکــه پدیــده تبعیــض ســنی و  ageismیــک
پدیــده جهانی اســت ،بهتــر اســت از روشهایی که
در کشــورهایی ماننــد آلمان انجام میشــود ،برای
مقابله با بحرانهای مرتبط با این پدیده اســتفاده
شــود .تعــداد تلفــات ناشــی از کوویــد 19-فقــط
عــدد نیســت ،بلکه تعــداد جانهای از دســت رفته
اســت و وجود قوانین ضد پیــری در مواردی مانند
بحرانهــای انســانی ،از اهمیــت باالیــی برخــوردار
است.
همچنیــن بــا توجــه بــه حضــور ســالمندان در
جامعــه و مبــارزه با فرهنگ تبعیضآمیز نســبت به
ســالمندان ،آموزش کــودکان اهمیت زیــادی دارد
و باعــث بهبود نــگاه جامعه به ســالمندان به ویژه

ســالمت آنها میشــود .بنابراین در مواقع بحران
بایــد بــه ســالمندان مانند ســایر گروههــای پرخطر
مانند کودکان و زنان باردار توجه ویژهای شود.
عالوهبر این؛ آموزش پرسنل بهداشتی نیز امری
حیاتی اســت .آمادگی افراد برای دوران ســالمندی
به ویژه میانســالی باعث افزایش اعتماد به نفس
و آگاهــی آنهــا از حضــور ســالمندان در جامعــه
میشــود و از بیتوجهــی آنهــا به خــود جلوگیری
میکند.
محققــان این مطالعــه عنوان میکننــد که این
تحقیــق دارای محدودیتهایــی نیــز بــوده اســت.
یکــی از ایــن محدودیتهــا ،ایــن بــود کــه مقاالت
منتشرشــده در این حوزه بیشتر توصیفی بودند و
این مانع از نتیجهگیری دقیق شده است .همچنین
بیشــتر مطالعات در کشورهای غربی انجام شده و
هیــچ اطالعاتــی از کشــورهای در حــال توســعه در
دســترس نبوده است .بهعالوه؛ بیشتر گزارشهای
مربــوط بــه تبعیــض ســنی ،در طــول شــیوع
کوویــد 19-بــه طور رســمی در دســترس نبودند و
دیگــر گزارشهای باقیمانده ،نتیجه مشــاهدات و
گزارشهای غیر رسمی بود.

پژوهشــگران این مطالعه معتقدند که به دلیل
وجــود رفتارهــای تبعیضآمیــز در ارائــه خدمــات
بهداشــتی و درمانــی بــه ســالمندان ،الزم اســت
سیاســتگذاران ســالمت پروتکلهایی را برای ارائه
خدمات بهداشــتی و درمانی به این گروه به صورت
شــفاف تدوین کنند تا آســیبها به حداقل برســد،
رفتارهــای مثبت نســبت به این گــروه افزایش یابد
و ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشــتی را آموزش
دهند.
در انجــام این تحقیق ،ســیده شــهربانو دانیالی
و مجید رحیمی؛ پژوهشــگران آموزش بهداشــت و
ارتقای ســالمت دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان و
شــاهین ساالروند ،از دانشــکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،با یکدیگر مشارکت
داشتند.
یافتههــای ایــن مطالعــه ،اســفندماه  1400بــه
صــورت مقالــه علمی با عنــوان «تبعیض ســنی در
ارائــه خدمــات بهداشــتی بــه افراد مســن در طول
همــه گیــری کوویــد »19-در The Journal of
 )Gerontology and Geriatrics )JGGمنتشــر
شدهاست.

عملیات العاد هشداری به صهیونیستها و پیروزی برای مسجداالقصی است
سپهرغرب ،گروه ایران و
جهان :مسئول دفتر رسانهای
اسالمی
جهاد
جنبش
فلسطین با اشاره به عملیات
ضدصهیونیستی اخیر در
داود شهاب
العاد ،در عمق اراضی اشغالی
از آن به مثابه پیروزی برای
مسجداالقصی و هشداری برای صهیونیستها
نام برد.
ایــن روزها صهیونیســتها بیــش از هر زمان
دیگری در رعب و وحشــت به سر میبرند و علت
آن هم عملیات مبارزان فلســطینی اســت که در
عمق اراضی اشــغالی رخ میدهــد و خواب را بر
صهیونیستها و مقامات آن حرام کرده است.
چندیــن عملیــات ضــد صهیونیســتی اخیــرًا
رخ داده کــه تازهتریــن آنهــا عملیــات در منطقه
العــاد بــوده اســت؛ عملیاتــی کــه به گفتــه یک
مقام صهیونیســتی جشــن صهیونیستها را به
عــزا تبدیل کــرد به دنبــال این عملیات شــهردار
این شــهر از همه خواست که در خانههای خود
بمانند و درها را قفل کنند.
عملیــات العــاد در قلــب تلآویــو رخ داد .ایــن
عملیــات واکنشــی طبیعــی بــه جنایــات دشــمن
صهیونیســت و هتاکی آن به مســجداالقصی بود.
کمیتههای مقاومت اعالم کردند که عملیات العاد
پیامی با آتش و باروت به رژیم صهیونیستی است که
جنایات خود علیه مسجداالقصی را متوقف کنید و
با آتش بازی نکنید و خطــوط قرمز را زیرپا نگذارید.
عملیات العاد شکســت دیگری برای دستگاههای
امنیتی رژیم اشغالگر است و این در حالی است که
صهیونیستهااعتمادخودرابهمقاماتسیاسیو
امنیتی این رژیم از دست داده اند.
در ایــن رابطــه گفتگو با داود شــهاب مســئول

دفتر رســانهای جنبش جهاد اسالمی فلسطین را
میخوانید:
شهرکنشینان با حمایت نظامیان
صهیونیست به مسجداالقصی یورش بردند با
توجه به این تحوالت آیا ارتباط مستقیمی میان
عملیات العاد و این حمالت وجود دارد؟
عملیاتی که در داخل شهرک العاد رخ داد به
مثابــه پیروزی برای مســجداالقصی و هشــداری
بــه صهیونیســتها دربــاره هرگونــه تعــدی بــه
مسجداالقصی بود .فلسطینیها با هر حملهای
مقابلــه خواهند کرد .شــهرک نشــینان تاوان هر
حمله به مسجداالقصی را خواهند داد.
آیا سران صهیونیست با توجه به
عملیات اخیر شهادتطلبانه دچار سرخوردگی
شدهاند؟
اشــغالگران یقیــن دارنــد که فلســطینیها از
حقــوق خــود چشــم پوشــی نخواهند کــرد و از
مقدســات خود دســت برنخواهند داشــت .این
عملیــات از آن حیــث اهمیت دارد کــه امور را به
نقطــه صفــر بازگردانیــد و اشــغالگران و همــه
منظومههــای امنیتــی و نظامــی را با شکســت
جدیدی روبرو کرد که عمق احساس ناتوانی آن
را نشــان میدهد .همــه پروژههای اشــغالگران
کــه درقالــب مشــوقهای سیاســی و اقتصادی
به فلســطینیها عرضه شــده با شکســت روبرو
شــده اســت و آرامــش و امنیــت بــرای شــهرک
نشــینان بــه همــراه نداشــته اســت .رســیدن
مقاومــت به عمق اراضی اشــغالی و حمالت آن
در عمــق رژیم صهیونیســتی که اشــغالگران آنرا
امن میدانســتند ،شــوک بزرگی به اشــغالگران
وارد کرده است .هر چه عملیات شهادتطلبانه

افزایش یابد و اقدامات مقاومت علیه دشــمن
بیشتر شود این دشمن را بیشتر به سمت یاس
و سرخوردگی سوق خواهد داد.
پس از افزایش عملیات استشهادی
در اراضی اشغالی از سوی مبارزان فلسطینی
آیا دشمن صهیونیست به این باور رسیده که
عادیسازی با برخی کشورهای عربی نمیتواند
به ادامه اشغالگری آن در اراضی فلسطین
مشروعیت دهد و این عادی سازی نمیتواند
که آتش مقاومت را خاموش کند؟
عملیات شــهادتطلبانهای که مقاومت اجرا
میکنــد گواهــی آشــکار بــر این اســت کــه آنکه
تعیین کننده اســت این فلســطینیها هســتند
نــه کشــورهای سازشــکار و خائــن .از ایــن رو
بحــران موجودیتی اشــغالگران تقویت و عمیق
میشــود .هــدف اشــغالگران از عادی ســازی و
ائتالف با کشــورهای منطقه با هدف مشروعیت
بخشــیدن به رژیم صهیونیستی در منطقه است
امــا واقعیــت تــکان دهنــده بــرای اشــغالگران
و اعــوان آن دربــاره مشــروعیت بخشــی بــه
اشــغالگری توهمی بیش نیســت و تــا زمانی که
ملت فلســطین مقاومت میکند این اشغالگری
راه بــه جایــی نخواهــد بــرد .وانگهی آنکــه توان
حمایــت از خــود را نــدارد چگونــه میخواهد از
رژیمهای سازشکار حمایت کند؟
به نظر شما اسرائیل امروز پس از آنکه
دامنه مقاومت در همه مناطق فلسطینی اعم
از غزه و کرانه باختری و اراضی  4۸گسترش
یافته است در داخل در تنگنا قرار گرفته است
و این تکمیل کننده محاصره خارجی تحمیل
شده بر رژیم صهیونیستی از سوی حزباهلل و

سوریه و جنبشهای مقاومت در فلسطین و
یمن است؟
رژیــم صهیونیســتی امــروز تــوان حمایــت از
خــودش را در داخل اراضی اشــغالی ندارد .این
رژیم قبًا به جنگهای پیشدستانه دست میزد
و امــروز پس از شکســت اشــغالگران در لبنان و
فروپاشــی در غزه تــوان و قدرت توســعه طلبی
نــدارد و همــه دغدغــه و اهتمامش این اســت
کــه چگونــه از امنیــت داخلــی خــود حفاظــت
کنــد و چگونــه حمــالت مقاومــت کــه مبــارزان
فلســطینی بــا چاقــو یــا تبــر انجــام میدهنــد را
متوقف کند .مقاومت خود را بر صهیونیستها
تحمیــل کرده اســت .رژیم صهیونیســتی به طور
مــداوم بــه دنبــال تــالش بــرای ایجاد ســامانه
دفــاع هوایــی اســت که بتوانــد با موشــکهای

مقاومــت فلســطین مقابلــه کند .ایــن موضوع
به دغدغه اصلی رژیم صهیونیستی تبدیل شده
است .هشــدارها در محافل صهیونیست درباره
چالشهایی که رژیم صهیونیستی را از سوی ایران
و جبهه شــمالی ســوریه و لبنان تهدید میکند،
افزایــش یافته اســت .این به مثابه ســیکنالهای
آشــکاری است که اوج نگرانی و هراسی را نشان
میدهد که رژیم صهیونیســتی به ســبب تقویت
تــوان مقاومــت با آن درگیر اســت .هــراس رژیم
صهیونیســتی ،از رویارویی در بیــش از یک جبهه
و عــدم تــوان ایســتادگی رژیــم صهیونیســتی
در برابــر ایــن رویارویــی اســت .ســران ایــن رژیم
و تئوریســینهای ارشــد و سیاســتمداران و
کارشناســان از آینده بیمناک هســتند و از پایان
رژیم صهیونیستی سخن میگویند.

