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پایان موفقیتآمیز
چهاردهمین تعمیرات اساسی
در پاالیشگاه گاز ایالم

 34هکتار زمین صنعتی
در کردستان آماده واگذاری
به سرمایهگذاران جدید است

مدیرعامــل شــرکت پاالیش گاز ایــام از پایان
موفقیتآمیــز چهاردهمیــن تعمیــرات اساســی
در ایــن پاالیشــگاه بــا تــاش کارشناســان ایــن
مجموعه صنعتی خبر داد.
روحالــه نوریان افــزود :چهاردهمین تعمیرات
اساسی سال جاری مطابق برنامه ...

مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی
کردســتان گفــت 34 :هکتــار زمیــن پــس گرفته
شــده از افــرادی که بیش از یک دهه نتوانســتند
فعالیــت تولیــدی درآن انجــام دهنــد اکنــون در
شــهرکهای صنعتی اســتان آمــاده واگــذاری به
سرمایهگذاران و متقاضیان جدید است.
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روابط عمــــومی شهـــــرداری و
شورای اسالمی اسدآباد

جناب آاقی مهندس

علی سهرابی بیدا ر
مدیرعاملمحترمشرکت
توزیع برق استان همدان

ضمن تقدیر از زحمات جنابعالی در خصوص همکاری و مساعدت با
شهرداری و شورای اسالمی شهر آجین ،بر خود الزم می دانم از زحمات
شما در تکریم ارباب رجوع و رضایتمندی شهروندان شهر آجین تشکر
نمایم ،موفقیت بیش از پیش شما را از خداوند متعال خواستارم.

وحید ترکمنی دهقان -رئیس شورای اسالمی شهر آجین

شورای اسالمی شـهر

جناب آقای محمود مسگریان
رئیس محترم شورای اسالمی
شهر همدان

جناب آقای مهدی حیدری
رئیس محترم کمیسیون فنی
عمرانی حمل و نقل و ترافیک

جناب آقای حمید بادامی نجات
جناب حجت االسالم ناصر صفری افالکی
نایب رئیس محترم شورای اسالمی منشی اول و رئیس محترم کمیسیون
سرمایه گذاری ،مالی و گردشگری
شهر همدان
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شورای اسالمی شهر همدان

رئیس محترم شــورای اســالمی شهر همدان  ،هیئت رئیسه و رؤسای محترم کمیســیون های نه گانه شورای اسالمی شهر همدان
انتخاب شایسته شما عزیزان را تبریک عرض نموده از درگاه ایزد منان مزید توفیقات شما بزرگواران را آرزومندیم.

روزنامه سپهرغرب
ســعی شــود ظرفیت کولرها متناسب با نیاز باشد .در ســاختمانهای کوچکتر ،اســتفاده از کولرهای با ظرفیت کمتر کافی است.

شـهرداری همدا ن

خبــــــر
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ُ
تأمین  22هزار تن کود یارانهدار
برای کشتهای پاییزه همدان
ســپهرغرب ،گــروه خبــر :مدیــر شــرکت خدمــات حمایتــی
ُ
کشــاورزی اســتان همــدان از تأمین  22هــزار تن انــواع کود
شیمیایی یارانهدار برای کشتهای پاییزه استان خبر داد.
ُ
بهروز الیاســی روز گذشــته اظهــار کرد :بالغبــر  22هزار تن

انواع کود شــیمیایی یارانهدار برای کشــتهای پاییزه استان
همــدان در انبارهــای شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی
ذخیره شده است.
ُ
وی گفــت :از  22هــزار و  300تن ذخیره کود شــیمیایی به
ُ
ُ
میــزان  18هــزار و  700تن ازته ،یکهزار و  730تن فســفاته و
ُ
یکهزار و  870تن پتاسه است.
مدیر شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی استان همدان

افــزود :بــا توجــه بــه تخصیصهــای خوب کــود شــیمیایی
بــه اســتان توســط دفتــر مرکــزی شــرکت خدمــات حمایتی
کشــاورزی و پیگیری همکاران اســتانی شــرکت ،این حجم از
ذخیره اســتراتژیک کود شــیمیایی در استان بیسابقه بوده
است.
وی گفت :عالوهبر ذخیره انباری ،کود شــیمیایی بهتدریج
از مبــادی پتروشــیمیها و بنــادر هــم بــه مقاصــد انبارهــای

ســازمانی و همچنین انبارهای کارگزاران و عاملین فروش در
شهرستانها حمل و تخلیه خواهد شد.
الیاســی در پایــان یــادآور شــد :کــود شــیمیایی تأمیــن و
تدارکشــده طبق ســهمیهبندی ســازمان جهاد کشــاورزی و
براســاس ســامانه پهنهبنــدی و از طریــق حوالــه الکترونیک،
برای کشــتهای پاییزه استان در اختیار کشاورزان و باغداران
قرار خواهد گرفت.
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تلخک خان
اداره کل اســتاندارد :اســتاندارد کاالهــا بایــد مطالبــه
عمومی باشد
پــس شــما بایــد در شناســاندن اســتاندارد بــه
عموم تالش وافر داشته باشید.
یادداشت روز :خانه بیسقف را آسمانی بود و نیست
این خانه هرروز برای کســی سقف دارد که نوبت
شما گذشته است!
گــزارش خبــری :قلعــه اشــتران در یــک قدمــی تعریــف
کاربری
بــا این وصف اگــر دو قدم جلو بروی ،روی تعریف
واقع شدهای.
خبــر :مصــرف یــک میلیــارد متــر مکعــب گاز توســط
همدانیها
قبــول کــن همدانیهــا در مصــرف گاز ،تختــهگاز
رفتند!
ورزش :تیم تیراندازان همدان دنبال رئیس
بابــا چطور با این وفور رئیسبــازی ،دنبال رئیس
میگردند؟
مطالعــه :کتابخانه عمومــی فجر در صالحآباد امســال
بازگشایی میشود
تــا میتوانید دنبال کتابخوان بگردید ،چون کم
داریم!
خبر کشوری :وزیر ورزش هم کارت زرد گرفت
با تعامل میتواند کارتش را بهزودی سفید کند.
بهداشــت و درمان :اشــتباه میکنیم کرونا را دســت کم
میگیریم
قابــل توجــه ســهلانگاران جهــت فهــم و اقدام
جدی در جلوگیری با ماسک و واکسن!
کارشناس بازار ارز :نرخ واقعی دالر اعالم شد
شوخی نکن با وجود دالالن نرخ واقعی همواره
درحال تغییر است.
خبر استانی :چهار شهرستان در معرض بیابانزایی قرار
دارند
پــس بفرمایید بهزودی اســتانی عمدتًا بیابانی و
بیابانگرد خواهیم داشت!
گــزارش :ســهلانگاری میــراث فرهنگــی ،بازی بــا آبروی
همدان
ای میــراث اگــه بــا آبرومان بازی کنی ،خــودم را از
اینجا میاندازیم پایینها!
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سردار اشتری در همدان:

نیروی انتظامی حافظ ارزشهای انقالب اسالمی است

ســپهرغرب ،گروه خبر :فرمانده کل انتظامی
کشــور گفت :نیروی انتظامی براســاس وظیفه
ذاتــی خود ،حافــظ ارزشهای انقالب اســامی
اســت و در ایــن حــوزه بــه انجــام وظیفــه
میپردازد.
ســردار «حسین اشــتری» در دیدار با نماینده
ولــی فقیــه در اســتان و امامجمعــه همــدان
بــا تأکیــد بــر اینکــه نیــروی انتظامــی با اقتــدار و
هوشــمندی در مســیر پیشــرفت قرار دارد ،اظهار
کرد :در کنار حمایت پلیس از آمرین به معروف و
ناهیان از منکر ،الزم است تا مردم و دستگاههای
مســئول نیز مجموعه نیــروی انتظامــی را کمک
کنند.
وی بــا بیان اینکه در برخــورد با جرائم حوزه
اجتماعــی کارهــای خوبــی انجام شــده اســت،
افــزود :اقدامــات پلیــس امنیــت اقتصــادی در
برخــورد بــا مفاســد ،نظمبخشــی بــه ترافیــک
و کاهــش تلفــات جــادهای ،برخــورد بــا اراذل
و اوبــاش و مبــارزه بــا مــواد مخــدر ازجملــه
اقدامــات مؤثــر و قابــل توجه نیــروی انتظامی
بــوده کــه نشــان میدهــد ایــن مجموعــه
یک ُبعــدی نبوده و در همه ابعاد درحال انجام
وظیفه است.
فرمانــده کل انتظامــی کشــور همچنیــن از
اقدامــات و فعالیتهــای فرماندهــی انتظامــی
اســتان همــدان قدردانــی و اظهــار کــرد :پلیس
اســتان همــدان در حــوزه پیشــگیری و پیگیــری
جرائم ،پیشرفت خوبی داشته است.
ســردار اشــتری بــا قدردانــی از حمایتهــای
نماینده ولی فقیه در استان همدان از مجموعه

فراجــا ،تصریــح کــرد :نیــروی انتظامی براســاس
وظیفــه ذاتــی خــود ،حافــظ ارزشهــای انقــاب
اســامی اســت و در ایــن حوزه به انجــام وظیفه
میپردازد.
اقتــدار نیــروی انتظامــی منجــر به کســب
موفقیت و نظم عمومی میشود
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امامجمعه
همــدان نیــز در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه اینکــه
اقتــدار نیــروی انتظامــی منجــر بــه موفقیــت در
مســیر تحقق نظم عمومی میشود ،گفت :نظم
عمومی و اقتدار مکمل یکدیگر هستند.
«حبیــباهلل
حجتاالسالموالمســلمین
شــعبانیموثقی» بــا بیــان اینکــه متأســفانه در
شــرایط فعلــی آســیبها و معضــات فرهنگــی
بســیار وســیع اســت ،اظهار کرد :برآیند زحمات و
تالشهــای نیروهای انتظامی در سراســر کشــور
و اســتان همــدان ،در کاهش میزان آســیبهای
اجتماعــی و معضــات فرهنگــی خــود را نشــان
میدهد.
وی تصریــح کــرد :مجموعــه نیــروی انتظامی
با وجــود آنکه بــا وســعت فراوانــی از فعالیتها
روبــهرو اســت ،امــا پیگیریها و عملکــرد آن جای
قدردانی دارد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان همــدان بــا
قدردانــی از دغدغهمنــدی و همراهیهــای
فرماندهــی انتظامــی اســتان ،گفــت :در
موضعگیریهــا و فعالیتهای ناجــا اقتدار مورد
انتظار در این مجموعه را مشاهده میکنیم.
حجتاالسالموالمســلمین شعبانیموثقی با
تأکید بر اینکه در مســیر انجام کار حق و درســت

نباید از هیاهوها ترســید ،اظهار کرد :کار درست و
حق نیازمند حمایت است.
وی با اشــاره به آمار موجود در رابطه با بزهها
در اســتان همدان ،گفت :آخرین آمارها در حوزه

آســیبها و مشکالت نشــاندهنده آن است که
جامعه به ســمت و ســوی کاهش این مشکالت
پیش میرود.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امامجمعه

همــدان تصریــح کــرد :نیروهــای متولــی ایجــاد
نظم در جامعه مورد تمجیــد امیرالمؤمنین (ع)
بودنــد؛ بنابراین باید بدانیم که این لباس ،لباس
مقدسی و فرصت امروز ،فرصت مغتنمی است.

 16هزار و  169میلیارد ریال به حساب گندمکاران استان همدان واریز شد
ســپهرغرب ،گروه خبر :مدیر امور شــعب بانک
کشــاورزی اســتان همدان گفت :تاکنــون  16هزار
و  169میلیــارد ریــال از ســوی بانک کشــاورزی به
حساب گندمکاران این استان واریز شده است.
هوشنگ حیدرنژادیان روز چهارشنبه در جمع
ُ
خبرنگاران افــزود 283 :هزار و  694تن محصول
راهبــردی گنــدم تاکنــون بــه مبلــغ  32هــزار و
 869میلیــارد ریال از کشــاورزان اســتان همدان
خریداری شده است.
وی اضافــه کرد :تاکنــون نیمــی از مبلغ گندم
معــادل  16هــزار و  169میلیــارد ریــال از طلــب
گنــدمکاران توســط بانــک کشــاورزی اســتان
پرداخت شــده اســت و مابقی نیز با تأمین منابع
مالی پرداخت میشود.
مدیــر امــور شــعب بانــک کشــاورزی اســتان
همــدان اولویــت دولــت در حــوزه اقتصــادی را

خبر
بخشی از کارخانه قارچ شهرستان بهار
بهدلیل مشکل زیستمحیطی
پلمب شد

اجــرای بنــد الــف تبصره  18عنــوان و اظهــار کرد:
بهمنماه سال گذشــته این بند به بانکها ابالغ
شــد که ســهم اســتان همدان از این محل ســه
هزار و  634میلیارد ریال بود.
حیدرنژادیــان بــا بیــان اینکــه ســه بانــک
کشــاورزی ،توســعه و تعــاون و صنــدوق
کارآفرینــی امید مجــری اجرای این بند شــدند،
ادامــه داد :بانــک کشــاورزی همــدان از ایــن
محــل بــه  53طــرح یکهــزار و  128میلیــارد
ریــال پرداخته کرده اســت که این تســهیالت به
طر حهــای گلخانــهای ،واحــد پــرورش ماهــی و
واحدهــای دامــی در قالــب ســرمایه در گردش
پرداخت شده است.
وی اضافــه کــرد :همچنیــن تعــداد طر حهای
مصــوب  25مــورد بــه مبلــغ  775میلیــارد ریال
اســت که با پرداخت این رقم درمجموع پرداختی

بانک کشاورزی استان از محل بند الف تبصره 18
بــه  78طــرح ،یکهزار و  884میلیــارد ریال بوده
و معــادل  50درصــد اعتبار تخصصی به اســتان
است.
مدیــر امــور شــعب بانــک کشــاورزی اســتان
همدان گفت :به دنبال اجرای طرح مردمیسازی
و توزیــع عادالنــه یارانهها ،مأموریــت ویژهای به
بانک کشــاورزی برای فراهــم کردن امنیت غذایی
بــا پرداخــت تســهیالت واحدهای دامــی صنعتی
و ســنتی محــول شــد کــه در بخــش پرداخــت
ُ
تســهیالت به واحدهــای خرد ســنتی 924 ،فقره
دامــدارکارت بــه میــزان  303میلیارد ریــال صادر
شد.
حیدرنژادیان ادامه داد :در بخش صنعتی نیز
به دو هــزار و  553فقره تســهیالت به میزان دو
هزار و  731میلیارد ریال پرداخت شــد که شامل

 84درصد برنامه تعهدی بانک کشــاورزی استان
همدان میشــود؛ همچنین  131میلیارد ریال به
ُ
 281طرح مصوب در شرف پرداخت است.
وی بیــان کــرد :از دیگــر اولویتهــای بانــک
کشــاورزی پرداخت تسهیالت ازدواج و فرزندآوری
است که چهارماهه امسال  495فقره تسهیالت
ازدواج بــه ارزش  683میلیارد ریــال و  305فقره
تســهیالت فرزندآوری به میزان  135میلیارد ریال
پرداخت کرده است.
مدیــر امــور شــعب بانــک کشــاورزی اســتان
همدان اظهــار کرد :این بانــک چهارماهه ابتدای
ســال جــاری درمجمــوع  11هــزار و  60فقــره
تســهیالت به مبلــغ  12هــزار و  461میلیــارد ریال
پرداخــت کــرده کــه در مقایســه بــا مدتزمــان
مشــابه ســال گذشــته ازنظر تعداد  88درصد و
مبلغ  112درصد افزایش داشته است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابنسینا همدان خبر داد:

افزایش  60درصدی بیماران بستری مبتال به کووید 19-در همدان
 3شهرستان قرمز در استان داریم

ســپهرغرب ،گــروه خبــر :رئیــس اداره حفاظــت
محیطزیســت شهرســتان بهــار گفــت :بخــش
«کمپوستســازی» کارخانــه قارچ در این شهرســتان با
دســتور مقام قضائــی بهعلت انتشــار بــوی نامطبوع و
مشکالت زیستمحیطی ناشی از آن ،پلمب شد.
«معصومه پارچیان» روز چهارشــنبه افزود :فعالیت
خط تولید کمپوســت و انباشــت آن در فضای باز ســبب
انتقــال بــوی نامطبــوع بــه ســمت مناطــق مســکونی
حاشیه این کارخانه (بهویژه شبهنگام) شده است.
وی خاطرنشــان کرد :بــه دنبال شــکایت اهالی کوی
پاســداران و شــهرک فرهنگیان درخصوص انتشــار بوی
نامطبــوع ناشــی از کمپوستســازی قــارچ و بیتوجهی
ایــن واحــد بــه اخطاریههــای صــادره و انجــام نــدادن
کاری بــرای رفــع آلودگــی هوا ،بــا هماهنگــی فرماندار و
دادستان ،خط تولید کمپوست این واحد پلمب شد.
رئیــس اداره حفاظــت محیطزیســت شهرســتان
بهــار یــادآوری کــرد :مدیر ایــن واحــد باید با مشــاورین
ذیصــاح مــورد اعتمــاد و تأییــد محیــط زیســت بــرای
دریافــت مشــاورههای فنــی الزم دربــاره چگونگــی رفع
آالیندگــی هــوای ایــن واحد قــرارداد منعقد کنــد ،اما با
وجــود اخطارهای متعدد از چندســال پیــش تاکنون و
بیتوجهی مســئول واحد ،با هماهنگی قضائی نســبت
به متوقف کردن خط تولید کمپوست اقدام شد.
پارچیان توضیح داد :مســئوالن ایــن واحد باید برای
جلوگیــری از انتشــار بــوی نامطبــوع نســبت بــه تولیــد
کمپوســت در محــل مســقف و نصــب بیوفیلتــر اقــدام
کنند.
وی بیــان کــرد :ایــن واحــد تولید قــارچ در طــول روز
کمپوســت تولیــد میکنــد ،امــا بهعلــت انباشــت آن در
محوطــه و زمانبــر شــدن اســتفاده از آن ،شــبهنگام
وزش بــاد بوی نامطبوع آمونیاک ایجادشــده در فرآیند
تولید کمپوست را به داخل شهر منتقل میکند.
پارچیــان تأکیــد کــرد :اداره حفاظــت محیطزیســت
شهرستان بهار از چندسال پیش تاکنون برای این واحد
تولیدی بهعلت مشکالت زیستمحیطی اخطاریه صادر
و مدیر واحد را به مرجع قضائی معرفی کرده اســت که
در یک نوبت به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شد.

ســپهرغرب ،گــروه خبــر :معــاون بهداشــتی
دانشــگاه علــوم پزشــکی ابنســینا همــدان از
افزایــش  60درصــدی بیمــاران بســتری مبتــا به
کووید 19-در همدان خبر داد.
فاطمه ترکماناســدی با اشاره به اوج شیوع
هفتم کوید  19در همدان ،اظهار کرد :متأســفانه
درحــال حاضــر شهرســتانهای رزن ،درگزیــن و
کبودراهنــگ بــه رنــگ قرمــز و شهرســتانهای
همــدان و فامنیــن بــه رنــگ نارنجــی کرونایــی
درآمدند.
وی بیــان کــرد :در این شــرایط افزایش موارد
ابتــا ،مراجعین و بســتریها را شــاهد هســتیم؛
بــه نحــوی کــه هفتــه گذشــته نســبت بــه هفته
قبل افزایــش  53.5درصدی مراجعین اورژانس
بیمارستانها را داشتیم.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی
ابنسینا همدان به افزایش  60درصدی بیماران
بستری مبتال به کووید 19-در استان اشاره کرد و
افزود :متأسفانه به تبع این افزایش موارد ابتال،

باال رفتن موارد مرگ را شــاهد هســتیم؛ درحالی
که طی هفتههای قبــل مرگومیر بهخصوص در
ماههای اردیبهشت و خرداد به صفر رسیده بود.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد بدانیــم همچنــان
کوویــد وجــود دارد و هنــوز ریشــهکن و حــذف
نشــده و در متن حــوادث و بیخیالــی ما ممکن
اســت اوج شــیوع مجددی را دامن بزند ،عنوان
کــرد :تجربه  30مــاه و هفت اوج شــیوع کرونا در
دنیــا نشــاندهنده آن اســت کــه هیــچ محقق و
اپیدمیولوژیســتی ایــن قــدرت را نــدارد و یا هیچ
مرجعــی بــه مــا نمیتوانــد بگویــد کــه باالخــره
سرنوشــت ویروس کرونا چه خواهد شــد و چند
اوج شــیوع خواهیــم داشــت و بــا چــه جهشــی
خواهد بود.
ترکماناســدی با اشاره به اینکه هیچ اطالعی
نســبت بــه قــدرت بیمــاری و ســرایت احتمالــی
درصــورت اوجهای شــیوع بعدی نداریــم ،گفت:
تنها راهــی که میتوانیم خــود و عزیزانمان را در
برابــر ابتالهــای بعــدی ویــروس کرونــا ایمن نگه

داریم ،تأکید بر خودمراقبتی ،رعایت پروتکلهای
بهداشتی و الزام واکسیناسیون است.
وی با اشــاره بــه اینکه الزم اســت بپذیریم که
ســالیان ســال و هرســال بایــد واکســن بوســتر
یــا دوبــاره کوویــد  19را دریافــت کنیــم ،افــزود:
همانطور کــه بهراحتی پذیرفتیم بــرای کودکان
خــود از بــدو تولــد واکســنهای مختلفــی را در
ســنین مختلــف کودکــی تــا  6ســالگی بزنیــم و
حتی در دوزهای بوســتر و یادآور بزرگســالی این
واکســنها را تکــرار کنیــم کــه خود ممکن اســت
عوارضــی را به دنبال داشــته باشــد ،امــا آن را به
جان میخریم و فواید گســتردهاش را میبینیم،
در مورد واکســن کووید  19نیز همین موضوع را
مد نظر قرار دهیم.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی
ابنســینا همدان بــا تأکید بر فوایــد باالی تزریق
واکســن کرونا و عوارض نادر و موردی آن ،ادامه
داد :مطالعات نشــان داده اســتفاده از واکســن
به نحو قابل توجهــی از موارد بیماریهای جدی

نایبرئیس جامعه هتلداران کشور:

ضرر و زیان هتلها جبران نشده است

گالیه از فعالیت خانهمسافرهای غیر مجاز
ســپهرغرب ،گــروه خبــر :نایبرئیــس جامعــه
هتلــداران کشــور گفــت :هتلها بعــد از دو ســال
تعطیلی هنوز رونق چندانی نگرفتهاند و ضرر و زیان
آنها جبران نشــده که این امــر نیازمند تخصیص
اعتبار برای تبلیغات گسترده همدان است.
شــهرام شــیروانی روز گذشــته بــا بیــان اینکه
شــرایط هتلهــا در تیرماه به نســبت خــوب بود
اما در مقایســه با استانهای غرب کشور ایدهآل
نبودیم ،اظهار کرد :با این وجود وضعیت نســبت
به ســال گذشــته بهتر بــود؛ اما در دهه نخســت
محرم باز به حالت رکود قبل برگشتیم.
وی با بیان اینکه در روزهای نخســت تابستان
نیز ســطح اشــغال به صددرصد نرســید اما بهتر

هنوز در معرفی استان همدان به ایدهآل نرسیدهایم

از دو ســال قبــل بــود ،ادامــه داد :هتلهایی نیز
بودنــد که در همــان زمان هم نتوانســتند رونق
گذشته را داشته باشند.
نایبرئیــس جامعــه هتلــداران کشــور ضمن
گالیــه از فعالیــت خانهمســافرهای غیــر مجــاز،
تصریــح کــرد :بیــش از یکهــزار خانهمســافر در
همدان اســت کــه با وجــود اینکه مســئوالن نیز
تأکیــد بر جمــعآوری آنهــا دارند ،اما متأســفانه
اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
وی با تأکید بر اینکه اگر شــرایط اینگونه ادامه
یابد یقینًا هتلها به تعطیلی کشیده خواهند شد،
گفت :باید زودتر فکری برای خانهمسافرها شود تا
هتلها نیز بتوانند ادامه حیات داشته باشند.

شــیروانی با بیان اینکه هنــوز ضرر و زیانهای
سهســاله هتلها جبران نشده اســت ،بیان کرد:
اینکــه طــی چنــد روز خســارتها جبــران شــود،
امکانپذیــر نیســت؛ امــا امیدواریــم بــا همکاری
اســتان و ســفر دولــت و تأکیــد وزیــر گردشــگری
مبلغــی بــرای تبلیغات اســتان اختصــاص یابد تا
شاهد حضور گردشگران باشیم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه هنــوز در زمینــه تبلیغات
و معرفــی اســتان بــه وضعیــت ایــدهآل نرســیدیم،
خاطرنشــان کرد :اکنون هیــچ تبلیغاتی نداریــم ،اما
امیدواریمبااختصاصاعتباریدرنمایشگاههایملی
ومحلیحضور یابیم؛زیراهنوز مادر مسیر گردشگری
هستیموبایددر مقصدگردشگریقرار گیریم.

جلوگیــری کــرده و دقیقًا تا  85و حتــی در برخی
از مطالعــات تا  95درصد اثربخشــی واکســن در
جلوگیــری از بیماری جدی ،بســتری بیمارســتانی
و مرگ ثابت شده که عدد قابل توجهی است.
وی بــا اشــاره بــه اینکه خیلــی از افــراد بعد از
استفاده از واکسن ابتالی مجدد بیماری را تجربه
میکننــد و نگران هســتند کــه چرا دوبــاره مبتال
شــدهاند ،تصریح کرد :پاسخ این است اثربخشی
اصلی واکسن (گرچه خطر ابتال به بیماری کووید
را کاهش میدهــد و احتمال اینکه ما به بیماری
مجــدد مبتال شــویم را کم میکنــد) این بوده که
جلوی پیشــرفت بیماری ،عارضههــای خطرناک و
مرگ را میگیرد.
ترکماناســدی بــا بیــان اینکــه مطالعــات
نشــان داده آنچنــان تفــاوت چشــمگیری بیــن
انــواع واکســن موجــود در ایــران و اثربخشــی
آنها نیســت ،گفــت :همه واکســنها در اهداف
مشخص اثرات نزدیکی دارند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بهتریــن واکســن

دردســترسترین واکســن اســت ،عنــوان کــرد:
درحال حاضر در  72مرکز خدمات جامع سالمت
امــکان تزریق واکســن هســت کــه از ایــن مراکز،
مراکز خدمات جامع ســامت غیــر معین قابلیت
تزریق واکسنهای سینوفارم و فخرا را دارند ،اما
اگر هماســتانیها واکســن خاصی مد نظر دارند،
باید به مراکز معین مراجعه کنند.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی
ابنســینا همدان خاطرنشــان کرد :مراکز معین
اطالعرســانی شــدند و قابلیــت ارائــه خدمات در
شــیفت صبح و بعــد از ظهرهــا و روزهای تعطیل
را دارنــد و تنوع واکســنها در این مراکز و امکان
انتخاب واکسن وجود دارد.
وی از فعالیت هشت مرکز معین در شهرستان
همدان و یک مرکز در هرکدام از شهرســتانهای
اســتان خبــر داد و گفت :فهرســت ایــن مراکز در
ســایت معاونــت بهداشــتی و دانشــگاه علــوم
پزشــکی وجــود دارد و نیــز در فضــای مجــازی
اطالعرسانی شده است.
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حال میدان میوه و ترهبار همدان وخیم است
مسئوالن به داد کسبه میدان میوه وترهبار برسند

ســپهرغرب ،گــروه خبــر  -ملیــکا قانعــی :حــال
میــدان میــوه و ترهبــار همــدان وخیــم اســت و
مســئوالن بایــد هرچه ســریعتر فکری بــه حال تن
رنجور میدان بار کرده تا شــاهد مصیبتی همچون
پالســکو در همدان نباشــیم و از آوار سازهها بر سر
مردم هرچه سریعتر جلوگیری کنیم.
جهــت تهیــه یکــی از قســمتهای برنامه ســام
بازار ،ســری به میدان بار همــدان زدیم که در ابتدا
بافــت فرســوده و ســاختار ضعیــف ســازه میــدان
بــار به چشــم میخورد؛ با گشــت کوتاهــی متوجه
ترافیــک بلندبــاالی ماشــینهای بــاری میشــویم
که زمان نســبتًا طوالنــی را روزانه در صــف ترافیک
معطل میشوند.
پســماند میوههــا منظــره چشــمآزار و بــوی
نامطبوعــی دارد و همیــن امــر عمر ســایر میوهها
را کاهــش داده و روی کیفیت آنها تأثیر مســتقیم
برجای میگذارد.
اســفبارتر اینکه وجود معتــادان درحال تزریق
فضــای میــدان بــار را ناامن کــرده اســت! بهطوری
کــه بســیاری از غرفهداران از تــرس درگیری و آلوده
شــدن قادر به تذکر دادن هم نیســتند و یکی دیگر
از مشکالت میدان بار همدان ،این مورد است.
ســاخت میــدان میــوه و ترهبــار جدیــد از ســال
 95در خــارج از شــهر همــدان آغــاز شــده ،امــا در
مدتزمــان  52ماه از آغــاز عملیات اجرایی آن ،تنها
 10درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته اســت و همین
امــر موجب شــد تــا پای درد دل کســبه میــدان بار
بنشــینیم و از نزدیک مشکالت موجود را مشاهده
کنیم:
یکــی از غرفهداران قدیم میدان میوه و ترهبار با
فعالیت  32ساله ضمن بیان اینکه رفاه حال مردم
و بازاریــان تازهکار آرزوی ما اســت ،بیان کرد :پس از
چندینســال پیگیــری جهت ســاخت و یا بازســازی
میدان بار همدان و مواجه شــدن با عدم همکاری
مســئوالن ،دیگــر توانی برای پیگیــری نداریم و تنها
امید ما به سفر ریاستجهموری است.
حســین قاســملو با بیــان اینکــه میــدان فعلی
میــوه و ترهبار همدان اینروزها حالوروز خوشــی
نــدارد ،ابــراز کــرد :هرچنــد احــداث میــدان میوه و
ترهبــار جدیــد بــا ســرمایهگذاری بخــش خصوصی
درحال انجام بوده ،اما روند ساخت هیچ پیشرفتی
نکرده است.
قاســملو با بیان اینکه شــاید میدان بار همدان
جزء شــهر نیســت ،اذعان کــرد :طی این چندســال

مســئوالن نســبت به بازسازی و یا ســاخت میدان
بــار همــدان هیــچ اقدامــی نکردهاند؛ شــأن مردم
همــدان بســیار واال بــوده و درحال حاضــر میدان
میوه و ترهبار به این اصل خدشه وارد کرده است.
وی بــا بیــان اینکــه میــدان بــار در راه ورودی
همدان واقع شده اســت و مسافران با گذر از کنار
میــدان بــار وجــه مناســبی را مشــاهده نمیکنند،
خاطرنشــان کــرد :همــدان پایتخت تاریــخ و تمدن
ایرانزمیــن اســت و بــازار و بازاریــان از گذشــته در
شــکلگیری معامــات و پیشــرفت فرهنــگ اصیــل
ایرانی نقش چشمگیری داشتهاند.
ایــن بــازاری همچنیــن افــزود :تمــام هــم و غم
غرفــهداران میــدان بــار در امــان مانــدن کیفیــت
و قیمــت میــوه از دســت داللهــا اســت؛ چراکــه
ترافیکهــای چندســاعته در راههــای ورود و خروج
میدان بار موجب میشود تا مغازهداران و بازاریان
بــرای صرفهجویی در زمان با پرداخت پول بیشــتر،
به دالالن رجوع کنند.
وی بــا بیــان اینکه غرفــهداران میدان بــار تمام
بیتوجهــی و نامهربانیهــای مســئوالن را بــه
جــان خریدهانــد ،خاطرنشــان کــرد :کســبه میدان
بــار پــس از گذشــت چندســال تمــام پاسکاریها
و نامهنگاریهــای اداری را جهــت بازســازی
زیرســاختها پشــت سر گذاشــتهاند و اکنون دیگر
توان دویدن در این دوی ماراتون را ندارند.
قاســملو بــا بیــان اینکــه بازســازی و یا ســاخت

مجــدد میــدان میــوه و ترهبار همــدان بــه آرزویی
محــال تبدیــل شــده اســت ،گفــت :بازســازی
زیرســاختهای کهنــه میــدان بــار خواســته غیــر
معمول و بزرگی نیســت ،بنای میدان بار  50ســاله
شده است.
ایــن غرفــهدار میــدان بــار با اشــاره بــه برگزاری

جلســات بــدون خروجــی درخصــوص میــدان بار،
بیان کرد :در جلســه گذشــته غرفهداران میدان بار
مشــکالت را بــه گــوش نماینــده مردم همــدان در
مجلس شورای اسالمی آقای حاجیبابایی رسانند
و ایشــان اعالم کردند که جهت بازسازی زیرساخت
میــدان بار همدان بودجــهای اختصاص میدهند

تا این مشــکل ســریعتر حل شــود؛ اما متأســفانه
شــورای اسالمی شهر و شهرداری همدان جهت به
سرانجام رسیدن پروژه میدان بار قدمی برنداشته
و حتی راه پیگیری را هم ناهموار کردهاند.
وی با بیان اینکه به شهرداری و شورای اسالمی
شــهر همدان پیشنهاد کردیم تا یک زمین در اختیار
غرفــهداران قــرار دهــد تا خودمــان پروژه ســاخت
را شــروع کنیــم ،گفــت :ایــن پیشــنهاد مــورد قبول
واقع نشــد ،الزم به ذکر اســت که کســبه میدان بار
هیچگونــه وظیفهای جهت ســاخت فضــای میدان
بــار ندارنــد ،اما به قدری شــرایط برایشــان ســخت
شــده که راضی بــه قبول زحمت و ســاخت میدان
بار شدند.
ایــن بــازاری همچنیــن افــزود :مســئوالن جهت
بازســازی میــدان بــار نــه راضــی بــه اهــدای زمیــن
هســتند و نــه اجــازه بهرهبــرداری از زمینهــای
شخصی خود کسبه را میدهند.
قاســملو با بیان اینکه مسئوالن ساخت میدان
بــار همــدان را به بنبســت رســاندند ،اذعــان کرد:
ترافیــک ســنگین راههــای ورودی و خروجی میدان
بار سرسامآور است و حداقل چهار ساعت معطلی
را برای فروشندهها به همراه دارد.
وی با اشــاره به نوســانات قیمت میوه و ترهبار،
بیــان کــرد :یکــی از دالیلــی که ارتبــاط مســتقیم با
افزایــش قیمــت میــوه و ترهبــار در همــدان دارد،
همین ترافیک و راه دسترســی به میدان بار است؛

همایش شیرخوارگان حسینی در حسینیه امام خمینی (ره) همدان برگزار میشود

ســپهرغرب ،گــروه خبر :مســئول مجمــع جهانی
حضرت علیاصغر (ع) استان همدان گفت :همایش
جهانیشیرخوارگانحسینیروزجمعه(14مردادماه)
بــا رعایت کامل موازین بهداشــتی در حســینیه امام
خمینی(ره)شهرهمدانبرگزارمیشود.
«اصغر رسولی» روز چهارشنبه افزود 300:عنوان
برنامه برای اجرا در همایش شــیرخوارگان حســینی
اســتان همدان که در نخستین جمعه ماه محرم و
برای توســل به بابالحوائج حضــرت علیاصغر (ع)
برگزار میشود،پیشبینیشدهاست.
وی همچنین از برگزاری پویش «شــیرخوارگان
دیروز و ســربازان امروز» خبر داد و اظهار کرد :این
پویش بــا حضور و مشــارکت فعــال کودکانی که
ســالهای قبــل در مراســم شــیرخوارگان حضور
داشــتند و اکنــون در ســنین هفــت تا  9ســالگی

ادارهکلبـهزیستیاستانهمدا ن

هستند ،برگزار میشود.
مســئول مجمــع جهانــی حضــرت علیاصغــر
(ع) در اســتان همــدان خاطرنشــان کــرد :یکی از
مهمترین اهداف برگزاری همایش شــیرخوارگان
حســینی (ع) و برنامههــای مرتبــط بــا آن ،تبییــن
اصــل «بیــداری امــت اســامی» بهعنــوان هدف
محوری نهضت عاشورایی سیدالشهدا (ع) است.
بــه گفتــه وی بــه تصویــر کشــیدن حادثــه
جانســوز کربــا ،بیــان اهــداف قیــام عاشــورا،
تقویــت نهضــت عاشــورایی ،بیعــت مــادران
و اعــام آمادگــی بــرای تربیــت ســربازان امــام
زمــان (عج) ازجملــه دیگر اهــداف برگزاری این
همایش اســت که همهســاله در سراسر کشور
و حتی برخی کشــورهای جهان برگزار میشود.
رســولی همچنیــن از برپایی نمایشــگاههای
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یک قطعه باغ دارای برق سه فاز،وسهمیه آب با توضیحات بیشتر در نظریه کارشناسی
واقع در همدان میدان قائم تپه عباس آباد معروف به باغ زیرک

باغ

39000مترمربع

1،200،000،000

60،000،000

2

یکباب اتاق واقع در همدان سه راهی انبار نفت خیابان قلیانی مجتمع مدنی(بخشی از
قسمت خلفی مغازه های قلیانی) با توضیحات بیشتردر نظریه کارشناسی

انباری

40مترمربع

300،000،000

15،000،000

3

یکباب ساختمان دوطبقه با محوطه وفضای سبز با توضیحات بیشتر در نظریه
کارشناسی

اداری

2836متر مربع

6،000،000،000

300،000،000

374مترمربع

5،280،000،000

264،000،000

15متر مربع

84،000،000

4200000

5

دارای مجوز
تجاری

یکباب مغازه تجاری واقع در شهرستان اسد آباد

زمان انتشــار در ســایت و دریافت اســناد و بارگذاری اســناد و بازگشایی و اعالم
به برنده:
زمان انتشار در سایت :ساعت  8صبح  ............مورخه 1401/05/15
مهلت دریافت اسناد مزایده  :تا ساعت  ............ 19مورخه 1401/05/24
تاریــخ بازدید  :از تاریــخ  1401/05/18لغایت  1401/05/29از ســاعت  8صبح
لغایت  13به استثناء ایام تعطیالت رسمی (بازدید از امالک الزامی می باشد)
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  :تا ساعت  13مورخه 1401/06/05
زمان بازگشایی  :ساعت  11صبح  ............مورخه 1401/06/06
زمان اعالم به برنده  :ساعت  11صبح  ............مورخه 1401/06/07
به اسنادی که بصورت دستی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

تضمینشرکتدر مزایده
 -1مبلــغ تضمیــن در مزایــده بصورت ضمانت نامــه معتبر بانکــی دارای اعتبار
90روز از روز بازگشایی پیشنهادات محاسبه خواهد شدحداقل تا تاریخ 1401/9/5
معتبر باشد
 -2واریــز وجــه بــه شــماره حســاب  ir 610100004065034507730276بــا

شناسه واریز  901131500100000000000000000001بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه
سپرده جاری اداره کل بهزیستی استان همدان
-3واریز الکترونیکی از طریق سایت ستاد ایران.
ضمنا" رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
 -1کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل دریافت اســناد مزایده  ،پرداخت تضمین
شــرکت در مزایــده ( ودیعــه )  ،ارســال پیشــنهاد قیمت  ،بازگشــایی پــاکات  ،اعالم
بــه برنــده  ،واریز وجه مزایده در بســتر ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولت انجام
مــی شــود -2. .پیشــنهاد مــی گــردد بــا توجــه به شــرایط امــالک مطرح شــده در
مزایــده قبــل از ارائــه پیشــنهاد از امــالک موضــوع مزایده بازدیــد به عمــل آورید.
 -3عالقمندان به شــرکت در مزایده می بایســت در ســامانه تدارکات الکترونیک
دولت ثبت نام و جهت دریافت امضای الکترونیکی ( توکن ) اقدام نمایند .
شــماره تمــاس 08138266550 :و  08138267081الــی  85داخلــی
 199واحد حقوقی

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان همدان

آ گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم به تار یخ 1401/05/08
شهــــرداری مالیــر در نظــر دارد احــداث ســاختمان پــروژه
ســرای محلــه مرصاد بــه متراژ  995بر اســاس نقشــه و جزئیات
بارگذاری شــده در ســامانه تــدارکات دولت را طی مجوز شــماره
/238ش/6/م مورخــه  1401/03/03شــورای اســالمی شــهر
از طریــق مناقصــه عمومــی و صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت به شــرکت هــای عمرانــی و ســاختمانی واجد
صالحیــت (دارای گواهــی صالحیــت پیمانــکاری و رتبــه  5رشــته
ســاختمان از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور) واگــذار نمایــد
( مهلــت دانلود اســناد تا مورخ شــنبه  1401/05/15ســاعت )14
لــذا متقاضیــان مــی تواننــد پیشــنهاد خــود را حداکثــر تــا پایــان
وقــت اداری (ســاعت  )13روز پنجشــنبه 1401/05/27همــراه
مبلــغ 2.300.000.000ریــال وجــه نقــد (حســاب جــاری شــماره
 0105598672002نــزد بانــك ملــی شــعبه شــهداء مالیــر به نام
شــهرداری مالیــر ) یــا اســناد خزانــه یــا ضمانــت نامــه بانکــی بــه
جهت ســپرده شــرکت در مناقصه به همراه ســایر مدارک شــامل
اساســنامه آخریــن تغیــرات و مهــر و امضــا شــرایط عمومــی و
قرارداد نقشه های اجرایی از طریق سامانه تدارکات به شهرداری
ارســال نمایند ضمنــا پاکت الف تضمین می بایســت الزاما تحویل
دبیرخانه شــهرداری گــردد و تضمین بهمراه ســایر مــدارک (پاکت
ب و ج) از طریــق ســامانه ارســال شــود .همچنیــن جهت کســب
اطالعات بیشــتر می توانند با شــماره مســتقیم 081-32226061
داخلــی  176تمــاس حاصل نمایــد و یا می تواننــد اطالعات مورد
نیــاز جهــت شــرکت در مزایــده را از ســامانه تــدارکات الکترونیکی
دولــت بــه نشــانی  setadiran.irو ســایت شــهرداری مالیــر بــه
نشانی  malayer.irدریافت دارند.
آخرین مهلت دانلود اسناد  1401/05/15روز دو شنبه میباشد.
((سایر شرایط))
 - 1احداث ســاختمان پروژه ســرای محله مرصاد به متراژ 995
بــر اســاس نقشــه و جزئیــات بارگذاری شــده در ســامانه تــدارکات
دولت

 -2مــدت قــرارداد طبق نظر سرپرســت اداره کنتــرل و نظارت بر
پروژههــای عمرانــی برابــر با  14ماه شمســی می باشــد و درصورت
صالحدید کارفرما قابل تمدید می باشــد.
 -3پرداخت کلیه کســورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.
 -4مهلت دانلود اسناد تا مورخ شنبه  1401/05/15ساعت 14
و مهلت تحویل اسناد تا مورخ پنجشنبه 1401/05/27ساعت 13
می باشد.
 -5هزینــه نشــر آگهــی مناقصــه بــه عهــده برنــده میباشــدو
شــهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 -6چنانچــه برنــده مناقصه از انعقاد قــرارداد ظرف مدت  7روز
از تاریــخ ابالغ خودداری نماید ســپرده وی به نفع شــهرداری ضبط
و به نفر دوم واگذار میشــود و به همین ترتیب تا نفر ســوم ادامه
خواهد داشت.
 -7مدت اعتبار پیشــنهادات  3ماه از تاریخ بازگشائی میباشد.
-8پس از مشــخص شــدن برنده ســپرده نفرات بعــدی به آنها
مسترد می گردد.
-9به پیشــنهادات مخدوش -مشروط و فاقد سپرده و ضمانت
نامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-10تاریــخ بازگشــائی پاکتهــای واصلــه در مــورخ شــنبه
 1401/05/29راس ســاعت 10صبح در دفتر کار شهردار می باشد.
-11شــرکت کننــدگان موظف انــد قانون منــع مداخلــه کارکنان
دولت را رعایت نمایند.
-12قرارداد مشمول تعدیل نمی شود.
 -13پرداخــت وجه از طریق منابع داخلی شــهرداری می باشــد
نحــوه پرداخت به صورت 20درصد نقــدی (در طول اجرای پروژه) و
80درصد از طریق واگذاری امالک با رعایت کامل قوانین و مقررات
موضوعه من جمله آیین نامه مالی شــهرداریها.

تاریخ چاپ 1401/05/13

مجید فرجی -شهردار مالیر

شماره آگهی-16938 :شماره مالف190 :

اداره کل بهزیستی استان همدان بهره برداری (اجاره) پنج مورد از امالک خود را طبق جدول ذیل با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  www.setadiran.irو با شماره
مزایده  5001000103000001به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
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فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی برتمامی شیعیان تسلیت باد

فرهنگــی ازجمله جوانــی جمعیت و فرزندآوری
در حاشــیه همایش شــیرخوارگان حسینی خبر
داد و افــزود :ایــن نمایشــگاه بــا هــدف تبیین
و ترویــج فرهنــگ فرزنــدآوری و توجــه جدی به
اصل مهم جوانی جمعیت برگزار میشــود.
وی با بیان اینکه حضور مادران و شــیرخواران
در این مراســم ما را در رســاندن پیام عاشــورا به
جامعه بشــری کمک میکند ،گفــت :نقطه عطف
این همایــش جهانی ،آیین نذرنامهخوانی اســت
کــه مــادران در ایــن مراســم فرزندان خــود را نذر
یاری منجی عالم بشریت میکنند.
همایش بزرگ شــیرخوارگان حســینی ســاعت
هشت و  30دقیقه صبح روز جمعه ( 14مردادماه)
بهصــورت همزمان با سراســر کشــور در شــهرها و
روستاهای استان همدان برگزار میشود.

آگهئ مزایده عمومئ ( اجاره امالک)

بخشی از طبقه همکف ساختمان ستادی بهزیستی استان همدان (نکته قابل توجه
فاقد مجوز
اینکه موجر تعهدی در خصوص تحویل این ملک با توجه به شرایط فعلی اعم از سقف
تجاری
کاذب کف پوش تزئینات دیوار وسایر ملحقات منصوب را ندارد )

فروشــنده مجبور بوده ســاعتها در صف ترافیک
منتظــر بمانــد تــا پــس از مــدت نســبتًا طوالنی به
داخل میدان بار برســد و بار بزند و مجدد ساعاتی
را در ترافیک راه خروجی صرف کند تا از تنگه میدان
بار جان سالم به در ببرد.
ایــن غرفــهدار میــدان بــار بــا بیــان اینکــه دود
تمــام ایــن مشــکالت تنها بــه چشــم مصرفکننده
مــیرود ،تشــریح کــرد :مســئوالن متوجــه تمــام
مشکالت میدان بار هستند ،اما اقدامی جهت حل
معضالتی چون نبود آب ،ترافیک ،عدم زیرســاخت
کافــی ،امکانــات نگهــداری میــوه و ترهبــار ،فقدان
ســطلهای زباله و محفظههایــی جهت جمعآوری
دورریز میوهها جهت انتقال به دامداری و بهوجود
آمــدن فضایی ناامن توســط معتــادان متجاهر در
محوطه میدان بار صورت نگرفته است.
بــا در جریــان قــرار گرفتــن و مشــاهده اوضــاع
نابهســامان میــدان بار همــدان متوجــه رفتار غیر
موجــه برخی مســئوالن همدان شــده و این نکته
که رفتار شــهرداری همــدان خالی از ابهام نیســت،
جــای تأمــل دارد .یکــی از پروژههــای مهمــی که در
ابتــدای ورودی شــهر بنا شــده و مشــکالت و نبود
زیرســاختهای مناســب آن بــه چشــم میخــورد،
میــدان بــار اســت کــه با وجــود ُپل ســردار شــهید
ســلیمانی ،خودروهایــی کــه از بــاالی ُپــل عبــور
میکنند متوجه اوضاع وخیم میدان بار میشــوند
که همیــن امر چهره همدان را زشــت کرده اســت.
البتــه میدان بار همدان میانســالی خود را پشــت
سر گذاشــته و اکنون در دوران کهنسالی خود به
سر میبرد ،فرزندان همدان باید فکری به حال این
بــازار پیر بکنند و جهت جلوگیری از آوار و معضالتی
که چندسالی است با آن دستوپنجه نرم میکنند
اقدامی را مد نظر بگیرند.
بایــد خدمــت برخــی مســئوالن عــرض کنــم که
حــال میدان میــوه و ترهبار همدان وخیم اســت و
باید هرچه سریعتر فکری به حال تن رنجور میدان
بــار بکنند تا شــاهد مصیبتی همچون پالســکو در
همدان نباشیم و از آوار شدن سازهها بر سر مردم
جلوگیری کنیم.
بایــد آنطــور کــه شایســته اســت جهــت رفع و
بهبود زیرساختهای میدان میوه و ترهبار همدان
قدمی برداشــته شــود و به داد کســبه میــدان بار
برســند .امید است میدان میوه و ترهبار همدان با
نگاه دلســوزانه و کمک همهجانبه مســئوالن ،آباد
شود.

خبــــــر
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پنجشنبه  13مرداد  1401شماره 2362

بارشهای سیالبی به زیرساختهای روستایی دهلران خسارت زد
ســپهرغرب ،گــروه خبر :مدیرکل ســتاد بحــران ایالم گفت:
بــارش تنــد بــاران ســیالبی تابســتانی باعــث بــروز خســارت
زیربنایی به برخی مناطق شهرستان دهلران شد.
مجیــد بیگلریــان روز چهارشــنبه اظهار کرد :بارش شــدید
باران در نادرآباد شــوهان باعث ایجاد مشــکالتی برای برخی

عشــایر منطقه شد که با کمکرســانیهای بهموقع از وقوع
حوادث خسارتزا جلوگیری شد.
وی افزود :در مناطق تختان و خربزان بارش سبب آسیب
دیدن یک دهنه پل شد که پس از بررسی خسارت برای جبران
آن از محل مدیریت بحران کشور مسئله پیگیری خواهد شد.

مدیــرکل ســتاد بحــران ایــام ادامــه داد :طبــق پیــش بینــی
هواشناســی اســتان هشــدار ســطح نارنجی برای افزایش دما و
بارندگیدر شهرستانهایجنوبوجنوبشرقاستانصادر شد.
بیگلریان با بیان اینکه بارش  20میلیمتری باران در خربزان و
تختان دهلران ثبت شد ،اضافه کرد :در پی این بارشها هیچگونه

خســارت جانی گزارش نشــد و با همکاری و مدیریت فرمانداران
شهرستانهایدرگیر بارندگی،وضعیتکنترلشدهاست.
بــه گــزارش ایرنا ،طــی روزهای اخیر آســمان اســتان ایالم
در مناطــق جنوبــی متأثــر از ســامانه قوی بارشــی موســمی
تابستانه ناپایدار است و این وضعیت کماکان ادامه دارد.
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پایان موفقیتآمیز چهاردهمین تعمیرات اساسی در پاالیشگاه گاز ایالم

ســپهرغرب ،گــروه خبــر :مدیرعامــل شــرکت
پاالیــش گاز ایــام از پایــان موفقیتآمیــز
چهاردهمین تعمیرات اساسی در این پاالیشگاه
با تالش کارشناســان این مجموعه صنعتی خبر
داد.
روحاله نوریان افــزود :چهاردهمین تعمیرات
اساســی ســال جــاری مطابــق برنامــه از پیــش
تعییــن شــده از  15تیرمــاه و با بیــش از  63هزار
نفر ســاعت کار عملیاتی آغاز و  9مرداد ماه سال
جاری در مدت  26روز با موفقیت و بدون حادثه
به پایان رسید.
وی اظهــار کــرد :بیــش از ســه هــزار تجهیز در
بخشهای مختلف مکانیک ،برق و ابزار دقیق در
ط کارشناسان و
تعمیرات اساســی امسال توســ 
پیمانکاران داخلی مورد بازرسی ،تعمیر ،تست و
کالیبراسیون قرار گرفت.
مدیرعامــل شــرکت پاالیش گاز ایــام تصریح
کرد :در بخش تجهیزات ثابت نیز حدود  60تجهیز
شــامل انواع ظروف ،بر جها ،مبدلهــا ،کورهها،
مخــازن ،فیلترهــا و مشــعلها مــورد بازرســی،
تعمیر ،تست و کالیبراسیون قرار گرفت.
نوریــان تأکیــد کــرد :در حــوزه تجهیــزات دوار
بیــش از  100تجهیــز ازجملــه انــواع پمپهــا،
کمپرســورها ،فنهــا و دمندههــای هوایــی و
تجهیز ات برقی بیش از  350تجهیز شامل انواع
تابلوها ،رلهها ،الکتروموتورها نیز مورد بازرسی،
تعمیر ،تست و کالیبراسیون قرار گرفتند.
وی یادآور شــد :در زمینه تجهیزات ابزار دقیق

حــدود دو هــزار تجهیز شــامل انواع ســوئیچها،
ترانســمیترها و نشاندهندهها و شیرآالت بیش
از  250شــیر ازجملــه شــیرهای دســتی ،کنترلــی
و اطمینــان نیــز مــورد بازرســی ،تعمیر ،تســت و
کالیبراسیون قرار گرفته است.
مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز ایــام اضافه
کــرد :حــدود  300تجهیــز متفرقــه شــامل انواع
اســترینرها ،نشــانگرهای ســطح ،بریدلهــا،
شــیرآالت زیر دو اینــچ و غیره نیز مورد بازرســی،
تعمیر ،تست و کالیبراسیون قرار گرفتند.
نوریان به مهمتریــن فعالیتهای مهمی که
برای نخســتینبار در تعمیرات اساسی امسال
انجام شــده اســت اشــاره کرد و گفت :تخلیه و
شــارژ مکانیزه  250تن مدیای بســترها شــامل
تعداد سه بســتر کاتالیستی واحدهای بازیافت
گوگــرد و ســه بســتر نمزدایی واحــد اتانگیری
و تعویــض تیــوب بانــدل کولرهــای هوایی گاز
اســیدی واحدهــای شیرینســازی گاز بــوده
است.
وی ادامــه داد :همچنیــن بــاز کــردن و تعمیر
برنرهــای زباله ســوز واحدهــای بازیافــت گوگرد،
نوســازی باطــری UPSهای سیســتمهای کنترل
و ســوییچینگ واحدهــای فراینــدی و .اجــرای
پروژههای امنیت ســایبری شبکه صنعتی از دیگر
فعالیتها بوده که برای نخستینبار انجام شده
است.
مدیر عامل شــرکت پاالیــش گاز ایالم به دیگر
فعالیتهــای مهــم انجــام شــده در تعمیــرات

اساسی امسال اشاره و اظهار کرد :تعویض تیپ
فلر ،نوســازی خطوط خروجی کمپرسورهای هوا
از کربــن اســتیل به اســتنلس اســتیل ،تعویض

نازلهــای معیــوب فیلترهــای گاز تــرش ورودی
واحدهــای شیرینســازی گاز ،نصــب اســکرابر
مســیر تزریــق  TEGبه زباله ســور واحــد بازیافت

گوگرد ،انجام اتصاالت پایپینگ مشــترک بین فاز
 1و  2پاالیشــگاه و تعویــض تیــوب باندل ریبویلر
واحد شیرینسازی گاز بوده است.

 34هکتار زمین صنعتی در کردستان آماده واگذاری به سرمایهگذاران جدید است
ســپهرغرب ،گــروه خبــر :مدیرعامــل شــرکت
شــهرکهای صنعتی کردســتان گفت 34 :هکتار
زمین پس گرفته شــده از افرادی که بیش از یک
دهــه نتوانســتند فعالیــت تولیــدی درآن انجام
دهنــد اکنــون در شــهرکهای صنعتــی اســتان
آمــاده واگذاری بــه ســرمایهگذاران و متقاضیان
جدید است.
احمــد خســروی روز چهارشــنبه بــا اشــاره به
اینکه طی یکی ،دو ســال اخیر بحث ســاماندهی
زمینهــای راکــد در شــهرکهای صنعتی اســتان
آغاز شــده اســت ،اظهار کرد :تاکنــون  278فقره
پرونــده در این راســتا در مراجع قضائی تشــکیل
شده است.

وی نتیجــه تشــکیل ایــن پروندههــا را تعیین
تکلیــف زمینهــای صنعتی راکــد خواند و اضافه
کــرد :از این تعداد با همکاری مراجع قضائی 85
فقــره پرونده بــه دلیل عــدم فعالیــت متقاضی،
خلع ید و فسخ شده است.
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی
کردســتان افــزود :در نتیجــه ایــن اقدامــات و
فعالیتهــای انجــام شــده 34 ،هکتــار زمیــن
صنعتــی آزادســازی شــده و آمــاده واگــذاری به
متقاضیان و سرمایهگذاران جدید است.
خسروی ادامه داد :یکی از مهمترین قطعات
در شــهرک صنعتــی ســقز بــا  2.7هکتــار بــود که
قــرارداد آن فســخ و بــا توجــه بــه قطعهبنــدی

موزه آثار نسخ خطی در ایالم راهاندازی میشود

ســپهرغرب ،گــروه خبــر :مدیــر کل میــراث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی ایالم گفت:
بــا همــکاری حــوزه هنــری و امــور کتابخانههای
اســتان راهانــدازی مــوزه نســخ خطــی علمــا در
جلســه شــورای فرهنگ عمومی مطرح شد و با
پایان یافتن فاز مطالعات و اســکن نســخ خطی
و پیدا کردن مکان مناســب روند ایجاد این موزه
در سال جاری اجرایی خواهد شد.
فــرزاد شــریفی گفــت :بــا انجــام رایزنیهــای
انجام شــده بــا امــور کتابخانهها و حــوزه هنری

و نظــر موافــق ایــن دســتگاهها پیشــنهاد ایجاد
موزه نسخ خطی علما در جلسه شورای فرهنگ
عمومی مطرح شد.
وی افزود :تعداد قابل توجهی از نســخ خطی
برخی علما چون حضرات آیات مرعشی ،اعزجی،
واســطی و حیدری ایالمی در اســتانهای ایالم و
قم موجود است که عمده این آثار به خط عربی
و در خصــوص مســائل علمــی ،دینــی و فقهــی
است که باید به زبان فارسی ترجمه شوند.
مدیــر کل میراث فرهنگــی بیان کرد :با ترجمه
ایــن نســخ خطــی دانشپژوهــان از ایــن آثــار
بهعنوان منابع معتبر میتوانند استفاده کنند.
شــریفی از راهانــدازی موزه نســخ خطی علما
خبــر داد و گفــت :با همکاری حــوزه هنری و امور
کتابخانههای استان راهاندازی موزه نسخ خطی
علما در جلســه شــورای فرهنگ عمومی مطرح
شد.
وی ادامــه داد :بــا پایان یافتن فــاز مطالعات
و اســکن نسخ خطی و پیدا کردن مکان مناسب
رونــد ایجــاد ایــن مــوزه در ســال جــاری اجرایــی
خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر ایالم خبر داد؛

آمادگی هالل احمر ایالم برای خدماترسانی
در اربعین 1401

ســپهرغرب ،گــروه خبــر :مدیرعامــل جمعیت
هالل احمر ایالم از آمادگی هالل احمر ایالم برای
خدماترسانی در اربعین  1401خبر داد.
غالمرضــا علیمحمدی اظهار کرد :با توجه به
قرارگرفتــن مرز بینالمللی مهــران بهعنوان یکی
از مرزهای مهم که بیشــترین تــردد زائران قطعًا

برای شــرکت در مراسم اربعین این مرز را انتخاب
خواهنــد کــرد ،بنابرایــن بایــد بهصورت ویــژه در
خصوص مباحــث امداد و نجــات تمهیدات الزم
دیده شود.
وی بیــان کــرد :آمادگی تمامی دســتگاههای
اجرایی برای پوشــش حــوادث احتمالی در زمان
خــروج ،ورود و تــردد زائران در ســطح اســتان تا
مــرز مهران و حتی در کشــور عــراق در امر امداد
و نجــات و ارائــه خدمــات مطلوب در این راســتا
ضروری است.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمــر ایالم گفت:
امــروزه مــردم نســبت بــه جمعیــت هــال احمر
اعتماد خاصــی دارند بطوریکــه در صورت اعالم
نیــاز مردم بهصورت داوطلبانــه به یاری جمعیت
هالل احمر میشتابند.
محمدی افــزود :ندای امــداد  112هالل احمر
بهصــورت شــبانهروزی آمــاده پاســخگویی بــه
هموطنــان اســت و نیروهــای جمعیــت هــال
احمــر اســتان ایــام در حــوادث مختلــف آماده
امدادرسانی به هموطنان هستند.

جدید ،در حال آمادهســازی بــرای واگذاری به 15
ســرمایهگذار (که از ســوی ســتاد ســتاد تسهیل
و رفع موانع تولید به شــرکت شــهرکها معرفی
شــدهاند) هستیم و در کنار این  15واحد ،هشت
واحــد  200متــری هــم بــرای احــداث واحدهــای
کارگاهی در سقز آماده خواهد شد.
وی از دیگر برنامههای این شرکت را ممانعت
از تغییــر کاربــری فضــای صنعتی در شــهرکهای
صنعتی خواند و یادآور شد :در این راستا برنامه
منســجمی در استان با نظارت ســازمان بازرسی
و قــوه قضائیه به اجرا درآمده که در نتیجه آن از
هفته گذشــته تاکنون  43مورد پرونده تشکیل
شده است.

مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی
کردستان اظهار کرد :ماهیت شهرکهای صنعتی
تولیــدی اســت بنابرایــن هر فــردی اقــدام به کار
غیرتولیــدی در ایــن شــهرکها کنــد ابتــدا بــه او
اخطــار داده میشــود تــا نســبت به جمــعآوری
فعالیــت خود اقدام کند ســپس در صورت عدم
تمکیــن ،از طریــق مراجــع قضائــی وارد عمــل
میشویم.
خســروی از دیگــر برنامههــا و فعالیتهــای
این شــهرک را تعیین تکلیف اســناد شــهرکهای
صنعتی و انتقال آن به اســم شرکت شهرکهای
صنعتــی اســتان خوانــد و گفــت :تیرمــاه ســال
جــاری  276هکتار از اراضی شــهرک صنعتی چهار

ســنندج و قروه ســه به نام شــرکت شــهرکهای
صنعتی صادر شد.
شــرکت شــهرکهای صنعتــی کردســتان در
چهارم اردیبهشــت ســال  1370بهصورت شرکت
ســهامی خــاص تأســیس شــد و تاکنــون بــه
ســرمایهگذاران و تولیدکننــدگان در  12شــهرک،
هفت ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی
زمین واگذار کرده است.
ایــن شــرکت بــا دارا بــودن یک مرکــز خدمات
فنــاوری و کســب و کار 1488 ،قــرارداد منعقــده
و بهرهبــرداری از  720واحــد صنعتــی و واحــد
کارگاهی زمینه اشــتغال مســتقیم  12هزار نفر را
در استان کردستان فراهم کرده است.

 36درصد مطالبه گندمکاران کردستانی واریز شده است
ســپهرغرب ،گــروه خبــر :نماینــده شــرکت
بازرگانی دولتی کردســتان گفــت :از ابتدای آغاز
خریــد تضمینــی گنــدم ( 6تیرمــاه) تــا یازدهــم
مــرداد ســال جــاری  36درصــد از بهــای گنــدم
خریداری شــده به حســاب گندمکاران اســتان
واریز شده است.
جمــال صالحی روز چهارشــنبه اظهار کرد :تا
پایان روز یازدهم مرداد سال جاری  449هزار و
 775تن گندم مازاد برنیاز از کشــاورزان استان
به طور تضمینی خریداری شده است.
وی با اشاره به اینکه از این میزان بیش از 443
هزار و  614تن آن در ســامانه سیفا به ثبت رسیده
است ،افزود :چک لیست  419هزار و  80تن هم به
بانک عامل (کشاورزی) ارسال شده است.
نماینــده شــرکت بازرگانی دولتی کردســتان
اعــام کــرد :تاکنــون  18هــزار و  782میلیــارد و
 997میلیــون و  173هــزار ریــال معــادل 36
درصد از بهای گندم خریداری شــده به حســاب
کشاورزان استان واریز شده است.
صالحــی بــا بیــان اینکه آهنــگ خریــد روزانه
گندم به بیش از  11هزار و  711تن رسیده است،

گفــت :میــزان خریــد تضمینــی گنــدم در ســال
زراعی جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال
گذشته که  25هزار و  678تن بوده حدود 77
درصد افزایش داشته است.
وی یــادآور شــد :بیشــترین میــزان خریــد
تضمینــی گنــدم در اســتان مربــوط بــه
شهرســتانهای بیجــار بــا  106هــزار و  319تن،
دهــگالن بــا  86هــزار و  739تــن ،ســقز با 79
هــزار و  736تــن و قــروه با  71هــزار و  230تن
بوده است.
نماینــده شــرکت بازرگانی دولتی کردســتان
یــادآور شــد 83 :مرکــز خریــد گندم در اســتان
تأیید شده و آماده خرید محصول از کشاورزان
اســتان بوده و از این تعداد  61مرکز آن مربوط
به تعاونیهای روستایی است.
صالحــی اضافــه کــرد :بــه ازای هــر کیلوگرم
گنــدم کــه توســط کشــاورزان بــه مراکــز خریــد
تضمینــی ایــن محصــول تحویــل داده شــود
 115هــزار ریال توســط بانک عامل(کشــاورزی)
پرداخت میشود.
کردســتان یــک میلیــون و  217هــزار هکتــار

اراضــی کشــاورزی دارد که از این میزان ســاالنه
 783هــزار هکتــار آن بــه زیرکشــت محصوالت
زراعــی مــیرود 381 ،هــزار هکتــار آن هم آیش
بــوده و  53هــزار هکتــار را هم باغات تشــکیل
داده است؛ از  836هزار هکتار اراضی زیرکشت
محصوالت کشاورزی کردستان  705هزار هکتار
آن دیم و  131هزار هکتار آن هم آبی است.
جمعیــت بهرهبــردار کشــاورزی اســتان
کردســتان  122هــزار نفر اســت که (در شــرایط
ُ
جوی مناســب) ساالنه حدود ســه میلیون تن
محصــوالت کشــاورزی (زراعــی و باغــی) تولید
ُ
میکننــد که بیــش از  440هزار تن از این میزان
مربــوط به محصوالت باغــی و باقی مربوط به
بخش زراعت است.
عمــده محصــول زراعــی اســتان کردســتان
گندم و عمــده محصول تولیدی باغی نیز توت
فرنگــی با حدود  62هزار تن در ســال اســت که
 594هزار هکتار از اراضی کشــاورزی اســتان در
ســال زراعی جاری به زیر کشت گندم اختصاص
دارد و از ایــن میــزان  32هــزار هکتــار آن گندم
آبی و مابقی دیم است.

پرداخت  600میلیارد تومان تهسیالت اشتغالزایی در کردستان
ســپهرغرب ،گروه خبــر :سرپرســت معاونت
اقتصــادی اســتانداری کردســتان گفــت600 :
میلیــارد تومــان تهســیالت از محــل اعتبــارات
تبصــره  18بــه  700طرح در کردســتان پرداخت
شد.
ســیدکمال حســینی در جلســه کارگــروه
اشتغال استان کردستان که در سالن شهدای
گمنــام اســتانداری برگــزار شــد اظهــار کــرد:
تعهــدات اشــتغالزایی اســتان در ســال 1401
بسیار باالست.
وی بــا بیــان اینکــه اقدامــات انجامشــده از
ســوی ادارات و بانکهــا مناســب؛ امــا کافــی
نیســت ،خاطرنشــان کــرد :پرداخــت تســهیالت
تبصــره  18و  16بایــد منتــج بــه ایجاد اشــتغال
شود.
وی در خصــوص نحــوه توزیــع اعتبــارات
مشــاغل خانگــی در ســال جاری هــم گفت70 :
درصد از این اعتبارات باید شهرســتانی توزیع و
 30درصد باقی مانده بهصورت متمرکز باشد.
سرپرســت معاونــت اقتصــادی اســتانداری
کردســتان افزود :توزیع این اعتبارات بر مبنای
ســه آیتــم جمعیــت ،میــزان تحقــق جــذب در

ســال گذشــته و تعییــن محــل مناســب بــرای
عرضــه دائمــی تولیــدات مشــاغل خانگــی ،به
شهرستانها تخصیص مییابد.
حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه کردســتان در
پرداخــت اعتبــارات تبصــره  18بــا پرداخت 600
میلیــارد تومان تســهیالت به  700طــرح رتبه 6

کشــوری را کسب کرده است ،گفت :هزار و 800
میلیــون تومــان تســهیالت قرضالحســنه در
اختیار اســتان قــرار گرفته که توزیع درســت آن
نیازمند مدیریت درست است.
وی بــا ابــراز نارضایتــی از عملکــرد برخــی
بانکهــای عامــل (خصوصــی) در پرداخــت
تســهیالت اشــتغالزایی ،افــزود :آییننامــه
پرداخت تســهیالت برای همه بانکها مشــترک
اســت و بــا همیــن آییننامــه برخــی بانکهای
استان قوی عمل کرده و موفق به جذب سهم
سایر استانها شده است.
سرپرســت معاونــت اقتصــادی اســتانداری
کردستان در خصوص اعتبارات حمایتی تبصره
 16هــم اظهــار کرد :هــدف اصلی ایــن اعتبارات
توانمندســازی است و بنیاد برکت بهدرستی در
راستای تحقق این هدف عمل کرده است.
حســینی در پایان خاطرنشــان کرد :مســئله
اشتغال جزو اولویتهای مهم استان است که
تحقق اهداف در این حوزه نیازمند برنامهریزی
منســجم و همراهی همه بخشها است ،باید
از ظرفیــت آمــوزش و تســهیالت بــرای ایجــاد
اشتغال استفاده کنیم.

خبر
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان:

نخستین نمایشگاه تخصصی کشاورزی
در سنندج برگزار میشود
سپهرغرب ،گروه خبر :رئیس سازمان جهاد کشاورزی
کردســتان گفت :تخستین نمایشــگاه تخصصی صنعت
کشــاورزی بــه صــورت ملــی در آبان ماه ســال جــاری در
سنندج برگزار میشود.
پیمــان اســکندری شــامگاه سهشــنبه در نخســتین
جلســه هماهنگــی برگــزاری نمایشــگاه ملــی تخصصی
کشــاورزی اظهار کرد :این نمایشگاه در راستای توسعه
صــادرات و در راســتای سیاســتهای راهبــردی کشــور
یعنی رونق کشاورزی و توسعه پایدار برپا خواهد شد.
وی افــزود :بــا توجــه به اینکــه نمایشــگاه تخصصی
کشــاورزی فضایــی مناســب بــرای گردهمایــی تمــام
متخصصــان و دســتاندرکاران صنعت کشــاورزی ایران
است باید این رویداد در سطح عالی برگزار شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان خاطرنشان
کرد :این نمایشگاه در بخشهای مختلف ماشینآالت،
تجهیــزات ،کــود و نهادهــای کشــاورزی ،باغبانــی و
گلخانه ،گل و گیاه ،ســامانههای نوین آبیاری ،زهکشــی
مقاومســازی گیــاه در مقابــل فســاد ،اتوماســیون
محصوالت و صنایع وابســته و شرکتهای دانش بنیان
خواهد بود.
اســکندری اظهــار کــرد :همزمــان بــا برگــزاری ایــن
نمایشــگاه نشســتهای تخصصــی جانبــی متنــوع در
مباحــث موضوعــی توســط متخصصان و کارشناســان
صنعــت تولیــد در کشــاورزی ،ایجاد گلخانــه ،روشهای
نوین کشاورزی و ...برگزار خواهد شد.
وی تأکیــد کــرد :ارتقای امنیــت غذایی مــردم در گرو
تغییر شــیوههای ســنتی و کمبازده کشــاورزی و تبدیل
این شــیوهها به روشهــای مدرن و کاربــرد نهادههای
ســالم در کشاورزی ایران اســت و برپایی نمایشگاههای
تخصصــی حــوزه کشــاورزی میتوانــد نقــش بــارزی در
کاهش مشکالت کشاورزی کشور ایفا کند.
وی اعــام کــرد :نخســتین نمایشــگاه تخصصــی
کشــاورزی کردســتان با حضــور نمایندگان شــرکتهای
مختلــف ایرانــی و خارجــی آبانمــاه امســال در محــل
دائمــی نمایشــگاههای بینالمللــی ســنندج پذیــرای
عالقهمندان خواهد بود.

شبکههای توزیع برق در مناطق
سیلزده جنوب ایالم پایدار است
سپهرغرب ،گروه خبر :مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق اســتان ایــام گفت :شــبکه بــرق مناطق ســیلزده
جنوب استان در حالت پایدار و کامال تحت کنترل است.
ولــیاهلل ناصری از پایداری برقرســانی و شــبکههای
توزیــع در مناطــق ســیلزده جنــوب اســتان خبــر داد
و گفــت :ســیل در مناطــق جنــوب اســتان بهویــژه
شهرســتانهای دهلران و آبدانــان را با توجه به تقویت
تابآوری شبکه ،آمادهباش نیروهای عملیاتی براساس
هشــدارهای ســازمان هواشناســی و مدیریت بحران با
مشکلی در راستای تأمین برق مواجه نشدیم.
وی افــزود :در حــال حاضر تمامی مدیــران ،نیروهای
عملیاتــی و لجســتیکی بــه همــراه تجهیــزات مــورد نیاز
تأمیــن بــرق اضطراری در حال آماده باش هســتند و در
صــورت بروز هر مشــکلی آمادگی رفــع آن را در کمترین
زمان ممکن داریم.
مدیرعامــل شــرکت توزیع برق اســتان ایــام با بیان
اینکه شــبکه بــرق مناطــق ســیلزده جنوب اســتان در
حالــت پایــدار و کامًال تحت کنترل اســت گفت :تقویت و
بهسازی شبکههای توزیع همچنین شناسایی و اصالح
پایههای برق مناطق حادثهخیز استان موجب شد تا در
مقابل ســیل تأسیســات برقرســانی تابآوری خوبی از
خود نشان دهند.

 270هکتار زمین شرکت شهرکهای
صنعتی کردستان تعیین تکلیف شد
ســپهرغرب ،گروه خبر :مدیرعامل شرکت شهرکهای
صنعتــی کردســتان گفــت 270 :هکتــار زمیــن شــرکت
شــهرکهای صنعتی اســتان با همکاری دستگاه قضا از
بالتکلیفی درآمد و بهزودی به متقاضیان به واگذار شد.
احمــد خســروی اظهار کرد :در راســتای ســاماندهی
زمینهای رها شــده که بــه فعالیــت صنعتی تخصیص
داده نشده بودند تعداد  278پرونده در محاکم استان
بــرای متخلفــان تشــکیل شــد و بــا رأی داوران تعییــن
تکلیــف شــد و  85مــورد از آنها به شــرکت شــهرکها
بازگردانده شدند.
وی افزود :در این راســتا  34هکتار از اراضی صنعتی
شهرکهای صنعتی آزاد شد.
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی
کردســتان 43 ،پرونده برای زمینهای کاربری تشــکیل
شده و بهزودی این زمین تعیین تکلیف خواهد شد.
خسروی صدور سند برای شرکت شهرکهای صنعتی
را از اقدامــات شــرکت عنوان کرد و یادآور شــد :اســناد
رســمی  276هکتــار زمین در شــهرکهای صنعتی قروه
ســه و ســنندج چهار به نام شرکت شــهرکهای صنعتی
کردستان انتقال یافت.
وی پیگیــری و انتقال زمین بنام شــهرکهای صنعتی
را از برنامههای شرکت شهرکهای صنعتی کردستان در
سال جاری بیان کرد و گفت :هماکنون  800هکتار از این
اراضی آماده واگذاری است.
ســال گذشــته  20میلیــارد تومان به زیرســاختهای
شــرکتهای صنعتــی کردســتان اختصــاص پیــدا کــرده
است.

ُ
بیش از  2700تن کاالی اساسی
بین هیئتهای مذهبی کرمانشاه
توزیع میشود
سپهرغرب ،گروه خبر :سرپرست معاونت توسعه بازرگانی
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان کرمانشــاه گفــت :کاالهای
اساســی اعــم از برنــج ،گوشــت قرمــز و مــر غ ،شــکر و قند با

معرفینامه از ســازمان تبلیغات اسالمی اســتان برای اقامه
عزای سیدالشــهدا (ع) در اختیار هیئتها مذهبی استان قرار
میگیرد.
محمدرضــا عباســی درخصــوص تأمیــن اقالمی اساســی
ُ
هیئتهــای مذهبــی اســتان اظهار کــرد :دو هــزار و  723تن
کاالی اساســی مــورد نیــاز ویژه ایــام محرم در اســتان تأمین
شده و بین هیئتهای مذهبی توزیع میشود.

وی ادامــه داد :ایــن کاالهــا شــامل برنــج ،گوشــت قرمز،
گوشــت سفید ،شــکر و مقداری قند (از ذخایر استانی) است
که با معرفینامه از ســازمان تبلیغات اســامی اســتان ،برای
اقامه عزای سیدالشهدا (ع) عرضه خواهد شد.
سرپرســت معاونــت توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد
کشــاورزی استان کرمانشــاه با بیان اینکه پیگیریهایی برای
تخصیص ســهمیه تنظیم بــازار اقالم و کاالهای ضروری ویژه

ایام محرم در اســتان انجام و این مهم محقق شــد ،تصریح
ُ
کــرد :ایــن اقالم شــامل  707تــن مــر غ منجمــد کیلویی 46
ُ
هــزار و  500تومــان 116 ،تن گوشــت قرمز کیلویــی  106هزار
ُ
تومــان ،یکهــزار و  176تــن برنــج هنــدی با قیمــت  18هزار
ُ
تومــان و تایلنــدی با قیمــت  10هزار و  800تومــان 707 ،تن
ُ
شــکر کیلویــی  19هزار تومــان و  15تن قنــد کیلویی  17هزار
تومان است.
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بررسی جزئیات صدور ضمانتنامه وام اشتغال در کرمانشاه

ســپهرغرب ،گــروه خبــر :مدیــرکل امــور
ســرمایهگذاری و اشــتغال اســتانداری کرمانشاه
از ایجــاد وحدت رویــه تضامین بانکی بــرای ارائه
تسهیالت حوزه اشتغال کرمانشاه خبر داد.
مصطفی موشــاخانی در نشســت هماهنگی
در راســتای ایجــاد یک وحدت رویــه در بانکهای
دولتــی اســتان بــرای دریافــت تضامیــن بانکــی
جهت ارائه تسهیالت حوزه اشتغال اظهار کرد :با
توجه به تأکیدات اســتاندار در کارگروه اشــتغال
اســتان پیرامــون رفع موانع و مشــکالت اقشــار
جامعه ،نشســتی با حضور مدیریت شــعب بانک
ملی اســتان بهعنوان رئیس شــورای هماهنگی
بانکهــا ،اداره تعــاون ،کار و امــور اجتماعــی و
همچنیــن ســازمانهای حمایتــی بهزیســتی و
کمیتــه امداد حضرت امام خمینــی (ره) در مورد
تضامیــن وامهــای اشــتغال و وامهــای ضــروری

ســپهرغرب ،گــروه خبــر :مدیــرکل میــرا 
ث
ع دســتی اســتان
فرهنگــی ،گردشــگری و صنای 
مرکــزی از تصویــب  18پــروژه گردشــگری در
نخستین جلسه کارگروه گردشگری استان خبر
داد.
مصطفــی مرزبــان در جلســه کارگــروه
ع دســتی
میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنای 
اســتان مرکــزی بــا اشــاره بــه بررســی  18طرح
ســرمایهگذاری در حوزه گردشگری ،اظهار کرد:
 18پــروژه گردشــگری بــا حجــم ســرمایهگذاری
پیشبینــی شــده  855میلیــارد تومــان و
اشــتغال پیشبینیشــده  781نفــر در جلســه
مطرح شد و تمامی طر حها مورد تصویب قرار
گرفت.
وی افزود :در این جلسه کارگروه گردشگری
اســتان بــا  21دســتور ،درخواســتهای صدور
مجوز برای اجرای پروژههای گردشــگری شامل
احــداث ســفرهخانههای ســنتی ،مجتمعهای
پذیرایــی بین راهی ،هتل ،اقامتگاه بومگردی و
محوطه گردشگری مورد بررسی اعضای جلسه
قــرار گرفــت کــه بــا طر حهــای شهرســتانهای
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خانوار ،برگزار شد.
وی افــزود :پــس از بحــث و بررســیهای
زیــاد پیرامــون راهکارهــای حــل مشــکل ،چند
مصوبــه و پیشــنهاد کاربــردی ارائــه شــد کــه
یکــی از مهمتریــن مــوارد آنهــا ،ابــاغ قانون
اخــذ تأمیــن به بانکهــای دولتــی و خصوصی
توســط بانــک ملــی بهمنظــور ایجــاد وحــدت
رویه قانونی بود.
مدیــرکل امــور ســرمایهگذاری و اشــتغال
اســتانداری کرمانشــاه تصریــح کــرد :همچنیــن
بــا توجــه بــه تأکیــدات اســتاندار نســبت به حل
مشکل افراد حقیقی و صدور ضمانتنامه بانکی
بــرای کارمنــدان ادارات ،در کمــک بــه حــل ایــن
مشــکل مقرر شــد بانک ملی فرمت ضمانتنامه
مشــخصی را طراحــی کــرده و بــرای تصویــب در
کارگــروه اشــتغال و شــورای اداری و ابــاغ بــه

تمامــی نهادهــا ،دســتگاهها و ســازمانهای
دولتی ،اقدام کند.
وی ادامه داد :همچنین یکی دیگر از مصوبات
این نشســت ،برگزاری جلسه شــورای هماهنگی
بانکهــای اســتان ظرف حداکثــر چنــد روز آینده
است و در این نشست باید وحدت رویه تضامین
بانکی در شــورای هماهنگــی بانکها مطرح و به
بانکها مجددًا ابالغ شود.
ایــن مقــام مســئول گفــت :در ایــن نشســت
همچنیــن مصــوب شــد دســتگاههای حمایتــی
بهزیســتی و کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)
بهمنظــور حل مســائل و مشــکالت مددجویان
خــود بــرای گرفتــن وامهــای اشــتغالزایی
پیشــنهادات و راهکارهــای خــود را ظــرف مدت
 48ســاعت به بانک ملی اســتان کرمانشاه ارائه
کنند.

 18پروژه گردشگری در استان مرکزی به تصویب رسید

خنداب (دو طرح) ،کمیجان (یک طرح) ،شازند
(یک طــرح) ،محــات (یک طــرح ) ،ســاوه (یک

طرح) ،دلیجان (ســه طرح) ،اراک (چهار طرح)،
خمین (دو طرح) و تفرش (سه طرح) موافقت

شد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و

آگهی فقدان سند مالکیت :آقای وحید وارسته پاک با ارائه  2برگ استشهادیه محلی مصدق به مهردفترخانه  3اسدآباد همدان مدعی است که یک جلد سند مالکیت تک برگی سه دانگ
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  233/5متر مربع تحت پالک ثبتی  27فرعی  1701اصلی واقع در شهرستان اسدآباد بخش شش همدان ،به نام متقاضی سابقه ثبت دارد
و به دلیل مفقود شــدن اصل ســند مالکیت اولیه به شــماره چاپی  467234در حین جابحایی ،تقاضای المثی نموده اســت .لذا به اســتناد تبصره الحاقی به ماده 120آئین نامه قانون ثبت
بدین وســیله آگهی می شــود تا هر کســی مدعی انجام معامله و یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی طی مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
اســدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و یا ســند معامله اعتراض کتبی خود را تســلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه
اصل سند مالکیت ارائه نشود سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
سیروس قلی زاده -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد
شماره آگهی16946 :شماره مالف240 :

مفقودی :چون آقای داود شیرازی حاجی میری ها مالک سواری پژو نقره ای مدل  1385به شماره پالک  392ه  39ایران  99و شماره موتور  13085011510و شماره
شاسی  10821214به علت فقدان برگ فروش کمپانی و برگ سبز تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شــرکت ایرانخودرو واقع در کیلومتر  14جاده مخصوص تهران  -کرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقه یک مراجعه نماید.
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد
شماره آگهی16939 :

آگهی مزایده اموال منقول :در خصوص پرونده اجرایی کالســه  0000914ارســالی از شــعبه  4اجرای احکام مدنی له رمضان چقازردی و علیه شــرکت پردیســان ســوله آناهیتا در حق محکوم له واحد اجرای احکام
مدنی شعبه  4حقوقی کرمانشاه در نظر دارد اموال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده  137قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برساند .مشخصات اموال منقول -1دو دستگاه
جوش  co2ســاخت ایران،ســال ســاخت  96مارک صبا الکتریک مدلcoolingunitw2ســری  6.5به شــماره ســریالهای  - 6096012435-6096012431در مورخ 1400/11/30توســط کارشناس رســمی جمعًا به مبلغ
540/000/000ریــال بــرآورد گردیــده .مزایده برای روز یکشــنبه مورخ  1401/05/30راس ســاعت  11/30صبح تعیین گردیده اســت طالبین و خریداران مــی توانند  5روز قبل از موعد مزایده به ایــن اجرا واقع در چهارراه
بســیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف اجرای احکام شــعبه  4حقوقی مراجعه تا ترتیب مالحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شــود .مزایده از قیمت ارزیابی شــده شــروع می شــود هرکس باالترین قیمت را پیشــنهاد
نماید برنده مزایده خواه شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است  ٪10بهای قیمت کارشناسی را تا قبل از شروع جلسه مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره  IR740100004056012907595698واریز
و اصل قبض را تا قبل از شــروع مزایده به این اجرا تحویل دهد و در صورت برنده مزایده شــدن در همان روز باقیمانده  ٪10قیمت پیشــنهادی را به حســاب ســپرده دادگستری واریز نماید و باقیمانده آن را حداکثر ظرف
مــدت مهلــت یــک مــاه از تاریخ مزایده به حســاب مزبور واریز کند در صــورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شــد .پــس از احراز صحت جریان مزایده
توسط دادگاه اموال تحویل برنده مزایده خواهد شد
مدیر دفتر شعبه چهارم اجرای مدنی-کرمی چمه
شماره آگهی16939 :شماره مالف1016 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی :برابر رای شــماره 1401/04/23-140160326003001020هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســیروس محمدی نصرت فرزند عیســی به شــماره
شناســنامه  26صادره از اســدآباد همدان در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ قســمتی از پالک  2198اصلی(ششــدانگ به مساحت 120/90متر مربع ) و ســه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک  138فرعی از  2198/3/120و
باقیمانده  2198/3اصلی (ششدانگ به مساحت 75مترمربع) مجموعا تحت عنوان سه دانک مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ  195/90متر مربع واقع در بخش شش همدان شهرستان
اســدآباد شــهرک ســید احمد فاز دوم کوچه شــهید رضایی فر  -1خریداری مع الواســطه از نقدعلی رحمانی و کرمعلی رحمانی فرزندان محســن مالکین مشــاعی پالک  2198اصلی موضوع اســناد شــماره های 31204و
 1353/05/03-31205دفترخانه اسناد رسمی شماره  16اسدآباد  -2خریداری از فرج اهلل طماسبی مالک رسمی پالک 131فرعی تجمیعی  2198/3/120و باقیمانده  98/21/3اصلی موضوع صورت مجلس تفکیکی
شماره  -1 1388 /03/11-3131به استناد بنده ب ماده یک قانون تعین تکلیف  -2به استناد بند الف ماده یک قانون مذکور محرز گردیده است  .لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار اول  * 1401/04/29تاریخ انتشار دوم  * 1401/05/13رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد -سیروس قلی زاده
شماره آگهی16789 :شماره مالف214 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی:برابر رای شــماره 1401/04/23-140160326003001021هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك اســدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محســن مرادی فرزند هوشــنگ به شماره شناسنامه
 5542صادره از اســدآباد همدان در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ قسمتی از پالک  2198اصلی(ششدانگ به مساحت 120/90متر مربع ) و سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک  138فرعی از  2198/3/120و باقیمانده
 2198/3اصلی (ششــدانگ به مســاحت 75مترمربع مجموعا تحت عنوان ســه دانک مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششــدانگ  195/90متر مربع واقع در بخش شش همدان شهرستان اسدآباد
شــهرک ســید احمد فاز دوم کوچه شــهید رضایی فر  -1خریداری مع الواســطه از نقدعلی رحمانی و کرمعلی رحمانی فرزندان محســن مالکین مشــاعی پالک  2198اصلی موضوع اســناد شــماره های 31204و -31205
 1353/05/03دفترخانه اسناد رسمی شماره  16اسدآباد  -2خریداری از فرج اهلل طماسبی مالک رسمی پالک 131فرعی تجمیعی  2198/3/120و باقیمانده  98/21/3اصلی موضوع صورت مجلس تفکیکی شماره
 -1 1388 /03/11-3131به استناد بنده ب ماده یک قانون تعین تکلیف  -2به استناد بند الف ماده یک قانون مذکور محرز گردیده است  .لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یك ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار اول  * 1401/04/29تاریخ انتشار دوم  * 1401/05/13رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد -سیروس قلی زاده
شماره آگهی16788 :شماره مالف212 :

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی:برابر رای شماره  – 140160326001000380مورخ  1401/04/15هیات
اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی
رحمانی قانع فرزند ســلیمان بشــماره شناســنامه  283صادره ازهمدان درششــدانگ یک باب خانه در حال احداث به مســاحت  249/90متر مربع قســمتی از پالک ثبتی باقیمانده  5/62اصلی واقع در
حومه بخش یک همدان به نشــانی دره مراد بیگ ،بلوار شــهید شمســی پور ،کوچه الوان خریداری از مالک رســمی آقای محمد ســاده محرز گردیده اســت.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به
فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــد می توانند از تاریخ انتشــار 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 * 1401/04/28:تاریخ انتشار نوبت دوم * 1401/05/13 :رئیس اداره ثبت اسناد وامالک  -رضا شیرخانی خرم
شماره آگهی16849 :شماره مالف663 :

ع دســتی اســتان مرکــزی ادامــه داد16 :
صنایــ 
نفــر متقاضی تأسیســات گردشــگری بــا امالک
شــخصی خود هســتند و دو نفــر از متقاضیان
درخواســت اراضــی ملــی دارنــد کــه تمامــی
درخواستها در جلسه مصوب شد.
مرزبان بیان کرد :سرمایهگذاران برای اجرای
طر حهای گردشــگری ،ابتدا باید مجوز الزم را از
کارگروه گردشــگری اســتان بگیرنــد و برای این
منظــور زمینــی را بــا کاربــری مناســب معرفــی
کنند و درصورت شخصی بودن مالکیت زمین،
حتمــا بایــد در کمیســیونهای قانونی مطرح
و کاربــری گردشــگری بگیرنــد ،البتــه نکته حائز
اهمیــت در اجــرای ایــن پروژههای گردشــگری
مباحث زیســتمحیطی اســت که باید حتمًا در
روند اجرای طرح مد نظر قرار گیرند.
وی با تأکید بر اینکه به دنبال ســاماندهی
ایــن طر حهــا هســتیم ،گفــت :با مطــرح کردن
ایــن طر حهــا در جلســات کارگــروه گردشــگری
بــه دنبــال محــدود کــردن طر حهــا نیســتم و
هــدف از بررســی آنهــا ســاماندهی طر حها با
دستگاههای ذیربط است.

سرپرست فرمانداری قصر شیرین:

تکمیل زیرساختهای مرز خسروی
نیازمند حضور ُپررنگ استانهای معین
سپهرغرب ،گروه خبر :سرپرست فرمانداری
قصــر شــیرین گفــت :بــرای برگــزاری هرچــه
بهتــر کنگره بــزرگ اربعیــن حســینی و میزبانی
شایســته زوار در مرز رسمی خســروی نیازمند
اســتقرار و حضــور ُپررنــگ اســتانهای معیــن
کرمانشاه در شهرستان قصر شیرین هستیم.
«محمد حیــدری» روز چهارشــنبه در دیدار
بــا معــاون خدمــات شــهری و محیطزیســت
شهرداری منطقه  22تهران در فرمانداری قصر
شیرین افزود :استانهای کردستان ،همدان،
گیالن ،اردبیل و قزوین و شهرداری منطقه 22
تهران معین مرز خسروی در خدماترسانی به
زوار اربعین هستند.
وی اظهــار کــرد :شــهرداری منطقــه 22
تهــران معین شهرســتان قصر شــیرین در امر
خدمترســانی بــه زائــران اربعیــن کــه از مــرز
خســروی عازم عراق میشــوند ،خواهد بود و
درخواســت داریم که یــک نماینــده ثابت برای
هماهنگی امور در قصر شیرین مستقر کنند.
نماینــده عالــی دولــت در قصــر شــیرین
گفــت :بــا توجــه بــه محدودیــت زمانــی از
شــهرداری منطقــه  22میخواهیم کــه در امر
زیرساختها بهخصوص در زمینه حملونقل
و ایجــاد ســرویسهای بهداشــتی بــا توجــه
بــه اهمیــت موضوع بهداشــت بــه کمک قصر
شیرین بیایند.
حیــدری اضافه کرد :بــرای تــردد روزانه 100
هــزار نفــر زائر از مرز خســروی در ایام اوج تردد
اربعیــن نیازمنــد دو هــزار چشــمه ســرویس
بهداشــتی هســتیم و همچنیــن حملونقــل
زوار و انتقــال و جابهجایــی زائــران بــا توجه به
مســافت دو کیلومتــری قصــر شــیرین تــا مرز
خســروی و نقطــه صفــر محــل خــروج زائــران
مســئله مهــم دیگری اســت کــه بــا آن مواجه
هســتیم ،ازایــنرو اســتقرار ســرویسهای
بهداشتی و ناوگان حملونقل اولویتهای ما
از شهرداری منطقه  22تهران است.
وی بــا بیــان اینکــه کمبودهــای خــود را به
شــهرداری منطقــه  22اعالم میکنیــم ،گفت:
تنظیــف خیابانها و معابر و مــرز و جمعآوری
و دفــن بهداشــتی زبالــه نیــز مســائل دیگــری
هستند که باید مد نظر قرار گیرند.
ایــن مقــام مســئول اظهــار کــرد :تجربــه
شهرداری منطقه  22تهران در مرز مهران قابل
توجه اســت ،ما نیز انتظار داریم این شهرداری
بهعنوان معین مرز خسروی و قصر شیرین در
ایام اربعین امسال بتواند خدمات خوبی را به
زائران اربعین ارائه دهد.
معــاون خدمــات شــهری و محیطزیســت

خبر
کرمانشاه رتبه نخست کشت دیم
در کشور را کسب کرد

ســپهرغرب ،گــروه خبــر :معــاون بهبــود تولیــدات
گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت:
براساس ارزیابی صورتگرفته در وزارت جهاد کشاورزی،
کرمانشاه در بین  15استان مجری طرح جهش تولید در
دیمزارها ،رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
افشــین صفــوی اظهــار کــرد :براســاس ارزیابــی
صورتگرفتــه در وزارت جهــاد کشــاورزی ،کرمانشــاه در
بین  15اســتان مجــری طرح جهش تولیــد در دیمزارها،
رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
وی ادامــه داد :در ســال گذشــته  226هــزار هکتار از
مــزار ع دیــم اســتان زیر پوشــش این طــرح قــرار گرفت
کــه خوشــبختانه همــه این ســطح توســط کشــاورزان
بیمــه شــد و ارزیابی خســارت وارده بر اثر خشکســالی
در تمامــی ســطوح انجــام شــده کــه به محــض تأمین
اعتبار توســط صندوق بیمه کشاورزی غرامت کشاورزان
پرداخت خواهد شد.
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد
کشــاورزی اســتان کرمانشــاه تصریــح کــرد :طــی ســال
گذشــته  160دســتگاه ادوات دنبالهبنــد بــا تســهیالت
قرضالحســنه حــدود  13.5میلیــارد تومــان بــه
کشــاورزان زیر پوشش طرح پرداخت شد و چهار شرکت
تولیدکننده بذر اســتان نیز موفق شــدند  14.5میلیارد
تومان تســهیالت بانکی برای تهیــه و تأمین بذر دریافت
کنند.
وی افــزود :در ســطح هفــت هــزار و  500هکتــار از
مــزار ع اســتان پوشــش مبــارزه بیولوژیک توســط زنبور
ُ
هابروبراکــن انجام و  20تن طعمه مســموم برای مبارزه
با آفت خطرناک موش مغان تأمین که حدود دو هزار و
 500کیلوگرم از این طعمه بین کشاورزان استان توزیع
شد.
صفــوی در پایــان گفت :امســال قرار اســت  410هزار
هکتار از مزار ع دیم اســتان زیر پوشــش طرح قرار بگیرد
و کشــاورزان اســتان از امروز آماده باشــند در این طرح
مشارکت کنند تا از مزایای آن بهرهمند شوند.
سرپرست فرمانداری کرمانشاه:

چهره زیبای کرمانشاه
را به زوار عتبات نشان دهیم

شــهرداری منطقــه  22تهــران نیــز در ایــن
نشست گفت :ما تمام درخواستها را بررسی
میکنیــم و به میزان نیاز نیــرو و امکانات برای
خدماترســانی بــه زوار اربعین در شهرســتان
مرزی قصر شیرین مستقر خواهیم کرد.
«علیرضــا علیبخشــی» افزود :بعــد از ایام
تاســوعا و عاشورای حســینی با جدیت بیشتر
در قصر شــیرین مســتقر خواهیم شد و پیگیر
امــور محولــه خواهیم شــد تا بتوانیــم به زوار
اباعبداهللالحســین (ع) خدمــات خوبــی ارائه
دهیم.
قصر شیرین در غرب کرمانشاه بیش از 27
هزار نفر جمعیت و بیش از  186کیلومتر مرز با
عراق دارد که دارای دو مرز رســمی خسروی و
پرویزخان است.
در این شهرســتان  14واحد اقامتی شــامل
هتــل و میهمانپذیر درجه یک تا درجه ســه با
 322اتــاق و یکهزار و  200تخت از اوایل دهه
 80ســاخته شــده تا زائــران عتبــات عالیات در
مســیر تردد خــود به عراق ،یک شــب را در این
منطقه مرزی اقامت داشــته باشــند؛ این مهم
با هدف رونق بخشــیدن به شــهر و بهرهمندی
مردم قصر شــیرین از مزایای تردد زوار صورت
میگرفت.
خسروی یکی از مرزهای مهم و با موقعیت
راهبــردی کشــورمان اســت کــه ایــن مــرز
بینالمللی قدیمیترین مرز رسمی کشورمان
با عــراق برای تردد زائران عتبات عالیات اســت
و در گذشته جزئی از راه ابریشم بوده است.
مرز رسمی خســروی -منذریه مسیر اصلی
جــاده کشــورمان بــه ســوی بغــداد پایتخــت
کشــور عراق اســت که ایــن جــاده در ادامه به
کشــور ســوریه متصــل شــده و درنهایــت بــه
بنــدر حلب در ســاحل دریــای مدیترانه متصل
میشود.
مــرز خســروی نزدیکتریــن نقطه ایــران به
کربالســت؛ ایــن مــرز تــا بغــداد پایتخــت عراق
 ،190کاظمیــن  ،203کربــا  ،300ســامرا 326
و نجــف  380کیلومتــر فاصلــه دارد .خســروی
در  20کیلومتــری شــهر قصــر شــیرین در غرب
کرمانشاه قرار دارد.

ســپهرغرب ،گــروه خبــر :سرپرســت فرمانــداری
کرمانشــاه گفــت :باید چهره زیبــای کرمانشــاه را به زوار
عتبات عالیات نشان دهیم.
ابراهیــم رحیمیزنگنه روز گذشــته ( 12مردادماه) در
نشســتی که بهمنظور آمادگی شهرســتان برای پذیرایی
از زوار اربعین برگزار شــد ،با اشــاره به اینکه شهرســتان
کرمانشــاه  63موکب ثبتشــده دارد ،گفت :باید هرچه
ســریعتر جانمایی موکبهــا انجام گیــرد و محل دقیق
برپایی هر موکبی مشخص شود.
رحیمیزنگنــه بــا بیــان اینکــه بایــد موکبهــا را در
محلهایی مســتقر کنیم که جاذبههای کرمانشــاه را به
زوار عتبات عالیات نشان دهند ،افزود :باید چهره زیبای
کرمانشاه را به زوار عتبات عالیات نشان دهیم.
سرپرســت فرمانــداری کرمانشــاه با بیــان اینکه باید
بــرای پذیرایــی از زوار عتبات عالیات در مســیرهای رفت
و برگشــت آمادگــی داشــته باشــیم ،ابــراز کــرد :بایــد با
اســتقبال و پذیرایی خوب از زوار اباعبداهللالحسین (ع)
خاطره خوبی از کرمانشاه در ذهن زوار بهجا بگذاریم.
رحیمیزنگنــه بــا بیــان اینکــه کرمانشــاهیها از
گذشــتههای خیلی دور به میهماننــوازی از زوار عتبات
عالیات شــهره بودهانــد ،گفت :باید طــوری برنامهریزی
کنیــم تا یــاد خوبــی از کرمانشــاه در اذهــان زوار عتبات
عالیات تداعی شود.
وی در ادامه خواســتار تشکیل ستاد استقبال از زوار
عتبــات عالیات در شهرســتان کرمانشــاه در مســیرهای
رفــت و برگشــت شــد و عنــوان کــرد :بایــد موکبهــا و
محلهــای اســکان زوار را در مبــادی شهرســتان به زوار
معرفی کرده و از آنها به گرمی استقبال کنیم.
ایــن مقــام مســئول تأکید کــرد :نبایــد بگذاریــم زوار
عتبــات عالیــات هنــگام حضور در کرمانشــاه بــرای پیدا
کردن موکب و محل اسکان سرگردان بمانند.
رحیمیزنگنــه با بیان اینکــه در ایام اربعین نزدیک به
 2.5میلیون زائر عتبات عالیات از مســیر کرمانشاه تردد
میکنند ،گفت :کرمانشــاه بهدلیل موقعیت استراتژیک
خــاص خود از گذشــتههای خیلی دور بهعنــوان دروازه
کربال شــناخته شــده و باید از این ظرفیت در شهرستان
استفاده کنیم.
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مشکات

ســپهرغرب ،گروه مشــکات  -عطیــه صفیزاده:
کارشــناس مذهبــی و اعتقــادی بیــان کــرد« :عند
ربهم» خاص شــهدا و مقام شــهید است ،در واقع
هیچ فردی قادر نیســت از حیات عندالهی بهرهمند
شود جز شهید.
شــهادت فنــا شــدن انســان بــرای نیــل بــه
سرچشــمه نــور و نزدیک شــدن به هســتی مطلق
است .شهادت عشق به وصال محبوب و معشوق
در زیباتریــن شــکل اســت .شــهادت مرگــی از راه
کشــته شــدن اســت که شــهید آگاهانه و به خاطر
هــدف مقدس که همــان در راه خداســت انتخاب
میکند؛ یعنی شــهید در راهی کشــته میشــود که
هــر دو ارزش آگاهانــه و فی ســبیلاهلل را داراســت
و چنیــن مرگــی به تعبیــر پیامبر (ص) شــریفترین
َ ُُ ُ ً َ ُ
ــو ِت ق ْتل
و َباالتریــن نوع مردن اســت (اشــرف الم
ّ
الش َ
ــهاد ِه) و علــی (ع) آن را گرامیتریــن نوع مردن
َ ُ ُ ُ ً َْ ُ ْ ُ
میداند( .اکرمالمو ِت القتل)
شــهید در لغــت بــه معنــی (گــواه) اســت و در
اصطالح به کسی گویند که در مجرای شهادت قرار
گرفته و در راه خدا کشته میشود.
شــهادت نوعــی از مــرگ نیســت بلکــه صفتــی
از (حیــات معقــول) اســت؛ زیــرا حیــات معمولــی
کــه متأســفانه اکثریــت انســانها را اداره میکنــد،
همــواره خود و ادامه بیپایــان خود را میخواهد،
لیکــن در حیــات معقــول فــرد آن زندگــی پــاک از
آلودگیها که خود را در یک مجموعه بزرگی به نام
جهان هستی در مسیر تکاملی میبیند که پایانش
منطقه جاذبه الهی اســت؛ بنابراین شهید همواره
زنده است و حیات و ممات او همواره صفتی است
برای حیات طیبه و به مصداق آیه شــریفه قرآن که
میفرمایــد« :و ال تحســبن الذین قتلوا فی ســبیل
ُ
احیاء عنــد ربهم یرزقــون ( 169آ ل
اهلل امواتــا بــل
عمــران)» و گمــان مبر آنان کــه در راه خدا کشــته
شــدهاند ،مردگانــی هســتند ،بلکه آنان زنــده و در

حجتاالسالم محمدی:

بــارگاه پروردگارشــان بهرهمندنــد .شــهید همواره
زنده اســت و مرگ او در واقع انتقال از حیات جاری
در سطح طبیعت به حیات پشت پرده آن است.
در همیــن راســتا در خصــوص جایگاه شــهید و
شــهدا در قرآن بــا یکــی از کارشناســان مذهبی به
گفتوگو نشسته که نتیجه را باهم میخوانیم:
حجتاالســام رضا محمدی ضمن اشاره به آیه
 166ســوره آل عمران ،گفت :شهادت نوعی از مرگ
نیســت بلکه صفتــی از (حیات معقول) اســت؛ زیرا
حیــات معمولی که متأســفانه اکثریت انســانها را
اداره میکند ،همواره خود و ادامه بیپایان خود را
میخواهد ،لیکــن در حیات معقول فرد آن زندگی
پاک از آلودگیها که خود را در یک مجموعه بزرگی
به نام جهان هســتی در مســیر تکاملی میبیند که
پایانش منطقه جاذبه الهی است.
وی در ادامه افزود :شــهید همواره زنده اســت
و حیات و ممات او صفتی اســت بــرای حیات طیبه
که مصداق آن آیه شــریفه قــرآن که میفرماید« :و
ال تحســبنالذین قتلــوا فــی ســبیلاهلل امواتــا بل
ُ
احیــاء عند ربهم یرزقون ( 169آل عمران)» و گمان
مبــر آنان که در راه خدا کشــته شــدهاند ،مردگانی
هســتند ،بلکه آنان زنده و در بارگاه پروردگارشــان
بهره میبرند ،است.
کارشــناس مباحــث اعتقــادی ضمــن اشــاره به
ســوره بقره که به مقام شــهید اشــاره کرده افزود:
در آیه  69ســوره نسا نیز به مقام شهادت و ارزشی
آن اشاره شده است.
حجتاالســام محمــدی در ادامه بیــان کرد :در
قــرآن کریــم بارها به کلمه شــهید به معنی شــاهد
و مشــهود اشاره شده اما در ســوره نسا منظور از
کلمه شــهید فردی است که در راه خدا و پیامبرش
به شهادت رسیده باشد.
وی بــا بیــان اینکه در قرآن مجید ،حــدود  10آیه
بهصورت صریح درباره کسانی که در راه خدا کشته

قرآن
در حماسه حسینی
ســپهرغرب ،گروه مشــکات :یکــی از گونههای
تجلی قرآن در حماسه حسینی( ،حضور نمادین)
آن در کربالســت .واژه (نمــاد) و مشــتقات آن
در حــوزه دانشهــا و فنــون مختلف ،بــه معانی
گوناگــون بــه کار گرفتــه میشــود .اصطــاح،
(حضــور نمادیــن) در نوشــتار حاضر بــه مواردی
از رویدادهــای حادثه کربال اشــاره دارد که در آن،
قــرآن -بدون مد نظر بودن آیــه و یا پیام ویژهای

پنجشـــنبه  13مـــرداد 1401
ســـال دوازدهـــم شـــماره 2362

توصیه مهم وجود دارد ،در قســمت نخست برخی
به این افراد خرده میگرفتند ،قرآن در جواب آنها
گفت گمان نکنید که آ َنها مردهاند این افراد زنده
ُ
هستند و به سه قید «أ ْح ٌ
یاءِ ،ع ْن َد َر ّ ِب ِه ْم و ُی ْر َزقون»
تأکید میکند.
مباحــث مذهبــی و اعتقــادی
کارشــناس
ایــن
َ
ُ
«أ ْح ٌ
یــاء و ُی ْر َزقــون» در بین
بــا بیــان اینکه دو قیــد
تمام افراد جامعه ازجمله شــهید ،کافر ،مسلمان،
جهنمی و بهشــتی مشــترک اســت ،عنوان کرد :هر
فــردی زمانی که فوت میکند در دنیای دیگر حیات
مجــدد خواهــد داشــت و چهبســا حیــات آن دنیــا
طوالنیتر از این دنیا باشــد و بدون شک هر فردی
نزد خدا بنا بر عمل خودش روزی دریافت میکند.
حجتاالســام محمدی بیان کرد« :عند ربهم»
خاص شهدا و مقام شــهید است ،هیچ فردی قادر
نیست از حیات عندالهی بهرهمند شود جز شهید.
وی بــا بیــان اینکــه در ســوره مبارک فجــر هم از
مقــام «عند ربهم» تحت عنوان «جنت» یاد شــده
اذعان کرد :در این ســوره از شــهیدان میخواهند
که به بهشت خداوند داخل شوند.
وی در خصوص مقام شــهادت شــهیدان گفت:
رســول خــدا (ص) فرمــود« :شــفع الشــهید نبــی
سبعین من اهله« ».شهید  70نفر از بستگان خود
را شفاعت میکند( ».کتزالعمال ،ج  ،4ص )4-1
ایــن کارشــناس مســائل مذهبی گفــت :در این
حدیــث و احادیــث دیگری کــه در مورد شــهادت و
مقام شــهید آمده ،همه درجــه بلند و مقام عظیم
شــهید را نشــان میدهد که بهترین نیکی اســت و
شــهید را بهعنوان شــاهد جامعــه معرفی میکند
که رضایت خداوند را شــهید با کارش جلب میکند،
حتــی تــا جایــی کــه سرپرســتی خانــواده شــهید را
خداوند خود به عهده میگیرد.
حجتاالســام محمدی یــادآور شــد :بلندترین
مقــام در آخرت شــفاعت اســت که این مقــام از آن

شهادت یعنی زندگی عنداهلل

از آن -چونــان امــری محتــرم و مقــدس ،مطرح
میباشد.
در ایــن مورد آشــنایی بــا قرآن ،انس بــا قرآن،
تالوت قرآن ،حفظ قرآن و دیگر امور مرتبط با آن،
همگی ،امور محترم و ارزشمند شمرده میشود
و هرگونــه رفتــار و گفتار که با وجــه تقدس قرآن
هماهنگ نباشد ،مردود است.
این دسته از رویدادها را میتوان در دو بخش
ارائــه نمــود :در بخش نخســت ،حضــور نمادین
قرآن در گفتار و رفتار امام حســین (علیهالسالم)
بازخوانــی میشــود؛ و در دومیــن بخش ،حضور
نمادیــن قــرآن در گفتــار و رفتــار یــاران امــام
(علیهالســام) کــه پاکبازانــی دلیر و شایســتگانی
بیمانند بودند ،گزارش میگردد.

شــده باشــند وجــود دارد ،عنوان کــرد :ازجمله آن
عبارت اســت از زنــده بودن ،رزق ،آمــرزش گناهان،
ضایــع نشــدن عمل ،مســرت و خوشــحالی و وارد
شدن در رحمت الهی و رستگاری شهید است.
ایــن کارشــناس مباحــث مذهبی و اعتقــادی با
بیــان اینکــه قــرآن کریــم درباره ّشــهید و شــهیدان
َ ُ ُ
ّ َ
َ
میفرمایــدَ :
یــن ق ِتلــوا ِفــی
«و ال ت ْح َس َــب َن الذ
َّ َ
َ ْ َ ْ ٌ ْ َِ َ ّ ْ ُ ْ َ ُ
َ
َ
الل أ ْمواتــا بل أحیــاء ِعنــد ر ِب ِهــم یرزقون»
یل ِ
س ِــب ِ
هرگــز کســانی را کــه در راه خــدا کشــته شــدهاند،
مــرده مپنــدار ،بلکــه زندهاند که نزد پروردگارشــان

روزی داده میشــوند ،عنوان کرد :منظور از حیات،
همــان حیــات واقعی اســت و در نقطــه مقابل در
آیــات دیگری خداوند متعال حیات کافران را پس از
مرگ ،هالکت و نابودی برشمرده است.
حجتاالســام محمدی در خصوص شأن نزول
آیه مذکور گفت :آیه به این دلیل نازل شد که برخی
تصور میکردند فردی که شــهید شــده از بین رفته
امــا خداوند میفرماید این افراد نمردند و نزد خدا
روزی میگیرند.
وی عنوان کرد :در آیه  169سوره آل عمران سه

* حضــور نمادیــن قــرآن و امــام حســین
(علیهالسالم)
همانگونــه کــه پیشــتر یــاد شــد ،در متــون
گــزارش شــده از حماســه عاشــورا ،مــوارد
فراوانــی از حضــور نمادین قرآن و امام حســین
(علیهالســام) دیده میشــود .این گزارشها به
لحــاظ زمانــی ،حوادث پیــش از رســیدن کاروان
حســینی به کربــا ،و بعــد از آن دربرمیگیرد .به
همیــن جهــت و نیــز ضــرورت نظاممنــد نمودن
مــوارد گزارش شــده ،مطالب بخش نخســت در
دو قسمت ارائه میگردد.
* حضــور نمادیــن قــرآن و امــام حســین
(علیهالسالم) پیش از رسیدن به کربال
* قرائت قرآن

یکــی از افــرادی کــه در مســیر مکــه بــه
کربــا امــام حســین (علیهالســام) را مالقــات
نمــوده ،دیــدارش را چنین گزارش کرده اســت:
خیمههایــی دیــدم کــه در بیابان برپا شــده بود.
پرســیدم صاحــب این خیمــه هاکیســت؟ گفتند:
این خیمهها از آن حســین (علیهالســام) است.
نــزدش رفتم .مردی را دیدم کــه قرآن میخواند
و اشــک بــر گونههــا و محاســنش ســرازیر بود؛
فاذا شــیخ یقراء القــرآن ،قال :و الدموع تســیل
علــی خدیــه و لحیتــه .گفتــم :ای فرزنــد رســول
خــدا ،پــدر و مــادرم فدایت! چه شــد کــه در این
دیــار کــه کســی در آن نیســت ،اقامــت گزیدید؟
گفــت :این ،نامههایی اســت که کوفیــان به من
نگاشــتند و من آنان را جز کشــنده خویش نمی

بینیم! پس از دست یازبدن به قتل من است که
پاس مقدســات الهی و حرمتهای آن شکســته
میشود.
امام حســین (علیهالســام) در برخــی نامهها
بر جایگاه واال و نقش اساســی قرآن در حاکمیت
جامعه اسالمی اشــاره کرده ،و فردی را شایسته
امامــت دانســتهاند کــه اســاس حکومــت و
مدیریتــش بــر معــارف و آموزههــای بلنــد قرآنی،
استوار باشد.
ایشــان در پاســخ نامــه کوفیــان نگاشــتند:
تمــام آنچــه را در نامههایتــان بیــان کردیــد،
دریافتم .ســخن بزرگانتان ایــن بود که ما ،امام
و رهبــری نداریــم ،تو به ســوی ما بیا تــا خدا به
وســیله تــو مــا را به شــیوه درســت و در مســیر

پیغمبــران ،بــزرگان و امامان بــوده و در این کار نیز
شــهدا بــا آنــان برابــری میکننــد ،یعنــی میتوانند
شفاعت  70نفر را بکنند.
وی ضمن اشــاره به روایت و حدیث دیگر ،اذعان
کــرد :امام رضــا (ع) از امیرالمؤمنین نقل میکند که
جوانــی در هنــگام ســخنرانی از امام ســؤال کرد که
فضیلــت جنگجویــان خدا را بــرای من تشــریح کن.
امام علی (ع) از رســول خــدا حدیث مفصلی را نقل
میکنــد از لحظــهای کــه جهادگــر بــه میــدان جنگ
میرود تا لحظه شــهادت که در اینجا قسمتی از آن
را ذکر میکنیم« :هنگامی که جهت نبرد پا به میدان
مینهــد و نیزهها و تیرها رد و بــدل و جنگ تنبهتن
شــروع میشــود ،فرشــتگان با پر و بال اطــراف آنان
را میگیرنــد و از خــدا میخواهنــد کــه او در میدان
ثابتقدم باشد .در این هنگام منادی فریاد میزند:
«بهشــت زیر سایه شمشیرهاســت ».در این هنگام
ضربات دشــمن بــر پیکره شــهید ســادهتر و گواراتر
از نوشــیدن آب خنــک در روز گــرم تابســتان اســت.
هنگامی که شــهید هنوز به زمین نرســیده ،حوریان
بهشــتی به اســتقبال او میشــتابند و نعمات بزرگ
معنــوی و مادی که خــدا جهت وی فراهم ســاخته
است ،برای وی شرح میدهند و هنگامی که به روی
زمیــن قرار میگیرد ،زمین میگویــد« :آفرین بر روح
پاکیزهای که از بدن پاکیزه عروج میکند .بشارت باد
بر تو .چیزی که نه چشمی آن را دیده و نه گوشی آن
را شنیده و نه از قلبی خطور کرده است ،مخصوص
توست و انتظار تو را میکشد».
ایــن پژوهشــگر مباحــث اعتقادی با بیــان اینکه
در اوایــل انقــاب و دوران دفاع مقدس بســیار به
موضوعات شــهید و شــهادت پرداخته شد ،عنوان
کرد :اما بهمرور زمان متأسفانه ارزش این موضوع
در جامعــه کمرنگ شــد و الزم اســت که رســانهها،
محافــل مذهبی و غیره بهصــورت جدیتر به مقام
شهید و شهادت بپردازند.
هدایــت ،گرد آورد .به بیا تا جانم ســوگند ،امام
نیســت مگــر آن کســی که بــه کتاب الهــی عمل
کنــد و بــدان پایبنــد باشــد؛ فلعمری مــا االمام
اال الحاکــم بالکتــاب .همچنیــن امــام حســین
(علیــه الســام) در نامــه ای به مــردم و بزرگان
شــهر بصــره ،دعوتــش در ایــن نهضــت را بــر
اســاس کتاب الهی دانســتند و چنین نگاشتند:
اینــک ســفیری را بــه همــراه پیامم به ســویتان
میفرســتم و شــما را بــه کتاب پرشــکوه خدا و
راه رســم انسان ســاز پیامبرش (صلی اهلل علیه
و آلــه ) فرا میخواند؛ و اءنــا ادعوکم الی کتاب
اهلل و ســنه نبی (صلــی اهلل علیه و آله ) .در این
مــوارد امــام آشــکار ضــرورت هماهنگــی رفتــار
حاکم اســامی با قرآن را یادآور شدهاند.

شناخت قرآن؛ درآمدی بر موسیقای قرآنی

آگهــئ مناقصه

ردیف

1

نام پروژه

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

خرید،نصب،اجرا،آموزش و
پشتیبانی مرکز داده پشتیبان سیار 199/800/540/000
شهرداری همدان

مدت
پیمان

مبلغ تضمین
شرکت در مناقصه
(ریال)

9ماه

 10/000/000/000ده درصد کل مبلغ پیمان

مبلغ تضمین انجام
تعهدات

شماره آگهی 16947 :شماره م الف 774

شــهرداری همدان در نظر دارد نســبت به واگذاری پروژه زیر از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شــرایط اقدام نماید ،لذا از پیمانکاران دارای صالحیت
دعــوت بعمــل مــی آید از تاریــخ (1401/5/13تا تاریخ  ،)1401/5/22جهت دریافت اســناد مربوط به شــرکت در مناقصه ،به آدرس ســامانه تــدارکات الکترونیکی
دولت(سامانه ستاد) مراجعه نمایند.
خالصه شرایط شرکت در مناقصه:
 -1حداکثر مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد و اوراق مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از تاریخ 1401/5/22لغایت )1401/6/22می باشد
 -2اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه می بایست قبل از اتمام زمان ارسال پاکات مناقصه در سامانه ستاد ،تحویل دبیرخانه شهرداری منطقه یک گردد.
 -3گواهی مورد نیاز  :شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای هردوصالحیت یادشده زیرباشند:
الف  :دارا بودن رتبه یک خدمات شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی شورای عالی انفورماتیک و دارا بودن پروانه خدمات عملیاتی افتا در گرایش های امنیت
فیزیکی و امن سازی سامانه ها و زیرساخت از مرکز راهبری افتا ریاست جمهوری
ب :حداقل پایه  5رشته تاسیسات و تجهیزات ازسازمان برنامه و بودجه کشور.
تبصره  :شرکت های انفورماتیک فاقد صالحیت بند (ب) درصورت شرکت در مناقصه می بایست به همراه یک شرکت تاسیساتی دارای صالحیت مذکور درقالب
مشارکت مدنی ویا ثبتی اقدام به شرکت درمناقصه نمایند.
 -4چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید تضمین شرکت در مناقصه ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم
نیز به همین منوال عمل خواهد شد.
 -5مبلغ تضمین شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج ،بصورت نقدی به حساب  7407-11-3331333-2بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه مهدیه در
وجه شهرداری منطقه یک یا اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه خواهد بود.
 -6متقاضی باید بر اساس ظرفیت کاری مورد تایید از طرف معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قیمت پیشنهادی خود را ارائه نماید.
بدیهی است در غیر این صورت تضمین شرکت در مناقصه ضبط و برابر مقرارت اقدام می گردد.
 -7کلیه هزینههای آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -8سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
 -9شهرداری در رد یا قبول یک یا کل پیشنهادات مختار است.
 -10شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده  10آیین نامه مالی شهرداری میباشد.
 -11ســپرده یا تضمین شــرکت در مناقصه افرادی که در مناقصه برنده نگردیدهاند به اســتثناء نفر اول و دوم بعد از یک هفته از ابالغ صورتجلســه کمیســیون
معامالت مسترد خواهد شد.
 -12بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده ودر پاکت الک و مهرشده تسلیم شود(در صورت تعارض مبلغ حروفی با عددی ،مبلغ درج
شده به حروف معتبر است)
 -13داشــتن رتبه مربوطه ،معرفی نامه ممهور و امضای مدیرعامل ،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شــرکت در هنگام بارگذاری اســناد الزامی است.کلیه
صفحات و مدارکی که در داخل پاکت ب قرار میگیرد بایستی با امضای اصلی افراد مجاز و ممهور به مهر شرکت طبق آخرین تغییرات باشد
 -14بدیهی اســت حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان تعیین شــده در جدول از برنده مناقصه اخذ و تضمین شــرکت در مناقصه نفر
دوم آزاد خواهد شد.
 -15ارزیابی توانمندی فنی،بازرگانی ومالی پیشــنهاد دهنده بعهده کمیســیون میباشــد و در صورت تایید توســط کمیســیون پاکت پیشــنهاد قیمت بازگشــایی
خواهد شد.
 -16به این پیمان ها تعدیل تعلق نمیگیرد.
 -17زمان بازگشایی پاکتها مورخ  1401/6/23ساعت18در محل شهرداری ستاد خواهد بود و حضور نمایندگان پیمانکاران در این جلسه بالمانع میباشد.
 -18برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  32519245و  081- 32520231تماس حاصل نمائید.ضمنا مشاهده اطالعیه فوق در سایت شهرداری همدان
به نشانی hamedan.irامکان پذیر می باشد.

ســپهرغرب ،گــروه مشــکات :ازجملــه وجوه
اعجاز کالم الهی ،موســیقای شــگفتانگیز آیات
آن اســت .عربهــای بیابانگــرد حجــاز پیــش از
آنکــه بــه محتــوای عجیــب و جالــب قــرآن دل
بســپارند ،نســبت به این موســیقای شــگرف و
شــگفت ،واکنش نشــان میدادهاند .داســتان
قرائــت قــرآن امــام ســجاد «علیهالســام» کــه
رهگــذران در کوچــه پشــت خانــه آن حضــرت
اجتمــاع میکردنــد تا تالوت قرآن او را بشــنوند
و راهبنــدان میشــد یــا داســتان آن ســه تن از
ســران قریش ـ ابوسفیان ،ابوجهل و اخنسبن
شــریق ـ که دشــمن سرســخت پیامبــر (ص) و
مســلمانان بودند ،پنهان از هم و شــبانه به در
منزل رســول گرامی اســام میآمدند ،شنیدن
صــوت قرآنــی از بهجت لبریز شــوند ،گــواه این
مطلب است .امروزه نیز کم نیستند شنوندگان
غیر عرب زبانی در کشورهای اروپایی و آمریکایی
که تنها از طریق شــنیدن صــوت دلانگیز قاری
قرآنی ،قطرههای اشــک بر گونههاشان غلتیده
و اسالم آوردهاند.
تفاوت موســیقای قرآنی با موســیقیهای
دیگــر ،تــوان آن در برانگیختــن احســاس

شــنونده و قــرار دادن او در فضایــی مناســب
بــا متــن و محتــوای آیاتــی اســت کــه تــاوت
میشود .شاید ّســر آنکه از ما خواستهاند که
قرآن را بلند و نیکو و در دســتگاه موســیقایی
خــاص خــود بخوانیــم ،همیــن باشــد .پیــش
از آنکــه بارزتریــن نمونــه قرآنــی را درایــن
مــورد بیاوریــم ،ایــن نکته را یادآور میشــویم
کــه اصــوًال هــر حرفــی در زبــان عربــی ـ بنا به
پژوهشهــای صورتگرفته در دانش تجویدیا
ُ ُ
فونتیــک قرآنی ـ دارای صفت یا صفاتی اســت
که جز در صورت ابراز آن (و در رابطه به حروف
دیگر پیوســته بــا آن) به ظهور نمیرســد .این
هنــر نمایــی الهــی اســت کــه در بســیاری ـ اگر
نگوییــم همه ـ آیــات قرآنی با کنــار هم نهادن

حروفــی بــا صفاتــی همخوان یــا گونهگون در
القــای حــاالت صحنه عــذاب دوزخیان ،فشــار
وارد آمــده بر رزمنــدگان ،بهجت و ســرور پیدا
در چهره بهشــتیان بســیار فعال (کاری) عمل
کرده است .بســیار هنرمندانهتر از صداسازان
نمایشــنامههای رادیویــی یــا دوبلورهــای
تلویزیونــی کــه بر جهــت القای حــس موجود
در صحنــه ،از ابــزاری بیرون از متــن به عنوان
«افکــت» بهــره میجوینــد .بــه زبان ســادهتر
القای چنین احساســی در قرآن کریم از طریق
خود الفاظ صورت میگیرد.
یکــی از بارزتریــن مواضع ابراز این هنر ســوره
مبارکه ناس اســت که محتــوای اصلی آن تعلیم
شخص پیامبر اسالم (ص) و به پیروی از ایشان،
دیگر مؤمنان ،به پناهندگی به پروردگار و معبود
مردمان از شر وسوسه شیاطین ّ
خناس است.
مــا بــی آنکــه از محتوای ســوره خبر داشــته
باشــیم ،تحت تأثیر بســامد ـ شــمار تکرار ـ حرف
ســین در این ســوره و نحوه چینــش آن در این
آیــات ،نحوه وسوســه ّ
«خنــاس» را بــه وضوح
احساس میکنیم.
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اقتصادی

پنجشـــنبه  13مـــرداد 1401
ســـال دوازدهـــم شـــماره 2362

اخذ مالیات بر دارایی و تشکیل صندوق سرمایهگذاری عالج بازار مسکن

ســپهرغرب ،گــروه اقتصــادی  -طاهــره
ترابیمهــوش :تحلیلگــر مســائل اقتصادی عالج
مرض بازار مســکن و اجارهبهای کشور را تشکیل
صندوقهای ســرمایهگذاری با ارائه مشوق و نیز
اخــذ مالیــات بر دارایــی باألخص بــرای خانههای
خالی دانست.
ایــن روزهــا از هــر طریقــی وضعیــت بــازار
اجــاره را رصــد میکنیــم بــه اعــداد و رقمهــای
نگرانکننــده میرســیم .بــه دفاتر امالک که ســر
میزنیــم مســتأجران از نر خهــای جدیــد شــوکه
شــدهاند آگهیها هم عمدتًا قیمتهای دلخواه
صاحبخانهها را به تصویر میکشند.
این در حالی است که هر روز یک خبر از تدوین
بســتههای حمایتی دولت از اقشــار اجارهنشــین
شــنیده میشــود .اخیــرًا هــم رســتم قاســمی
وزیــر راه و شهرســازی از تدوین یک بســته جدید
خبــر داده امــا ظاهــرًا کار از بســته ،سیاســت،
دســتورالعمل و بخشنامه گذشــته و کرایه خانه
مثــل یــک ســیل ،مســتأجران را میبــرد و ظاهرًا
دولــت و مجلــس هــم کار خاصــی از دستشــان
برنمیآید.
اگرچــه مســئوالن وزارت راه و شهرســازی
میگویند مالکشــان آمار رســمی مرکز آمار است
کــه نشــان میدهــد در ســال  1399نــرخ رشــد
ســالیانه اجاره  32درصد بــوده اما گزارش بانک
مرکــزی از افزایــش  46درصــدی در ســال 1400
حکایــت دارد .بنابرایــن آنچــه در این شــرایط رخ
میدهــد عمدتًا کوچ مســتأجران بــه واحدهای
کوچکتــر ،قدیمیتــر و مناطــق کمبرخوردارتــر
اســت؛ امــا درد واقعــی وضعیــت بــازار اجــاره را
مستأجری درک میکند که صاحبخانه اسباب و
اثاثیهاش را به داخل کوچه ریخته است.
دقیقًا چندماه قبل بهمانند دو ســال گذشته
دولــت بســته سیاســتی حمایــت از مســتأجران
را تدویــن کــرد؛ بــر ایــن اســاس ســقف افزایش
اجارهبهــای مســکن نســبت بــه ســال  1400در
تهران حداکثر  25درصد ،کالنشهرهای باالی یک
میلیــون نفر جمعیت 20 ،درصد و ســایر شــهرها
 15درصــد بــه تصویب رســید .همزمــان مجلس
شورای اسالمی طرح دوفوریتی در این خصوص
ارائه کرد .ســالهای  1399و  1400هم دقیقًا این
سیاســت دنبال شــد اما طبق اعالم بانک مرکزی
از وضعیت رشد ســالیانه اجارهبها در اردیبهشت
 1401در کل کشور  50درصد رشد کرده است.
در واقعیــت امــر ،کمــر مســتأجران زیــر بــار
اجارهبها خم نشده ،شکسته است .این توصیف
دردناک از وضعیت فعلی اجارهنشــینها اســت.
تأسفبارتر اینکه نر خهای پیشنهادی اعالمشده
از اجاره مســکن توســط مالکان در شــرایطی به
اعــداد و ارقــام نجومــی رســیده کــه بــا توجه به
ثبات نســبی قیمتها در بخــش خرید و فروش،
بــازار اجــاره در وضعیــت باالنــس بــا قیمتهای
فــروش قــرار دارد .گذشــته از آنکه آمــار و اعداد
توضیح میدهد رشــد اجارهبها در بــازه زمانی 11
ســال گذشته تقریبًا نصف میزان افزایش قیمت
مسکن بوده اما به دلیل توان پایین مستأجران،
دیگــر نایــی بــرای آنهــا باقــی نمانده اســت .در
واقــع جهــش ســنگین قیمت مســکن ناشــی از
تالطمهــای اقتصــاد کالن ،همه را درگیــر کرده و
به گفته کارشناســان ،نقدینگی کشــور در بخش
مسکن و زمین ،زمینگیر شده است.
بنابرایــن چنانکــه عنــوان شــد طبــق

دســتورالعملی که دولت ارائه داده دفاتر امالک
بایــد از انعقــاد قراردادهایــی کــه ســقف مجــاز
افزایش  25درصد در آن رعایت نشده خودداری
کننــد .ولــی آیــا با توجــه بــه تــورم  40درصدی و
تغییــرات قیمت کاالهای اساســی میتــوان بازار
اجــاره را که تمامًا در اختیار بخش خصوصی قرار
دارد کنترل کرد؟
بر این اســاس بــا توجه بــه اهمیــت موضوع
بــرآن شــدیم تــا بــا تحلیلگــر مســائل اقتصــادی
گفتوگویی را ترتیب دهیم که میخوانید:
ایمان زنگنه ،با بیان اینکه اگر بخواهیم به این
موضوع پرداخته و متهم به بخشینگری نشویم
بایــد این موضوع را در مقیاس وســیعتری مورد
کنــکاش و بررســی قــرار دهیم گفــت :در اقتصاد
ایران معضل و مسئله اصلی تورم است.
افراد برخــوردار از ملک
وی بــا تأکیــد بر اینکــه ِ
هســتند که از تورم سود برده و منتفع میشوند
ابراز کرد :این مهم از آنجا نشأت میگیرد که اغلب
اقشــار برخوردار دارایی ثابت (همچون صاحبان
امــاک و مســتغالت) دارنــد بنابرایــن داراییهــا
متناسب با افزایش تورم بیشتر میشود.
وی ادامــه داد :در مقابــل قاعدتــا افــراد
کمبرخــوردار و ضعیــف کــه از دارایــی ثابتــی
برخــوردار نیســتند و تنهــا اندوختــه آنها همان
پول پیشــی اســت که در اختیار موجر قرار گرفته
که متأسفانه هرساله به نسبت تورم از ارزش آن
کاسته میشود.
ایــن کارشــناس اقتصادی با اشــاره بــه اینکه
موجریــن هرســاله دارایــی مســتأجران را تبخیــر
میکننــد اذعان کرد :بنابراین بایــد برای حل این
مسئله یک اهتمام ویژه داشت.
زنگنه با اشاره به اینکه توجه به این معضل از
آنجا نشــأت میگیرد که فشار حاصله تنها به یک
فرد نیســت بلکه در پس آن مشــکالت اجتماعی
برای جامعــه و خانوادهها ایجــاد میکند افزود:

موضــوع تــورم را در شــرایط فعلــی وضعیــت
مسکن نمیتوان نادیده گرفت.
وی با اشــاره به اینکه هرســاله این شــتاب در
تورم به نفع متمکنین و به ضرر اقشــار کمدرآمد
در حــال افزایــش اســت ،تصریح کــرد :نکته دوم
اینکــه طــی این ســالها اگــر بهدنبــال حمایت از
بازار مســکن هم بودهایــم واقعیتهای این بازار
را در نظر نگرفتیم.
ایــن تحلیلگــر اقتصــادی افــزود :مســئله این
اســت کــه در اقتصــاد ایــران مســکن بهعنــوان
دارایــی فــرد تلقی میشــود بــه طوری کــه وقتی
نگاهی به این مقوله میکنید به نســبت افرادی
کــه دارای مســکن هســتند بــا مســتأجران بایــد
قاعدتــا تعادلــی حکمفرمــا باشــد امــا اینگونه
نیست.
زنگنه با اشاره به اینکه در واقع نگاه به مسکن
بهعنوان یکبســتر سرمایهگذاری است نه کاالی
مصرفی حال آنکه دولــت در این زمینه میتواند
بــه طور جــدی ورود کند ،تشــریح کــرد :از طرفی
شــاید یکی از دالیلی که به موضوع ســاماندهی
مســکن ورود جــدی نمیشــود به ایــن موضوع
برگردد که در این بخش با مسئله تعارض منافع
نیز مواجهیم؛ برای مثال سالهاست که موضوع
اخــذ مالیــات از خانههای خالی مطرح شــده اما
کار خاصی برای آن نشده در حالی که دولت حتی
به دستگاه ُپز یک مغازهدار دسترسی داشته و بر
آن مالیــات بار میکند پس چگونه ممکن اســت
این امکان برای خانهها خالی فراهم نباشد؟
وی با اشــاره بــه اینکه اگر وضعیــت مالیات بر
خانههــای خالــی را رصــد کنیــد خواهیــد دید که
رقمــی قریــب به صفــر میــزان دریافــت مالیات از
آنها اســتعنوان کــرد :پس به معنــای واقعی
تالشــی بــرای ایــن موضــوع وجــود نــدارد؛ ایــن
بــدان معناســت که شــاید برخی از افــراد دخیل
در ایــن موضــوع ،منافــع خــود را در معــرض

تهدیــد میبینند پس تمایلــی ندارند که موضوع
شــفافیت در حــوزه ســرمایهگذاری در مســکن
شــفاف و تعــداد خانههــای خالی در تملکشــان
مشخص شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه البتــه دولــت فعلی و
شــخص اول آن یعنــی رئیــس جمهور بــر اجرای
این مهم (اخذ مالیات از خانههای خالی) اهتمام
دارد افــزود :از طرفــی بهدنبــال افزایــش تولیــد
مسکن از طریق احداث هستند پس در واگذاری
زمیــن بــرای اجرای طــرح ملی مســکن با اقشــار
کمدرآمد همراه شدند.
ایــن کارشــناس اقتصــادی ادامــه داد :امــا
مســئله ایــن اســت کــه بایــد در ایــن خصــوص
واقعیتهــای اقتصــادی کشــور را در نظر بگیریم
و متناســب بــا آن ارائــه راهــکار داشــته باشــیم.
ایــن بــدان معناســت که وقتــی دولت بــا ورود و
دخالــت در قراردادهــا مالکیتهــای خصوصی را
زیر ســؤال برده و آن را به رســمیت نمیشناســد
ایــن وضعیت اقتصــادی را در این بخش بغرنجتر
خواهد کــرد زیرا ورود دولت به هر حوزه همواره
نتیجــه مطلــوب بهدنبــال نخواهد داشــت پس
ورود دولــت بــه موضــوع اجــاره و تعیین ســقف
اشتباه است.
زنگنــه با تأکیــد بر اینکه وظیفــه دولت در این
بخــش تســهیلگری اســت یعنی بهجــای ورود به
مفــاد قــرارداد باید شــرایط را در زمینــه عرضه و
تقاضا به گونهای تســهیل کرده تا شاهد کاهش
مبلغ اجارهبها و قیمت تمامشده مسکن باشیم
اظهــار کــرد :در این راســتا میتواند بــه موضوع
مســکن اجتماعی ورود کرده و همراه شــهرداری
و دیگــر نهادهای مؤثر در انبوهســازی ،راه را برای
ورود سرمایهگذاران در این بخش هموار کند.
وی بــا بیــان اینکه باید شــرایط را بــه گونهای
هموار کــرد تا ســرمایهگذاران در عرصه ســاخت
مســاکن کوچکمقیــاس و اقتصــادی ورود کنند

و نیاز اقشــار متقاضی در این بخش مرتفع شود
افــزود :در نظر بگیرید در شــهری همچون تهران
چیــزی حــدود  500تــا  600هــزار مســکن مجلل
وجــود دارد حــال آنکــه در ایــن بخــش تقاضــای
مؤثری برای اجاره نیســت و یا بهتر بگویم مالکان
آنها بهدنبال اجاره دادن آنها نیستند بلکه به
آنها بهعنوان ذخیره ارزش نگاه میکنند.
ایــن اقتصــاددان بــا بیــان اینکــه بــا توجه به
فناوریهــای بــهروز در خصــوص انبوهســازی
میتــوان در بخش ســاخت خانههــای کوچک و
بهرهور ورود جدی داشــت تا نیاز اقشار متقاضی
(دهکهــای ســوم و چهــارم جامعه) بــه بهترین
نحــو در کمتریــن زمــان ممکــن مرتفــع شــود،
تشــریح کرد :متأســفانه در شــرایط تحریم حاکم
بــر جامعــه ،عمــده هزینــه خانوارهــا بــه خوراک
و مســکن اختصــاص یافتــه کــه ایــن مهــم دیگر
آســیبهای اجتماعی و روانی را بهدنبال خواهد
داشــت زیرا فراغ بــال و اندوخته برای این بخش
از زندگی باقی نمیماند.
زنگنــه بــا اشــاره بــه اینکــه بنــده شــخصًا بــا
افزایــش تولید مســکن موافقم اما بایــد به این
نکتــه توجه کرد که در این بخش دولت با کمبود
منابع مواجه اســت و از طرفــی هم نمیتواند به
سیســتم بانکــی فشــاری وارد کنــد به طــوری که
طی  30ســال گذشــته در حوزه مســکن بانکها
عملکرد خاصی را با وجود خواسته سیاستگذار
نداشــتهاند زیرا منابــع مالی سیســتم بانکی نیز
محدود است ،گفت :ما باید بهدنبال روشهایی
جدید باشیم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکه با شــیوههای پیشــین
نمیتــوان عرضه مفیدی را در خصوص مســکن
داشــت ،خاطرنشــان کــرد :در گام نخســت بایــد
بدانیم برای چه کسی این مسکنها را میسازیم
زیــرا دو دهــک کمبرخــوردار ،از آورده خاصــی
برخوردار نیســتند پس در این راه میبایســت به
ابزارهــای مالــی برای کســب این هزینه متوســل
شد.
وی با تأکید بر اینکه در خصوص نظام مالیاتی
مؤثــر میبایســت مالیــات بــر دارایــی بهعنــوان
یــک مهم مــورد توجه قرار گیــرد ،ابــراز کرد :پس
از ایــن مهــم به ارائه مشــوق در مســیر تشــکیل
صندوقهای سرمایهگذاری مسکن ورود شود.
ایــن تحلیلگر مســائل اقتصــادی با اشــاره به
اینکــه ایــن مهــم در جــذب ســرمایهگذاران بــه
ایــن بخــش مؤثــر خواهد بــود البته بایــد منوط
بــه ایــن شــود کــه آورده این افــراد معطــوف به
ساختوساز انبوه برای اقشار کمبرخوردار شود،
گفــت :مســئله این اســت کــه بایــد شــرایط را به
گونهای پیش برد که ســود حاصل از این فعالیت
برای این سرمایهگذاران به نحوی باشد که آنها
را در این مسیر ثابتقدم نگه دارد.
معالوصــف با توجه به آنچه گفته شــد بهنظر
میرسد راهکارهای پیش رو برای مدیریت فضای
بازار مسکن در کشور از دو محور تبعیت میکند
نخســت جــذب ســرمایه و دیگــر اخذ مالیــات بر
داراییهــا کــه در معنــای خــاص میتــوان از آن
بهعنــوان خانــه ملــک یــاد کــرد بنابرایــن انتظــار
مــیرود دو مقوله از ســوی مدیران مرتبط با این
موضــوع در ســطح کالن سیاســتگذاری مــورد
توجــه قــرار گرفتــه و پیشنیازهایــی نیــز توســط
نماینــدگان مــردم در مجلس بهعنــوان قانون و
مصوبه تأمین شود.

ترانزیت دریایی ،گزینه بیضرر برای ایران
ســپهرغرب ،گــروه اقتصــادی :جمهــوری
اســامی ایــران ازجملــه کشــورهایی اســت که
بهلحــاظ قــرار گرفتــن در موقعیــت جغرافیایی
مناســب از مزایــای ترانزیتــی خوبــی بهرهمنــد
است.
جمهوری اســامی ایران ازجمله کشورهایی
اســت کــه بهلحــاظ قــرار گرفتــن در موقعیــت
جغرافیایــی مناســب از مزایــای ترانزیتــی خوبی
بهرهمند اســت و با گسترش شبکه حمل و نقل
و ارتبــاط مطمئن و کارآمد میتواند از این مزایا
در راســتای افزایــش درآمدهــای ارزی و ارتقــای
موقعیــت اســتراتژیک خــود در منطقــه بهنحو
مطلوب استفاده کند.
خلیــج فــارس در جنــوب ایــران ،کشــورهای
عمــدۀ تولیدکننــده نفت جهــان را درخود جای
داده اســت .ایــن منطقــه گلــوگاه انــرژی جهان
محسوب میشــود .در شــمال ایران نیز دریای
خزر کــه بهتریــن پــل ارتباطی میان کشــورهای
ایــران ،روســیه ،قزاقســتان ،ترکمنســتان و
آذربایجــان اســت میتوانــد نقــش مهمــی در
تجــارت میــان ایــن کشــورها ایفا کند .از ســوی
دیگــر ایــران از غــرب و شــرق نیــز با کشــورهای
عراق ،ترکیه ،پاکســتان و افغانســتان همســایه
است.
بهعبارتــی ارتبــاط ایران با  15کشــور جهان از
طریــق مرزهــای آبــی و خاکی برقرار میشــود و
درعیــن حــال نیز بهنوبــه خــود میتواند نقش
پــل ارتباطی میان این کشــورها را (بــا یکدیگر و
ســایر مناطق جهان) ایفا کند .از طرف دیگر این
کشــورها جمعیــت بزرگی را در خــود جای داده
و از درآمدهــای زیــادی نیــز برخوردارنــد که این
عامل نیز به نوبه خود عالوه بر دراختیارداشتن
منابــع وثروتهــای ملــی خــدادادی میتوانــد
عامــل توســعه ترانزیــت و تجــارت درمنطقــه

باشــد .ارتباط کشورهای آســیای میانه با خلیج
فــارس و همچنیــن برقــراری رابطه تجــاری بین
شــرق آسیا با کشــورهای اروپایی از طریق ایران
بســیار مقرونبهصرفــه اســت ،بهنحــوی کــه
بســیاری از این کشــورها به دنبال آن هستند تا
چنین روابطی را از طریق ایران برقرار کنند.
ایــران دارای  11بنــدر بازرگانــی بــا ظرفیــت
 186میلیــون تــن کاال اســت .همچنیــن تمــام
ناوگانهــای جمهوری اســامی تــوان جابجایی
بیــش از  6.5میلیــون تــن کاال را در ســطح
بینالمللی دارند .با اینکه وســعت دریایی ایران
بیش از وســعت دریایی کشــورهای حوزه خلیج
لونقــل دریــای
فــارس اســت ،امــا جایــگاه حم 
کشور در بین این کشورها هنوز پایینتر بوده و
آنها کاالی بیشتری را جابهجا میکنند.
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی مناســب
امکان انجام تمام روشهای حملونقل دریایی
را دارد ،یکــی از ایــن روشهــا کراساســتافینگ
است.
ایــن روش زمانــی بــهکار بــرده میشــود که
امــکان ارســال کاال از طریــق دریــا بــه کشــوری
میســر نباشــد؛ به گونــهای کــه کاال ابتــدا از راه
زمینــی وارد بندر شــده و ســپس کانتینر آن به
کشتی ترانزیت منتقل میشود.
یکیدیگــر از انــواع روشهــای حملونقــل
دریایی ایران روش چارترینگ است .از این روش
زمانی اســتفاده میشود که بارها بسیار بزرگ و
حجیم باشــند و امکان بستهبندی آنها وجود
نداشــته باشــد .بــرای حتمــا بایــد کشــتیهای
باربری اجاره شوند.
در ایــن روش از حملونقــل ،کاالهــا از یــک
کشتی به کشــتی دیگر منتقل میشوند .زمانی
این روش اتخاذ میشــود که یک بندر بهصورت
مســتقیم قــادر بــه حمــل دریایــی کاال نباشــد،

بهگونــهای که ممکن اســت فضــای کافی برای
ورود کشتیهای ترانزیتی نداشته باشد.
یکی از روشهای رایج در حملونقل دریایی
ایــران روش گروپــاژ اســت .در ایــن روش چنــد
تاجــر بــا یکدیگر قــرارداد امضا کــرده و کاالهای
خــود را بــه صــورت گروهی از طریق یک کشــتی
ارسال میکنند .همچنین میتوان کوچکترین
کاالهای خود را از طریق این روش ارســال کرد.
اینــکار باعث میشــود تا هزینههــای ترانزیت بار
بــرای تاجران بــه طور قابل مالحظــهای کاهش
یابد.
روش حملونقــل کاالهــای فلهای شــباهت
زیــادی بــه چارترینگ دارد بــا این تفــاوت که هر
کاالیی چه کوچک و چه بزرگ بدون بســتهبندی
و بهصــورت فلهای ترانزیت ،اما بیشــتر کاالهای
کوچک از طریق این روش ترانزیت میشود.
بــا توجــه بــه موقعیــت راهبــردی و ترانزیتی
کشــور ،فرصتهــای زیادی بــرای رونــق صنعت
حملونقل دریایی ایران وجود دارد ،بهگونهای
که بــا قرار گرفتن در مســیر راهروهــای ترانزیتی
شــمال-جنوب ،امکان برقــراری ارتباط ترانزیتی
کشورهای روسیه ،آسیای میانه و قفقاز ،اروپای
شــرقی و اروپــای مرکــزی بــه آســیای جنــوب و
خــاور دور از طریق آبهای ایران میســر اســت.
همچنیــن ،به دلیل قرار گرفتن ایران در مرکزیت
جغرافیایی کشــورهای عضو ســازمان همکاری
و اقتصــادی اکــو (ایــران ،ترکیــه ،پاکســتان در
جایگاه هســتههای اولیه این گروه) فرصتهای
همــکاری زیــادی وجــود دارد .ایــن امــر ســبب
میشــود تــا کســب درآمدهــای ترانزیتــی ایران
بســیار افزایــش یابــد و بــه رشــد اقصاد کشــور
کمک کند.
کارشناس اقتصاد حملونقل درباره ترانزیت
دریایــی میگویــد :توســعه ترانزیت ریلــی میان

چیــن و اروپا ،یکی از بهترین فرصتها برای احیا
و رشــد ترانزیت ایران اســت ،نهادهای مســئول
و همچنیــن فورواردرهــا در بخش خصوصی در
صورت اهتمام میتوانند ایران را بهعنوان یکی
از ارکان کریدور شرق-غرب و راه ابریشم مطرح
سازند.
علــی ضیایــی ،ادامــه داد :شــاید بتــوان این
شــرایط را پــس از فروپاشــی شــوروی و ایجــاد
کشــورهای محصور در خشــکی بهترین فرصت
بــرای ترانزیــت ایران دانســت .پس از فروپاشــی
شــوروی کشــورهای محصــور در خشــکی در
همســایگی کشــور بــه وجــود آمدنــد کــه برای
گســترش اقتصــاد خــود نیازمنــد عبــور از ایران
برای دسترســی بــه آبهای بینالمللــی بودند،
امــا در آن زمان به دلیل اتــکای اقتصاد ایران بر
فروش نفت خام ،توجه مناسبی به این فرصت
بزرگ اقتصادی نشد.
وی اضافــه کــرد :باوجــود اینکه در  30ســال
گذشــته ایــران ایــن فرصــت را مغتنم نشــمرده
اســت ،هماکنون پنجــره فرصت دیگــری به روی
ترانزیــت کشــور باز شــده کــه بایــد آن را غنیمت
شمرده و از تکرار اشتباهات گذشته اجتناب کرد.
وی توضیــح داد :در حــال حاضــر ســاالنه
حــدود  300میلیــون تن کاال به مــوازات کریدور

شرق-غرب ایران بین کشورهای مختلف تبادل
میشــود که فقط حــدود  130میلیون تن از آن
متعلق به مسیر چین-اروپا-چین است.
ایــن کارشــناس اقتصــاد حمــل و نقــل
اضافــه کرد :پــس از عضویت ایران در ســازمان
همکاریهــای شــانگهای ،ارتبــاط ایــران و
ترکمنســتان که یکی از همسایگان کلیدی ایران
در کریدور شــرق-غرب و شــمال-جنوب است،
پــس از چنــد ســال تیرگــی بــه ســمت افقهای
روشنی حرکت کرد .درصورت ادامه روند تعمیق
همکاریهای ایران و ترکمنستان و برقراری سیر
قطارهــای ترانزیتــی بیــن ایران و چیــن از طریق
این کشــور ،کریدور شــرق-غرب ایران میتواند
در مسیر تحقق قرار بگیرد.
ضیایــی اظهــار کــرد :در حــال حاضــر
دســتگاههای مرتبط با ترانزیت در داخل کشــور
بایــد اهتمــام خــود را بــر مانعزدایی و تســهیل
برقــراری جریانهای ترانزیتی از کشــور معطوف
سازند.
وی تأکیــد کــرد :دســتگاه دیپلماســی و
سیاســت خارجی باید تعامــات ترانزیتی را جزو
اولویتدارتریــن کارویژههــای خود قــرار داده و
ظرفیــت ترانزیت ماننــد درآمدهــای نفتی مورد
توجه قرار گیرد.

خبر
جنجال خودرو و بورس
به پایان رسید
سایپا هم به میدان آمد

ســپهرغرب ،گروه اقتصادی :بهنظر میرسد ماجرای
پرچالــش عرضــه خودرو در بــورس به فصــل آخر خود
نزدیــک اســت ،بــه طــوری کــه عــاوه بــر عرضــه 600
دســتگاه خــودرو فیدلیتــی و دیگنیتــی در تاریــخ 26
مردادماه ،گروه خودروســازی ســایپا نیز برای عرضه در
همــان هفته (هفته چهــارم مردادماه) اعــام آمادگی
کرده است.
مذاکره برای عرضه خودرو با خودروسازهای مختلف
از ســال قبل توســط بــورس کاال آغــاز شــد و مذاکره با
ایــران خودرو نیز تقریبا تــا مرحله آخر نیز رفت ،اما تغییر
ت مانــع این اقدام شــد .البته مذاکرات با ســایپا
مدیریــ 
ادامه داشــت و قرار شــد شــاهین در بورس کاال عرضه
شــود .پــس از آن نیز قرار شــد گروه بهمــن محصوالت
خود را در بورس کاال عرضه کند.
گروه بهمن پشت مخالفت وزارت صمت ماند
طبــق اعالم بــورس کاال ،قبل از عرضــه همه قوانین
بررســی شــده بود و هیچ مانعی بر سر راه این عرضهها
وجود نداشــت .بــه همین دلیــل در نهایــت فرایندهای
قانونی طی شــده و نخســتین عرضــه و معامله خودرو
در بــورس کاال انجــام شــد .بــر این اســاس جمعــا 103
دســتگاه کارا دو کابیــن و کارا تککابیــن در بــورس کاال
فروش رفت.
پس از آن قرعه به نام دو خودروی پرطرفدار رسید و
قرار شد  18خردادماه  430دستگاه فیدلیتی و دیگنیتی
در بورس کاال عرضه شــود اما دقیقًا چند ساعت قبل از
عرضه ،این فرایند توسط وزارت صمت تعلیق شد .وزیر
صمــت پس از آن اعــام کرد که از یک مــاه و نیم قبل با
بــورس کاال مذاکراتی در این باره صــورت داده بود ،اما
روال را جلــو بردنــد .نامــه یک روز قبل به بــورس کاال در
مورد توقــف عرضه خودرو نیز در واقع یک اتمام حجت
بــود .بــورس کاال بــرای عرضــه کاالهای بی نام و نشــان
(برند) مثل فوالد اســت من با عرضــه خودرو در بورس
مخالــف نیســتم ،اگرچــه ایــن کار حرفــهای نیســت .در
مــورد عرضه خــودرو در بورس کاال رانت وجود داشــت
و کســانی که رانت آنها از بین رفت فضای رســانهای را
معکوس کردند.
در ایــن راســتا ،معــاون عملیــات و نظــارت بــر بــازار
بورس کاال نیز اعالم کرد که عرضه خودرو در بورس کاال
بر اســاس مقررات صورت گرفتــه و عرضهکننده پیش از
عرضــه اعالم کرده بود کــه هیچ محدودیتی برای عرضه
وجود ندارد .اما بورس کاال از سوی وزارت صمت تهدید
شــده و مصوبه ســران قوا مبنی بر اینکه عرضه خودرو
نبایــد صــورت گیــرد را ارائه کرده اســت .مصوبــهای که
بــه گفته جهرمــی وزارت صمت تفســیر اشــتباهی از آن
داشــته و به همین دلیل این موضوع دوباره در شورای
عالی بورس درحال بررسی است.
در نهایت این بررسی انجام و عرضه خودرو در بورس
توســط این شــورا تصویب شــد .بر این اســاس و طبق
آخرین اخبار  600دســتگاه خــودرو فیدلیتی و دیگنیتی
در تاریــخ  26مــرداد مــاه در بــورس کاال عرضه خواهند
شــد .همچنین گروه خودروســازی سایپا نیز برای عرضه
در همان هفتــه (هفته چهارم مردادماه) اعالم آمادگی
کرده است.
نحوه خرید خودرو از بورس کاال
طبــق اعــام روابــط عمومــی بــورس کاال ،اآطــور که
رئیــس اداره ناظــران و امــور تاالرهــای بــورس کاالی
ایــران اعالم کــرده ،متقاضیان برای خریــد این خودروها
در بــورس کاال ابتــدا بایــد نســبت به اخذ کــد معامالت
بورس کاال اقــدام کنند .نحوه اخذ کد بورس کاال نیز به
این شــکل اســت که متقاضیان به یکی از کارگزاریهای
مجــاز مراجعه و بهصورت آنالین یــا حضوری کد بورس
کاال را دریافت میکنند .البته پیش از آن باید در سامانه
ســجام ثبتنــام کــرده و احــراز هویــت شــده باشــند.
متقاضیــان پــس از اخذ کد بــورس کاال ،باید نســبت به
گشــایش حســاب وکالتی اقــدام کنند .حســاب وکالتی
حســابی اســت که به بورس کاال این امــکان را میدهد
کــه پس از آنکــه خریدار در فرآیند رقابت شــرکت کرده و
کاال را خریداری کرد بتواند از آن حســاب برداشــت کند و
به این ترتیب مراحل تسویه انجام شود.
بــه گفتــه حمیدرضا رحمنــی ،نکتهای که بایــد به آن
توجه شــود این اســت که بــرای خرید خــودرو ،باید 30
درصــد قیمــت پایــه خــودرو در حســاب وکالتــی خریدار
موجود باشــد .بــه این ترتیــب زمانی که ثبت ســفارش
صــورت میگیرد این مبلغ تا زمان انجام فرآیند حراج در
حساب وکالتی مسدود میشود.
وی دربــاره محدودیتهــای خریــد خــودرو از بورس
کاال توضیــح داد :در حال حاضر هر کــد ملی صرفًا مجاز
به ثبت ســفارش روی یکی از کدهای عرضه شــده است
و صرفــا هم امکان خرید یک دســتگاه خــودرو را دارند.
همچنین صدور ســند و شــمارهگذاری نیز تنها به اســم
خریــدار خواهد بود .پس از انجــام فرآیند حراج و نهایی
شدن خریدار ،یکسری هزینههای عوارض ،شمارهگذاری
و هوشمندســازی کارت خودرو که در اطالعیه عرضه به
آن اشاره شده لحاظ میشود.
وی درباره فرآیند حــراج نیز عنوان کرد :پس از نهایی
شــدن ثبــت ســفارش خریــداران در روزی کــه عرضــه و
فرآینــد حراج صورت میگیرد ،خریداران بر مبنای قیمت
پایــه در فراینــد حــراج شــرکت و در صورتی کــه تقاضا از
عرضــه بیشــتر باشــد در رقابــت شــرکت خواهنــد کرد و
همچنین مالیات بر ارزش افزودهای که پرداخت خواهد
شــد بر مبنای قیمت نهایی اســت که خریدار در سامانه
ثبت و خرید خود را نهایی کرده است.
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عرض ارادت عاشقان اباعبداهللالحسین(ع)
مردم به ویژه جوانان دارالمومنین همدان این روزها برای عرض ارادت به ساحت
مقدس حضرت امام حسین(ع) از هیچ تالشی فروگذار نمیکنند
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حدیث

مرا اسکن کنید

کرمانشاه

امام رضا علیهالسالم شبها در بسترش بسیار قرآن
مى خواند و هرگاه به آیهاى که در آن از بهشت یا آتش
یاد شده بود مىرسید ،مىگریست و بهشت را از خدا
مسئلت مىکرد و از آتش به او پناه مىبرد.
عیون اخبار الرضا علیهالسالم :ج  ،2ص 182

39 18

Email: sepehrgharb.news@gmail.com

همدان
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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
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علی سالجقه:

سیل قابل پیشبینی است
اما در حد اندک!
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آیتاهلل محمدعلی جاودان:

در روضــــــهها

برای فـــــرج زیـــاد دعا کنید

انتظار
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پنجره
معبری که جناب حر (ع) برای
منتظران گشود
شروط پیوستن به خیمه امام زمان

(عج)

سپهر غرب ،گروه انتظار :حجت
االسالم فوادیان درباره آموزههای
حضرت حر (ع) برای منتظران ،گفت:
ایشان اگرچه مامور بود اما خود را
حجت
االسالم معذور ندانست بلکه مقابل ولی خدا،
فوادیان
احساس تکلیف و وظیفه کرد؛ وی
قهرمان توبه بود و با توبه به خیمه
ولی خدا بازگشت.
حجتاالســام والمســلمین محمدرضــا فوادیان با
بیــان اینکه بایــد از آنها کــه در خیمه سیدالشــهداء(ع)
بودنــد درس بگیریــم تــا از آن خیمــه بــه خیمــه امــام
زمان(عــج) راه بیابیم ،اظهــار کرد :چهارمین روز از محرم
حســینی ،منتســب به حضرت حر(ع) است که از ایشان
میتــوان چنــد درس اساســی بــرای انتظــار زمینهســاز
ظهور گرفت.
وی تصریح کرد :درس نخست رعایت ادب در محضر
ولــی خدا اســت ،جناب حر(ع) بــا اینکه در ابتــدا راه را بر
حضرت سیدالشــهداء(ع) بســته بود اما وقتی جماعت
اقامه میشــد به سپاه خود دســتور میداد که در نماز
به امام حســین(ع) اقتدا کنند ایــن ادب به ولی خدا به
مــا منتظران درس میدهد که همواره باید به ولی خدا
احترام کنیم.
ایــن محقق و مولف مهــدوی ادامــه داد :ما خطاب
به امــام حســین(ع) میگوییــم« :یا لیتنــی کنت معکم
فافــوز فوزًا عظیمًا» اما حضــرت حر با ادب خود مقابل
ولــی خــدا ،کار را به جایی رســاند که به فوز و رســتگاری
عظیم رسید.
حجت االســام فوادیان در ادامــه بیان کرد :دومین
ویژگــی حضرت حر (ع) آن اســت که با اینکــه مامور بود
امــا خــود را معذور ندانســت ،بلکه در مقابــل ولی خدا
احساس مســئولیت کرد؛ امروز در جامعه منتظر برخی
به جــای مســئولیتپذیری ،به دنبال مســئولیت گریزی
هســتند در حالی که منتظران باید احساس مسئولیت
داشته باشند.
وی بــا اشــاره بــه ســومین درس انتظــار در ســیره
حضــرت حــر(ع) ،ابــراز کــرد :ایــن درس بــر محــور توبه
ُ َّ ُ
ــم ْارز ْقنا
«الله
اســت؛ امام
زمان(عــج) در دعای معروف ّ
ت ْوفیــق الطاعــة ،و َ ُ
َ
ــة »...،وظایــف اقشــار
ع
ب
ــد ْال َم ْع ِصی ِ
ِ
ْ َ
َ ِ َ ّ َ
و اصنــاف مختلــف اجتماعــی را تشــریح کرده انــد تا در
مواجهه با آســیبهای آخرالزمانی بــه آنها عمل و خود
را مصــون کننــد .حضرت حجت(عــج) در ایــن دعا برای
َ
ناب ِة
باب ِب ِ
جوانان آرزوی توبه و انابه دارند «و َع َلی َّ
الش ِ
اال َ
َ
الت ْو َب ِة»؛ حضــرت حر(ع) در کربا قهرمان توبه بود و با
و َّ
این توبه مســیر فوز و شهادت در رکاب امام حسین(ع)
را یافت چون خــدا در قرآن میفرماید که توبهکنندگان
را دوست دارد« :إن الل ُیح ُّب الت َّواب َ
ین» .وی اگر در ابتدا
ِ َّ َّ َ ِ
َّ ِ
راه را بر امام حســین(ع ســد کرد اما بعــد توبه کرد و به
سوی ولی خدا بازگشت.
وی با بیان اینکه همه برگشــتها باید به ســوی ولی
خدا و از این مســیر به ســمت خدا باشد ،گفت :حضرت
حــر(ع) به مــا یاد میدهد اگــر راهمان از ولــی خدا جدا
شــد باید توبــه کنیم و هر چــه زودتــر در رکاب ولی خدا
قرار بگیریم.
دبیر علمی اندیشــکده مهدویــت درباره جهاد تبیین
بر محور ایــن آموزههای منتظرانه ،تاکید شــود :واقعه
عاشــورا از زوایای مختلف قابل پرداخت و بررسی است.
یکی از این وجوه ،شباهت و تفاوت جامعه امویزده با
جامعه آخرالزمانی است.
وی اضافه کرد :در زمان قیام امام حســین(ع) امر به
معــروف و نهی از منکر و ســنت پیامبر(ص) فراموش و
مرجعیت اهل بیت(ع) تعطیل شــده بود آنهم به فاصه
 50ســال از رحلــت پیامبر(ص) ،چنان کــه برخی از یاران
امــام حســین(ع) از صحابــه پیامبــر(ص) بودنــد ...امــا
امــروز  1400ســال از عصر بعث فاصلــه داریم و ضرورت
دارد شــباهتهای امــروز بــا آن عصر را بــه میدان جهاد
تبیین وارد کنیم.
حجــت االســام فوادیــان بــا بیــان اینکــه عصــر
سیدالشــهداء(ع) زمانه جنگ ســخت بود و امروز زمان
جنگ نرم ،تصریح کرد :اگر امام حســین(ع) به استقبال
نیزهها و شمشــمیرها رفتند ،امام مهدی(عج) کارشــان
ســخت تر اســت چون قــرآن را علیــه حجت خــدا تاویل
میکننــد ،جنــگ امــروز در حــوزه اعتقــادات بــا مکاتــب
و نحلههــای مختلــف اســت .اگــر جغرافیای جنــگ امام
حســین(ع) به کربا محــدود بود امروز جنــگ اعتقادی
جغرافیایی فوق العاده گسترده دارد.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد :وقتــی وقایــع کربــا
را مــرور میکنیــم عبرتهــا و درسهــای مهمــی بــرای
منتظــران دارد ،از مهمتریــن درسهــای آن تســیلم
در مقابــل ولــی خدا اســت .بنابــر روایــات در آخرالزمان
آنهایی نجات مییابند که اهل تســلیم و اطاعت باشــند
لذا ضــرورت دارد از یاران عاشــورایی سیدالشــهداء(ع)
اطاعتپذیری و تســلیم مقابل موال را
یاد بگیریم.
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راه رسیدن به خیمه امام زمان

(عج)

از خیمه سیدالشهداء

(ع)

عاشــــورا آینه منتظران

سپهرغرب ،گروه انتظار:
حجتاالسالم صبوحی با
شرح راه رسیدن به خیمه
امام زمان(عج) از خیمه
حجت
گفت:
االسالم سیدالشهداء(ع)،
صبوحی
با حضور در خیمه امام
حسین(ع) باید بدانیم
عاشورا آینه منتظران است تا عصر ظهور.
به مناســبت ماه محرم حســینی و بهمنظور
بررســی راههــای رســیدن بــه ســبک زندگــی
منتظرانه از بســتر عزاداریهای محرم حســینی
بــا حجتاالســام والمســلمین «محمدرضــا
صبوحــی» ،اســتاد حــوزه علمیــه گفتگویــی
ترتیب داده ایم که در ادامه مشــروح آن تقدیم
حضورتان میشود:
حجتاالسام صبوحی درباره راه رسیدن به
خیمه امام زمان(عج) از خمیه امام حسین(ع)،
اظهــار کــرد :ایــام محــرم ،ایامی خاص اســت و
بــزرگ تریــن مصیبــت عالــم در آن رقــم خورده
اســت؛ ابوریحــان بیرونــی در کتــاب آثــار الباقیه
مینویســد :آنهــا بــا امــام حســین(ع) و اهل و
اصحابــش کاری کردنــد کــه هیچ امتی با اشــرار
خود چنین نمی کند از عطش ،قتل و....
ایــن اســتاد حــوزه علمیــه ادامــه داد :برای
مجازات شرورترین مجرمان هم چنین جنایاتی
اعمال نمی شــود ،اما عمق فاجعه در عاشــورا
آنهم برای سید جوانان اهل بهشت(ع) رخ داده
اســت .از ایــن رو ،وقتــی معصومــان(ع) درباره
عاشــورا ســخن میگوینــد آن را فراتــر از قتــل
میداننــد ،چــون خون امــام معصــوم(ع) را در
ماه حرام مباح دانســته و حرمــت اهل بیت(ع)
را هتک کردند.
وی تصریــح کــرد :محرم فرصتی اســت که از
عظمــت و مظلومیــت امــام حســین(ع) و بیان
خباثت خصم ،به خیمه امام زمان(عج) برســیم
لذا نخســتین مسیری که در این خیمه باید طی
شود لبیک گفتن به امام زمان(عج) است یعنی
بایــد آماده لبیــک گویی به حضــرت حجت(عج)
شــویم .در کتــاب کامــل الزیــارات ،بــاب  79در
زیــارت بــه امــام حســین(ع) خطــاب میکنیــم:
«لبیک یا داعی الل».
حجت االســام صبوحی تاکید کرد :این لبیک
یعنی چنانچه در عاشورا نبودم تا کمک حالتان
ْ
ناص ٍر َی ْن ُص ُرنی» شــما
باشــم و ندای «ه
ــل ِمــن ِ
َ ْ
را پاســخ دهــم امــا امروز بــا همه وجــود اعم از
قلــب ،گوش و چشــم تو را اجابــت میکنم .این
داعــیالل را در زیارت شــریف آلیس خطاب به
ــا ُم
امــام زمان(عج) هــم بیــان میکنیمَّ :
«الس َ
ْ
الل َو َر َّب ِان َّی َآی ِات ِه».
َع َلی َک َیا َد ِاع َی َّ ِ
وی در ادامــه بیان کرد :این به ما میرســاند
کــه خیمه امــام حســین(ع) ســفره ای عرشــی
اســت که در این دنیای پست گسترده میشود
تــا مــا را از ظلمتکده دنیا به ســوی نور ببرد به
ور
سوی امامی که قرار است «أش َرق ِت ال ْر
ض ِب ُن ِ
َ ْ َ َْ ُ

برای مجازات شــرورترین مجرمان هم چنین جنایاتی اعمال نمی شــود ،اما عمق فاجعه
در عاشــورا آنهــم بــرای ســید جوانــان اهــل بهشــت(ع) رخ داده اســت .از ایــن رو ،وقتــی
معصومان(ع) درباره عاشــورا ســخن میگویند آن را فراتر از قتل میدانند ،چون خون امام
معصوم(ع) را در ماه حرام مباح دانسته و حرمت اهل بیت(ع) را هتک کردند.
محرم فرصتی اســت که از عظمت و مظلومیت امام حســین(ع) و بیان خباثت خصم ،به
خیمه امام زمان(عج) برســیم لذا نخســتین مســیری که در این خیمه باید طی شود لبیک
گفتن به امام زمان(عج) است یعنی باید آماده لبیک گویی به حضرت حجت(عج) شویم.
در کتاب کامل الزیارات ،باب  79در زیارت به امام حسین(ع) ...

َر ِّبها» را محقق کند نوری که مردم آن را در زمان
ظهور درک میکنند.
ایــن کارشــناس مهــدوی بــا بیــان اینکــه از
عاشــورای ســال  61هجــری امــام حســین(ع)
بارهــا در مقام دعوت بنــدگان برآمده و هر چه
متعلــق به ایشــان اســت ،بــه نوعــی داعی الل
اســت ،گفت :از ســر بر نیزه تا پیکر قطعه قطعه
شــده ،خیمه عــزا ،تربت پــاک ،اربعیــن و هر چه
مربــوط بــه حضــرت سیدالشــهداء(ع) اســت
همه انســان را به ســوی خدا دعــوت میکنند؛
مهــم آنکه ایــن فقط یــک دعوت صرف نیســت
بلکه همراه با هدایت اســت چنــان که در زیارت
ایشــان میخوانیم :امام حســین(ع) بندگان را
به ســوی خــدا دعــوت و راهنمایــی میکند که
چطور بیایند.
وی ابــراز کــرد :ایــن یعنــی اهــل بیــت(ع) به

دعــوت اکتفــا نمــی کنند بلکــه راهنمای مســیر
هــم هســتند که چطــور برویــم؛ در زیــارت امام
زمان(عــج) هم حضــرت حجت(عــج) را داعی و
راهنمــا میخوانیم .این یعنی کاروان حســینی
هــر روز از کرانــه زندگــی مــا میگــذرد مبــادا که
بگذرد و ما هم غافل از کنارش بگذریم.
حجــت االســام صبوحــی در ادامــه تصریح
کــرد :العجلگویــان کوفــه بــه یــاری امــام
حســین(ع) نرفتند اما العجلگویان منتظر باید
طــوری باشــند که بعــد امــام زمان(عــج) را رها
نکنند؛ این آمادگی در خیمه امام حسین(ع) به
دست میآید .در این خیمه وجود ما از عشق و
محبت سرشار شود.
وی بــا بیان اینکه باید بدانیم چگونه عشــق
ایجــاد میشــود؟ ،افــزود :زنان مصــری زلیخا را
به دلیل عشــق به یوسف(ع) مامت میکردند

امــا بــه تصریح قــرآن ،وقتــی او را دیدنــد چنان
متحیــر گشــتند که دســت خــود را بریدنــد؛ این
دیــدن فقط ظاهری نیســت چنان که زنان مصر
فقط جذب جمال یوسف نشدند بلکه کرامت و
بزرگی و حیای یوســف آنهــا را در یک نگاه جذب
کرد!
حجت االســام صبوحی تاکید کــرد :بصیرت
یعنــی از ظاهر عبور کردن و رســیدن به باطن و
نگریســتن به اتاق فرماندهی دشــمن نه پیاده
نظــام آنها ،وگرنه صرف دیدن امام معصوم(ع)
فایــده ندارد چنــان که بــه تعبیر قــرآن ،کافران
پیامبر(ص) را میدیدند اما نمی دیدند! دیدنی
به محبت ختم میشود که از عرفات عبور کرده
باشــیم؛ کســانی کــه در رکاب امــام حســین(ع)
قــرار گرفتند میدانســتند هر جــای عالم بدون
امام(ع) بروند ،آن وادی ،جهنم است.
وی اضافه کرد :در زیارت امام زمان(عج) هم
ُ ْ
الل َّال ِذی
یل َّ ِ
میخوانیم«َ ْ :الســام َع َلی َک َیا َس ِــب َ
َم ْن َس َل َک َغیر ُه َه َل َک» ...در طول تاریخ هر کس
مســیری جز مســیر اهل بیت(ع) را پیمود ،سر از
وادی حیــرت درآورد؛ اصحــاب امام حســین(ع)
ایــن را درک کــرده بودنــد کــه هــر جــا حضــرت
سیدالشــهداء(ع) میرفــت ،ایشــان را همراهی
میکردند.
ایــن کارشــناس مرکــز تخصصــی مهدویــت
ادامــه داد :اگــر در خیمــه امــام حســین(ع) به
اینجــا برســیم کــه بدون امــام زمان(عــج) هیچ
هستیم ،معرفت مییابیم و به اقیانوس وصل
میشــویم ابوذر غفاری ها ،سلمان فارسیها و

امثال آنها اگر به پیامبر(ص) وصل نمی شــدند
امروز دیگر نامی از آنها نبود.
وی بــا بیــان اینکه هــر چه معرفــت ما عمق
بیابــد زیباییهــای عاشــورا را بهتــر و بیشــتر
میبینیــم ،گفــت :یــاران عاشــورایی امــام(ع)
ســروهای همیشه ســربلندند که شاخسارشان
همه عالم را گرفته است چنان که امروز اربعین
امــام حســین(ع) دیگر از مســلمانان فراتر رفته
و پیــروان دیگــر ادیان هم در فضــای آن تنفس
میکننــد و از وجــود مقــدس امام حســین(ع)
بهره میبرند.
حجت االســام صبوحی با بیان اینکه خیمه
امــام حســین(ع) از ســوی دیگــر خیمــه خــوف
هــم اســت ،تاکیــد کــرد :یعنــی تامــل کنیــم در
چه مســیری میرویــم ،قانونی داریم بــا عنوان
اســتدراج ،کــه انســان یــک شــبه ســقوط نمی
کنــد بلکــه بتدریج در این مســیر نــزول میکند
بــرای مثال بــا یــک دروغ و تهمت و نــگاه آلوده
شــروع میکند ...آنها که از یاری امام حسین(ع)
بازماندند یا مقابل ایشان ایستادند از نقطه ای
شروع کردند.
وی افزود :شیخ جعفر شوشتری ذیل روایت
امــام حســین(ع) کــه فرمودنــد روز قیامــت در
امان نیســتند مگر آنان که در دنیا از خدا خائف
باشــند ،آورده بــه امــام حســین(ع) بنگریــد که
هنــگام وضــو بنــد بند وجودشــان میلــرزد اما
مــا در عیــن ابراز محبــت به امام حســین(ع) در
معاصی بزرگ هم اضطراب نداریم!!
این اســتاد حــوزه علمیه ابراز کــرد :این زنگ
خطر اســت ،اینکه میبینیــم در عین محبت به
امــام حســین(ع) ،اراده کنتــرل نفــس را نداریم
یعنــی مــا لبه پرتگاه هســتیم و بــدون مراقبت،
گوهر محبت امام حسین(ع) و امام زمان(عج)
را از دست میدهیم.
وی تصریح کرد :در روایت اســت بر شــما باد
بر آل محمد(ص) ،چون آنها پیشــوایان شما به
ســوی بهشت هستند اگر پشــت سر آنها حرکت
نکنید به بهشت راه نمی یابید...
حضــور در خیمــه امــام حســین(ع) بــا ایــن
نــگاه ،اصحــاب را بــرای یــاری امــام زمان(عج)
یــاری میکنــد و آنها را مورد نــگاه مهر و عنایت
حضــرت(ع) قــرار میدهــد چنــان که یــک نگاه
امام حســین(ع) جــون سیاهپوســت را نورانی
کرد.
حجت االسام صبوحی در پایان خاطرنشان
کــرد :بــا مــرور آنچــه اصحــاب امام حســین(ع)
انجام دادنــد میتوان وظایــف منتظرانه را هم
دریافــت آنها همچــون پروانه گرد شــمع وجود
سیدالشــهداء(ع) میچرخیدنــد و بــه زودی
بــرای امــام زمان(عــج) هــم چنیــن میشــود و
یاران آرزوی شــهادت در رکاب امام مهدی(عج)
میکننــد .بــا حضــور در خیمه امام حســین(ع)
باید بدانیم عاشــورا آینه منتظران است تا عصر
ظهور.

خودمان را که اصالح کردیم ظهـــور رخ میدهد
سپهرغرب ،گروه انتظار:
استاد اخالق گفت :انتظار فرج
یک ایده و آرمان دست نیافتنی
نیست ،نباید به یک اعتقاد
حجت
االسالم بسنده کنیم بلکه باید در
علی ثمری
عمل منتظر آن وجود نورانی
(عج) بود ،با دعا کردن و ندبه
خواندن تکلیف ما تمام نمیشود.
ســبک زندگی مولفهای صرفًا ظاهری نیســت
بلکه مبتنی بر بســیاری از ریزترین مسائلی است
که بر عادات ،رفتار و منش شخص تاثیر گذاشته
و روال زندگــی او را شــکل میدهــد .ایــن چنین
میشــود که بهتدریج شاکله و ابعاد زیستی فرد
شــناخته میشود و اطرافیان او را به ویژگیهای
خاصــی میشناســند و مثــا میگوینــد ایــن کار
فانی است ،او عادت دارد که اینگونه رفتار کند.
ایــن مثــال از آن جهت بــود که به ایــن نکته
برســیم اساســا جــاری و ســاری شــدن دیــدگاه
دینــی در زندگــی ســبب میشــود تــا افــراد هر
لحظه از رفتار خود مراقبت کنند تا در سایه این
مراقبت به سبک زندگی منتظرانه و مرضی خدا
و امام عصر(عج) دست بیابند.
حجتاالسام علی ثمری با بیان اینکه اصاح
ســبک زندگی هدف رســالت پیامبر(ص) اســت،
اظهــار کــرد :از نخســتین روزی که آیــات قرآن بر
حضــرت رســول(ص) نــازل شــد ســبک زندگــی
دینــی در متن قرآن از ســوی خدا و توســط نبی
مکرم اســام(ص) عرضه شــد که :ای جانشین
خــدا روی زمیــن! ای انســانی کــه باید بــه مقام
عبداللهی برسی ،اینگونه باید زندگی کنی.
ایــن اســتاد اخــاق افــزود :پیامبــر(ص) بــه
عنوان ســبب خلقت آسمانها و زمین و انسان
کامــل بــزرگ ترین افتخــارش آن اســت که عبد
خــدا اســت .زمانــی کــه خداونــد میخواهــد از
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الب ِصیــر » ،یعنی عبــد بودن را به عنــوان ویژگی
رسول خاتم(ص) خود معرفی میکند.
وی اظهار کــرد :باید در آداب معاشــرتهای
مــا ،قرآن و فرهنــگ قرآنی حاکم باشــد ،اگر این
رویکرد کمرنگ است ،پررنگ شود ،اگر گرفتار کج
اندیشــی شــده ایم اصاح کنیم تا منتظر خوب
برای ولی خدا و امام زمان(عج) باشیم.
حجت االســام ثمری بیان کرد :امروز وظیفه
ما انتظار فرج حضرت حجت(عج) اســت؛ انتظار
فــرج یک ایــده و آرمان دســت نیافتنی نیســت،
این گونه نیســت که به یک اعتقاد بسنده کنیم
بلکــه باید در عمل منتظر آن وجود نورانی بود،
بــا دعا کــردن و ندبه خوانــدن تکلیف مــا تمام
نمی شود ،باید منتظر باشیم ،پیامبر اکرم(ص)
فرمود« :أفضل العمال انتظار الفرج».
وی بــا بیان اینکــه افضل اعمــال انتظار فرج
اســت ،تصریح کرد :انتظار فرج عمل است و دعا
خوانــدن و ندبــه کــردن جــزوی از آن محســوب
میشود ،از عللی که سبب غیبت امام زمان(عج)
شــد عــدم درک صحیــح از مقــام ولی خــدا و گم
شدن جهات دینی در زندگی مردم بود که سبب
از دست رفتن سبک زندگی اسامی شد.
اســتاد حوزه با اشــاره به قیام عاشــورای امام
حســین(ع) ،گفــت :فقط پنجــاه ســال از حضرت
رســول (ص) میگذشــت کــه سیدالشــهدا(ع)
فرمودند :فاتحه دین خوانده شده است ،لذا بعد
از حادثه عاشورا یکی از تکالیف ائمه اطهار(ع) این
بود که سبک زندگی دینی را به ما بیاموزند.
وی ادامــه داد :امــروز افــرادی کــه در زندگــی
شــان ریشــهها و جهــات مهــدوی وجــود دارد و

جزو منتظران امام زمان(عج) هســتند در همان
مسیر حرکت کردند ،انتظار یک عمل است یعنی
منتظر امام زمان(عج) در محیط کســب و کارش
باید ویژگیهای خاصی داشــته باشــد ،کسی که
منتظر است باید در زندگی ،در مواجهه با مردم،
در مسجد و ...ویژگیهای خاصی داشته باشد.
ثمــری تاکیــد کــرد :در جامعه مهــدوی ،باید
کرامت انســان در حریم و حــدود خاصی رعایت
شــود؛ اینها زمینه ظهور حضرت(عــج) را فراهم
میکند ،روزی که سبک زندگی ما مهدوی شد و
جایگاه اجتماعــی زن و مرد آن گونه که مد نظر
اســام ناب محمدی است شــکل گرفت ،زمینه
ظهور حضرت حجت(عج) فراهم میشود.
وی تصریــح کــرد :در ســبک زندگــی دینــی
اطمینــان دل و ثبــات قدم برای انســان حاصل
میشــود ،بــه هر انــدازه ای که عشــق بــه امام
زمان(عــج) و توجــه بــه ســاحت آن بزرگــوار و
اجداد طاهرینش در زندگی وجود داشته باشد،
در این صــورت از نعمت ثبات قدم ،اطمینان در
دل و باطن برخوردار میشویم.
ثمــری با بیــان اینکه منش مهــدوی با روش
حســینی اســت که اهمیت مییابد ،گفت :امام
زمان(عــج) هنــگام ظهــور نــدا میدهنــد« :اال
ــد َی ْال ُح َســین» ،بنابر این،
عالــم ِإ َّن َج ِّ
هل ْال َ
َیــا َأ َ
ســبک زندگــی بایــد حســینی باشــد« ،یالثارات
الحســین(ع)» اولین شــعاری اســت کــه از امام
زمان(عج) به عالم مخابره میشــود .یعنی چه
کســانی در دل خود درد حســین(ع) دارند .وی
تاکیــد کرد :لذا وظیفه مــا در روزهایی که امواج
و فرهنگ مهدوی دلهای مشتاقان را در درون
جامعــه مملــو از عشــق و امید کرده و دشــمن
را ســخت بــه هراس انداخته اســت ،ســنگین تر
میشود.
این اســتاد اخاق اظهار کــرد :مطالبه رهبری

باید در آداب معاشرتهای ما ،قرآن و فرهنگ قرآنی حاکم باشد ،اگر این رویکرد کمرنگ
اســت ،پررنگ شــود ،اگر گرفتار کج اندیشی شــده ایم اصالح کنیم تا منتظر خوب برای
امــروز وظیفــه مــا انتظار فــرج حضرت حجت(عج) اســت؛ انتظار فرج یک ایــده و آرمان
دست نیافتنی نیست ،این گونه نیست که به یک اعتقاد بسنده کنیم بلکه باید در عمل
منتظر آن وجود نورانی بود ،با دعا کردن و ندبه خواندن تکلیف ما تمام نمی شود ،باید
منتظر باشیم ،پیامبر اکرم(ص) فرمود« :أفضل األعمال انتظار الفرج».
و والیــت از جامعــه دینی و والیت این اســت که
حسینی زندگی کنیم .امام عصر(عج) نیز زمانی
کــه ظهور کنند منش و ســبک زندگی ای را از ما
میپذیرند که حسینی باشد.
ثمــری در پایــان خاطرنشــان کــرد :الگــوی

زندگــی مــا کربا اســت .ســبک زندگی مــان هم
باید بر اســاس کربا باشــد کــه در آن از طبقات
مختلــف حضــور داشــتند و آن گونــه حماســه
آفریدنــد ،کربا تنها یک حادثه تاریخی نبود بلکه
درس بندگی برای ما است.
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منفعتطلبی برخی از مسئوالن ،مردم را از ظهور دور میکند
سپهرغرب ،گروه انتظار:
آیتاهلل میرباقری با بیان اینکه
هر جا دولتمردان کمتر به دین
توجه کردند ،موجب دور شدن
آیت اهلل میرباقری مردم از دین شدند ،گفت:
هرگونه وابستگی مسئوالن به
چیزی جز اسالم ما را از خدا دور
میکند و بزرگترین مانع برای زمینهسازی ظهور
امام زمان (عج) است.
آیــت الل ســید محمدمهــدی میرباقــری
در تشــریح نقــش مســئوالن و سیاســیون در
زمینــه ســازی بــرای ظهــور و حرکت به ســمت
دولــت موعــود ،اظهــار کــرد :بنــا بــر روایــات،
ظهــور امــام زمان(عــج) بــه آمادگــی مــردم
بســتگی دارد ،پیامبــر(ص) نیز زمانــی مبعوث
شــدند که مــردم آمــاده بودنــد ،اســتعداد و
ذهــن مــردم آن زمــان از یک ســو بــا افزایش
ظلــم و ســتم و از ســوی دیگــر بــا نــزول کتــب
مقدســی همچــون تــورات و انجیــل آمــاده
بعثــت پیامبر(ص) بود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای ظهــور امــام
زمــان (عــج) مــردم عــاوه بــر آمادگــی باید از
وضعیــت جامعــه ســرخورده باشــند ،تصریــح
کــرد :ســرخوردگی مــردم در پــی ظلم ،فســاد،
تبعیض و مســتقر شــدن مســتکبران در جهان
اســت کــه امــروز تقریبــا ایــن مهــم در دنیا رخ
داده اســت ،بــه طــور مثــال چندســال قبل در
آمریــکا جنبش  99درصدیهــا علیه یک درصد
ســرمایه دار این کشــور و ظلمهای آنــان قیام
کــرده بود و ایــن روزها نیــز در فرانســه و دیگر
شــهرهای اروپــا مــردم بــه نشــانه اعتــراض به
ظلــم و فاصله طبقاتــی در خیابانها تجمعاتی
دارند و همگی آنــان آماده برقراری یک عدالت
گسترده هستند.
آیــت الل میرباقری اضافه کرد :زمانی که امام

نمازگزاردن
زمــان (عج) ظهــور میکنند ،بعــد از
ِ
عیسی بن مریم(ع) پشت سر ایشان ،مسیحیان
اولیــن نفراتــی هســتند کــه بــه ایشــان ایمــان
میآورنــد ،البتــه مســتکبران مخالف ایــن اتفاق
هســتند زیــرا در صورت تحقــق ظهــور ،راه آنان
برای ظلم و اســتکبار بسته خواهد شد ،همانند
آن کــه در زمــان بعثــت پیامبــر(ص) جوانــان به
سرعت ایمان میآوردند اما روسای قبایل مانع
بودند.
وی بــا بیــان اینکــه مــردم باید طعــم عدالت
امام زمان (عج) را در پی اجرای احکام در جامعه
اســامی بچشــند ،تاکید کرد :مســئوالن کشــور
بایــد به گونــه ای عمل کننــد که مــردم بپذیرند
تنها اســام میتواند جهان را نجات دهد ،امروز
قوانیــن لیبرالــی اروپــا درحال شکســت اســت و
مــردم از آن ناامیــد شــده اند لذا بایــد در جهان
نهادینــه شــود که اســام حکومت عدل اســت
کــه هیــچ تبعیضــی در آن
وجود ندارد و شــخص
اول جامعه اســامی
بــا دیگــر اقشــار
مردم تفاوتی ندارد
و همگی تسلیم امر
خداوند هستند.
رئیس فرهنگســتان
علوم اسامی قم ادامه
داد :مــردم بایــد لمــس
کننــد کــه حکومــت
برنامههــای
و
مســئو ال ن
صرفــا بــرای

خدمــت بــه آن هاســت نــه برای کســب ســود و
منفعت؛ امروز نگاه مردم در هر گروهی نســبت
به مقــام معظم رهبری این گونه اســت و روش
و عملکــرد ایشــان را قبــول دارنــد و علــت ایــن
اســت که ایشــان زندگی ســاده ای دارنــد و تنها
هدفشان پیشرفت و عزت جامعه است.
آیــت الل میرباقــری بــا ارائــه راهکارهایــی
برای قدم برداشــتن مسئوالن در زمینه سازی
ظهــور امام زمان (عــج) ،بیان کرد :مســئوالن
در گام اول بایــد بــه طــور کامــل از غــرب دل
«یا
ُببرنــد چنان که قرآن کریم هــم می
فرمایدَ َ :
َُ
َ
ُّ
َ
الن َصارى
ــود و َ
َأی َهــا َّال ِذیــن َآم ُنــوا َال َت َّت ِخ ُذوا ْالیه َ
ُ
ــض َوم ْ
ــن ی ّت َول ُهــمْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ َ َّ
ــاء َب ْع ٍ َ
َأو ِلی َ
ــاء َب ْع ُضهــم ُ َأو ْ ِلی ُ
ْ
منک ْ
ــدی ْال َق ْــو َم
ن
إ
ف
ــم
الل َال َیه ِ
ــه ِم ْنهــم ِإ َّن َّ َ
َ
َ
ّ
َِ ُ
ُِْ
الظ ِال ِمیــن؛ ای کســانی کــه ایمــان آوردهایــد!
َّ
ولــی (و دوســت و تکیــهگاه
یهــود و نصــاری را ّ
خود )،انتخــاب نکنید! آنها اولیای یکدیگرند؛ و

کســانی که از شما با آنان دوستی کنند ،از آنها
ّ
جمعیت ســتمکار را هدایت
هســتند؛ خداوند،
نمی کند».
اســتاد خارج فقه حوزه اضافه کرد :یهودیان
در گذشــته در اروپــا منــزوی بودنــد و امنیــت
نداشــتند زیــرا اروپاییهــا معتقــد بودنــد آنهــا
قاتل عیســی بــن مریم(س) هســتند اما همین
مســیحیان با یهودیان همراه شــدند و اسرائیل
را ایجاد کردند و آن را خط قرمز خود میدانند تا
با کمک یکدیگر صدای حق را در دنیا قطع کنند؛
از این رو وظیفه ما است که راه نفوذ فرهنگی را
بر آنها ببندیم.
وی در ادامه تصریح کرد :امام خمینی(ره) نیز
همین نگاه را داشتند و همواره بر توجه به دین
و خدای متعال تاکید داشتند و میفرمودند که
مــا وظیفه خود را انجــام میدهیــم .باید توجه
داشــت هر جا کــه دولتمــردان کمتر به مســئله
دین توجــه کردنــد و به فکر
خــود بودنــد موجــب
دور شــدن مــردم از
دین شدند.
آیت الل میرباقری
بــا بیان اینکه اســام
برنامــه جامعــی برای
زندگــی دارد و بــه
دلیــل اینکــه برگرفتــه
از کام و علــم خداونــد
اســت ،هیچــگاه بــا
نقــص مواجه
میشــود،
تا کیــد

یهودیان در گذشته در
اروپا منزوی بودند و امنیت
نداشتند زیرا اروپاییها
معتقد بودند آنها قاتل
عیسی بن مریم(س) هستند
اما همین مسیحیان با
یهودیان همراه شدند و
اسرائیل را ایجاد کردند و آن
را خط قرمز خود میدانند تا
با کمک یکدیگر صدای حق را
در دنیا قطع کنند؛ از این رو
وظیفه ما است که راه نفوذ
فرهنگی را بر آنها ببندیم.

کــرد :ما بــا دارا بودن این برنامــه جامع نیازی به
غرب و برنامههای آنان مانند ســند  2030نداریم
و بایــد بدانیم هرگونه وابســتگی بــه آنان ما را از
خداوند دور میکند و بزرگترین مانع برای زمینه
سازی ظهور امام زمان (عج) است.
نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان
رهبری در پایان خاطرنشان کرد :براساس روایات
آخرالزمانــی ،در این دوران کفر جایگزین اســام
میشــود یعنی وابستگیها به کفر جهان اسام
را به فساد میکشاند لذا برای حل این مشکات
بایــد فرهنــگ نــاب اســامی را اجرایــی کنیــم که
در ایــن صورت نیــز تمام مردم جهان با تاســی و
نظاره به ایران اســامی عاشق ظهور امام زمان
(عــج) میشــوند و بــا آماده شــدن ذائقــه دنیا،
ظهور رخ میدهد.

خط قرمز منتظران واقعی
سپهرغرب ،گروه انتظار:
امام صادق(ع) میفرمایند:
«فریب نماز و روزه اشخاص
را نخورید ،چراکه شخص چه
بسا به نماز و روزه حریص و
منتظران امام
به آنها عادت کرده باشد که اگر
ترک کند ،دچار وحشت شود.
لیکن آنان را با راستگویی و امانت داری امتحان
کنید».
منتظــران امــام عصــر (عــج) و آنهــا کــه در
انتظــار آمــدن مصلحــی جهانیانــد کــه بیایــد و
شــب تــار ظلم و ســتم و بــی عدالتــی را به صبح
روشــن عدالــت تبدیل کنــد قطعًا باید خــود نیز
صالــح بــوده و در تــاش باشــند تــا بــه صفــات
صالحان آراســته شــوند و از رذیلتهایی که آنها
را از صفــوف مهدی باوران و مهــدی یاوران جدا
میکند ،بپرهیزند و در ترک آنها برآیند.
یکــی از ایــن رذیلتهــا کــه در نهــی و مذمت
و تــرک آن بــه ّ
کــرات در آیــات و روایــات توصیــه
شــده «دروغ» اســت ،چنان که در روایت از امام
عسکری (ع) است که فرمودند« :تمام پلیدىها
در اتاقــی قرار داده شــده و کلیــد آن اتاق ،دروغ
است»
لــذا بنابــر تصریــح آموزههــای دینــی ،دروغ از
گناهان کبیره اســت کــه ایمان را نابــود میکند.
از بعضی از روایات اســتفاده می شــود که دروغ
کلیــد گناهــان اســت .در حدیثــی از امــام باقــر
َ
ــل
(علیهالســام) میخوانیــمِ :
«ا َّن َ
الل َع َّــز و َج َّ
فال
لش ِّــر َا ْقفــاال َو َج َع َل
ج َعل ِل
مفاتیح ِت ْل َ
ــک َْ
اال ْق ِ
َ
َ
ا َلش َــراب َّ ،و الک ُ
ٌّ
ــراب؛ خداونــد
ــذب َشــر ِمــن َّ
ِْ ْ
الش ِ
َ َّ َ
متعــال بــراى ّ
شــر قفــل هایی قــرار داده اســت،

و کلیــد آن قفلهــا شــراب اســت (چرا کــه مانع
اصلی زشــتیها عقل است و شراب عقل را از کار
میاندازد) و دروغ از شراب هم بدتر است».
عاوه بر ایــن ،امیرالمومنین امام علی(ع) در
حدیثی شــریف فرمودند« :بدترین سخن ،دروغ
است».
ایشــان همچنیــن در مذمــت دوســتی بــا
دروغگویــان فرمودنــد« :از دوســتی بــا دروغگو
بپرهیــز که مانند ســراب اســت ،دور را در نظر تو
نزدیــک ،و نزدیک را دور می ســازد (و تو را گمراه
می کند)».
ایــن روایــات و تاکیــدی کــه بــر زشــتی و آثار
ســوء دروغگویــی شــده ،ثابت میکنــد یکی از
اصلــی ترین فضایل اخاقی کــه منتظران امام
عصر(عــج) به عنوان منجــی موعود(عج) باید
خود را به آن آراســته کنند ،صدق و راستگویی
و پرهیــز از دروغگویــی اســت ،چنــان کــه امام
صــادق(ع) میفرماینــد« :فریــب نمــاز و روزه
اشــخاص را نخورید ،چراکه شخص چه بسا به
نماز و روزه حریص و به آنها عادت کرده باشــد
کــه اگــر تــرک کنــد ،دچار وحشــت شــود .لیکن
آنــان را بــا راســتگویی و امانــت داری امتحــان
کنید».
حجــت االســام «مرتضــی آقاتهرانــی» در
ســخنانی با عنــوان «دروغ ،خط قرمــز مومن»،
اظهار کرد :صدق دارای مراتب اســت ،گاهی فرد
دارای صــدق اســت ،گاهــی صــدوق اســت و گاه
صدیــق ،یعنی در گفتار او بــه قدری صدق حاکم
ّ
اســت و راســتی اش تــا جایی شــدت دارد که هر
چــه دقــت کنــی ،او راســت گفتــه اســت؛ اینطور
انســانها بســیار عادل اند .چــون عدالت یعنی

قرار دادن شــیء در جای خودش اســت لذا فرد
صدیق اگر تعریف میکند به اندازه است نه کم و
نه زیاد .این دقت را باید بچه مسلمانها داشته
باشــند وگرنــه بتدریــج کاذب و خــدای ناکــرده
کذاب میشویم.
اســتاد اخــاق ادامــه داد :از محضــر امــام
صــادق(ع) پرســیدند :ممکــن اســت مومــن
دهانــش بــه شــراب آلــوده شــود؟ حضــرت(ع)
فرمودنــد« :بعیــد نیســت» ،پرســیدند :ممکــن
است دامن اش به فحشاء آلوده شود؟ ایشان
پاســخ دادند« :بعید نیســت» پرسیدند :ممکن
اســت مومن دروغ بگویــد؟ امــام(ع) فرمودند:
«هرگــز ،دروغ میگویــد فقــط کســی کــه ایمان
ندارد».
وی تصرح کرد :ما ابزاری برای سنجش ایمان
افــراد نداریم اما از نشــانهها میتــوان به وجود
و میــزان ایمــان در افراد پی برد ،مثــل زمانی که
پزشــک با نشــانهها به بیماری پی میبرد و آن را
تشخیص میدهد.
آقاتهرانــی صداقــت و راســتگویی را از
نشــانههای ایمان برشــمرد و گفــت :نباید حتی
در شــوخی دروغ بگوییــد ،چنــان کــه در روایت
اســت «بنــده ای طعــم ایمــان را نمــی چشــد
مگــر دروغ را تــرک کنــد چــه بــه شــوخی و چــه
جــدی»؛ وقتــی راســت میگوییــم بایــد دســت
و پــا و زبــان مــان هم راســت بگوینــد ،وقتی در
زبان میگوییم شــیعه و محب امام حســین(ع)
هســتم به راســتی و در قلب و زبــان و عمل هم
باید چنین باشیم.
وی با بیان اینکه بنابر روایت «مسلمان کسی
اســت کــه مســلمانان از دســت و زبــان اش در

امان باشند» ،ابراز کرد:
دســت و زبــان مــا هــم
باید مســلمانی را نشان
بدهد؛ ُخلف وعده دروغ
اســت اینکــه شــخصی
میگویــد  8میآیــم 8
و نیــم میرســد ،اینکــه
بــه ولــی فقیــه اعتمــاد
میدهیــم و بعــد کار
خودمان را میکنیم و...
دروغ است.
االســام
حجــت
آقاتهرانی با بیــان اینکه
دروغ نشانه عدم ایمان
است ،خاطرنشــان کرد:
دروغگویــی و خلــف
وعــده در تاریــخ اســام
بســیار اســت چنــان که
پنجــم شــوال ســال 60
هجــری ( 25روز پــس
از ورود مســلم بــن
عقیــل(ع) بــه کوفــه)
حــدود  18هــزار نفــر از
مسلمان (اعم از شیعه و اهل سنت) با نماینده
امام حســین(ع) بیعــت کردند و  12هــزار نامه از
کوفه به ســوی سیدالشــهداء(ع) فرستادند اما
بعــد زیرش زدند و عاشــورا رقم خورد؛ البته این
ُخلف وعدهها ســابقه داشــت چنان که در غدیر
با پیامبر(ص) بیعت کردند و بعد از رحلت نبوی،
امیرالمومنین(ع) را تنها گذاشتند.
بنابــر آنچــه بیــان شــد دروغگویــی از آفاتــی

اســت که اگر به ســبک زندگــی منتظرانه بخورد
از نشــاط و اثرگــذاری اش کاســته و روح انتظــار
را تضعیــف میکنــد .چراکــه اساســًا در پرتــوی
ایمان اســت که میتوان منتظر بود و مســیر را
بــرای ظهــور و روی کار آمــدن آن دولت موعود
فراهــم کــرد وگرنه بــا از بین ایمــان در پی دروغ
و دروغگویــی ،دیگــر انتظار و زمینه ســازی برای
ظهور معنی نخواهد داشت.

در روضهها برای فرج زیاد دعا کنید
سپهرغرب ،گروه انتظار:
یک استاد اخالق با بیان اینکه
در جلسات سوگواری ماه
محرم باید برای فرج امام زمان
آیتاهلل جاودان (عج) زیاد دعا کنیم ،گفت:
امام زمان(عج) در دهه اول
محرم در کربال خیمهای برپا و
خودشان در آن روضه خوانی و سخنرانی می
کنند اهل بصیرت میتوانند در آن خیمه حاضر
شوند.
آیتالل محمدعلی جاودان ،اســتاد اخاق به
مناســبت ســوگواری ایام محرم در مسجد امام
خمینــی (ره) بازار تهران به ســخنرانی پرداخته و
گفت :در جلســات سوگواری ماه محرم باید برای
فرج امام زمان (عج) بسیار دعا کنیم.
وی افزود :با آغاز محرم خیمهای بر ســر عالم
هستی نســب میشود که تا عصر روز یازدهم در
آن اقامه عزا شود.
آیت الل جاودان تصریح کرد :امام زمان(عج) در
دهه اول محرم در کربا خیمهای به پا و خودشان

در آن روضه خوانی و سخنرانی می کنند.
این اســتاد اخاق ادامه داد :انسان چشم پاک
و بابصیــرت میتوانــد در کربــای معلــی در خیمه
حضــرت حجت(عــج) حاضــر شــده و بــه عــزاداری
بپردازد .اگرچه ما از این توفیق بی بهره هستیم اما
میتوانیم با حضرت حجت(عج) همراهی کنیم.
وی با بیان اینکه مراقبت از چشــم الزمه بهره
بــردن از عــزاداری امام حســین(ع) اســت ،اظهار
کرد :انســان اگر بخواهد تنها بــه اندازه یک قدم
از این دهه بهره ببرد آن اســت که مراقب چشــم
خــود باشــد و ســعی کنــد حتــی بــا مــوارد گناه
برخــورد نکند تــا بتواند از ســوگواری بــرای امام
حسین (ع) بهره برداری کند.
آیتالل جاودان با بیان اینکه خداوند متعال
در قرآن کریم دربــاره مومنان و صالحان صحبت
میکنــد .گفــت :همــه مــا ایمــان داریــم و عمل
صالــح انجــام میدهیم امــا مومنــان و صالحان
واقعــی هرگز دروغ نمی گوینــد و اهل ربا ،غیبت
و گناه نیستند.
ایــن اســتاد اخاق با بیــان اینکه انســانهای

صالح در بهشــت هســتند ،ابزار کرد :این افراد با
اینکــه روی زمین قرار دارنــد اما همواره نظاره گر
بهشت هســتند .همچنین قرآن کریم میفرماید
بــرای مومنــان و صالحــان واقعــی چیــزی کــم
نگذاشــتیم؛ در بهشــت بــه انســانهای صالحهر
آنچــه بخواهند عطا میشــود زیرا آنــان صاحب
بهشت را میبینند.
وی افــزود :برخــی صالحــان هنــگام مــرگ به
پروردگار وارد میشــوند ،این ورود معنا دارد که
هــر آنچــه بخواهند به آنــان مرحمت میشــود.
آنــان دیگــر بــه چیــزی نیــاز نــدارد زیــرا بــه همه
خوبیها وارد میشوند.
آیــت الل جــاودان ادامــه داد :افــرادی کــه
پــاک زندگی کردنــد و وظایف خود را به درســتی
انجــام دادند به این مرتبه دســت پیدا میکنند.
آنهــا در بهشــت دستشــان را بلند نمــی کنند که
درخواســتی داشــته باشــند بلکــه هر آنچــه نیاز
دارنــد به ســمت آنــان میآیــد .این فضــل بزرگ
و کبیــر خداونــد متعــال بــه افــراد صالح اســت.
جایگاهــی که ایــن افــراد پیدا میکنند ســلطنت

اســت و مدام در کنار صاحب اصلی بهشت بوده
و همواره به آنان بشــارت داده میشــود که این
مزد ایمانی است که کسب کردند.
ایــن اســتاد اخــاق بــا اشــاره بــه حدیثــی از
پیامبــر اکرم(ص) مبنی بر اینکه من از شــما مزد
رســالت نمیخواهــم خواســتهام مــودت ذوی
القربی اســت ،اظهار کرد :پیامبر اســام(ص) روز
مباهله ذی القربی را بــه همگان معرفی کردند،
روز مباهلــه پیامبــر(ص) جلــو و امام علــی(ع) و
حضرت زهرا(ع) و حســنین(ع) پشت سر حضرت
حرکــت میکردنــد .اینجــا مقصــود از مــودت و
دوســتی در عمل اســت برای مثال کسانی که در
عــزاداری امــام حســین(ع) لباس مشــکی به تن
کرده و برای ایشــان ســوگواری میکنند در واقع
به صورت عملی دوســتی و مودت خود را نشان
میدهد.
وی افــزود :براســاس روایــات؛ هــر کــس این
مــودت را در عمــل کســب کنــد خداونــد بــه
خوبیهــای میافزایــد .اشــک ریختــن بــر امــام
حســین(ع) نــزد خداوند متعال بســیتر محبوب

اســت .این اشک در اصل پیوند دهنده انسان با
عزاداری حضرت زهرا(س) در عالم عرش اســت.
طبــق صریح روایــات؛ تنها کســانی خوشــحال و
شــادمان وارد قیامــت میشــوند کــه در عالــم
دنیا برای امام حســین(ع) گریه کرده باشــند ،در
قیامت گریه کنان بر امام حســین(ع) چشــمانی
روشــن و شاد دارند و فرشــتگان همواره بر آنان
وارد میشــوند و جایگاه بهشــتی آنها را بشــارت
میدهند.
آیــت الل جــاودان گفــت :هرکــس بــرای امام
حســین(ع) گریــه میکنــد بایــد از ایــن اشــک و
عــزاداری مراقبت کند که با عملی ناپســند از بین
نرود زیرا اشــک بر امام حســین(ع) ذخیره آخرت
اســت و یک قطره اشک بر امام حسین(ع) آتش
جهنم را خاموش میکند.
این اســتاد اخــاق در پایــان اظهار کــرد :پس
از مرگ عــزاداران واقعی امام حســین(ع) گرفتار
ســختی قیامت نمیشــوند ،عــزادار واقعی امام
حســین(ع) بــا عمــل صالح بــرای نجات خــود از
وحشت مرگ و قیامت تاش میکند.

تحلیل
راز تعلق جمعـــــه به
(عج)
امام زمان
سپهرغرب ،گروه انتظار :روز جمعه
در منابع معتبر دینی متعلق به
امام عصر (ارواحنا لهالفدا) یاد شده
است؛ از مهمترین اعمال مؤمنان در
روز جمعه ،توجه به حضرت مهدی
ظهور امام
(عجلاهللتعالیفرجهالشریف) و انتظار
فرج آن بزرگوار است.
مروری بــر روایات و آموزههای مرتبــط با مهدویت
نشــان میدهــد کــه اگرچــه همــه اوقــات و لحظــات
بــه حضــرت بقیهاللاالعظــم عجــلالل تعالــی فرجه
اختصــاص دارد و زمــان از وجــود مقــدس ایشــان
برکت میگیرد اما هســتند اوقاتــی و ایامی که از نظر
انتســاب به ایشان ،شــهرهاند و در آنها بهتر میتوان
به امام عصر(عج) نزدیک شــد و با حضرت(عج) انس
گرفت.
بر اســاس منابع روایی و دینی اوقاتی که به حضرت
امام زمان (عج) اختصاص دارد ،هشــت زمان است .در
کتــاب «نجم الثاقب» بدین گونه از این اوقات نام برده
شــده است« :اول شــب قدر؛ هر سه شــب مردد ،دوم
روز جمعه ،سوم روز عاشــورا ،چهارم از وقت زرد شدن
آفتــاب تــا غــروب آن در هــر روز ،پنجــم عصر دوشــنبه،
ششــم عصر پنجشنبه ،هفتم شب و روز نیمه شعبان،
هشــتم روز نــوروز ».در ایــن نوشــتار فضیلتهــای روز
جمعــه به عنوان روز منتســب به حضــرت حجت(عج)
مرور میشود:
روز جمعه
روز جمعــه در منابــع معتبــر دینــی متعلق بــه امام
عصــر (ارواحنا لــه الفداه) یاد شــده اســت .در فضیلت
ایــن روز مطالــب بســیاری از طریق روایات به دســت ما
رسیده تا حدی که از این روز یکی از چهار عید مسلمین
نام بردهاند .اعمال بســیاری برای این روز ذکر شــده که
بخشــی از آن در مفاتیــح الجنان و مصبــاح المتهجد و
دیگر کتب ادعیه آمده است.
طبرســی در کتــاب نجــم الثاقــب مینویســد« :روز
جمعــه کــه از چنــد جهت اختصــاص و تعلــق دارد به
امام عصر (علیه الســام) یکی آنکه والدت باسعادت
آن جنــاب در آن روز بــود و دیگــر آنکــه ظهــور موفور
الســرور آن حضرت(عــج) در آن روز خواهــد بــود و
ترقــب و انتظــار فرج در آن روز بیشــتر از روزهای دیگر
اســت چنانچه در جمله از اخبار تصریح به آن شده و
در زیارت مختصه به آن جناب اســت در روز جمعه که
«یــا موالی یا صاحب الزمان صلوات الل علیک و علی
آل بیتــک هذا یوم الجمعه و هــو یومک المتوقع فیه
ظهــورک و الفــرج فیــه للمومنین علی یــدک »....عید
بــودن روز جمعــه و آن را یکــی از عیدهــای چهارگانه
شــمردن در حقیقت به جهت آن روز شــریف اســت و
بــرای آن مؤمنــان مخصــوص که با دیــدن زمین پاک
و پاکیــزه از لــوث شــرک و کفــر و قــذرات معاصی و از
وجــود جباریــن و ملحدیــن و کافریــن و منافقیــن
و ظهــور کلمــه حــق و اعــای دیــن و شــرایع ایمان و
شــعایر مســلمین بی مزاحمــت و ممانعــت احدی از
اعــداء خداونــد و اولیــای او در آن روز چشــم و دل
ایشــان روشــن و منــور و مســرور و خرســند خواهــد
شد».
در فضیلــت روز جمعــه احادیــث بســیار نقل شــده،
راوى گویــد :امــام صــادق (علیــه الســام) فرمودنــد:
«چــون عصــر پنجشــنبه و شــب جمعــه فــرا میرســد
فرشــتگانی از آســمان فرود میآیند کــه قلمهاى طا و
صفحههاى نقــره به همراه دارند و در عصر پنجشــنبه
و شب جمعه و روز جمعه تا غروب آفتاب نمینویسند
مگر صلوات بر پیغمبر(ص) را و سفر کردن و از پی کارى
رفتــن در روز جمعه خوب نیســت و خــوب نبودنش به
خاطــر نماز جمعه اســت اما پس از خوانــدن نماز جائز
است و مبارک».
بهترین اعمال روز جمعه
از مهمتریــن اعمال مؤمنــان در روز جمعه ،توجه
به حضــرت مهــدی (عجلاللتعالیفرجهالشــریف) و
انتظــار فــرج آن بزرگوار اســت .در ایــن روز ،زیارت آن
حضرت(عــج) و دعــا بــرای تعجیــل فرج او مســتحب
اســت؛ زیــرا طبق برخــی روایات و زیــارات ،امید ظهور
آن حضرت(عــج) در روز جمعــه بیــش از ســایر روزها
است.
از اعمــال روز جمعــه کــه تعلــق به حضــرت صاحب
الزمــان (عج الل تعالی فرجه الشــریف) خواندن دعای
ندبــه و گریســتن در فــراق ایشــان اســت و همچنیــن
خوانــدن زیــارت روز جمعــه کــه در کتبــی مانند
جمــال االســبوع نقــل
مفاتیــح الجنــان و
علیــک یــا حجــه الل فــی
شده اســت« :السام
یــا عیــن الل فــی خلقــه
ارضــه الســام علیک
الل الــذی بــه یهتــدی
الســام علیک یــا نور
المهتدون.»...
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کســى که از آفریدگار پیروى کند از خشــم آفریـــدهها بـــا کى نـــدارد و کســى که
خــدا را به خشـم آورد ،باید باور کند که مردم بر او خشم خواهند آورد.
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ایران و جهان
ترامپ با اشاره به سفر پلوسی؛

این دیوانه چرا به تایوان
رفت؟!
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان:
ترامپ با انتقاد از اقدام نانسی پلوسی
در سفر به تایوان او را "دیوانهای"
خواند که همیشه باعث دردسر است.
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور ســابق
ترامپ
آمریــکا ،در پلتفــرم اجتماعی "حقیقت"
خــود نوشــت :چــرا نانســی پلوســی
دیوانــه در تایــوان اســت؟ او همیشــه باعــث دردســر
میشــود .هیچ کاری را خوب و درست انجام نمیدهد
(دو اســتیضاح ناموفــق ،از دســت دادن مجلــس و
غیره) .تماشا کنید!"
ترامپ در دوران ریاستجمهوری خود مدت کوتاهی
پس از امضــای فاز اول توافق تجاری با شــی جینپینگ،
رئیس جمهور چین در ژانویه  ،2020مدعی شد که روابط
ایاالت متحده بــا چین "در حال حاضر احتماال هرگز بهتر
از این نبوده است".
او در جریــان نشســت ســاالنه اقتصــاد جهانــی در
داووس ســوئیس گفــت« :شــی بــرای چین اســت ،من
برای ایاالت متحده ،اما غیر از این ،ما همدیگر را دوست
داریم».
امــا در شــیوع کووید 19-انگشــت اتهام را به ســوی
چیــن گرفــت و این بیمــاری را "ویــروس چینــی" نامید و
گفت که "قبًال رابطه بسیار خوبی با شی داشته ،اما االن
چنین احساسی ندارد".
هفته گذشــته ،ترامپ نســبت به رفتن پلوســی به
تایوان هشــدار داد و گفت :هــر چیزی که او نزدیکش
شــود به هــم می ریــزد .چرا نانســی پلوســی بــا چین
و تایــوان درگیــر میشــود؟ جز اینکه دردســر ســازی
کنــد و برای شــوهر کاهبردارش پول بیشــتری ایجاد
کنــد کــه احتمــاًال شــامل تجــارت و اطاعــات داخلی
می شود.
او گفت :هر چیزی که او دست بزند به آشوب ،اختال
و گند کشــیده میشــود (دومین «شکست» بزرگ او در
کنگــره در حال حاضر اتفــاق میافتد!) ،او فقط اوضاع را
بدتر خواهد کرد .نانســی دیوانه باعث اصطکاک و نفرت
بزرگ میشود .او مصداق خرابکاری است!

سیل قابل پیشبینی است
اما در حد اندک!
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان:
رئیس سازمان محیط زیست تاکید
کرد :سیل قابل پیش بینی است اما در
حد اندک.
علــی ســاجقه دربــاره پیشبینــی
علی سالجقه
هواشناســی از وقوع سیل اظهار کرد :از
لحاظ آماری قابل پیشبینی اســت ،ولی
در حــد اندک .شــرایط تغییــر اقلیمی وضعیتــی را ایجاد
کرده که پیشبینی ســازمان هواشناسی و دستگاههای
دیگر خیلی نمیتواند دقیق باشد.
وی افــزود :تــوده ابــری میآیــد ،جبههای کــه حرکت
میکنــد و وارد کشــور میشــود ،پیشبینــی میشــود،
ولی باد و مســائل دیگر به ســرعت تأثیر میگذارد .البته
دستگاههای متخصص کار خود را انجام میدهند ،ولی
اینکــه بخواهنــد دقیقًا پیشبینــی کنند تحــت تاثیر این
مــوارد اســت .مــن نمیخواهم بــه آن معنا دفــاع کنم،
ولی از لحاظ علمی این پیشبینی خیلی نمیتواند جایی
داشته باشد.
ســاجقه یادآور شــد :در شــرایط تغییر اقلیمی ،باید
منتظــر این موارد باشــیم .آنچه که مهم اســت مدیریت
کــردن این موارد اســت و اینکه آیا قابــل مدیریت کردن
اســت یا نــه .بارها گفتیم کــه کاما قابــل مدیریت کردن
اســت و آنچــه در زمینــه مدیریــت جامــع حــوزه آبخیــز
گفتهایــم بــه عنوان یک نقشــه راهبــردی برای کشــور و
همه دستگاهها موردنظر قرار گیرد.
رییــس ســازمان محیط زیســت گفت :هر دســتکاری
در طبیعت برمبنای توانمندیها و داشــتههای طبیعت
انجام شود خیلی راحت میتوانیم مسائلی مثل سیاب
و مخاطرات دیگر را کنترل کنیم .کشــور ما از لحاظ ذاتی
وضعیتی دارد که اگر دوســال ســیل نیامد ،خشکسالی
نبــود و زلزلــه نیامد باید انگشــت به دهان باشــیم .این
ذات ســرزمین ماســت و بایــد آن را با همیــن مقتضیات
مدیریت کنیم.
وی افــزود :متاســفانه برخــی اوقــات دنبــال کارهای
هزینهبر میرویم که بیشتر به چشم بیاید ،اما از کارهایی
کــه هارمونــی طبیعــت را حفــظ میکنــد و خیلــی راحت
میتوانــد جریانهــای رام نشــده را آرام کنــد ،را پیگیری
نمیکنیم.
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سپهرغرب ،گروه ایران
و جهان :سخنگوی قوه
قضائیه با اشاره به وضعیت
حمید نوری و اسداهلل اسدی
گفت :آنچه که تاکید داشتیم
ستایشی
و داریم استرداد این عزیزان
و برگشتشان به وطن و تنبه
کشورهایی که آنها را نگه داشتهاند،ۀ است.
مســعود ستایشــی گفــت :رمز مانــدگاری
عاشــورا قیــام سیدالشــهدا علیــه ظلــم و
بیعدالتــی و بــه پاخواســتن و ایســتادگی در
برابــر انحــراف و بــرای ایجــاد اصــاح و تحول
بود.
وی افزود :ما بایــد موقعیت فعلی خود را
در صحنــه فعلی کربا بیابیم ،کما اینکه امروز
اســتکبار و صهیونیســم بینالملــل همــان
روش یزید را در پیش رو داشته و به آن عمل
می کنند.
ســخنگوی قوه قضائیه با اشــاره به سیل
عظیــم در کشــور گفــت :بــر اســاس آخریــن
گزارشهــا  78فوتــی و  16مفقــودی و 36
مصدوم حاصل ســیل بوده اســت .اقدامات
پیشــگیرانه و رفع الیروبی بیش از پیش مورد
انتظار اســت .تحقــق مولفههای پیشــگیرانه
رمز موفقیت ماســت .عظم جدی وجود دارد
تا کمبودها جبران شود.
ستایشــی ضمــن تبریــک فــرا رســیدن 17
مردادمــاه روز خبرنــگار گفــت :مــا از نقــد و
پرســش افکار عمومی و خبرنگاران استقبال
می کنیم.
ســخنگوی قــوه قضائیه با اشــاره اجاس
ســاالنه حقوق بشــر اســامی در روز گذشته
گفــت :موضــوع حقــوق بشــر موضوعــی
بنیادیــن و زیرســاختی اســت .اختافــات
مبنایی در نگاه غرب و اســام وجود دارد اما
غربیها با همان روحیه استکباری درصددند
کــه مبانــی خــود را به همــه جهانیــان دیکته
کننــد و اســتکبار جهانــی در صــدد آن اســت
کــه شــعارهای خــود را بــه همــه مــردم دنیا
تحمیــل کند .این رویکــرد مبتنی بــر یکجانبه
گرایــی اســت و ربطــی به مردم و حقوق بشــر
نــدارد و آنهــا اعتقاد دارند که مــردم جهان و
اســام این مفاهیم تحمیلــی را بپذیرند .ما از
سیاســی کردن حقوق بشــر پرهیــز کرده و به
آن اعتراض داریم.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت حمید نــوری و
اسدالل اسدی گفت :آنچه که تاکید داشتیم
و داریم اســترداد ایــن عزیزان و برگشتشــان
بــه وطــن و تنبــه کشــورهایی کــه آنهــا را نگه
داشتهاند است.
ستایشــی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر
اینکــه با توجــه به الیحــه انتقــال محکومان
بیــن ایــران و بلژیــک ،آیــا قــوه قضائیــه در
راســتای تبــادل زندانــی بیــن ایــران و بلژیــک
تقاضایــی برای اقای اســدی داشــته یــا خیر؟
گفــت :آقــای اســدی از مامــوران دیپلماتیک
ایــران و در ویــن بودنــد و براســاس مقــررات
واجــد مصونیــت سیاســی بودنــد و بــه طور
غیرقانونی در آلمان بازداشــت میشود و در
آلمــان بــا  121روز بازداشــت غیرقانونــی بود.
بر اســاس حکــم غیرقانونی دادگاه در ســال
 2018بــه بلژیــک منتقــل میشــود و دادگاه
بلژیکی آقای اســدی را غیرقانونی به  20سال
حبــس محکوم میکند و بارها مورد اعتراض
واقع شــده و به کشــور مربوطه اعام شــده
اســت .راجــع بــه مصوبــه ای کــه در مجلس
تصویــب شــده و بــرای تبــادل محکومان در
نظــر گرفتند ،ما آن را به فال نیــک میگیریم و
آقای اســدی باید مسترد شود و تقاضا داریم
چــون محکومیــت آقای اســدی بــدون عرف
بینالمللــی و غیرقابــل قبــول و مخــدوش
دفــاع صــورت گرفتــه لذا اســترداد ایشــان را
میخواهیم و انشــاءالل این مطالبه محقق
شــود .تبادل هم فعا در دستور کار نیست.
وی دربــاره حمید نــوری نیز گفت :نســبت
بــه آقــای نــوری تاشهــا انجــام و در عرصه
بینالمللــی و دولــت و در قــوه قضائیــه
پیگیــری میشــود ولــی بدانیــد اینهــا تحــت
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تأکید بر استرداد نوری و اسدی
کنتــرل گروههــای تروریســتی هســتند و باید
به خودشــان بیایند و حق را اعمــال کنند که
ادعای حقوق بشر دارد.
وی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره اینکــه
خبرهایــی منتشــر شــده مبنــی بر دســتگیری
و اســترداد خــاوری و آخریــن وضعیــت ایــن
پرونــده گفــت :خبــر مربــوط به دســتگیری و
یا بازداشــت و اســترداد آقای خــاوری تکذیب
میشــود و صحــت نــدارد .مکاتبــات الزم بــا
اینترپل شــده و از آنجا که تبعه کانادا اســت،
دولــت کانــادا همــکاری الزم را برای اســترداد
ایشــان نــدارد .فرار آقای خاوری در کشــور در
پی مطرح شدن پرونده هاست و در خواست
جمهــوری اســامی ایران اســترداد ایشــان از
کاناداســت تــا مواردی که در مــورد او مطرح
میشــود در دادگاه صالح در ایران رســیدگی
شود.
ســخنگوی قــوه قضائیــه افــزود :علیرغــم
ادعای حقوق بشــری کشــوری مثل کانادا در
رابطــه با مقید بــودن به قوانیــن بینالمللی
نســبت بــه اســترداد او اســتنکاف میکنــد و
حاضــر بــه تمکین عــرف بیــن الملل نیســتند
و اســترداد مجرمیــن از اینترپــل قاعــده الزم
االتبــاع اســت .کانــادا پناهــگاه مجرمیــن
ومتهمــان شــده و جای نگرانــی دارد .حقوق
مردم باید حفظ شــود و باید خاوری مســترد
شود.
وی در خصــوص پرونــده ثبــت ســفارش
خــودرو گفــت :موضــوع این بود که یکســری
وارد کننــده که به صورت ســنتی خودرو وارد
میکردنــد پــس از گزارشهــای ضابط خاص،
اشــخاصی فاقــد شــرایط مذکــور مبــادرت با
تبانــی بــا برخــی از کارکنــان تجــارت کــرده و
اقــدام بــه جعــل دادههــا و ثبــت  264فقــره
ثبــت ســفارش مجعول کرده بودنــد و 6800
دســتگاه خــودرو بــه کشــور وارد شــد .ایــن
پرونــده مربوط به قبل اســت و در ناحیه 28
دادســرای تهران مطرح اســت و امید است تا
ده روز آینده به دادگاه عمومی تهران ارسال
شود.
وی افــزود :ایــن پرونــده در دادگاه مطرح
و کیفرخواســت آن صــادر شــد و دادگاه
نســبت بــه رســیدگی آن اقــدام کــرد و در
فرایند دادرســی ایراداتی مطرح شــد و تا ده
روز آینــده ایــن ایــرادات رفع خواهد شــد و با
 99شــخصیت حقیقــی و حقوقی بــه دادگاه
انقاب ارسال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی
مبنــی براینکــه آیــا در خصــوص پــروژه "قائم
شــهریار" -کــه ظاهرا با مشــارکت شــهرداری
شــهریار و شــرکت فــوالد احســان اهــواز در
ســال  91شــروع شــده ،واحدهایی بــه مردم
فروختــه شــده و قــرار بوده ظرف ســه ســال
تحویل داده شــود ولی االن پس از  10ســال
هنــوز این اتفاق نیفتاده و خریداران خواهان
پیگیــری وضعیتشــان هســتند -پرونــدهای
در دســتگاه قضایــی اعــم از دادگســتری یــا
ســازمان بازرســی تشکیل شــده یا نه؟ گفت:
شکایتی به دادگســتری شهریار مطرح نشده
که ورود قضایی کنیم.
ستایشــی افــزود :در روزهــای گذشــته بــا
توجه به اطالهای که بین شهرداری و سرمایه
گــذار شــده ،دادســتان شهریارجلســهای
گذاشت و افراد ذی مدخل را دعوت کردند و
دســتور دادند بین شــهرداری و سرمایه گذار
توافق محقق شده و سرمایه مردم را تعیین
تکلیــف کننــد .مردمــی کــه اعتمــاد میکننــد
و اگــر ایــن امــر محقق نشــود دادســتانی به
تکلیف خود عمل میکند.
ســخنگوی قوه قضائیه ادامه داد :گفتنی
اســت ایــن اتفــاق بــه لحــاظ عــدم همــکاری
شهرداری و سرمایه گذار بوده که نتوانستند
توافــق کنند و اختافاتی داشــتند و به جمع

تــرک فعل احراز شــود بادرنگ اطاعرســانی
انجام میشود.
ستایشــی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره
آخریــن وضعیــت پرونــده آمیتیــس و
پروندههــای کثیرالشــاکی گفت:ایــن پرونــده
 258شــاکی دارد وکیفرخواســت صادر شده
و به شــعبه دادگاه مجتمع شــهید قدوســی
منعکــس شــده و منجــر بــه دادنامــه شــده
اســت .متهم اصلی پرونده به اتهام مشارکت
محکوم شــده و در حال حاضر متواری اســت
و به سه سال و نه ماه حبس،جزای نقدی در
حــق دولت و به رد مال محکوم شــده اســت
و متهــم ردیف دوم به اتهــام معاونت و عجز
از تودیــع وثیقه در زندان به ســر میبرد و به
دو ســال حبس تعزیری محکوم شده است.
رئیــس هیئت مدیره و دو نفر از اطرافیان انها
بــه اتهــام معاونت بــه  4ماه حبــس محکوم
شدند.
ستایشــی در پاسخ به سوالی در خصوص
پروندههــای قضائــی معــوق گفــت :ایــن
پروندههــا ریشــه در مؤلفههــای دیگری دارد
کــه مــورد توجــه دســتگاه قضائی اســت .در
رابطــه بــا اینکــه معوقــات تمــام شــود بایــد
گفــت مگــر ورودیها تمــام میشــود؟ به هر
حــال مولفههایی در این رابطه مطرح اســت
کــه یکــی از آنهــا برنامهریــزی درســت اســت.
همچنیــن ســازمان منابــع انســانی واجــد
تواناییهــای علمــی و فنــی باید متناســب با
حجــم پروندههــا باشــد .ارتقــای انگیزشــی از
دیگــر مؤلفههــای حــل ایــن مســائل اســت.
آنچــه کــه مــا میتوانیــم بگوییــم این اســت
کــه بــا احتســاب اجــرای احــکام ،نســبت بــه
پروندههــای معــوق ســال گذشــته شــاهد
کاهــش  4 /2درصــدی پروندههــا بودیــم.
همچنیــن پروندههــای اجــرای احــکام هــم
کاهش  2و نیم درصدی داشته است.
ســخنگوی قــوه قضائیــه در پاســخ بــه
ســوالی در خصــوص رســیدگی به تــرک فعل
مســئوالن در رابطــه بــا عــدم اجــرای طــرح
حدنــگار گفت :در رابطه بــا  2میلیون و 985
هــزار و  479هکتار از اراضی دولتی حدنگاری
انجام شده است .اما سطح اراضی کشاورزی
بیش از  18میلیون اســت که  892هزار هکتار
آن حدنگاری شــده اســت .یکی از دالیل عدم
حدنــگار این اســت کــه ســازمانهای متولی
موضــوع اجــرای مقــررات را ممیــزی نکردند.
وزارت راه و شهرســازی ،بنیاد مســکن انقاب
اســامی ،وزارت آموزش و پرورش ،ســازمان
اوقاف و امور خیریه و وزارت جهاد کشــاورزی
بیشــترین اراضی و اماک فاقد ســند رســمی
را دارنــد .ایــن دســتگاهها بر اســاس مقررات
مکلــف به پیگیری و مستندســازی این اراضی
بودنــد که از مدت قانونی ایــن تعیین تکلیف
هم گذشــته است و این در حالی است اجرای
قوانین باید محکم و اســتوار پیگیری شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی
درباره حکم پرونده وحید اشــتری گفت :آقای
اشــتری باید بداند که همه ما ملزم به اجرای
قانون هستیم و نمیشود قسمتی از قانون
که به نفع ماســت را بپذیریم و قســمت دیگر
را نپذیریــم .متاســفیم کــه میبینیم کســی از
اصحــاب رســانه فعل یا تــرک فعلــی دارد که
قابــل مجــازات اســت .احــکام قبلــی و حکــم
اخیر صادر شــده علیه آقای اشــتری ربطی به
ادعــای اخیر (در مورد رئیــس مجلس) ندارد
و دادنامــه اخیر آقای اشــتری غیابی اســت و
میتواند واخواهی کند.
وی افــزود :آقــای اشــتری بــا وجــود اباغ
وقــت دادرســی در دادگاه شــرکت نکــرده،
الیحــهای ارســال نکرده یــا وکیلی بــه دادگاه
معرفی نکرده است.
ســخنگوی دســتگاه قضا ادامه داد :اقای
اشتری در شــعبه  1058دادگاه کیفری دو به

بندی نرسیدند و مردم باتکلیف هستند و با
هماهنگی که شــد قضیه را پیگیری میکنیم.
ستایشــی با اشــاره به وقوع ســیل اخیر و
درگیــری تعداد  133شــهر 256 ،بخش و 24
اســتان گفت :حضور دادســتانها و رؤســای
حوزههــای قضائــی ،گروههــای جهــادی،
امــدادی ،خدمترســان و نماینــدگان عالــی
دولــت در کاهــش خطــر و حفــظ جــان مردم
مؤثــر بــود .مــا نســبت بــه شناســایی و رفع
نواقــص و مقابلــه با تــرک فعلهــا و نقایص
اقداماتی را انجام دادیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی
دربــاره انبارهــای گمرک در ســفر اخیــر رئیس
قــوه قضائیه گفــت :انبارهــا و محمولههایی
در بوشــهر وجــود داشــت کــه مــدت زیــادی
از توقــف آنهــا گذشــته بــود و شــرایط خوبی
نداشــتند و حتــی وقتــی در کانتینرهــا بــاز
شــد بــوی تعفــن و فســاد برخــی کاالهــا بــه
مشــام میرسید .ریاســت قوه قضائیه بدون
تشریفات و ســرزده در محل انبارهای گمرک،
مناطق آزاد و امــوال تملیکی حضور یافتند و
ســاماندهی اقام متروکه و قاچاق همچنان
در دستور کار قرار دارد.
وی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره پرونــده
مهــدی میرســلیم و اینکــه آیــا اتهامــش
جاسوســی اســت؟ گفــت :آقای میرســلیم به
اتهــام اجتمــاع و تبانی بــه قصد اقــدام علیه
امنیــت کشــور بــه پنج ســال حبــس محکوم
شــده و تاریــخ شــروع اجــرای مجازاتــش
مشخص است .براساس مقررات محکومیت
ایشــان اجــرا شــده و مــا تکلیــف بــه اجــرای
قانــون داریــم .مگــر میشــود بــرای اجــرای
قانون تبعیض قائل شــویم و قطعا تبعیضی
در رســیدگی نداریــم .در این ایــام از مرخصی
اســتفاده کــرده و غیبت هم داشــته اســت و
ایشــان به مرخصی آمــده و مطابــق مقررات
بوده و در مورد غیبت هم براســاس مقررات
اتخاذ تصمیم شده است.
وی افزود :ایشــان در زندان است و تحمل
کیفــر میکند و در اثنایــی که مرخصی بوده و
ناراحتی داشــته و ابــراز بیماری کرده به واحد
درمانی معرفی شــده و پزشکی قانونی برای
ادامــه حبــس شــرایط او را فراهــم دانســته
است.
ســخنگوی قــوه قضائیــه در پاســخ بــه
ســوالی در رابطــه بــا اینکه حوادثی ناشــی از
ترک فعل مســئوالن صــورت گرفته که ردپای
عدم پیش بینی درســت از سوی هواشناسی
دیده میشــود ،آیا دادستانی این موضوع را
رصــد کرده اســت؟ گفــت :بر اســاس مقررات
مــاده  576قانــون مجــازات اســامی ،تــرک
فعلها قابــل پیگیری و در صورت احراز قابل
مجــازات اســت .نســبت بــه موضوعاتــی که
مطرح شــده بر اســاس گزارشــی که توســط
ریاســت کل دادگســتری اســتان فــارس در
رابطــه با ســیل اســتهبان ارائه شــد ،ریاســت
حوزه قضائی اســتان به موضوع ورود کردند
و ســازمان مدیریــت بحران کشــور هم بر این
موضــوع اذعــان دارد .هماهنگــی و همدلی
موجب شــده کــه آالم و گرفتاریها کم شــود
اما رسیدگیها جای خود را دارد.
ســخنگوی قوه قضائیه افزود :مســئولین
قضائی ذیمدخــل ،اقدامات الزم را در جهت
رسیدگی به مســائلی که منجر به سیل شده
انجــام دادهانــد .در ایــن زمینــه دســتورات
پیشــگیرانه مؤکد به کلیه واحدها داده شده
و درحــال انجــام اســت .در خصــوص توجــه
الزم بــه کل کشــور بــه خصــوص مناطقی که
ســیلخیز هستند هم دســتوراتی داده شده
اســت .پرونــدهای در رابطــه بــا ســیل مطرح
شــده تــا قصــور یــا تقصیر یــا تــرک فعلهای
احتمالــی بررســی شــود .شــعبهای در مرکــز
استان پیگیریهای الزم را انجام میدهد .اگر

اتهام نشــر اکاذیــب و ضرر به غیــر که مربوط
بــه انتشــار تصاویر خصوصی شــاکی بوده به
تحمل دو ســال حبس محکوم میشود .این
فقــط یــک پرونده نیســت .این مجــازات برای
مدتی تعلیق شــده اســت .پرونــده دیگری در
شعبه دیگری به اتهام نشر اکاذیب در فضای
مجازی به جزای نقدی محکوم شــده است.
وی یادآور شــد :در پرونده دیگری به اتهام
ترغیــب مــردم به اعمــال خشــونت به حبس
محکــوم شــده اســت .در آخریــن پرونــده به
اتهــام نشــر اکاذیــب بــه قصــد اضــرار بــه غیر
بــه دو ســال حبــس تعزیــری و ممنوعیــت از
فعالیــت رســانهای و بســتن کلیــه صفحاتش
محکــوم شــده اســت .وی ادعاهایــی مطرح
کــرده مبتنــی بــر اینکــه ایــن حکــم قبــل از
موضــوع مطروحــه در افــکار عمومــی بــوده
اســت .نمیدانم چطــور این فرد اصــرار دارد
محکومیــت آخــرش بابــت ادعــای مطروحــه
اخیــرش بــوده اســت .نســبت بــه موضــوع
پرونده این فرد ،دادنامه غیابی است و کسی
کــه محکوم غیابی اســت میتواند واخواهی
کنــد .این فرد در هیچ یک از جلســات دادگاه
شــرکت نکــرده و وکیلــی نداشــته اســت ،بــه
همیــن دلیــل حکم غیابی صادر شــده اســت
و ایــن فــرد اگــر مطلبــی دارد چــرا در دادگاه
نمیگوید؟
ســخنگوی دســتگاه قضائــی خطــاب بــه
اشــتری گفــت :بــرادر مــن در دادگاه حضــور
یابیــد و اگر نکتهای دارید آنجا بگویید.
ستایشــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه
اتهامــات تبعــه ســوئدی بازداشــت شــده
در ایــران چیســت ،گفــت :ایــن فــرد ارتبــاط
غیرســازنده و غیــر قابــل قبولــی بــا عناصــر
جاســوس داشــته و ماموریــت داشــته در
خصوص وضعیت یک جاســوس دیگر کسب
اطــاع کنــد که بــا اقدامــات ســربازان گمنام
امام زمان بازداشــت شده اســت .صحبت ما
این اســت که نظام قضایی جمهوری اسامی
ایــران مثل ســایر نظامهای با ثبــات و مقتدر
با جاسوسان و مرتبطین آنها برخورد قاطع
و پشــیمان کننــده دارد .به دولت ســوئد هم
هشــدار میدهیــم دســت از ایــن اقدامــات
خافکارانــه و تعــدی بــه حاکمیــت ملــی
کشــورها از طریق اعزام جاسوس و متوسل
شــدن به موضوع حقوق بشر دست بردارد.
ســخنگوی دســتگاه قضــا در پاســخ بــه
ســوالی در رابطــه با حملــه ســگهای ولگرد
در برخی مناطق و خطرات زیســت محیطی و
اینکه آیا در رابطه با ترک فعل دســتگاههایی
که وظیفه جمعآوری این ســگها را داشتند،
صــورت گرفتــه اســت؟ گفــت :طبــق قانــون
شــهرداریها بایــد نســبت بــه جمــعآوری
اینگونه حیوانات که در ســطح شــهر مشــکل
ایجــاد میکننــد ،اقدام کنند و دســتگاههایی
کــه تکالیــف خــود را انجام ندهنــد در صورت
احراز ترک فعل قابل تعقیب هســتند.
ستایشــی در پاســخ بــه ســوالی در
خصــوص آخرین وضعیــت پرونــده متروپل
و اینکــه گفتــه شــده کــه  21متهــم داشــته
امــا بــرای  20متهــم کیفرخواســت صــادر
شــده اســت؟ گفت :من هم این مورد را در
اخبــار دیــدم اما باید بگویم کــه برای  21نفر
کیفرخواست صادر شــده و کسی نیست که
جــا مانده باشــد .در این واقعــه عدهای در
منطقــه خوزســتان و آبادان فوت و عده ای
مصدوم شدند.
عــدهای قصــور داشــتند و تقصیرشــان
قابــل تعقیــب شناســایی شــده اســت.
همچنیــن بــرای  21نفــر کیفرخواســت صادر
شــده و ســومین جلســه دادگاه نیــز برگــزار
شــد .همه متهمان در بازداشــت هســتند و
اولیــای دم در دادگاه حضوردارند .همه چیز
تحــت کنتــرل اســت و کار بــا ســرعت و دقت
الزم در دادگاه کیفــری دو در شهرســتان
اهــواز صورت میپذیرد و نظریه کارشناســی
در این پرونده به متهمان اباغ شــده که دو
نفــر از انها اعتراض کردند و نظریه تکمیلی را
کارشناسان ارائه کردند.

هشدار درباره فقر حرکتی و چاقی در جمعیت دانشآموزی؛

نگرانی از نرخ ســــوءتغذیه دانشآموزان
سپهرغرب ،گروه ایران و
جهان :معاون تربیت بدنی و
سالمت وزارت آموزش و پرورش
با بیان اینکه طی پنج سال اخیر،
علی سالجقه  10درصد به نرخ اضافه وزن
و چاقی دانشآموزان اضافه
شده که یکی از معضالت
جدی ماست ،گفت :در کنار این افزایش چاقی
و اضافه وزن ،نرخ سوء تغذیه دانشآموزان نیز
نگرانکنندهاست.
ســتاریفرد نیز در مراســم امضای تفاهمنامه
همکاری ارائه خدمات غربالگری اسکلتی ،حرکتی و
استعدادیابی ورزشی برای کودکان و نوجوانان 7
تا  17ســال محات کمبرخوردار کشور میان بنیاد
 15خــرداد ،معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و
پــرورش و فدراســیون ورزش دانشآموزی اظهار

کــرد :ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام همیشــه
یاریگر آموزش و پرورش بوده اســت؛ چه در حوزه
ســختافزار و تامیــن زیرســاختهای موردنیاز از
جملــه مدرسهســازی و چــه در حــوزه نرمافــزار و
برقراری عدالت آموزشــی و عدالت تربیتی سرآمد
بوده است .اقدامی که اکنون انجام میشود ،یک
گام روبه جلو است.
وی با اشاره به اینکه یکی از موارد مهمی که در
سند تحول بنیادین محل تاکید واقع شد ،نقش
عوامل ســهیم و موثر در حوزه آموزش و پرورش
و تعلیم و تربیت دانشآموزان بود ،گفت :ســتاد
اجرایــی فرمان حضــرت امــام از این حیث بســیار
عملکرد قابل قبولی داشته است.
معاون تربیت بدنی و سامت وزارت آموزش
و پــرورش بــا اشــاره بــه اجــرای ایــن تفاهمنامه
افــزود :عقد این تفاهمنامه عما در اجرای اصل

 29و  30قانــون اساســی اســت؛ یعنــی هــم به
موضــوع ســامت دانشآموزان و هــم به حوزه
تعلیــم و تربیــت دانشآمــوزان توجــه دارد .از
طرفی اقتضائات امروز ما به ویژه در بعد سامت
جســمی و روحــی و روانی دانشآمــوزان ایجاب
میکــرد که برخــی از عوامل به کمــک آموزش و
پرورش بیایند.
وی گفــت :بنیــاد از ایــن جهــت فعالیتهایــی
کــه انجــام میدهد ســرمایه اجتماعــی و اعتماد
عمومــی خوبــی ایجــاد کــرده و ایــن یاریگیــری
بــه آمــوزش و پــرورش در رفــع نیازهــا و مســائل
میتواند ما را در رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت
کمک کند.
وی بــا بیــان اینکه در ســند تحــول بنیادین 6
ســاحت تعلیــم و تربیــت پیشبینــی شــد ،ادامه
داد :یکی از ساحتهای ششگانه در سند تحول

بنیادین ،توجه به ســاحت زیســتی و بدنی است؛
یعنی هم استعدادهای دانشآموزان شناسایی
و شــکوفا و هــم نیازها و مســائل مربــوط به این
حوزه مرتفع شود.
ســتاریفرد با بیان اینکــه اقتضائــات امروز ما
فقــر حرکتــی دانشآمــوزان ،چاقــی و کمتحرکی
دانشآموزان و تغییر ســبک زندگی آنها به سمت
کمتحرکــی و بازیهــای دیجیتالــی یــا الکترونیکی
و بازیهــای کمحرکتی اســت کــه باعث معضات
جدی بــرای دانشآموزان ما شــده اســت ،گفت:
شناســایی و غربالگــری ایــن دانشآمــوزان گام
نخســت مواجهه سیاســتگذارانه بــرای حل این
مسائل است.
وی افزود :طی  5ســال اخیــر 10 ،درصد به نرخ
اضافه وزن و چاقی دانشآموزان اضافه شــد که
یکی از معضات جدی ماست .در کنار این افزایش

چاقی و اضافه وزن نرخ سوء تغذیه دانشآموزان
نیز نگرانکننده است ،لذا الزم است که هم در بعد
توجه به مســئله تغذیه دانشآمــوزان گام جدی
برداریم و هم برای مســائلی که سامت بچهها را
تهدید میکند ،برنامهریزی مناسب انجام شود که
این اعام نیاز از ســوی آمــوزش و پرورش و پیش
قدمی از ســوی بنیاد  15خــرداد میتواند به حل
مسائل کمک کند.
وی بــا اشــاره به عقد ایــن تفاهمنامــه گفت:
امید اســت بتوانیم هــم در حوزه اســتعدادیابی
ورزشــی و هدایــت وزرشــی دانشآمــوزان بــرای
پشــتیبانی از ورزش ملی و قهرمانی کشــور کمک
کنیــم و هــم به موضــوع بیماریابــی و هنجاریابی
عضانی استعدادیابی دانشآموزان و غربالگری
دانشآمــوزان از حیث مســائل و مشــکاتی که
دارند گام جدی برداریم.

