
سازمان اموال و امالک ستاد

برگزاری صد و دهمین مزایده كتبی سراســری امالك و مســتغالت ســازمان اموال و امالك ستاد با تسهیالت ویژه به شرح جدول ذیل اعالم می گردد. متقاضیان محترم 
می توانند از روز  شنبه مورخ 1401/02/24 تا پایان روز سه شنبه مورخ 1401/03/03 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 17 و روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04 از 
ســاعت 8 الی 11 صبح )صرفًا در محل بازگشــایی پاكت به شــرح توضیحات ذیل( جهت اطالع از شرایط ودریافت فرم ثبت نام مزایده به محل ذیل مراجعه نمایند. همچنین 

به آگاهی می رساند اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت به نشانی www.ssa-s.ir قابل رویت می باشد.

همدان - میدان بعثت - ابتدای بلوار بعثت - ساختمان سبز -طبقه فوقانی بانک تجارت       تلفن تماس: 9-38222658-081      دورنویس: 081-38220065
مالحظات: 

1-اخذ درخواســتهای پیشــنهادی به همراه فرم شــركت در مزایده و اصل یك فقره چك بانکی در وجه ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به شناسه ملی 14009467512 
بدون پشت نویسی به میزان 5% قیمت پایه ملك  از روز  شنبه مورخ 1401/02/24 الی روز چهارشنبه مورخ  1401/03/04 در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛  شایان ذكر 

است اخذ درخواستهای پیشنهادی در روز  چهار شنبه مورخ  1401/03/04 از ساعت  8 الی 11 صبح صرفًا در محل بازگشایی پاكتها صورت می پذیرد.
2-نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ) بدون كارمزد( جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول ذیل می باشد:

 تخفیف پرداخت نقدی حصه غیرنقدی ) باقیمانده در اقساط... (  زمان تحویل ملک  حصه نقدی ) پیش پرداخت ( شرایط پرداخت ) گروه ( 

 16 درصد 60 درصد در اقساط 27 ماهه 10 درصد 30درصدج

17درصد70درصد در اقساط 30 ماهه10درصد20درصدد

     تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی كه در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10 % زمان تحویل ملك، همزمان با حصه 
نقدی اخذ خواهد شد. 

تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله )حصه غیر نقدی( به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه حداكثر به مدت سه ماه )سررسید اولین قسط( موجب برخورداری 
از تخفیف پرداخت نقدی به شرح جدول فوق می گردد. 

3- رعایت مفاد فرم شركت در مزایده الزامی می باشد.
4- پیشنهادهای فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

5- اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلی امالک و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضای شركت در مزایده الزامی است. بدیهی است هرگونه ادعایی مبنی بر 
عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوی حوزه های اجرایی قابلیت استماع ندارد.

باشد  می  ششدانگ  گردیده،  قید  الحاقیه  فرم  یا  و  مالحظات  ستون  در  شده  عرضه  سهم  كه  مواردی  استثناء  به  شده  عرضه  امالك  كلیه  است  ذكر  شایان   -6 
)متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان ، مساحت كل ششدانگ است(.

7- بازگشایی پاكتهای ارائه شده در روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04 رأس ساعت 11 در دفاتر فروش و به طور همزمان در سراسر كشور انجام خواهد شد.
8- كلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملك مورد درخواست الزامی است.

9- شایان ذكر است مهلت تهیه فرم شركت در مزایده  صرفًا  تا ساعت  10/30 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04 درمحل تعیین شده می باشد.
10- ودیعه شركت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن پس از اعالم نتایج در روز پنج شنبه مورخ 1401/03/05 در محل تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و 

به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.  
قابل توجه متقاضیان محتـرم: - جهت رعایت نکات بهداشتی، تمهیدات الزم در كلیه دفاتر فروش سراسر كشور، پیش بینی گردیده است.
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شماره آدرس
پرونده

نوع 
متراژ کاربریملک

شرایط مبلغ پایه مزایدهعرصه
توضیحاتپرداخت

1
میدان  طالقانی،  شهرک  بسیج،  میدان   - نهاوند 
فرمانداری، انتهای بلوار شهید قیصری،روبروی استخر 

درحال احداث
بهداشتی زمین588

د3925.95117,800,000,000درمانی

نهاوند - میدان بســیج، مهدیــه، حدفاصل مهدیه و 2
د1104.7132,000,000,000مسكونیزمین594شهرک دکتر حسابی، کوچه دوازده متری

تقریبا به میزان 5 مترمربع در مسیر 
تعریض قرار دارد و تکمیل فرم 

الحاقیه الزامی می باشد.

تویسركان  - شهرک قائم، ابتدای بلوار، جنب تعاونی 3
ج39020,000,000,000باغ زمین615گردوکاران

دارای چندین اصله درخت بوده و 
قسمتی از آن نیز در مسیر تعریض 

خیابان قرار دارد و تکمیل فرم 
الحاقیه الزامی می باشد.

تویســرکان -شــهرک قائم-خیابان تربیت-روبروی 4
ج246.747,500,000,000مسكونیزمین633ادب 8-انتهای کوچه 8متری، پ3602

تویســرکان -شــهرک قائم-خیابان تربیت-روبروی 5
ج2357,100,000,000مسكونیزمین632ادب 8-انتهای کوچه 8متری

تویســرکان -شــهرک قائم-خیابان تربیت-روبروی 6
ج2007,000,000,000مسكونیزمین630ادب 8-انتهای کوچه 8متری، پ3609

تویســرکان -شــهرک قائم-خیابان تربیت-روبروی 7
ج172.206,100,000,000مسكونیزمین631ادب 8-انتهای کوچه 8متری، پ3611

تویسركان  - شهرک قائم، بلوار مدافع حرم، باالتراز 8
ج285,000,000,000تجاریزمین612خیابان شهید اکبری، سایت تجاری شهرک

تویسركان  - شهرک قائم، بلوار مدافع حرم، باالتراز 9
ج47.103,800,000,000تجاریزمین611خیابان شهید اکبری، سایت تجاری شهرک، پ4632

تویسركان  - شهرک قائم، بلوار مدافع حرم، باالتراز 10
ج42.703,500,000,000تجاریزمین614خیابان شهید اکبری، سایت تجاری شهرک، پ4634

تویسركان  - شهرک قائم، بلوار مدافع حرم، باالتراز 11
ج40.753,300,000,000تجاریزمین610خیابان شهید اکبری، سایت تجاری شهرک، پ4633

12
تویســركان  - شــهرک قائــم، بلــوار مدافــع حــرم، 
باالتراز خیابان شــهید اکبری، ســایت تجاری شــهرک، 

پالک4627
ج282,200,000,000تجاریزمین613

همدان  - خ کرمانشــاه -خیابان حافظ-روبروی پارک 13
ملک فاقد راه عبور می باشد.ج17.682,500,000,000مسكونیزمین646الله وفروشگاه شهروند

لیست امالک عرضه شده در مزایده 110  - سازمان اموال و امالك ستاد
مهلت شركت در مزایده از روز  شنبه مورخ 1401/02/24 تا ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04 می باشد لیست امالك  ) به شرح پیوست( ستاد مالك  ا و  ل  موا ا زمان  ســا  - یده  ا مز بصورت  مالك  ا فروش  گهئ  آ
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خبر

کاه و کوه سد راه عشایر 
همدان

سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی مهوش: 
در گفت وگو با عضو شــورای عشــایر تویسرکان 
مشخص ش این روزها عالوه بر کم آبی به عنوان 
اصلی تریــن مشــکل جامعــه عشــایر، این قشــر 
راه دسترســی در مناطــق  در تأمیــن علوفــه و 
خودرویــی  پــی  )در  کوهســتانی  صعب العبــور 
شــدن کوچ( نیز با مشــکل مواجه شــده است؛ 
بنابرایــن انتظار مــی رود دســتگاه های متولی با 
درنظــر گرفتــن ظرفیــت بی بدیل جامعه عشــایر 

اســتان همدان، در پی رفع موانع پی....
صفحه 2

دکتر ابهری رفتارشناس در مصاحبه با سپهرغرب:

ی قانونی که نادیده گرفته شد آزاداندیشی؛ مطالبه گر کرسی های 
دولت بسترهای منطقی مطالبه گری را فراهم کند

صفحه 7

رئیس سابق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان مطرح کرد؛

گیاهان دارویی لزوم برندسازی و بازاریابی 
خام فروشی دردی بر پیکره گیاهان دارویی همدان است

12

رگ  ی بز وز نتایج انتخابات یک پیر
بودراه حل بحران لبنان توافق و 

ی است همکار
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یکا در کمبود آمر ردپای 
وی هموفیــــلی ع دار  یک نو

) وش در جار 4 صفحه نسخه دیجیتال )فر

یده اخبار گز

عملیات آبخیزداری در پنج 
شهرستان استان مرکزی آغاز شد

صفحه 5

امام جمعه همدان:
برخورد با مفسدان اقتصادی 

سختگیرانه باشد
محتکران را به مردم معرفی کنید

صفحه 2

پیش بینی تردد 2.5 میلیون زائران 
حسینی از خط مرزی کرمانشاه

صفحه 5

با حضور شهرهای معین برگزار شد؛
مانور دورمیزی آواربرداری اماکن 

مسکونی و مراکز کلیدی شهر همدان
صفحه 8

صفحه 2

استاندار همدان:

هنر بهترین ابزار ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت است

مناسبت: روز اهدای عضو، اهدای زندگی

صفحه 6

خبر

کردستان نیازمند 
موزه های متنوع

کردســتان  اســتان  معتقدنــد  کارشناســان 
به واســطه دارا بــودن ظرفیت هــای مختلــف در 
بخش های فرهنگی، هنری و تاریخی این توانایی 
در  را  بیشــتری  و  متنــوع  موزه هــای  کــه  دارد  را 
زمینه هایــی کــه تاکنــون مغفول مانده، داشــته 

باشد.
آنچه جالب توجه بوده این اســت که با بازدید 
از موزه ها می توان به دنیای گذشتگان ورود پیدا 

کرد و اطالعات بسیاری را از نحوه زندگی  ...
صفحه 4

استاندار ایالم:
تونل شماره یک محور 
ایالم - مهران تا اربعین 
زیر بار ترافیک می رود

صفحه 4

پردیس سینمایی با 460 صندلی میزبان مردم همدان

ســپهرغرب، گــروه خبــر: مدیــر امــور ســینمایی 
پردیــس  گفــت:  همــدان  ســبز  بهمــن  مؤسســه 
میزبــان  صندلــی   460 ظرفیــت  بــا  ســینمایی 
سینمادوســتان اســت و آمادگــی اکــران فیلم های 

خارجی و هنر و تجربه را نیز دارد.
سعید شرفی با بیان اینکه با کاهش ابتال به کرونا 

و افتتاح پردیس سینمایی استقبال مردم از سینماها 
بیشــتر شــده اســت، اظهار کــرد: درحال حاضــر چهار 
ســالن پردیس ســینمایی مهر قدس با ظرفیت 460 
صندلی پذیرای تماشاگران فیلم های سینمایی است.

وی ادامه داد: با ظرفیت ایجادشــده در پردیس 
ســینمایی، اکنــون هفــت فیلــم  ســینمایی درحال 
اکــران اســت، امــا درصــورت صــدور مجــوز اکــران 
فیلم هــای هنــر و تجربــه و حتی فیلم هــای خارجی، 

می توان اکران آن ها را نیز در برنامه قرار داد.
بهمــن ســبز  امــور ســینمایی مؤسســه  مدیــر 
همــدان عنــوان کــرد: این روزهــا سینمادوســتان 
همدانــی بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی از این 
کــه  می کننــد  اســتفاده  بیشــتر  فرهنگــی  فضــای 

افزایش چشمگیری نسبت به سال قبل دارد.

وی بــا بیــان اینکــه بــا اضافــه شــدن اکران هــای 
پردیــس ســینمایی مهر قــدس فیلم هــا هم زمان با 
تهران اکران می شود، خاطرنشان کرد: »علف زار« به 
کارگردانی کاظم دانشــی و »چند می گیری گریه کنی 
2« به کارگردانی علی توکل نیا از دیروز در سینماهای 

سراسر کشور و همچنین همدان اکران می شود.
هم اکنــون در پردیــس ســینمایی مهــر قــدس 
فیلم های »انفــرادی«، »مجبوریم«، »چند میگیری 
گریه کنی«، »موقعیت مهدی«، »مغز استخوان«، 
»المینــور«، »ســگ بند« و »گل بــه خــودی« اکران 
می شــود و در سینما فلســطین نیز فیلم های »روز 
صفــر«، »ســگ بند«، »چنــد میگیــری گریــه کنــی«، 
»المینــور«، »موقعیت مهــدی« و »گل به خودی« 

به نمایش درمی  آید.
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کوه سد راه عشایر همدان کاه و 
طاهــره   - خبــر  گــروه  ســپهرغرب، 
ترابی مهــوش: در گفت وگــو بــا عضــو شــورای 
این روزهــا  شــد  مشــخص  تویســرکان  عشــایر 
عالوه بــر کم آبــی به عنــوان اصلی ترین مشــکل 
جامعه عشــایر، این قشر در تأمین علوفه و راه 
دسترســی در مناطق صعب العبور کوهســتانی 
)در پــی خودرویــی شــدن کــوچ( نیز با مشــکل 
مواجــه شــده اســت؛ بنابرایــن انتظــار می رود 
دســتگاه های متولــی بــا درنظر گرفتــن ظرفیت 
بی بدیل جامعه عشــایر اســتان همدان، در پی 
رفــع موانــع پیــش روی این قشــر تأثیرگــذار در 

امنیت و تولید ملی باشند.
رضــا رحمتی با بیــان اینکه مــا درحال حاضر 
مســتقر  آرتیمــان  کوهســتانی  منطقــه  در 
هســتیم، گفــت: درخصــوص پراکنــش خانــوار 
عشــایر در منطقــه نیــز بایــد بگویــم عشــایر ما 
درســت از دوراهــی نهاونــد تــا مالیــر )یعنــی از 
ســمت اشــترینان  به نهاوند( و از مالیر تا جوکار 
تــا  تویســرکان  از  و  تویســرکان  تــا  از جــوکار  و 
دوراهــی اســدآباد و کنگاور و از ســمت دیگر تا 
نزدیکی هــای نهاوند به صورت پراکنده مســتقر 

شده اند.
عضو شــورای عشــایری تویســرکان با تأکید 
بر اینکه بــا کاهش چشــمگیر بارندگی ها و بروز 
از مناطــق  این روزهــا بســیاری  خشک ســالی ها 
عشایرنشــین همــدان در اواســط دومیــن ماه 
بهار درحالی که هنوز تابســتان و گرمایش از راه 
نرســیده خشک و بی علف شــده و این درحالی 
اســت که طی ســال های قبــل همیشــه تداوم 
بارش هــای بهاری در این موقع از ســال بخش 
اعظمــی از نیــاز عشــایر را به لحــاظ علوفه و آب 
تأمین می کرد، افزود: متأســفانه امور عشایری 
تنهــا پاســخی کــه بــه خواســته مــا درخصوص 

تأمین آب داده، نبود آن است.

   ایل رحمتی شامل 700 تا 800 خانوار
وی بــا تأکید بــر اینکه درحال حاضــر تنها دو 
تانکــر تأمین کننــده آب شــرب جمعیــت بالغ بــر 
700 تــا 800 خانــوار عشــایر ایل رحمتی اســت، 
اذعــان کــرد: ایــن درحالــی اســت که یــک یا دو 
تانکر یقینــا جوابگوی این وســعت و پراکندگی 

استقرار عشایر منطقه نیست.

   تأمیــن آب 800 خانوار با دو تانکر
رحمتی با اشــاره به اینکه ســال های گذشته 
با عدم پاسخگویی امور عشایر به مشکل آب و 
لزوم آب رســانی شورای عشــایر و بزرگان طایفه 
خــود بــه چاره جویــی برای این مشــکل دســت 
زدنــد، تصریح کرد: بر این اســاس بــرای تأمین 
آب شــرب هماهنگی الزم با شــرکت آب منطقه 
و بــرای تأمیــن آب مــورد نیاز جهــت تغذیه دام 
نیز با شــهرداری تویسرکان و سامن رایزنی های 
الزم از ســوی شــورای عشــایر و بــزرگان انجــام 
گرفت و تاحدودی مشــکل تأمین آب حل شد؛ 
امــا امســال گویی به آن هــا تأکید شــده آب در 
اختیــار مــا قــرار ندهنــد و در پاســخ بــه چرایی 
عنــوان می کنند کــه اگر آبی به شــما بدهیم، از 

سوی دستگاه مرتبط جریمه می شویم.
وی بــا انتقــاد از عملکــرد مســئوالن در رفع 
مشــکالت عشــایر به عنوان بخش فعــال تولید 
کشــور در تأمین گوشــت و لبنیات، اذعان کرد: 
در مناطقــی کــه دام عشــایر در مراتــع مســتقر 
شــده اند، کم وبیــش می تــوان آب مــورد نیاز را 
یافت؛ اما در دیگر مناطق پایین دســت مشــکل 
تأمیــن آب بیــداد می کند. دســتگاه های مرتبط 
و به ویــژه امــور عشــایر به هیچ وجه در مســئله 

ورود نکرده اند.
عضو شــورای عشــایری تویســرکان بــا بیان 

اینکــه درحــال حاضر تأمیــن علوفه نیــز از دیگر 
مشــکالت اساسی عشــایر اســت، تصریح کرد: 
متأســفانه در ایــن بــاب نیز امــور عشــایر هیچ 

اقدامی نکرده است.

   مشکل تأمین علوفه داریم
رحمتــی با بیــان آنکــه در این بحــث )علوفه 
و جــو یارانه( نیازمنــد کمک و حمایــت مدیران 
و مســئوالن متولی هســتیم، تشــریح کــرد: ما 
خــود از طریق ســازمان جهــاد کشــاورزی پیگیر 
هســتیم، اما مدیــران مرتبط نیز بایــد همراهی 

الزم را داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه طبق تصمیم سازی های 
کشــوری میزان جــو یارانه تعریف شــده به ازای 
هــر دام ســه کیلوگرم در ماه اســت، ابــراز کرد: 
ایــن میــزان جــو بــه ازای ســرانه بــا توجــه بــه 
خشک ســالی و نبود علوفه در مراتع جوابگوی 

نیاز دام نیست.
این مقام مســئول با اشــاره بــه آنکه میزان 
نیــاز واقعی به جــو یارانه ای بــه ازای هر دام 10 
تا 12 کیلوگرم اســت، اذعان کرد: متأســفانه در 
نبــود علوفه در مراتع و نیز گرانی جو، بســیاری 
از عشــایر و حتــی روســتاییان اخیــرًا نســبت به 
فــروش دام مولــد خــود اقــدام کرده انــد، زیرا 
تــوان نگهــداری از آن هــا دیگــر بــرای عشــایر و 

روستایی امکان پذیر نیست.
رحمتی با اشــاره بــه اینکه تعداد کل دام هر 
خانــوار عشــایر کمتر از 100 رأس نیســت و حتی 
در برخــی مــوارد خانوارهایــی را داریم که بیش 
از یک هزار رأس دام دارند، ابراز کرد: متأســفانه 
با وجــود اهمیت ایــن ظرفیت در حــوزه تأمین 
امنیــت غذایــی کشــور، هیچ گونــه پیگیــری را از 
طریــق دســتگاه های متولــی درخصــوص رفع 

مشــکالت جامعه عشایری شاهد نیستیم.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه درحال 
حاضــر وضعیــت مــا بــه شــرایطی رســیده کــه 
جامعه عشــایر منطقه درحال متالشــی شــدن 
اســت زیــرا نه آب داریــم و نه برق، عنــوان کرد: 
در نبــود امکانات چــاره ای جزء یکجانشــینی و 
سر بار شدن بر شهر وجود ندارد، آیا مسئوالن 
بــا بی توجهــی بــه دنبال یکجانشــین کــردن ما 

هستند؟
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در همــه کشــورها 
و  دارد  و  داشــته  وجــود  عشــایر  جامعــه 
درعین حال از جایگاه ویــژه ای به لحاظ حمایتی 
برخــوردار هســتند زیــرا بخــش اعظمــی از نیاز 
بحــث  در  تولیدکننــده  به عنــوان  را  جامعــه 
گوشــت و لبنیات تأمیــن می کنند، ابراز کرد: اما 
در کشــور مــا و به ویــژه همــدان ایــن رویکرد از 

سوی دستگاه متولی دنبال نمی شود.
وی بــا تأکید دوباره بر وجود مشــکل تأمین 
آب و علوفــه دام، تصریــح کــرد: حتــی دولــت 
نســبت به خرید دام عشایر به عنوان یک تولید 
اصلــی در حوزه دامــداری اقــدام نمی کند و ما 

مجبوریم دام خود را از طریق دالل بفروشــیم.

بــه دالل فروختــه     گوشــت تولیــدی 
می شود

ایــن مقام مســئول با بیان آنکه متأســفانه 
در غالب مــوارد دالالن نیز نســبت به پرداخت 
پــول دام بدقــول هســتند و حتــی در برخــی 
را نمی دهنــد و  بــرده و پولــش  را  مــوارد دام 
دســت مــا هــم بــه جایــی بنــد نیســت، اذعان 
کــرد: درحال حاضــر هر کیلو دام زنــده را ما به 
قیمت 120 هزار تومان می فروشــیم که نسبت 
بــه هزینه تولیــد قیمت منصفانــه و مقرون به 

صرفه ای است.

   خبری از پنل خورشــیدی نیست
متأســفانه  اینکــه  بیــان  بــا  رحمتــی 
بــا  عشــایری  ســیاه چادرهای  کــردن  روشــن 
ایجــاد  و  خورشــیدی  پنل هــای  از  اســتفاده 
می توانســت  کــه  خورشــیدی  حمام هــای 
جلــوی بــه فراموشــی ســپردن زندگــی زیبــا 
و ســاده ایلیاتــی را بگیــرد نیز طی چندســال 
افــزود:  اســت،  شــده  گرفتــه  نادیــده  اخیــر 
متأســفانه طــی ســال های اخیر با رواج کوچ 
خودرویــی و در پــی آن فــروش االغ و قاطــر 
راه هــای  در  تــردد   ، عشــایر جامعــه  توســط 
دشــواری های  از  دیگــر  یکــی  کوهســتانی 
پیــش روی عشــایر بــرای یافتــن آب و علوفه 

است. بهتر 
مع الوصــف، بــا توجه بــه آنچه گفته شــد، 
مشــکالت عشــایری کشــور را می تــوان به دو 
بخــش تقســیم کــرد؛ آنانی که ریشــه انســانی 
دارنــد یعنــی عدم داشــتن بازارهای مناســب 
بــرای عرضــه تولیــدات لبنی، گوشــت، فقدان 
تأمیــن زنجیــره تولیــد عشــایر و غیــره و دوم 
عامــل طبیعــی مانند خســارات خشک ســالی، 
از بیــن رفتن جاده هــا و غیره کــه این عوامل 
اخیــر  ســال های  در  عشــایر  تــا  شــده  ســبب 
متضــرر شــوند. حــال آنکــه زندگی عشــایر در 
کــوچ تنیــده شــده و قصــه زیبــای کــوچ برای 
هریــک از اعضــای عشــایر یک نماد اســتواری، 
اتــکا و خودکفایــی محســوب می شــود. پس 
بــرای مانایی این خوداتکایی به نظر می رســد 
مقــام  تأکیــد  و  کشــور  کنونــی  شــرایط  در 
معظــم رهبــری بــر جهــش تولید، می بایســت 
نیازهــای  بیشــتر  انســجام  و  هماهنگــی  بــا 
تأمیــن   مولــد  اقشــار  و  عشــایر  کشــاورزان، 
شــده و با حمایت از این عزیزان شــرایط برای 

پویایــی اقتصاد فراهم آید.

ســپهرغرب، گــروه خبــر: معــاون برنامه ریــزی و توســعه 
طــرح  اجــرای  راســتای  در  گفــت:  همــدان  فرمانــداری 
مردمی سازی یارانه ها تشدید نظارت بر نانوایی ها در دستور 

کار نهادهای نظارتی ذی ربط قرار گرفته است.
علی اکبر سلطانی راد با بیان اینکه تغییری در قیمت نان و 
آرد یارانه ای نانوایی ها نداشته ایم، افزود: افزایش قیمت آرد 
بخش صنــف و صنعت باعث افزایش خام فروشــی غیر مجاز 

نانوایی هــا می شــود که بعضــا کم کاری و ایجــاد صف و عدم 
رعایت ساعت کار را در نانوایی ها به دنبال دارد.

از  تعــدادی  پخــت  ســاعات  افزایــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
نانوایی هــای خیابان هــای اصلی جهــت جبران ایــن کم کاری، 

اضافــه کرد: روز گذشــته از ســاعت 19:30 لغایــت 23 ضمن 
انجام گشــت مشــترک با حضــور مدیرکل غله اســتان، رئیس 
اتحادیه نانوایان و رئیس جهاد کشــاورزی شهرســتان هشت 
نفــر از شــاغالن نانوایی هــا بــا پرداخــت هدیــه نقــدی مورد 

تشویق قرار گرفتند.
سلطانی از برخورد قانونی با نانوایی های متخلف خبر داد 
و بیان کرد: نانوایی سنگکی آقای موحدیان واقع در20 متری 
سنگشــیر، نانوایی ســنگکی مجتبی شــهبازی واقع در کوچه 
قصابان، نانوایی لواشــی آقای جالل جمشــیدی واقع در تپه 
حاج عنایت و نانوایی سنگکی آقای طاووسی واقع در خیابان 

پاسداران واحدهایی بودند که مورد تشویق قرار گرفتند.

خبر شهری: مانور آواربرداری مراکز کلیدی و مسکونی
 تــازه بایــد کلید هــای مقطــع قبلــی هــم جــدی 

آواربرداری کرد.
دختــران  انتظــار  در  انزواطلبــی  جمعیــت:  و  خانــواده 

پسرنما
 خب طبیعیه که مردان نمی خواهند با پسرنماها 

تشکیل خانواده دهند!
ســازمان امور ســینمایی: همــدان بخواهد جشــنواره 

فیلم کودک برمی گردد
 اگــر دراین باره افــرادی فیلم بازی نکنند، شــدنی 

است.
تعزیــرات حکومتــی: برخــورد بــا محتکــران در کمترین 

زمان انجام خواهد شد
 قابــل توجــه محتکــران بی انصاف که بــه قیامت 

خودشان هم رحم نمی کنند!
هواشناســی: باد میزان آالیندگی هوای شهر همدان را 

کاهش داد
 همین اســت که برخــی می گویند »برو کنار بگذار 

باد بیاد«.
خبر: تشــکیل گروه ســرود 2000 نفری در کانون پرورش 

فکری
 حاال شــما فــرض کن این گــروه می خــواد بره در 

مدرسه ای غیر انتفاعی اجرا کنه!
خبــر: افزایش قیمت 60 درصدی چغندر قند نســبت به 

سال گذشته
 ولــی قبــول کــن بــا ایــن افزایــش هــم قند هــا 

شیرین تر نمی شود.
یادداشــت روز: چرا برخــی همواره می گوینــد »اعصاب 

نداریم«
 چــون ایــن گــروه مطالعــه خوبــی دربــاره بدن و 

اجزای جسم انسان ندارند!
خبر ورزشی: بانوی پزشک ایرانی فاتح قله اورست شد

 البد از سر دلســوزی برای مداوای بیماری به این 
قله رفته است.

ایستگاه آسمان و کالم شــهدا: نمازتان را بر همه کارها 
ارجح بدانید

 نــه اینکه درســت در زمان نماز و اذان جلســه ای 
ترتیب دهید!

نمایشگاه: 50 هزار بسته کتاب به دست مردم رسید
 امیــد اســت ایــن کتاب هــای صفــر کیلومتــر در 

کتابخانه نماند.
رسانه محلی: اینجا محل تبلیغات شماست

 بــه شــرطی کــه بــرای تبلیــغ درخواســت مبلــغ 
هنگفتی نداشته باشید!

تلخکخان

برداشت گل  محمدی در شهرستان مالیر 
20 درصد افزایش یافت

ســپهرغرب، گــروه خبــر: مدیــر اداره جهاد کشــاورزی 
مالیــر از افزایش 20 درصدی تولیــد گل محمدی در این 
شهرســتان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود امسال 
ع ایــن شهرســتان حــدود 350 ُتــن گل   از ســطح مــزار

محمدی َتر برداشت شود.
»ســیدمهدی میرباقــری« روز پنجشــنبه اظهــار کرد: 
درحــال حاضــر 186 هکتــار از اراضی این شهرســتان زیر 
کشــت گل  محمدی بوده که نیمی از ســطح زیر کشــت 
استان همدان را با 350 هکتار به خود اختصاص داده 

است.
وی افزود: از دو کارخانه گالب گیری در سطح استان، 
یــک کارخانــه در این شهرســتان فعال اســت کــه از این 
میــزان تولید گل  محمدی، بیــش از 500 هزار لیتر گالب 

استخراج می شود.
مدیــر اداره جهــاد کشــاورزی مالیــر ادامــه داد: گل 
محمــدی بــا توجه بــه اینکــه یــک محصــول کم آب بر با 
ســودآوری بــاال بــوده و اینکــه کمتــر در معــرض آفــت 
بیماری است، کشــاورزان مالیر استقبال خوبی از کشت 

این محصول دارند.
میرباقــری با بیــان اینکه هر هکتــار گل  محمدی بین 
80 تــا 100 میلیــون تومــان ســودآوری دارد، بیــان کرد: 
همچنین روزانه برای 10 نفر در هر هکتار اشــتغال ایجاد 

می کند.
بــه گفتــه وی بــرای برداشــت گل  محمــدی از زنــان 
روســتایی اســتفاده و برای هــر کیلو بین 40 تــا 45 هزار 
تومــان دســتمزد درنظــر گرفتــه می شــود که بســته به 

کشش بازار و عرضه و تقاضا تغییر می کند.
ایــن مقــام مســئول زمــان برداشــت گل محمدی را 
از نیمــه اردیبهشــت ماه تا نیمه خردادمــاه به مدت یک 
مــاه عنوان کــرد و گفــت: در همــه بخش هــای تابعه و 
روســتاهای این شهرستان گل  محمدی کشت می شود 

و خردمند بیشترین میزان تولید را دارد.
مدیــر اداره جهــاد کشــاورزی مالیر با بیــان اینکه گل  
محمدی بیشــتر در مناطق کوهســتانی و خنک تر کشت 
می شــود، ادامه داد: گل  محمدی ازنظر وضعیت خوب 
خاکی در تمام نقاط این شهرســتان کشــت می شــود و 
بیشــترین پراکنش کشــت گل  محمدی اســتان همدان 

مربوط به مالیر است.
گل   هکتــار   186 ســطح  از  شــد:  یــادآور  میرباقــری 
محمــدی در مالیــر، 6 هکتــار آن به صورت نهــال بوده و 
میانگیــن برداشــت گل  محمدی در این شهرســتان بین 

دو تا سه ُتن گل َتر است.
وی بیان کرد: مالیر در تولید و برداشــت گل  محمدی 
رتبه نخســت اســتان را دارد و حدود 66 درصد از میزان 
کشــت گل  محمــدی اســتان را به خــود اختصاص داده 

است.

خبر

امام جمعه همدان:

برخورد با مفسدان اقتصادی سختگیرانه باشد
محتکران را به مردم معرفی کنید

ســپهرغرب، گروه خبر: امــام جمعه همدان با 
بیان اینکه برخورد ســخت با مفســدان می تواند 
بــازار را کنتــرل کنــد گفــت: نظارت هــای خوبی در 
اســتان صــورت گرفتــه اســت امــا اگــر در همین 
اســتان تولیدکننده یا فروشنده ای گرانفروشی و 
احتکار می کنند به مردم معرفی شود، جلوی کار 

را خواهد کرد
حبیــب اهلل  والمســلمین  االســالم  حجــت 
شــعبانی در خطبه هــای عبــادی سیاســی نمــاز 
بــا بیــان اینکــه از  جمعــه در جمــع نمازگــزاران 
هوشــمندی مــردم عزیــز در شــرایط فعلــی باید 
تالش هــای  دشــمن  کــرد:  اظهــار  کــرد  تشــکر 
بســیاری بــرای ایجــاد آشــوب در کشــور داشــت 
اما هوشــمندی مــردم و همراهی آنها ســتودنی 
اســت، چون آنها به خوبی می دانند که دشــمن 
به دنبال دلســوزی برای کشــور و حل مشــکالت 

نیست.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمن درصــدد به 
هــم ریختــن آرامــش کشــور اســت کــه فراخوان 
افــراد  ایــن  اگــر  افــزود:  آشــوب می دهــد  بــرای 
می خواســتند کمک کننــد برای تحریم کشــور به 
ویــژه تحریم دارویــی برنامه ریــزی نمی کردند و یا 
دنبــال نامه نوشــتن و رفتن از این کشــور به آن 
کشــور با هــدف ترغیب دیگــران بــرای تحریم ما، 

نبودند.

امــام جمعــه همــدان در ادامه ســخنانش با 
اشــاره به همراهی مردم با مسئوالن برای اجرای 
طــرح مردمی ســازی یارانه ها تصریح کــرد: امروز 
نوبت دولتمردان و مســئوالن اســت تــا قدردان 
مــردم باشــند و مشــکالت آنهــا را پیگیــری و حل 

کنند.
از  مردمــی  دولــت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مشــکالت مردم کامش تلخ می شود ادامه داد: 
دولت مردمی یعنی اینکه در کنار مردم مشکالت 
را می بیند و می داند یک بازنشســته، یک کارگر یا 
یــک جــوان چطور بــا شــرایط اجاره خانــه زندگی 

می کند.
حجت االســالم والمسلمین شــعبانی با بیان 
اینکه مســئول دولت مردمی یعنی کســی که در 
کنار مردم اســت خاطرنشــان کرد: مســئوالن ما 
در کنار مردم بوده و آگاه به مســائل و مشکالت 
منســجم تر،  برنامه هــای  نیازمنــد  امــا  هســتند 
هوشــمندانه تر و ســنجیده بــرای حل مشــکالت 

مردم هستیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکه دو مشــکل برجســته 
داریــم کــه یکــی از آنهــا گرانــی اقالمــی جــز چهار 
کاالیی اســت که دولت در راســتای مردمی کردن 
یارانه ها، یارانه آن را پرداخت می کند گفت: برخی 
از کاالهــا از ایــن مورد تأثیر پذیرفتــه و با افزایش 

قیمت مواجه هستند.

امــام جمعه همــدان بــا بیان اینکه مشــکل 
دیگــر احتــکار اســت کــه بایــد بــا جدیــت بــا آن 
برخورد شــود اظهــار کرد: ما در این دو مشــکل 
بایــد کنــار یکدیگــر بــوده و آنها را حــل کنیم و با 
تقویــت نظــارت درونی بــه این مشــکالت پایان 

دهیم.
وی با اشــاره بــه اینکه برخــی از افــراد در بازار 
هســتند کــه می تواننــد همــراه مــردم شــوند و 
احتــکار نکننــد و قیمت هــا را گران نکننــد افزود: 
پیامبــر اســالم دربــاره کســانی کــه کاال را احتــکار 
می کننــد می فرماینــد» اگــر کســی کــه در بــازار 
وارده شــده تــا با احتــکار، گرانی به وجــود آورده 
و منفعت بیشــتری ببــرد، خداوند تعالــی او را در 

بدترین جای جهنم جای خواهد داد«.
حجت االســالم والمسلمین شــعبانی خطاب 
بــه محتکران گفت: پیامبر)ص( می فرمایند افراد 
محتکر، ملحد و کافر هستند، بنابراین افرادی که 
در بازار هستند مراقبت کنند تا نظارت درونی رخ 

دهد و از احتکار جلوگیری شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــورد ســختگیرانه 
بــا محتکران و مفســدان اقتصادی انجام شــود 
اظهــار کــرد: نظــارت بیرونــی یعنــی به شــدت با 
مفســدان اقتصــادی برخــورد شــود بــه ماننــد 
حضــرت علی)ع( که بــا محتکران و رشــوه گیران 

برخورد سختگیرانه کردند.

بــه اینکــه  بــا اشــاره  امــام جمعــه همــدان 
برخــورد ســخت بــا مفســدان می توانــد بــازار را 
کنتــرل کند افزود: نظارت های خوبی در اســتان 
صــورت گرفته اســت امــا اگــر در همین اســتان 
و  گرانفروشــی  فروشــنده ای  یــا  تولیدکننــده 
احتــکار می کنند به مردم معرفی شــوند، مردم 

کنترل خواهند کرد.
گذشــته  روز  چنــد  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
نظارت هــای خوبی صــورت گرفته اســت تصریح 
کــرد: اگــر محتکری بدانــد کــه در خطبه های نماز 
جمعــه نامش اعالم می شــود، مردم خودشــان 
کنتــرل می کننــد، نبایــد اجازه داد که به ســادگی 
افراد ســوء اســتفاده کنند، اگر حــدود الهی را در 
جامعــه اجرا می کردیم افراد جرأت نمی کردند در 

بازار اخالل به وجود آورند.
حجت االسالم والمســلمین شعبانی با تأکید 
بــر اینکه باید مســئوالن، بازاریان، تولیدکنندگان 
و دســت اندرکاران در شــرایط ســختی اقتصادی 
در کنــار مردم باشــند گفت: به چــه قیمتی برخی 

می خواهند در مقابل مردم بایستند.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در نمــاز جمعه 
امامــان جمعــه مبتنی بــر شــاخص های رفتاری 
دولت هــا با مســئوالن رفتار می کننــد اظهار کرد: 
اگر دولتی برای حل مشــکالت مــردم تالش کند، 
از او حمایــت خواهیم کرد و فرقی نمی کند از چه 

قشــری باشــد، ضمن اینکه در دولت گذشته هم 
برای خدماتی که ارائه می شد تشکر می کردیم.

امــام جمعه همدان بــا بیان اینکــه روحانیت 
هیــچ گاه از مــردم جــدا نخواهد شــد و مــا این را 
از امــام علــی)ع( آموختیم و بر ایــن آموزه وفادار 
هســتیم گفت: این مردم هستند که انقالب را در 

طول بیش از 40 سال نگاه داشتند.
بــرای  مراجــع  از  بســیاری  کــرد:  تصریــح  وی 
حــل مشــکالت مردم هــم توصیــه کردنــد و هم 
موضــع گرفتند اما دشــمن بــا تقطیع بــه دنبال 
خــود  آنچــه  تــا  اســت  تحریــف  و  شــبهه افکنی 

می خواهد را به جامعه القا کند.
حجت االســالم والمســلمین شــعبانی درباره 
لــزوم رشــد جمعیــت بــا اشــاره بــه اینکــه مقام 
معظم رهبــری افزایش جمعیت را یک سیاســت 
حیاتــی خواندند گفت: متأســفانه همــدان یکی 
از اســتان های پیر کشــور اســت و رشــد جمعیت 
آن از نرخ باروری در ســطح کشــور پایین تر اســت 
جمعیــت  حــوزه  در  خطرناکــی  آینــده  بنابرایــن 

خواهد داشت.
وی اظهــار کــرد: مســئوالن قانــون حمایــت 
از جمعیــت را اجــرا کننــد و اگــر وعــده ای داده 
می شود برای فرزندآوری عمل کنند، باید شرایط 
ازدواج را نیز برای جوانان تســهیل و مشکالت در 

این مسیر را برطرف کنیم.

استاندار همدان:

هنر بهترین ابزار ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است
همــدان  اســتاندار  خبــر:  گــروه  ســپهرغرب، 
گفــت: هنر بهتریــن ابزار برای ترویــج فرهنگ ایثار 
و شــهادت و آشنا کردن نسل های جوان جامعه 
با فداکاری و رشــادت رزمندگان اســالم در دوران 

باشکوه دفاع مقدس است.
علیرضا قاسمی فرزاد روز پنجشنبه در شورای 
ترویــج فرهنــگ، ایثار و شــهادت اســتان همدان 
افزود: بر همین اســاس باید با اســتفاده از زبان 
هنر و تولید فیلم و آثار شاخص مستند متناسب 
بــا شــأن و جایــگاه شــهیدان به ویــژه شــهدایی 
همچون سردار شــهید همدانی برای تحقق این 
مهم و انتقال و ماندگاری فرهنگ ایثار و شهادت 

در جامعه تالش کنیم.
وی با اشاره به استفاده از اطالعات، تجربیات 
و  هم رزمــان  شــهدا،  خانــواده  دانســته های  و 
همراهــان آن هــا بــرای تولیــد فیلم و آثــار هنری، 
در  تولیدشــده  فیلم هــای  برخــی  کــرد:  تصریــح 
شــأن و جایگاه شــهدا نیســتند، بنابرایــن باید با 
دریافت مشاوره های صحیح نسبت به بازنگری و 
اصالح متن این فیلم ها برای جلوگیری از هرگونه 

تحریف واقعیت، اقدام کرد.
اســتاندار همــدان اظهــار کــرد: در ایــن زمینه 
مدیریــت ارشــد اســتان و مجموعــه اســتانداری 
همــدان از هرگونــه تــالش برای تولید و ســاخت 

فیلم هــای فاخر و همچنین چــاپ کتاب در زمینه 
شــهدا و ایثارگــران هشــت ســال دفــاع مقدس 

به صورت جدی حمایت می کند.
قاســمی فرزاد با اشــاره به اینکه بنیاد شــهید 
در راســتای اجــرای طــرح ســپاس و سرکشــی از 
مشــخصی  فهرســت  و  اقــدام  شــهدا  خانــواده 
را تهیــه و تنظیــم کنــد، افــزود: تمامــی مدیــران 
دســتگاه های اجرایی اســتان ملزم به سرکشی از 
خانواده شــهدا و ارائه گزارش کار به بنیاد شهید 
هستند؛ همچنین در جریان این سرکشی ها باید 
برای رفع دغدغه ها و رســیدگی به مشکالت این 

عزیزان نیز به صورت مؤثر اقدام شود.
وی گفــت: بــرای نهادینه کــردن فرهنــگ ایثار 
و شــهادت بایــد موضــوع را به صــورت بنیادین و 
ریشه ای و از سنین پایه در مدارس و مهد کودک 
مطــرح و پیگیری کرد کــه در این زمینــه معلمان 

نقش بسیار مهم و مؤثری دارند.
قاســمی فرزاد تأکید کرد: بنیاد شــهید متولی 
رســیدگی به مشکالت خانواده شــهدا است، اما 
در بســط و ترویــج فرهنــگ ایثار و شــهادت همه 

مردم و نهادها دارای مسئولیت هستند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد کوتاهــی و قصور 
در زمینــه معرفــی شــهدا و ترویــج فرهنــگ ایثار و 
شــهادت جبران شــود، تصریح کرد: فرهنگ تکریم 

و نکوداشت شهدا با بیان خاطرات و انتشار کتاب، 
اســتفاده از فضاهای محیطی و تبلیغات شــهری، 
نصــب تصاویــر شــهدا در اماکن عمومی، ســاخت 
و نصــب تندیــس در اماکــن ُپرتــردد ماننــد مراکــز 
فرهنگــی، مــوزه و مترو انتقــال داده شــده و برای 

همیشه در جامعه حفظ و ماندگار خواهد شد.
قاســمی فرزاد اظهار کــرد: رزمندان اســالم در 
دوران هشــت ســال دفاع مقدس تنهــا با هدف 
جلــب رضــای خداونــد و بــا تأســی از آموزه هــای 
دینی با عشــق برای دفاع از دین و کیان اسالمی 
به شهادت رسیدند و بر همین اساس این اقدام 
ارزشــمند و ایــن مقطــع تاریخــی درخشــان باید 
بــا اســتفاده از ابزار و زبــان هنر به خوبــی تبیین، 

معرفی و ماندگار شود.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
همدان نیز گفت: رویکرد تحولی دولت ســیزدهم 
در حوزه فعالیت های بنیاد شهید و امور ایثارگران 
باید به خوبی مطالعه شــود و در راستای نهادینه 
کــردن فرهنــگ ایثــار و شــهادت مــورد توجــه و 

به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.
حسن رضانیا افزود: توجه به سند تحول باید 
به عنــوان یــک اولویــت مهــم و محــوری در بنیاد 
شــهید مورد توجــه، مطالعه، مطالبــه و پیگیری 

قرار گیرد.

وی یکــی از موضوعــات مــورد تأکید در ســند 
تحول را توجه به کانون خانواده دانست و اظهار 
کــرد: خانواده محــوری در ترویــج فرهنــگ ایثار و 
شهادت بســیار مهم اســت؛ چراکه مردمی سازی 
امور نیز ازجمله رویکردها و سیاست های اصولی 
دولت سیزدهم بوده که باید مورد توجه تمامی 

دستگاه ها قرار گیرد.
رضانیــا کاهش فاصله بین مســوالن، مردم و 
واقعیت های جامعه را از مزیت های مردمی سازی 
امور برشــمرد و گفت: در این زمینه انجام هر کار 
و سیاســت گذاری بــدون درنظــر گرفتن مســائل 

جامعه و شرایط کنونی، ابتر و ناقص است.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
همــدان نیــز در ایــن جلســه گفــت: برنامه ریــزی 
بــرای ســه اتفاق مهم در اســتان انجام شــده که 
مهم تریــن آن ها ســاخت یــک فیلم ســینمایی با 

موضوع سردار شهید حسین همدانی است.
مســعود ویــژه افــزود: بــرای تحقــق ایــن کار 
بایــد هماهنگی هــای الزم در حوزه های فرهنگی 
)صداوسیما و ارشاد اسالمی( ایجاد و از هرگونه 

موازی کاری پرهیز شود.
بــا  بــه گفتــه وی ســاخت دو مســتند فاخــر 
محوریت زندگی شــهید حاج میرزا سلگی و شهید 
خوش لفظ در دســتور کار قرار گرفته که سازمان 

امور ســینمایی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
نیز حمایت الزم از اجرای آن خواهد داشت.

مدیــرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان 
همــدان نیز در ادامه جلســه گفت: یکی از اهداف 
مهم تشــکیل شــورای عالی ترویج فرهنــگ ایثار و 
شهادت، نهادینه کردن این مهم و افزایش سطح 
کیفی ارائه خدمات به خانواده شهدا است؛ چراکه 
ترویج روحیه ایثار و شــهادت اهرمــی بازدارنده در 

برابر توطئه و دسیسه دشمنان است.
مجید صفدریان با اشــاره به برقــراری امنیت، 
پیشــرفت و تعالی جامعه، تقویت باورهای دینی 
و ملی به عنوان رویکرد محوری این شورا، افزود: 
نگاه فرهنگی بنیاد شــهید در ســال جــاری تغییر 
کرده و به ســمت مستندســازی، تهیه آثار هنری، 
فیلــم و ســریال و چــاپ کتــاب بــا هــدف نهادینه 
و  ایثــار  از  قدرشناســی  و  ایثــار  فرهنــگ  کــردن 

رشادت رزمندگان سوق یافته است.
وی بــا عنوان اینکه دو موضوع طرح ســپاس 
و تبدیل وضعیت کارمندان ایثارگر دســتگاه های 
اجرایی در دســتور کار قــرار دارد، اظهار کرد: طرح 
کارکنــان،  مســتقیم  ارتبــاط  زمینه ســاز  ســپاس 
بخشــی از تشــکل های مردم نهاد و دستگاه های 
بــا  زیرمجموعــه ســه قــوه و نیروهــای مســلح 

خانواده شهدا است.

معاون فرماندار همدان خبر داد:

تشدید نظارت بر نانوایی های شهرستان همدان



سارا سیف 
دانشجو

سینا مرادی منصور 
دانشجو

عاطفه رحیمی جمال 
دانشجو

فاطمه حقیقی 
دانشجو  

فاطمه وحید 
دانشجو

محمد حسین هامیان  
دانشجو

مریم هامیان 
دانشجو

فاطمه طاهری 
پایه دوم

فائزه مالمیر
 پایه دوم

محمد مهبد حسین پور
 پایه دوم

آرش یدالهی 
پایه سوم

آرمیتا صیفوری  
پایه سوم

امیر حسین مهرپور 
پایه سوم

امیرعلی بهرامی 
پایه سوم

ایلیا سوراوند
 پایه سوم

دانیال هجرانی
 پایه سوم

فاطمه نقوی 
پایه سوم 

ماهان انوری 
پایه سوم

سوم
پایـــــه 

محدثه چمکالنی 
پایه سوم

هلیا بهزاد تبار
 پایه سوم

ابوالفضل مالمیر
 پایه چهارم

امیرعلی سوری
پایه چهارم

امیرعلی طیبی طلوع 
پایه چهارم

آیسا نظربیگی
 پایه چهارم 

حسین ربیعی 
پایه چهارم

سیده نازنین حسینی
 پایه چهارم

علیرضا معصومی نیا 
پایه چهارم

محمد پوریا سعیدی
 پایه چهارم 

محمد جواد مهرابی
 پایه چهارم

پایـــه چهارم

نرکس بیگدلی زاده
 پایه چهارم 

آرتین عازم 
پایه پنجم

امیر رضا رضایی رضا 
پایه پنجم

پرنیا نانکلی 
پایه پنجم

زهرا خوشوقت 
کالس پنجم

فائزه حجتی 
پایه پنجم

کیان رضایی 
پایه پنجم

محمد سهیل رضایی 
جاویدان - پایه پنجم

معصومه سادات عربی 
پایه پنجم

مهدیس فضلی 
پایه پنجم

مهدیه نبوی 
پایه پنجم 

پایـــه پنجم

نازنین زهرا بختیار 
 پایه پنجم 

هستی اسدی 
پایه پنجم

هلیا چمکالنی  
پایه پنجم 

پرهان انوری 
پایه ششم 

زهرا نقوی 
پایه ششم  

کیارش آقا محمدی 
پایه ششم

محمد رادینا
 پایه ششم

مریم نوازی پسند
 پایه ششم 

نرگس قنبری دمقی 
پایه ششم

نیما جعغری 
پایه ششم

حسنا کاظم پور 
پایه هفتم 

شم
ش

پایـــه 

پایـــه هفتم

زهرا حسنی 
پایه هفتم

زهرا سعیدی
 پایه هفتم

سید محمد طاها رضوی 
مجد - یاپه هفتم

محمد پرهام پرمه
 پایه هفتم 

محمد صارمی 
پایه هفتم

محمد طاها پرچمی
 پایه هفتم 

محمدرضا سلگی
 پایه هفتم

مهتا مولوی 
پایه هفتم

مهدیس وحید
 پایه هفتم

امید یوسفی 
پایه هشتم

امین رابطی 
پایه هشتم

شتم
پایـــه ه

تارا غفاری 
پایه هشتم

رامین رابطی 
پایه هشتم

زهرا تیموری حریر
 پایه هشتم

عسل خورشیدی نو 
پایه هشتم

محمد حسین خزایی
 پایه هشتم

محمد سجاد رضایی 
جاویدان-  پایه هشتم

محمد مهدی مهدوی آرا 
پایه هشتم

مونا آقابابایی 
پایه هشتم

نازنین صادق امجدی
 پایه هشتم

امید ناصری 
پایه نهم

امیر مهدی فضلی
 پایه نهم

پایـــه نهم

امیر مهدی مهرابی 
پایه نهم  

ثنا گرشاسبی فخر
 پایه نهم

ریحانه رحیمی
 پایه نهم

زهرا قیطاسی
 پایه نهم

علی مرتضایی
 پایه نهم

فاطمه تیموری حریر 
پایه نهم

فاطمه قیطاسی 
پایه نهم

محمد جواد جودکی
 پایه نهم

یاسین تقوایی پور
 پایه نهم

پارسا سیف
 پایه دهم

شایان لطفی
 پایه دهم

پایـــه دهم

علی ربیعی 
پایه دهم 

امیررضا جاللوند
 پایه یازدهم

زینب سادات عربی 
پایه یازدهم

سیما مرادی منصور 
پایه یازدهم

فاطمه فامیل شوقی
 پایه یازدهم 

محدثه صارمی 
پایه یازدهم

نرگس صادق امجدی 
پایه یازدهم

رضوان مالیری 
پایه دوازدهم

نیما سلطانی
 پایه دوازدهم

بهشاد ظهیرنیا
 دانشجو

ریحانه مرتضایی
 دانشجو 

پایـــه دوازدهم

پایـــه دوازدهم

پایـــه یازدهم

امیر رضا مالیری 
پایه اول

امیر محمد جاللوند 
پایه اول

باران قپانوری
پایه اول

ثنا خزایی
 پایه اول 

علی ملکی 
پایه اول

محمد صالح تقوایی پور 
پایه اول

هانیتا بهزاد تبار 
پایه اول

آناهیتا صیفوری 
پایه دوم

پانیسا  پرمه
 پایه دوم

سید محمد صدرا رضوی 
مجد - پایه دوم 

فاطمه زهرا بختیار
 پایه دوم

پایـــــه اول

پایـــــه دوم

ن ا همد ن  ستا ا ز  گا کت  ــر ــ ش ن  کنا ر کا ز  ممتا ن  ا ند ز فر
سال تحصیلی 1400-1401

یزان ون شما عز وزافز پیشرفت  ر وی موفقیت و  ز آر با 

روابط عمومی شركت گاز استان همدان
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استاندار ایالم:خبــــــر
تونل شماره یک محور ایالم - مهران 

تا اربعین زیر بار ترافیک می رود
ســپهرغرب، گروه خبر: اســتاندار ایالم گفت: تونل شــماره 
یک محور ایالم - مهران با تالش شــبانه روزی و نظارت دقیق 

تا اربعین امسال زیر بار ترافیک خواهد رفت.
حســن بهرام نیــا در بازدیــد از تونــل شــماره یــک اربعیــن 
در محــور ایــالم، مهران بــه اتفاق معــاون عمران و توســعه 
امــور شــهری و روســتایی و معــاون امنیتــی انتظامــی وزیــر 
کشــور اظهــار کرد: عالوه بــر اعتبارات تعیین شــده اســتانی، 
اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان برای تکمیل این تونل 

اختصاص یافته است.

وی افــزود: امروز عالوه بر معاونان وزیر کشــور، معاونان 
عمرانی 13 اســتان معین اربعین ایالم، از زیرساخت های مرز 

مهران بازدید خواهند کرد.
اســتاندار ایالم تأکید کــرد: عالوه بر اعتبارات ســفر رئیس 
جمهور به اســتان، بخشی از 800 میلیارد تومان که در دیدار 
با رئیس جمهوری مصوب شــد به این پروژه اختصاص یافته 

است.

زمانبنــدی  طبــق  داریــم  تــالش  کــرد:  اضافــه  بهرام نیــا 
بــه  اربعیــن  تــا  ایــن مرتبــه  بــا نظــارت دقیــق  مشــخص و 

بهره برداری برسد.
گفتنــی اســت بازدیــد از زیرســاخت های اربعین در مســیر 
ایــالم بــه مهــران، بازدیــد از پایانــه مــرزی مهــران و حضور در 
نشســت ســتاد اربعین اســتان از مهم ترین برنامه های ســفر 

یک روزه معاونان وزیر کشور به استان ایالم است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ایالم:
420 میلیارد ریال برای آبرسانی 

به روستاهای چوار اختصاص یافت

و  آب  شــرکت  مدیرعامــل  خبــر:  گــروه  ســپهرغرب، 
فاضــالب ایالم از اختصاص 420 میلیارد ریال اعتبار برای 
تأمین آب روســتاهای بخــش بولی شهرســتان چوار در 

استان خبر داد.
پرویــز ناصــری روز پنجشــنبه در بازدید از روســتاهای 
گنجــوان بولــی اظهــار کــرد: در راســتای رفع مســائل و 
مشــکالت آبرســانی بــه روســتاهای بولــی از محل طرح 
محرومیت زدایی مبلغ 420 میلیارد ریال اعتبار تخصیص 

یافته است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن اعتبار بــرای آبرســانی و 
تأمین آب پایدار و بهداشــتی برای 12 روستاست، افزود: 
آبرسانی به روستاهای شهرستان چوار در دو فاز تعریف 
شــده که به زودی قرارگاه محرومیت زدایی امام حســن 
مجتبی )ع( عملیات اجرایی این طرح را آغاز خواهد کرد.
ارائــه  بــر  ایــالم  آب و فاضــالب  مدیرعامــل شــرکت 
خدمات مطلوب آب رســانی به مــردم، حتی در دورترین 

و محروم ترین نقاط استان تأکید کرد.
ناصــری بــا تأکیــد بر ایــن که ارائــه خدمــات مطلوب 
آبرســانی بــه مــردم، حتــی در دورتریــن و محروم تریــن 
نقــاط اســتان، اولویــت شــرکت آبفا اســت، اظهــار کرد: 
خوشــبختانه نگاه و توجه دولت به طرح های آبرســانی 
بســیار خــوب اســت کــه امیــدوارم بــا یــاری مســئوالن 
بتوانیــم بــا جذب اعتبــارات مورد نیاز این رونــد را ادامه 

دهیم.
وی ابــراز امیدواری کرد: با همت مضاعف و در اختیار 
قــرار گرفتن به موقــع اعتبارات مورد نیــاز، اجرای کامل 
ایــن پروژه هــا در موعــد مقــرر به اتمــام برســد و مردم 

قدرشناس از مزایای آن منتفع گردند.
حجت االســالم میهن پرســت، امــام جمعه چــوار، نیز 
در ایــن بازدید ضمــن قدردانی از اقدامات شــرکت آبفا 
اســتان، به تشریح مسائل و موانع موجود در آبرسانی 
بــه مردم شهرســتان به ویژه روســتاهای تحت پوشــش 
پرداخــت و بــر ضــرورت اصــالح و بهســازی شــبکه های 
آبرســانی و بهبــود کیفیــت آب شــرب مردم شهرســتان 

تأکید نمود.
مــردم  بــه  آبرســانی  رونــد  بررســی  اســت،  گفتنــی 
شهرســتان چوار و بازدید از مراحل اجرای طرح آبرسانی 
میدانــی  از  بازدیــد  و  بولــی  گنجــوان  روســتاهای  بــه 
پروژه هــا و دیــدار بــا اعضای برخــی از شــوراها، دهیار و 
معتمــدان روســتاها، بررســی وضعیت منابع آب شــرب 
و نیازمندی هــای بخــش آبرســانی به ایــن مناطق مورد 

توجه قرار گرفت.

دالیل بروز برخی آسیب های اجتماعی 
در کردستان بررسی شود

ســپهرغرب، گروه خبر: اســتاندار کردســتان با اشــاره 
به وجــود برخی آســیب های اجتماعی در اســتان، علل 
آسیب شناســی  و  بررســی  نیازمنــد  را  آن هــا  وجــودی 

دانست.
تقویــت جهان بینی اســالمی در دانش آمــوزان مانع 

بروز آسیب های اجتماعی می شود.
اســماعیل زارعی کوشــا گفــت: تقویــت جهــان بینی 
مانــع  دانش آمــوزان  در  مدرســه  دوران  در  اســالمی 
بروز آســیب های اجتماعــی در دوران بزرگســالی در آنها 

می شود و میزان آسیب ها را کاهش می دهد.
وی ظهــر پنجشــنبه در جلســه کارگــروه اجتماعــی 
فرهنگی اســتان کردستان با اشاره به برخی آسیب های 
اجتماعی مانند خودکشــی، اعتیاد و طــالق در جامعه، 
اظهــار کــرد: علــل اصلی بــروز ایــن آســیب ها در جامعه 

نقص مربوط به نقص نظام آموزشی است.
وی بــا بیــان اینکــه تقویــت جهان بینــی اســالمی در 
دانش آموزان آســیب های اجتماعی را کاهش می دهد، 

بر مقوله آموزش در دوران مدرسه تأکید کرد.
وی همچنین وظایــف نهادهای اجتماعی و فرهنگی 
را در پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی بســیار مهــم 
ارزیابــی کــرد و افــزود: آمــار بــاالی خودکشــی اســتان 
در ســال های گذشــته بیانگــر ضعــف عملکــرد امــورات 

فرهنگی و اجتماعی ادارات است.
اســتاندار کردســتان بــا اشــاره بــه اینکــه آمارهــای 
کاهشــی  رونــد  گذشــته  ســال  در  اســتان  خودکشــی 
داشــته اســت تصریح کرد: گرچه فقر و بیکاری در برخی 
آســیب های اجتماعــی ماننــد خودکشــی دخیل اســت 
اما علل اصلی نیســت، علل خودکشــی نیازمند بررســی 

کارشناسی است.
زارعی کوشــا بــا اشــاره بــه اینکــه آســیب اجتماعــی 
خودکشــی از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت خواســتار 
تمرکز مجموعه علمی دانشــگاه و پژوهشگاه استان بر 
روی مســائل و دغدغه های اصلی مردم به ویژه آســیب 

خودکشی در جامعه شد.
وی با اشاره به اینکه مردم استان کردستان همواره 
در کارهای خیر پیشــتاز بوده اند تصریح کرد: بســیاری از 
مسایل جامعه به دســت توانای گروه های مردمی حل 

می شود.
این مســئول بر تقویت ظرفیت های مردمی و تفاهم 
میان خیران اســتان تأکید کرد و اظهار داشت: دولت در 

این زمینه تنها تسهیل گر است.
زارعی کوشــا بــا اشــاره به اهمیــت مســائل فرهنگی 
و اجتماعــی در جامعــه بر فعالیــت ادارات و بخش های 
مســایل  کاهــش  راســتای  در  اجتماعــی  و  فرهنگــی 

اجتماعی در جامعه تأکید کرد.
حــوزه  در  شــفاف  ارزیابــی  و  نظــارت  خواســتار  وی 
اجتماعی شد تا مسائل و مشکالت این حوزه به درستی 

بررسی شود.

خبر ع کردستان نیازمند موزه های متنو
ســپهرغرب، گروه خبر: کارشناســان معتقدند 
بــودن  دارا  به واســطه  کردســتان  اســتان 
ظرفیت هــای مختلــف در بخش هــای فرهنگــی، 
هنــری و تاریخی این توانایی را دارد که موزه های 
متنــوع و بیشــتری را در زمینه هایــی کــه تاکنــون 

مغفول مانده، داشته باشد.
آنچه جالب توجه بوده این است که با بازدید 
از موزه هــا می تــوان به دنیــای گذشــتگان ورود 
پیدا کرد و اطالعات بســیاری را از نحوه زندگی در 

گذشته به دست آورد.
و  مردم شناســی  مــوزه  دو  حاضــر  حــال  در 
مهم تریــن  ســنندج،  شــهر  باستان شناســی 
موزه های اســتان کردستان هستند که با بازدید 
از آن ها تا حدود زیادی می توان با فرهنگ و آداب 
و ســوم، نحوه پوشــش و تاریخ و گذشــته مردم 
این استان آشنا شد اما این ها همه ظرفیت های 
کردســتان نیســتند و این اســتان در بخش های 
بسیاری قابلیت هایی داشته که امکان عرضه آن 

به گردشگران در قالب موزه وجود دارد.
موســیقی،  عرفــان،  بخــش  در  کردســتان 
هنــر، معماری، خــط و حتی خوراک و پوشــش و 
جشــن ها ظرفیت هایــی دارد کــه منحصربه فــرد 
اســت و بــرای مــردم ســایر نقــاط کشــور و حتی 

جهان نیز می تواند شگفت انگیز باشد.

  موزه باستان شناسی )موزه سنندج(
بــا  آشــنایی  مختصــر  بخواهیــم  اگــر  اینجــا 
موزه های اصلی اســتان کردستان داشته باشیم 
می تــوان گفت که مــوزه باستان شناســی که به 
موزه ســنندج نیز شهرت یافته اســت در خیابان 
امــام خمینی)ره( و کوچه حبیبی شــهر ســنندج 
واقع شــده و جزو عمارت های اعیانی و باشــکوه 

این شهر است.
حدود 150 ســال پیش بنای این موزه توسط 
مــال لطــف اهلل شیخ االســالم کــه یکــی از علمای 
بزرگ آن دوره و معاصر با ناصرالدین شــاه بوده، 
ســاخته شده است، پس از فوت مال، نوادگان او 
بنــا را در اختیار گرفتند و در نهایت به تملک اداره 

میراث فرهنگی کردستان درآمده است.
روش و ســبک ســاخت آن تحت تأثیر معماری 
دوره قاجار بوده  و از ســنگ، آجر و چوب با پشت 
بــام شــیروانی ســاخته شــده  اســت. زیباترین و 
رسی 

ُ
جالب ترین قسمت ساختمان، پنجره های ا

بزرگ هال است که هفت در دارند و در نوع خود 
یک شاهکار هنری محسوب می شوند.

»بخش پیــش از تاریخ، بخش تاریخی، بخش 
اســالمی و بخش نمایش موقت«، چهار قسمت 
موزه سنندج هســتند که ظروف سفالی، اشیای 
قطعــه  چنــد  شــامل  زیویــه  تپــه  از  مکشــوفه 
زیــورآالت زنانــه، اشــیای مفرغی شــامل ظروف، 
تبــر، ســنجاق های تدفینــی، ســوزن های  انــواع 
دوخت و حلقه ها، اشــیایی از جنس استخوان و 
عاج، اشــیای سنگی شامل ســردوک ها، حلقه ها 
و مهره ها و اشــیای فلزی شــامل انواع ســرنیزه، 
و  خنجــر و حلقه هــای گوناگــون، سنگ نوشــته 
کتیبــه، مجســمه های برنزی و ظروف شیشــه ای 

در آن ها وجود دارد.
دوران  بخــش  اشــیای  از  دیگــری  قســمت 
تاریخی، خمره های ســفالی هستند که اصطالحا 
به خمره های تدفینی مشهورند. این خمره ها به 
علت حجم بزرگشان در فضای باز موزه نگهداری 

می شوند و تعدادی از آن ها که کوچک تر هستند 
در فضای داخلی موزه قرار داده شده اند.

  موزه مردم شناسی )خانه ُکرد(
خانه ُکرد نیز در دل عمارت آصف قرار دارد که 
پــس از آن که این بنا از خانــواده آصف وزیری به 
تملک اداره کل میراث فرهنگی کردستان درآمد، 
امــروزه بــه عنــوان مــوزه مردم شناســی مــورد 

استفاده قرار می گیرد.
امــام  خیابــان  در  هــم  مردم شناســی  مــوزه 
خمینــی)ره( شــهر ســنندج واقــع شــده اســت 
مــوزه  همچــون  دیگــر  تاریخــی  بناهــای  و 
باستان شناســی)موزه ســنندج(، مسجد جامع 
داراالحسان و عمارت مشیردیوان نیز در نزدیکی 

این بنا قرار دارند.
در مجمــوع ایــن عمــارت دارای چهــار حیــاط 
بیرونی)اصلــی(، اندرونی، مســتخدمان و مطبخ 
است که حیاط اصلی مستطیل شکل بوده و دو 
ایــوان و آب نمــا، باغچه و چند درخــت در فضای 

آن وجود دارد.
آصــف  عمــارت  تزئینــات  و  معمــاری  شــیوه 
بســیار زیبــا اســت، به ویژه تــاالر اصلــی آن که در 
ضلــع شــمالی بــا تزئینــات منحصربه فرد شــامل 
گچبری ها، مقرنس کاری و اورســی زیبا با نقوش 
و  تاریــخ  بــه  عالقه منــدان  تحســین  هندســی 

فرهنگ را برانگیخته است.
بخش هــای  شــامل  مردم شناســی  مــوزه 
ورودی،  حیــاط  و  نگارخانــه  جملــه  از  مختلفــی 
حمــام، غرفه هــای زندگــی شــهری، مکتب خانه، 
قالب بافی، زیورآالت، بخش کشــاورزی، مشاغل 
و فنــون، بخــش اســناد و عکس هــای تاریخــی، 
اتــاق خــان، بخش پوشــاک، غرفــه شــکار، غرفه 
زندگــی  مطبــخ،  بخــش  غرفــه  صنایع دســتی، 

روستایی، کتابخانه و مرکز اسناد است.

  کاخ موزه خسروآباد
عمارت خسروآباد شهر سنندج نیز به واسطه 
تاریخــی و باشــکوه بودن بنــای آن تیرماه ســال 
گذشته در جریان سفر وزیر وقت میراث فرهنگی 
به استان کردستان افتتاح و این مجموعه نیز به 

جمع موزه های استان اضافه شد.
هجــری   1186 ســال  خســروآباد  عمــارت 
دســتور  بــه  قمــری(  هجــری  شمســی)1223 
امان اهلل خان اردالن به نام پســرش خســروخان 
ســاخته شــده اســت. ایــن بنــا در ابتــدا شــامل 
چهارباغ و قصر بوده با 30 هکتار مســاحت بوده 
و در ادامه ســایر بخش ها همچون قصر ســردر، 
حــوض و حمــام به آن افزوده شــده اســت و در 
حــال حاضر بیش از هشــت هــزار مترمربع زیربنا 

دارد.
تعــداد  و  بنــا  چندیــن  دارای  عمــارت  ایــن 
زیــادی اتــاق اســت که به نظر می رســد هــر کدام 
از ایــن اتاق هــا مختص بــه بخش هایی همچون 

آشپزخانه، اصطبل، حمام و غیره بوده است.
ســاختمان اصلی عمــارت همچــون یک قصر 
و  بــوده  ســتون دار  ورودی هــای  بــا  ســلطنتی 
تزئینات معماری این بنا شــامل گچبری، آجرکاری 

و اروسی های زیبا و رنگارنگ است.
در داخــل حیاط عمارت هم یــک حوض بزرگ 
صلیبــی شــکل وجــود دارد کــه بــر زیبایــی ایــن 
مجموعه افزوده  اســت، در بیشــتر مواقع ســال 

در آب زالل این حوض ماهی دیده می شود.

  رشــد 100 درصــدی تعــداد موزه هــای 
استان در سال گذشته

و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
صنایع دستی کردستان در مورد آخرین وضعیت 
موزه های اســتان گفت: تا سال گذشته فقط دو 
مــورد موزه دولتی و دو مورد موزه خصوصی در 

اســتان وجود داشــت که سال گذشــته دو موزه 
دولتــی کاخ مــوزه خســروآباد و مــوزه مســجد 
داراالحســان نیــز به مجمــوع موزه های اســتان 
اضافه شــده و رشد 100 درصدی را در این بخش 

شاهد بودیم.
یعقــوب گویلیان افزود: راه انــدازی موزه های 
دیگــری نیــز بــا تهیــه طــرح توجیهــی و محتوایی 
آن ها در دســت اقدام اســت که در این راستا راه 
انــدازی موزه هــای حمام حاج صالح ســقز، موزه 
خط کردســتان با اولویت شــیوه خــط امیر نظام 
گروسی، سایت موزه کرفتو و موزه هنر، معماری 

و موسیقی نیز در اولویت قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه در کردستان ظرفیت های 
بسیاری در بخش های مختلف وجود دارد، ادامه 
داد: یکی از ایــن ظرفیت ها مباحث عرفانی بوده 
که تاکنــون مطالعات طرح توجیهی موزه عرفان 

استان انجام شده است.
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
صنایع دســتی کردســتان اضافــه کــرد: همچنین 
راه انــدازی چندین موزه خصوصی نیز در دســت 
اقدام اســت که در این زمینه از طرح های فعاالن 

این عرصه حمایت می شود.
گویلیان گفــت: با توجه به وجود ظرفیت های 
مختلــف در اســتان مــا نیازمنــد تنوع بخشــی در 
موزه هــای اســتان چــه در بعد کمــی و چه کیفی 
هســتیم و همچنین در بخــش آموزش نیروهای 
ظرفیت هــای  شناســایی  و  معرفــی  متخصــص، 
اســتان بــرای راه انــدازی موزه هــای متنــوع بــه 

اقدامات خاصی نیاز داریم.

  رشــد قابــل توجــه بازدیــد از موزه های 
کردستان در سال جاری

رئیس گروه امور موزه های اســتان کردستان 
نیــز با بیــان اینکــه در حــال حاضــر بلیــت بازدید 
از موزه هــای اســتان بــه شــیوه الکترونیکــی در 

دســترس اســت، افزود: در ســال 1399 به دلیل 
شیوع ویروس کرونا و الزام بسته شدن موزه ها، 
هیچ بازدیدی از موزه های استان صورت نگرفت، 
در سال 1400 نیز در مقاطعی از سال موزه ها باز 
بودنــد که در این مدت 11 هزار و 970 نفر از آن ها 

بازدید کردند.
ابراهیم هاشــمی افزود: در دو ماهه نخســت 
امســال تاکنــون شــاهد اســتقبال قابــل توجــه 
گردشــگران و مســافران بوده ایم به گونه ای که 
تاکنون 31 هزار و 577 نفر به صورت آمار رسمی 
بلیت فروشــی الکترونیکی از مجموعه غار کرفتو، 
مردم شناســی  و  باستان شناســی  موزه هــای 

سنندج و کاخ موزه خسروآباد بازدید کرده اند.
وی بــا بیــان اینکه آمارهای غیررســمی بازدید 
از موزه های کردســتان چندین برابر آمار رســمی 
اســت، ادامــه داد: روزانه 250 تــا 300 نفر نیز در 
و  دانشــجویی  دانش آمــوزی،  گروه هــای  قالــب 
راهیان نور، مناســبتی و غیره به صورت رایگان از 
موزه های استان بازدید می کنند که تعداد آن ها 

در آمارهای رسمی لحاظ نشده است.
رئیس گروه امور موزه های اســتان کردستان 
گفــت: تقریبا در دو ماهه نخســت امســال ســه 
برابر سال گذشــته بازدید از موزه های کردستان 
افزایــش یافتــه که خانه ُکرد ســنندج بیشــترین 

آمار را به خود اختصاص داده است.

ســنندج،  باستان شناســی  مــوزه    
غنی ترین موزه کردستان

هاشــمی اضافه کــرد: موزه باستان شناســی 
شــهر ســنندج به لحــاظ دارا بــودن آثــار تاریخی 
کــه از بررســی ها و حفاری هــای صــورت گرفته در 
حوزه جغرافیایی استان بدست آمده بسیار غنی 
اســت و کهن ترین آثار اســتان را می تــوان در آن 

مشاهده کرد.
وی کهن تریــن آثــار تاریخــی کشــف شــده در 
قلعــه  در  مانایــی  دوره  بــه  مربــوط  را  اســتان 
باســتانی زیویــه شــهر ســقز نــام بــرد و افــزود: 
همچنین چهار اسکلت به قدمت سه تا سه هزار 
و 500 ســال نیز که ســال 1387 در مســیر جاده 
حســن آباد ســنندج کشــف شــدند از جملــه آثار 
کهن استان هستند که در موزه باستان شناسی 

شهر سنندج نگهداری می شوند.
نمایانگــر  موزه هــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
فرهنــگ و تاریــخ و هویــت مردم هــر منطقه ای 
هســتند که بــا بازدید از آن ها می تــوان با تاریخ 
و فرهنگ چندین هزار ســاله آن مردم آشــنا شد 
کــه امیدواریم این مهم بیشــتر مــورد توجه قرار 

گیرد.
رئیس گروه امور موزه های اســتان کردستان 
یادآور شــد: موزه های استان کردستان در طول 
ایام ســال )بجز پنج روز تعطیلی مناسبتی( همه 
روزه در نوبت صبح از ساعت 9 تا یک و بعدازظهر 

از ساعت چهار تا هشت شب باز هستند.
برنامه های گرامیداشــت روز جهانی موزه ها و 
هفتــه میراث فرهنگی از 28 اردیبهشــت ماه آغاز 

شده است و تا سوم خرداد ماه ادامه دارد.
تاکنون دو هزار اثر شامل آثار تاریخی، غارهای 
طبیعی، درختان کهنســال، میراث منقول)بناها، 
محوطه و تپه ها(، قنــات و مکان های طبیعی در 
استان کردستان شناسایی شده که از این تعداد 

950 اثر آن به ثبت ملی رسیده است.

برپایی نمایشگاه های تخصصی فرصتی برای توسعه تجارت خارجی 
در کردستان است

ســازمان  رئیــس  خبــر:  گــروه  ســپهرغرب، 
گفــت:  کردســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
ومعرفــی  تخصصــی  نمایشــگاه های  برپایــی 
مولفه هــای  از  یکــی  اســتان  توانمندی هــای 

توسعه تجارت خارجی در این استان است.
دومیــن  در  پنجشــنبه  روز  خلیقــی  بختیــار 
دوره نمایشــگاه معرفی توانمندی های صنایع 
کوچــک کردســتان در گفــت و گو بــا خبرنگاران 
استان یکی از مؤلفه ها و شاخص های توسعه 
نمایشــگاه های  برگــزاری  را  خارجــی  تجــارت 
تخصصــی خوانــد و اظهار کرد: هر ســال تقویم 
نمایشگاهی استان تدوین و بعد از بررسی های 
صــادرات  توســعه  کارگــروه  در  شــده  انجــام 

مصوب می شود.
دوره  دومیــن  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
صنایــع  توانمندی هــای  معرفــی  نمایشــگاه 
کوچک استان 120 غرفه برپا شده است، افزود: 
در ایــن نمایشــگاه 87 واحــد تولیــدی شــامل 
لــوازم  ســاختمانی،  تجهیــزات  خانگــی،  لــوازم 

آرایشی، بهداشتی و پزشکی حضور دارند.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
معرفــی  بــر  عــالوه  کــرد:  اضافــه  کردســتان 
حضــور  صنعتــی،  واحدهــای  توانمندی هــای 
هیئت هــای تجــاری خارجی و نشــان دادن این 
ظرفیت هــا به آن هــا از دیگر اهــداف برپایی این 

نمایشگاه است.
خلیقــی بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــد یکــی از 
مؤلفه های رشــد، پیشــرفت و رفــاه عمومی هر 
جامعــه ای اســت، اظهــار کــرد: تولید عــالوه بر 
رشد اقتصادی موجب افزایش اعتماد به نفس 

ملی هم خواهد شد.
وی بــه ظرفیت هــا و توانمندی هــای بخــش 
صنعــت، معــدن وتجارت اســتان اشــاره کرد و 
گفت: در حال حاضــر 987 واحد صنعتی، 387 
واحــد معدنــی و 85 هزار واحد صنفــی در این 

استان وجود دارد.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
بافنــده  هــزار   90 وجــود  افــزود:  کردســتان 
فــرش دســتباف و 90 هــزار مرزنشــین ســاکن 
تــا شــعاع 20 کیلومتــری صفــر  روســتاهای  در 
مــرزی دارای کارت بازرگانی مرزنشــینان از دیگر 

ظرفیت های استان است.
خلیقی اضافه کرد: میزان اشتغال زایی حوزه 
صنعت اســتان 16 هزار نفــر، معدن چهار هزار و 
500 نفر و بخش تجارت هم 197 هزار نفر است.
وی یکــی از مؤلفه هــای تحقق فرمان ســال 
را  یعنــی تولیــد، دانش بنیــان، اشــتغال آفرین 

مراودات تجاری با کشــورهای همســایه عنوان 
صمــت  وزارت  اهــداف  از  یکــی  گفــت:  و  کــرد 
افزایــش تولید صــادرات محور اســت کــه یکی 
از شــاخص های تحقــق این مهم تمرکــز بر روی 

صادرات به کشورهای هدف است.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
کردســتان بــا بیان اینکــه 92 درصد صــادرات از 
مرزهای اســتان به کشــور عــراق به ویــژه اقلیم 
کردستان انجام می شــود، یادآور شد: بنابراین 
حمایــت از واحدهای تولیدی صــادرات محور از 

اولویت های سازمان صمت استان است.
دومیــن نمایشــگاه معرفــی توانمندی های 
صنایع کوچک کردستان از 26 تا 30 اردیبهشت 
بین المللــی  نمایشــگاه های  دائمــی  محــل  در 
اســتان در ســنندج دایــر اســت و عالقه مندان 
می تواننــد هــر روز از ســاعت 15 الــی 22 از آن 

دیدن کنند.

معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور در سفر به کردستان:

700 نقطه کشور برای مدیریت پسماند 
در مرحله مطالعات است

و  عمــران  معــاون  خبــر:  گــروه  ســپهرغرب، 
توسعه شهری و روســتایی وزارت کشور با اشاره 
بــه تأکیــد دولت بــرای موضــوع پســماند، گفت: 
در ایــن راســتا 700 نقطــه کشــور بــرای موضوع 

پسماند در مرحله مطالعات است.
مهــدی جمالی نژاد روز پنجشــنبه در بازدید از 
پایانه برکت با حضور معــاون امنیتی و انتظامی 
وزیــر کشــور و اســتاندار ایــالم، اظهــار کــرد: یک 
هــزار میلیارد تومان در ســال جاری برای موضوع 
ایــن  و  اســت  شــده  داده  اختصــاص  پســماند 

موضوع با جدیت پیگیری می شود.
اقدامــات  پســماند  موضــوع  در  افــزود:  وی 
بزرگی انجام شده که اولویت ما در وهله نخست 

استان های ساحلی است.
معاون وزیر کشور با اشاره به زیرساخت های 
شــهر مهــران گفــت: اعتبــارات خاصی برای شــهر 
مهــران بــه دلیــل اینکه محــل اصلی رفــت و آمد 
زائــران اســت بایــد اختصــاص یافتــه و همچنین 
زمیــن الزم مشــخص شــود تــا بتوانیــم موضوع 

پسماند را با جدیت دنبال کنیم.
مصوبــات  از  خــارج  داد:  ادامــه  جمالی نــژاد 
اربعین، کمک هــای اعتباری دیگــری برای تکمیل 
زیرســاخت های اربعیــن بــه ایــن اســتان خواهد 

شد.
هســتیم  تــالش  در  کــرد:  تأکیــد  وی 
زیرســاخت های مخابراتی، موضوع تأمین، آب و 
برق و دیگر مسایل را شناسایی و تصمیمات الزم 

برای آنان اتخاذ کنیم.

خوزســتان،  اســتان های  کــرد:  اضافــه  وی 
کرمانشــاه و ایالم در کشور پذیرای زائران اربعین 
هســتند که ایــن مهم می طلبد به این اســتان ها 

بیشتر توجه شود.
بازدید از زیرساخت های اربعین در مسیر ایالم 
به مهــران، بازدید از پایانه مــرزی مهران و حضور 
در نشســت ســتاد اربعیــن اســتان از مهمتریــن 
برنامه های سفر یک روزه معاونین وزیر کشور به 

استان ایالم است.
شــهر مرزی مهــران در اســتان ایالم بــا حدود 
230 کیلومتــر فاصله با بغداد نزدیک ترین شــهر 
مرزی کشورمان به پایتخت عراق و عتبات عالیات 

این کشور است.



 شنبه 31 اردیبهشت ماه 1401  شماره 2302 

5
s e p e h r g h a r b . n e w s @ g m a i l . c o mw w w . s e p e h r p r e s s . i r

خبــــــر

عملیات آبخیزداری در پنج شهرستان 
استان مرکزی آغاز شد

ســپهرغرب، گــروه خبر: معــاون آبخیــزداری اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: عملیات 
آبخیــزداری در حــوزه آبخیز پنج شهرســتان این اســتان 

آغاز شد.
»رضا عظیمی« روز پنجشنبه افزود: عملیات ساخت 
سه بند خاکی، دو بند کوتاه و اجرای سه هزار و 600 متر 
مکعب گابیون بندی در حوزه آبخیز شــهری شهرســتان 
کمیجــان و عملیــات اجرایی بنــد گابیونی علــی قورچی 
شهرستان شازند و احداث بند گابیونی و پخش سیالب 
حوزه آبخیز الویر شهرســتان زرندیه آغاز شــده و درحال 

انجام است.
وی ادامــه داد: عملیــات اجرایی احداث بند ســنگ و 
مالت شهرســتان خنداب و اجرای عملیات گابیون بندی 
و بند خاکی حوزه آبخیز خنجین، قرمز چشــمه و زنگارک 

شهرستان فراهان نیز آغاز شده و درحال انجام است.
و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره  آبخیــزداری  معــاون 
آبخیــزداری اســتان مرکــزی خاطرنشــان کــرد: عملیــات 
آبخیــزداری در ایــن شهرســتان ها بــا اعتبــاری حدود 81 
میلیارد ریال درحال انجام است و پیش بینی می شود با 
بهره برداری از این طرح ها 800 هزار متر مکعب به حجم 
ذخیره سازی و کنترل روان آب های سطحی استان در هر 

بار آبگیری افزوده شود.
عظیمــی یادآور شــد: با توجه به کاهــش بارندگی ها 
و خشک ســالی های اخیــر ذخیره آب در پشــت ســدها و 
بندهــای اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
مرکزی روند کاهشــی داشته و برخی از بندها در بعضی 

شهرستان ها خشک شده  است.
وی ادامــه داد: وضعیــت آبگیــری بندها و ســدهای 
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری اســتان مرکزی در 
شهرســتان های شــازند و خمین مناســب است و برخی 
بندهــا ازجملــه قلعه چی شــازند در مرحله ســرزیر قرار 

دارند.

100 میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز و 
مرمت موزه های استان مرکزی نیاز است

ســپهرغرب، گروه خبر: مســئول موزه هــای اداره کل 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان 
مرکــزی گفت: 100 میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز، مرمت 

و بازسازی 10 موزه این استان نیاز است.
»رضــا مظاهــری« روز پنجشــنبه افــزود: ایــن میزان 
اعتبــار برای تهیــه ویترین، دوربین هــای امنیتی، مرمت 

ساختمان و تجهیزات نیاز است.
وی اظهــار کــرد: عالوه بــر موزه هــای دولتــی کــه در 
استان مرکزی وجود دارد، سه موزه شامل موزه شهاب 
ســنگ در نراق شهرستان محالت، موزه نصیر در تفرش 
و موزه روستای انجدان در اراک نیز در بخش خصوصی 
فعالیــت دارنــد که به همت افــراد مختلــف راه اندازی و 

اداره می شوند.
مســئول موزه های اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
مرکــزی گفــت: موزه هــای اســتان به عنــوان گنجینه ای 
گران سنگ و با ارزش از آداب و سنن و آرایه های فرهنگی 
و زیستی پیشینان سرمایه های مهمی را از سبک زندگی 
و تفکر مــردم ادوار مختلف فرا روی بینندگان گذاشــته 

است.
مظاهــری افــزود: در 10 واحــد موزه این اســتان پنج 
هزار اثر شامل مردم شناسی، ظرف سفالی و شیشه ای، 
اســناد خطی، کتاب هــای تاریخی، پیکره، آداب و رســوم 
گذشــتگان و ابــزار کار بــرای عالقه منــدان بــه نمایــش 

درآمده است.
مســئول موزه های اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
مرکــزی گفــت: 12 هــزار نفر از ابتــدای امســال تاکنون از 

موزه های استان مرکزی بازدید کرده اند.
بیش از دو هزار جاذبه گردشــگری در اســتان مرکزی 
شناسایی شده که 873 اثر تاکنون در فهرست آثار ملی 

کشور به ثبت رسیده است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری کرمانشاه منصوب شد
سپهرغرب، گروه خبر: اســتاندار کرمانشاه در حکمی 
» محمد پورهاشــمی« را به ِســمت سرپرست معاونت 

سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری منصوب کرد.
به گزارش ســپهرغرب و به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
اســتانداری کرمانشــاه، در متن این حکم که به امضای 
»محمــد  بــه  خطــاب  رســیده  امیری مقــدم«  »بهمــن 
پورهاشــمی« آمــده اســت: با توجــه به تعهد، ســوابق 
و تجربیــات ارزشــمند جنابعالــی، با حفظ ِســمت شــما 
را به عنــوان سرپرســت معاونــت سیاســی، امنیتــی و 

اجتماعی استانداری کرمانشاه منصوب می کنم.
در ادامــه متن ایــن خبر همچنین آمده اســت: امید 
اســت با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف 
آرمــان نظــام مقــدس  و  اهــداف  راســتای  محولــه در 
جمهــوری اســالمی و رهنمودهای رهبــر معظم انقالب 

)مدظله العالی( موفق و کوشا باشید.
پیش از این »حسین خوش اقبال« معاون سیاسی، 

امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه بود.
اســتانداری کرمانشــاه چهــار معاونــت و 18 مدیرکل 
ســتادی دارد و تاکنون در دولت ســیزدهم دو معاون و 
هفت مدیرکل ستادی استانداری منصوب شده است.

اســتان کرمانشــاه بــا دو میلیــون نفــر جمعیــت 14 
شهرســتان دارد و تاکنــون سرپرســتان فرمانداری های 
پــاوه، ثالث باباجانی، صحنه، داالهو و ســرپل  ذهاب در 

دولت سیزدهم منصوب شده است.

خبر

پیش بینی تردد 2.5 میلیون زائران حسینی از خط مرزی کرمانشاه
ســپهرغرب، گــروه خبر: اســتاندار کرمانشــاه بــا پیش بینی 
تردد 2.5 میلیون زائر حســینی از خط مرزی کرمانشاه، گفت: 
پنــج اســتان معیــن، کرمانشــاه را در میزبانــی زوار همراهــی 

می کنند.
بهمــن امیری مقدم روز گذشــته در جمع اصحاب رســانه از 

فراهم ســازی مقدمات برای میزبانی از زائران اربعین حســینی 
در اســتان خبر داد. وی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در این 
رابطــه می فرمایند »مســیر ملی کشــور«، مســیر ملی اســت؛ 
بنابرایــن بایــد همه پــای کار باشــند و برای میزبانــی از حداقل 
تردد 2.5 میلیون زائر از خط مرزی استان سرمایه گذاری کنند.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: زیرساخت ها در مرز سومار 
هــم درحال تکمیل شــدن اســت تا درصورت امــکان عالوه بر 
مرز خسروی، مسیر دوم تردد زوار از استان کرمانشاه باشد.

وی گفــت: پنج اســتان همدان، کردســتان، قزوین، گیالن 
و اردبیــل، اســتان های معیــن کرمانشــاه در پذیرایــی از زوار 

حسینی هستند.
امیری مقدم تصریح کرد: براســاس گــزارش کمیته تأمین 
زیرساخت های اربعین در کرمانشاه، امکانات تلفن و اینترنت 
در مســیر زوار تأمین و در پارکینگ ها هــم امکان پذیرش 45 

هزار خودرو و 300 اتوبوس فراهم شده است.

ابتالی حدود 140 ساوجی به سالک
لزوم تخصیص اعتبارات حوادث غیر مترقبه برای پیشگیری از ابتال

بهداشــتی  معــاون  خبــر:  گــروه  ســپهرغرب، 
دانشــکده علوم پزشــکی ســاوه از ابتالی حدود 
140 نفــر بــه بیماری ســالک در این شهرســتان از 

ابتدای شیوع تاکنون خبر داد.
مجتبــی ذکایی بــه تشــریح آخریــن اقدامات 
درمــان  و  پیشــگیری  درخصــوص  صورت گرفتــه 
ابتال به ســالک در ســاوه پرداخت و اظهار کرد: در 
پیشــگیری از ابتال به بیماری سالک مشارکت بین 
بخشــی ســه عنصر مردم، حوزه ســالمت و سایر 
دســتگاه های اجرایی حتــی قوه قضائیــه الزامی 
اســت تا سیاســت گذاری بــرای اثربخشــی فرآیند 

پیشگیری نتیجه بخش و تأثیرگذار باشد.
و  النه کوبــی  طــرح  آغــاز  بــه  اشــاره  بــا  وی 
جونده کشــی بــرای پیشــگیری از ابتال بــه بیماری 
ســالک در ایــن شهرســتان طــی روزهــای اخیــر، 
عناصــر  مشــارکت  طــرح  ایــن  اجــرای  در  گفــت: 
مذکور ضرورت دوچندان دارد تا اثربخشــی طرح 

مشاهده شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه حوزه سالمت 
بــا همــه تــوان و ظرفیت خــود برای پیشــگیری و 
درمــان بیمــاری در کانون هــای شــیوع بیمــاری 
حضوری فعــال دارد، افزود: عالوه بر اجرای طرح 
النه کوبــی و جونده کشــی برای پیشــگیری از ابتال 
به بیمــاری ســالک با مشــارکت حوزه بهداشــتی 
دانشکده و نیروی مردمی داوطلب، مرکز درمان 
بیمــاری نیــز در روســتای طرازناهید فعال شــده 

است.
و  النه کوبــی  طــرح  اجــرای  افــزود:  ذکایــی 
جونده کشــی برای از بین بردن جوندگان مخزن 
بیماری ســالک در روستاهای احمدآباد، باغ شیخ 
و طرازناهیــد، از توابــع بخــش مرکــزی ســاوه تــا 

شــعاع یک کیلومتری روستاهای مذکور با حضور 
فعال کارشناســان بهداشــتی و بهورزان انجام و 
ایــن طرح در چهار مرحله و بــه فاصله یک  ماه در 
این ســه روستا اجرایی شــده و در هر محله پس 
از النه کوبی، طعمه گذاری با گندم آغشته به سم 

در اطراف روستاها صورت می گیرد.
وی بیــان کــرد: اگــر اقدامــات پیشــگیرانه در 
کانون هــای ابتــالی مــردم به ســالک به درســتی 
صورت نگیرد، چه بســا پس از گذشــت چندســال 
کانــون شــیوع از ســه روســتای فعلــی بــه ســایر 
روســتاهای هم جوار و حتی شــهر ســاوه سرایت 
پیدا کند و شاهد ایجاد چاله هایی ناشی از سالک 

روی صورت مردان و زنان باشیم.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه بیمــاری 
ســالک به یک معضل جهانی تبدیل شده است، 
افزود: در ایران نیز بســیاری از اســتان های کشور 
درگیــر این بیمــاری هســتند و در اســتان مرکزی 
نیــز شهرســتان های ســاوه و محــالت بــا ســالک 
مواجه هســتند. به طــور کلی هر نقطه از کشــور 
که با کمبود منابع آبی مواجه بوده و از بارندگی 
کمتری برخوردار است، خشک سالی بیشتر شده 
و یــا مدیریــت ســگ های ولگــرد کمتــر بــوده و با 
بی توجهــی بــه مبارزه بــا بیمــاری مواجه اســت، 

شدت بیماری در آن بیشتر می شود.
معــاون بهداشــتی دانشــکده علوم پزشــکی 
ساوه خواستار هم افزایی بیشتر مدیریت اجرایی 
استان برای پیشــگیری و مقابله با بیماری سالک 
شد و افزود: شیوع بیماری سالک یک حادثه غیر 
مترقبه است و باید اعتبارات حوادث غیر مترقبه 
بــرای مبــارزه بــا بیمــاری تخصیــص یابــد؛ چراکه 
جونده کشــی و النه کوبــی بــرای یکبــار جوابگــو 

نبــوده و کافــی نیســت و بایــد چهار بار در ســال 
تکرار شود که الزمه تحقق آن تخصیص اعتبارات 

مناسب است.
وی با اشاره به هزینه باالی پیشگیری و مبارزه 
با ســالک، گفــت: درصورتی که مدیریــت و کنترل 
بیماری به درســتی صورت گیرد، شــاهد فروکش 
شــدن بیمــاری هســتیم؛ در غیــر این صــورت در 
سال های بعد شاهد گسترش و درگیری بسیاری 
خواهیــم  شــهری  نقــاط  و  روســتایی  جوامــع  از 
بود. بدیهی اســت که مبارزه درســت با تخصیص 
اعتبارات کافی صورت خواهد گرفت و با اعتبارات 
اندک و محــدود نمی توان بیمــاری را کنترل کرد؛ 
چراکــه هزینــه نیــروی انســانی کــه در زیــر آفتاب 
ســوزان در کانــون بیمــاری در شــعاع هــزار متــر 

فعالیت می کند، بسیار باال است.
وی از فرماندار شهرســتان خواست تا به دلیل 
محدودیــت در اعتبــارات شهرســتانی کــه کفاف 
مبــارزه با بیماری را نمی دهد، از اســتاندار مرکزی 
بخواهــد از محــل اعتبــارات حوادث غیــر مترقبه 
بــرای مبــارزه درســت بــا بیمــاری اعتبــارات الزم 
تخصیــص یابد کــه در برخی اســتان های کشــور 

تخصیص این اعتبارات صورت گرفته است.
ذکایی بــه کمبود نیــروی انســانی و تجهیزات 
حوزه ســالمت برای مبــارزه با بیماری اشــاره کرد 
و گفــت: حــوزه ســالمت، مدیریت فنی مبــارزه با 
بیمــاری را عهــده دار اســت؛ به شــرط آنکــه منبع 
مالی پایدار برای مبــارزه با بیماری تخصیص یابد 
و با آنالیز هزینه های پیشگیری به کاهش دغدغه 
متولی سالمت کمک شود. نه اینکه اجازه دهیم 
شــدت درگیری بیشتر شده و منجر به مرگ افراد 

مبتال به سالک شود.

وی به آمار مبتالیان به بیماری سالک از ابتدای 
شــیوع تاکنون اشاره کرد و افزود: تاکنون حدود 
140 نفر از ســاکنین مناطقی که در کانون شــیوع 
بیماری قرار دارند، به ســالک مبتال شــده و تحت 
درمان رایگان مرکز مستقر در روستای طرازناهید 
قرار دارنــد که بهبودی این افراد زمان بر اســت و 

خوشبختانه تهدیدی متوجه آنان نخواهد شد.
این مقام مســئول در ادامه گفت: ســالک جزء 
بیماری هــای واگیــر مشــترک بین انســان و حیوان 
است و یک بیماری انگلی محسوب می شود که فرد 
را دچار یک ضایعه پوســتی می کند، در این بیماری 
گزش پشــه خاکی آلــوده به این انگل، فــرد را دچار 
ضایعه پوستی به شکل جوش دهانه دار کرده و با 

گذشت زمان قطر آن افزایش پیدا می کند.
ذکایــی افزود: فردی کــه درحال حاضر ضایعه 
پوستی متأثر از بیماری سالک بر صورت او پدیدار 
شــده، تابســتان یا بهار دچــار گزش پشــه خاکی 
آلوده شــده اســت؛ چراکه در فصل سرما گزشی 
از ســوی پشــه صورت نمی گیــرد و با گرم شــدن 
هوا پشــه شــروع بــه تخم گــذاری می کنــد. نقاط 
مرطــوب، فاضالب ســطحی، فضــوالت حیوانی، 
خــاک و نخاله هــا بهترین مکان بــرای تخم گذاری 
و افزایش تعداد پشــه ها اســت و در این شــرایط 
اســتفاده از توری های آغشته به سموم و رعایت 
بهداشــت به ویــژه در فصــول گــرم ســال ضروری 

است.

محوطه میراث  جهانی قنات ابراهیم آباد اراک 
از زباله پاک سازی شد

میــراث   مدیــرکل  خبــر:  گــروه  ســپهرغرب، 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع  دســتی اســتان 
مرکزی گفــت: پاک ســازی محوطه پایــگاه میراث 
جهانــی ابراهیم آبــاد اراک با هــدف نهادینه کردن 
فرهنــگ احتــرام بــه میــراث  فرهنگــی و بناهــای 

تاریخی انجام شد.
به  گزارش روز پنجشــنبه ســپهرغرب و به نقل 
فرهنگــی،  میــراث   کل  اداره  عمومــی  روابــط   از 
مرکــزی،  اســتان  دســتی  صنایــع   و  گردشــگری 
جهانــی  روز  به مناســبت  مرزبــان«  »مصطفــی 
موزه هــا و محوطه هــای تاریخــی و آغــاز هفتــه 
میــراث  فرهنگــی از 28 اردیبهشــت ماه تــا ســوم 
خردادماه افــزود: با همکاری کارکنــان اداره کل، 
دهیار و شــورای روســتای ابراهیم آباد و تعدادی 
از اهالــی روســتا، به مناســبت روز جهانی موزه ها 
و محوطه های تاریخی و به منظور فرهنگ ســازی 

عموم مردم، زباله های محوطه جمع آوری شد.
وی اظهار کرد: تالش در راستای حفظ مواریث 
فرهنگــی و بافت  هــای تاریخــی برعهــده همگان 
بــوده و الزم اســت انجمن  هــای مردم  نهاد نیز به 
ســهم خود در این برنامه  های فرهنگی مشارکت 

کنند.
مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع  
دســتی اســتان مرکزی گفت: این همایش ضمن 
در  غــار  داخلــی  و  بیرونــی  محوطــه  پاک ســازی 
راســتای فرهنگ سازی برای گردشــگران و عموم 

مردم انجام شد.
مرزبــان بــا تأکیــد بــر اینکــه امیــد اســت ایــن 
اقــدام موجــب ترویــج و توجــه مردم نســبت به 
حفظ میراث تاریخی به  عنوان ســرمایه های ملی 
شــود، گفــت: آثــار و مکان هــای تاریخــی، هویت 
و شناســنامه هــر نقطه از کشــور هســتند و باید 
مــردم در راســتای حفاظــت از آثــار تاریخــی یــاور 

میــراث  فرهنگــی باشــند و در این زمینــه از همه 
توان خود برای آموزش همگانی استفاده شود.

قنات ابراهیم آباد اراک به عنوان نخســتین اثر 
تاریخــی ایــن اســتان، ســال 1393 به عنــوان اثر 
تاریخی ملی و سال 1395 در فهرست آثار جهانی 

به ثبت رسیده است.
این قنات جزء قدیمی ترین قنات های کشــور 
اســت کــه تاریخچــه آن بــه قــرن ششــم و هفتم 
بــاز  قبــل  ســال   800 درواقــع  و  قمــری  هجــری 

می گردد.
از  کیلومتــر   11 طــول  بــه  ابراهیم آبــاد  قنــات 
کوه هــای هفتادقلــه اراک سرچشــمه گرفتــه و تا 
روســتای ابراهیم آبــاد ادامه دارد و تفــاوت آن با 
سایر قنات ها پیشــینه و قدمت تاریخی باالی آن 

است.
قنات هــای  از  یکــی  اراک  ابراهیم آبــاد  قنــات 
کهــن ایران و اســتان مرکزی اســت کــه به صورت 
یــک رشــته طوالنــی شــرقی و غربــی از کوه های 
هفتــاد قله سرچشــمه گرفتــه و تا داخــل آبادی 

ابراهیم آباد ادامه دارد.
ایــن قنات در دو بافت زمین شناســی مارنی و 
کنگلــو مرایی یا به زبان محلــی منطقه به صورت 
ِســر )ser( ایجاد شــده و با شیب مالیمی از مبدأ 

به مظهر قنات می رسد.
نخســتین چاه قنــات که به مادر چاه شــهرت 
در   Sare- za »ســرزا«  به نــام  محلــی  در  دارد 
منطقه هفتادقله و در محل پشته قبرستان قرار 

گرفته است.
در طــول مســیر ایــن قنــات، 348 حلقه چاه 
بــرای هوادهــی و جریــان روان حرکــت آب ایجاد 
شــده که 311 حلقه آن در شاخه اصلی، 15 حلقه 
در رشــته رونــا و 22 حلقــه در رشــته قوشــد قرار 

دارد.

غ تاریخ مصرف گذشته در کرمانشاه تکذیب شایعه عرضه مر

سپهرغرب، گروه خبر: مدیرکل دامپزشکی 
کرمانشــاه گفــت: مردم به شــایعات در مورد 
غ تاریــخ گذشــته توجــه  عرضــه گوشــت مــر

نکنند.
حســین حیــدری بــا بیــان اینکــه اخیــرًا در 
فضــای مجــازی فیلمــی پخــش شــده کــه در 
غ ها باز و با  یکی از کشتارگاه ها بسته بندی مر
تاریــخ جدید دوباره به بازار عرضه می شــود، 
ابراز کرد: ادعا می شــود این روزهــا با فراوانی 
غ و پس زدگی بازار مواجه هســتیم و برای  مر
غ، از ســرکه  باال بردن مدت زمان ماندگاری مر

استفاده می شود.
مدیرکل دامپزشــکی اســتان کرمانشاه در 
این خصوص بــا ارائه توضیحاتــی، گفت: این 

فیلم مربوط به استان کرمانشاه نیست.
نظارتــی  بــا  اســتان  در  داد:  ادامــه  وی 
کــه توســط همــکاران و بازرســان در قالــب 
تیم هــای مشــترک در ســطح مراکــز عرضــه، 
کشتارگاه ها، ســردخانه و پیش سرد صورت 
غ از زمــان  می گیــرد، محصــول گوشــت مــر
خــروج از کشــتارگاه تــا ســه روز در شــرایط 
غ  صفــر تــا چهار درجــه در مغازه فــروش مر
اگــر  قطعــا  و  دارد  عرضــه  مهلــت  کشــتاری 
غ عرضه شــود، توسط  خارج از این زمان مر
بازرســین جمع آوری و با دستور قاضی امحا 

می شود.
کرمانشــاه  اســتان  دامپزشــکی  مدیــرکل 
در توضیــح فرآینــد نظارت دامپزشــکی گفت: 

دام قبــل از اینکــه به چرخه کشــتار هم برود، 
کشــتارگاه  در  مســتقر  دامپزشــک  توســط 
ســالمت بالینی آن تأییــد و در ادامه وارد خط 
کشتار تحت نظر روحانی مستقر در کشتارگاه 

با نظارت شرعی ذبح می شود.
وی تصریــح کــرد: دامپزشــک مســتقر هم 
بعد از کشــتار نظارت های الزم را بر خط کشتار 
انجــام می دهد و قطعا هرگونه دام و طیوری 
کــه انطباق بهداشــتی و شــرایط ســالمت آن 
مــورد تأیید قرار نگیرد، از چرخه کشــتار حذف 
می شــود و درنهایــت محصول گوشــت قرمز 
ورود  از  قبــل  کشــتارگاه  از  استحصال شــده 
بــه ســفره مــردم در شــرایط پیش ســرد قــرار 

می گیرد.
حیــدری یــادآور شــد: کشــتاری کــه امــروز 
انجــام می گیــرد، روز بعــد وارد چرخه مصرف 
و مراکــز عرضــه می شــود؛ چــون 24 ســاعت 
در پیش ســرد بــا دمــای صفــر تــا چهــار درجه 
قــرار می گیــرد و 99 درصــد از انــوع بیماری ها 
کــه احتمــااًل در الشــه باشــد، تحــت شــرایط 

پیش سرد از بین می رود.
قرمــز  گوشــت  داد:  ادامــه  وی 
در  روز  چهــار  کشــتارگاه  در  استحصال شــده 
دمــای صفر تا چهار درجــه تاریخ مصرف دارد 
غ استحصال شده نیز 72 ساعت  و گوشت مر
بعــد از خــروج از کشــتارگاه قابلیت اســتفاده 

دارد.
حیدری در پایان از هم اســتانی ها خواست 
غ تاریخ  به شایعات در مورد عرضه گوشت مر

گذشته توجه نکنند.

شهرداری سرپل  ذهاب 41 میلیارد تومان بدهی 
پرداخت کرد

ســپهرغرب، گــروه خبر: شــهردار ســرپل  
41 میلیــارد  ایــن شــهرداری  گفــت:  ذهــاب 
تومــان بدهــی و ســه مــاه حقــوق معــوق 

کارکنان و کارگران را پرداخت کرد.
»مراد باباخانی« روز پنجشــنبه افزود: در 
آذرماه سال گذشته شهرداری سرپل  ذهاب 
53 میلیــارد تومان بدهــکار بود و همچنین 
ســه ماه حقــوق معــوق کارکنــان و کارگران 
را پرداخــت نکــرده و دو بار حســاب های این 
شــهرداری مســدود شــده بــود که بــا تالش 
فراوان در پنج ماه گذشته هشت ماه حقوق 
کارگران و کارکنان با معوقات پرداخت شــده 
و از مجمــوع بدهــی 53 میلیــاردی تنهــا 12 

میلیارد تومان بدهی باقی مانده است.
وی اظهــار کرد: دلیل معوقه حقوق های 
اخیر کارگران شــهرداری، احکام دادگســتری 
بــوده که متأســفانه به ســال های گذشــته 

مربوط و باعث مشکل شده است.
شــهردار ســرپل ذهــاب گفــت: دو هکتار 
زمین در سال 91 جهت احداث کارخانه شن 

و آســفالت خریداری شــده که شــهرداری به 
صاحب ملک بدهکار و حســابش مسدود و 

موجب برداشت از حساب شد.
باباخانــی ادامه داد: در شــهرداری ســرپل 
ذهاب دو شــرکت با جمعیت 240 نفر فعالیت 
دارند که حقوق کارکنان 60 نفر یکی از شرکت ها 
شــرکت  و  شــده  پرداخــت  فروردین مــاه  در 
دیگــر بــا 180 نیرو، عیــدی 50 درصــد و حقوق 

فروردین ماهشان پرداخت شده است.
وی یادآور شــد: در ایام نوروز شــهرداری 
ســرپل ذهــاب در بحــث پذیــرای میهمانان 
نــوروزی در ســطح اســتان مقام نخســت را 
کســب کــرده و در همایــش بــزرگ ســالروز 
ســپاه  دوشــادوش  دراز  بــازی  عملیــات 

پاسداران در صحنه پای کار بوده است.
باباخانــی گفــت: بعد از زلزله ســال 96 و 
آسیب جدی به کوچه ها، معابر و خیابان ها، 
در ســرپل  ذهاب متأســفانه آســفالت ریزی 
نشــده و اگر در این شرایط کوتاهی مشهود 
است، به دوران شهرداری سابق برمی گردد.

4000 نفر در کرمانشاه مستمری بگیر صندوق بیمه روستایی و عشایر هستند
ســپهرغرب، گــروه خبــر: مدیــر صنــدوق بیمه 
اجتماعی کشــاورزان، روستاییان و عشایر استان 
کرمانشــاه گفت: این صندوق بیمه گر در اســتان 
بیــش از 100 هــزار خانوار بیمه شــده و چهار هزار 
خانــوار  تعــداد  ایــن  از  کــه  دارد  مســتمری بگیر 
مســتمری بگیر دو هــزار و 37 خانــوار در حــوزه 

شهرستان جوانرود هستند.
پنجشــنبه  روز  رشــیدی اقدام«  »محســن 
و  بازمانــدگان  بــه  احــکام  اعطــای  آییــن  در 
اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  مســتمری بگیران 
روســتایی و عشــایر شهرســتان جوانــرود کــه در 
سرســرای فرمانداری این شهرســتان برگزار شــد، 
افزود: استان کرمانشاه رتبه سوم پوشش بیمه 
اجتماعــی روســتایی و عشــایر کشــور را دارد کــه 
نشــان دهنده گســترش فرهنگ بیمــه ای در این 

استان است.
روســتایی  اجتماعــی  بیمــه  مزایــای  بــه  وی 
و  پیــری  بازنشســتگی،  حوزه هــای  در  عشــایر  و 
ازکارافتادگــی اشــاره و اظهــار کرد: نقــل و انتقال 
بیمــه، 70 درصــد پرداختــی دولــت و 30 درصــد 
بیمه شــده از مهم تریــن مزایــای بیمــه اجتماعی 

روستاییان و عشایر است.
رشــیدی اقدام یــادآور شــد: کارگــران فصلــی، 
معلمان قرآن، کولبران و ســایر اقشار می توانند 
بــا کمترین پرداختــی از مزایای بیمه روســتایی و 

عشایر بهره مند شوند.

فرمانــدار جوانــرود نیــز در ادامــه این جلســه 
بــر ضــرورت جهــاد تبییــن در بســیاری از حوزه ها 
اشــاره کــرد و گفــت: فرهنــگ بیمــه یکــی از ایــن 
حوزه هــا اســت کــه بــا ورود دهیاران، شــوراهای 
اســالمی و بخشــداران با وجود ظرفیت هایی که 
در شهرســتان وجــود دارد، برای فرهنگ ســازی و 
توســعه بیمه اجتماعی روســتایی و عشــایر باید 

بیش ازپیش تالش کرد.
»رستگار یوســفی« نقش شوراهای اسالمی، 
دهیاران، بخشــداران و شهرداران شهرهای کمتر 
از 20 هــزار نفــر جمعیــت را در راســتای گســترش 
و پوشــش بیمــه اجتماعــی جامعه هــدف مؤثر 
خوانــد و از مســئوالن مربوطــه خواســت تــا در 
جلســاتی که با شــوراهای اســالمی و شــهرداران 
برگــزار می شــود، مجموعه اعضــای صندوق هم 
حضور داشــته باشــند تــا زمینه های همــکاری با 

این صندوق بیش ازپیش فراهم شود.
یوســفی بــا بیان اینکــه دو هــزار و 37 خانوار 
روســتایی و عشــایر شهرســتان جوانــرود تحــت 
عشــایر  و  روســتایی  اجتماعــی  بیمــه  پوشــش 
هســتند، خاطرنشــان کرد: تالش هــای خوبی در 
این شهرستان انجام شــده و می توانیم توسعه 
بیشتری را با همت همه همکاران شاهد باشیم.

وی بــر لزوم خدمات رســانی مطلــوب در تمام 
حوزه ها بــه روســتاییان تأکید کرد و یادآور شــد: 
مــا وظیفه داریم روســتاها را برخوردار و امکانات 

رفاهــی آنان را بهتر کنیم تا ماندگاری روســتاییان 
در روستاها بیشتر شود.

در ادامــه احــکام 37 خانــوار مســتمری بگیر 
و بازمانــده بیمــه اجتماعــی روســتایی و عشــایر 
و  زحمــات  از  و  اعطــا  جوانــرود  شهرســتان 
تالش های فرماندار جوانرود، بخشــدار مرکزی و 
»احمد قبادی« کارگزار بیمه اجتماعی روســتایی 
و عشــایر بخــش مرکــزی ایــن شهرســتان تجلیل 

شد.
شهرســتان جوانــرود بــا بیش از 75 هــزار نفر 
جمعیت در 86 کیلومتری شمال غرب کرمانشاه 

واقع شده است.
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مناقصه/ عنوان
تجدید

موضوع 
عملیات

حجم 
مبلغ برآورد اولیه شهرستانواحدعملیات

) ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه ) ریال(

حداقل رتبه 
مورد نیاز

شماره مناقصه 
سامانه  ستاد

محل تامین 
اعتبار

حفاری و نصب انشعابات مناقصهآبرسانی
طرح عمرانی52001007008000106آب3,258,325,505162,916,275اسالم اباد غربجدید فاضالب

تجدیدآبرسانی

ابرسانی سیار به روستاهای 
شهرستان )کرمانشاه-صحنه-

هرسین-سنقر -کنگاور(
صورتهای مالی نیاز دارد

)کرمانشاه-
صحنه-

هرسین-
سنقر 

-کنگاور(

83,200,000,0004,160,000,000
خدماتی دارای 

رسته حمل 
و نقل

طرح عمرانی2001007008000107

تجدیدآبرسانی
توسعه و ایجاد شبکه توزیع 
و تاسیسات اب اشامیدنی 

شهرهای شهرستان اسالم اباد
14,583,591,925729,179,596اسالم اباد

5آب یا 
تاسیسات و 

تجهیزات
طرح عمرانی2001007008000108

اجرای شبکه توزیع آب تجدیدآبرسانی
طرح عمرانی52001007008000109آب7,650,065,241382,503,262قصر شیریناشامیدنی شهر قصرشیرین

برقرسانی دو حلقه چاه میر مناقصهآبرسانی
7,840,282,528392,014,126ثالث باباجانیآباد و تپه خرگوشان

5 نیرو یا 
تاسیسات و 

تجهیزات
طرح عمرانی2001007008000110

مناقصهخرید
خرید چنج اور اتوماتیک 

KV20جهت پایداری سیستم 
برقرسانی تاسیسات

24,000,000,0001,200,000,000استان

شرکت هایی 
تولید کننده 
یا نمایندگان 

فروش

طرح عمرانی2001007008000111

مناقصهخرید
خرید37دستگاه تجهیزات به 

تعداد 11 قلم ازمایشگاه آب 
و فاضالب

25,200,000,0001,260,000,000اورامانات

شرکت هایی 
تولید کننده 
یا نمایندگان 

فروش

طرح عمرانی2001007008000112

مناقصهخرید
خرید ده دستگاه پمپ افقی 

فشار قوی و خرید 10 دستگاه 
الکترو موتور

18,700,000,000935,000,000هرسین

شرکت هایی 
تولید کننده 
یا نمایندگان 

فروش

طرح عمرانی2001007008000113

مناقصهخرید
خرید253 عدد پمپ و الکترو 
موتور شناور)صورتهای مالی 

نیاز دارد(
128,000,000,0006,400,000,000استان

شرکت هایی 
تولید کننده 
یا نمایندگان 

فروش

طرح عمرانی2001007008000114

خرید الکترو پمپ افقی به تجدیدخرید
26,000,000,0001,300,000,000استانتعداد 37 دستگاه

تولید کننده 
یا نمایندگان 

فروش
طرح عمرانی2001007008000115

آب و فاضالب استان کرمانشاه آموزش همگانی - شرکت  وابط عمومی و  ر

#  من مراقب آب _ هستم#  من مراقب آب _ هستم

گهی مناقصه عمومی   آ
با شماره )1401-م-خ-41-38-39-40-10-7-6-75-(و)1400-م-16(

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

نوبت اول

6w w w . s e p e h r p r e s s . i r

 شـــنبه 31 اردیبهشـــت مـــاه 1401  
 ســـال دوازدهـــم  شـــماره 2302 

کشاورزی

رئیس سابق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان مطرح کرد؛

یی و یابی گیاهان دار ی و بازار وم برندساز لز
خام فروشی دردی بر پیکره گیاهان دارویی همدان است

ســپهرغرب، گروه کشــاورزی - عطیه صفی  زاده: 
یک پژوهشگر منابع طبیعی ضمن اشاره به اهمیت 
بازاریابــی، عنــوان کــرد: بایســتی در زمینــه گیاهان 
دارویی به زنجیره تولید توجه و آن را تکمیل کرد تا 
بتوان در کنار کشت مناسب؛ فرآوری، بسته بندی و 

بازارهای فروش آن را نیز مدنظر قرار داد.
اســتان همــدان  تولیــدی در  گیاهــان دارویــی 
ظرفیت عظیمی برای تولید، صادرات، اشتغال زایی 
و غیــره دارنــد؛ موضوعــی کــه در ســایه تکمیــل 
»زنجیــره ارزش گیاهــان دارویــی« اســتان همدان 
معنــا می یابد و مانع از خام فروشــی و ورود دالالن 

به این عرصه می شود.
گیاهان دارویی نه تنها به ســبب جنبه درمانی و 
ادویه ای بودن بسیار مورد استفاده قرار می گیرند 
و می تواننــد بازارهــای صادراتــی را هــم از آن خود 
کنند، بلکه توســعه کشــت گیاهان دارویی کم آب بر 
در راســتای تغییــر الگــوی کشــت، افزایــش درآمــد 
بهره بــرداران و صرفه جویی در مصرف آب به عنوان 
بخــش  توســعه  محــرک  و  اولویــت دار  اقدامــی 
کشاورزی موضوعی است که این روزها در وضعیت 

بحرانی آب همدان نیز مدنظر قرار گیرد.
اســتان همــدان در تولید ایــن گیاهــان دارویی 
حرف های زیادی برای گفتن دارد به نوعی که چندی 
پیــش بود کــه مدیر امــور باغبانی جهاد کشــاورزی 
اســتان همدان با اشــاره به جایگاه باغبانی استان 
همــدان در ســال 98، مطرح کرد: اســتان همدان 
ازنظــر ســطح، رتبــه 14 کشــوری را بــا 2.6 درصد از 
باغات کشــور و از نظر تولید، رتبه 11 کشوری با 2.9 
درصد از تولیدات باغی کشــور را به خود اختصاص 

داده است.
در همین راســتا با توجه به لزوم کشــت گیاهان 
دارویــی و برندســازی آن با یکی فعاالن این رشــته 
به گفت وگو نشسته که نتیجه را باهم می خوانیم:

قاســم اسدیان با تأکید بر اینکه گیاهان دارویی 
بر اســاس شــرایط و تــوان اکولوژیــک منطقه باید 
کشــت شــود، عنــوان کــرد: در واقع الزم اســت در 
ابتدا ظرفیت اکولوژیک منطقه در نظر گرفته شــود 

و سپس نسبت به کشت اقدام کرد.
وی بــا بیان اینکه شــرایط اقلیــم آب و هوایی در 
جهــان تغییر کــرده، افزود: در حال حاضر متوســط 
درجــه هوا در دنیا افزایش یافته؛ ناگفته پیداســت 

هوا در تمام جهان گرم تر شده است.

این کارشــناس گیاهان دارویــی و منابع طبیعی 
در  آســمانی  نــزوالت  بی ســابقه  کاهــش  ضمــن 
ســال های اخیر، یادآور شــد: در همین راستا در 60 
سال گذشــته به طور متوســط حدود 29 میلی متر 
میــزان نــزوالت آســمان در همــدان کاهــش یافته 

است.
اســدیان با بیان اینکه بــا افزایش درجه حرارت، 
تبخیر و تعرق زیاد می شود، عنوان کرد: متأسفانه 
ایــران در منطقه کمربنــد خشــک آب و هوایی قرار 

گرفته است.
وی با بیان اینکه متوسط بارش در جهان حدود 
760، در آســیا 860 و در ایران 240 میلی متر است، 
اذعان کرد: در اســتان همدان متوسط بارش 300 

میلی متر ثبت شده است.
میــزان  گذشــته  دهــه   6 اینکــه  بیــان  بــا  وی 
رخداد های بارشی در استان همدان کاهش یافته 
اســت، خاطرنشــان کــرد: رخداد هــا طــی ایــن بازه 

زمانی به کمتر از سه میلی متر رسیده است.
رئیس سابق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابــع طبیعــی همدان بــا بیان اینکه الزم اســت 
بــرای کشــت گیاهــان دارویــی شــرایط منطقــه و 
تغییــرات آب هوایــی را مد نظر قــرار دهیم، عنوان 
کرد: برخی از گیاهان دارویی در صنایع داروســازی، 
غذایــی، آرایشــی و بهداشــتی، مــواد نگهدارنــده و 

غیره نقش دارند.
اســدیان تصریح کــرد: گیاهانــی هماننــد کتیرا، 
آنغوزه وشــا، شــیرین بیان و غیره در صنعت دارای 
ارزش و اهمیــت هســتند و این گیاهــان می توانند 
مــواد صنعتی تولید کنند که کاربرد گســترده ای در 

صنایع دارد.
وی بــا بیــان اینکــه عوامــل مختلفــی همچون 
کاهش آب هــای زیرزمینی، بــارش و غیره به عنوان 
عوامل هشداردهنده محسوب می شود که اعالم 
می کننــد باید در سیاســت کشــت گیاهــان دارویی 
تغییر ایجاد شــود، اذعان کرد: در همین راســتا در 
اراضــی، دیم زارهــا، دامنه هــا و مراتــع مختلف باید 
از گیاهانــی اســتفاده کنیم که عالوه بــر آنکه مواد 
دارویــی و غذایــی را تأمیــن می کننــد ارزش افزوده 

باالیی داشته باشند.
از  دارویــی  گیاهــان  اکثــر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
پوشــش بوته ای هســتند، خاطرنشــان کرد: برخی 
گیاهــان علفــی و بوته ای نیــاز آبی کمتــری دارند و 

از بخش هــای ایــن گیاهــان جهــت بهره منــدی در 
حوزه های مختلف دارویی و غذایی استفاده کرد.

ایــن پژوهشــگر منابع طبیعی با بیــان اینکه این 
گیاهــان مانع فــرار آب از نقاط فوقانــی و ارتفاعات 
می شــوند، تصریــح کــرد: ایــن گیاهــان بــه دلیــل 
موقعیتــی کــه در زمیــن دارند در افزایــش آب های 

زیرزمینی هم نقش مهمی ایفا می کنند.
اســدیان با بیان اینکه کشــت گیاهان بر اساس 
اقلیــم می توانــد فرســایش خاک را کاهــش اذعان 
کــرد: گیاهــان دارویــی، علفــی و بوتــه ای توانایی و 
ظرفیت مقاومت در شــرایط نامطلوب را دارند و در 

کم آبی هم می توانند رشد کنند.
ارزش گیاهــان دارویــی در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مقایسه با ســایر گیاهان بسیار بیشتر است، یادآور 
شــد: بــا توجــه بــه تحقیقــات و کشــفیاتی کــه در 
خصــوص مــواد و ترکیبــات گیاهان دارویــی انجام 
شــده آن ها می توانند نقش مهم و گســترده ای در 

حوزه اقتصادی و کشاورزی داشته باشند.
این فعال حوزه گیاهان دارویی و منابع طبیعی 
بــا تأکیــد بر تشــکیل صنایــع تبدیلی و فــرآوری این 
گیاهــان در کشــور گفــت: درصورتی کــه بــه جــای 
خام فروشــی بر اســاس بازار هدف و استاندارهای 
جهانــی بــه تولید گیاهــان دارویی بپردازیم؛ ســبب 
درآمد، ارزآوری مناســب، ایجاد اشــتغال، فرآوری و 

غیره می شود.
اســدیان بــا بیــان اینکــه ســطح مراتــع اســتان 
همــدان حدودًا 900 هزار هکتار اســت که در آن ها 
حــدود یک هــزار و 658 گونــه گیاهی وجــود دارد 
ادامــه داد: از ایــن میــزان 315 گونــه آن گیاهــان 
دارویی اســت که 250 گونــه آن که جنبه اقتصادی 
و کاربــرد مناســبی دارنــد را در باغ گیاهــان دارویی 

کشت کرده ایم.
وی مطــرح کرد: در این راســتا 40 گونه مثل گل  
گاوزبان، بادرنجبویه، مریم گلی، زعفران، بومادران، 
انــواع و اقســام درمنــه، بابونــه، آویشــن، الوان یا 
وحشــی،  به لیمــو  رزمارینــوس،  اســطوخودوس، 
خاکشــیر، بارهنگ و غیــره را مدنظر قــرار دادیم که 
جنبه اقتصادی و زارعی داشته و چه به صورت دیم 

و چه به صورت آبی قابلیت کشت دارند.
این فعال منابع طبیعی با اشاره به اینکه برخی 
از این گونه ها چندســاله و برخی یک ساله هستند، 
اظهــار کرد: برخــی از این گونه ها نســبت به کم آبی 

مقاوم بوده اما برخی نیاز به آبیاری مناسب به ویژه 
در فصل تابستان دارند.

اســدیان در ادامــه صحبت های خــود بیان کرد: 
برای اینکه کشــاورزان و باغداران در ســطح استان 
به ســمت کشــت این گونه ها ســوق داده شــوند، 
کالس هــای آموزشــی و ترویجی را در این راســتا در 
پیــش گرفته ایم و طی یک ســال حــدود 550 دوره 

کالس آموزشی داریم.
ترویجــی هــم  اینکــه کالس هــای  بیــان  بــا  وی 
در ســطح عمومی تــر برگــزار می کنیــم، بــه مقولــه 
بســته بندی و نقــش مهــم آن در بازارهــای فروش 

گیاهان دارویی اشاره کرد.
رئیس سابق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابــع طبیعــی همدان در این راســتا با تشــریح 
اینکه ســعی می کنیم تا نحوه بسته بندی و فرآوری 
را بــه بهره بــرداران و عالقه مندان به ایــن حوزه نیز 
آمــوزش دهیم، مطــرح کرد: این گیاهان به ســبب 
اینکه ادویه ای یا دارویی هســتند، ارزش اقتصادی 
مناســب و باالیی دارند اما بایستی در این مسیر به 

فرآوری و بسته بندی آن ها توجه ویژه ای شود.
اســدیان با اشــاره به اینکه ایــن گیاهان دارویی 
در کل عرصه ها و اراضی کشــاورزی اســتان همدان 
گســترش دارد، عنــوان کــرد: بایــد ایــن ظرفیت ها 

شناخته و جمع آوری شود.
وی مطــرح کــرد: در حال حاضــر، کارگاه هایی در 
ســطح اســتان همدان وجــود دارند کــه به صورت 
متنــوع در زمینــه فــرآوری محصــوالت و گیاهــان 
دارویی فعالیت می کنند و هم اکنون بنا بر اطالعات 
موجود، در اســتان همدان یک تا دو کارگاه وجود 
دارد کــه در زمینــه اســانس گیری انــواع و اقســام 

گیاهان دارویی فعال هستند.
تــا 15   10 گفــت  بتــوان  داد: شــاید  ادامــه  وی 
اســانس مختلــف در کارگاه هــای ذکر شــده تولید 
می شــود و صنایــع مرتبــط هــم از این اســانس ها 
اســتفاده می کننــد امــا ایــن رونــد نبایــد فقــط به 
مصارف داخلی منتهی شــود بلکه به گونه ای باشد 
کــه بــا برنــد مخصــوص، ســایتی بــرای آن معرفی 

شود.
مدیر ســابق مرکــز تحقیقات کشــاورزی و منابع 
طبیعی اســتان همــدان در ادامــه گفت و گو یادآور 
شــد: بایــد در ایــن زمینه ســایتی طراحی شــود که 
جنبــه جهانــی داشــته و بــه کل جهــان در رابطه با 

فعالیت این کارگاه ها اطالع رسانی شود.
اســدیان بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد بــه بازارهای 
جهانی معرفی شــود که چنین کارگاه و کارخانه ای 
در کشــور وجــود دارد، عنــوان کــرد: بــا ایــن مواد 
ترکیبــی و یــک اســتاندارد مــواد و گیاهــان دارویی 
که با کشــورهای متعــدد مطابقــت دارد، می توان 
وارد تولید شــد تا بتوان با قابلیت اســتناد، ارزیابی 
و ارجــاع در بازارهای جهانی حرف هــای زیادی برای 

گفتن داشت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکه ایــن فرایند بســیار مفید 
به دنبــال  برابــری   100 افــزوده  ارزش  و  بــوده 
خواهد داشــت، گفت: اگــر مواد گیاهــی به صورت 
خام فروشی و فرآوری اولیه عرضه شود؛ انتظاراتی 

که داریم، تحقق پیدا نمی کند.
منابــع  و  کشــاورزی  تحقیقــات  مرکــز  مدیــر 
طبیعی اســتان همدان ادامــه داد: فرآیندی که ما 
به دنبال آن هســتیم ایجاد اشتغال، ارزش افزوده، 
درآمدزایی و ارزآوری اســت و زمانــی این امر تحقق 
پیــدا می کنــد کــه بتوانیــم ســایت های بین المللی 
ایجــاد کنیــم و از این طریق محصــوالت و تولیدات 
داخلــی را با برنــد مخصوص به تمــام دنیا معرفی 
کنیــم؛ هماننــد بعضــی از محصــوالت کــه در حال 
حاضــر در کشــور وجود دارد و مصــداق بارز در این 
خصــوص، محصــول خاویار را می تــوان نام برد که 
شــهرت جهانــی دارد، به نوعــی که همــه می دانند 
در ایــران با این کیفیــت خاویار تولید می شــود، در 
امتداد این فرآیندها شــاهدیم کــه صادرات خاویار 

ایران نیز در جریان است.
اســدیان با بیان اینکه باید در ســایر محصوالت 
نیز به همین منوال پیشتاز و پیشگام باشیم؛ اظهار 
کرد: به ویــژه در زمینه گیاهان دارویــی تا بتوانیم با 
برند مشــخص، آن را به کل جهــان معرفی و صادر 

کنیم.
وی با تأکید بر اینکه این ظرفیت ها باید شناخته 
و جمــع آوری شــود به گونه ای که صرفــه اقتصادی 
به دنبــال داشــته باشــد، افــزود: به عنوان مثال در 
منطقه رزن یا نهاوند، کارخانه صنعتی بزرگ فرآوری 
انواع و اقسام رازیانه و گشنیز راه اندازی و تولیدات 
آن بــه ســایر نقاط کشــور در این مناطــق تجمیع و 
عرضــه شــود و این عمــل به صــورت پایــدار ادامه 

داشته باشد.
مدیر ســابق مرکــز تحقیقات کشــاورزی و منابع 

طبیعی اســتان همــدان ضمن اشــاره بــه اهمیت 
بازاریابــی، عنــوان کــرد: بایســتی در زمینــه گیاهان 
دارویی به زنجیره تولید توجه و آن را تکمیل کرد تا 
بتوان در کنار کشت مناسب؛ فرآوری، بسته بندی و 

بازارهای فروش آن را نیز مدنظر قرار داد.
حــال با توجه بــه آنچه گفته شــد از نظر تاریخی 
گیاهان اهمیت فراوانی در توسعه جوامع مختلف 
داشــته اند. در همیــن راســتا اســتفاده از بعضــی 
گیاهــان دارویــی به صــورت ســنتی مرســوم بوده 
و هنــوز هــم رواج دارد بــه همیــن دلیــل همیشــه 
تحقیقات وســیعی جهت یافتــن فراورده ها و مواد 

طبیعی دارویی گیاهان در حال انجام است.
امــروزه اهمیــت گیاهــان دارویی و شناســاندن 
ملــی،  اهــداف  پیشــبرد  در  آن هــا  حیاتــی  نقــش 
ســالمت،  تحقــق  بــرای  جهانــی  و  منطقــه ای 
توســعه  و  اشــتغال  ایجــاد  دارویــی،  خودکفایــی 
گیاهــان  نیســت.  پوشــیده  کســی  بــر  اقتصــادی 
دارویــی به عنــوان ذخایــر و گنجینه هــای ژنتیکــی 
کیانــی می توانــد بزرگ تریــن ثــروت ملــی بــرای هر 
کشــوری به عنــوان یکی از تولیــدات مهم در بخش 
کشاورزی محسوب شــود. گیاهان دارویی از ارزش 
خاصی در علوم زیســتی، پزشــکی و دامپزشــکی به 
لحاظ پیشــگیری و درمــان بیمــاری برخوردارند، در 
ســال های اخیر استفاده از گیاهان دارویی به دلیل 
اثبــات اثرات مفید آن، ارزان بودن، نداشــتن اثرات 
جانبــی و همچنین ســازگار بودن با محیط زیســت 

روزبه روز در حال افزایش است.
ســرمایه گذاری  مناســب  فرصت هــای  ایجــاد 
جهــت تولیــد بیشــتر گیاهــان دارویــی در بخــش 
در  اســت  الزم  و  بــوده  اهمیــت  حائــز  کشــاورزی 
زمینــه فراورده هــای مختلــف تولیــد ایــن گیاهان 
به خصوص در ایران، تحقیقات گســترده ای انجام 
و  آب  تنــوع  و  جغرافیایــی  شــرایط  چراکــه  شــود 
هوایــی ایران و امکان رویــش اکثر گیاهان دارویی 
در آن فرصتــی طالیی نصیب کشــور گشــته اســت 
تــا از آن به بهترین نحو اســتفاده نمایــد؛ بنابراین 
کشــت گیاهــان دارویــی و تولیــد فراورده های آن 
می تواند به عنوان یک ضرورت ملی و در چارچوب 
خودکفایــی  جامعــه،  و  مشــخص  برنامــه  یــک 
دارویــی، اشــتغال و توســعه بخــش کشــاورزی را 
در  مهمــی  عامــل  به عنــوان  و  داشــته  به دنبــال 

ارزآوری برای کشور اثرگذار باشد.
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ژاپن گردشگری آزمایشی 
را آغاز می کند

ژاپــن،  گردشــگری:  گــروه  ســپهرغرب، 
گردشــگری آزمایشــی محــدود را از مــاه مــه 
به عنــوان گامی برای بازگشــایی کامل در نظر 

گرفته است.
ژاپــن اعــالم کــرد کــه اجــرای »گردشــگری 
آزمایشــی« را در قالــب تورهــای محــدود در 
مــاه مه آغــاز می کند تا راهی بــرای جمع آوری 
اطالعات، قبل از بازگشــایی کامل این کشــور 

برای گردشگری باشد.
اگرچــه گردشــگری ســتون اصلــی اقتصاد 
ژاپن بود اما از زمانی که این کشور کنترل های 
در   2020 ســال  در  را  ســخت گیرانه ای  مــرزی 
آغــاز همه گیری ویــروس کرونا اتخــاذ کرد، به 

گردشگران اجازه ورود داده نشد.
محدودیت هــا اندکی کاهش یافته اســت 
مســافران  از  برخــی  و  دانشــجویان  بــه  تــا 
تجاری اجازه ورود داده شــود اما گردشــگری 
همچنــان با محدودیت مواجه اســت هرچند 
درخواســت رهبران صنعت مبنی بر راه اندازی 
مجدد گردشــگری برای اســتفاده از ین است 
که در پایین ترین حد در 20 ســال گذشته قرار 

دارد.
گردشــگرانی که ســه دوز واکســن دریافت 
کرده اند و از ایاالت متحده، اســترالیا، تایلند و 
سنگاپور مجاز به ورود به این کشور هستند.

فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن در اوایل 
ماه جــاری طی یــک ســخنرانی در لندن گفت 
که کنترل مرزهای ژاپن را در ماه ژوئن با ســایر 
دموکراســی های ثروتمنــد مطابقــت خواهد 
داد اما جزئیات بیشتری ازجمله زمانی که این 
کشــور دوباره به طور کامل مرزهای خود را به 
روی گردشگران باز می کند، ارائه نشده است.
در ســال 2019، ژاپن میزبان 31.9 میلیون 
بازدیدکننده خارجی بود که 4.81 تریلیون ین 

هزینه کردند.

خبــر

گردشگری - اجتماعی

ی، لطف یا جفا؟ معرفی مقاصد گردشگر
ســپهرغرب، گــروه گردشــگری: یــک کارشــناس 
آمادگــی  بــدون  کــه  زمانــی  گفــت:  گردشــگری 
گردشــگری  مقاصــد  فرهنگــی،  زیرســاخت های 
معرفی شــود، با تخریب مقاصد یا فرهنگ میزبان 
که حاصل معرفی بدون زیرســاخت است، روبه رو 

خواهیم شد.
اعلــم ســمیعی در خصــوص فرهنــگ میزبانــی 
اظهــار کــرد: از چندیــن منظر بــه فرهنــگ میزبانی 
برخــی  بازاریابــی  منظــر  در  کــرد.  نــگاه  می تــوان 
اندیشــمندان اعتقــاد دارنــد بازاریابی از مشــتری 
شــروع و به مشتری ختم می شــود. حاال می توان 

به جای مشــتری لفظ زائر یا مسافر را قرار داد.
وی با تاکید بــر اینکه در بازایابی تمام نگاه مان 
به مشتری است، افزود: باید به مقصد گردشگری 
کنیــم؛  نــگاه  اقتصــادی  بنــگاه  یــک  چشــم  بــه 
مشــکالتش را مرتفــع کنیــم و بعــد منتظــر جذب 

مخاطب باشیم.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــاندیز بیــان 
کرد: بــا این نگاه بخــش عمــده ای از فعالیت های 
مدیریــت مقصد به شــناخت بازار هــدف معطوف 
می شــود کــه ایــن بــازار هــدف همــان مخاطبان 

هستند.
وی تصریــح کــرد: بــرای ایجاد فرهنــگ میزبانی 
بایــد نگاهی مدیریتی داشــت. بخشــی از این نگاه 
مدیریتی آشــنایی با تمــام ویژگی ها و خصوصیات 
مانند طبقه اجتماعی، سطح درآمد و ساختارهای 
اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی زائر مشــهد است. 
تمام این موارد در مخاطب شناســی علم بازاریابی 

تعریف شده و اهمیت دارد.
ســمیعی بیــان کــرد: تعریــف ســاده از فرهنگ 
میزبانــی به این معناســت که بایــد بتوانیم نیازها 
برطــرف  را  مخاطب مــان  اصیــل  خواســته های  و 
کنیــم. فرهنــگ میزبانــی ایرانــی با گشــاده رویی و 
میهمان نوازی بیشــتری همراه بوده و این اعتقاد 
در میزبانــان وجــود دارد کــه نیاز میهمــان قبل از 

مطرح شدن باید رفع شود.
وی افزود: در فرهنگ کشور کره  جنوبی عبارتی 
وجــود دارد به نــام »بیم« کــه افراد بــدون گفتن 
کالمــی از حضــور هم و معاشــرت بــا یکدیگر لذت 
می برند. در واقع رفــع نیاز میهمان پیش از تقاضا 

در ایران معادل همین اصطالح است.
ســمیعی بــا بیــان اینکه ایــن بخــش از فرهنگ 
را می طلبــد،  میزبانــی میهمان نــوازی ذاتــی فــرد 
عنوان کرد: در ســاختار مقصدمــان به یک »بیم« 
نیــاز داریــم کــه بتوانــد تمــام نیازهــای مخاطــب 

را در تمــام زمینه هــا ماننــد خدمــات مســتقیم و 
غیرمســتقیم، رابطــه تاکســی و میهمــان، شــکل 
بهداشــتی  و  امنیتــی  مســائل  و  خیابان کشــی ها 
گردشــگر در شــهر را ادراک و مرتفع کند. تمام این 

موارد در فرهنگ میزبانی تعریف می شــود.
فرهنگ میزبانی در ایران ضعیف اســت

وی با اشــاره به اینکــه میهمان نوازی و فرهنگ 
میزبانــی دو مفهــوم جداگانه اســت، عنــوان کرد: 
بــا توجه بــه اکثــر پژوهش هــای حوزه گردشــگری 
مــردم  ایرانی هــا،  مــورد  در  گردشــگران  نظــر  و 
ایــن  هســتند.  میهمان دوســت  بســیار  کشــورما 
ویژگی نخســتین ویژگی است که تمام گردشگران 
درباره ایران می گویند اما در کشــور ما نگاه علمی 
بــه فرهنــگ میزبانــی نمی شــود که ایــن موضوع 

نیازمند آموزش است.
سمیعی اظهار کرد: تا زمانی که میهمان، زائر و 
گردشــگر تبدیل به مشــتری ما نشده، هر خدمتی 
ماننــد پیدا کــردن آدرس، پذیرایــی در منزل و... را 
بــه بهتریــن نحــو و با رفتاری شایســته بــه او ارائه 

می کنیم.

ارائــه  تکینک هــای  میزبانــی  فرهنــگ    
خدمات به مشتری است

این کارشــناس گردشــگری ادامه داد: اما پس 
از اینکــه میهمــان یــا گردشــگر تبدیل به مشــتری 
می شــود و موضوع فرهنگ میزبانی پیش می آید، 
ســطح رفتــار جامعــه نیــز پاییــن می آیــد. یکــی از 

دالیــل ایــن موضــوع این اســت کــه در فرهنگ ما 
مشــاغل خدماتی شغل های مناسبی نیست.

ســمیعی افــزود: بــه عنــوان مثــال زمانــی کــه 
بدانیــم،  پاییــن  را  پیشــخدمت  یــک  کار  ســطح 
و  می شــود  ایجــاد  فــرد  در  حقــارت  احســاس 
همین احســاس باعث می شــود فــرد خدمت گزار 
بــا مخاطــب به درســتی رفتــار نکنــد و خدمات به 
خوبــی ارائــه نشــود. بــا ایــن تعاریــف در مجموع 
فرهنگ میزبانی در علم گردشــگری به تکنیک های 
ارائــه خدمــات بــر اســاس احتــرام و نیاز مشــتری 

گفته می شود.
وی در خصوص راهــکار بهبود فرهنگ میزبانی 
گفــت: در مــورد فرهنگ میزبانی بــه طور خاص 2 
موضــوع را بایــد در نظر گرفت که نخســتین مورد 
آن آموزش اســت. این مورد حتــی برای مقاصدی 

که آموزش دیده هستند نیز ضروری است.
این کارشــناس گردشــگری با اشــاره بــه چرخه 
زندگــی مقاصــد باتلر بیان کرد: ایــن چرخه از تولد 
شــروع می شــود و ســپس مراحل رشــد و بلوغ را 
طــی می کنــد و در نهایــت بــه افول می رســد. این 
چرخه بر مبنای ارتباط گردشــگر بــا میزبان تعریف 

شده است.
حضــور  کــه  کار  ابتــدای  کــرد:  بیــان  ســمیعی 
گردشــگر برای میزبــان تازگی دارد، هنوز اشــتیاق 
خدمات رســانی در میزبــان وجــود دارد. ســپس 
میزبــان به دلیــل ازدیــاد میهمانان یا گردشــگران 
وارد فــاز تخاصــم می شــود زیــرا حــاال کــه منافع 

مشــترکی وجــود دارد، هــر 2، یعنــی میهمــان و 
میزبــان بایــد بــا هــم از آن اســتفاده کننــد. از این 
نقطــه منحنــی فرهنــگ میزبانــی به ســمت افول 
می رود. منحنی یاد شــده در مشــهد در طول یک 
ســال قابل مشــاهده اســت. بــرای مثــال روزهای 
ابتدای ســال که تعداد گردشگران زیاد است، این 

افراد مزاحم تلقی می شوند.

آمــوزش مهم تریــن راه ایجــاد فرهنــگ    
میزبانی

ســمیعی تصریح کــرد: تمام رفتارهــای جامعه 
میزبــان بــه 2 مورد آمــوزش و میــزان تاثیر حضور 
بــا  دارد.  بســتگی  تخاصــم  ایجــاد  بــر  میهمانــان 
آموزش می توان مســاله تخاصــم را در برهه هایی 

که گردشــگران زیادی حضور دارند، رفع کرد.
وی بــا تاکیــد بر اینکــه اولویت مــا باید آموزش 
آمــوزش،  در  قــدم  نخســتین  گفــت:  باشــد، 
آموزش هــای تخصصــی و حرفه ای برای شــاغالن 
خدمــات  ایــن  اســت.  میهمان نــوازی  حــوزه 
آموزشــی واحدهــای اقامتی و خدمات مســتقیم 
و غیرمســتقیم ســطح عمومــی جامعه را شــامل 

می شود.

  گردشگری صنعتی چتری است
ســمیعی عنــوان کرد: بــرای گردشــگری عبارت 
می گیــرد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  چتــری  صنعــت 
یعنــی تمــام بخش هــای حوزه های گردشــگری با 

هــم تلفیق شــده اند چــون خاطره  کل ســفر برای 
گردشــگر بــه جــا می مانــد و بخش هــای مختلــف 
سفر را از هم جدا نمی کند. بنابراین اگر یک راننده 
تاکســی بــد رانندگــی کند یا پــول بیشــتری بگیرد، 
برای گردشگر احســاس نارضایتی ایجاد می شود؛ 
ایــن در صورتی اســت کــه اگر در بخش هــای دیگر 
بهتریــن خدمــات ارائه شــود نیز ناراضــی خواهند 

بود.
اگــر  حتــی  ماجــرا  ایــن  ادامــه  در  افــزود:  وی 
گردشــگر قصد خرید از یک مغازه را داشــته باشد 
یــا در خیابــان با یکی از ســاکنان شــهر کــه میزبان 
محســوب می شــود، برخــورد اشــتباهی داشــته 
باشــد، با خاطره ای که ممکن اســت روی سفرش 

تاثیر بگذارد، همراه خواهد شد.
این کارشــناس ارشــد بازاریابی گردشگری بیان 
کرد: مهم ترین چالش ما در این حوزه چالش های 
تخصص اســت چرا که در بخــش عمومی فرهنگ 
میهمان نــوازی تــا حدی بر رفتار افراد حاکم اســت 
امــا جایی که خدمات و رفتار با میهمان به شــغل 

تبدیل می شود، شرایط فرق می کند.
وی افــزود: تاکیــد مــن بــر آمــوزش در 2 حوزه 
تخصصی و عمومی است. آموزش های تخصصی 
زمانی کاربرد دارد که فرد می خواهد به شغلی در 
این حیطه ورود پیدا کند اما آموزش های عمومی 

از پایه به عبارتی از کودکی باید آغاز شــود.
ســمیعی در خصــوص ادعــای آمــوزش دیدن 
برخی از افراد شاغل در حوزه میهمان نوازی گفت: 
فــرض می کنیم بــه افــراد آموزش هــای تخصصی 
داده می شــود اما پس از نــگاه به خروجی کار و با 
توجــه به برخورد میزبان با گردشــگر و زائر متوجه 
می شــویم که به این افراد آموزشی داده نشده یا 

آموزش آنان خوب و کافی نبوده است.
عضــو هیئت علمــی دانشــگاه بینالود مشــهد 
اظهــار کــرد: ایــن مشــکل بــا جلســات توجیهــی و 
بایــد  بلکــه  رفــع نمی شــود  چنــد ســاعت کالس 
فرهنگ ســازی انجــام شــود. البتــه ممکــن اســت 
پیش زمینــه فرهنگــی ذهنــی فــرد در ابتــدا اجازه 

استفاده از آموزش ها را ندهد.
بــه  می توانــد  نیــز  قوانیــن  وضــع  افــزود:  وی 
رفع مشــکالت کمک کند اما مســاله ای که بســیار 
موثرتــر خواهــد بــود، ارائه آموزش هــای عمومی 
از ســنین پایین اســت. برای مثال در گذشته برای 
ترویــج قوانین راهنمایــی و رانندگــی برنامه هایی 
برای کودکان تولید می شــد و حاال پس از گذشت 

چندین ســال فرهنگ رانندگی تغییر کرده است.

دکترابهری رفتارشناس در مصاحبه با سپهرغرب:

گرفته شد که نادیده  آزاداندیشی؛ مطالبه گری قانونی  کرسی های 
دولت بسترهای منطقی مطالبه گری را فراهم کند

سپهرغرب، گروه اجتماعی - عطیه صفی  زاده: 
دکترابهری رفتارشــناس با بیان اینکه چند ســال 
قبــل مقام معظم رهبــری بر ایجاد تریبون آزاد و 
کرســی آزاداندیشی در مراکز علمی و دانشگاهی 
تأکید کردند گفت: دولت باید بســترهای منطقی 

و مناســب مطالبه گری را برای مردم فراهم کند
مطالبه  گری بــر پایه ای از مفاهیم عمیق دینی 
اســتوار اســت و در آن عــالوه بر شــناخت و بیان 
مشــکل، به ارائــه راه  حل و راهــکار و تالش برای 
رفع مشــکل نیز پرداخته می  شــود. بــا این حال، 
خط  مشــی مطالبه  گری در کشور هنوز به صورت 
تحقــق  آنکــه  ضمــن  نــدارد.  وجــود  مشــخص 
مطالبه  گری نیازمند در نظر گرفتن بایســته  هایی 
فردی، روشی، فرآیندی و دانشی است. از طرفی 
دیگر، برای جریان  ســازی آن در سطح جامعه نیز 

باید راهکاری ارائه شود.
اســالمی؛  جمهــوری  چهــارم  دهــه  از  گــذر 
پیشــرفت و عدالــت، شــخصیت ها  یعنــی دهــه 
اهمیــت  و  لــزوم  از  مهمــی  ســازمان  های  و 
مطالبه  گــری ســخن به میــان آورده   انــد. لیکن با 
وجــود تمام ضرورت هــا و نیازها تا بــه امروز این 
مهم به صورت علمی و همه  جانبه، کالبدشکافی 
نشــده اندندانداند در واقع بایــد چراغ راه و خط 
 مشی مشــخصی برای افرادی که می  خواهند در 

این حوزه اقدام کنند، وجود داشــته باشد.
و  رفتارشــناس  یــک  بــا  منظــور  همیــن  بــه 
آسیب شــناس اجتماعــی به گفت و گو نشســتیم 

که در ادامه می خوانید:
مجیــد ابهری بــا بیــان اینکه مطالبه گــری یکی 
از رفتارهــای بــارز اجتماعــی اســت کــه در ارتبــاط 
بــا درخواســت نیاز هــای افــراد جامعــه به وجــود 
می آید، عنوان کرد: مطالبات افراد و آحاد جامعه 
در طبقه بندی جامعه شــناختی و آسیب شناســی 
اساســی،  و  حیاتــی  مطالبــات  از  اســت  عبــارت 
آمــوزش و پــرورش، ابزار پــر کردن اوقــات فراغت 
خانواده ها مخصوصا جوانان، بهداشــت درمان، 

حفظ سالمت روان و جسم آحاد جامعه و غیره.
و  حیاتــی  مطالبــات  بــه  اشــاره  ضمــن  وی 
اساســی کــه همانند نیاز هــا و کاالهای اساســی 
همچــون نــان، آب و اقالم غذایی اســت با تأکید 
بــر ارزیابــی گروه های مطالبات و نــوع بیان آن در 
جامعه، اذعان کرد: معمواًل مطالبات در جوامع 
پیشــرفته به صــورت مکتوب، مقــاالت در فضای 
مجــازی، گفتمان ســازی بــا آحاد مجریــان قانون 

صورت می گیرد.
ایــن رفتارشــناس بــا بیــان اینکــه متأســفانه 
سیاســی  جناح هــای  از  برخــی  نفــوذ  علــت  بــه 
نــاآرام در جامعه ممکن اســت مطالبــات بر حق 
مــردم با تشــویش اذهان عمومی، اغتشــاش و 

آشــوب همراه باشــد، عنوان کرد: در این راســتا 
بایــد تشــخیص داده شــود کــه مطالبات ریشــه 
اجتماعــی و مردمــی دارد یــا ســاخته اتــاق فکــر 

دشمنان کشور و مردم است؟
ابهــری با بیــان اینکــه مطالبه گــری هرچه قدر 
به منطق و اهداف نظام نزدیک باشــد، به همان 
انــدازه به اجــرا و تحقق نزدیک می شــود، یادآور 
شــد: متأســفانه در بســیاری از اوقــات مطالبــه 
کاذب و یــا بــه حــق مــردم ترکیــب می شــوند به 
و  شــده  درهم تنیــده  مطالبــات  دلیــل  همیــن 

اهداف بر حق مردم مفقود می شود.
وی با بیان اینکه دولت ملزم اســت به وسیله 
اتاق هــای فکــر و کارشناســان خبــره خــود نیــاز 
اساســی، تــوان اقتصــادی و وضعیت معیشــت 
و  بازنشســته  حقوق بگیــر،  مخصوصــا  مــردم، 
کم درآمــد را ارزیابــی کنــد، عنوان کــرد: در نهایت 
می بایســت بــر اســاس نتایــج ایــن ارزیابی هــا در 
جهــت رفــاه مــردم، بــرآوردن نیاز هــای اولیــه و 

اساســی برنامه ریزی و اقداماتش را اجرا کند.
ایــن جامعه شــناس بــا بیــان اینکه متأســفانه 
مراکــز  تعــدد  سیاســی،  جناح بندی هــای  امــروزه 
تصمیم گیــری و سیاســت گذاری باعــث شــده کــه 
بسیاری از خواسته های برحق مردم معکوس جلوه 
داده شــود، اظهــار کرد: دولــت باید بــا ارزیابی های 
دقیــق و به هنگام نیاز حال و آینده افــراد جامعه را 

برآورده کرده و در برنامه ریزی ها لحاظ کند.
ابهری افزود: درصورتــی که دولت به نیاز های 
آحاد جامعه توجه کند مردم خواســته های خود 
را بایــد به صــورت آرام و درخواســت های مدنــی 

مطرح کنند.
وی بــا بیــان اینکــه تخریــب بعضــی مراکــز و 
اماکــن هیــچ ارتباطــی بــا مطالبه گــری منطقــی 
از  حــرکات  این گونــه  کــرد:  ابــراز  نــدارد،  مــردم 
ســوی کســانی مطرح می شــود کــه می خواهند 
خواسته های مردم را از مجاری درست و منطقی 
منحرف سازند و آن ها را در مقابل دولت و نظام 

قرار دهند.
این رفتارشــناس با بیان اینکه چند سال قبل 
مقــام معظــم رهبــری بــر ایجــاد تریبــون آزاد در 
مراکــز علمی و دانشــگاهی تأکیــد کردند، اذعان 
ایــن گونــه مراکــز و نهادهــای  کــرد: متأســفانه 
و  کاربــردی  بســیار  راهنمایــی  ایــن  بــه  متولــی 

سازنده توجه نکردند.
ابهــری بــا بیــان اینکــه دولــت باید بســترهای 
منطقــی و مناســب مطالبه گــری را بــرای مــردم 
آمــاده  بســتر ها  اگــر  کــرد:  اذعــان  کنــد  فراهــم 
و  شب نامه نویســی  شعارنویســی،  نباشــند؛ 
مطالبه گــری  جــای  مجــازی  فضــای  بــه  هجــوم 
حــق و منطقــی را خواهد گرفــت، در این صورت 

دشــمنان و افــرادی کــه قصــد آشوب ســازی را 
دارند میدان را از دلســوزان و نخبگان اجتماعی 

می گیرند.
وی با بیان اینکه متأســفانه تعدادی سودجو 
توجه بــه منافع اکثریت جامعه بین نیازمندان را 
طبقه بندی کرده اند، گفت: متاســفانه بخشــی از 
مــردم که 40 درصد را شــامل می شــود زیر خط 

مطلق فقر قرار گرفته اند.
افــزود:  ادامــه  در  اجتماعــی  رفتارشــناس 
علــل فقیــر شــدن بخــش زیــادی از مــردم تعدد 
نظــرات  بــه  توجــه  عــدم  برنامه ریــزی،  مراکــز 
و  صاحب نظــران  نخبــگان،  راهنمایی هــای  و 

دلسوزان نظام است.
ابهری با بیان اینکــه با تغییر دولت ها معمواًل 
تمــام رده های ســازمانی تغییــر می کننــد، اظهار 
کــرد: بــا ایــن وضــع عمــر ســازمان ها در تغییر و 
می شــود  تلــف  دائمــی  و  مســتمر  تحول هــای 
بــرای برنامه ریزی هــای بلندمــدت و  و در واقــع 

میان مدت فرصتی باقی نمانده است.
وی افــزود: مــردم باید از برنامه هــای منطقی، 
ســاختاری و ســازنده دولت حمایت کنند و دولت 
نیز فرصت بیــان و مطالبه گری را به مردم بدهد و 
پل ارتباطی بین مردم و مســئوالن به قدری قوی 
و محکم باشد که مردم نیازی به نافرمانی مدنی، 
اغتشــاش و آشوب گری نداشته باشند و از طرفی 

اجازه سوءاستفاده به دشمن را ندهند.
حــال با توجه بــه آنچه گفته شــد مطالبه گری 
با اغتشــاش فــرق دارد، در واقــع در مطالبه گری 
بیــان  بــه  منطقــی  کامــاًل  و  آرامــش  در  فــرد 
خواســته ها و نیازهای خود در جامعه می پردازد 
امــا فــرد اغتشــاش گر از یــک کمبــود یا مشــکل 
سوء اســتفاده می کنــد و بهانــه اعتــراض امنیت 
جامعــه را نشــانه می گیــرد، در واقع دشــمن در 
اســتفاده  جامعــه  چالش هــای  از  مواقــع  اکثــر 
می کنــد و بــا برنامــه قبلی جــو جامعــه را جوری 
پی ریــزی می کند که جوانان و افــراد کمتر مطلع 
شکســتن  بــا  و  می رونــد  خیابان هــا  ســطح  بــه 
شیشــه ها و یا آســیب بــه برخی اماکــن درصدد 

اعتراض خود هستند.
مطالبه گــری مــورد تأکید نظام اســت تا جایی 
کــه رهبــر معظــم انقــالب اســالمی از لــزوم نقد 
در  آزاداندیشــی  کرســی های  ایجــاد  و  ســازنده 
ســطح جامعــه ســخن بــه میــان آورده و بــر آن 
تأکیــد کرده اما گویی این امــر در جامعه نادیده 
گرفتــه شــده اســت کــه تبعــات عــدم محیطــی 
ایجــاد  و  اغتشــاش گری  باعــث  مطالبه گــری  بــر 
گروه هــای مختلــف معاند و فرافکنی، تشــویش 
اذهــان عمومی شــده اســت کــه مســئوالن امر 

بایــد هرچه زودتر فکری به حال آن کنند.

حلقه گمشده آرامش و امنیت؛ در سایه علم روان شناسی
ســپهرغرب، گــروه اجتماعــی: یک روان شــناس 
گفــت: هرچــه زندگی افراد به ســمت تحــول پیش 
می رود، به دلیل شرایط روانی و تنش ها بیش تر با 
ماهیت روان شناسی و مشاوره مواجه می شویم، 
البته این امر نقش علم روان شناســی و مشاوره را 

در برخی جوامع پررنگ تر می کند.
همانطــور کــه بــرای دردهای جســمی ســریعا 
بــه پزشــک مراجعــه می کنیــم، از دردهــای روح و 
روانمــان هم نباید غافل شــویم، گرچه مشــکالت 
روانــی آســیب های به مراتــب بدتــری را نســبت به 
بیماری های جســمی به افراد وارد می کنند و حتی 
خــود منجر به بــروز بیماری های جســمی )ازجمله 

مشکالت قلبی( می شوند.
  بهترین زمان مراجعه به روان شناس، پیش 

از تولد تا زمان مرگ است
دانشــگاه  مــدرس  و  روان شناســی  دکتــرای 
شــهرکرد گفــت: توجــه بــه نقــش روان شــناس و 
ازجملــه  خدمــت  ســالمت  بــه  توجــه  همچنیــن 
جامعــه  مــی رود  انتظــار  کــه  اســت  مباحثــی 
روان شناســی )انجمن ها، تشــکل ها، مؤسســات، 
گروه هــا و افراد اثرگذار( در سیاســت های پیش رو 
سیســتم های  بــا  تعاملــی  طرح ریزی هــای  در  و 

حاکمیتی به آن توجه کند.
مــژده ارشــادی در ادامه بیــان کــرد: زمانی که 
می خواهیــم در مــورد علم روان شناســی صحبت 
کنیــم در حقیقت در مورد انســان و ســرمایه های 
اصلــی یــک ملــت صحبــت می کنیــم، از طرفــی هر 
آنچــه بــا ماهیــت جســم و روان انســان در ارتباط 
اســت ارزشــمند اســت و باید به طــور دقیق مورد 

بررسی قرار گیرد.
وی بــا بیــان اینکــه اســاس کار روان شناســی 
تمرکز بر روی آسیب شناسی هاســت، تصریح کرد: 
در ســال های اخیــر، با مــوج چهارم روان شناســی 
که موجب ســالمت روان و بهداشــت روانی اســت 

روبه رو می شویم.
وی تأکیــد کــرد: هرچــه زندگی افراد به ســمت 
تحــول پیــش مــی رود، بــه دلیــل شــرایط روانــی 
و  روان شناســی  ماهیــت  بــا  بیش تــر  تنش هــا  و 
مشــاوره مواجــه می شــویم، البته ایــن امر نقش 
علــم روان شناســی و مشــاوره را در برخی جوامع 

پررنگ تر می کند.
عضــو انجمــن روان شناســی اجتماعــی ایــران 
می کننــد  بیــان  افــرادی  مواقــع  برخــی  گفــت: 
روان شناســی علمــی خارجی اســت، امــا وقتی به 
ســهروردی  و  ابن خلــدون  ابن ســینا،  نظریه هــای 
دقــت می کنیــم متوجــه می شــویم آن هــا هــم به 
نوعــی مــواردی کــه در علم روانشناســی اســت را 
مطــرح کرده انــد، همچنین در احادیث و مســائل 
دینــی و قرآنــی ائمــه از علــوم روان شناســی بهره 
گرفته شــده که این امر نشــان از توجه به مباحث 

روان شناسی است.
اصــل  از  بخشــی  کــرد:  اضافــه  ارشــادی 

روان شناســی مربــوط بــه شــناخت، بخــش دیگر 
رســاندن  فعلیــت  بــه  و  شکوفاســازی  تربیــت، 
دارد،  وجــود  افــراد  در  کــه  اســت  ظرفیت هایــی 
فــرد  هــر  جامعــه  شــرایط  بــه  باتوجــه  بنابرایــن 
در زندگــی خــود نیــاز بــه روان شــناس دارد، زیــرا 
در  کافــی  و  کامــل  دانــش  و  شــناخت  هیچ کــس 
مواجهــه بــا رفــع مســائل و مشــکالت زندگــی و 

جامعه ندارد.
وی ادامه داد: حلقه گمشــده آرامش، امنیت، 
احســاس مســئولیت، اختیار و بهســازی انسان در 
دانش روان شناســی و مشاوره نهفته شده است.

ایــن مــدرس دانشــگاه با بیــان اینکــه در همه 
ســطوح و زمان ها نیاز به مشاوره و روان شناسی 
است، تصریح کرد: هر فرد در زندگی خود نیازمند 
اطالعــات جدیــد اســت تــا بتوانــد بر مشــکالت و 
اختــالالت خود و فرزنــدان خود غلبــه کند که این 
امــر از طریــق مراجعــه به مشــاوره و روانشــناس 
بــه منظــور راهنمایی بهتــر امکان پذیر اســت، زیرا 
از حادتــر شــدن مشــکالت  بــه موقــع،  مراجعــه 

جلوگیری می کند.
ارشادی بیان کرد: از طرفی پرداخت هزینه های 
از  کمتــر  بســیار  اختاللــی  و  اجتماعــی  روانــی، 
زمانــی اســت کــه مشــکالت در افراد حادتر شــده 
باشــد، بنابرایــن بهتریــن زمــان مراجعه افــراد به 
روان شــناس پیــش از زمــان تولــد تا بعــد از مرگ 
ناراحتی هــای  و  اضطراب هــا  حقیقــت  در  اســت، 
ناهنجاری هــای  بــر  بــارداری  دوران  از  ناشــی 
کروموزومــی تأثیــر دارد و ایــن امــر می توانــد بــر 

روحیات فرزند تأثیرگذار باشد.
وی انتظــارات و باورهــای غیــر واقعــی، احــراز 
جایــگاه نامناســب ایــن رشــته در جامعــه، عــدم 
شــناخت صحیح از این رشــته، عدم رعایت قواعد 
و قوانیــن حرفه ای از ســوی روان شــناس، نادیده 
گرفتــن اصــل رازداری و هزینه هــای بــاالی ویزیــت 
عــدم  دالیــل  عمده تریــن  از  را  روان شناســان 
مراجعــه افــراد به روانشــناس برشــمرد و تصریح 
مــورد  افــراد  مشــاوره  و  روانشــناس  بایــد  کــرد: 
اعتمــاد باشــند و صحبت هایــی که میــان افراد با 
آن ها صورت می گیــرد در جایی درز پیدا نکند، زیرا 
ایــن کار از اعتبار آن ها می کاهــد و می توان گفت، 

دلیــل بســیاری از مراجعــه نکــردن افــراد همیــن 
موضوع باشد.

عضــو انجمــن روان شناســی اجتماعــی ایــران 
ادامــه داد: مراجعــه دیرهنــگام به منزله تشــدید 
و  تــرس  به منظــور  روان شــناختی  عارضه هــای 
عــدم اعتماد اســت که دیگر امــکان ارائه خدمات 
روانشــناس فراهــم نیســت و  از ســوی  مطلــوب 
باید درمان از طریق روان پزشــک پیگیری شــود، از 
طرفــی نبایــد دلیل عدم مراجعه به روان شــناس، 
تصــورات غلــط ذهنــی خــود و اطرافیــان باشــد، 
بنابرایــن الزم اســت در امورات زندگی، مشــکالت 
فــردی و خانوادگی یا حتی شــغلی از روانشــناس 

غافل نشویم.
ارشــادی با اشــاره به آمار باالی طالق در کشور 
و زمــان مراجعه به مشــاوره بــرای راهنمایی های 
پیــش از ازدواج، بیــان کــرد: زمانــی کــه فــرد وارد 
فراینــد ازدواج می شــود متأســفانه روان شــناس 
در  او  بهتــر  راهنمایــی  و  تصمیم گیــری  بــرای 
زندگــی جایگاهــی ندارنــد، بنابراین پیــش از زمان 
خواســتگاری، بعد از آن و پیش از مراسم نامزدی 
بهتریــن زمان مراجعه افراد اســت، یعنی از زمانی 
کــه فــرد اقدام به تشــکیل خانــواده می کنــد باید 
در تمــام امور فــردی، از این علم اســتفاده کند تا 
زندگــی او همراه با آرامش خاطر و بدون ســؤاالت 

ابهام برانگیز سپری شود.
وی تأکیــد کــرد: زوجینــی کــه در زمــان بحــران 
و بعــد از گذشــت ســال ها بحــث و جــدال میــان 
بــه  مشــکل  حــل  بــرای  می کننــد  قصــد  یکدیگــر 
مشــاوره مراجعه کننــد، باید بدانند با یک جلســه 
و با ســرعت امکان برطرف شــدن مشــکالت آن ها 
وجود نــدارد، یعنی همانگونه که در این ســال ها 
مشــکالت افزایــش یافتــه، بــرای حل آن هــا زمان 
کافی الزم دارد و تسریع در برطرف شدن مسائل، 

امری نشدنی است.
وی با اشــاره به توجه مشاوره پیش از ازدواج، 
بایــد خودشناســی، دیگرشناســی  کــرد:  تصریــح 
و رســیدن بــه محتــوای ارتبــاط اتفــاق بیفتــد کــه 
ایــن عوامــل بــه منظــور رفــع شــک و شــبهه ها و 
تصمیم گیــری معقوالنــه بــا مراجعــه به مشــاوره 
محقق می شــود، بنابراین نباید برای تصمیم گیری 
بهتــر، افــراد در مرحله آخر انتخــاب و بعد از اتفاق 
بــه  عاطفــی  و  هیجانــی  دلدادگی هــای  افتــادن 

مشاوره مراجعه کنند.
این مدرس دانشــگاه خاطرنشان کرد: افرادی 
کــه قصد دارند به روان شــناس مراجعه کنند باید 
از متخصصــان و کارشناســان خبــره در این زمینه 
اســتفاده کنند، زیرا افرادی هستند که متخصص 
و کارشــناس ایــن حــوزه نبــوده و افــراد بــا توجه 
بــه هزینه های بــاالی ویزیت بدتر دچار ســردرگمی 
بهبــود،  جــای  بــه  افــراد  مشــکالت  و  می شــوند 
حادتر می شــود، یعنی این امــر مداخله مؤثری را 

به دنبال نخواهد داشت.
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مجید فرجی-  شهردار مالیر
تاریخ چاپ 1401/02/31 

ی مالیر در نظر دارد خرید دستگاه مخزن شوی - جدول شوی و خیابان شوی قابل نصب بر روی كامیونت شهــردار
را از طریــق مناقصه عمومی و صرفا از طریق ســامانه تداركات الکترونیکی دولت به  اشــخاص و شــركت های واجــد صالحیت واگذار نماید 
لذا متقاضیان  می توانند پیشنهاد خود را حداكثر تا پایان وقت اداری )ساعت 14( روز  چهارشنبه 1401/03/11 همراه  مبلغ )370/000/000( 
ریال وجه نقد )حســاب جاری شــماره 0105598672002  نزد بانك ملی شعبه شــهداء مالیر به نام شهرداری مالیر  ( یا اسناد خزانه یا ضمانت 
نامــه بانکی به جهت ســپرده شــركت در مناقصه  به همراه ســایر مدارک شــامل اساســنامه آخرین تغیــرات  و مهر و امضا شــرایط عمومی و 
قرارداد از طریق ســامانه تداركات  به شــهرداری ارســال نمایند ضمنا پاكت الف تضمین می بایســت الزاما تحویل دبیرخانه شــهرداری گردد و 
تضمین بهمراه سایر مدارک )پاكت ب و ج( از طریق  سامانه ارسال شود. همچنین جهت كسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره مستقیم 
32226061-081  داخلی 176 تماس حاصل نماید و یا می توانند اطالعات مورد نیاز جهت شــركت در مزایده را از ســامانه تداركات الکترونیکی 

دولت به نشانی setadiran.ir و سایت شهرداری مالیر به نشانی malayer.ir دریافت دارند. 
))سایر شرایط((

1-موضوع قرارداد عبارت اســت خرید دســتگاه مخزن شــوی -جدول شــوی و خیابان شــوی قابل نصب بر روی كامیونت بر اســاس كلیه 
شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در صفحه شرایط عمومی و اختصاصی

2- مدت قرارداد طبق نظر واحد موتوری برابر با 2 ماه شمسی می باشد و درصورت صالحدید كارفرما قابل تمدید می باشد. 
3- پرداخت كلیه كسورات قانونی به عهده فروشنده )پیمانکار( می باشد.

4- مهلت دریافت اسناد تا مورخ شنبه 1401/02/31 ساعت 14 و مهلت تحویل اسناد تا مورخ چهارشنبه1401/03/11 ساعت 14 می باشد.
5- هزینه نشر آگهی مناقصه به عهده برنده می باشدو شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

6- چنانچه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ خودداری نماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به نفر دوم 
واگذار می شود و به همین ترتیب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

7- مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ بازگشائی میباشد.
8-پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدی به آنها مسترد می گردد.

9-به پیشنهادات مخدوش- مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10-تاریخ بازگشائی پاكتهای واصله در مورخ پنجشنبه1401/03/12 راس ساعت 10صبح در دفتر كار شهردار می باشد. 

11-شركت كنندگان موظف اند قانون منع مداخله كاركنان دولت را رعایت نمایند.
12-قرارداد مشمول تعدیل نمی شود.

13- نحوه پرداخت هزینه از منابع داخلی و طی یکسال شمسی پس از تحویل كاال میباشد.

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در  نظر دارد عملیات احداث سالن ورزشی روستای هیزج شهرستان همدان به شماره 2001003398000010 
و احداث زمین چمن مینی فوتبال شهر برزول شهرستان نهاوند به شماره 2001003398000011 و احداث زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای 

چالو شهرستان کبودراهنگ به شماره 2001003398000012 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار دارای صالحیت واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد )الزم به ذکر اســت صرفًا اســناد پاکت های پیشنهاد )ب( و )ج( دارای امضاء الکترونیکی مورد 
پذیرش اســت. در جلســه بازگشــایی پاکت های )ب( و )ج(، اسناد فیزیکی )کاغذی( و اسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهر و امضای گرم( به هیچ 

وجه مورد پذیرش نیست(.
مناقصه گران بایستی با مراجعه به دفاتر صدور گواهی امضای الکترونیک، گواهی های مهر سازمانی و امضای شخص حقیقی وابسته به غیر دولت 
)برای تمامی صاحبان امضای شــرکت( را به توکن خود اضافه نموده و فایل های پی دی اف موجود در پاکات ب و ج را با اســتفاده از نرم افزاری که در 
منوی امضای الکترونیکی سامانه ستاد تعبیه شده مهر و امضای دیجیتال نموده و سپس جهت بارگذاری پاکات اقدام نمایند. جهت کسب اطالعات 
بیشــتر با مرکز تماس ســامانه ســتاد با شــماره 1456 تماس حاصل فرمائید. و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در این سامانه، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیک را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصات در سامانه یکشنبه 

مورخ 1401/3/1 می باشد.

شماره م الف : 307
نوبت اول

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان )ســهامی خاص( در نظر دارد به عنوان دســتگاه مناقصه گزار نسبت به خرید شیر آالت كشــوئی چدن داكتیل از 
تولیدكنندگان مربوطه )یا نمایندگان رســمی تولید كننده( مطابق مشــخصات ارائه شده در اسناد مناقصه واز طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت 

)ستاد( اقدام نماید.
كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد و بازگشــایی پاكات از طریق درگاه ســامانه تداركات الکترونیکی دولت)ســتاد(
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.شــماره فراخوان در ســامانه ســتاد 2001007001000094 اســت. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
- تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد: 1401/2/31

- هزینه خرید اســنادمناقصه: مبلغ 500،000 ریال اســت كه میبایســت به حســاب ســپهر بانک صادرات شــماره 0101396197001 به نام شــركت آب و 
فاضالب استان همدان از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه تداركات الکترونیکی دولت واریز گردد.

- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1401/2/31 لغایت 1401/3/4 تاپایان وقت اداری.
- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه: تاپایان وقت 1401/3/16 )مدت اعتبار پیشنهاد ها 3 ماه است.(

- تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ 1401/3/17 ساعت 9 سالن جلسات مناقصه گزار.
- تضمین شــركت در فرایند ارجاع كار: 323.500.000 ریال اســت كه پیشــنهاددهنده باید تضمین شــركت در فرایند ارجاع كار را طبق بند الف ماده 5 
آییــن نامــه تضمین معامالت دولتی به شــماره123402/ت50659ه مورخ 1394/9/22 و اصالحیه آن به شــماره 5211/ت57592ه مورخ 1401/01/22 
ارائه نماید.اصل تضمین شــركت در فرایند ارجاع كار عالوه بر بارگزاری در ســامانه می بایســت در پاكت الک و مهر شــده حداكثر تا پایان وقت اداری مورخ 

1401/3/16 به دبیر خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانی مندرج در فراخوان تحویل و رسید دریافت شود.
نشــانی مناقصه گزار: همدان - میدان بیمه- جنب اداره ثبت احوال- شــركت آب و فاضالب اســتان همدان و ساعت اداری )شنبه تا چهارشنبه 7:45 

تا 14:15،پنجشنبه 7:45 تا 13:15(
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مركز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
این آگهی در پایگاه ملی مناقصات و ســایت شركت به نشانی www.hww.ir درج شده است.

شركت در مناقصه هیچ گونه حق مکتسبه ای برا ی پیمانکار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه های عمومی یک مرحله ای

خرید شیر آالت كشوئی چدن داكتیل به شماره ع/1401/186

نوبت اول

آگهی مفقودی
برگ كمپانی ســواری هاچ بک ســایپا تیپ 111SE مدل 1395 سفید روغنی به شماره انتظامی 557 م 24 ایران 28 و شماره 

موتور 5678597 و شــماره شاسی NAS431100G5879660 به نام لطیفه مومیوند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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آگهی مالکیت ســند المثنی:  چون خانم زهرا دهفولی فرزند مراد به شــماره ملی 3961160260 ش ش 3230 و ت ت 1354/01/01 با ارایه دو برگ استشــهاد محلی که امضا 
گواهان در دفتر اسناد رسمی شماره 15 نهاوند گواهی گردیده و برابر درخواست وارده اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ پالک 2 فرعی از 292 اصلی واقع در بخش 1 ثبت 
نهاوند به سریال 755867 ب 95 که در مورخه 1396/11/17 صادر و تسلیم مالک گردیده که به علت جا به جایی مفقود گردیده است، لذا مراتب به دفاتر اسناد رسمی تابعه 
اعالم چنانچه اطالع یا اصل سند واصل گردیده، سند را اخذ و به این اداره ارسال نمایند در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام و سند اولیه از درجه اعتبار 

ساقط میگردد
علیرضا غالمی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند

شماره آگهی: 16467شماره م الف: 1372

حضرت علی علیه السالم فرمودند:

گر بردبار نیستی، خود را به بردبارى بزن، زیرا کم شده  ا
کند و از آنان به شمار نیاید. کسی خود را شبیه قومی 

حکمت 207

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 فدایی فروتن
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با حضور شهرهای معین برگزار شد؛

مانور دورمیزی آواربرداری اماکن مســکونی و مراکز کلیدی شهر همدان

دورمیــزی  مانــور  خبــر:  گــروه  ســپهرغرب، 
آواربرداری اماکن مســکونی و مراکز کلیدی شــهر 

همدان با حضور شهرهای معین برگزار شد.
بــه گــزارش ســپهرغرب و بــه نقــل از مدیریــت 
ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری همدان، 
روز چهارشــنبه مانور دورمیزی آواربرداری اماکن 
مســکونی و مراکز کلیدی شــهر همــدان با فرض 
زلزلــه 6.5 ریشــتری در شــهر و بــا حضور شــهردار 
همدان، رئیس و اعضای شــورای اســالمی شهر، 
معاونــان و مدیــران مناطــق شــهرداری همدان، 
کارشناســان مناطــق و ارزیابــان از اســتانداری و 
فرمانداری همدان و شهرداری های معین استان 

برگزار شد.
شهردار همدان در این مانور با بیان اینکه این 
دومین مانوری اســت کــه طی چند ماه گذشــته 
برگــزار می شــود، عنــوان کــرد: اتفاقــات خوبــی 
در ایــن مانور در مقایســه با جلســه قبــل رخ داد 
و نــکات مثبتــی داشــت که یکــی از آن هــا محیط 
برگــزاری مانــور بــود کــه در مرکز مدیریــت بحران 

انجام شد و ارتباط خوبی بین تیم ها برقرار بود.
سیدمســعود حســینی در ادامه با بیان اینکه 
شــاید وقتــی نام مانــور می آیــد زیــاد آن را جدی 
نگیریــم اما بــا شــیوع کرونــا دیدیم که بــا بحران 
مواجه شدیم و در مراکز درمانی و بیمارستان ها، 
باغ بهشــت و در حوزه های تغذیــه ای، اقتصادی، 
روحــی و روانــی بحــران به وجــود آمد، ابــراز کرد: 
تمام این مــوارد در مواقع بحــران دارای اهمیت 

است.
وی ادامــه داد: اگــر مــا الگوســازی نکنیــم، در 
روز بحران کســی کمــک کار ما نخواهد بود؛ امروز 
بایــد در مورد آن فکــر کنیم و با شــهرهای معین 

آشــنا شــویم تا در روز حادثه ارتباط برقــرار کنیم. 
امروز بهترین موقعیت برای این اســت که بدانیم 
در مناطــق مختلــف شــهر همــدان چــه اتفاقاتی 
را  تمهیداتــی  و  پیش بینــی  آن  بــرای  و  می افتــد 

داشته باشیم.
حســینی با اشــاره به اینکه همــدان دبیرخانه 
مرکزی کشــور در شــهرهای تاب آور است، عنوان 
کرد:  امیدواریم مانورهای بیشــتری را برگزار کنیم؛ 
چراکه امــروز شهرنشــینی به 73 درصد رســیده 
اســت و یک هزار و 259 شــهر وجــود دارد که این 

تراکم شهرها مشکالت فراوانی خواهد داشت.
شــهردار همــدان با اشــاره به اینکــه موضوع 
دیگــر مطالبه گــری شــهروندان در مواقــع بحران 
اســت، گفت: امروز نظم در خدمت رســانی وجود 
نداشــت و بحــث  فرهنگــی و روانی درنظــر گرفته 
نشده بود؛ درحالی که باید در بحران این مسائل 

را درنظر بگیریم.
حســینی تصریــح کــرد: در بحــران بایــد بــرای 
بازگرداندن شهر به حالت قبل برنامه ریزی شود؛ 
نظام تاب آوری بازگشــت قبل را داشــته باشد و از 

همین  رو تاب آوری مدیریتی بسیار مهم است.
وی گفــت: امــروز واگــذاری و تفویض مدیریت 
از ســوی مدیــران مناطــق بــه معاونــان خدمات 

شهری رویکرد خوبی بود.
حســینی با بیان اینکــه در مدیریت بحران باید 
بحث هــای اجتماعی، اقتصادی، جبران خســارت 
برگــزاری  کــرد:  بیــان  شــود،  مشــخص  غیــره  و 
کالس های آموزشــی در مورد فهرســت تاب آوری 
و آمادگــی ذهنی بســیار مهم اســت و مــا باید هر 
لحظــه آمادگــی بحران را داشــته باشــیم و امروز 

مباحث جدی تر و کارشناسی تر از قبل بود.

معــاون خدمات شــهری شــهردار همدان هم 
با بیان اینکه این مانور شــروع خوبی برای حرکت 
و اقــدام در صحنــه واقعــی اســت، عنــوان کــرد: 
به واقــع این مانورها می توانــد آمادگی الزم را در 

شرایط بحران به وجود آورد.
حســین مردانی در ادامه اظهار کرد: این مانور 
دورمیزی با فرض اینکه زلزله 6.5 ریشتری در شهر 
همدان رخ داده اســت و باعث تخریب قسمتی از 
همدان شــده و خیابان  های اصلی آســیب جدی 
دیده اســت و بر فرض اینکه خیابان های شــهر ُپر 

از آوار بوده، برگزار می شود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه هــدف از ایــن مانــور 
تخریــب  مدیریــت  و  برنامه ریــزی  بــا  آشــنایی 
آوار اســت، عنــوان کــرد: در ایــن مانــور تمریــن 
شــرح وظایــف برنامه ریــزی و مدیریــت و اجــرای 
آواربــرداری، ارزیابــی برنامــه بازســازی و بازتوانی، 
افزایــش هماهنگــی میان تیم ها و ســازمان های 
درگیــر حادثــه، برنامه ریــزی و اقدامــات بازیابــی 
اولیه، تعیین ضعف ها و کاســتی های برنامه ریزی 
مدیریــت حادثه و بحران، تعییــن نقاط ضعف در 
منابــع و تجهیــزات موجود و تشــخیص خألهای 

کارکردی ازجمله اهداف است.
این مقام مســئول با بیــان اینکه در این مانور 
فــرض بر آن اســت که آواربــرداری و نجــات اولیه 
انجام شــده اســت، گفت: قرار اســت که مسیرها 
بازگشــایی شــود و برای آن برنامه ریــزی کنیم که 
هریک از این تیم   های مناطق چهارگانه شــهرداری 

برنامه ریزی خود را اعالم می کنند.
مردانــی اظهــار کــرد: ایــن مانــور یــک آزمــون 
و تمریــن اســت و تیــم ارزیابــی نیــز برای بررســی 

برنامه ریزی حضور دارد.

آموزش 20 هزار دانش آموز همدانی در طرح دادرس
ســپهرغرب، گــروه خبــر: معــاون تربیت بدنــی 
و ســالمت آموزش وپــرورش اســتان همــدان از 
آمــوزش 20 هزار دانش آموز در طرح دادرس خبر 

داد.
از  را  خــون  فشــار  کنتــرل  جعفــری  عبــداهلل 
موضوعــات مــورد توجــه دانســت و اظهــار کرد: 
بیمــاری فشــار خون مســئله روز جامعــه بوده و 
ممکــن اســت دانش آموزان پایه دوم متوســطه 
نیــز درگیر شــود و بــه همین دلیل فرهنگ ســازی 
در خــود مراقبتــی مورد توجه آمــوزش و پرورش 

است.
عنــوان  بــه  دانش آموزانــی  کــرد:  بیــان  وی 
ســالمت،  مراقبــان  نیــز  و  ســالمت  ســفیران 
متولــی  دســتگاه هایی  و  تربیت بدنــی  معلمــان 
نظیــر علــوم پزشــکی، هالل احمــر، تربیــت بدنی 
و خیران ســالمت نســبت به آمــوزش معلمان و 
دانش آمــوزان و فرهنگ ســازی در خود مراقبتــی 

ورود جدی دارند.
آمــوزش و  ســالمت  و  تربیت بدنــی  معــاون 
پــرورش اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه قبــل از 
بیماری کرونا 43 هزار ســفیر سالمت در مدارس 
اســتان آموزش هــای الزم را دیدنــد عنــوان کرد: 
در این راســتا رعایت ســبک زندگی ســالم، تغذیه 
ســالم، افزایش ســطح فعالیت جســمانی، توجه 
به سالمت روحی و روانی و کنترل فشار خون باال 

از موضوعات مورد توجه بود.
وی بــا اشــاره به اینکــه ایام کرونــا نیز مدارس 
غیرحضــوری بــود و مســائل آموزشــی از طریــق 
شبکه شــاد به طریق مختلف ارائه می شد تاکید 
کــرد: در طــول ســال توســعه ســالمت فــردی و 
گروهی حائز اهمیت بوده و خوشبختانه سفیران 
ســالمت آموزش هــای الزم را دیــده و آنهــا را بــه 
همســاالن و هم کالســی های خود و نیز در درون 

خانواده انتقال دادند.
جعفــری بــا بیــان اینکــه کنتــرل بیمــاری کرونا 
توســط ایــن افــراد در دســتور کار بــود و تغذیــه 
ســالم نیــز یکی از عوامــل مهم به شــمار می آمد 
گفــت: ایام کرونا خانه نشــینی و آپارتمان نشــینی 
به ویژه در شــهرها کم تحرکی را به دنبال داشــت 
کــه در این زمینــه طرح »کــوچ« یا طــرح کنترل و 
کاهش چاقی دانش آموزان طی ســال های 98 و 

99 اجرا شد.

وی با اشــاره بــه اینکه تمــام دانش آموزان در 
ایــن پایش عمومــی شــرکت کردنــد و دو مرحله 
ســنجش و یــک مرحلــه مداخــالت بیــن ایــن دو 
پایش انجام شــد افــزود: در مرحلــه اول بیش از 
292 هــزار دانش آمــوز، مورد کنتــرل و پایش قرار 

گرفتند.
آمــوزش و  ســالمت  و  تربیت بدنــی  معــاون 
پرورش اســتان همدان با اشــاره به اینکه حدود 
مطلــوب  وزن  دانش آمــوزان  ایــن  از  درصــد   6
داشــتند خاطرنشــان کــرد: این میزان در ســطح 
کشــور مطلوب بود در حالی که یک سال از کرونا 

می گذشت و نگران بودیم.
وی با اشاره به اینکه البته در برخی شاخص ها 
بــا چاقــی و اضافــه وزن مواجــه بودیــم کــه 27 
درصــد دانش آموزان مبتالبه بودنــد اضافه کرد: 
وزن  اضافــه  اســتان  دانش آمــوزان  درصــد   19

داشتند و هشت درصد با چاقی مواجه بودند.
جعفــری بــا بیــان اینکــه کاهــش وزن نیــز در 
تعــداد کمی از دانش آموزان مشــاهده می شــد 
گفت: گام دوم اقدامات آموزشــی، اطالع رسانی، 
فراهــم کردن بســتر همــکاری خانواده هــا، تولید 
ورزشــی  و  فرهنگــی  بســته های  ارائــه  و  محتــوا 
بدون مداخالت غیر پزشــکی و غیرضروری بود که 

اجرایی شد.
وی بــا تاکیــد بــه اینکه با یــک اصــالح در روند 
ســبک زندگــی می تــوان از بســیاری  از بیماری هــا 
کــه  معــدودی  عــده  بــه  افــزود:  یافــت  نجــات 
مشــکالت غــدد درون ریــز و مســائل مربــوط به 
ژنتیــک داشــتند توصیه هایــی شــد و بــه مراکــز 

پزشکی نیز ارجاع شدند.
آمــوزش و  ســالمت  و  تربیت بدنــی  معــاون 
ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  همــدان  اســتان  پــرورش 
اقدامات باعث شــد در سنجش ثانویه با کاهش 

وزن  دامنــه  بــه  گفــت:  باشــیم  مواجــه  آیتم هــا 
طبیعی دانش آموزان اضافه شــد و به 69 درصد 

رسیدیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه وضعیــت در دختران 
کمی نسبت به پســران مطلوب  بود و این نشان 
می داد دختران بیشتر به مسائل تغذیه ای توجه 
داشــتند گفت: طرح بسیار خوبی بود که امسال 
نیــز از ســوی وزارت آمــوزش و پــرورش اســتمرار 

دارد.
جعفــری با بیــان اینکــه الغــری دانش آموزان 
می تواند به دلیل مســائل ژنتیکی یا ســوءتغذیه 
باشــد افزود: طرح کشــوری بســته امنیت غذایی 
دانش آموزان با نام »باغ« طرح جدیدی در حوزه 
سیاســت تربیت تمــام ســاحتی دانش آموزان به 
ویژه ساحت زیســتی و بدنی است که بعد تغذیه 

سالم و سالمتی، اهمیت ویژه ای دارد.
وی بــا تاکیــد بــه اینکه طــرح »کــوچ« اولویت 
را  دانش آمــوزان  وزن  اضافــه  کاهــش  و  کنتــرل 
ادامــه داد: تربیــت فعالیــت جســمانی  داشــت 
دانش آمــوزان، کاهــش اضافــه وزن و توجــه بــه 
کنتــرل  در  موثــر  آیتم هــای  از  می توانــد  تغذیــه 
فشــار خون باشــد که اگــر توجه نشــود در آینده 

مشکالتی را به همراه خواهد داشت.
آمــوزش و  ســالمت  و  تربیت بدنــی  معــاون 
همــواره  کــرد:  بیــان  همــدان  اســتان  پــرورش 
کنــار دانشــگاه علــوم پزشــکی هســتیم و گاهــی 
و  دانشــجویان  توســط  تحقیقاتــی  پایش هــای 
اســاتید علمــی انجــام و نتایــج در اختیــار مراجع 
ذیصالح قرار می گیرد و آنچه مهم بوده عمومیت 

دادن این موضوع به بعد فرهنگی است.
ســوی  از  »دادرس«  طــرح  اجــرای  بــه  وی 
ســازمان هــالل احمــر در مــدارس همــدان خبــر 
داد و افــزود: ایــن طــرح بــه منظور آماده ســازی 
دانش آموزان در مواجه با روزهای ســخت اســت 
که نحوه اندازه گیری فشار خون یکی از آیتم های 

مورد توجه در آن بوده است.
جعفری با بیان اینکه طی هفت ســال اخیر 20 
هــزار دانش آموز در این طرح به دلیل محدودیت 
آن کــه در مدارس خاصی اجرا می شــود و تعداد 
داشــتند  شــرکت  اســت،  محــدود  هــم  تیم هــا 
خاطرنشــان کرد: یکی از موضوعــات مورد توجه 

در این طرح نیز نحوه کنترل فشار خون است.
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نخستین وظیفه منتظر، چیدمان رابطه با امام زمان )عج( بر مبنای عقالنیت است10انتظار
قوا« و نیز »َو اْبَتُغوا ِإَلْیِه اْلَوِسیَلَة« یعنی از طریق  ِ َجمیًعا َوال َتَفَرّ سپهرغرب، گروه انتظار: حجت االسالم شهبازیان اظهار کرد: خدای متعال در آیات قرآن اشاره کرده که محور همه عالم به دور والیت ائمه )ع( می چرخد برای همین هم به ما دستور داده اند »َواعَتِصموا ِبَحبِل الَلّ

رابط ها به خدای متعال برسید.
وی ادامه داد: وجود رابط اهل بیت )ع( که در آیات متعدد به آن تصریح شده و خداوند خالفت و خلیفه و امام را محور عالم قرار داده، یعنی هدف خلقت این است که ما به عبودیت برسیم. در روایت است که عبادت باید بر مبنای معرفت و شناخت باشد وگرنه 

اثری نخواهد داشت. وی تاکید کرد: ما نسبت به این خلفا و ائمه)ع( وظایفی داریم به ویژه در عصر غیبت نسبت به امام زمان)عج( وظیفه داریم به عنوان شیعه و محب انجام وظیفه کنیم.
این کارشناس مهدوی در ادامه بیان کرد: آیات شریفه قرآن تصریح دارند دو نظام بیشتر در عالم وجود ندارد یکی نظام حق با محوریت اهل بیت)ع( با ابزار عقالنیت دینی، مرحوم کلینی)ره( در کتاب کافی بحث عقالنیت دینی را به تشریح آورده است.

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
وجوه  از  یکی  موعودگرایی 
عالوه  است.  بین االدیانی  مشترک 
از  بسیاری  در  ابراهیمی  ادیان  بر 
غیرابراهیمی  آیین های  و  مکاتب 
خوش  پایان  و  موعود  از  نیز 
آمده است.  میان  به  سخن  دنیا 
ممکن  آرزوی  را  موعود  انتظار  می توان  بنابراین 

جامعه بشری دانست.
در مورد مبحث مبانی اعتقادی موعودگرایی 
در  تفاوت هایــی  طبیعتــا  ابراهیمــی  ادیــان  در 
تفســیرهای ادیان وجود دارد اما نقطه اشــتراک 
این اســت کــه هــدف خداونــد متعــال از خلقت 
انســان ایــن اســت که بشــر بتوانــد بــا قوانین و 
احــکام الهــی حکومت کنــد و تقریبــا تمام ادیان 
به خصوص ادیــان ابراهیمی به این اصل اعتقاد 

دارنــد کــه اســاس فرســتادن انبیــا و پیامبــران و 
نــزول وحی هدایت بشــر در باب حاکمیــت الهی و 
ســاختن تمدن الهی اســت. بر همین اســاس کل 
ادیان برنامه هایی برای تمدن سازی دارند. هرچند 
تفاوت هایــی بیــن یهودیــت، مســحیت و اســالم 
وجــود دارد و قرائت هــای خاصــی از این امــر ارائه 
شده اســت؛ لکــن همــه ادیــان در اصل بــه دنبال 
تاســیس و راه انــدازی تمدن الهــی بودند. تمدنی 

که به دســت انســان تاســیس خواهدشــد از این 
رو زمانبــر بــوده و در واقــع یــک پروســه زمانــی در 
امتداد تاریخ است. برای تحقق این امر پیامبران و 
کتب آسمانی از ســوی خداوند فرستاده شدند تا 

بنیانگذار تمدن الهی روی کره خاکی باشند.
موعودگرایــی آخریــن گام تمدن ســازی الهی 
و ختم این پروســه اســت. براســاس باور پیروان 
ادیــان و موعودگرایــان، حاکمیــت الهــی باید به 
دست کســی بنا شود که عالم و عامل به احکام 
کســی  چنیــن  باشــد.  خلیفــه ا...  و  بــوده  الهــی 
حکومــت واحــد جهانی را بر اســاس تمدن الهی 

خواهدکرد. بنا 
تشکیل حکومت واحد جهانی توسط موعود 
بشــر گرچه یکی از مشــترکات بین االدیانی اســت 
امــا چون قرائت های متعددی از آن ارائه شــده، 
در فروعــات ایــن اصــل اختالفاتــی وجــود دارد.
بــا توجــه بــه ایــن تفاوت هــا در تفســیر پیــروان 
ادیــان از موضــوع موعــود، تفــاوت جوهــری در 
موعودگرایی اســالم با دیگر ادیــان وجود دارد؛ 
این که در اســالم به صورت زنده با موعودگرایی 
بــه طــور جــدی در  روبــه رو هســتیم، مهدویــت 
اثــر گــذار اســت.  بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم 
معتقــدان به موعود تالش می کنند در مســائل 

فکری به ســمتی حرکت کنند کــه به اتحاد جهان 
و تحقق تفکر متعالــی برای بهبود کیفیت زندگی 
مــردم ختم شــود. در صورتی اعتقــاد به موعود 
به کار زندگی بشــر خواهدآمد که به چنین امری 
ختم شــود؛ یعنــی موعودگرایی به وحدت بشــر 

برای بهتر زیســتن ختم شود.
و  اســت  رنگ تــر  پــر  اســالم  در  اندیشــه  ایــن   
دیگــر  در  مــی رود.  پیــش  عملــی  برنامه هــای  بــا 
ادیــان اعتقــاد بــه موعود بیشــتر فکــری، نظری و 
معرفتی اســت. همه ادیان به نوعی معتقدند در 
آخرالزمــان اوضاع بهبود پیدا خواهدکرد و موعود 

کمک می کند اهداف مشترک محقق شوند.
یکی از نیازهای بشــر در جامعه جهانی صلح و 

برقراری دنیای عاری از جنگ اســت. 
موعودگرایــی بــه عنوان یــک عنصر مشــترک 
در  معنویــت  تقویــت  ســبب  کــه  بین االدیانــی 
جامعــه انســانی می شــود، خود عامل اساســی 

برای تحقق صلح در جهان اســت.
چنانچــه بیــان شــد، بین بــاور اســالم و دیگر 
ادیــان تفاوت هایــی در پذیــرش موعــود وجــود 
دارد امــا موعودگرایــی یــک اصل پذیرفته شــده 
بــرای همه بشــر اســت. برخی معتقدنــد به جای 
امــام دوازدهم شــیعیان بــا یک مهــدی نوعی و 

منجــی مواجــه هســتیم، هــر دو صورت مســاله 
درســت اســت. چراکــه امــام دوازدهم شــیعیان 
همــان مهــدی نوعی اســت که بــرای هدایت کل 

شده است. فرستاده  بشر 
بشــریت  همــه  بــه  اثــرش  کــه  هدایتگــری 
خواهدرســید و بــه این گونه »نوعی« می شــود. 
همان گونه که بشــر در تاریخ معتقد بوده منجی 
نوعــی اســت، لــذا جمــع ایــن دو ممکــن اســت. 
بنابرایــن آنچــه در اصــل موعودگرایــی و منجــی 
مطرح است، نوعی اشتراک بین االدیانی است که 

زمینــه وحدت جامعه جهانی را محقق می کند. 
بــاور مشــترک  ایــن  بــرای توســعه و تقویــت 
تمــدن  متعالــی  و  واال  اهــداف  بــه  رســیدن  و 
الهــی و انبیــا بایــد بــه فکــر توســعه ویژگی های 
وحدت آفریــن باشــیم و ایــن جهــان پرتالطــم را 
بــا تکیــه بــر اصــل منجــی و موعــود بــه ســاحل 
آرامــش، امیــد و دلگرمــی هدایــت کنیــم. همــه 
ادیــان معتقدنــد با موعود، آینده جهان روشــن 
بــا وجــود منجــی عالــم بشــریت  اســت. جهــان 
سراســر ارزش و خوبی خواهدشــد. باید نگاه ما 
به گونه ای باشــد که خیلی دور را نبینیم وســعی 
کنیــم نزدیک تــر را ببینیــم. ایــن بــه انســان امید 

می دهد.

رهبر  بیانات  گزیده   انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
انقالب را در زیر می خوانید:

  این، آینده قطعی شماست
ملت ایــران به فضل پروردگار، بــا هدایت الهی، 
بــا کمکهــای معنــوی غیبــی و بــا ادعیــه  زاکیــه و 
هدایتهــای معنــوی ولی اهلل االعظــم ارواحنافــداه 
خواهــد توانســت تمــدن اســالمی را بــار دیگــر در 
عالم ســربلند کند و کاخ با عظمت تمدن اسالمی 
را برافراشــته نماید. این، آینده  قطعی شماســت. 
جوانان، خودشان را برای این حرکت عظیم آماده 
کننــد. نیروهای مؤمن و مخلص، این را هدف قرار 

دهند.

  امروز باید در جهت حکومت امام زمان)ع( 
کار و تالش کنیم

ما که منتظر امام زمان هســتیم، باید در جهتی 
کــه حکومت امام زمان)علیــه االف التحیة و الثناء 
و عجــل اهلل تعالــی فرجــه( تشــکیل خواهد شــد، 
زندگی امروز را در همان جهت بســازیم و بنا کنیم. 
البتــه، مــا کوچکتــر از آن هســتیم کــه بتوانیــم آن 
گونــه بنایی را که اولیای الهی ســاختند یا خواهند 
ســاخت، بنا کنیم؛ اما باید در آن جهت تالش و کار 

کنیم.
مظهــر عدل پــروردگار، امــام زمان)عج( اســت 
امــام  خصوصیــت  بزرگتریــن  کــه  می دانیــم  و 
و  دعاهــا  در  کــه   - زمان)علیه الصالةوالســالم( 
زیــارات و روایــات آمده اســت - عدالت می باشــد: 

»یمأل اهلل به االرض قسطا و عدال«.
رابطــه  قلبی و معنــوی بین آحاد مــردم و امام 
زمان)عج( یک امر مستحســن، بلکــه الزم و دارای 
آثاری اســت؛ زیرا امیــد و انتظار را به طــور دایم در 

دل انسان زنده نگه میدارد.

و  راحت طلبی  و  آسایش  فرج،  از  قبل    
عافیت نیست!

شــما جوانــان عزیــز کــه در آغــاز 
زندگــی و تالش خــود هســتید، باید 
سعی کنید تا زمینه را برای آن چنان دورانی آماده 
کنید، دورانی که در آن، ظلم و ستم به هیچ شکلی 
وجــود نــدارد، دورانی که در آن، اندیشــه و عقول 
بشــر، از همیشــه فعالتــر و خالقتــر و آفریننــده تر 
اســت، دورانــی کــه ملتها بــا یکدیگر نمــی جنگند، 
دســتهای جنگ افروز عالــم همانهایی که جنگهای 
منطقه ای و جهانی را در گذشته به راه انداختند و 
می اندازند دیگر نمی توانند جنگی به راه بیندازند، 
در مقیاس عالم، صلح و امنیت کامل هست، باید 
بــرای آن دوران تــالش کــرد. قبــل از دوران مهدی 
موعود، آســایش و راحت طلبی و عافیت نیســت. 
در روایــات، »واهلل لتمحصــن« و »واهلل لتغربلــن« 
اســت، به شــدت امتحان می شــوید، فشــار داده 
می شــوید. امتحان در کجا و چه زمانی اســت؟ آن 
وقتــی که میــدان مجاهدتی هســت. قبل از ظهور 
مهدی موعود، در میدانهای مجاهدت، انسانهای 
پاک امتحان می شوند. در کوره های آزمایش وارد 
می شــوند و ســربلند بیــرون می آینــد و جهــان به 
دوران آرمانــی و هدفــی مهــدی موعــود )ارواحنا 
فــداه( روزبــه روز نزدیکتر می شــود، ایــن، آن امید 
بزرگ اســت، لــذا روز نیمــه شــعبان، روز عید بزرگ 

است.

و  قرآن  حاکمیت  با  باید  را  ظهور  زمینه    
اسالم آماده کرد

انتظار، یعنی دل سرشــار از امید بودن نســبت 
بــه پایــان راه زندگــی بشــر. ممکن اســت کســانی 
آن دوران را نبیننــد و نتواننــد درک کننــد - فاصله 
هســت - امــا بالشــک آن دوران وجــود دارد؛ لــذا 
تبریــک ایــن عید - که عید امید و عیــد انتظار فرج 
و گشایش است - درســت نقطه  مقابل آن چیزی 

است که دشمن میخواهد به وجود بیاورد.
بــه  منتظــر  حقیقتــا  میتوانیــم  وقتــی  آن  مــا 
حســاب بیاییــم کــه زمینــه را آمــاده کنیــم. بــرای 
ظهــور مهــدی موعود)ارواحنافــداه( زمینــه بایــد 
آماده بشــود؛ و آن عبارت از عمل کردن به احکام 
اســالمی و حاکمیت قرآن و اســالم اســت... اولین 
قــدم بــرای حاکمیت اســالم و برای نزدیک شــدن 
ملتهــای مســلمان به عهــد ظهور مهــدی موعود 
)ارواحنافــداه و عجل اهلل فرجــه(، به وســیله  ملــت 
ایران برداشــته شده اســت؛ و آن، ایجاد حاکمیت 

قرآن است.

ظهور  بشویم  نزدیک  صالح  سمت  به  اگر   
نزدیک خواهد شد

شــما مــردم عزیز – بخصــوص شــما جوانها – 
هــر چه کــه در صالح خــود، در معرفــت و اخالق و 
رفتار و کســب صالحیتها در وجود خودتان بیشــتر 
تالش کنید این آینده را نزدیکتر خواهید کرد، اینها 
دســت خــود ماســت اگر مــا خودمــان را به صالح 
نزدیــک کنیم، آن روز نزدیک خواهد شــد همچنان 
که شــهدای مــا با فــدا کردن جــان خودشــان آن 
روز را نزدیک کردند، آن نســلی کــه برای انقالب آن 
فداکاریهــا را کردنــد، با فداکاریهای خودشــان آن 
آینــده را نزدیکتر کردند هــر چه ما کار خیر و اصالح 

درونــی خود و تــالش بــرای اصالح جامعــه انجام 
بدهیم آن عاقبت را دایما نزدیکتر می کنیم.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز 
میالد خجسته امام زمان)عج( 1379/08/22

  فقط نشستن و اشک ریختن فایده ندارد!
درس دیگــر اعتقــاد بــه مهدویــت و جشــنهای 
نیمــه  شــعبان بــرای من و شــما این اســت که هر 
چنــد اعتقــاد بــه حضرت مهــدی ارواحنافــداه یک 
آرمــان واالســت و در آن هیــچ شــکی نیســت؛ اما 
این آرمانی اســت که باید به دنبال آن عمل بیاید. 
انتظاری که از آن ســخن گفته اند، فقط نشستن و 

اشک ریختن نیست.
بــه  مــردم  مختلــف  اقشــار  دیــدار  در  بیانــات 
تهــران  مصــالی  در  شــعبان  نیمــه   مناســبت 

1381/07/30

زمان  امام  سربازی  برای  را  خود  باید  ما    
آماده کنیم

انتظــار به معنای این اســت که مــا باید خود را 
بــرای ســربازی امام زمــان آمــاده کنیم... ســربازی 
منجــی بزرگی که می خواهد با تمام مراکز قدرت و 
فساد بین المللی مبارزه کند، احتیاج به خودسازی 
و آگاهــی و روشــن بینی دارد... ما نبایــد فکر کنیم 
که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پر از عدل 
و داد خواهــد کــرد، امــروز وظیفــه ای نداریــم؛ نه، 
بعکس، ما امروز وظیفه داریم در آن جهت حرکت 
کنیم تا برای ظهور آن بزرگوار آماده شویم. اعتقاد 
بــه امام زمــان بــه معنای گوشــه گیری نیســت.... 
امــروز اگر مــا می بینیــم در هــر نقطه  دنیــا ظلم و 
بی عدالتی و تبعیــض و زورگویی وجود دارد، اینها 
همان چیزهایی اســت که امام زمان برای مبارزه با 
آنها می آید. اگر ما ســرباز امام زمانیم، باید خود را 

برای مبارزه با اینها آماده کنیم.
بــه  مــردم  مختلــف  اقشــار  دیــدار  در  بیانــات 
تهــران  مصــالی  در  شــعبان  نیمــه   مناســبت 

1381/07/30

  بزرگترین وظیفه  منتظران
بزرگترین وظیفه  منتظران امام زمان این است 
که از لحاظ معنوی و اخالقی و عملی و پیوندهای 
دینــی و اعتقادی و عاطفی با مؤمنین و همچنین 
بــرای پنجه درافکنــدن با زورگویان، خــود را آماده 
کننــد. کســانی کــه در دوران دفــاع مقــدس، ســر 
از پــا نشــناخته در صفــوف دفــاع مقدس شــرکت 
می کردنــد، منتظــران حقیقــی بودنــد. کســی کــه 
وقتی کشــور اســالمی مورد تهدید دشمن است، 
آمــاده  دفــاع از ارزشــها و میهــن اســالمی و پرچم 
برافراشــته اســالم اســت، میتوانــد ادعــا کنــد که 

اگــر امــام زمــان بیاید، پشــت ســر آن 
قــدم  خطــر  میدانهــای  در  حضــرت 

خواهد گذاشت. اما کسانی که در 
مقابل خطــر، انحراف و چرب 

را  خــود  دنیــا  شــیرین  و 
زانوانشان  و  می بازند 

می شــود؛  سســت 
بــرای  کــه  کســانی 

مطامع شــخصی خــود حاضر نیســتند حرکتی که 
مطامــع آنها را بــه خطر می انــدازد، انجــام دهند؛ 
اینها چطور می توانند منتظر امام زمان به حساب 
آینــد؟ کســی که در انتظــار آن مصلح بزرگ اســت، 
بایــد در خــود زمینه هــای صــالح را آماده ســازد و 

کاری کند که بتواند برای تحقق صالح بایستد.
بــه  مــردم  مختلــف  اقشــار  دیــدار  در  بیانــات 
تهــران  مصــالی  در  شــعبان  نیمــه   مناســبت 
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در  گشایش  انتظار  فرج،  انتظار  معنای   
گرفتاری عمومی بشریت است

معنای انتظار فرج به عنوان عبارة أخرای انتظار 
ظهــور، ایــن اســت کــه مؤمــِن بــه اســالم، مؤمِن 
بــه مذهــب اهل بیت)علیهــم الســالم( وضعیتی را 
کــه در دنیای واقعــی وجود دارد، عقــده و گره در 
زندگی بشــر می شناســد. واقِع قضیــه هم همین 
اســت. منتظر اســت که این فروبســتگِی کار بشــر، 
این گرفتاری عمومی انسانیت گشایش پیدا بکند. 
مســئله، مســئله  گره در کار شخص من و شخص 
شــما نیســت. امام زمان )علیه الصالة و الســالم( 
برای اینکه فرج برای همه  بشریت به وجود بیاورد، 
ظهــور می کند کــه انســان را از فروبســتگی نجات 
بدهد؛ جامعه  بشــریت را نجات بدهد؛ بلکه تاریخ 

آینده  بشر را نجات بدهد.
... انتظار فرج یعنی قبول نکردن و رد کردن آن 
وضعیتــی که بر اثر جهالت انســانها، بــر اثر اغراض 
بشــر بــر زندگی انســانیت حاکم شــده اســت. این 

معنی انتظار فرج است.

  انتظار حرکت است، سکون نیست
انتظار فرج، انتظار دســت قاهــر قدرتمند الهی 

ملکوتــی اســت کــه بایــد بیایــد و با کمــک همین 
را  ببــرد و حــق  بیــن  از  را  انســانها ســیطره  ظلــم 
غالــب کند و عــدل را در زندگی مــردم حاکم کند و 
پرچــم توحید را بلنــد کند؛ انســانها را بنده  واقعی 
خــدا بکند. باید بــرای این کار آماده بــود... انتظار 
معنایش این اســت. انتظــار حرکت اســت؛ انتظار 
ســکون نیســت؛ انتظار رها کردن و نشستن برای 
اینکــه کار بــه خودی خــود صورت بگیرد، نیســت. 
انتظار حرکت است. انتظار آمادگی است.... انتظار 
فرج یعنی کمر بســته بودن، آماده بودن، خود را 
از همــه جهت برای آن هدفی که امام زمان )علیه 
الصالة والســالم( برای آن هدف قیام خواهد کرد، 

تاریخــی آمــاده کــردن. آن انقــالب  بــزرگ 

بــرای آن هــدف انجــام خواهد گرفــت. و او عبارت 
اســت از ایجاد عدل و داد، زندگی انسانی، زندگی 
الهی، عبودیت خدا؛ این معنای انتظار فرج است.

ایران  پیروزی ملت  زمینه ظهور درصورت    
آماده می شود

امروز مســیر تاریخ، مســیر ظلم اســت؛ مســیر 
ســلطه گری و ســلطه پذیری اســت؛ یــک عــده در 
دنیــا ســلطه گرند، یک عده در دنیا ســلطه پذیرند. 
اگــر حرف شــما ملت ایــران پیــش رفت، اگر شــما 
توانســتید پیــروز شــوید، بــه آن نقطــه  موعــود 
برســید، آن وقــت مســیر تاریــخ عــوض خواهــد 
شــد؛ زمینه  ظهــور ولی امر و ولی عصــر )ارواحنا له 
الفــداء( آماده خواهد شــد؛ دنیــا وارد یک مرحله  
جدیدی خواهد شــد. این بسته به عزم امروز من 
و شماســت، ایــن بســته بــه معرفت امــروز من و 

شماست.

آغاز  ظهور  دوران  از  بشر  اصلی  زندگی    
می شود

بشــریت دارد همین طور این راه را طی می کند 
تــا به اتوبان برســد؛ این اتوبــان، دوراِن مهدویت 
اســت، دوران ظهــور حضــرت مهــدی )ســالم اهلل 
علیــه( اســت. این جــور نیســت کــه وقتی بــه آنجا 
رســیدیم، یــک حرکــت دفعــی انجام بگیــرد و بعد 
هــم تمــام بشــود؛ نــه، آنجا یک مســیر اســت. در 
واقع باید گفت زندگی اصلی بشر و حیات مطلوب 
بشــر از آنجا آغاز می شود و بشریت تازه 
می افتد در راهی که این راه یک صراط 
مســتقیم اســت و او را بــه مقصــد 
آفرینــش می رســاند؛ »بشــریت« را 
می رســاند، نــه آحــادی از بشــریت 
را  مجموعه هــا  را،  افــراد  نــه  را، 

می رساند.

ج و  وظیفه  منتظران یده  بیانات رهبر انقالب درباره  انتظار فر گز

دیگر نکته مهم در این مسئله 
نقش امنیت انرژی در رهبری 

جهان در سالهای آینده است. 
متخصصان علم آینده

وهی و علوم استراتژیک،   پژ
و موضوع  آینده جهان را در گر

انرژی می  دانند و می گویند 
و کشوری  در سالهای پیش ر
می تواند در دنیا حرفی برای 

گفتن داشته باشد که از حیث 
منابع انرژی و امنیت تأمین آن 

در جایگاه ...

مدیر سیستم های 
تسویه و پرداخت شرکت 
سپرده گذاری مرکزی گفت: 
افرادی که در مرحله نخست 
سود دریافت نکرده اند 
می توانند در سایت سجام 
ثبت نام کنند ضمن اینکه از 
طریق سامانه سهام عدالت 
 ،sahamedalat.ir 
شماره شبای صحیح 
حساب بانکی خود را 
تصحیح کنند.

موعودگرایی آخرین گام تمدن سازی الهی

سهیل اسعد
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خورشید در پِس ابر
یک  انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
پژوهشگر دینی در یادداشتی با اشاره 
به ویژگی های غیبت کبری حضرت ولی 
منجی  با  مردم  ارتباط  و  عصر)عج( 
این  در  است:  آورده  بشریت،  عالم 
از حضرت مهدی)عج(  دوران شیعیان 
بهره  ابر  پس  در  خورشیدی  مثابه  به 

می برند.
مجتبــی عظیمــی رادفــر در ایــن یادداشــت آورده 
اســت: با شــهادت امام حســن عســکری)ع( در ســال 
260 و آغــاز غیبــت صغری ارتبــاط مردم و شــیعیان با 
امــام زمان)عــج( از طریــق نوابــی که از طــرف حضرت 
تعییــن می شــدند ادامه پیدا کرد و پــس از عثمان بن 
ســعید، محمد بن عثمان و حســین بــن روح نوبختی 
ایــن ارتبــاط و نیابــت از امــام عصــر در ســال 326 بــه 
علــی بــن محمد ســمری رســید؛ انســان جلیل القدری 
که پایان بخش ارتباط شــیعیان با نواب خاص حضرت 
مهدی)عج( بود و با درگذشــت او، جامعه شیعه وارد 

غیبت کبری شد.
در منابــع، ســال تولــد علی بــن محمد ســمری ذکر 

نشده است. 
َســَمری،  را  او  لقــب  و  ابوالحســن  را  او  کنیــه 
ولــی  گفته انــد،  صیَمــری  یــا  و  َســیَمری  َســیُمری، 
ر یا صیمر  ر یا ُســَمّ مشــهور همان َسَمری اســت. َسَمّ
یکی از روســتاهای بصره اســت که بستگان او در آن 

می زیسته اند.
او از تاریخ هیجدهم شعبان 326 قمری تا پانزدهم 
شــعبان ســال 329 قمــری -و یا بــه نقلی تــا پانزدهم 
شــعبان ســال 328 قمــری- ســازمان وکالــت و نیابت 
را رهبــری می کــرد و پــس از خود نیز به دســتور حضرت 
ولــی عصر خبر از پایان دوره غیبت صغری و آغاز غیبتی 

طوالنی داد.

 پایان غیبت صغری
شــیخ صدوق به نقل از ابومحمد حســن بن احمد 
مکتب می نویســد: »ما در سال درگذشت ابوالحسن، 
علــی بــن محمــد َســَمری در مدینــه االســالم بغــداد 

بودیم. 
چند روز قبل از درگذشــت او به حضورش رسیدیم.

 او توقیــع حضرت را به ما نشــان داد و ما از روی آن 
نوشــتیم و نســخه بــرداری نمودیــم و از نــزدش خارج 
شــدیم و چــون روز ششــم، روز موعــود فــرا رســید، به 
نزد َســَمری رســیدیم و او را در حالت احتضار مشــاهده 

کردیم. دیدیم که در حال جان دادن است.
 بــه وی گفتنــد کــه وصــّی و جانشــین تو چه کســی 
اســت؟ بعد از تو چه شــخصی نایب امــام مهدی عجل 
اهلل تعالی فرجه الشــریف است؟ او در پاسخ گفت: خدا 
را مشّیتی است که خود انجام خواهد داد )دوره غیبت 
صغــری به پایان رســیده اســت و کســی در دوره غیبت 
کبــری نایب خاص امام مهدی )عج( نیســت و این خود 
از مشّیت الهی است.( این مطلب را گفت و آن گاه جان 
بــه جان آفرین تســلیم نمود. این، آخرین ســخنی بود 

که از او شنیده شد.«

 توقیع امام عصر)عج( به علی بن محمد سمری
»خداونــد در وفــات تــو بــه برادرانــت اجــر عنایــت 

فرماید. تو تا شش روز دیگر وفات خواهی کرد. 
پــس کارهایــت را تمام کــن و هیچ کس را جانشــین 
خــود قــرار نــده؛ زیــرا اکنــون غیبــت دوم آغاز شــده و 
تــا زمانــی طوالنی کــه خداوند اجــازه فرمایــد، ظهوری 
نخواهــد بــود تا قلــوب )مــردم( از قســاوت، و جهان از 
بی عدالتی مشــحون گردد و کسانی به سوی هواداران 
)شــیعیان( مــن آینــد و مدعــی شــوند کــه مــرا رؤیــت 

کرده اند. 
لکــن آگاه بــاش، هــر کــس قبــل از قیام ســفیانی و 
صیحــه آســمانی ادعــای رؤیــت مــرا کنــد، افتــرا زننــدٔه 

دروغگوست.«

کبری  غیبت  آغاز  و   329 سال  شعبان   15  
وظایف شیعیان

بنابــر نقل شــیخ طوســی، ســمری در ســال 329ق 
درگذشــت و جنــازه اش در بغــداد در نزدیکــی مســجد 

براثا، به خاک سپرده شد. 
قبــر او در نزدیکــی مقبــره کلینــی قــرار دارد. صاحب 
اعیان الشــیعه، تاریخ درگذشــت او را پانزدهم شعبان 

دانسته است.
هرچنــد با آغــاز غیبت کبری ارتباط شــیعیان با نواب 
خــاص حضرت بقیــه اهلل االعظــم به پایان رســید؛ ولی 
بدیــن صــورت نبوده کــه شــیعیان را به حال خــود رها 

کرده باشند. 
حضرت ولی عصر )ع( در توقیعی که به اســحاق بن 
ا اْلَحــَواِدُث  اْلَواِقَعُة  یعقوب نوشــتند، فرمودنــد: »َو َأّمَ
ِتــی َعَلْیُکْم َو  ُهْم ُحّجَ َفاْرِجُعــوا ِفیَها ِإَلــی ُرَواِة َحِدیِثَنا َفِإّنَ
ُة اهلِل َعَلْیِهْم؛]6[ و اّما حوادث واقعه، دربارۀ آن  َأَنــا ُحّجَ
مســائل به راویان حدیث ما رجوع کننــد که آنها حّجت 
من بر شما هستند و من نیز حّجت خدا بر آنها هستم.« 
ایــن گونــه شــد که شــیعیان بــا فقیهــان متقــی پیوند 
یافتنــد و در عین حال، شــیعیان از حضرت مهدی)عج( 

به مثابه خورشیدی در پس ابر بهره می برند.

تحلیل

انتظار گاه ِ ظهورش...
 ِبِه هِذِه اإلیة »َبِقیُة الل خیٌرلُکم ِاْن ُکنُتم مؤمنین.«

ُ
ُل ما ینِطق سپهرغرب، گروه انتظار :  قال امام محمدباقر )علیه السالم(: اذا َخَرَج َأسَنَد َظْهرُه ِاَلی الَکعبِة َو اجَتمع له ثالُثِمَأٍة َو َثالَثَة َعَشَر رَجًال. َفَأّوَ

امام محمد باقر علیه السالم فرموده اند: زمانی که حضرت ظهور می کند به خانة کعبه تکیه می دهد و در خدمتش سیصد و سیزده نفر )یاران به تعداد لشکریان بدر( حضور پیدا می کنند. اول سخن حضرت آیه شریفه است: »َبِقیُة اهلِل خیٌرلُکم ِاْن ُکنُتم ُمؤمنین«. 
)ِاعالم الوری، ص ٤٣٣(

سهیل اسعد

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
بر  مبتنی  جامعه ای  ایجاد 
عدالت و کرامت انسان و خاتمه 
از  تاریخ  پایان  در  ستم  و  ظلم 
اندیشمندان  اساسی  مسائل 
گوناگون،  ادیان  و  بوده  جهان 
وقوع حتمی و قطعی آن را خبر 
داده اند. بر اساس تعالیم انبیا و نویدهاى کتب 
سرنوشت  و  جهان  آینده  انداز  چشم  آسمانی، 
آئین های  و  ادیان  تمام  است.  روشن  بشر 
یهود،  و  مسیحیت  اسالم،  از  اعم  جهان،  بزرگ 
از مصلحی که در پایان جهان ظهور خواهد کرد 
اساس  بر  را،  جهانی  واحد  حکومت  شالوده  و 
عدالت و آزادى بنیان خواهد نهاد خبر داده  ا                ند.

دریک قرن گذشــته یک جریان انحرافی تحت 
نام “مسیحیان توراتی” یا “یهودیان انجیلی” در 
بین پروتســتان ها رشــد کرده که مورد تائید اکثر 
مســیحیان نیز نمی باشــند. این جریان نوظهور 
اعتقــاد دارد که تــا قبل از پایان زمــان، آینده ای 
هولناک و تاریک در پیش روی بشــرخواهد بود و 
پیش از ظهور دوباره مسیح، صلح درجهان هیچ 

معنائی ندارد.
بر اســاس این باور، مســیحیان برای تســریع 
درظهــور مســیح بایــد مقدمات جنــگ بزرگی به 

نام”آرماگدون” را فراهم نمایند. آنان می گویند 
لشکرى از دشمنان مسیح)ع( که بدنه اصلی آن 
از میلیونها نظامی تشکیل یافته، از عراق حرکت 
می کنــد و پــس از گذشــتن از رود فــرات – که در 
آن زمــان به خشــکی گراییده اســت – به ســوى 

خاورمیانه رهسپار می  شود.
راه  )ع(  مســیح  بــه  مؤمــن  نیروهــاى  امــا 
ایــن لشــگر را ســد کــرده و در منطقــه ای به نام 
داد  خواهنــد  شکســت  را  آن هــا  “آرماگــدون” 
بلنــد  جایــگاه  از  دوم  بــار  بــراى  )ع(  مســیح  و 
خــود بــر زمیــن فــرود می آیــد و صلــح جهانی را 
برقــرار می کند. آنــان برای تحقق ایــن امر جنگ، 
خشــونت و ویرانی را ضروری و مباح شمرده، در 
تبلیغات خود از مسیحیان و بخصوص سربازان 
می خواهنــد کــه با نثار جــان خــود، زمینه ظهور 
حضرت مســیح )ع( را فراهم کنند. این ســربازان 
اگر در این راه کشــته شــوند “شهید”محســوب 
شــده و در زمــره حواریــون مســیح )ع( تلقــی 

می شوند.
بــا این اعتقــاد بود کــه دولت آمریــکا در اوج 
جنگ ســرد موشــک های هســته ای قــاره پیمای 
خــود را »شمشــیرهای جنگ مقــدس« نامید و 
متمایل به اســتفاده بر علیه عراق درســال 1991 
بــرای فراهــم کــردن مقدمــه جنــگ آرماگــدون 

بــود.” رونالــد ریگان هم بعــد از آن که به عنوان 
رئیــس جمهور آمریــکا انتخاب شــد گفت: من از 
خــدا می خواهــم بــه من توفیــق دهد کــه کلید 
شلیک موشــک هسته ای را فشــار دهم تا جنگ 

آرماگدون آغاز شود.
ایــن افــراد برایــن باورند که چون بعــد از این 
جنــگ و ویرانــی، صلــح دائمــی بــر قــرار خواهد 
شــد، پس هــر فرد مســیحی بایــد کمــک کند تا 
شــرایط ظهور فراهــم گردد. بر این اســاس یکی 
از این شــرایط از دیدگاه مسیحیت صهیونیستی 
افزایــش جنگ و خشــونت در جهان اســت. این 
مبلغــان بــا آوردن آیــه هائــی از انجیــل نظیــر از 
جنگها و شــایعات جنگها خواهید شــنید؛ ملتی 
علیــه ملتــی بر خواهــد خاســت و مملکتی علیه 
مملکت دیگرقیام خواهد کرد. ســعی در تقویت 
ایدئولوژیکــی تفکر جنــگ طلبانه خــود را دارند. 
وقوع جنگ درافغانســتان، عراق، شــکنجه اسرا 
در زندان های ابوغریب و گســترش آن در سطح 

جهان در این بستر قابل تحلیل هستند.
متقاعــد  را  مــردم  نظریــه  ایــن  طرفــداران 
می ســازند کــه بــه جــای »صلــح« بایــد در پــی 
»جنــگ« باشــند. ایــن تفکــر صرفــا یــک بحــث 
تئوریــک نیســت بلکــه بعــد عملیاتــی دارد و در 
سیاســت خارجی، تبلیغــات فرهنگی، زمینه های 
سیاســی و امنیتی غرب به عنوان یک پشــتوانه 
عملیاتــی عمــل می کنــد.در واقع نگاه بــه پایان 
تاریــخ از ســوی مســیحیان افراطــی، اصــل را بر 

دشمنی و توطئه نهاده است.
اما نــگاه به پایــان تاریخ از دیدگاه اســالمی، 
بــا وجــود آرمــان صلح طلبــی و عدالت خواهــی، 
نویــد  انســان ها  بــه  را  امیدبخــش  آینــده ای 
بــر  مبتنــی  کــه  اســالمی  نگــرش  در  می دهــد. 
آموزه هــای شــیعی اســت،در پایــان تاریخ،یــک 
فرزنــدان  از  و  مهــدی)س(  او  نــام  کــه  منجــی 
حضــرت محمد )ص( پیامبر اســالم اســت ظهور 
کــرده و صلــح عادالنه را برپا می ســازد. این تفکر 
کــه به”اندیشــه مهدویــت” موســوم اســت یک 
اندیشــه الهــی، پویــا و صلــح جــو اســت.در این 
تفکــر، انتظار ظهــور منجی، عامــل حرکت، قیام 
و مبــارزه بــرای ایجــاد یک نظام صالــح و مخالف 

جنگ است.
در ایــن نظــام، منتظــران مصلــح خــود بایــد 
صالح باشند و در جهت استقرار یک نظم جهانی 
مبتنــی بر عدل و صلــح و کرامت انســان حرکت 
نماینــد. در تفکر مهدویت نیز پایان تاریخ وجود 
دارد اما این تفکر با اندیشــه پایان تاریخ از نگاه 
“مســیحیان افراطی” تفاوت دارد. پایان تاریخ از 
نگاه اســالم، به معنای خاتمه ظلم و استکبار در 
جهان و آغاز نظامی جدید مبتنی برعدل و نماد 
صلح عادالنه است. در راه رسیدن به این مدینه 
فاضله که در آن میزان عدل اســت، جنگ طلبی، 
ســلطه طلبــی وجنگ قــدرت، معنا نــدارد. آنچه 
مهم اســت ادای تکلیــف و تالش در جهت زمینه 

سازی دولت حق است.
موعــود مــورد نظــر “مســیحیان افراطی” بر 
اســاس انگیزه هــای سیاســی و با هــدف توجیه 
سلطه نومحافظه کاران پیشین آمریکا، بر جهان 
ســاخته شــده و مبتنــی بــر تحریــف آموزه هــای 
ادیــان الهــی اســت و لذا مــروج جنگ اســت. در 

حالی که در تشــیع، موعود، یک موجود حاضر و 
تاثیر گذار اســت.منتظران حضور منجی را حس 
می کننــد و هــر روز انتظــار رویــت وی را دارند. در 
واقع رســالت اسالم، جهانی و گفتمان مهدویت 
نیز استقرار صلح و عدالت در سطح جهان است 
و چنیــن بینشــی بــا قطــب بنــدی و خط کشــی 
تبعیــض آمیــز میــان انســان ها هیــچ ســازگاری 
نــدارد. ایــده مهدویــت بــرای آینده تاریــخ، خیر، 
برکــت، نور، هدایــت، صلح و هم زیســتی را نوید 
داده، بــر بطــالن تبعیض در هر چهــره ای تأکید 
دارد و ایــن تفــاوت عمــده ای میــان دو نظریــة 

مهدویت و جنگ تمدن هاست.
و  فــرج  انتظــار  مهدویــت،  دراندیشــه 
خوش بینی نســبت بــه آینده جهــان، یک عامل 
ســازنده،  تعهدآور, نیروزا و انقالب آفرین اســت 
و انســان را برای حاکمیت ارزش ها یعنی صلح و 
دوســتی و محو ضّد ارزش ها یعنی جنگ و کینه 
تــوزی تشــویق می کند.بر این اســاس پیشــنهاد 

می بایست به نکات زیر توجه شود:
1- اعتقــاد بــه مهدویــت و وجود یــک منجی 
موعــود با ویژگی هایی که شــیعه بــه آن اعتقاد 
دارد در عرصــه دیپلماســی جمهــوری اســالمی 
ایــران بایــد از جایــگاه ِویــژه ای برخوردار باشــد. 
کشــوری که به اندیشــه مهدویــت معتقد بوده 
و در انتظــار یــک نظــام مبتنــی بــر عــدل و صلح 
می باشــد نمی توانــد نظــم ظالمانــه فعلــی در 

عرصه بین الملل را بپذیرد.
ایــن کشــور می بایســت نظــام مبتنــی بر بی 
بــر ضــرورت  و  بــه چالــش کشــیده  را  عدالتــی 
در  بین المللــی  عادالنــه  نظــام  یــک  اســتقرار 
جهــان اصــرار ورزد. لــذا در عرصه فعال ســازی 
دیپلماســی فرهنگــی، اســتفاده از تریبون های 
نظــم  منفــی  نقــاط  افشــای  بــرای  بین المللــی 
بــر  مبتنــی  نظــم  ومعرفــی  جهــان  در  فعلــی 
عدالــت و اخالق باید در دســتورکار قــرار گرفته 
ملــل  از ظرفیت هــای ســازمان  اســتفاده  بــا  و 
متحد،سازمان کنفرانس اسالمی،جنبش عدم 
تعهد و نهادهای مشــابه در جهــت ایجاد نظام 

جدیــد در عرصه بین الملل فعالیت نماید.
2- اعمــال یــک دیپلماســی فرهنگــی مبتنی 
بــر آموزه هــای مهــدوی، در ارتبــاط بــا موضــوع 
جهانی شدن یا جهان شمولی نیز ضروری به نظر 
می رسد. در حال حاضر تئوری های نویسندگانی 
از قبیــل هانتینگتــون، مشــوق جنــگ و منازعه 
میــان فرهنگ هــا و تمدن هــای جهــان بــه ویژه 
تمدن های اســالمی و آسیائی اســت. اجتناب از 
وقوع جنگ بین تمدن ها، نیازمند اشــاعه تفکر 
مهدویت اســالمی است چراکه مهدویت با تکیه 
بــر مکتب غنــی و کامل اســالم و با آرمــان صلح 
طلبــی و عدالت خواهــی، آینده ای امیدبخش را 

به انسان ها نوید می دهد.
اشــاعه این فرهنگ بخصوص در آسیا نقش 
مهمــی در تحکیــم روابــط فرهنگی ایــران با این 
قاره داشته و قطعا مناسبات سیاسی فیمابین 

را هم تقویت خواهد نمود.
3- جهان اســالم نیز می تواند برای مقابله با 
ترفند غرب،استراتژی دفاع از مهدویت را طراحی 
کند و شیعیان جهان نقش اصلی را در این روند 
ایفــا نماینــد. ابعــاد تفکــر انحرافــی مســیحیان 

افراطــی و انگیزه هــای سیاســی آنهــا باید افشــا 
شــده و در اولویت برنامه های فرهنگی، تبلیغی 

جهان اسالم قرارگیرد.
باید در همایش های بین المللی، تفکرمبتنی 
بــر “ایجاد جنــگ و نا امنــی درجهان، بــه عنوان 
مقدمــه ظهــور منجی” نقد و افشــاگری شــود. 
حضــور حضــرت عیســی بــن مریــم )ع( در زمان 
ظهــور حضرت مهدی)عج( و همراهی با ایشــان 
در انقــالب جهانــی مهــدوی، در متــن احادیــث 
اســالمی بــه صراحت و بــه طور روشــن و واضح 
بیان شــده و متفکرین ادیان ابراهیمی از جمله 
اســالم و مسیحیت، می توانند با انجام گفتگوی 
مســتمر با یکدیگــر، نــگاه صلحجویانــه خود در 
مــورد آینده جهان را مطرح و با خطرات اشــاعه 
تفکــر “مســیحیان افراطــی” بــرای صلــح جهانی 

مشترکا مقابله کنند.
بدیهــی اســت کــه هیچیــک از ادیــان الهــی، 
کشــتار، خشــونت و جنــگ کــه منجــر بــه قتــل 
میلیون هــا انســان می شــود را مقدمــه ظهــور 
منجی ندانســته و برعکس، علت ظهور منجی را 
برقــراری صلح وآرامش و عــدل در جهان عنوان 

نموده اند.
4- بــا توجه به اختالف اکثــر نحله های فکری 
مســیحیت با نگرش مســیحیان صهیونیســم به 
پایــان جهان و ظهــور منجی، می شــود با انجام 
گفتگوی مســتمر بــا رهبران کاتولیــک، ارتدکس 
و حتی پروتســتان، نــگاه صلحجویانه اســالم در 
مــورد مهدویت برای آنان بازگو شــده و خطرات 
اشــاعه تفکر مسیحیان صهیونیســم برای صلح 
جهانی و حتی پیروان مســیح برای آنان تشــریح 
گــردد. بــا توجه بــه ایــن مراتــب، امــروزه جهان 
اسالم که مشترکات زیادی با مسیحیت در مورد 
تفســیر غلــط مســیحیان صهیونیســم در مــورد 
پایان تاریخ دارد، می بایســت گفتگوهای خود را 
با مســیحیان جهت یافتن راهــکار برای مقابله با 

این جریان انحرافی دنبال نماید.
دیگــر  یکــی  اســالمی  انســجام  تقویــت  ه- 
مهدویــت  از  دفــاع  موضــوع  راهکارهــای  از 
می توانــد باشــد. مســئله مهدویــت اختصاص 
به جامعه شــیعیان نــدارد، بلکه به عنوان یک 
موضوع اســالمی در نــزد اهل ســنت نیزمعتبر 
و مــورد احتــرام اســت.بر این اســاس، دفاع از 
مســلمانان  همــه  وظیفــه  مهدویــت  اصالــت 
اســت و ایــن امــر می توانــد نقــش مهمــی در 
جهت تقویت انســجام اســالمی ایفا نماید. در 
شــرایطی که جهــان غــرب، تحریــف و تضعیف 
و  می کنــد  دنبــال  را  اســالم  اعتقــادی  مبانــی 
تمــام تــوان تبلیغاتــی خــود از قبیــل رســانه، 
فیلــم، ماهــواره، بازی هــای رایانــه ای و قلــم و 
بیان را در این مســیر بکار گرفته اســت ضرورت 
دارد کشــورها و علمــای اســالمی نیــز به دفاع 
به خصــوص  اســالمی  اعتقــادات  از  یکپارچــه 

بپردازند. مهدویت  اندیشه 
امــروز ضرورت ایجاد انســجام اســالمی برای 
مقابلــه با ایــن وضعیت بیــش از هر زمــان دیگر 
لــذا ضــرورت دارد جهــان  احســاس می گــردد. 
اســالم بخصوص اهل تقریب و به ویژه شیعیان 
در جهت تبدیل اندیشه مهدویت به عاملی برای 

وحدت و همگرایی فعالیت نمایند.

یک  انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
به  مهدویت  حوزه  متخصص 
حضرت  ظهور  در  زنان  نقش 
در  زن  گفت:  و  کرد  اشاره  حجت 
بحث مهدویت از جایگاه ویژه ای 

برخوردار است.
مرحوم حجت االسالم سعید 
شــیری به جایــگاه زن در ظهور حضــرت حجت و 
یــاری رســاندن بــه ایشــان اشــاره و اظهــار کرد: 
حضــرت مهدی)عــج( از بیــن همــه معصومین، 
حضــرت زهــرا )س( را بــه عنــوان الگــوی خــود 
معرفی می کنــد و می فرماید" برای من در دختر 
رســول خــدا اســوه ای نیکــو اســت". ایــن بیان 
ایشــان جــای بســیار تامــل دارد که قطــب عالم 
امکان و کســی که قرار اســت دنیا را پر از عدل و 
داد کند، ایشــان که غایت هدف تمــام پیامبران 
الهــی هســتند و به عنــوان هدف خلقت بشــر از 
ایشــان یــاد می شــود، فــردی را به عنــوان الگو 
برای خود و جهانیان معرفی می کند که ایشــان 
یک بانو هســتند، این موضوع بیانگر این مطلب 
اســت کــه زن جایــگاه بســیار واالیــی در ظهــور 

حضرت حجت دارد.
وی با بیان اینکه در روایات از بانوان بســیاری 
یاد شــده که پس از ظهور حضرت حجت رجعت 
خواهنــد کرد افزود: زنان شــیعه در کشــورهای 
اســالمی نیــز می توانند با الگو گیــری از این زنان 
در تاریــخ اســالم، از یــاری دهندگان امــام زمان 

باشند.
شــیری تصریــح کــرد: یکــی از همیــن بانوان 
صیانه ماشطه اســت، ماشطه در زبان عربی به 
معنای آرایشــگر اســت.این بانو در زمان فرعون 

زندکــی می کــرده و در روایــات داریم که ایشــان 
پــس از ظهــور حضــرت حجــت رجعــت خواهند 

کردو به یاری امام زمان می شتابند.
آیــه 83 ســوره  وی ادامــه داد: بــر اســاس 
نمــل و طبــق مفاهیم دعــای عهد و آل یاســین 
و...برخــی از یــاران حضرت مهدی پــس از ظهور 
حضــرت  یــاری  بــه  و  می کننــد  رجعــت  ایشــان 
می شتابند، بر اساس روایات نیز یکی از زنانی که 
در زمان ظهور ایشــان رجعــت می کند بانویی به 

نام صیانه ماشطه است.
ایــن متخصص حــوزه مهدویت گفــت: روزی 
بــه معــراج  بــه همــراه جبرئیــل  پیامبــر وقتــی 
می رفتنــد بــه جایــی می رســند کــه عطر بســیار 
خوشــی دارد، حضرت از جبرئیل ســوال می کند 
علــت این بوی خــوش در این قطعه از آســمان 
چیســت؟ جبرئیــل می گویــد در زمــان فرعــون 
بانــوی آرایشــگری بــوده به نام صیانه ماشــطه، 
ایشــان مســئول آرایش دختران و زنــان فرعون 
بــوده که به صورت مخفیانه به حضرت موســی 
و خداونــد ایمان پیدا می کند.روزی وقتی شــانه 
از دست ایشــان بر روی زمین می افتد بی اختیار 
نــام خداونــد را بــر زبــان می آورد.دختــر فرعون 
می گوید تو پدر مرا داشــتی ستایش می کردی؟ 
صیانــه می گوید مــن خدایی را ســتایش میکنم 
کــه مــرگ و زندگی پــدر تــو و همه ما در دســت 
ایشــان اســت. دختر فرعون ناراحت می شــود و 
موضــوع را به پدرش اطــالع می دهد فرعون که 
در یک مهمانی حضور داشــته دســتور می دهد 
صیانــه را در آن مهمانــی حاضر کننــد فرعون در 
آن مجلــس از صیانــه می خواهد که به موســی 
و خــدای موســی اهانــت کند.صیانــه در پاســخ 

می گوید من به موســی و خدای موســی ایمان 
ایشــان اهانــت نخواهــم  بــه  ام و هرگــز  آورده 
کرد.فرعــون دســتور می دهــد فرزنــدان صیانــه 
را می آورنــد و یکــی یکی فرزندانــش را در مقابل 
چشــمانش به کوره مس پــزی می اندازند و آنها 
را شــهید می کننــد و در نهایــت نیــز خــود صیانه 
را در ایــن آتــش گداختــه می اندازند.جبرئیــل به 
حضرت محمد می گوید این بوی خوش به علت 
شــهادت صیانه و فرزندانش اســت کــه در زمان 
ظهــور حضرت مهدی )عــج( رجعت خواهند کرد 

واز یاران حضرت حجت خواهد شد.
شــیری تاکیــد کــرد: زنــان جامعه اســالمی و 
دختــران مومــن اگــر بخواهنــد بداننــد کــه چه 
نقشی در ظهور حضرت حجت دارند باید بررسی 
کننــد که یــاران حضــرت مهدی چــه ویژگی هایی 
دارنــد، می تواننــد صیانه را در زندگــی خود الگو 
و  بخواننــد  را  ایشــان  زندگینامــه  دهنــد،  قــرار 
ویژگی های اخالقی ایشــان را برای خود الگو قرار 

دهند.
این متخصــص حوزه مهدویــت گفت: بانوی 
دیگــری کــه بــر اســاس روایــات در زمــان ظهــور 
حضرت حجت رجعت خواهد کرد ســمیه است.
ســمیه زن یاســر و مــادر عمار بود و جــزو اولین 
کســانی اســت که به حضرت محمد ایمان آورد.
آن  کنیــزان  از  و  پوســت  ســیاه  پیرزنــی  ســمیه 
دوره بود.امــا معرفــت بســیار باالیــی داشــت و 
شــکنجه های وحشتناک مشــرکان را تحمل کرد 
امــا از اعتقــادات خودش بازنگشــت و در نهایت 

ایشان را به طرز فجیهی به شهادت رساندند.
وی ادامــه داد: در روایــات داریــم که ســمیه 
از یــاران رجعــت یافتــه حضرت مهدی اســت که 

می تواند الگویی بــرای تمام زنان 
جامعه اسالمی باشد.

این متخصص حوزه مهدویت 
بــا اشــاره بــه اینکــه نســیبه یکی 
از زنــان صدر اســالم اســت که در 
روایــات بــه رجعــت ایشــان پــس 
از ظهــور حضــرت مهــدی اشــاره 
معــروف  نســیبه  افــزود:  شــده، 
بــن  کعــب  دختــر  عمــاره،  ام  بــه 

امر کــه از انصار بــوده، به عنوان پرســتار همراه 
پیامبر در جنگ ها شــرکت می کرد.کارش ایشــان 
مــداوای زخمیان بوده.در جنگ احــد عده ای از 
دســتورات پیامبــر ســرپیچی می کننــد و کم کم 
دشــمنان پیامبر را هم محاصره می کنند.در این 
جنگ بسیاری از مسلمانان پا به فرار می گذارند.
نســیبه وقتی می بیند مســلمانان در حــال فرار 
هســتند و دو فرزنــد ایشــان نیز کــه در آن جنگ 
حضور داشــتند در حال فرار اند شمشیر بر روی 
فرزندانــش می کشــد و می گویــد به خدا قســم 
اگــر قدم دیگــری بردارید خودم شــما را خواهم 

کشت.
وی ادامــه داد: اینکــه یــک مــادر در بحبوحه 
خطر فرزندان خود را ببیند و بر روی آنها شمشیر 
بکشد و بگوید باید برگردید و پیامبر را یاری کنید 
وگرنه من شــما را خواهم کشت، این به مفهوم 
این اســت کــه ای پیامبر مــن و فرزندانــم فدای 
تو.بنابراین چه کســی بهتر از نسیبه می تواند یار 
حضرت مهدی باشــد که خــودش، دارایی اش و 

فرزندانش را فدای حجت الهی کند.
شــیری گفت: جالب تر اینکه فرزند نســیبه در 
این حین توسط دشمن زخمی می شود سپس 

وی را مــداوا می کنــد و دوبــاره او را بــه میــدان 
جنــگ می فرســتد.در برخی روایات نیــز داریم که 
خود نســیبه در این جنگ 13 زخم برمی دارد که 
یکی از آنها از ناحیه گردن بوده اســت.یک ســال 
ایشــان ایــن زخم را مــداوا می کند و پــس از یک 

سال بر اثر همان زخم به شهادت می رسد.
مــدرس حوزه علمیه مالیــر در ادامه تصریح 
کــرد: در دوران دفاع مقدس نیــز مادرانی چون 
نســیبه کم نداشتیم، مادرانی که چهار فرزندش 
به شهادت رسیدند اما مانند کوه استوار بودند 
و خــم به ابرو نیاوردند. نســیبه و مادران شــهدا 
می تواننــد الگویــی بــرای زنان جامعه اســالمی 

باشند.
وی تصریــح کرد: یکی از فلســفه های رجعت 
ایــن اســت کــه مــا بتوانیــم الگوســازی کنیــم و 
زندگینامــه ایــن افــراد را مطالعه کــرده و کردار، 
معرفت، بصیرت، اخالص و شــجاعت آنها را الگو 
قــرار دهیــم و از این طریق شــرایط ظهور را مهیا 

کنیم.
الزم بــه ذکر اســت، این گفتگو پیــش از فوت 
حجت االســالم شــیری تهیه شده اســت، رحمت 

خدا بر او.

مهدویت،  تفــکرات افراطی غرب و رســالت ما

امــا نــگاه به پایان تاریخ از دیدگاه اســامی، با وجود آرمــان صلح طلبی و عدالت خواهی، 
کــه مبتنــی بــر  آینــده ای امیدبخــش را بــه انســان ها نویــد می دهــد. در نگــرش اســامی 
آموزه هــای شــیعی اســت،در پایــان تاریخ،یــک منجی کــه نــام او مهــدی)س( و از فرزندان 
حضرت محمد )ص( پیامبر اسام است ظهور کرده و صلح عادالنه را برپا می سازد. این 

تفکر که به”اندیشه مهدویت” موسوم است ...

وحدت مسلمانان

حجت االسالم 
شیری

چه زنانی در زمان ظهور حضرت حجت رجعت خواهند کرد؟



امام محمد باقر )ع(:
َدَقُة َینفیاِن الَفقَر َو َیزیداِن ِفى الُعمِر َو َیدَفعاِن َعن صاِحِبِهما  َالِبّرُ َو الّصَ
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ردپای آمریکا در کمبود یک 
نوع داروی هموفیلی

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: عضو 
در  هموفیلی،  کانون  عمومی  مجمع 
ارتباط با علت کمبود داروی "هیومیت" 
هموفیلی،  بیماران  از  گروه  یک  برای 

توضیحاتی ارائه داد.
احمــد قویــدل دربــاره اینکــه داروی 
هیومیت مورد نیاز چه تعداد از بیماران 
هموفیلی اســت و دالیل کمبود آن در کشــور چیســت، 
گفــت: نزدیک بــه 15 نوع بیماری خونریــزی دهنده ارثی 
تحــت عنــوان هموفیلــی بــه عنــوان یکــی از بیمارهای 
خــاص از حمایت های ویژه دولت برخوردارند و داروهای 

آنها به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار می گیرد.
وی افــزود: داروی هیومیــت مورد اســتفاده بیماران 
مبتال بــه بیماری "ون ویلبراند" اســت کــه نوعی بیماری 
خونریزی دهنده اســت. کل آمار این بیماران در سراسر 
کشــور بیش از 1200 نفر است. برخالف بیماران با کمبود 
فاکتور 8 و 9 که ناقل بیماری زنان و پســران به آن مبتال 
می شوند، در این نوع بیماری خونریزی دهنده هم زنان 
و هم مردان به این بیماری مبتال می شوند. ازدواج های 
فامیلــی در اکثریــت مــوارد دلیل ابتالی کــودکان به این 

بیماری خونریزی دهنده است.
قویــدل در رابطه با دالیل کمبود این دارو در کشــور، 
مقــررات  در   FATF  2022 ژانویــه  از  متأســفانه  گفــت: 
ســختگیرانه ای بانک هــای موظــف بــه بررســی منشــأ 
پول های ســپرده شــده در هر بانکی نموده اســت. این 
دســتورالعمل عمــًا تحریم های غیر انســانی و یکجانبه 
آمریــکا علیــه ایــران را نیز تشــدید نموده اســت. تحریم 
بانک هــای ایرانی عمًا صدمات جدی به اقتصاد کشــور 
ایــن  مشــمول  کــه  بانک هایــی  معــدود  و  آورده  وارد 
تحریم ها نیســتند، با مقررات سخت گیرانه FATF از سه 
ماه پیش مواجه شــده اند. لذا مشــکالت جــدی تری به 
شــرکت های وارد کننده دارو در رابطه با تأمین ارز و ثبت 

سفارش تحمیل شده است.
وی افــزود: خزانــه داری آمریکا در حالــی مدعی عدم 
تحریم دارو و تجهیزات پزشکی است که محدودیت های 
جــدی بــرای تأمیــن ارز مــورد نیاز بــرای خریــد داروها به 
ایــن فرآینــد عمــدًا معیــوب  آورده و مــی آورد.  وجــود 
بیمــاران ایرانــی نیازمنــد دارو را از دسترســی بــه موقــع 
محروم می نماید. مدت زمانی که شرکت ها برای واردات 
دارو به ایران صرف می کنند، بین 4 الی 6 ماه است. این 
زمان شــامل تبدیل ارز به یورو، ثبت ســفارش، پرداخت 
بهــای دارو و اخیــرًا نیــز کنترل هــای FATF را نیــز شــامل 

می شود.
عضــو مجمــع عمومــی کانــون هموفیلــی ایــران در 
پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا کم کاری های داخلی 
هــم در کمبود این دارو نقش داشــته یا خیر، گفت: بله. 
سردرگمی سیاستگذاری در حوزه ارز دارو یکی از عوامل 
مؤثــر در ایــن امــر بــوده اســت. واقعــا هنوز مشــخص 
نیســت آیا ارز ترجیحی دارو حذف می شود یا نمی شود. 
اگر نمی شــود از کدام محل تأمین خواهد شد. در مورد 
همین داروی هیومیت یکی از دالیل کمبود جدی آن در 
کشور اختصاص ارز دیر هنگام توسط بانک مرکزی بوده 
است. وزارت بهداشت به خوبی درک می کند این داروها 

چه اهمیت حیاتی برای بیماران دارد.
بــرای  الزم  اقدامــات  خوشــبختانه  داد:  ادامــه  وی 
تخصیــص ارز، البته ارز غیر ترجیحی توســط بانک مرکزی 
انجام شــده اســت. داروی هیومیت حــدود 12000 ویال 
آماده حمل است که با پایان مراحل مالی پیچیده ای که 
نتیجه تحریم های غیر انسانی آمریکا است، اصوًال باید تا 

20 روز دیگر در کشور موجود باشد.
قویــدل گفت: بــدون تردید هــر کمبــود ادواری دارو 
صدمات جبران ناپذیری به بیماران وارد می ســازد. زنان 
و دخترانــی که به داروی هیومیــت نیازمندند. به صورت 
طبیعــی ماهیانــه خونریــزی دارنــد و نیازمنــد ایــن دارو 
برای کنترل خونریزی هســتند. خیلی تأسف بار است که 
مســئوالن آمریکایی به صراحت از ضرورت رنج کشــیدن 
ایرانیــان بــه رســانه ها می گوینــد و تأســف آورتــر اینکه 
رســانه های خارجی فارســی زبان آمریــکا و متحدین آنها 
را تشویق به تشدید تحریم های غیر انسانی می نمایند.

وی افــزود: البتــه ذکــر یــک نکتــه مهم ضروری اســت 
کــه مســئوالن بانــک مرکــزی می تواننــد با دقت بیشــتر 
بــه  و  بکاهنــد  تحریم هــا  عــوارض  از  ارز  اختصــاص  در 
واردکننــدگان دارو وقــت کافی بــرای اداره ایــن خریدها 
را بدهند. اعالم برنامه های رســمی ســالیانه و مشخص 
تحریــم  عــوارض  از  می توانــد  واردات  تقویــم  نمــودن 

بکاهد.
اول  درجــه  در  بایــد  دارو  حــوزه  در  گفــت:  قویــدل 
سیاســت ارزی کشــور شــفاف شــود و در درجــه دوم بــا 
درک ضــرورت تــداوم موجــودی دارو بــه موقــع ارز الزم 
اختصــاص یابد. به طوری که در مــورد داروی هیومیت، 
بــا توجه بــه عدم اختصــاص ارز ترجیحی به آن، شــرکت 
وارد کننده مابه التفاوت ارز را تا روشــن شــدن سیاست 
ارزی و اختصــاص ارز ترجیحــی به صورت چــک در اختیار 
بانــک مرکزی قرار داده که بتواننــد مجوز الزم را دریافت 

نمایند.

ایران و جهان

احمد قویدل

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
سازمان  ویژه  گزارشگر  جهان: 
ملل متحد طی بیانیه ای عنوان 

کرد:
گزارشــگر ویژه ســازمان ملل 
متحــد در امر بررســی آثار منفی 
بــر  یک جانبــه  قهــری  اقدامــات 
بهره منــدی از حقــوق بشــر، در پایــان ســفر 12 
روزه خــود به ایــران، بیانیــه ای صادر کــرد که در 
آن نوشــته اســت: تحریم هــای اعمــال شــده بر 
بخش هــای حیاتــی اقتصادی و تعــداد زیادی از 
موسســات مالی و شرکت های ملی ایران، منجر 
بــه کاهش شــدید درآمدهــای دولــت، افزایش 
تورم، گســترش فقر و کمبــود منابع برای تامین 
نیازهای اساســی نیازمندان در این کشــور شده 

است.
به گزارش ایســنا به نقل از ستاد حقوق بشر، 
وب سایت رسمی سازمان ملل متحد بیانیه آلنا 
دوهــان گــزارش گزارشــگر ویژه ســازمان ملل را 
دربــاره تحریم های یکجانبــه و ثانویه علیه ایران 

منتشر کرد.
در ایــن بیانیــه آمــده اســت: بــه گفتــه یــک 
کارشــناس حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحد، 
مجموعــه پیچیــده تحریم هــای یک جانبه علیه 
ایــران، همراه بــا تحریم های ثانویــه علیه افراد 
و نهادهــای ثالــث، رعایــت افراطــی تحریم هــا و 
اتخــاذ سیاســت های به صفر رســاندن ریســک 
توســط برخــی شــرکت ها و مؤسســات مالــی، 
را  موجــود  اقتصــادی  و  انســانی  چالش هــای 
تشــدید کرده و بر زندگی مردم، به ویژه آســیب 
پذیرتریــن اقشــار جامعه، تأثیر منفی گذاشــته 

است.
ایــن بیانیه می افزایــد: آلنا دوهان، گزارشــگر 
ویــژه ســازمان ملــل متحــد در امــر بررســی آثار 
منفی اقدامات قهــری یک جانبه بر بهره مندی از 
حقوق بشر، در پایان سفر 12 روزه خود به ایران 
گفت کــه از بیماران مبتال بــه بیماری های خاص 
و افــراد دارای معلولیت درباره مشــکالتی که در 
دسترسی به داروها و تجهیزات کمکی مورد نیاز 
خود با آن روبرو هســتند، روایت های غم انگیزی 

شنیده است.
او اظهار داشت: »من به شدت نگران عواقب 
تهدیدکننده جان انســان ها هســتم که ناشی از 
هزینه های سرســام آور دارو و تجهیزات پزشــکی 
تخصصــی و در مــوارد خــاص، موجــود نبــودن 
آنهــا بــه دلیــل محدودیت هــای تجــاری و مالــی 

ناشــی از تحریم ها اســت. بنا به گزارش هایی که 
دریافــت کردم، این وضعیت به علت عدم تمایل 
شــرکت های خارجی به عرضه این کاالها اســت، 
کــه دلیل آن نیز بیم آنهــا از عواقب احتمالی این 
کار از جمله تعقیــب کیفری و مجازات های مالی 

است«.
دوهــان افــزود: »تحریم های اعمال شــده بر 
بخش هــای حیاتــی اقتصادی و تعــداد زیادی از 
موسســات مالی و شرکت های ملی ایران، منجر 
بــه کاهش شــدید درآمدهــای دولــت، افزایش 
تورم، گســترش فقر و کمبــود منابع برای تامین 
نیازهای اساســی نیازمندان در این کشــور شده 

است.«
شــده  قرائــت  بیانیــه  در  ویــژه  گزارشــگر 
خــود، بــه چندیــن حــوزه دیگر اشــاره کــرد که 
از تحریم هــای یکجانبــه و رعایــت افراطــی آن 
آســیب دیــده انــد، از جملــه حفــظ و توســعه 
کشــور،  اساســی  زیرســاخت های  بیشــتر 
حمایــت  برنامه هــای  گســترش  مشــکالت 
و  قیمت هــا  افزایــش  بــا  متناســب  اجتماعــی 
نــرخ بیــکاری از جملــه در حمایــت از جمعیــت 
رو بــه رشــد پناهنــدگان افغانســتانی؛ موانــع 
توســعه تجــاری و صنعتــی بــه دلیــل کمبــود 
مــواد اولیه، عدم امــکان انجــام پرداخت های 
بــه  دسترســی  در  محدودیــت  و  بین المللــی 
فناوری هــای جدیــد، وخیم تــر شــدن وضعیت 
امنیــت زیســت محیطــی؛ چالش هــای مربوط 
به پیشــگیری، پاســخ و بازیابــی در امر حوادث 
و بالیــای طبیعی بــه دلیــل ممنوعیت واردات 
تجهیــزات تخصصی و تمهیدات بشردوســتانه؛ 
افزایــش چالش هــا در عملیــات ســازمان های 
فعــاالن  و  محلــی  و  بین المللــی  دولتــی  غیــر 
ایــران  تعامــل  موانــع  بشردوســتانه؛  امــور 
در  جملــه  از  بین المللــی  همکاری هــای  در 
و  هنــری  میــراث  دانشــگاهی،  حوزه هــای 
فرهنگــی، ورزش و تعامــل کلــی این کشــور با 
ســازمان ها و انجمن هــای بین المللی به دلیل 
ممنوعیــت ســفر و عــدم امــکان پرداخت حق 

عضویت های مربوطه.«
این کارشناس مستقل همچنین ابراز نگرانی 
یکجانبــه  تحریم هــای  اثــر  کمتریــن  کــه  نمــود 
نقــض  تنبیهــی،  اقدامــی  عنــوان  بــه  موجــود 
تعهدات ناشــی از اسناد بین المللی و منطقه ای 
حقــوق بشــر بــوده اســت کــه بســیاری از آنها از 
برائــت،  فــرض  و  رویــه ای  تضمین هــای  جملــه 

ماهیتی تعلل ناپذیر دارند.

دوهان ادامه داد: »طبق قوانین بین المللی 
حقــوق بشــر، دولت هــا موظفند تضمیــن کنند 
کــه هرگونــه فعالیــت تحــت صالحیت یــا کنترل 
آنها منجر به نقض حقوق بشــر نمی شــود، و در 
این راســتا من از دولت های تحریم کننده به ویژه 
ایــاالت متحــده می خواهم کــه از جمله با حل و 
فصل مســالمت آمیز اختالفات بین المللی و لغو 
تمامی اقدامات یکجانبه، به ویژه در زمینه هایی 
که بر حقوق بشر و زندگی همه مردم ایران تأثیر 
می گذارد، اصول و هنجارهای حقوق بین الملل 

را رعایت کنند«.
این گزارشــگر مســتقل در ادامه توصیه های 
خــود بــه مســئله رعایــت افراطــی تحریم هــای 
یک جانبه توســط شــرکت ها و مؤسسات مالی، 
دسترســی بــه اطالعــات و فناوری هــای جدیــد، 
بین المللــی  ســازمان های  مشــارکت  افزایــش 
بــرای اهــداف بشردوســتانه و نظــارت مســتمر 

بــر اثــرات منفــی اقدامــات قهــری یک جانبــه بــر 
بهره مندی از حقوق بشــر، آزادسازی دارایی های 
خارجی مســدود شــده مؤسســات مالی ایران، 
انجــام مذاکــرات چندجانبه بــرای تدوین اصول 
راهنمــا در مــورد تحریم هــای ثانویــه، موضــوع 
اثــرات رعایــت افراطــی تحریمها بر حقوق بشــر، 
و همچنیــن ایجــاد ســازوکارهای ممکــن بــرای 
ترمیم، جبران خســارت و پرداخت غرامت اشاره 

نمود«.
علیرغــم تالش هــا و اقدامــات دولــت بــرای 
کاهــش آثــار منفــی اقدامــات قهــری یک جانبه 
)تحریم هــا( بر اقشــار مختلــف جامعــه، به ویژه 
گروه های آسیب پذیر، مشکالت اقتصادی ناشی 
از تحریم هــا همراه با اثــرات ادامه دار همه گیری 
کووید-19، تحریم هــای مزبور اثرات چندوجهی 
و انباشــته ای در همــه بخش های کشــور به جا 

گذاشته است.

ایــن گزارشــگر ویــژه تأکیــد کــرد کــه هرچنــد 
اقدامات ایــران آثار منفی مســتقیم تحریم ها بر 
بهره مندی از حقوق بشــر را کاهش داده اســت، 
اما نبایــد از وضعیت موجود به عنوان زمینه ای 
کــردن  بــرای مشــروعیت بخشــیدن و قانونــی 

اعمال تحریم های یکجانبه استفاده شود.
دوهــان در طــول ماموریــت خــود در ایــران 
بــا نمایندگانــی از نهادهــای دولتــی کشــوری و 
اســتانی، ســازمان های غیردولتــی، انجمن هــا، 
فعاالن امور بشردوســتانه، مشــاغل، نهادهای 
ســازمان ملــل متحــد، دانشــگاه ها و همچنین 

جامعه دیپلماتیک دیدار کرد.
وی عــالوه بــر تهــران، دیدارهایــی در کــرج و 

اصفهان نیز انجام داد.
این گزارشگر ویژه گزارش مربوط به ماموریت 
خود را در ماه ســپتامبر 2022 به شورای حقوق 

بشر ارائه خواهد کرد.

یم های اعمال شده بر ایران در بخش های حیاتی منجر به کمبود  تحر
منابع تامین نیازهای اساسی شده است

سازمان ملل

نصراهلل

گزارشــگر ویــژه در بیانیــه قرائت شــده خود، به چندین حوزه دیگر اشــاره کرد که از تحریم هــای یکجانبه و رعایت افراطی آن آســیب دیده اند، از 
جمله حفظ و توســعه بیشــتر زیرســاخت های اساســی کشــور، مشکات گســترش برنامه های حمایت اجتماعی متناســب با افزایش قیمت ها 
و به رشــد پناهندگان افغانســتانی؛ موانع توســعه تجاری و صنعتی به دلیل کمبــود مواد اولیه،  و نــرخ بیــکاری از جملــه در حمایــت از جمعیت ر
عدم امکان انجام پرداخت های بین المللی و محدودیت در دسترســی به فناوری های جدید، وخیم تر شــدن وضعیت امنیت زیســت محیطی؛ 
چالش های مربوط به پیشگیری، پاسخ و بازیابی در امر حوادث و بایای طبیعی به دلیل ممنوعیت واردات تجهیزات تخصصی و تمهیدات 

بشردوستانه؛ افزایش چالش ها...

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
لبنان  حزب الل  دبیرکل  جهان: 
انتخابات  نتایج  اینکه  بیان  با 
بزرگ  پیروزی  یک  کشور  این 
بحران  راه حل  گفت:  بود، 
لبنان توافق و همکاری است.

سید حســن نصــراهلل تأکیــد 
کــرد: از تمامــی لبنانی هایــی کــه در انتخابــات 
تمامــی  از  ویــژه  به صــورت  و  کردنــد  شــرکت 
رأی  متحدانــش  و  مقاومــت  بــه  کــه  کســانی 

می کنم. تشکر  دادند، 
نصــراهلل ادامه داد: از تمامی دســتگاه های 
و  امنیتــی  نیروهــای  و  مســئوالن  و  رســمی 
انتخابــات ســهیم  رونــد  اداره  در  کــه  قضاتــی 
بودنــد تشــکر می کنیــم، همچنیــن از دو برادر 
عزیــز و نماینــدگان ســابق یعنــی ســید نــواف 
دوره هــای  کــه  ســکریه  ولیــد  و  الموســوی 
متوالــی در فراکســیون وفــاداری بــه مقاومت 
حضور داشــته و نقش ارزشــمند و برجسته ای 
در این فراکســیون ایفا کرده بودند، صمیمانه 

و قدردانی می کنیم. تشکر 
دبیــرکل حــزب اهلل لبنان همچنیــن به افراد 
بــه جمــع فراکســیون وفــاداری  جدیــدی کــه 
بــه مقاومــت در پارلمــان اضافه شــدند یعنی 
آقایــان ینــال الصلــح و ملحم الحجیــری و رائد 
بــرو و رامــی ابوحمــدان تبریک گفت و ســپس 
خطــاب بــه مــردم لبنــان تأکیــد کــرد: مــن بــه 
ایــن ملت وفــادار می گویــم که شــما امنیت و 
آرامش سیاســی و ملی مطلوب برای مقاومت 
و ســالح آن را در برابــر حمــالت علنــی و واضح 
دشــمن ایجاد کردید و این دســتاوردی اســت 

که شــما آن را محقق کردید.
وی ابراز داشــت کــه نتایج بزرگی به دســت 
در  قبلــی  پیام هــای  نشــان دهنده  کــه  آمــد 
خصوص تمســک به مقاومت و معادله طالیی 
آن و دولــت عــادل و قادر به انجــام اصالحات 
مســالمت آمیز  همزیســتی  و  داخلــی  صلــح  و 
بــا اولویــت حل وفصــل بحران هــای حیاتــی و 

اقتصادی مردم است.
دبیــرکل حــزب اهلل لبنــان خاطرنشــان کــرد: 
ایــن دســتاورد با وجــود هجمه هــای تبلیغاتی 
روانی گســترده ضــد ما و متحــدان مقاومت و 
در پی فشــارهای اقتصادی و بحران سازی های 

بــا تمامــی  و  لبنــان محقــق شــد  موجــود در 
تهدیدهــا و ارعابــی کــه مــردم بــا آن مواجــه 
شــدند، امــا دشــمن نتیجــه مطلــوب خــود را 
کســب نکرد و حضور گسترده در سه جشنواره 
بــزرگ جوابــی بــه ایــن تهدیــدات بــود. حضور 
و  جــواب  یــک  رای گیــری  روز  در  مــردم  انبــوه 
نتایجــی که به دســت آمد نیز یــک جواب دیگر 

بود.
وی بــه نتیجه ای که مقاومــت لبنان در این 
انتخابــات به آن دســت پیدا کرد، اشــاره کرد و 
آن را پیــروزی بزرگــی خواند و گفــت: ما به این 
پیــروزی بــزرگ افتخــار می کنیم، به ویــژه زمانی 
کــه می بینیــم این پیــروزی در چه شــرایطی به 
دســت آمد و چه هزینه هایــی برای جلوگیری از 

آن صورت گرفت.
در  به وجودآمــده  اتفاقــات  بــه  نصــراهلل 
خصــوص انتخابــات اشــاره و تأکیــد کــرد: این 
موضوع بســیار مهم اســت و بایــد با آرامش و 
مســئولیت پذیری و دقــت مورد بحــث و تبادل 

بگیرد. قرار  نظر 
دبیــرکل حــزب اهلل لبنــان در تحلیــل نتایــج 
انتخابــات تأکیــد کــرد: هیــچ جریــان سیاســی 
کــه  کنــد  ادعــا  نمی توانــد  امــروز  کشــور  در 
نیــز  تاکنــون  و  اوســت  بــا  پارلمانــی  اکثریــت 
هیچ کــدام از افــراد محترم و متشــخص چنین 
ادعایــی را مطــرح نکرده اند. ما امــروز در برابر 
و  پارلمانــی  فراکســیون های  از  مجموعــه ای 
و  جدیــد  نماینــدگان  و  سیاســی  جریانهــای 
نماینــدگان مســتقل قرار داریم. ممکن اســت 
ایــن موضــوع کــه شــکل گرفتــه اســت و هیچ 
گروهــی نتوانســت به اکثریت دســت پیــدا کند 

در چارچوب منافع لبنان و ملت لبنان باشــد.
وی ادامــه داد: حجــم بحران هــای موجود 
و  نقدینگــی  و  مالــی  بحران هــای  کشــور،  در 
اقتصــادی و معیشــتی اســت کــه هیــچ تیمــی 
به تنهایــی حتی اگــر به اکثریت پارلمانی دســت 
پیــدا کنــد، قــدرت حل وفصــل آن هــا را ندارد. 
هنگامــی کــه اکثریتــی وجــود نداشــته باشــد 
کــس  هیــچ  و  هســتند  مســئول  همــه  یعنــی 
نمی توانــد از مســئولیت خود شــانه خالی کند 
و کم ارزش تریــن کار در ایــن عرصــه مخالفــت 
با مســئولیت ها و نظریه پردازی هــای بی فایده 

است.

نصــراهلل در ادامــه ســخنان خود خواســتار 
تأکیــد  آرامــش در مناقشــات سیاســی شــده 
کــرد که انتخابات به پایان رســیده و همه باید 

آرامش باشند. این  به دنبال 
وی ابراز کرد: دنیا به سمت یک بحران پیش 
مــی رود و قیمت ســوخت و گندم افزایش پیدا 

کرده است.
تصــور  دشــمنان  اگــر  کــرد:  تصریــح  وی 
می کننــد کــه ما در دفــاع از مقاومت و ســالح 
آن خســته می شویم و تســلیم می شویم اینها 
خیــاالت باطل اســت، اما مناقشــات سیاســی 

نمی تواند ما را به راه حل برســاند.
دبیــرکل حــزب اهلل همچنیــن ضمــن تأکیــد 
بــر رســیدن به آرامــش در فضای رســانه ای در 
دوران پــس از انتخابــات تأکیــد کــرد کــه آنچه 
در لبنــان مــورد نیــاز اســت، آرامــش اســت و 
موضوعات مورد توجه مردم باید با مشــارکت 
مــورد  خصومــت  از  بــه دور  و  همــکاری  و 

گیرد. قرار  حل وفصل 
نصراهلل گفــت این تجربــه عبرت های زیادی 
دارد و همــه بایــد عملکــرد عملیاتــی خــود و 
متحــدان و گفتمان خود را در این زمینه مورد 

دهند. قرار  بازبینی 
موضــوع  کــه  کــرد  تأکیــد  همچنیــن  وی 
مگاســنتر باید به صورت جدی مورد بررســی و 

بگیرد. قرار  بازبینی 
نتایــج  از  یکــی  لبنــان  حــزب اهلل  دبیــرکل 
انتخابات را افشــای دروغ های متعدد خواند و 
تأکید کرد: قبل از انتخابات این اتهام اساســی 
ضــد گــروه سیاســی مــا و بیــش از مــا متوجه 
جریــان آزاد ملــی بود کــه ما به دنبــال برگزاری 

انتخابات در لبنان نیســتیم.
دروغ دومــی کــه در این زمینه مطرح شــد، 
تــالش برای برگزاری انتخابات در ســایه ســالح 

بود.  مقاومت 
در ســال 2005 و 2009 نیــز انتخابات برگزار 
شــد و انتخابــات را شــما در ســایه این ســالح 
 2022 ســال  در  نیــز  امســال  و  کردیــد  برگــزار 
نتایــج انتخاباتــی را کــه در ســایه ســالح برگزار 
شــد جشــن گرفته اید، امــروز این دروغ افشــا 
شــده اســت، آیا زمان آن فرا نرسیده است که 

بکشند؟ خجالت  دروغگوها 
وی به تبیین دروغ دیگر رایج شــده در لبنان 

پرداخته گفت: این دروغ مطرح شده است که 
ایران لبنان را اشــغال کرده است، اما ما سفیر 
آمریــکا را می بینیم کــه در مراکز رأی گیری تردد 
می کنــد و ســفارت آمریــکا بــرای خــود لیســت 
تشــکیل می دهد و ســفیر عربســتان سعودی 
نیــز یکی از فعال ترین ســتادهای انتخاباتی در 

بود. لبنان 
وی خاطرنشــان کــرد: بحران ها جز از طریق 
و  خصومــت  از  دوری  و  همــکاری  و  مشــارکت 
دشــمنی حل نخواهد شــد، لذا باید به ســمت 

توافــق و همکاری پیش برویم.
در  رایــج  غلــط  لبنــان  حــزب اهلل  دبیــرکل 
خصوص انتخابات این کشــور را اشتباه گرفتن 
حجــم مردمی بــا تعــداد نماینــدگان خواند و 
تصریــح کــرد: ایــن موضــوع در لبنــان صحــت 
ندارد، چرا که نظام انتخاباتی و سیاســی لبنان 
فرقه ای اســت و بدتر اینکه تقسیم بخش های 
انتخاباتــی به صورت کارشناسی شــده و علمی 
نیســت و هیــچ معیــاری در رونــد توزیع وجود 
نــدارد، چــرا که ایــن موضوع بر اســاس منافع 

برخی رهبران سیاســی در لبنان است.
می تــوان  صورتــی  در  کــرد:  تأکیــد  وی 
پارلمــان  نماینــدگان  تعــداد  کــه  کــرد  اعــالم 
نشــان دهنده محبوبیت و اقبال مردم نســبت 
بــه یــک جریان اســت کــه قانــون انتخابــات بر 
اســاس تبدیل لبنان بــه یک بخــش انتخاباتی 
واحــد شــکل بگیــرد و رویکردهــای فرقــه ای و 
نمایندگی هــای نســبی حضور نداشــته باشــد 
و افــراد بــاالی 18 ســال بتواننــد در انتخابــات 

کنند. شرکت 
ســید حســن نصــراهلل تصریــح کــرد: بعد از 
انتخابات جریانی که بیشــترین مسئولیت را در 
بحران هــای کنونــی دارد و به صورت مســتقیم 
از ســوی ســفارت خانه ها مــورد حمایــت قــرار 
گرفته است و لیســت های آنها را سفارتخانه ها 
تنظیــم کرده انــد و بــا وجود این نتوانســت جز 
دو یــا ســه کرســی پارلمانــی به دســت بیاورد، 
این گونــه ادعــا می کنــد که ملــت لبنــان گزینه 
مقاومــت را در انتخابــات بــه دور انداخته اند، 
ایــن چــه نــوع وقاحتــی اســت؟ کاندیداهــای 
لیســت امل و وفاداری به مقاومــت در بعلبک 
الهرمــل و ســوم جنــوب و الزهرانــی و صیدا و 
صــور و الزحلــه بالغ بــر نیم میلیون رأی کســب 

کرده انــد، امــا تــو کــه تنهــا چنــد هــزار رأی بــه 
لبنــان  ملــت  از  به نمایندگــی  آورده ای  دســت 

حرف می زنی؟
دبیــرکل حزب اهلل خاطرنشــان کــرد: من به 
دوســتانی کــه با وجــودی که مواضع درســت 
داشــتند، در انتخابــات پیروز نشــدند می گویم 
از جبهه هــای  یکــی  تنهــا  پارلمــان  کــه کرســی 

مبارزه اســت و تمام این جبهه نیست.
کــه  دوســتانی  بقیــه  و  مــا  کــه  بدانیــد   
نماینــده  شــده ایم،  پیــروز  انتخابــات  در 
و  داریــم  قــرار  شــما  کنــار  و  هســتیم  شــما 
همــراه بــا شــما بــه ملــت و آرمــان خودمان 
از  همچنیــن  مــن  می کنیــم.  خدمت رســانی 
به ویــژه  رســانه ای  مؤسســات  و  رســانه ها 
و  عادالنــه  به صــورت  کــه  رســانه هایی 
منصفانــه بــه پوشــش انتخابــات پرداختنــد، 
تشــکر می کنــم چــرا کــه بعضــی از رســانه ها 

دروغگــو و ظالم بودند.
دبیرکل حزب اهلل لبنــان همچنین خطاب به 
برخی افراد که با ســوار شدن بر موتورسیکلت 
جشــن پیــروزی در انتخابات را برگــزار کرده اند، 
گفــت: من از همــه آنها می خواهــم که این کار 
را کنــار بگذارنــد. موضــوع انتخابــات بــه پایان 
رســیده و دلیلــی بــرای ناراحــت کــردن مــردم 
وجــود نــدارد. برخــی مســیرها یــا مناطقــی از 
شــهرهای مجــاور وجود دارد که ممکن اســت 
ایــن روش به آنها نیز ســرایت پیدا کند و باعث 
تحریک شــود، در حالی کــه ما به دنبال آرامش 

. هستیم
نصــراهلل ابراز داشــت: من بارهــا گفته ام که 
تیرانــدازی هوایــی حرام اســت. فتــوای مراجع 
مــا نیز بر ایــن نکته تأکیــد دارد، چــرا که باعث 
ارعــاب و بدرفتــاری بــا مردم می شــود. در این 
بــه  منســوب  راهپیمایی هــای  برخــی  روز  دو 
جنبــش امــل و حــزب اهلل را مشــاهده کرده ام 
که افرادی نقاب دار با ســالح در آن حضور پیدا 
کرده انــد، البتــه بایــد دیــد چه کســانی بــه این 
راهپیمایی هــا نفوذ کرده اند تا تیراندازی کنند.

برخــی  طــرح  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
هیــچ  کــه  لبنــان  در  ضدشــیعی  شــعارهای 
متصــور  لبنــان  در  شــیعیان  بــرای  جایگاهــی 
نیســت، ابراز کــرد: این شــعارها چــه  معنی ای 

باشد؟ داشته  می تواند 
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