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ســـودهای مردم پس از سالها به
دستشان رسید
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در طرح داناب:

دانشآموزان پرچم
صرفهجویی مصرف آب را
بلند کردند

بــا توجــه بــه کاهــش چشــمگیر آبهــای
زیــر زمینــی ،دانشآمــوزان در ســومین طــرح
دانشآمــوزی نجــات آب ،بــرای حفــظ منابع آبی
آموزش دیدند.
چهارشنبه یکم تیرماه آیین اختتامیه سومین
دوره طــرح دانشآمــوزی نجــات آب موســم بــه
طرح داناب به منظور آموزش ...

ُ
هرم آتش اجارهبها
گریبان مستأجران همدانی را گرفت
تولید مسکن چاره ساز است
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مرکز مانیتورینگ عرصههای منابع طبیعی در استانها در سال  1401ایجاد میشود

مدیرکل زندانهای همدان برنامههای هفته قوه قضائیه را تشریح کرد
ســپهرغرب ،گــروه خبــر :مدیــرکل
زندانهای همــدان برنامههای هفته قوه
قضائیه را تشریح کرد.
به گزارش ســپهرغرب و به نقل از روابط
عمومــی اداره کل زندانهای همدان ،رضا
ذوالفعلینــژاد ضمــن تبریــک بهمناســبت
فرا رســیدن هفتــه قوه قضائیــه ،گفت :در
ایــن هفتــه برنامههایی را تــدارک دیدهایم
کــه انشــااهلل در طول هفتــه آنهــا را اجرا
خواهیم کرد.
وی در ادامــه بــر لــزوم همــکاری
زندانهای تابعه اســتان برای گرامیداشت
هرچه باشــکوهتر این هفتــه در زندانهای
استان تأکید کرد.
ذوالفعلینــژاد بــا اشــاره بــه اهــم
برنامههــای زندانهــای اســتان در ایــن
هفته ،خاطرنشان کرد :مراسم غبارروبی از
گلزار شــهدا و تجدید میثاق با آنان ،شرکت
کارکنان و ســربازان وظیفــه در نماز عبادی
سیاســی جمعــه ،مراســم گرامیداشــت
شــهدای هفتم تیرماه و دیدار عمومــی اینجانب و
رؤســای زندانها با مــردم و مراجعین در مســاجد
ســتاد برگــزاری نماز جمعــه ،از برنامههــای اجرایی

اداره کل زندانهــای همدان در هفته قوه قضائیه
است.
وی همچنیــن تســهیل در اعطــای مالقــات

حضــوری بــه مددجویــان واجد شــرایط،
بازدیــد قضــات از زندانهــای اســتان،
تجلیــل از خانوادههــای معظــم شــهدا،
جانبــازان و ایثارگران ،برگزاری مســابقات
مختلــف ورزشــی و کتابخوانــی ویــژه
کارکنان ،ســربازان وظیفــه و مددجویان،
سرکشــی بــه خانوادههــای نیازمنــد
زندانیــان ،غربالگــری ســامت جســمانی
کارکنــان ،اجــرای برنامههــای فرهنگــی
ویژه ســربازان وظیفه و تبلیغات محیطی
در اداره کل و زندانهــای تابعــه را از
دیگــر برنامههــای اداره کل در هفته قوه
قضائیه برشمرد.
مدیــرکل زندانهــای همــدان در پایان
ابــراز امیدواری کرد تا بــا همکاری و تعامل
زندانهای تابعه اســتان در سال جاری نیز
مانند سالهای گذشته مراسم بزرگداشت
هفته قوه قضائیه با شــکوه هرچه تمامتر
برگزار شــود و یاد و خاطره شــهید بهشتی
و  72تن از یاران ایشــان زنده نگه داشــته
شــود؛ همچنیــن گزیــدهای از خدمــات و اقدامات
زندانهای اســتان بــه مددجویــان و خانوادههای
آنان ،به مردم اطالعرسانی شود.

(آ گهی فراخوان داوطلبین عضویت
در هیئت مدیره و بازرس اتحادیههای صنفی)

اتحادیه تولیدگنندگان و فروشندگان فرش

بــر اســاس مــاده  6اصالحــی آئیننامــه اجرایــی انتخابــات اتحادیههــای
صنفــی ،در نظــر اســت انتخابات هیــات مدیره و بــازرس اتحادیــه تولیدکنندگان
و فروشــندگان فــرش شهرســتان همــدان برگــزار گــردد .لــذا از واجدین شــرایط
عضویــت در هیات مدیره و بــازرس اتحادیه صنف مزبور که در ذیل شــرایط آنان
اعــالم گردیده دعــوت بعمل میآید از روز شــنبه مــورخ  1401/03/28لغایت روز
دوشــنبه مــورخ  1401/04/06بــه مــدت  15روز بــا مراجعه به اتحادیه و ســامانه
( iranianasnaf.irدر صفحــه اول ســامانه /ســامانه ســاران (انتخابــات
الکترونیک) /ثبت نام داوطلبین در انتخابات اتحادیههای صنفی) نسبت به ثبت
نام و تکمیل پرسش نامه و بارگذاری تصاویر شناسنامه ،کارت ملی ،پروانه کسب،
مدرک تحصیلی یا اعتبارنامه و عکس پرسنلی و اخذ کد رهگیری اقدام نمایند و با
در دست داشتن مدارک ذیل به اتحادیه مربوطه مراجعه نمایند.

تار یخ انتشار - 1401/03/28:نوبت دوم

نمایندگی از طرف وزارتخانه ها،شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت ک-
هماهنگی با شــهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز
تدریجی کاال و معامالت عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب
با احتیاجات شــهر طبق مقررات و ضوابط که به تصویب کمیسیون نظارت برسد
ل-ارائــه پیشــنهاد بــه منظــور تعییــن نــرخ کاال و خدمات،حدود صنفــی ،تعداد
واحدهای صنفی مورد نیاز در هر ســال جهت صدور پروانه کســب به اتاق اصناف
شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت و....
وظایف هر یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه برابر ماده  11اساســنامه الگوی
اتحادیه های صنفی:
رئیس:
انجــام کلیــه امــور اجرایــی اتحادیه و اداره جلســات هیــات مدیره ،شــرکت در
اجالس اتاق اصناف ،امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتحادیه ،ارائه گزارش فعالیت
و عملکــرد اتحادیه بــه اتاق اصناف هر ســه ماه یکبار ،گــزارش فعالیت و عملکرد
اتحادیــه برای اعضای اتحادیه به صورت ســاالنه،موافقت با مرخصی و ماموریت
اعضای هیات مدیره ،کسب موافقت رئیس اتاق اصناف برای مرخصی و مأموریت
خود،پیگیری فعالیتهای توسعه ای اتحادیه از جمله آموزش ،پژوهش ،ارتقاء و
بهره وری و بهبود کسب و کار پیگیری برنامه های مدون اتحادیه انتصاب کارکنان
و استفاده از خدمات مشاورهای و تخصصی برابر آیین نامه موضوع بند ب ماده
 37قانون نظام صنفی

شرایط داوطلبین:
 -1تابعیت جمهوری اسالمی ایران.
 -2اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران.
 -3عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ،ورشکستگی و افالس.
 -4نداشــتن سوءپیشــینه کیفری موثر(در این خصوص استعالم مربوطه از
سوی هیات اجرایی صادر میشود).
 -5عــدم اعتیــاد به مواد مخدر(در این خصوص اســتعالم مربوطه از ســوی
هیات اجرایی صادر می شود).
 -6عدم اشتهار به فساد.
 -7داشــتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد ســابقه عضویت در
هیــات مدیــره اتحادیه(مدرک تحصیلــی و یا گواهینامــه معتبــر از اداره آموزش و
پرورش).
 -8حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.
 -9داشــتن پروانه کسب معتبر دائم :پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است
کــه تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده ،صاحب پروانه تغییر شــغل نــداده و واحد
صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده ،واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر
نیافته باشد.
 -10وثاقت و امانت.

دبیر:
تنظیــم دســتور جلســه و موضوعــات قابل طرح در جلســات هیــات مدیره با
هماهنگی رئیس اتحادیه هماهنگی امور کمیسیون تحت نظارت رئیس اتحادیه

مدارک مورد نیازهنگام مراجعه به اتحادیه:
 -1دو قطعه عکس  3*4جدید.
 -2آدرس ،تلفن و کدپســتی منزل و ســابقه فعالیت در رســته مربوطه جهت
تکمیل فرم مربوطه
 -3پرینت ثبت نام در سامانه ساران

خزانه دار:
مســئولیت نظــارت بر عملکــرد مالــی اتحادیــه ،اظهارنظر در خصــوص پیش
نویس بودجه ،ترازنامه و صورت های مالی ســاالنه اتحادیه،پیگیری جذب منابع
مالی و درآمدهای اتحادیه در چارچوب و آیین نامه تبصره  1ماده  31قانون نظام
صنفی ،ارائه گزارش عملکرد مالی اتحادیه به هیات مدیره به صورت ماهانه

وظایف و اختیارات اتحادیهها برابر ماده  30قانون نظام صنفی عبارت است از:
الف -ارائه پیشــنهاد برای تهیه و تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و
انواع پروانه های الزم برای مشاغل به اتاق اصناف شهرستان ب-اجرای مصوبات
و بخشــنامه های هیات عالی نظارت و کمیســیون نظارت د -صدور پروانه کسب
بــا دریافــت تقاضــا و مــدارک متقاضیــان با رعایــت قوانیــن و مقــررات مربوط ه-
ابطال پروانه کســب و تعطیل محل کســب طبق مقررات این قانون و اعالم آن به
کمیســیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه
کســب دایر می شــوند مطابق ماده( ) 27این قانون یا پروانــه آنها به عللی باطل
می گردد و -تنظیم بودجه ســال بعد و تســلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق
اصناف شهرســتان جهت رســیدگی و تصویب ز -تنظیم ترازنامه ساالنه و تسلیم
آن تــا پایان خرداد ماه ســال به اتاق اصناف شهرســتان برای رســیدگی و تصویب
ح-ایجاد تسهیالت الزم برای آموزش های مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل
یا با کمک ســازمان دولتی و غیردولتی ط -تشــکیل کمیســیون های رسیدگی به
شــکایات حل اختالف،بازرســی واحدهای صنفی ،فنی و آموزشی کمیسیونهای
دیگــر مصوب هیات عالی نظارت ی -وصــول مالیات ،عوارض و هزینه خدمات به

بازرس اتحادیه:
بررســی ،بازرســی و تهیه گــزارش از عملکــرد هیات مدیــره اتحادیــه در حیطه
وظایــف محوله دراجرای آیین نامه شــرح وظایــف بــازرس از جمله:نحوه صدور،
تمدید،تعویــض و ابطــال پروانه کســب در اتحادیه نحوه اجرای مــاده  27قانون
نظــام صنفــی در خصوص اقــدام اتحادیه بــرای جلوگیــری از فعالیــت واحدهای
صنفی فاقد پروانه کســب نحوه اجرای مــاده  28قانون نظام صنفی در خصوص
اقــدام اتحادیه بــرای تعطیلی موقت واحدهــای صنفی دارای پروانه کســب،امور
مالــی اعم از درآمد ،هزینه و بودجه مصــوب و وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر
موظف و کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی یا سایر موارد ،تشکیل
کمیســیون ها ،برگــزاری دوره آموزشــی ،اجرای مصوبات و بخشــنامه های هیات
عالی نظارت و کمیسیون نظارت،بررسی نحوه وصول حق عضویت از افراد صنفی
توسط اتحادیه ،بررسی و نحوه و زمان واریز سهم بیست درصد از مبالغ دریافتی
اتحادیه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ایران و....

نواب رئیس:
در غیــاب رئیس اتحادیه (هنگام مرخصی و ماموریت ) ،نواب رئیس به ترتیب
ســمت وظایــف وی را بــر عهــده دارنــد ،شــرکت در جلســات با هماهنگــی رئیس
اتحادیه ،پیگیری و انجام وظایف محوله از سوی رئیس اتحادیه

هیات اجرایی انتخابات

شماره آگهی16460 :

ســپهرغرب ،گروه خبر :مرکز دیتا ســرور سازمان
منابــع طبیعــی ســال جــاری راهاندازی میشــود و
کلیه ســامانههای موجود در ســازمان در این مرکز
بارگذاری میشود.
مهنــدس عمویــی ،در جلســه هماهنگــی کــه
بــا حضور اســتانهای همــدان ،مرکــزی ،زنجان ،و
قزوین در ســالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و

آبخیزداری اســتان همدان برگزارشــد ،گفت :مکان
محوربودن پروژهها و آموزش در این زمینه بســیار
مهم و کاربردی است.
وی اذعــان کــرد :بــا اســتفاده از علــوم روز
مهندســی و همچنیــن مطالعــات قبــل از اجــرای
طر حهــا ،بایــد ســرعت را در اجــرای پروژههــا بــاال
ببریم که در دســتیابی به اهــداف مدنظر و کاهش

هزینهها بسیار تأثیرگذار است.
معــاون دفتــر مهندســی و مطالعات ســازمان
منابــع طبیعی و آبخیزداری کشــور عنــوان کرد :اگر
از علوم روز اســتفاده نشود با توجه به محدودیت
اعتبــار ،نیــرو و امکانــات امــکان محافظــت ،حفظ،
احیــا و بهرهبرداری اصولی به نحو شایســته از کلیه
عرصهها وجود ندارد.
عمویــی با بیان اینکه کارگاه آموزشــی اطالعات
مکانمحــور پروژههــا و مانیتورینــگ در ســطح
کشور اجرایی میشــود ،گفت :اطالعات پروژهها با
همــکاری ادارات فنــی و مطالعــات و پایش ادارات
مهندسی میبایست در سامانه بارگذاری شود.
وی اذعــان کــرد :مرکــز دیتــا ســرور ســازمان
منابــع طبیعــی امســال راهانــدازی میشــود و
کلیــه ســامانههای موجــود در ســازمان در ایــن
مرکــز بارگــذاری و مانیتورینــگ در بخــش حریــق
هوشمندسازی میشوند.
معــاون دفتــر مهندســی و مطالعات ســازمان
منابــع طبیعی و آبخیزداری کشــور در مورد ســیل،
خاکشناســی و هواشناســی در دفتر مهندســی و
مطالعات اذعان کرد :پایش و بررســی الزم انجام و
در مورد اقدامات بعدی اطالعرسانی خواهد شد.
عمویی مطرح کرد :میبایست آموزش در زمینه
فناوریهــای نوین برای کلیه کارکنان و کاربران این
فناوریها برگزار شود.

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان
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سپهرغرب ،گروه خبر :مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار
با اشــاره به برداشــت دانههای روغنی کاملینا در شهرســتان
بهــار اظهار کرد :برای نخســتینبار برداشــت این محصول در
روستای دستجرد بخش اللجین آغاز شد.
عبدالحســین اکبــری افزود :امســال ســه هکتــار از اراضی
این شهرســتان زیر کشــت محصول کاملینا رفته و پیشبینی
میشــود به طور متوسط از هر هکتار  800الی  1000کیلوگرم

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار خبر داد:

آغاز برداشت دانههای روغنی کاملینا
برداشت شود.
وی تأکیــد کــرد :در شــرایط مســاعدتر بارندگــی برداشــت
دانههای روغنی کاملینا تا  1.5تن در هکتار نیز قابل افزایش
است.

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان بهــار بــا بیــان
اینکــه کشــت دانــه روغنــی کاملینــا بــا هدف تــاش برای
خودکفایــی و کاهــش واردات روغــن خوراکــی توســعه
مییابــد تصریح کرد :این محصول دارای ویژگــی قابلیت

کشــت پاییــزه و برداشــت در خردادمــاه ،ســازگاری بــا
تغییــرات اقلیمــی و مقاومــت در برابــر خشــکی و آفــات
و نداشــتن حساســیت بــه ریــزش محصــول در زمــان
برداشت دارد.
اکبــری ابراز امیدواری کرد با توســعه کشــت این محصول
گامی مؤثر برای اقتصادی شــدن کشــاورزی و افزایش درآمد
برای کشاورزان دیمکار باشد.
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سپهرغرب با ابراز نگرانی از جوالن خردهفروشها و معتادان متجاهر در سطح شهر هشدار داد:

تلخکخان
اتاق اصناف همدان :آغاز شفافسازی برای جلوگیری از
فرار مالیاتی
تــا میتوانیــد شــفافش کنید کــه هر چه بیشــتر
فراریها به دام بیافتند
گزارش خبری :کمک پدر آبرسانی ایران به  72روستای
همدان
پس از قرار معلــوم این پدر همواره دارای لباس
خیس و خنکی در این فصل گرماست
شهردار :شهرک بنکداران حقوق جورقان را رعایت کنند
پــس در شناســاندن ایــن حقــوق بــه بنکــداران
سخت بکوشید
آب و هــوا :نگرانیهــا از تأثیــر خشکســالی بــر جمعیت
جانوران
باشــد تا شــاید با دعــای جانوران تشــنه ،ما هم
صاحب آبی در حد الزم شویم
اقتصادی :بررســی مســئله چرایی لزوم پرداخت مالیات
به دولتها
درســت مثــل لــزوم نقدینگــی و همــکاری بــرای
گردش امور هزینهای یک خانواده
خبــر :در صــورت افزایــش بیــش از  15درصــد اجارهبهــا
مستأجران میتوانند شکایت کنند
بــا این وصــف در صورت عدم پرداخــت اجارهبها،
مالک هم میتواند شاکی شود
اهل قلم :پیشبینی یوســفعلی میرشکاک از آینده شعر
فارسی
وقتی با کلمات التین قاطی میشــود شــک نکن
میرشکاک هم عصبانی میشود
خبــر کشــوری :کاالهــای تمامی ســال جاری بــرای همه
استانها تأمین شد
پــس زیــاد ولع به خــرج ندهید ،هرچــه بخواهید
هست پولش را تهیه کنید
بینالملــل و سیاســی :ای مکرون صدای فرانســویان را
بشنو
این اســت کــه بایــد گفت «آنچــه البته بــه جایی
نرسد فریاد است»
یادداشــت :هشــت هــزار و  650ضربــه مقاومــت بــه
صهیونیستها
ایــن جرثومه فســاد و انسانکشــی مانند ســگ
هفت جان دارد ،از سگان عذر میخواهم
گزارش خبری :گام نخست تکلو برای سرابهای خزل
ســفارش میکنــم بــرای ســرابهایی کــه محــو
شونده است زحمت نکشید
اجتماعی :تعداد کم خانمها در مجلس جای بحث دارد
بروید ادامه این بحث را در منزل با خانم داشــته
باشید
نــگاه :نگرانــی مســئوالن موجــب خــروج تازهواردهــا از
بورس میشود
پس ای مســئوالن نگران نباشید تا افراد قدیمی
شوند

خبر
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان:

دشمن به دنبال کمرنگ کردن
باور آیندگان کشور است
ســپهرغرب ،گــروه خبــر:
مدیــرکل تبلیغــات اســامی
اســتان همدان گفت :دشمن
از برخــی نقشــهها مایــوس
شــده و میخواهــد بــه طــور
مســتقیم در انقالب اســامی
تاثیــر بگــذارد و ســعی دارد به
وســیله جنگ نرم باورهای این
نسل را کمرنگ کند.
حجت االسالم محمد هادی نظیری به ضرورت توجه
به فضای مجازی تاکید کرد و گفت :دشــمن تالش دارد
کــه عنصــر حجــاب را در جامعــه کمرنــگ کنــد و از هیچ
دسیسهای در این مورد کوتاهی نمیکند.
وی در ایــن زمینــه بــه جنگ نرم اشــاره کــرد و افزود:
باید سعی کنیم تا مانع از ورود نگاههای غربی در سبک
زندگی مان شویم.
مدیــرکل تبلیغات اســامی اســتان همدان بــا تاکید
بــر اینکــه دشــمن از برخــی نقشــهها مأیــوس شــده و
میخواهــد به طــور مســتقیم در انقالب اســامی تأثیر
بگذارد و ســعی دارد به وســیله جنگ نــرم باورهای این
نســل را کمرنگ کنــد ،عنوان کرد :در ایــن عرصه باید به
طــور ویژه ای زنــان و دختران جــوان را از ایــن حیطهها
دور کرد.
ایــن مســئول بــه برگــزاری جشــنوارههای ماهدخت
در راســتای شناســایی ظرفیتهــای دختــران جــوان،
ســاماندهی و بهــره گیــری ایــن ظرفیتها اشــاره کرد و
افزود :دختران ما استعدادها ،ظرفیت هاو قابلیتهای
بســیار خوبی دارند و چنانچــه در این مورد برنامه ریزی
درســتی صــورت بگیرد شــاهد خالقیت و پیشــرفت این
نسل خواهیم بود.
حجت االســام نظیری بــا تاکید بر اینکــه غرب در پی
ایــن اســت کــه از طریق فضای مجــازی و ماهــواره وارد
حــوزه خانوادههــای ما شــود ،گفــت :باید مانــع از این
موضوع شویم و با برنامه ریزیهای مناسب ،بسترهایی
را بــرای نقش آفرینی دختران نوجوان در فضای جامعه
مهیا سازیم.
وی یادآور شــد :امروزه ،اســتفاده ناصحیح از فضای
مجازی ،بزرگترین خطری که جامعه و فرهنگ ما را تحت
تأثیر قرار داده اســت و در این زمینه نقش والدین برای
جلوگیری از این آسیبها حیاتی است.

سپهرغرب ،گروه خبر  -سمیرا گمار :سپهرغرب
بــا ابــراز نگرانــی از جــوالن خردهفروشهــا و
معتادان متجاهر که به عکس شــعار مســئوالن
در ســطح شــهرحضور پررنگی دارند هشدار داد:
بــا حلــوا حلــوا گفتن دهان شــیرین نمی شــود!
اقدامــات انجــام شــده بــرای مهــار معتــادان و
خردهفروشــان کافــی نبوده و واقعیــت با آمارها
متفاوت است.
روز گذشــته نشســت خبــری دبیــر شــورای
هماهنگــی مبارزه با مواد مخدر اســتان همدان
با تشــریح برنامههــا و اقدامات ایــن ارگان برگزار
شد.
حمــزه عبدکوند بــا بیان اینکه اعتیــاد و مواد
مخــدر یکــی از مهمتریــن مســائل اجتماعــی در
دنیاســت و جمهــوری اســامی در خــط مقــدم
مبارزه با این مســئله اســت ،عنوان کرد :اگر سایر
کشــورها نیز هماننــد جمهوری اســامی پای کار
میآمدند شــرایط بســیار بهتــر از وضعیت فعلی
بود.
وی خاطرنشــان کــرد :بعــد از انقــاب و دفاع
مقدس بیشــترین جانبــاز و شــهید در راه مبارزه
بــا قاچاقچیــان موادمخدر بوده و  4000شــهید
و  12هــزار و  500جانبــاز نشــان میدهــد چــه
مجاهدتهایی در این مسیر صورت گرفته است.
دبیر شــورای هماهنگی مبــارزه با مواد مخدر
اســتان همــدان بــا تاکیــد بــر اینکــه حــوزه کاری
مــا در دو بخــش اعتیاد و مبــارزه با مــواد مخدر
اســت ،گفت :مقابله با این دو بخش در راســتای
منویــات امــام و رهبــری بــوده و اســاس آن بــر
محــور آموزههــای اســام اســت؛ لــذا در برخورد
بــا قاچاقچیان و ســوداگران مرگ «اشــداء علی
الکفار» و در مواجهه با معتادان «رحماء بینهم»
هستیم.
عبدکونــد توضیــح داد :درمــان ،صیانــت و
حمایت اجتماعی ،توانمندســازی و بازگشــت به
جامعــه از جمله اقداماتی اســت که در راســتای
برخورد با معتادان صورت میگیرد.
وی بــا اشــاره بــه مســاله مهــم پیشــگیری از
اعتیاد به جهت نفوذ و گســتردگی کار ،مشــارکت
مــردم را اجتنــاب ناپذیــر خوانــد و افــزود :بدون
تردیــد بــدون کمک مــردم ،خیرین و ســمنهای
مقابله با آسیبهای اجتماعی اهداف ما محقق
نخواهد شد .لذا در این حوزه تالش میکنیم هر
ایرانی یک «ســفیر اعتیاد» باشد تا این مساله به
گفتمان غالب تبدیل شود.
دبیر شــورای هماهنگی مبــارزه با مواد مخدر
اســتان همــدان به نقــش خبرنــگاران و اصحاب
رسانه نیز در آگاهی بخشی و اطالع رسانی تاکید
کــرد و گفــت :مســئولیت اجتماعــی در برخورد با
اعتیاد از مهمترین مسائل است که اثرگذار بوده
و تردیدی در آن وجود ندارد.
عبدکوند در ادامه با اشــاره به نامگذاری ایام
هفتــه مبارزه با مواد مخدر ،گفت :روز نخســت از
این هفته به نام اطالع رسانی عمومی ،مشارکت
همگانی است ،روز دوم میثاق با شهدا ،یاریگران
زندگی ،روز ســوم معنویت ،پیشــگیری از اعتیاد،
روز چهــارم ،مســئولیت اجتماعــی ،نه بــه اعتیاد،

با حلوا حلوا ،دهان شیر ین نمیشود

روز پنجم کرامت انســانی ،نــه به اعتیاد ،همکاری
بینالمللــی ،نــه بــه اعتیــاد ،روز ششــم فنــاوری
دانشبنیان ،مقابله هوشمند ،روز هفتم خیرین
یاریگران زندگی ،نه به اعتیاد و روز هشــتم به نام
ورزش ،خانواده ،نشــاط ،نه بــه اعتیاد نامگذاری
شده است.
وی یــادآوری کــرد :دیــدار با خانواده شــهدای
مبــارزه بــا مــواد مخــدر ،حضــور در گلزار شــهدا،
ســخنرانی اســتاندار و فرمانــداران قبــل از
خطبههــای نماز جمعه با موضوع مبارزه با مواد
مخــدر ،برپایــی غرفه مشــاوره در حــوزه اعتیاد و
نمایشــگاه آســیبهای اجتماعــی ،میــز خدمــت
برای پاسخگویی به سواالت ،همایش پیادهروی
خانوادگــی و برگــزاری کارگاههــای پیشــگیری از
اعتیاد ،جلســه ویژه ویدئو کنفرانســی با ریاســت
محترم جمهور ،حضور دبیر شــورا در برنامههای
رادیــو و تلویزیــون ،برگــزاری همایــش خیریــن،
کارآفرینــان و فعــاالن حوزه مواد مخــدر ،اهدای
خون و برگزاری مســابقه فوتســال بین گروهها و
فعــاالن اجتماعی از جمله برنامههایی اســت که
در این مدت انجام خواهد شد.
دبیر شــورای هماهنگی مبــارزه با مواد مخدر
اســتان همــدان در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود تصریــح کرد :مــواد مخــدر و اعتیــاد به آن
تــا حــدی گســترده اســت کــه  276کشــور دنیا و
 375میلیون نفر در سراســر جهان درگیر اعتیاد
هســتند ،یک دفتر مستقل به نام مقابله با مواد
مخدر در ســازمان ملل و قانونی با عنوان مبارزه
با این آسیب نیز وجود دارد.
عبــد کونــد بــا اشــاره بــه اینکــه اعتیــاد و
موادمخــدر در سیاســتهای کلــی ابالغــی رهبر
انقــاب نیــز مــورد تاکید قــرار گرفته ،اظهــار کرد:
در برنامــه ششــم نیز برای دســتگاههای مختلف
تعییــن تکلیــف شــده و جایــگاه شــورا بــه جهت
اهمیــت کار ،سیاســتگذاری ،تصمیمگیــری،
تصمیمســازی و نظارت بر اجراست که همافزایی

با حضور شهردار همدان انجام شد:

دیدار مردمی اینبار با اهالی جاده مزداگینه
دیدارهای چهره به چهره مردمی عامل نزدیکی مردم و مدیریت شهری

ســپهرغرب ،گــروه خبــر :بــا توجــه بــه لــزوم
برقراری ارتباطی پویا و تعاملی بین شــهروندان و
مجموعه مدیریت شــهری ،شب گذشته مدیران
شــهری شــهرداری همدان بــا حضور در مســجد
آیــتاهلل طالقانی جــاده مزداگینه با شــهروندان
دیدار و گفتوگو کردند.
شــهردار همــدان رضایــت شــهروندان را
مهمتریــن موفقیــت و ارزشــمندترین ســرمایه
عنــوان کــرد و پــس از شــنیدن نقطــه نظــرات و
درخواســتهای شــهروندان ،در خصوص نحوه
خدماترســانی و بررسی درخواســتهای مردم،
دستورات الزم را صادر کرد.
ســید مســعود حســینی خدمترســانی بــه
مردم را مایه افتخار دانست و از اهتمام مدیریت
شــهری بر ارتقای کیفی خدمترسانی ،شناسایی
نیازهــای محــات و دیــدار با مردم در مســاجد را
بهعنــوان برنامههــای مســتمر مدیریــت شــهری
همدان نام برد.
وی با اشــاره به تداوم مالقات مدیران شهری
با شــهروندان گفت :این دیدارهــا با هدف ارتباط
بهتــر با شــهروندان ،کاهــش فاصله میــان مردم
و مجموعــه مدیریــت شــهری و همچنیــن احصا
و پیگیــری مشــکالت و دغدغههــای شــهروندان
برگــزار میشــود و میتوانــد در برنامهریزیهای
آینده و جلب رضایتمندی شهروندان مؤثر باشد.
وی با تأکید بر گسترش مشارکت و همدلی ،از
شهروندان خواســت به کمک مجموعه مدیریت
شــهری بیایند تا با همراهی و تالش ،در راســتای
بهبود شــرایط ،رفع مشکالت شهری و شکوفایی
و رشد این محله حرکت کنیم.
شــهردار همــدان در ادامــه اضافــه کــرد :بنــا
داریــم بــا همراهــی ســایر ارگانهــای مربوطــه
بــرای امــاک در مســیر تعریــض ،ارزش افزوده و

مشــوقهایی در نظر بگیریم تا شهروندان در این
راستا مشارکت الزم را داشته باشند.
مدیــر منطقــه دو شــهرداری همــدان نیــز در
ایــن مالقــات مردمــی بــا بیــان اینکه مشــکالت
مــردم عمومــا مرتبــط بــه حــوزه حملونقــل
و تعریــض معابــر اســت ،عنــوان کــرد :تــاش
میشــود بــا همفکــری و اهتمام ویــژه ،در جهت
رفع چالشهــای پیش روی شــهروندان گامهای
مؤثری برداشته شود.
حجــت کریمیجاویــد رضایــت شــهروندان را
اولویت اصلی شــهرداری دانســت و ادامه داد :با
همراهی و مساعدت مردم اقدامات مناسبی در
آینده نزدیک رقم خواهد خورد.
توگو با مردم ،مشــارکت
وی همچنین در گف 
همهجانبه شهروندان را ضرورت مهم پیش رفتن
امــور و آبادانی شــهر عنــوان کرد و گفــت :اجرای
طر حهــای عمرانــی و خدماتــی بدون مشــارکت
شــهروندان امکانپذیر نیســت ،بنابراین از شــما
شــهروندان درخواســت میکنــم در بخشهــای
مختلف ،یاریگر مجموعه شهرداری باشید.
گفتنــی اســت در ایــن دیــدار شــهروندان
درخواســتهایی همچــون آســفالت معابــر،
لکهگیــری کوچههــا ،تأمیــن روشــنایی محلــه،
تعریــض معابــر ،بهبــود وضعیــت فضای ســبز و
لونقل عمومی ...اشاره کردند.
حم 

و همگرایــی بین  25دســتگاه اســت تــا بتوان به
اهداف تعیین شــده بــرای جامعه آماری دســت
یافت.
وی ابراز کرد :در ســطح استان با حمایتهای
اســتاندار و امــام جمعــه محترم ،ائمــه جمعه و
ســمنهای فعــال اقدامــات خوبی انجام شــده
و خروجی آن باعث شــده نرخ اعتیــاد که در دنیا
 7درصد و در کشــور  5.9درصد اســت در استان
همدان  2.4درصد باشد.
دبیر شــورای هماهنگی مبــارزه با مواد مخدر
اســتان همــدان ادامــه داد :در  45مرکــز مــاده
 ،15دو مرکــز مــاده  16و  155کلینیــک و مطب در
استان 45هزار نفر تحت درمان هستند.
عبدکونــد با اشــاره بــه کشــف  6000کیلوگرم
انواع موادمخدر در سال  1400در سطح استان،
متذکر شد :یک هزار و  850معتاد متجاهر نیز در
ســال  1400جمع آوری شــده و تحت درمان قرار
دارنــد .این عدد در اســتانهای دیگر تا  7000نفر
هم گزارش شده است.
وی اســتان همــدان را اســتانی عــاری از
کشــت گیاهــان مخــدری توصیــف کــرد و افزود:
ساماندهی معتادان ،شناســایی محالت آلوده،
جمــعآوری خردهفروشــان و توزیــع کننــدگان
(دســتگیری  16هزار و  460نفر در ســال گذشته)
وممنوعیت کشــت گیاهان مخــدری از اقداماتی
است که امسال در دست اجرا داریم.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه  70درصــد
کشــفیات مــواد مخدر در اســتان تریــاک بوده و
این اســتان محــل عبور اســت ،اظهار کــرد :طرح
یاریگران زندگی در راستای راهبرد اصلی ما یعنی
پیشــگیری بوده و در ســال  ،1400در چهار محیط
خانــواده ،آموزشــی (مــدارس و دانشــگاه هــا)،
اداری (کارگــری ،صنعتــی) و محیطهــای نظامــی
در مجمــوع  572هــزار و  452نفــر را آمــوزش
دادهایم.
عبدکونــد بــا اشــاره بــه نتایــج تحقیقــات و

پژوهشهــای صــورت گرفته از معتــادان ،اذعان
کــرد 84 :درصــد مصــرف کننــده دوســت نابــاب
را علــت گرایــش بــه مصرف مــواد مخــدر عنوان
کردهانــد و  74درصــد آنهــا در ســن  27تــا 40
سال قرار دارند.
وی در ادامــه اضافه کــرد :در یک تحقیق از 21
هزار نفر جمعیت معتاد ســوال شــده که شــغل
داشته یا بیکار بودهاند که  76درصد آنها پاسخ
دادهاند شــغل داشــته و بعد از اعتیــاد کار خود
را از دســت دادهاند .این پژوهش نشان میدهد
بیــکاری یکــی از دالیــل بــوده و دلیل اصلــی فقر
فرهنگی و عدم توانمندی خانوادههاست.
دبیر شــورای هماهنگی مبــارزه با مواد مخدر
استان همدان با بیان اینکه همراهی خانوادهها
در کنترل اعتیاد بسیار موثر و مهم است ،تصریح
کــرد :اعتیــاد ســالیانه  168هــزار میلیــارد تومــان
خسارت به جمهوری اسالمی وارد میکند چراکه
هزینــه درمــان و مقابلــه بســیار ســنگین اســت
بنابرایــن بازدارندگــی و صیانــت در خانــواده بــا
هدف پیشگیری بسیار کمهزینه تر بوده و موثرتر
است.
عبدکونــد درمان و بازگشــت هویت از دســت
رفته معتادان را یک اصل اساسی خواند و تاکید
کرد :فنی و حرفه ای موظف به ارائه آموزشهای
رایگان به افــراد بهبودیافته بوده و باید گفت به
طــور کلــی اســتان همــدان در زمینه پیشــگیری،
مقابلــه و مبارزه با اعتیــاد و موادمخدر وضعیت
خوبی دارد.
صــدور مجــوز ســه مرکــز جدیــد نیز در
آینده نزدیک
وی اعــام کــرد :بــه بهزیســتی تذکــر دادهایم
در ارائــه مجــوز راهانــدازی مراکــز خصوصی ترک
اعتیــاد ،اهلیــت ،توانایی مالی و فضای مناســب
بــرای بازتوانــی افــراد را درنظر بگیــرد و بر همین
اســاس قرار اســت مجوز ســه مرکز جدید نیز در

آینده نزدیک صادر شود.
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه بــا موادمخدر
اســتان همدان در پایان ســخنان خود بیان کرد:
بیشــترین نگرانی ما در شــیوع مصــرف قلیان به
ویــژه توســط دختران در شــهر همدان اســت که
مشــهود بوده و بایــد به صورت جمعــی در برابر
این آسیب ایستاد.
ســرمایه اجتماعــی از دســت رفتــه را
چطور باز میگردانید؟
در خاتمه باید گفت آنچه توســط دبیر شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان ذکر شــد
کمــی بــا مشــاهدات میدانــی مــا و گزارشهــای
مردمــی متفــاوت اســت! در حــال حاضــر مهــم
تریــن مســئله ای که اصــا نیاز به کمین شــبانه،
پوشــش خاص و کارآگاه بازی ندارد رصد جوالن
خردهفروشهــای مــواد مخــدر و معتــادان
متجاهر در ســطح شــهر اســت ،آن هــم نه فقط
در حاشــیه شــهر ،بلکه در مرکز شهر و مکانهای
پرتــرددی مانند آرامگاه بوعلی ،آرامگاه بابا طاهر
و پــارک مردم که فروش و مصرف مواد مخدر به
راحتی قابل مشاهده است.
مســاله تعجــبآور دیگــر اینکــه بارهــا پیــش
آمــده همــکاران مــا در همین رســانه و مســتند
بــه گزارشهــای مردمی فــروش مــواد مخدر در
ســطح محالت که منجر به ســلب آسایش اهالی
و نگرانــی خانوادههــا شــده ،را پیگیــری کــرده و
فروشــندگان مواد مخدر در این محالت دستگیر
شــدهاند اما بعــد از مــدت کوتاهی آزاد شــده و
فروش مواد مخدر را از سر گرفتهاند!
سوال این اســت که آیا متولیان امر میدانند
اثر آزادی این افراد بر بزرگترین سرمایه اجتماعی
یعنــی اعتماد عمومی چیســت و چه آثار مخربی
به دنبال دارد؟
مســاله بعــدی مربوط بــه معتــادان متجاهر
اســت؛ گفتن ندارد ولی تعــداد آنها آن قدر زیاد
بوده و حضورشــان عادی شده که جای برخی از
زنان و مردان معتاد در ســطح شــهر ثابت است!
با بهزیستی که تماس بگیرید شما را به شهرداری
و با شــهرداری که تماس بگیرید به یک نهاد دیگر
پاس میدهد!
و مســئله ســوم کــه در صحبتهــای آقــای
عبدکوند مبنی بر مصــرف  70درصدی تریاک ذکر
شــد ،چطور میتوانــد منطبق بر واقعیت باشــد
وقتی ظاهر نوجوانان و جوانان نشــان میدهد
مصرف مواد آنها صنعتی است؟
نکتــه پایانــی نیــز اینکــه برخــی از برنامههایی
کــه برای ایــن هفته ذکر میشــود بــا برنامههای
دیگــر دســتگاهها فــرق چندانی نــدارد ،یعنی اگر
نام مبارزه با مــواد مخدر را بردارید تفاوتی ندارد
هفته منابع طبیعی اســت یا هــوای پاک! باالخره
باید هفتــه مبارزه با مواد مخدر با دســتگاههای
دیگر یک فرق اساسی داشته باشد یا خیر؟!
ســخنان گفته شده نافی هیچ یک از اقدامات
و تالشهای عزیزان مبارزه با مواد مخدر نیســت
اما واقعیــت حکایت تلخی را بازگــو میکند که با
ارائه آمار و ارقام درست شدنی نیست.

ت تولید واحدهای صنعتی کشور؛
احیای واحدهای تولیدی راکد و افزایش ظرفی 

دو اقدام عملیاتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
در مسیر جهش تولید
ســپهرغرب ،گروه خبــر :بهطور کلــی ظرفیت
تولید در هر کشوری یکی از مهمترین نشانهها
و شــاخصههای قدرت آن کشور است .مطمئنًا
کشــوری کــه تولیــد بیشــتری دارد ،خلــق ثروت
بیشــتری هــم خواهــد داشــت و طبیعی اســت
کــه قــدرت بیشــتری بــه نســبت رقبــای خــود
داشــته باشــد .پس هرچه این بخش در کشور
توانمندتر و فربهتر شــود ،هــم منافع دولتها
را تأمیــن خواهد کرد و هم مردم نفع بیشــتری
از آن خواهند برد.
یکــی از مهمتریــن الزامــات اقتصــاد امــروز
کشــور ،پــر و بــال گرفتن مســئله تولید اســت.
ایــن بخــش بهواســطه توانایــی کــه در تأمین
کاالهــای ریز و درشــت کشــور دارد ،در صورتی
کــه قــوی و بزرگتــر شــود ،روز بــهروز ســهم
داخلیسازی محصوالت مورد نیازمان را بیشتر
کــرده و موهبتهای بســیاری را متوجه کشــور
خواهد کــرد که از آن جمله میتوان به کاهش
وابســتگی کشور به خارج و همچنین جلوگیری
از خــروج ارز از کشــور در شــرایط تحریمی امروز
اشاره کرد.
بهطور کلی ظرفیت تولید در هر کشوری یکی
از مهمتریــن نشــانهها و شــاخصههای قــدرت
آن کشــور اســت .مطمئنــا کشــوری کــه تولیــد
بیشــتری دارد ،خلق ثروت بیشــتری هم خواهد
داشــت و طبیعی اســت کــه قدرت بیشــتری به
نســبت رقبای خود داشــته باشــد .پس هرچه
این بخش در کشــور توانمندتر و فربهتر شــود،
هم منافع دولتهــا را تأمین خواهد کرد و هم
مردم نفع بیشتری از آن خواهند برد.
در همین ارتباط یکی از مهمترین رویکردهای
دولــت ســیزدهم« ،افزایــش تــوان و ظرفیــت

تولیــد» در کشــور اســت کــه بــه گفتــه معاون
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و مدیرعامــل
ســازمان صنایع کوچک و شــهرکهای صنعتی
ایران بر مبنای دو اســتراتژی «احیای واحدهای
تولیدی راکــد و ارتقای ظرفیت تولید واحدهای
صنعتــی زیر  50درصد» برای تحقق آن تالش و
برنامهریزی خواهد شــد .دو استراتژیای که در
معنای واقعی عملیاتی هستند و حساب آنها
را باید از رویکردهای شعاری گذشته جدا کرد.
در موضــوع احیــای واحدهــای تولیــدی
همهچیز با آمار و اطالعات قابل صحتســنجی
اســت و نگاهی به آمار واحدهای از رکود خارج
شده سال  1400عزم جدی دولت در این مسیر
را بهخوبی نمایان میســازد ،بهطوری که طبق
آمار منتشــر شده ،سال گذشــته دو هزار و 67
واحد تولیدی راکد در داخل و خارج شهرکهای
صنعتــی احیا شــدهاند که اشــتغالزایی جدید
یا تثبیت شــغل  26هــزار و  100نفــر را به دنبال
داشته است.
نکته مهم اینکه این رویکرد در ســال 1401
هــم ادامــه خواهد داشــت و آنطــور که علی
رســولیان اعالم کرده ،در حال حاضر مجموعًا
پنــج هــزار و  426واحــد تولیــدی در کشــور
قابلیــت راهانــدازی مجــدد دارنــد کــه دولــت
بــرای احیــای آنهــا برنامهریــزی و زمانبندی
مشخص دارد.
رویکــرد کلیدی دیگــری که دولت ســیزدهم
دنبــال میکنــد ،ارتقــای ظرفیــت تولیــد در
واحدهــای صنعتــی اســت کــه در حــال حاضــر
بــا ظرفیــت کمتــر از  50درصد درحــال فعالیت
هســتند .این اقــدام از این جهت هوشــمندانه
و توســعهگرایانه اســت کــه دولــت بهجــای

ســرمایهگذاری کالن یــا ارائــه تســهیالت کالن
بانکی برای استقرار و ایجاد صنایع یا واحدهای
تولیــدی جدیــد ،از ظرفیــت تولیدکنندههــای
فعلــی به اهداف خود در بخــش تولید خواهد
رســید؛ آنهــم در شــرایطی که هــم هزینههای
کمتــری را متحمــل خواهد شــد و هــم زمان را
بــرای راهانــدازی واحدهــای تولیــدی جدیــد از
دست نخواهد داد.
طبیعتــا افزایش ظرفیــت تولید در یک واحد
تولیــدی که هرچنــد محدود از ســالهای قبل
فرآینــد تولیــد را در درون خــود داشــته اســت،
بسیار سریعتر از طی کردن فرایند صدور مجوز
و راهاندازی یک واحد تولیدی جدید رخ خواهد
داد.
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
و مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و
شــهرکهای صنعتــی ایــران در اینبــاره گفتــه
اســت« :امســال بــرای ســه هــزار و  300واحد
صنعتی کــه زیر  50درصــد کار میکنند ،برنامه
افزایش ظرفیت را در دســتور کار خود داریم که
با ارتقای ظرفیت این تعداد واحد صنعتی نیمه
فعال بــرآورد میشــود بالغ بر  17هــزار فرصت
شــغلی جدیــد در شــهرکها و نواحــی صنعتی
کشور ایجاد شود».
افزایــش ظرفیــت تولید واحدهــای صنعتی
و تولیــدی ،هم در کمترین زمان ،ســطح تولید
را در ایــن مجموعههــا افزایــش خواهــد داد،
هــم دولت را خیلی ســریع به اهدافش خواهد
رســاند و هــم اینکه این اقدام خیلی ســریع بر
رشد شــاخصهایی همچون اشــتغال ،تولید،
بیــکاری ،ســرمایهگذاری و ...تأثیــر خواهــد
گذاشت.
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دانشآموزان پرچم صرفهجویی مصرف آب را بلند کردند
شیطان معرفی میکند ،افزود :متاسفانه شاهد
اســراف مقادیر زیادی آب در کشــور هســتیم که
بهتر اســت در اماکن عمومی ،ادارات و مســاجد
با تعبیه شــیر آب پدالی یا چشمی از هدررفت آب
جلوگیری شود.

ســپهرغرب ،گــروه خبــر  -شــهره کرمــی :بــا
توجه بــه کاهش چشــمگیر آبهای زیــر زمینی،
دانشآمــوزان در ســومین طــرح دانشآمــوزی
نجات آب ،برای حفظ منابع آبی آموزش دیدند.
چهارشنبه یکم تیرماه آیین اختتامیه سومین
دوره طــرح دانشآمــوزی نجــات آب موســم
بــه طــرح دانــاب بــه منظــور آمــوزش و ترویــج
صرفهجویی در مصرف آب برگزار شد.
تعبیه شیر پدالی در اماکن عمومی
مدیــرکل امــور اجتماعی اســتانداری همدان
در این مراســم با اشــاره به اینکــه دانشآموزان
میتواننــد «پلیــس آب» باشــند ،افــزود:
دانشآمــوزان به عنوان مبلغــان صرفهجویی و
ترویجدهنــدگان فرهنــگ مصرف صحیــح آب در
خانــواده میتواننــد بــا تذکرهــای محبتآمیــز از
اســراف در خصــوص ایــن مایه حیــات جلوگیری
کنند.
غالمرضــا فریدونی بــا بیان اینکــه خداوند در
قرآن کریم  63مرتبه به کلمه «ماء» اشاره کرده
اســت ،گفت :خداوند در قرآن یکی از نشانههای
قدرت خود را نزول آب معرفی میکند.
ســپهرغرب ،گروه خبر  -ملیــکا قانعی :کارگردان
تئاتــر اتــاق مــن بــا اشــاره بــه اولیــن روز اجرایــی
جشنواره گفت :امســال هم با حضور پرشور مردم
همــدان در اولین اجــرا دلگرم شــدیم و امیدواریم
با اســتقبال بیشــتری طی روزهای آینــده برخوردار
شویم.
بــا وجود گذشــت چند ســال از میزبانی همدان
در جشــنواره تئاتــر کــودک و نوجــوان و ضعــف
زیرســاختها این ســوال اساســی مطرح است که
ارزیابی زیرساختها در جشنواره کودک و نوجوان
چگونه انجام شده است؟
پس از افتتاحیه جشنواره کودک و نوجوان ،روز
چهارشــنبه نخســتین روز جشــنواره بهطور رسمی
آغاز به کار کرد که با اســتقبال کودکان و نوجوانان
و خانوادههــای همدانی روبهرو شــد و ســالنهای
یخزده نمایشــی پس از گذشــت دوســال با گرمای
حضــور کــودکان و نوجوانــان جانــی تازه بــه خود
گرفته است.
یکــی از اولیــن اجراهــا تئاتــر «اتــاق مــن» بــه
کارگردانــی لیال همایــون و نویســندگی محمدرضا
فالحی از شــهر مرودشــت فارس بــود به مدت 50
دقیقه به روی سن رفت.
نمایشــی که در نخســتین اجرا میزبان چشــمان
پرشــور کودکان و دانشآمــوزان همدانی بود؛ این
نمایــش بــا صحنــهای از بیمارســتان آغاز شــده و از
زندگــی یک نوجوان ســرطانی و چالشهــای فکری
و نبــرد بــا بیماری او حکایت میکــرد ،نوجوانی که با
تربچــهای خیالی لحظات ســخت خــود را میگذراند
و بــا الهــام گرفتن از ایــن فرد خیالی امیــد را در خود
پررنگتر کرده و برای زندگی بهتر خود تالش میکرد.
پس از اتمام صحنه نمایشی ،بازیگران و عوامل
صحنــه بــا اســتقبال گــرم تماشــاچیان و تشــویق
کودکان همراه شــده و با وجود اینکه نمایشــنامه
آنهــا بــا محتوایــی بینظیر ،ظرافــت بیــان و اجرای
خوب بازیگران همراه بود ،اما عدم فضای مناسب
و نبود زیرساختهای الزم بیشتر به چشم میآمد!

وی بــا بیــان اینکــه اهمیــت صرفهجویــی آب
موضوع قابل تشــریحی نیســت ،افزود :موضوع
اســتفاده و صرفه جویی آب از بدیهیئت اســت و
هر فرد عاقل بدون حدیث و اســتدالل و آیه هم
متوجه آن خواهد بود.
این مسئول ادامه داد :طی  30سال گذشته
هر ســال شاهد افت نیممتری آبهای زیر زمینی
بودهایم که در دوســال اخیر آبهــای زیر زمینی
هفت و نیم متر افت داشتهاند.
فریدونی با اشــاره بــه اینکه جنــگ آینده دنیا
جنگ آب بوده و این مطلب صحیح است ،اذعان
کــرد 30 :ســال آینده خشکســالی مطلق خواهد
بود و ایران صدو ســی و یکمین کشــور در میان
 195کشور دنیا بوده که متوسط بارندگی آن یک
چهارم دنیاست.
وی بــا یــادآوری اینکه اگر در حفــظ منابع آبی
م مدیریت داشــته باشــیم با مشکل جدی
نتوانی 
مواجه میشویم ،گفت :در سایر کشورها کشت
محصوالت آببــر را ممنوع کردهاند تا منابع آبی
خود را حفظ کنند.
این مســئول در پایان ســخنان خود با اشاره
بــه اینکــه قــرآن کریــم اســرافکاران را بــرادران

بــه نظــر میرســد نبــود زیرســاخت مناســب
ی است که گریبان جشنواره تئاتر استان را
چندسال 
گرفته و همین امر مجال هنرنمایی بهتر و پرشورتر
را بــه هنرمندان نمیدهد ،بهطوریکه طی صحبت
بــا تعــدادی از شــرکتکنندگان جشــنواره متوجــه
خــاء چشــمگیر زیرســاختها و نارضایتــی عوامل
اجرایی از این مشکالت شدیم.
نگاهــی بــه اســتانداردهای جهانــی و کشــوری
ســالنهای آمفیتئاتــر نشــان میدهد مــواردی از
قبیــل ســالن ورودی و محــل انتظــار ،ســالن اجرا،
فضاهــای خدماتی پشــت صحنه ،اتاق نــور و صدا،
اتــاق اســترحت مهــم بــوده و از ایــن رو برخــی از
سالنهای همایشی در کشور چندمنظوره هستند
کــه البتــه بعضًا نــوع صندلی یــا ابعاد ایــن فضاها
ممکن است متفاوت باشد ،اما اینطور نیست که
کامل حذف شده یا نادیده گرفته شوند .مسألهای
کــه گویا در همدان اهمیــت چندانی برای متولیان
امر ندارد.

تصور نامحدود بودن منابع زیرزمینی
نادرست است
معــاون حفاظت و بهرهبــرداری آب منطقهای
همــدان نیــز در ایــن مراســم با اشــاره بــه اینکه
تصور نامحدود بودن منابع زیرزمینی نادرســت
اســت ،گفت :در منطقه کبودرآهنگ شــاهد بروز
فروچالهها هســتیم کــه به دلیل افــت  26متری
آبهای زیرزمینی است.
داوود شاهســوند بــا بیــان اینکــه درطــول
تاریخ ،وجود و از بین رفتن تمدنها وابســته به
منابــع آبی بوده ،گفت :امــروزه باید صرفهجویی
در مصرف آب را ســرلوحه زندگی قرار دهیم ،زیرا
از میزان  100درصد منابع آبی در اختیار کشور 92
درصد در بخش کشــاورزی ،حدود  6درصد شرب
و  2در صد در اختیار صنعت قرار دارد.
وی بــا اذعــان اینکــه ســد اکباتــان از ذخایــر
اســتراتژیک شهر همدان اســت ،گفت :اگر بارش
نباشــد بــرای تأمیــن آب شــهر دچــار معضــل و
مشــکل میشــویم ،ضمــن اینکــه میــزان بارش
متوســط اســتان  340میلیمتر بوده که نسبت
به  30سال گذشته بارشها کاهشی است.
ایــن مســئول افــزود :بــا وجــود بــارش 228
میلیمتــری در اســتان ،نســبت به ســال قبل که
ســال خشــکی بود همچنــان  16درصــد کاهش
بارش را شاهد بودهایم.
شاهســوند بــا اشــاره بــه مشــکالتی کــه
کشــاورزان در تامین منابع آبی دارند نیز تصریح

کــرد :در بخش کشــاورزی موضــوع تامین آب در
شــرایط خشکســالی هزینهبر بوده که اغلب هم
ثمربخش نبوده است.
دریافت یکهزار اثر دانشآموزانی
رئیــس جهاددانشــگاهی واحد همــدان نیز از
مشــارکت  32هزار دانشآموز مقطع متوسطه
اول در طــرح دانشآمــوزی نجــات آب موســوم
به داناب در ســطح اســتان خبر داد و گفت :این
دوره ســومین دوره طــرح داناب را شــاهدیم که
طرحی سهجانبه بوده و کارفرمای آن شرکت آب
منطقهای ،مجری آن آموزش و پرورش و مشاور
آن جهاددانشگاهی است.
علــی کالنترنیــا بــا اشــاره بــه شــیوهنامهها،
مســابقات و نحــوه اجــرای طــرح افــزود :در این
خصوص جلســات متعددی برگزار شــد ،ســپس
در آذرماه ســال گذشــته رابطین آمــوزش دیده
و بعد آموزش معلمان در  11منطقه آغاز شد.
وی ادامــه داد  :مرحلــه بعد ســنجش ســطح
اطالعــات دانشآمــوزان بــود کــه در ســطح
متوســطه اول برگزار شــده و آمــوزش آنها دی
مــاه آغاز شــد .در این خصوص دبیــران مدارس
در انتقــال مفاهیــم مربــوط بــه صرفهجویــی
دلسوزانه عمل کردند.
کالنترنیا به برگزاری مسابقات در این خصوص
پرداخــت و تصریــح کــرد :یکهــزار اثــر از مناطق
مختلف توســط آموزش و پرورش دریافت شد و
از میــان آنهــا  200اثر انتخاب شــده و در نهایت
 34اثر منتخب شدند.
وی بــا بیــان اینکــه دانشآمــوزان میتوانند
ســفیران مصرف بهینه در جامعه باشــند ،گفت:
ایــن تعــداد دانشآموز کــه میــزان قابلتوجهی
اســت ،بــه عــاوه خانوادههایشــان میتواننــد

نقاشی قدیمی گوزن در غار علیصدر
را تأیید نمیکنیم

کمــک شــایانی به مصــرف بهینــه آب در اســتان
داشته باشند.
اســتفاده از شیرهای پدالی در مدارس
مطرح شد ،پیگیری نشد!
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان همدان
هم در این اختتامیه با اشــاره بــه روند تصاعدی
افــت آبهای زیــر زمینی افــزود :رونــد تصاعدی
بســیار خطرناک اســت ،ضمن اینکه صرفهجویی
در مصــرف آب خانگــی کــه در ایــن طــرح پیگیری
شــده ،اما در بخش کشــاورزی و صنعت شــاهد
مصرف آب بیشتری هستیم.
محمود نقوی با بیان اینکه این طرح شــامل
 10درصــد از دانشآمــوزان بــوده ،گفــت :در
دورههــای بعدی این طرح ،بایــد موارد مهمتری
آموزش داده شود .مثال کشتهای جایگزین در
بخش کشــاورزی مانند کاشــت هندوانــه ،خیار و
ســیب زمینی که توجیه نداشــت ه جایگزین شده
و اســتفاده از ظرفیــت گلخانههــا در نظــر گرفته
شود.
وی با اشــاره بــه اینکه اســتفاده از شــیرهای
پدالــی بهمنظور صرفهجویــی در مدارس مطرح
شــده بــود ،تصریــح کــرد :نصــب ایــن شــیرها
بهمنظور صرفهجویی بیان شــده بود که پیگیری
نشد.
نقــوی در پایان ســخنان خــود با بیــان اینکه
باید در ســاخت خانهها و مدارس و نوســازیها
از انرژیهــای طبیعی بهره بگیریم ،اذعان کرد :ما
باید نگاه همهجانبه بــه نعمتهای اطراف خود
داشــته باشــیم .در روســتاها نیز شــرایط باید به
گونهای باشــد که مراتع و پوشش گیاهی آسیب
ندیده و کشــاورزان با طریقه صحیح شــخم زدن
آشنا باشند.

کارگردان تئاتر اتاق من:

با استقبال گرم مردم دلگرم شدیم
بیشــک عمــر بنــای یــک آمفیتئاتــر یــا ســالن
همایــش از  40ســال بیشــتر بوده و بدیهی اســت
مســئوالن هــر ســازمان یــا بخــش اداری بــه فکــر
بازســازی و نو کردن تجهیزات این سالنها بیافتند،
تــا با گذشــت زمــان بتواننــد بهترین اســتفاده را از
آنها ببرند ،همدان هم مســتثنا نبــوده و احتماال از
این قاعــده پیروی میکند ،اما باید به این موضوع
دقــت کنیم که طــی چندســالی که اســتان میزبان
میهمانــان داخلــی و خارجی بــوده نبــود امکانات
و فضــای مناســب کــه قصههــای تکراری هر ســاله
هســتند ،موجــب بدبینی بــه فرهنگ و هنــر زیبای
اســتان و البته کشور خواهد شد .بر این اساس به
نظر میرسد بازسازی تجهیزات باید بهطور اصولی

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر:

و طبق اســتانداردهای مطرح در سطح دنیا انجام
شود ،مسالهای که در واقعیت با آن غریبه بوده و
توجهی نداریم.
یکی دیگر از معضالتی که بیشتر هنرمندان با آن
مواجــه بودند عدم اطالعرســانی صحیح چگونگی
رزو سالن و امکانات بود که متاسفانه این موضوع
سبب گلهمندی اکثر شــرکتکنندهها شده بود که
انتظــار میرود این مســاله طی روزهــای آتی مورد
توجه متولیان برگزاری جشنواره قرار بگیرد.
بــا ذکر این نــکات آنچه در ادامــه میآید گفتگو
بــا کارگــردان تئاتر «اتاق مــن» درخصوص نمایش
گروه اوست که میخوانید:
لیــا همایــون در گفتگــو بــا خبرنــگار

ســپهرغرب ،گــروه خبر :مدیرعامل شــرکت ســیاحتی
علیصدر با تکذیب کشف نقاشی گوزن در غار گفت :این
نقاشی را ممکن اســت خود کارکنان غار طی سالهای
گذشته طراحی کرده باشــند و تا یک باستانشناس آن
را نبینــد ،قابــل تأیید نیســت ،بنابراین شــرکت فعًال این
موضوع را تکذیب میکند.
پیــرو مطلبــی کــه در فضای مجــازی مبنی بر کشــف
نقاشی قدیمی یک گوزن در غار علیصدر در حال انتشار
است ،موضوع را از مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر
پیگیری کردیم.
کریــم ملکــی ضمــن رد این مطلــب اظهار کــرد :اصًال
موجــود زنــدهای در غــار نبــوده کــه نقاشــی آن روی
دیوارههای غار باشد.
وی بیــان کــرد :ایــن نقاشــی را ممکــن اســت خــود
کارکنان غار طی ســالهای گذشته طراحی کرده باشند
و تا یک باستانشــناس آن را نبیند ،قابل تایید نیســت،
بنابرایــن شــرکت علیصدر فعــًا این موضــوع را تکذیب
میکند.
مدیرعامــل شــرکت ســیاحتی علیصــدر در پاســخ به
اینکه چه زمانی قرار اســت باستانشناسی این نقاشی
را ببینــد تصریح کرد :کســی که این مطلــب را درج کرده
بارهــا اخبــار ضــد و نقیض از خود منتشــر کــرده و اصًال
قابل اعتماد نیست.
ملکــی عنوان کــرد :ما بهدنبال باستانشــناس برای
تاییــد این نقاشــی نیســتیم و کســی کــه ایــن مطلب را
گذاشــته خود باید ایــن کار را انجام دهد هرچند ممکن
اســت ما نیز از یک کارشــناس باستانشــناس استفاده
کنیم.
وی در پاســخ به اینکه این نقاشــی در کجای غار قرار
دارد گفــت :ما هم اطالعی نداریم و مثل شــما تازه این
مطلب را دیدیم.

ســپهرغرب بــا بیــان اینکــه گــروه نمایشــی «اتــاق
من» از اســتان فارس ،میهمان بیست و هفتمین
جشــنواره کــودک و نوجــوان اســت ،گفــت :ایــن
نمایــش زندگــی یــک نوجــوان ســرطانی را بــرای
کــودکان و نوجوانــان طــرح کــرده و در کنــار بیان
ســاده و روان از چالشهــا و ســختیهای بیمــاری
سرطان میگوید.
وی خاطرنشــان کــرد :زمانی که ایــن نوجوان در
نبرد با بیماری اســت،یک شخصیت به نام تربچه به
اتاقش میآید و تا با صحبت و بازی به روحیه تحلیل
رفتــه ایــن نوجــوان جانــی دوبــاره ببخشــد و توان
مقابله بهتر با بیماری را به او بیاموزد.
ایــن کارگــردان نمایشــی بــا بیــان اینکــه تربچــه
سعی دارد نوجوان را از تخت بیمارستان دور کند و
بیــرون اتــاق را به او نشــان دهد ،اذعان کــرد :تمام
تــاش مــا این اســت که کــودکان را از حصــار فکری
خود بیرون بکشیم و به رویاهایشان امید ببخشیم.
همایــون در بخــش دوم ســخنان خــود بــه

اصالحیه

آگهی مالکیت سند المثنی :چون آقای محمد ذوالفقاری فرزند غالمرضا به شماره ملی  4133125282ت.ت  1366/5/8با ارایه دو برگ استشهاد

پیــرو چاپ نوبــت اول آگهــی تجدید مناقصــه عمومی یک
مرحله ای همراه با ارزیابی ساده (کد  ) 1401-04شرکت پخش
فــرآورده های نفتــی منطقه همدان در تاریــخ  1401/04/01در
روزنامه سپهرغرب به اطالع می رساند بازگشایی پاکت ها با هر تعداد شرکت
کننده در مناقصه انجام خواهد شد.

محلی که امضاء گواهان در دفتر اسنادرسمی شماره  21نهاوند گواهی گردیده و برابر درخواست وارده اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ پالک
 46فرعی از  32اصلی واقع در بخش  2ثبت نهاوند به سریال 908950ب 98/واصل گردید ،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

روابط عمومی منطقه همدان

شماره آگهی16679 :شماره مالف1411 :

فراخوان خرید خدمات مشاوره

شماره م الف 534

نوبت اول

جمعیــت هــالل احمراســتان همدان درنظــردارد طبقه اول ســاختمان جمعیت هالل احمر شهرســتان رزن به آدرس :شهرســتان رزن
باالتــر از میــدان جهاد -بلوار امام رضا -جنب بیمارســتان ولی عصر -نبش خیابان اندیشــه ،با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (مزایده ) بصورت اینترنتی با شــرایط زیر ،به باالترین قیمت پیشــنهادی بصورت اجاره واگذار نماید .لذا ازمتقاضیان محترم در این مزایده تقاضا
می شود ضمن بازدید از مکان مورد نظر در آدرس فوق االشاره ،از ساعت  10صبح روز یکشنبه مورخ  1401/4/5لغایت روز چهارشنبه مورخ 1401/4/8
جهــت تهیه اســناد و تا ســاعت  19روز ســه شــنبه مــورخ  ،1401/4/21جهت ارایه پیشــنهاد به وب گاه تــدارکات الکترونیکــی دولت ( مزایده ) به نشــانی
 www.setadiran.irمراجعه نمایند.
شرایط مزایده:
 -1به پیشــنهاداتی که بعد از تاریخ مقرردر اســناد مزایده ،وصول گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-2به پیشــنهاد های مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -3ســایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشــتر با جمعیت هالل احمر شهرســتان رزن تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان همدان

نوبت اول

اداره کل راه و شهرســازی اســتان همدان در نظر دارد از طریق فراخوان خرید خدمات مشــاوره بر اســاس روش کیفیت و قیمت نسبت به انتخاب مشاور
ذیصالح جهت پروژه های ذیل اقدام نماید .از مشــاوران محترم دعوت می گردد در صورت تمایل نســبت به دریافت اســناد و شرکت در فرایند ارزیابی از طریق
مراجعه به سامانه ستاد اقدام نمایند.
شماره فراخوان

موضوع

روش انتخاب مشاور

1401-4

طرح جامع شهر مالیر

کیفیت و قیمتQCBS ،

1401-8

طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی شهر همدان

کیفیت و قیمتQCBS ،

مهلت دریافت اسناد  :از ساعت  13تاریخ  1401/04/04تا ساعت  19تاریخ 1401/04/07
آخرین مهلت تحویل پاکات ارزیابی  :تا ساعت  19تاریخ 1401/04/14
تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی  :ساعت  9صبح تاریخ 1401/04/15
نحوه ارسال اسناد  :بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir
محل بازگشایی پاکات  :سی متری سعیدیه ،اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

شماره مالف538 :

آگهئ مزایده اجاره طبقه اول ســـاختمان جمعیت هالل احمر
شهرســـتان رزن متعلق به جمعیت هالل احمر استان همدان

جشــنوارههای ســالهای گذشــته نیز گریــزی زد و
افزود :جشــنوارههای سال گذشــته بسیار عالی ،با
شمایلی شکیل و پرمحتوا برگزار میشد.
کارگــردان تئاتــر اتاق من با اشــاره بــه اولین روز
اجرایــی جشــنواره گفــت :امســال هــم بــا حضــور
پرشــور مردم همــدان در اولین اجرا دلگرم شــدیم
و امیدواریم با استقبال بیشتری طی روزهای آینده
برخوردار شویم.
همایون خاطرنشــان کرد :باتوجه به شرایط بد
اقتصــادی و وضعیــت کرونایــی کــه مــدت طوالنی
اســت بر جامعه حاکم شــده ،باید بــرای کودکان و
نوجوانان ،مدیریت بحرانهای زندگی و ســختیها
را نهادینه کنیم.
وی بــا بیــان اینکه جوانــان میتوانند بــا امید و
تالش ،آینــده بهتری را برای خود رقــم بزنند ،گفت:
جوانان باید از دســت روی دســت گذاشــتن دست
بردارنــد و به این باور برســند کــه میتوانند دنیای
پیرامــون خــود را تغییر دهند و این امــر تنها با باور
ذاتی خود محقق میشود
این هنرمند مرودشــتی در خاتمه سخنان خود
با اشــاره به عوامل اجرایی نیــز گفت :مهدی روزگار
دســتیار کارگردان بوده و فاطمــه غالمزاده ،احمد
براتــی ،مهســا آل ســعدی بازیگران نمایــش «اتاق
مــن» بودنــد ،عاطفه زار ع منشــی صحنــه و امین
روزگار نیــز مدیر صحنه ایــن کار بودند ،ضمن اینکه
میزبــان وحید محمدی از همدان نیز بودیم که کار
گریم آقایان را انجام دادند.

نوبت اول  ...... 1401/04/02نوبت دوم 1401/04/04

شماره تماس081-38223001 :

خبــــــر

4

میزان جابهجایی مرسوله ُپستی
در کردستان بیش از  10درصد
رشد یافت
ســپهرغرب ،گروه خبر :سرپرست اداره کل پست کردستان
گفت :میزان جابهجایی و ترافیک مرســوله ُپســتی اســتان در
ســهماهه نخســت امسال نســبت به مدت مشــابه پارسال،

پنجشنبه  2تیرماه  1401شماره 2329

 10.78درصد افزایش یافت.
قاســم خداویســی اظهــار کــرد :از ابتــدای فروردینمــاه
امســال تاکنون یک میلیون و  27هزار و  665فقره مرســوله
پستی (صادره و وارده) در استان جابهجا شده است.
وی با بیان اینکه در این مدت  563هزار و  268مرســوله
وارد اســتان و  464هــزار و  397فقــره صــادر شــده اســت،
افزود :ترافیک مرســولههای صادره نســبت به مدت مشابه

ســال قبــل  9درصــد و وارده  11.54درصــد رشــد را نشــان
میدهد.
سرپرســت اداره کل پســت کردســتان یــادآور شــد :در
ســهماهه نخست سال گذشــته درمجموع  952هزار و 472
فقره مرســوله پســتی در استان جابهجا شــد که  487هزار و
 872فقره وارده و  464هزار و  600مورد نیز صادره بود.
خداویســی گفــت :زمــان بــه مقصــد رســیدن بســتههای

ُپســتی با توجه به نوع عادی ،سفارشــی ،ویــژه بودن ،داخل
اســتان ،استانهای همجوار و سایر استانها متفاوت بوده،
اما روند توزیع عادی است.
وی از مــردم خواســت درصورت مراجعه به ادارات ُپســت
پروتکلهای بهداشــتی را رعایت کنند و اضافه کرد :مراجعان
آدرس و کد پســتی مرســوله را دقیق ثبت کنند تا مشکلی در
روند ارسال بسته بهوجود نیاید.

sepehrgharb.news@gmail.com

www.sepehrpress.ir

اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده در استان کردستان
ُ
 1090عمدهفروش و خردهفروش مواد مخدر بازداشت شدند

ســپهرغرب ،گــروه خبــر :دبیــر شــورای
هماهنگیمبــارزه بــا مــواد مخــدر در کردســتان
از کشــف  373کیلوگــرم انــواع مــواد مخــدر در
ل خبــر داد و گفــت :با
ســهماهه نخســت امســا 
اجــرای طــرح پاکســازی نقاط آلــوده در اســتان
ُ
یکهــزار و  90عمدهفــروش و خردهفروش مواد
مخدر بازداشت شدند.
سردار علی آزادی پیش از ظهر روز گذشته در
نشســت خبری با اصحاب رســانه که بهمناسبت
هفتــه مبــارزه بــا مواد مخــدر در ســنندج برگزار
شد ،با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقالب
اســامی و تبریــک ایــن ایام بــه همه همــکاران
خــود و فعاالن این عرصــه ،اظهار کرد :امســال
هفتــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر از یکم تا هشــتم
تیرماه جاری با شــعار «همه با هم نه به اعتیاد،
یاریگر هم باشیم» نامگذاری شده است.
وی از تشــکیل و فعالیــت کمیتههای مختلف
ازجمله مشارکتهای مردمی ،مشارکت حقوقی
و قضائی ،شناســایی امــوال ،مقابله بــا عرضه و
جرائــم ،فرهنگی ،درمــان ،پیشــگیری ،پژوهش و
بانوان زیر نظر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد
مخــدر خبر داد و گفــت 160 :برنامه در این هفته
در سطح استان برگزار میشود.
فرمانــده انتظامــی و دبیر شــورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر کردســتان با اشاره به اینکه
 25دســتگاه مختلــف در اســتان متولــی و عضو
این شــورا هســتند ،تصریــح کرد :این شــورا تنها
یکی از متولیان این حوزه بوده و باید همه باهم

بــرای جلوگیری از گســترش مصرف مــواد مخدر
تالش و همکاری کنیم؛ چراکه پدیده مواد مخدر
و اعتیاد زمینهساز آسیبهای اجتماعی است.
وی بــا بیــان اینکــه تقدیــم چهــار هــزار و 200
شــهید و بیــش از  13هــزار جانبــاز بیانگر دغدغه
مقابلــه بــا مــواد مخــدر و جلوگیری از گســترش
آن اســت ،عنوان کرد :دشــمنان طــوری وانمود
کردهاند که آســیبهای این حــوزه برای متولیان
م نیســت ،درحالــی کــه اینهــا واقعیت
امــر مهــ 
ندارد.
ُ
آزادی از کشــف یــک تــن و  420کیلوگرم مواد
مخدر در طول سال گذشته در استان کردستان
خبــر داد و افــزود :این آمار کشــفیات نســبت به
مــدت مشــابه ســال قبلتــر  24درصــد افزایش
داشته است.
وی از کشــف بیــش از  373کیلوگــرم انــواع
ل جاری در
مواد مخدر در ســهماهه نخســت سا 
اســتان خبر داد و بیان کرد :این میزان کشــفیات
نســبت بــه مدت مشــابه ســال قبــل  23درصد
افزایش داشته است.
فرمانــده انتظامــی اســتان کردســتان از
بازداشــت یکهــزار و  90نفــر عمدهفــروش و
ُ
خردهفروش مواد مخدر در طول ســال گذشــته
تاکنــون در اســتان خبــر داد و عنــوان کــرد:
همچنیــن در ایــن مــدت  612معتــاد متجاهر در
کردستان دستگیر و جمعآوری شدهاند.
آزادی بیان کرد :با وجود این میزان کشفیات،
نرخ جرم در کردســتان نســبت به سایر استانها

گرمای شدید در راه ایالم

دمای مناطق گرمسیر به باالتر از  50درجه رسید
ســپهرغرب ،گروه خبر :کارشناس هواشناسی
ایــام در ارتباط بــا ورود موج گرم بــه ایالم گفت:
بــا گذشــت یــک روز از آغــاز فصــل تابســتان و
ورود مــوج جدیــد گرمــا ،دمــای هوا بــرای مردم
بهویژه مشــاغلی که در فضای بــاز فعالیت دارند
کالفهکننده شده است.
ساســان رســتمی اظهــار کــرد :بــا ورود مــوج
جدیدگرما به اســتان ایالم  ،در هفته جاری دمای
هــوا در مناطــق سردســیری بــه  40درجــه و در
مناطق گرمســیری اســتان (مهران و دهلران) به
باالی  51درجه رسیده است.
وی افــزود :نقشــهها و الگوهــای پیشیابــی
هــوا نشــان میدهــد کــه ایــن وضعیت تــا عصر
چهارشنبه ( 1تیرماه  )1401ادامه داشته است.
کارشــناس هواشناســی ایــام تصریــح کــرد:
باتوجــه به وزش شــدید بــاد احتمال تشــکیل و

نفوذ توده گردوغبار به استان وجود دارد.
معصومــه نیازی ،رئیس بیمارســتان دهلران
نیــز از گرمازدگــی و بســتری بیــش از  50نفــر
از شــهروندان دهلرانــی خبــر داد و گفــت :در
شــبانهروز گذشــته بیش از  50نفر از شهروندان
دهلرانــی دچار گرمازدگی شــدهاند که اقدامات
درمانــی (ســرمتراپی) بــرای آنــان انجــام شــده
است.
لطیــف صادقی ،فرماندار دهلــران نیز با تأکید
بــر افزایــش شــدید دمــای هــوا در شهرســتان
دهلران از خراب شــدن پست فوق توزیع ورودی
بــرق شهرســتان دهلــران خبــر داد و گفــت :بــه
جهــت کاهــش بــار مصــرف بــرق این شهرســتان
و پیشبینــی تأمیــن بــرق شــهروندان ،ادارات
شهرســتان در مقطع مــورد نظر تعطیــل و روند
قطع برق مدیریت شد.

بهرهمندی رایگان  36700دهلرانی
از پوشش بیمه سالمت
ســپهرغرب ،گــروه خبــر :مدیــر بیمه ســامت
دهلــران گفــت 36 :هــزار و  700نفــر در ایــن
شهرستان بهصورت رایگان و بدون پرداخت حق
بیمه از پوشش بیمه سالمت بهرهمند هستند.
فــروزان عبدالهیپــور اظهار کــرد :بیش از 47
هزار نفر در شهرســتان زیر پوشش بیمه سالمت
قرار دارند و از این جمعیت حدود  36هزار و 700
نفر بهصورت رایگان و بدون پرداخت حق بیمه از
پوشش بیمه سالمت استفاده میکنند.
وی افــزود :هشــت هــزار و  600نفــر از ایــن
بیمهشــدگان در قالــب صنــدوق همگانــی بیمه
ســامت زیر پوشــش بیمه درمان قرار گرفتهاند
و ادامــه پوشــش رایــگان بیمــه آنهــا در ســال
جــاری ،منــوط بــه دهــک وضعیــت اقتصــادی
اعالمــی خانوار از طریق وزارت رفاه اســت و برای
دهکهــای پایین پوشــش بیمــه رایــگان درمان

همچنان ادامه خواهد داشت.
مدیر بیمه ســامت دهلران تأکید کرد :بیش
از  28هــزار نفــر بیمهشــده روســتایی نیز درحال
حاضــر رایــگان زیــر پوشــش بیمه ســامت قرار
دارند و ارائه خدمات درمانی به این جمعیت در
قالب خدمات سطح یک از طریق مراکز خدمات
جامع ســامت ســطح شهرســتان درحال انجام
است.
عبدالهیپــور یــادآور شــد :در راســتای ارائــه
خدمــات ســطح یــک بهینــه بــه بیمهشــدگان
روســتایی ،پایشهــای ماهیانــه از مراکز خدمات
جامــع ســامت توســط تیــم مشــترک شــبکه
بهداشــت شهرســتان و اداره بیمــه ســامت
شهرســتان دهلــران بهعمل میآیــد و نواقص و
مشــکالت این مراکز در جلســات مشترک بررسی
میشود.

مخالفت شهرداری ایالم با سرمایهگذاری
بخش خصوصی صحت ندارد
ســپهرغرب ،گــروه خبــر :شــهردار
ایــام گفت :خبــر منتشــره در فضای
مجــازی مبنــی بــر عــدم اســتقبال از
ســرمایهگذار احــداث شــهربازی در
ایالم مورد تأیید نیست و کذب است.
بابــک محمدیآونــدی روز
چهارشــنبه اظهــار کــرد :شــهرداری
ایــام آمــاده پذیــرش و همــکاری بــا
همــه ســرمایهگذاران بومی و غیــر بومی بخش
خصوصی است.
وی در مــورد خبر منتشــره در فضــای مجازی
توضیح داد :طی روزهای اخیر با فردی که مدعی
ســرمایهگذاری بــرای ایجــاد شــهربازی در یکی از
مناطــق تفریحــی و گردشــگری شــهر ایــام بود،
صحبتهایی انجام گرفت.
محمدیآونــدی ادامــه داد :امــا هنگامــی کــه
بازدید از کارگاه محل فعالیت فرد نامبرده شد ،وی

فاقد کارگاه و تجهیزات مورد نیاز بود.
شــهردار ایــام یــادآور شــد:
ســرمایهگذاری دارای شــاخصههایی
است که براساس آنها برای همکاری
بــا ســرمایهگذاران تصمیمگیــری و
اقدام میشود.
وی تأکیــد کــرد :شــهرداری ایالم از
همــه افــراد مایل بــه ســرمایهگذاری
که توان ایجاد طر حهای مختلفی چون عمرانی،
رفاهی و تفریحی دارند ،استقبال میکند.
خبــری در رســانههای مجــازی ایــام منتشــر
شــد که ســرمایهگذاری بــرای ایجاد شــهربازی در
بــام ایــام بــا شــهردار مذاکره کــرده و بــا جواب
منفــی و برخــورد ســرد شــهردار مواجه شــده و
از نتیجهبخشــی طــرح خــود در ایــام مأیــوس
میشود و اجرای آن را در یکی از شهرهای استان
خوزستان پیگیری میکند.

ولی فقیه ،استاندار ،ائمه جمعه و خانوادههای
معظــم شــهدا ،غبارروبی مزار شــهدا ،ســخنرانی
پیــس از خطبــه نمــاز جمعــه ،پاکســازی نقــاط
آلوده ،ســاماندهی معتادان متجاهــر ،برگزاری

بســیار پاییــن و در رده سیوســوم کشــوری قرار
دارد.
دبیر شــورای هماهنگی مبــارزه با مواد مخدر
اســتان کردســتان یادآور شــد :دیدار بــا نماینده

مســابقات ورزشــی ،میــز خدمــت ،آمــوزش و
کارگاههای آموزشــی و حمایت از درمان بیماران
نیازمنــد ازجمله برنامههای این هفته در اســتان
خواهد بود.

استاندار ایالم:

 8استان معین برای تکمیل زیرساختهای اربعین در مهران فعال هستند
ســپهرغرب ،گــروه خبــر :اســتاندار ایــام
گفــت :هشــت اســتان معیــن بــرای تکمیــل
زیرساختهای اربعین در مهران فعال هستند.
حســن بهرامنیــا صبــح روز چهارشــنبه در
دیــدار محمدرضــا کدخدازاده معاون ســاخت
و توســعه راههــای وزارت راه و شهرســازی بــا
عنــوان این مطلب که بــرای برگزاری یک اربعین
بهیادماندنی باید کاری کنیم که شــیرینی زیارت
زائران مضاعف شود ،اظهار کرد :امروز ایالم در
ایجاد و ترمیم زیرســاختهای جــادهای به یک
کارگاه عمرانی و سازندگی مبدل شده است.
وی در ادامــه گفــت :تســریع در تکمیــل
پروژههای حوزه راه اربعین در اولویت و دستور
کار استان قرار گرفته است.
ایــن مقام مســئول افــزود :امســال بخش
اعظمــی از زائران اربعین از مــرز مهران به کربال
مشــرف میشــوند کــه ایــن مهــم میطلبد به
زیرســاختهای این مرز بیش از گذشــته توجه
شود.

اســتاندار ایــام با اشــاره بــه اینکه امســال
پیشبینــی میشــود نزدیــک  80درصــد زائران
مهران را بهعنوان مسیر بازگشت خود به کشور
انتخاب کنند ،اضافه کرد :تالش خواهیم کرد با
اعتبــارات متمرکــز و رایزنیهای انجامشــده در
مرکز هیچ وقفهای در عملیات عمرانی پروژهها
ایجاد نشــود تا پروژههای عمرانی و راهســازی

در موعد مقرر به بهرهبرداری برسند.
اســتاندار ایــام بــا ابــراز رضایــت از عملکرد
مدیران کل راه و شهرســازی و راهداری استان،
گفت :نخســتین مدیری که در استان در دولت
سیزدهم ابقا شد ،عبداهلل بهادری مدیرکل راه
و شهرسازی بود.
وی همچنین با قدردانی از مدیرکل راهداری
و حملونقــل جادهای اســتان ،افــزود :از زمان
حضور ایشان در ایالم بهصورت مشارکتی 400
میلیارد تومان با ســازمان راهداری انعقاد قرار
داشتهایم.
در ادامــه محمدرضــا کدخــدازاده ،معــاون
ساخت و توسعه راههای وزارت راه و شهرسازی
نیــز در ایــن دیــدار بــا قدردانــی از تالشهــا و
پیگیری اســتاندار ایــام برای تکمیــل طر حها و
پروژههــای نیمهتمام اســتان ،گفــت :وزارت راه
و شهرســازی نیز در حد امــکان اعتبارات الزم را
بــرای پروژههای حوزه راه و شهرســازی اســتان
اختصاص خواهد داد.

مدیر مخابرات منطقه کردستان خبر داد:

افزایش  25برابری سرعت اینترنت در دو روستای کردستان
ســپهرغرب ،گــروه خبــر :مدیــر مخابــرات
منطقه کردســتان با اشاره به اجرای پروژههای
مخابراتــی در حوزههای مختلــف ،گفت :پهنای
بانــد اینترنــت در دو روســتای «تازهآبــاد» و
«جنتبو» به میزان  25برابر افزایش یافت.
بــه گــزارش ســپهرغرب و بــه نقــل از روابــط
عمومــی مخابــرات منطقــه کردســتان ،آزاد
حکمــت اظهــار کــرد :ایــن اقــدام بــا تــاش
شــبانهروزی همــکاران حــوزه دیتــا و انتقــال با
تأمین امکانات و تجهیزات الزم با سرمایهگذاری
 100میلیارد ریال در کمترین زمان صورت گرفته
است.
وی افــزود :افزایــش پهنــای بانــد اینترنــت
مخابرات موجب دسترســی ســریع مشــتریان

مخابراتــی بــه دادههــا و اطالعــات موجــود در
فضــای مجــازی ،انجــام برخی از کارهــای اداری
و روزمره بر بســترهای آنالین با ســرعت بیشتر،
ایجاد شــرایط بــرای ارائه و فــروش محصوالت
و تولیدات بومی در روســتاها (کســبوکارهای
آنالین) میشود.
حکمــت اظهار کرد :بر این اســاس مخابرات
منطقه کردستان در راســتای توسعه و ارتقای
زیرســاختهای مخابراتی و ارتباطی در ســطح
اســتان پروژههای قابل توجهای را تدوین کرده
است.
مدیر مخابرات منطقه کردستان اعالم کرد:
پهنــای بانــد اینترنــت در روســتاهای «تازهآبــاد
(عیســیآباد)» و «جنتبو» از توابع شهرستان

ســنندج از چهــار مــگ به  100مــگ ،معادل 25
برابر افزایش یافته است.
وی گفــت :اجــرای این پــروژه در روســتاهای
«تازهآباد» و «جنتبو» ،شــرایط ارتقای سرعت
ســرویس  ADSLو واگــذاری ایــن ســرویس به
متقاضیان جدید را فراهم آورده است.
حکمــت بــا بیــان این مطلــب که توســعه و
ایجــاد زیرســاختهای دیتــا در نقاط روســتایی
میتوانــد از پدیــده اجتماعــی مهاجــرت بــه
شــهرها جلوگیری کنــد ،تصریح کــرد :مخابرات
منطقه کردستان در کنار وظایف اصلی خود به
برنامه مســئولیتهای اجتماعــی در این حوزه
توجــه و نگاه ویــژهای دارد که بــرای تحقق این
مهم از هیچ تالشی دریغ نمی ورزد.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری ایالم:

وانتبارهای میوهفروش در سطح شهر ایالم ساماندهی میشوند
ســپهرغرب ،گــروه خبــر :رئیس
ســازمان ســاماندهی مشــاغل
شــهری شــهرداری ایــام گفــت:
بهزودی وانتبارهای میوهفروش
در ســطح شــهر ایالم ساماندهی
میشوند.
محــراب غریبــی اظهــار
کــرد :حضــور دستفروشــان،
وانتبارهــای میــوه فــروش در
ورودی و خروجیهــا ،میادیــن
و معابــر اصلــی باعــث مخــدوش
شدن سیمای شهر و ترافیک شده
است.
غریبــی افزود :شــهرداری در راســتای بند 20
مــاده  55قانون شــهرداریها در این موضوع
دو مرکز و جایگاه برای اســتقرار و ساماندهی
و جایگاهــی بــرای میوهفروشــان و وانتبارهــا
و نیز مشــاغل ســیار ســطح شــهر درنظر گرفته

اســت که مرکز شــماره یــک آن در بلوار مدرس
شــهر ایــام و مرکــز شــماره دو در بلوار شــهید
ســلیمانی روبــهروی خوابــگاه کوثــر دانشــگاه
علوم پزشکی است.
وی ادامه داد :اعتبار الزم در این راستا درنظر
گرفته شــده ،قصد داریم با ایجاد تبلیغات و نیز

اســتقرار سیستمهای مورد نیاز
ازجملــه روشــنایی ،نصــب بنر و
خطکشــی این وانتبارهــا را در
جایگاههــای درنظر گرفتهشــده
استقرار دهیم.
ایــن مقــام مســئول گفــت:
امیدواریــم کــه بتوانیــم بــا
ایجــاد ایــن دو مرکــز و اســتقرار
و ســاماندهی کمکــی بــه
معیشــت ایــن قشــر زحمتکش
کــرده باشــیم ،مــا میخواهیــم
که بــه کمــک ایــن وانتبارهای
میوهفــروش و حتــی مراکــزی کــه در ســطح
شــهرداری هســتند میوه و ترهبار بــا ارزانترین
قیمت ممکن به دست مصرفکننده برسد.
وی افــزود :بــا تمهیــدات اندیشیدهشــده
انتظــار مــیرود بتوانیــم طــی یــک مــاه آینــده
وانتبارها را در این دو جایگاه مستقر کنیم.

خبر
معاون بازآفرینی شهری و مسکن راه وشهرسازی
کردستان:

پاالیش متقاضیان طرح نهضت ملی
مسکن در کردستان درحال انجام است
ســپهرغرب ،گــروه خبــر :معــاون بازآفرینی شــهری و
مســکن اداره کل راه و شهرســازی کردســتان از ادامــه
پاالیش و بررســی مــدارک متقاضیان طــرح نهضت ملی
مسکن بهصورت شبانهروزی در استان خبر داد و گفت:
امیــدوارم با توجه ب ه تعداد متقاضیان ثبتنامی و لزوم
صرف وقت در ساماندهی متقاضیان واجد شرایط ،کار
پاالیش آنان حداکثر تا مردادماه به اتمام برسد.
مصطفــی رضایــی اظهار کــرد :برنامــه ابالغی نهضت
ملی مســکن در استان کردستان  87هزار و  239واحد
اســت که در جریــان مراحل مختلف ثبتنــام حدود 151
هزار نفر در شــهرهای استان متقاضی بهرهمندی از این
طرح و خانهدار شدن هستند.
وی ادامــه داد :بالفاصلــه کار رســیدگی بــه مــدارک
متقاضیــان بعــد از اتمام ثبتنام آغاز شــد و با توجه به
تعداد زیــاد متقاضیان ،این امر هنوز به اتمام نرســیده
و پیشبینــی میشــود حداکثــر تــا پایــان مردادمــاه
متقاضیان نهایی و واجد شرایط مشخص شوند.
معاون مســکن و بازآفرینی شــهری راه و شهرســازی
کردســتان افــزود :در بحــث تأمین زمین بــرای عملیاتی
کــردن نهضــت ملی مســکن در کردســتان نیــز با تالش
مضاعف همکاران کارهای شایســتهای انجام شــده که
میتوان به الحاق  112هکتار به شــهر سقز و آغاز فرآیند
الحاق  50هکتار به دیواندره و  147هکتار به شهر قروه
اشاره کرد.
سرپرست امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان:

کتابخانه عمومی سرای محله نایسر
به بهرهبرداری رسید

ســپهرغرب ،گــروه خبر :سرپرســت امــور اجتماعی و
فرهنگی اســتانداری کردســتان گفت :کتابخانه عمومی
ســرای محلــه ناحیه منفصل شــهری نایســر ســنندج با
حضور جمعی از مســئوالن اســتان و مدیران شهری به
بهرهبرداری رسید.
فرانــک رستگارنســب در افتتــاح کتابخانــه عمومــی
ســرای محله نایسر اظهار کرد :این کتابخانه عمومی به
مســاحت  250متر مربع و  120متر زیربنا برای اســتفاده
مردم ناحیه منفصل شــهری نایسر تجهیز و آماده شده
و دارای بخشهای متنوعی است.
وی افــزود :کتابخانــه عمومــی ســرای محلــه نایســر
شــامل ســالن مطالعه ،مخزن کتابخانــه ،بخش کودک
و همچنیــن بخــش ویــژه کالسهــای آموزشــی بــرای
اســتفاده عالقهمنــدان اســت و میتوانــد بــه یکــی از
کتابخانههای مجهز استان تبدیل شود.
رستگارنســب یادآور شد :بخش زیادی از منابع مورد
نیــاز کتابخانــه ســرای محله نایســر توســط اســتانداری
کردســتان و مابقــی آن توســط نهــاد کتابخانههــای
عمومــی کشــور ،اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی و
همچنین برخی از خیرین فرهنگی سنندج فراهم شده
است.
وی اضافه کرد :ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج
بــا جمعیتــی افزونبــر  80هزار نفــر با کمبــود فضاهای
فرهنگــی مواجــه اســت و راهانــدازی کتابخانــه ســرای
محله به همت کتابخانههای عمومی و اســتانداری گام
کوچکی در رفع این کمبودها بهشمار میرود.
ع دستی کردستان:
ث فرهنگی ،گردشگری و صنای 
مدیرکل میرا 

حفظ میراث جهانی هورامان
یک ضرورت است

ث فرهنگــی،
ســپهرغرب ،گــروه خبــر :مدیــرکل میــرا 
ع دستی استان کردستان گفت :حفظ
گردشگری و صنای 
میراث جهانی هورامان یک ضرورت بوده و از مهمترین
دغدغهها و برنامههای میراث فرهنگی استان است.
یعقــوب گویلیان روز چهارشــنبه در دیــدار با انجمن
قلــم و فعاالن منطقــه هورامــان اظهار کــرد :هورامان
دربردارنــده قدمــت تاریخی با پیشــینه کهــن فرهنگی،
ب و رســوم و نمادهــای فرهنگــی ویــژه اســت،
آدا 
منطقــهای که همه عناصر اصلــی آن در دامان طبیعت
خلق میشود.
وی افــزود :معمــاری روســتاهای موجــود در ایــن
منطقــه بــا انطباق بر شــیبها به شــکل پلکانی شــکل
گرفتــه اســت کــه نشــان از همنشــینی مســالمتآمیز
عوامل طبیعی و انسانساخت دارد.
ع دستی
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنای 
کردســتان بــا تأکید بر اینکــه بافت و اصالت روســتاهای
هورامــان باید با توجه به معمــاری و نمادهای منطقه
حفظ شــود ،ادامه داد :باید دهیاران این روستاها نگاه
ویژهتــری به بافت و جایگاه روســتاهای منطقه داشــته
باشــند تا ظرفیتهای توســعه هورامان ماهیت خود را
از دست ندهد.
وی ابــراز امیــدواری کرد بــا پیونــد و همافزایی میان
دو اســتان کردستان و کرمانشــاه و همچنین مردم این
منطقه بتوانیم معرفی صحیحی از ظرفیتهای بینظیر
منظر فرهنگی هورامان داشته باشیم.
برگزاری ســمینارها و نشســتهای علمی ،بهرهگیری
از دانــش بومی مردم منطقه هورامــان ،برگزاری کمیته
و کارگاههــای آموزشــی بــرای ائمــه جماعــت ،دهیاران
و مــردم منطقــه ،اســتفاده از ظرفیتها و پتانســیلها،
لــزوم تمرکززدایی و حفظ بافت تاریخــی منطقه ازجمله
مهمتریــن مواردی بود که در این جلســه بر آنها تأکید
شد.

طرح توسعه بیمارستان ولیعصر
(عج) اراک  85درصد
پیشرفت فیزیکی دارد
ســپهرغرب ،گــروه خبر :معاون توســعه مدیریــت منابع و
برنامهریزی دانشــگاه علوم پزشــکی اراک گفت :طرح توسعه

بیمارســتان حضــرت ولیعصــر (عــج) ایــن شــهر  85درصــد
پیشرفت فیزیکی دارد.
عبدالصمــد صمــدی افــزود :فرآینــد تکمیلــی ایــن طــرح
درمانــی از ماههــای گذشــته بــه کنــدی پیش میرفــت اما با
پیگیریهای انجامشــده اکنون شــتاب قابل توجهی به خود
گرفته است.
وی تأکید کرد :در بازدید کارشناســان و مسئوالن سازمان

برنامــه و بودجــه از پروژههای عمرانی حوزه ســامت ارزیابی
خــوب و مطلوبــی از رونــد ســاخت بــا پیشــرفت  60درصــدی
پروژهها گزارش شــده اســت و امید اســت تا پایان ســال اکثر
طر حهای درمانی استان به بهرهبرداری برسند.
معاون توســعه مدیریــت منابــع و برنامهریزی دانشــگاه
علــوم پزشــکی اراک خاطرنشــان کــرد :پیشبینــی میشــود
بــا توجه بــه قولهای مســاعدی که برای تأمیــن بودجه این

پــروژه داده شــده ،بیمارســتان ولیعصــر (عج) اراک تــا پایان
ســال و حتــی به احتمال زیــاد در دهه فجر ســال جاری مورد
بهرهبرداری قرارگیرد.
صمــدی گفت :ایــن بیمارســتان دارای  500تخت بســتری
است و افتتاح یکباره آن ممکن نیست و باید در مدت زمان
ســه ماهه و به آرامی و با آمادهســازی مرحلــهای تجهیزات و
امکانات به بهرهبرداری کامل برسد.
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تحلیل دادستانی بر احساس امنیت

چرا احساس نگرانی از سرقت همچنان در کرمانشاه وجود دارد؟

ســپهرغرب ،گروه خبر :دادســتان کرمانشــاه
گفــت :مطالبــه امنیــت از ســوی مــردم بــه حق
اســت ،اگــر چــه در ایــن راســتا نســبت بــه آمــار
کشــوری وضعیــت رضایتبخشــی داریــم ،امــا
همچنــان زمینههــای جرمخیــزی در اســتان
فراوان است.
شــهرام کرمی در جمع اصحاب رســانه ،ضمن
گرامیداشــت هفتــه قــوه قضائیــه ،در پاســخ به
این ســؤال که «با وجود اینکه کرمانشاه در رتبه
 24امنیــت کشــور قــرار داد چرا مــردم همچنان
احســاس ناامنی میکنند؟» ،اظهار کرد :مطالبه
امنیت از ســوی مردم به حق است و باید اذعان
کرد :متأســفانه امنیت در کرمانشــاه در وضعیت
مطلوبی قرار ندارد .اگرچه نسبت به آمار کشوری
رضایتبخش است اما در استان وضعیت خوبی
ُ
نداریم مطمئنًا همه در معرض سرقتهای خرد
قــرار گرفتهایــم؛ زمینههــای جرمخیــز در اســتان
فراوان است.
وی گفــت :البتــه ســیاهنمایی و بزرگنمایــی
برخی از اتفاقات هم به ســود اســتان کرمانشــاه
نیســت ،بنابراین از رسانهها میخواهیم به نقاط
مثبت اســتان هم بپردازند در این زمینه به همه
قدارهکشــان؛ اراذل و اوباش و اسلحهکشان که
نظــم و امنیــت عمومی مردم را برهــم میزنند و
باعث تشویش اذهان عمومی میشوند هشدار
میدهیم دستگاه قضا با خاطیان اینگونه جرائم

هیچگونه مماشاتی ندارد.
دادســتان کرمانشــاه ادامــه داد :زمانــی کــه
برخی از جرائم به یک فرهنگ در کرمانشاه تبدیل

کرمانشاه  50شهید در راه مبارزه با مواد مخدر
تقدیم نظام کرده است

ســپهرغرب ،گروه خبر :سرپرســت دبیرخانه
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
کرمانشــاه گفــت :اســتان کرمانشــاه هــم 50
شــهید گرانقــدر و حــدود  30جانبــاز در حــوزه
مبارزه با مواد مخدر تقدیم نظام کرده است.
کیــوان گلآوری در جمــع اصحــاب رســانه،
اظهــار کــرد :هــر ســاله بــه دلیــل اهمیــت و
حساســیت موضــوع مــواد مخــدر و اعتیاد به
انــواع مواد مخــدر و روانگردانها که بهعنوان
یک چالش بزرگ گریبانگیر تمام کشورهای دنیا
شــده ،برنامه مقابله با این موضوع در ســطح
بینالملل بیان میشــود و در سال هم یک روز
(پنجــم تیرماه مصــادف با  26ژوئــن) بهعنوان
گرامیداشــت مبارزه با مواد مخدر اعالم شــده
است.
وی شــعار امســال ســالروز جهانی مبارزه با
مــواد مخدر را «پرداختن بــه چالشهای مواد
مخدر در حوزه ســامت و بحرانهای بشــری»
عنــوان کــرد و افــزود :بــه دلیــل حساســیت

موضــوع در واقــع یک هفتــه به عنــوان هفته
مبــارزه با مــواد مخدر در کشــور تعیین شــده
کــه در این هفته برنامههای متنوع و متعددی
داریم.
سرپرســت دبیرخانــه شــورای هماهنگــی
مبــارزه با مواد مخدر اســتان کرمانشــاه ادامه
داد :روز پنجــم تیرماه ،رئیــس جمهور از طریق
ویدئوکنفرانس برای استانها در این خصوص
سخنرانی خواهد داشت.
غبارروبی مزار شــهدا ،تجلیــل از دو خانواده
شــهید و جانباز ،ســخنرانی اســتاندار بهعنوان
رئیــس شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد
مخــدر اســتان قبــل از خطبــه نمــاز جمعــه،
برپایــی میــز خدمــت در حاشــیه نمــاز جمعــه،
نشســت با خیرین ،سمنها و کارآفرینان حوزه
توانمندســازی و حمایــت از افــراد بهبودیافته؛
طــرح پاکســازی محــات به ویــژه نقــاط آلوده
جمــعآوری معتــادان متجاهــر ،ســاماندهی
کمپهــا ،برخــورد ســخت بــا خردهفروشــان و
عوامــل توزیــع و فــروش مواد مخــدر ،ورزش
همگانــی بــا همــکاری اداره کل ورزش و
شــهرداری و ...ازجملــه برنامههای تدارکدیده
برای این هفته اســت که گلآوری به آن اشــاره
کرد.
وی با اشاره به تقدیم سه هزار و  800شهید
در راه مبــارزه با مواد مخدر و بیش از  12هزار و
 500جانباز در اســتان ،گفت :استان کرمانشاه
هم  50شــهید گرانقــدر و حــدود  30جانباز در
حــوزه مبارزه با مواد مخــدر تقدیم نظام کرده
است.

مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت استان مرکزی:

امور اداری معادن برای نخستینبار در کشور
به شهرستانها تفویض اختیار شد

ســپهرغرب ،گــروه خبــر :مدیــر کل صنعــت،
معــدن و تجــارت اســتان مرکــزی گفــت :امــور
اداری معــادن بــرای نخســتینبار در کشــور به
شهرســتانها تفویــض و از امــروز یکــم تیرماه
بهصــورت پایلــوت در اســتان مرکــزی اجرایــی
میشود.
علــی جودکــی روز چهارشــنبه افــزود :ایــن
فرآیند بهمنظور تســهیل در انجام امور معدن
داران و بهرهبــرداران معــادن در اســتان و
کاهــش هزینههــای جــاری برنامهریــزی شــده
است.
وی تأکیــد کــرد :بر این اســاس بــا توجه به
انجام تمام امور اداری معادن در شهرستانها
و تفویــض اختیار و تمام بهرهبرداران و فعاالن
بخش معدن ،باید درخواستها و موضوعات
ت صمت شهرســتانها
قابــل پیگیری را به ادارا 
ارجاع دهند.
مدیــر کل صنعــت ،معدن و تجارت اســتان

مرکــزی اظهــار کــرد :در راســتای ارائــه هرچــه
بهتر خدمــات ،دورههــای آموزشــی متعدد به
کارشناســان حــوزه معــدن در شهرســتانها
داده شــده و آمادگــی الزم بــرای ارائه خدمات
مطلوب به فعاالن بخش معدن وجود دارد.
جودکــی با بیان اینکه حقوق دولتی واریزی
معادن امسال اســتان مرکزی نسبت به مدت
مشابه ســال گذشــته  112درصد رشــد داشته
اســت ،اظهار کــرد :پنــج پروانــه بهرهبــرداری با
ذخیــره قطعــی  100هزار تن ظرفیت اســتخراج
امسال در استان صادر شد که نسبت به سال
گذشته  36درصد رشد داشته است.
 36نــوع مــاده معدنــی از ذخایــر قطعــی
اســتان در حال اســتخراج اســت که بیشــترین
آن مربــوط بــه معــادن تراورتن بــا  100فقره و
سنگ الشه  98فقره بوده و اغلب این معادن
در شهرســتانهای محــات و ســاوه و زرندیــه
مستقر هستند.
وی خاطرنشان کرد :اکنون  611فقره معدن
دارای پروانــه بهرهبــرداری با ظرفیت اســتخراج
 27میلیــون  600هزار تــن و ذخیره قطعی یک
میلیون و  350هزار تن با میزان سرمایهگذاری
هفــت هــزار و  896میلیــارد ریــال در اســتان
مرکزی فعال اســت و چهار هــزار و  770نفر نیز
در ایــن بخــش بــه کار اشــتغال دارنــد و از این
تعــداد معدن دارای پروانــه  400معدن فعال
و  211معدن غیرفعال است.
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شــده اســت انتظار برخــورد قاطع نباید داشــت
در برخــی از پروندههــای ســرقت و درگیریهــای
خیابانــی کــه گاهــا منجر بــه قتل و حتــی منافی

عفــت میشــود انتظــار مــردم این اســت کــه ما
ســریعًا افــراد را مجازات کنیم که البته ســخن به
حقی اســت اما باید اشــاره کنم که بــرای تکمیل

یــک پرونــده باید تمام افراد شــرکت کننده در آن
جرم شناســایی و بازداشــت شــوند کما اینکه در
پرونــدهای توانســتهایم کیفرخواســت محاربــه
را صــادر کنیــم و افــراد هــم به ســزای عملشــان
خواهند رسید.
کرمــی ورودی پروندههــا در ســال  1399را
حــدود  25هــزار پرونــده عنــوان کرد و افــزود :با
تالش همکاران ما در دادســرا این آمار به حدود
 13هــزار پرونــده کاهــش یافته اســت .عــاوه بر
انجــام وظایف دادســرا در دفاع از حقــوق عامه
مــردم نیز وظایفی داریــم ازجمله در بحث اراضی
ملی که تاکنون  90درصد از اراضی را توانستهایم
ســند بزنیــم و از مشــکالت مــردم کاســته شــده
است.
وی اضافــه کــرد :بــا هرگونــه ســاخت و ســاز
غیرمجــاز هم که جان و مال مــردم را تهدید کند
برخــورد قاطع و قانونی خواهد شــد که شــاهد
تخریب ســاختمانهای دیگری هم چون متروپل
آبادان نباشیم.
دادســتان کرمانشــاه در پایان ضمن اشــاره
بــه پرونــده گلیــم و گبــه ،یــادآور شــد :تمــام
مالباختــگان ایــن پرونــده به حق خود رســیدند
و متهــم همچنــان تــا پایان محکومیــت خود در
زنــدان میمانــد و در این مــدت نیز اگــر مالی از
وی بــه دســت بیایــد بــه ســود دولت مصــادره
خواهد شد.

تفاهمنامه بیش از هزار میلیارد تومانی کرمانشاه با یک هلدینگ صاحب نام
ســپهرغرب ،گروه خبر :اســتاندار کرمانشاه در
دیــدار با یــک هلدینــگ صاحب نام کشــور به یک
توافق و تفاهم برای ســرمایهگذاری بیش از هزار
میلیارد تومانی در بخش معدن ،فرآوری و حوزه
برق استان رسید.
بهمــن امیریمقــدم در هفته جــاری در قالب
برگــزاری نشســتهای کاری بــا مدیــران هلدینگ
تخصصــی نفــت و گاز و پتروشــیمی قــرارگاه
ســازندگی خاتماالنبیــاء و هلدینــگ خلیج فارس
بــه پیگیری روند اجرایــی و تأمین مالی پروژههای
پتروپاالیش آناهیتا و پتروشــیمیهای اسالمآباد،
کنــگاور روانســر و ســنقر پرداخــت و همچنیــن
مدیریــت ارشــد اســتان در دیدار با یــک هلدینگ
صاحــب نام کشــور به یــک توافق و تفاهــم برای
ســرمایهگذاری بیش از هــزار میلیــارد تومانی در
بخش معدن ،فرآوری و حوزه برق استان رسید.
آناهیتا از رکود خارج میشود
در اولیــن نشســت کاری این هفتــه در تهران،
اســتاندار کرمانشــاه همراه با معــاون اقتصادی
اســتان ،روز دوشــنبه بــا عبدالرضــا عابــد،
مدیرعامــل هلدینــگ تخصصــی نفــت و گاز و
پتروشــیمی قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا دیدار و
گفتوگو کرد.
در ایــن دیــدار موانــع و مشــکالت پیش روی
اجــرای پــروژه بــزرگ پتروپاالیــش آناهیتا بررســی
شــد و جمعبنــدی الزم پیرامــون چگونگی فعال

شــدن این پروژه برای طرح در سفر رئیسجمهور
به استان کرمانشــاه صورت گرفت .نزدیک به دو
دهــه از کلنگزنی پتروپاالیــش آناهیتا میگذرد و
هنوز این پروژه مهم در رکود کامل به سر میبرد.
توافــق با هلدینگ خلیج فارس برای اجرای
پروژههای پتروشیمی
بهمــن امیــری مقــدم ،همچنیــن در همــان
روز بــا علی عســکری ،مدیر عامل شــرکت صنایع
پتروشیمی خلیجفارس دیدار کرد.
در ایــن دیــدار که بــا حضور نماینــدگان مردم
ســنقر و کلیایی ،اســامآباد غــرب و داالهو ،پاوه
و اورامانــات و معــاون اقتصــادی اســتانداری

کرمانشــاه برگزار شــد ،تصمیمات بزرگ و ویژهای
بــرای تحــول در صنایــع پتروشــیمی اســتان بــه
تصویب رسید.
ازجملــه ایــن مصوبــات مهــم میتــوان بــه
«تأمیــن مالــی پروژههــای پتروشــیمی روانســر
و کنــگاور و آغــاز عملیــات اجرایــی آنهــا ،تأمین
منابــع ارزی بــرای تســریع در اجرای پروژه ســنقر،
تصویــب اجرای صنایع پاییندســتی پتروشــیمی
اســامآبادغرب توســط هلدینــگ خلیجفــارس و
اســتفاده از ظرفیــت واحدهــای تولیدی اســتان
برای تأمین تجهیزات صنایع پتروشــیمی» اشــاره
کرد کــه با اجرایی شــدن این تصمیمات ،شــاهد
یــک تحــول بــزرگ در حــوزه صنعــت و اشــتغال
استان خواهیم بود.
همچنیــن بهدنبــال توافــق و تفاهمنامــه
اســتاندار کرمانشــاه بــا یــک هلدینــگ بــزرگ و
فعــال در بخــش معدن ایــران ،مردم کرمانشــاه
شــاهد یک ســرمایهگذاری بیش از هــزار میلیارد
تومانی در استان خواهند بود؛ اتفاق ویژهای که
میتواند تحولی مثبت در حوزه صنعت و معدن
استان را رقم بزند.
طبق این تفاهمنامــه که جزئیات آن بزودی از
ســوی اســتاندار کرمانشاه اطالعرســانی خواهد
شد ،قرار است ســرمایهگذاری بسیار گستردهای
در حوزه ایجاد نیروگاه برق ،فرآوری سنگ معدن،
احداث و ظرفیتیابی معدن صورت گیرد.

خبر
تأسیسات زیرساختی شهرک صنوف
مزاحم در ساوه  50درصد
پیشرفت فیزیکی دارد
ســپهرغرب ،گــروه خبــر :معــاون عمرانــی شــهرداری
ســاوه گفت :تأسیسات زیرساختی پروژه شهرک صنوف
مزاحم ساوه بیش از  50درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
حســن افشــاری روز چهارشــنبه در جمــع خبرنگاران
افــزود :پــروژه مشــارکتی بازارچــه ســنتی شــهرداری بــا
ســرمایهگذار بخــش خصوصــی  65درصــد پیشــرفت
فیزیکی دارد.
وی بــا بیــان اینکه این پروژه در مرکز شــهر ســاوه در
حال ســاخت اســت ،افزود :با پایان عملیات سفتکاری
ایــن پــروژه هماکنــون وارد فــاز نــازککاری و نمــا شــده
کــه امید اســت با توجــه به تــاش ســرمایهگذار بخش
خصوصــی این بازارچه تا مهرماه ســال جــاری تکمیل و
به بهرهبرداری برسد.
معاون عمرانی شــهرداری ســاوه به دیگر پروژههای
عمرانــی در حــال اجرای شــهرداری اشــاره کــرد و گفت:
هماکنون پروژه کمربندی جنوبی این سهر به طول سه
کیلومتــر با  35درصد پیشــرفت فیزیکــی در حال انجام
است.
افشــاری ادامه داد :همچنین چهــار کیلومتر از پروژه
 9کیلومتری کمربندی شــرق ســاوه نیز با پایان عملیات
زیرســازی آماده جدول گذاری اســت کــه دو کیلومتر آن
جدولگذاری شده است.
وی بــه پــروژه شــهرک صنــوف مزاحــم اشــاره کــرد و
ادامــه داد :هماینــک در ایــن پــروژه  70درصــد عملیات
خاکبــرداری 60 ،درصــد جدولگــذاری و  50درصــد
تأسیسات زیرساختی در حال اجرا است.
معــاون عمرانــی شــهردار ســاوه گفــت :ازجملــه
اقدامات مجموعه مدیریت شــهری در راستای مناسب
ســازی معابــر میتــوان بــه  10هزار متــر مربــع عملیات
کفپوش معابر در شهر اشاره کرد.
افشاری پیشرفت  75درصدی پروژه دیوار ساحلی به
طول  500متــر ،اجرای  15کیلومتــر جدولگذاری معابر
خاکی ســطح شهر ،پیشــرفت  65درصدی پل کمربندی
جنــوب ،عقد قــرارداد جهت تکمیل ســاختمان جدید و
پارک خطی شهرک علوی را از دیگر پروژههای عمرانی در
دست اجرای شهرداری ساوه عنوان کرد.
سرپرست اداره کل دامپزشکی استان مرکزی:

 270هزار کیلوگرم گوشت مر غ منجمد
از استان مرکزی صادر شد

مدیر کل راه و شهرسازی مرکزی:

نخستین پروانه تمام الکترونیکی اشتغال در استان مرکزی صادر شد
ســپهرغرب ،گــروه خبــر :مدیــر کل راه و
شهرسازی اســتان مرکزی گفت :نخستین پروانه
تمــام الکترونیکی اشــتغال به کار فعــاالن حوزه
ســاختمان روز چهارشــنبه از طریــق درگاه ملــی
مجوزها برای نخســتینبار در کشور در این اداره
کل صادر شد.
حمید انعامی روز چهارشنبه افزود :بر اساس
ابالغیههــای وزارتخانههــای اقتصــاد و دارایــی و
راه شهرســازی ،صــدور تمــام مجوزهــای کســب
و کار از طریــق ایــن درگاه بــه آدرس mojavez.
 irدر راســتای یکسانســازی نحوه صــدور مجوز
و رعایــت قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه انــواع
مجوزهای کسب و کار صورت میگیرد.
وی تأکیــد کــرد :در ایــن راســتا وزارت راه و
شهرســازی اقــدام بــه ایجــاد ســامانه ســپامک
(ســامانه پروانههای اشــتغال به کار مهندسین،
کاردانــان و معمــاران تجربی ســاختمانها) کرد
کــه ایــن ســامانه بهعنــوان ســامانه تخصصــی
صدور پروانه اشــتغال به کار مهندسان به درگاه
ملی مجوزهای کشور متصل شد.
مدیر کل راه و شهرســازی استان مرکزی اظهار
کــرد :پس از ارائه دسترســیهای الزم بــه ادارات
کل راه و شهرسازی و برگزاری دورههای آموزشی
منظــم و مســتمر بــرای کارکنــان ســازمانهای
نظــام مهندســی ســاختمان و ادارات کل راه و
شهرسازی در نهایت ســامانه مذکور راهاندازی و
مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
انعامــی بیان کرد :بر این اســاس ،روند صدور
پروانههای اشــتغال بــه کار در دو بخش حقیقی
که ویژه مهندسان ،کاردانها و معماران تجربی
و در بخــش حقوقــی ویــژه شــرکتهای خدمات
آزمایشگاهی ،انبوه سازان ،طراح و ناظر حقوقی،
مجریان ذی صالح ساختمان که تاکنون از طریق
مراجعــه حضــوری متقاضیان و تشــکیل پرونده
فیزیکی در ســازمان نظام مهندســی در بازههای

زمانــی یــک ماهــه صــورت میگرفــت از این پس
بــا مراجعــه مســتقیم بــه درگاه ملــی مجوزها و
بارگذاری مدارک در ســامانه سپامک قابل انجام
و تمــام فرآیند صدور مجوز بهصورت الکترونیکی
و بــدون حضور متقاضی و حداکثر ظرف مدت 10
روز انجام میشود.
وی ادامه داد :در فرآیند جدید ،متقاضی تنها
کافی اســت بــا اســتفاده از رایانه شــخصی خود
بــه ســامانه ( mojavez.irدرگاه ملــی مجوزها)
مراجعــه و پــس از وارد کــردن شــماره ملــی و
مشخصات خود به ســامانه سپامک که سامانه
تخصصــی وزارت راه و شهرســازی اســت متصــل
میشود.
مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی تصریح
کرد :در این ســامانه متقاضی ،ســایر مدارک اعم
از مــدرک تحصیلــی ،کارنامــه قبولــی در آزمــون
و دورههــای آموزشــی را در ســامانه بارگــذاری
و مــدارک بهصــورت الکترونیکــی وارد کارتابــل
کارشــناس ســازمان نظــام مهندســی میشــود
و پــس از بررســی ســرویسهای اســتعالمی اعم
از هویتــی از ســوی ثبت احــوال ،تأییدیــه مدرک
تحصیلــی از دانشــگاه محل تحصیل و اســتعالم
قبولــی از طریــق راه و شهرســازی در صــورت

پاسخ مثبت تمامی اســتعالمات ،پرونده توسط
کارشــناس نظام مهندســی بــا یک کلیــک داخل
کارتابــل الکترونیــک کارشــناس راه و شهرســازی
وارد میشــود و کارشناســان راه و شهرســازی با
تأییــد آن بالفاصله به کارتابل مدیر کل ارســال و
پس از تأیید نهایی از سوی مدیر کل مجوز صادر
و در اختیار متقاضی قرار میگیرد.
انعامــی با بیان اینکه پروانــه صادره نیز دارای
دو بارکد  qrاســت گفت :یکــی از بارکدها مربوط
بــه درگاه مرکز ملی مجوزهــا و دیگری مربوط به
سامانه سپامک است و متقاضی میتواند پرینت
مجوز خود را گرفته و در صورت مراجعه به ارگان
یــا نهاد ،از طریق اســکن کد  qrامکان اســتعالم
صحت پروانه اشــتغال به کار در سامانه سپامک
وجــود دارد و بــه ایــن ترتیــب تمــام مشــخصات
متقاضی و سطح خدماتی که میتواند ارائه کند
مشــخص و نیازی به حضور فیزیکی شــخص و یا
ارائه مدارک نیست.
وی خاطرنشــان کــرد :متقاضیان پــس از ارائه
مــدارک ،نســبت بــه ارســال کپــی برابــر بــا اصــل
مــدارک تحصیلی و کارنامه و مدارک هویتی خود
را در  6برگ از طریق پست و یا دفاتر پیشخوان به
سازمان نظا م مهندسی اقدام میکنند.

سپهرغرب ،گروه خبر :سرپرست اداره کل دامپزشکی
اســتان مرکــزی گفــت 270 :هــزار کیلوگرم گوشــت مر غ
منجمــد امســال بــا نظــارت اداره کل دامپزشــکی ایــن
استان به خرج از کشور صادر شد.
محمــد فتاحــی روز چهارشــنبه افزود :گوشــت مر غ
منجمــد در قالــب  13محمولــه در این مدت از اســتان
مرکــزی بــه خــارج از کشــور صادر شــد که صــادرات این
محصوالت نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته 100
درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد 92 :هزار و  400قطعه آبزیان زینتی نیز
در این مدت در قالب هفت محموله با نظارت اداره کل
دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد.
سرپرســت اداره کل دامپزشــکی اســتان مرکــزی
خاطرنشــان کــرد 233 :هزار کیلوگرم آالیــش مرغی نیز
در قالــب  10محموله با نظارت ایــن اداره کل به خارج از
کشــور صادر شــد که صادرات این محصوالت نسبت به
مدت مشابه  100درصد افزایش داشته است.
فتاحــی گفــت 568 :هــزار و  600عــدد تخــم مــر غ
نطفهدار گوشــتی در قالــب پنج محمولــه در این مدت
به خارج از کشــور صادر شد که صادرات این محصوالت
نسبت به مدت مشابه  100درصد افزایش یافته است.
وی ادامــه داد :یــک میلیــون و  200هــزار کیلوگــرم
خــوراک و مکمــل آبزیــان نیــز در ایــن مــدت در قالب 6
محموله با نظارت اداره کل دامپزشــکی اســتان مرکزی
به خارج از کشور صادر شد.
سرپرســت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی اظهار
کــرد :صــادرات خــوراک و مکمــل آبزیــان در ایــن مــدت
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته سه برابر افزایش
یافته است.
فتاحــی گفــت :یک هــزار و  610کیلوگرم عســل نیز در
این مدت با نظارت اداره کل دامپزشــکی استان مرکزی
به خارج از کشــور صادر شد که صادرات این محصوالت
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  100درصد افزایش
داشته است.
اســتان مرکزی بــا  12شهرســتان ،و یک هــزار و 539
روســتا ،دارای  960واحــد مرغداری صنعتــی 491 ،واحد
گاوداری صنعتی و  191واحد کارگاه پرورش آبزیان است.

6

www.sepehrpress.ir

اقتصادی

پنجشـــنبه  2تیرمـــاه 1401
ســـال دوازدهـــم شـــماره 2329

رئیس اتاق تعاون ایران بهعنوان عضو هیئتمدیره اتحادیه جهانی تعاون انتخاب شد
ســپهرغرب ،گــروه اقتصــادی :رئیــس اتــاق
تعــاون ایران در مجمع عمومــی اتحادیه جهانی
تعاون ( ،)ICAبا کســب اکثریت آرا بهعنوان عضو
هیئتمدیره اتحادیه جهانی تعاون انتخاب شد.

توانســت در یک رقابت جهانی و با پیشــی گرفتن
از کشــورهای صاحب نفــوذ و قدرتمند در عرصه
نهضــت تعاون جهــان ،در میان اعضــای منتخب
دوره جدیــد هیئتمدیــره اتحادیــه جهانــی قــرار

بــه گــزارش ســپهرغرب و بــه نقــل از روابــط
عمومــی اتــاق تعــاون ایــران در ایــن مجمــع که
نمایندگان بیش از  110کشور دنیا حضور داشتند،
بهمــن عبداللهــی رئیــس اتــاق تعــاون ایــران

گیــرد .برای نخســتینبار در تاریخ اتحادیه جهانی
تعــاون ،رئیس اتاق تعاون ایران بــه نمایندگی از
بخش تعاون کشــورمان موفق به گرفتن کرسی
هیئتمدیره اتحادیه جهانی شد.

براســاس این گــزارش انتخابــات هیئتمدیره
اتحادیه جهانی تعاون شــامگاه روز دوشــنبه 30
خردادماه  1401ســال جاری در شــهر سویا کشور
اسپانیا برگزار شد.

ُ
هرم آ تش اجارهبها ،گر یبان مستأجران همدانی را گرفت
تولید مسکن چاره ساز است

خانههــا تا چه اندازه رشــد کرده اســت؟ ابــراز کرد:
اینجــا خانــهای  50متــری داریــم کــه صاحبخانــه
امســال درخواســت  200میلیون تومان پول پیش
کــرده! آنهم با اجارهبهای بیشــتر از پارســال و این
درحالی است که این رقمها بههیجوجه با نر خهای
واقعــی ملــک در این منطقه همخوانی نداشــته و
افزایش چنددهبرابری را نشان میدهد.
وی ادامــه داد :میانگینــی کــه مــن دیــدم برای
افزایش اجارهبها ،حدود  100درصد رشد نسبت به
پارسال دارد.
پس از این حرف آقای زارعی ،سؤالی برایم پیش
آمــد کــه صاحبخانــه بــر چــه مبنایی قیمــت رهن
مسکن خود را  100درصد افزایش داده است؟ وی
پاســخ داد :بنده بیش از  15ســال است که در این
صنف مشــغول به کار هســتم و همواره مؤجرین
را بــرای همراهی با مســتأجرین در تعیین اجارهبها
موعظــه میکنــم؛ امــا اینروزهــا افزایــش قیمــت
مایحتاج زندگــی باعث ناکارآمــدی موعظههای ما
شــده است .از طرفی گرانی قیمت ملک در همدان
یکــی از دالیل اصلی افزایــش اجارهبها بوده و یکی
از دالیل این گرانی آن اســت که طی سالهای اخیر
در اعطای مجوز برای اضافه کردن طبقات برحسب
عرض معبر ،شــاهد افزایــش بودهایم و همین امر
خود محرکی برای افزایش قیمت زمین شد.
این بنگاهدار اضافه کرد :از طرفی طی سالهای
اخیر افزایش نوسان و تورم در مصالح و تجهیزات،
انبوهســازان را از ورود بــه عرصــه ســاخت مســکن
بازداشــته ،زیــرا از ایــن محــل ســودی عایدشــان
نمیشــود ،حال آنکه مســتأجران مجبور به تأمین
مســکن هســتند و هیــچ جایگزینــی برای ایــن نیاز
خــود ندارنــد ،از طــرف دیگــر خانه هــم در همدان
کم هســت و در این شــرایط اســت که شــما شاهد
افزایش قیمت هستید.
با وجودی که پاسخ آقای زارعی ذهنم را به خود
درگیــر کــرده بــود ،از وی خداحافظــی و به ســمت
منطقهای دیگر حرکت کردم؛ درحال پرســه زدن در
پیــادهرو به دنبال یک مغازه معامالت امالک بودم
کــ ه متوجــه بنگاهــی شــدم کــه صاحبــش درحال
مطالعــه کتاب قطور بهنظر ادبی بود ،به ســمتش
رفتم و با وی سالم و احوالپرسی کردم.
برایــم مطالعــه بنــگاهدار جالــب بــود ،بــه نظــر
میرســید کتــاب حافــظ بــود و یــا مثنوی بــود؛ در
گفتوگــو بــا وی متوجه نــام و نــام خانوادگی وی
شدم «آقای امید فرزانه».
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه امــروز بحــث اجارهبها و
تعییــن آن از دســت بنگاهدار درآمــده و هرکس هر
مبلغی بخواهد برحســب تورم موجــود در جامعه

ســپهرغرب ،گــروه اقتصــادی  -طاهــره
ترابیمهــوش :در گفتوگــو بــا امالکیهــا و
کارشناسان حوزه مســکن مشخص شد اینروزها
هــرم آتش اجارهبها در همدان گریبان مســتأجران
را گرفته است.
بــازار داغ اجــاره مســکن امســال هــم بهتدریج
فعالیــت خود را شــروع کرده و کمکم شــاهد رونق
گرفتــن فعالیــت بنگاههــای معامــات امــاک در
سطح کشور همزمان با تعطیالت مدارس هستیم
کــه در ایــن بیــن شــهر همــدان نیــز از ایــن قاعده
مستثنا نیست.
پس از شکســت مطلــق سیاســتهای حمایتی
دولت قبل با اتکا به تعیین ســقف اجارهبها در کنار
پرداخــت تســهیالت ودیعه مســکن ،این شــیوهها
طــی روزهــای اخیر با وجــود تجربه گذشــته ،بازهم
مــاک عمــل دولتمــردان شــد؛ امــا بنا بــه مطرح
بــودن بحــث مالکیت خصوصــی ،عمًال بــازار اجاره
مســکن بدون هیچ سیاستی به استقبال تابستان
آتشین میرود.
در همیــن راســتا بــا آگاهــی از اتفاقــات و اخبار
مخابرهشــده از ایــن بــازار ،ســری بــه بنگاههــای
معامــات امــاک ســطح شــهر زدیــم تــا پیرامــون
شــرایط اتفاقافتــاده در بطــن جامعــه اطالعــات
بهدست بیاوریم.
صاحبخانههــا شــرط انصــاف را رعایــت

نمیکنند
در همین راستا ساعت  9صبح رهسپار محوطه
میدان شیر ســنگی و خیابانهای اطراف آن شدم؛
عمــده واحدهای صنفــی به غیر از ســوپرمارکتها
هنــوز فعالیــت خــود را آغــاز نکــرده بودنــد کــه
امالکیها نیز از این قاعده مســتثنا نبودند؛ بعد از
انتظار بسیار در منطقه برای باز شدن امالکیها که
تعدادشــان هم کم نبود ،باالخــره در بلوار صنعتی
یکــی از بنگاههای مســکن کرکــره خود را بــاال داد؛
پس با عجله مســیر خــود را به این بلــوار کج کرده
و وارد بنــگاه شــدم ،پیرمرد با کتوشــلوار قهوهای
بــا مــردی کــه گویــا از رفقایــش بــود و درعینحال
ســنگکی در دســت داشــت ،درحال گپوگفت بود
کــه بنــگاهدار را آقای زارعی خطــاب میکرد .خودم
را معرفــی و ســپس ســوژه را عنوان و از او ســؤال
کــردم کــه وضعیــت اجارهبهــا در منطقــه را چطور
ارزیابی میکند؟
وی گفــت :متأســفانه صاحبخانهها بیانصاف
ت رهــن باالیــی را بــرای
شــدهاند و امســال قیمــ 
واحدهای خود تعیین کردهاند.
آقای زارعی در پاسخ به این سؤال که اجارهبهای

با مســتأجر طی کــرده و اجارهبهــا دریافت میکند،
گفــت :بنده بارهــا این مهــم را با ناظریــن اتحادیه
و بازرســینی کــه اینروزهــا در پــی گالیهمنــدی
مســتأجران بیشازپیــش به ما مراجعــه میکنند،
مطرح کردم.
فرزانــه بــا اشــاره بــه اینکه طــی چندوقــت اخیر
بــا وجــود فــرا رســیدن فصــل رونــق تمدیــد اجاره
خانههــا شــاهد حضــور مالکیــن و مســتأجرین در
بنگاههــا بــرای این مهم نیســتیم زیرا کســی از نرخ
تعیینشــده بنا بــه افزایــش چندبرابــری قیمتها
تمکیــن نمیکنــد ،افزود :اگــر تمدیدی هــم وجود
دارد ،بسیار محدود و موردی است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دادســرا و کارشــناس
قضائــی باید تعیینکننده ســقف اجارهبها برای هر
محلــه باشــند ،گفت :مطمئن باشــید بنــگاهداران
برای جــذب کمیســیون بیشــتر هیچگاه بــه دنبال
افزایــش اجارهبهــا نیســتند و ایــن مســائل منتفی
است؛ زیرا اگر شــرایط عادی و مناسب باشد ،یقینًا
منجر به افزایش مراجعه به بنگاهها خواهد شــد،
امــا درحــال حاضــر شــاهد رکــود در بــازار بهدلیــل
افزایش قیمتها هستیم.
ایــن بنــگاهدار درخصوص کارآمــدی تعیین نرخ
از ســوی دولت نیز ابراز کرد :این مهم به بهانههای
مختلف در مراجع قضائی قابل عدول اســت؛ حتی
برخی از مالکین که مستأجرشــان خانه را با علم به
ایــن نرخ تعیینشــده خالــی نمیکنند ،بــا مراجعه
به شــورای حــل اختــاف بــه بهانههایــی همچون
اســتفاده فرزندان از ملک و یا تعمیرات اساســی و

بسیج پای کار کشاورزان میایستد
سردار سلیمانی :توافق بزرگ با وزارت جهاد در راه است

ســپهرغرب ،گــروه اقتصــادی :رئیس ســازمان
بســیج مســتضعفین با بیــان اینکه توافــق بزرگ
بــا وزارت جهــاد در راه اســت،گفت :بــا هماهنگی
دولت قرار اســت بســیجی شــکل بگیرد تا نهضت
عمومی برای حل مسائل کشاورزی از دانشگاه تا
مزرعه رقم بخورد .در این خصوص کارهای بسیار
خوبی در سالهای گذشته با کمک بسیج جامعه
کشاورزی انجام شده است.
ســردار غالمرضــا ســلیمانی رئیــس ســازمان
بســیج مســتضعفین در ســالروز گرامیداشــت
جامعــه بســیج جامعــه کشــاورزی در دانشــکده
کشــاورزی و منابع طبیعی تهران در کرج ،با اشاره
بــه اینکه حل هر مســئله به ایجاد شــرایط الزم و
ظرفیت سازی نیاز دارد،بیان کرد :اغلب افرادی که
نگاه به عرصه کشاورزی دارند ،بر این باور هستند
که اصلی ترین مســئله کشــور ما مسئله کشارزی
است .برای حل مسئله شرایط و ظرفیتهای الزم
ایجــاد شــده و بــه جــز ظرفیتهایی که در مســیر
نقــش آفرینــی باید ایجاد شــود ،بقیــه ظرفیتها
فراهم است.
وی با اشــاره به فرمایش مقــام معظم رهبری
در خصــوص نیــاز بــه ایدههــای دانش بنیــان در
کشاورزی ،گفت :ایدههای دانش بنیان بر اساس
نیــاز میتواننــد در مســیر پایــداری قــرار بگیرند و
مــا در کشــاورزی نیازمنــد ایدههای دانــش بنیان
هســتیم  .اصلیترین نیازهای ما در کشــور،جهان
اسالم و حتی کشورهای دنیا ،در عرصه کشاورزی
است و این یک مسئله روشن و یک نیاز مشخص
و حیاتی اســت که از خرداد سال گذشته با حضور
مــردم در انتخاباتــی باشــکوه و انتخــاب دولــت
مردمــی ،توســط دولت آیت اهلل رئیســی شــرایط
الزم برای ایجاد تحول در عرصه کشاورزی به ویژه
در دانش بنیان شدن ،فراهم شده است.
رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین تصریح
کــرد :بــا هماهنگــی دولــت قــرار اســت بســیجی
شــکل بگیرد تا نهضت عمومی برای حل مســائل
کشــاورزی از دانشــگاه تــا مزرعــه رقم بخــورد ،در
این خصوص کارهای بســیار خوبی در ســالهای
گذشــته با کمک بســیج جامعه کشــاورزی انجام
شــده اســت و این میز اندیشــهورزی میتواند به
مجلس اندیشــهورزی کشــاورزی تبدیل شود و با

کمکهمه اندیشــمندان این حــوزه موجبات یک
حرکــت عالمانــه در کشــور و یک حرکــت عمومی
تحولــی را فراهــم کنــد و در ایــن کار تاخیــر جایــز
نیست.
وی اضافه کرد :روش کار به این نحو اســت که
طر حهــای عالمانــه و دانــش بنیان را آمــاده و به
صــورت مــردم نهاد پیادهســازی کنیــم؛ یعنی این
طر حهــا براســاس توانمندی کشــاورزان و علمی
کردن عرصههای کشــاورزی اجرا شــود .به عنوان
مثال موضوع بذرهای مورد نیاز کشــاورزان مورد
توجه است که چه هزینههای سنگینی کشاورزان
بــرای تهیه بــذر متحمل میشــوند،در این راســتا
اقدامــات خوبــی در خصوص اصــاح و تولید بذر
در دانشکدههای کشاورزی انجام شده است.
ایــن مقــام مســوول گفــت :در خصــوص
شیوههای آبیاری ،کشــور ما ساالنه  450میلیارد
متــر مکعــب نــزوالت جــوی دارد کــه  120میلیون
متــر مکعــب از آن ،روان آبهــا هســتند و 85
درصــد آبهای اســتحصالی در کشــاورزی مصرف
میشــود کــه حجــم باالیی اســت .بــرای مدیریت
این موضوع الگوســازی و آزمونها توسط بسیج
جامعه کشاورزی طی  5سال انجام شده و نتایج
آزمونها همه مثبت بوده اســت .در این راستا با
وزارت جهــاد کشــاورزی در حــال یــک توافق بزرگ
هســتیم که تمرکز بر  5محصــول راهبردی گندم،
جو،ذرت و برنج و کلزاســت باال بردن ســطح بهره
وری و بــاال بــردن ســطح ایــن محصــوالت و 21
محصول دیگر در دست انجام است.
وی افزود :شــبکههای الزم در سراســر کشــور
سازماندهی شده و سامانههای الزم تدارک دیده
شده اســت و براساس سامانه هوشمند ،امکان
کنترل مهندســان همگام با کشــاورز و جهادگران
عرصه کشــاورزی وجــود دارد و ارائه آموزشهای
الزم هم از طریق این سامانهها امکانپذیر است و
استقبال خوبی از سوی کشاورزان داشته است.
وی افزود :شــرایط آماده است و ظرفیتسازی
هم شــده و باید عملیات گســتردهای را آغاز کنیم
کــه نیاز به حمایت دولــت دارد که هماهنگیهای
الزم انجــام شــده تا در پهنــه ایران اســامی برای
متجلــی کــردن اقتدار در عرصه کشــاورزی بســیج
شــویم و ایــن چیــزی اســت کــه بــه کمک بســیج

جامعه کشاورزی امکان دارد.
ســردار ســلیمانی گفت :مهندســان مــا مبارزه
بــا آفــات گیاهــی راوبــه صــورت بیولوژیــک انجام
دادند و به تجاریســازی رسیدهاند تا محصوالت
ارگانیــک تولیــد شــده و ایــن امر بــه جلوگیــری از
خروج ارز برای وارد کردن ســموم آفات کشــاورزی
کمک میکند.
رئیس ســازمان بســیج ادامه داد :در سازمان
بســیج مســتضعفین و ســپاه پاســداران انقالب
اســامی به دلیل اهمیت موضوع و حیاتی بودن
امنیت غذایی برخی مراکز راهبردی سپاه در حوزه
کشــاورزی در حــال پژوهــش و فعالیــت در حوزه
کشــاورزی هســتند چرا کــه هیچ موضوعــی باالتر
از آن قرار ندارد و بســیج به عنوان یک تشــکل در
نظام جمهوری اســامی در این خصوص رســالت
دارد.
وی ،بــه ظرفیتهای بســیج جامعه کشــاورزی
کشــور بــه ویژه اســتان البــرز اشــاره کــرد وگفت:
بســیج در عرصههــای مختلــف از جملــه صنعت،
معدن و بازرگانی فعالیت دارد اما بیشترین توجه
در عرصه کشــاورزی اســت ،بخش دام،دامپروری
و ســایر موضوعــات مرتبط به امنیــت غذایی هم
مطرح اســت .ظرفیتهای بسیار و استعدادهای
فــراوان علمــی و انگیزشــی در ایــن بخــش در
دانشگاههای کشاورزی کشــور و البرز وجود دارد
و کشاورزان زحمتکش در این حوزه وجود دارند،
اگــر یک فصل در کنار کشــاورز باشــیم ایــن امر به
صورت مــردم نهاد ادامه پیــدا میکند و تحوالت
بسیاری را رقم خواهد زد.
رئیــس بســیج مســتضعفین گفــت :مــا در
بســیج برای ایجاد تحول در حوزه کشــاورزی عزم
جــدی داریم که در این راســتا حمایــت دولت نیاز
اســت  .روش اجــرای ایــن تحــول دانشبنیــان در
عرصه کشــاورزی،جهادی بودن است .مهندسان
جوان کشــاورزی در کنار کشــاورزان قرار میگیرند
و بــا امیــد پیــروزی با روحیــه جهــادی و جهش در
پیشــرفت وارد میدان میشــویم و در این راســتا
بایــد از راههــای میانبــر هــم اســتفاده و امکانات
رافراهم کنیم.
ادامه مطلب را در سایت روزنامه سپهرغرب به
نشانی  www.sepehrpress.irمطالعه کنید.

غیره ،برای مستأجر حکم تخلیه میگیرند.
وی با اشــاره بــه اینکــه امســال صاحبخانهها
فشــار زیــادی بــه مســتأجر میآورنــد ،اذعــان کرد:
اینروزهــا شــاهد افزایش چندینبرابــری اجارهبها،
پول پیش و یا مبلغ رهن هستیم.
فرزانــه با تأکید بــر اینکه بازار بهطــور کلی خوب
نیســت چــون قیمــت مســکن همچنــان بــدون
اینکــه خریدوفروش شــود رشــد میکنــد و به تبع
آن افزایــش قیمــت اجارهبهــا هــم داریــم و حتــی
متوســط قیمــت اجاره مســکن از متوســط قیمت
خریــد مســکن پیشــی گرفتــه اســت ،گفــت :واقعًا
مــن بنــگاهدار هم
هضــم افزایــش اجارهبهــا بــرای ِ
راحت نیســت ،چه برسد به اجارهنشینها؛ دوست
ندارم بگویم ،اما ممکن است اجارهبها امسال هم
افزایــش یابــد و ایکاش دولــت برنامه مشــخصی
بــرای مدیریت آن داشــته باشــد تا مــردم اینهمه
نگران نباشند .در مناطق پایین شهر اجارهنشینها
بیشتر میشوند و امیدوارم خداوند به همه مردم
کمک کند.
در ادامــه بــرای درک بهتــر چرایــی بــروز چنیــن
شــرایطی در بحــث اجارهبهــا ،بــر آن شــدیم تــا بــا
ســیدمحمود فاطمیعقــدا ،رئیــس ســابق مرکــز
تحقیقــات ،راه و مســکن وزارت راه و شهرســازی
گفتوگویی را ترتیب دهیم که در ادامه میخوانید:
رئیس سابق مرکز تحقیقات ،راه و مسکن وزارت
راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه افزایــش اجارهبها
تابعــی از بــاال رفتن قیمــت ملک و مســکن بوده و
آن هــم معلــول شــرایط اقتصادی و اضافه شــدن

هزینههایــی همچــون مصالح ،دســتمزد ،عوارض
ساخت و هزینههای دولتی است ،ابراز کرد :این دو
مقوله از یکدیگر قابل تفکیک نیست.
ســیدمحمود فاطمیعقــدا با اشــاره بــه اینکه
عالوهبــر موضوع مطر حشــده یکی دیگــر از دالیل
افزایــش اجارهبهــا بــه کمبــود عرضــه مســکن
بازمیگــردد ،تشــریح کــرد :درحــال حاضــر فاصلــه
زیــادی بین عرضه و تقاضای مســکن وجــود دارد؛
بهطــوری که در کل کشــور چیزی حــدود  6میلیون
کســری مســکن وجود دارد که اگر این مســاکن در
دولت قبل ســاخته میشد (عمًال از سال  92تولید
مســکن در کشــور تا اواخر دولت پیشــین ،یعنی تا
زمانــی کــه آقــای اســامی کار  520هزار واحــد را با
عنوان طرح اقدام ملی مســکن آغــاز کرد ،متوقف
شده بود) ،شرایط به این نحوه رقم نمیخورد.
وی بــا تأکید بــر اینکه وجود این گــپ (فاصله)
زیــاد علــت کمبــود در عرضــه مســکن در ادامــه
افزایــش قیمــت نهایــی تولیــد آن طــی ســالها و
درعینحــال شــرایط اقتصــادی حاکــم بــر جامعه
در حیطــه تأمین دیگــر نیازهای خانــوار چند علت
اصلــی افزایــش اجارهبهــا اســت ،تصریــح کــرد:
مســئله این اســت کــه مؤجرین نیز در این کشــور
زندگی میکنند و شــرایط حاکم بر اقتصاد را لمس
کردهانــد؛ پــس زندگی آنهــا نیز تابعی از شــرایط
اقتصــادی حــال حاضــر جامعــه اســت ،بنابرایــن
افزایــش قیمتهــا در جامعه بر تصمیمســازیها
نیز مؤثر واقع خواهد شد.
فاطمیعقــدا با بیــان اینکــه درواقــع مؤجرین
در شــرایط فعلی ملکی را کــه دارند بهعنوان کاالی
ســرمایهای محســوب کــرده و انتظــار دارند ســود
حاصل از ملک و مسکنشــان همچون دیگر کاالها
تابــع شــرایط بازار باشــد فرضــا اگر خانــه من یکی
میلیارد تومــان میارزد به دنبال آن هســتم بدانم
ســود این مبلغ طی ماه در بازار به چه میزان است
پس این مبلغ ســود مــاک عمل من بــرای تعیین
اجارهبهــا خواهــد بود ،اظهــار کرد :به عبــارت دیگر
بحث اقتصاد مســکن بهعنوان یکی از مؤلفههای
اقتصــاد ملی ســعی میکند خود را بــا دیگر بازارها
تطبیــق دهــد و ارزشــش را حفــظ کنــد؛ حــال آنکه
ارزشــمندی در این باب ،صرفًا بــه ارزش خود ملک
اطــاق نمیشــود ،بلکه بــازده اقتصــادی آن مورد
توجه است.
وی با اشــاره به اینکه امســال بهطــور خاص به
تبع تورم حاکم بر اقتصاد کشور بازار مسکن چه در
قیمت ملک و چه اجــار ه با یک جهش جدی روبهرو
است ،ابراز کرد :تعیین سقف اجارهبها یک سیاست
ناکارآمــد اســت؛ زیــرا بــازار مســکن و بهطــور کلی

اقتصاد یک امر دســتوری نیســت ،بلکــه به تعادل
بین عرضه و تقاضا بستگی دارد.
فاطمیعقدا با اشــاره به اینکه کمبود مســکن
نیــز همچون دیگر کمبودها در پی رفع نیاز جامعه
منجــر بــه افزایــش قیمــت در ایــن مقولــه خواهد
شــد ،اذعان کــرد :درواقع باید از دولت این ســؤال
را پرســید کــه از ســال گذشــته چــه تعــداد واحــد
مسکونی تولید و عرضه کردهاید؟ البته بحث تولید
به دولت برنمیگردد ،بلکه منظور تولید مســکن با
حمایت دولتی در قالب اجرای سیاستهای بخش
مسکن و طر حهای عنوانشده است.
این اســتاد دانشگاه با تأکید بر اینکه باید وزارت
راه و شهرســازی درخصــوص عملکرد خــود در این
برهــه زمانــی بــرای تولید مســکن که میتوانســت
بــازار را کنتــرل کنــد پاســخگو باشــد ،تشــریح کرد:
متأسفانه گویا در این زمینه اتفاق خاصی نیفتاده،
پس مسکن نیز تابع شرایط بازار خواهد بود.
فاطمیعقــدا با اشــاره به اینکه دســتور در این
زمینه نمیتواند کارســاز باشــد ،اذعان کرد :تعیین
نرخ  25درصد نیز توســط وزرای پیش مطرح شــد،
امــا مســئله این بوده کــه هیچگاه بــازار از این نرخ
تمکین نکرده و بازار اجاره راه خود را رفته است.
وی بــا بیــان اینکــه در کنــار همــه مســائل
عنوانشــده نبایــد از داللبــازی و رویکــرد مخــرب
برخــی از امالکیها در این زمینه غافل شــد ،افزود:
درواقــع رویکــرد برخــی امالکیها آتــش اجارهبها را
شعلهورتر میکند.
فاطمیعقــدا بــا بیــان اینکــه متأســفانه مــا در
کشــور فاقد قانون نظاممند اجارهداری هســتیم،
گفــت :اگــر ایــن قانــون بــود ،میشــد روی امکان
کنترل بازار مســکن و اجارهبهای آن حساب باز کرد؛
بنابراین وقتی قانونمند نیست ،اجرای این مهم با
دشــواری همراه اســت ،مگر اینکه مردم خودشان
به خودشان رحم کنند.
معالوصــف؛ بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد ،در
شــرایطی کــه «تولیــد واحــد مســکونی» در کنــار
«عرضه واحدهای مســکونی خالی» میتوانســت
شــرایط ســکونت مــردم را بهبــود دهــد ،امــا
متأســفانه در نبود برنامه مشــخص برای مدیریت
ُ
اجارهنشــینی و رونــد کنــد اقدامات سیاســتهای
ذکرشــده ،مســتأجران از بــازار ایــن روزهــای اجاره
مسکنآزرده شده و شرایط بسیار دشواری را برای
خــود متصور هســتند .شــرایطی که در کنار فشــار
اقتصادی ،فشار روحی و روانی زیادی به آنها وارد
میکنــد و ضــرورت دارد دولــت نســبت بــه تدوین
برنامه مشــخصی برای مدیریت بازار اجاره مســکن
اقدام کند.

جزئیات معافیت  963هزار واحد صنفی از مالیات
مالیات ابرازی اصناف تا االن  3871میلیارد تومان

ســپهرغرب ،گــروه اقتصــادی :بــر اســاس آمــار
رســمی ،تا پایان خردادماه  1401تعداد اصنافی که
براساس اظهارنامه خود معاف از مالیات بودهاند،
 962هزار و  932واحد صنفی بوده است.
خرداد و تیر ماههای مالیاتســتانی از مشــاغل،
اصناف و شــرکتها اســت که در این زمینه معموًال
هرســال بیشــترین مباحث حول مالیــات اصناف و
مشاغل مطرح میشود.
آمــار درخواســتهای تبصره مــاده  100تا تاریخ
 31خــرداد  1401نشــان میدهــد اصنافــی کــه
براســاس اظهارنامه مالیاتی خود معاف از مالیات
بودهانــد ،تعــداد  81هــزار و  230واحــد صنفــی در
اصفهــان یعنی بیشــترین اصناف معــاف از مالیات
اظهارنامه دادهاند و کمترین تعداد اصناف معاف
از مالیات در استان کهگیلویه و بویراحمد به تعداد
هفــت هــزار و  397واحد صنفی معــاف بودهاند و
در کل کشــور تعداد  962هزار و  932واحد صنفی
معاف از مالیات اظهار شدهاند.
همچنیــن تعــداد اصنافی کــه اظهارنامــه ارائه
کــرده و مالیــات آنهــا در ســال بیــن صفــر تــا پنج
میلیون تومان بوده اســت ،در کل کشور رقم 518
هــزار و  72واحد صنفی بوده اســت و مجموع این
واحدهــای صنفــی  830میلیارد تومــان مالیات به
دولت پرداخت کردهاند.
در ایــن بیــن اصنافــی کــه براســاس اظهارنامه
ارائهشده مالیات ســاالنه مشاغل خود را بین پنج
تــا  10میلیون تومــان ابــراز کردهاند ،در کل کشــور
 111هــزار و  809واحــد صنفــی بوده کــه کل مالیات
پرداختشده توســط این تعداد واحد صنفی 930
میلیارد تومان بوده است.
همچنیــن در اصنافــی کــه براســاس اظهارنامه
ارائهشــده مالیــات ســاالنه را بین  10تــا  20میلیون
تومان ابراز کردهاند ،در کل کشــور  53هزار و 503
واحد صنفی بودهاند که کل مالیات ابرازشــده این
اصناف  764میلیارد تومان است.
اصنافــی کــه اظهارنامــه مالیات ســاالنه خود را
بین  20تا  30میلیون تومان ارائه کردهاند ،مجموع
مالیات ابرازشــده آنهــا  363میلیارد تومان بوده
است.
اصنافی که مالیات ساالنه را باالتر از  30میلیون
تومان براســاس اظهارنامه خــود ارائه کردهاند ،در

کل کشــور  16هــزار و  532واحد صنفی بوده و کل
مالیــات پرداختشــده آنهــا  982میلیــارد تومان
بوده است.
همچنیــن طبق ارائــه اظهارنامه اصنــاف در کل
کشور تعداد یک میلیون و  677هزار و  859واحد
صنفــی تا آخــر خرداد مــاه ســال جــاری اظهارنامه
مالیاتی ارائــه کردهاند که ارزش مالیات ابراز شــده
 3هزار و  871میلیارد تومان برآورد میشود.
یکــی از خواســتههای مــردم به ویــژه کارگران و
کارمندان این اســت که باید عدالــت مالیاتی برقرار
شــود ،زیــرا آنهــا میگوینــد مالیــات بــر حقوق و
دستمزد آنها قبل از اینکه حقوق به حسابشان
واریــز شــود ،از حســاب آنهــا کســر میشــود ،در
حالیکه برخی از اصناف با وجود درآمدهای چندین
برابری نسبت به کارمند و کارگر در آخر سال مالیات
ابرازی و اظهاری خود را بســیار پایین ارائه میکنند،
با این وجود بیشــترین اعتراض نســبت به مالیات
هم از جانب اصناف به گوش میرسد.
بــه هر حال مالیات که بر اســاس قانــون گرفته
میشــود یک نوع حق شارژ برای اداره بهتر جامعه
اســت که حــق همگانــی به شــمار مــیرود و تمام
کســانی کــه بــر اســاس قانــون مشــمول مالیــات
میشــوند ،بایــد مالیــات خــود را بــه نحــو کامــل
پرداخــت کننــد ،وگرنه از نظــر قانونی دچــار تخلف
شــده و از نظــر شــرعی نیــز حقالنــاس جامعــه بر

گردن فراریان مالیاتی خواهد ماند.
کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد بهتریــن و
پاکتریــن درآمد بــرای اداره دولتها درآمد ناشــی
از مالیاتهــا اســت البتــه ایــن نکتــه را هــم اشــاره
میکننــد که مالیات باید عادالنــه ،منصفانه و برای
همــه فعاالن اقتصادی باشــد و این گونه نباشــد،
برخی صاحبان درآمدهای غیررســمی از تور مالیات
بیرون باشند و یا معافیتهای گسترده در برخی از
مشاغل و مناطق اجرا شود.
بــه عنوان مثال عمــده معامالت امالک و زمین
بــه ویــژه در شــهرهای کوچک بــه وســیله قولنامه
انجام میشود که سند رسمی محسوب نشده در
نتیجه ذینفعان آن معموال از پرداخت مالیات فرار
میکنند .همچنین معامــات قولنامهای خودرو و
سایر معامالت غیررســمی مانند خرید و فروش ارز
و یا ســکه و حتــی طال نیز گاهی بــدون ارائه فاکتور
رســمی و بدون پرداخت مالیات انجام میشود ،در
حالی که قانون در زمینه مالیات حقوق و دستمزد
از کارگران و کارمندان که دارای قرارداد هستند ،به
راحتی مالیاتستانی میکنند.
طبق قانون برنامه قرار اســت درآمدهای دولت
از فروش نفت ســالی  10درصد کم شــود و به جای
آن درآمدهــای مالیاتــی جایگزیــن شــود ،امــا این
هــدف و برنامه توفیــق چندانی به دســت نیاورده
است.
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به بهانه سالگرد رحلت شهیدالقراء

روایت مؤسسه قرآنی که حضورش جانی دوباره به مساجد میدهد

ویژگیهایی که تالوت منشاوی را ماندگار کرد

تربیت نیروی معتقد ،موفق و انقالبی هدف انوارالزهرا

ســپهرغرب ،گــروه مشــکات  -عطیــه
صفــیزاده :مدیــر مقطــع نوجوانان مؤسســه
قرآنــی انوارالزهــرا بــا بیــان اینکــه دو مؤلفــه
آمــوزش قرآن کریــم در تمــام حوزههای حفظ،
قرائت و تفســیر و عمل بــه آموزههایآن هدف
غایی این مؤسســه اســت ،گفت :این مؤسسه
بر پایه مســجد تشکیل شــده است و بهعبارتی
اکثــر کالسها و دورههــای این آن در مســاجد
برگــزار میشــود و حضــورش جانــی دوبــاره به
مساجد میدهد.
صــدای هیاهــو و ذوق کــودکان فضــای
مســجد را بانشــاطتر از روزهــای گذشــته کرده
بود و انســان را به یاد ایام گذشــته که کودکان
از ارکان اصلــی مســاجد بودنــد ،میانداخــت؛
وارد حیــاط مســجد شــریفالملک کــه شــدم،
بازی کودکانه پســران و تعــداد زیادی دوچرخه
توجهــم را به خــودش جلب کرد ،بــا خود گفتم
شــاید با پدر و مادرهایشــان آمدند و در ذهنم
ابتکار عمل والدین را تحسین کردم.
داخــل مســجد کــه رفتــم ،متوجــه شــدم
تعــداد نمــاز گــزاران نســبت به شــبهای قبل
چندینبرابر شــده است و اکثر این افراد پسران
کــودک و نوجــوان هســتند؛ بعد از اتمــام نماز
مغــرب صــدای خنــده ،شــادی و دعاهــای این
کــودکان گویــی جانی دوبــاره به مســجد داده
بود ،نگاه ُپرمهر ،تحســینبرانگیز و لبخند از سر
رضایــت نمازگزاران گویای ایــن موضوع بود که
فضای مسجد نورانیتر و بانشاطتر از شبهای
گذشته شده است.
بعــد از پســران کــودک و نوجــوان
دوچرخههای خــود را که کمــی آنطرفتر پارک
کرده بودند ،برداشــتند و با فراغ بال به ســمت
خانههای خود حرکت کردند.
امــا دو کــودک پاچههــای شــلوار خــود را
بــاال زده و از خنکــی آب حــوض نهایــت لــذت را
میبردنــد و مربی آنها با لبخندی مراقبشــان
بــود؛ برایــم جالــب شــد کــه چــرا مثل خیلــی از
مســاجد این کــودکان را دعوا نمیکننــد و یا از
آنهــا نمیخواهنــد کــه ســاکت شــوند! وقتی
موضــوع را پیگیــری کــردم ،متوجــه شــدم کــه
این افــراد عضو مؤسســه انوارالزهرا هســتند.
مشــتاقانه بــه دنبال مســئوالن این مؤسســه
رفتــم و درنهایت بــا یکی از عوامــل اجرایی این
مجموعــه بــه گفتوگــو نشســتم کــه نتیجه را
باهم میخوانیم:
ســپهرغرب ،گــروه ریحانهآفرینــش  -طاهــره
ترابیمهوش :رئیس اســبق کمیسیون بانوان اتاق
تعاون ایران با تأکید بر اینکه بانوان ســعی کنند در
عرصه تعاونی با توجه به حمایتهای بیشــتری که
از ایــن بخش میشــود ورود کنند ،گفــت :با توجه
به نیــاز روز جامعــه ،بانوان بیشــتر در عرصه هنر و
صنایع دستی فعالیت تعاونیمحور داشته باشند.
مشــارکت جامعه زنــان در فعالیتهای مختلف
در راســتای توســعه کشــور ،نقش مؤثری دارد که
یکــی از راهکارهــای مناســب در جهــت بهکارگیــری
مشــارکت زنان ،ایجاد شرکتهای تعاونی زنان و یا
حضور فعال بانوان در شــرکتهای تعاونی اســت؛
به دیگر ســخن میتــوان میتوان گفت مشــارکت
زنــان در عرصههــای مختلف اقتصــادی ،اجتماعی
و غیره یکی از شــاخصهای تولید کشور محسوب
میشــود .بــر این اســاس بایــد فرصتهایــی برای
ایجــاد مشــارکت عادالنــه تمــام اقشــار جامعــه
فراهم کــرد و همه از مزایــای اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگــی و آموزشــی بهرهمنــد شــوند؛ بهعباراتــی
بــا توجه به شــعار ســال ،همگان بر ایــن باورند که
همــواره رابطه نزدیکی بیــن تعاونیها و کارآفرینی
وجــود دارد و درحقیقت کارآفرینــی بهمنزله یکی از
پیششــرطهای اصلی موفقیت تعاونیها بهشمار
میرود.
دراینبیــن اهمیت توجه بــه مقوله کارآفرینی بر
کسی پوشیده نیست؛ اینکه میتوان بهعنوان یک
مزیت رقابتی روی آن برنامهریزی و درصورت ایجاد
زمینههــای مناســب ,تعاونیهــا را از طریــق اجرا و
توسعه بهرهورتر کرد.
عالوهبــر ایــن بــا توجــه بــه آنکــه زنــان نیمــی
از جمعیــت هــر جامعــه را شــامل میشــوند و
درعینحــال از اهمیت ویــژهای برخوردار هســتند،
بایــد ســعی کــرد نقــش و مشــارکت آنــان را در
فعالیتهای اقتصــادی و اجتماعی جامعه باال برد
کــه یکی از اصلیترین زمینههای مشــارکت زنان در
جامعــه ،ایجــاد کســبوکارهای کوچــک و ورود به
کارآفرینی یا خوداشتغالی از طریق حضور در بحث
تعاونیهــا اســت .بــر این اســاس بــر آن شــدیم تا
دراینبــاره گفتوگویی را بــا معصومه فرهمندراد،
رئیس پیشین کمیســیون بانوان اتاق تعاون ایران
ترتیب دهیم که در ادامه میخوانید:
ایــن بانــوی تعاونگر با بیان اینکه در ســال 77
بر اثر یک اتفاق تلخ مجبور شــدم که روی پای خود
بایســتم پــس در ابتدا به کار آرایشــگری مشــغول
شــدم ،گفــت :در ایــن فعالیت با برخی مؤسســات
همچون کمیته امداد و بهزیســتی آشــنا شده و در
میز آموزش به مددجویان این دو نهاد وارد عرصه
فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی شدم.
معصومــه فرهمنــدراد بــا تأکیــد بــر اینکــه بــا
رویکــرد مثبــت دولت نهــم و فعالیــت هلدینگی در
عرصــه کارآفرینی و بازاریابی پــا به عرصه تعاونیها
گذاشــتیم ،افــزود :متأســفانه بــا تغییــر دولــت،
رویکردها متفاوت شد.
وی با اشــاره به این نکته که شرکت ما نخستین

مدیــر مقطــع نوجوانــان مؤسســه قرآنــی
انوارالزهــرا با بیان اینکه بالغبر  17ســال اســت
که در این مؤسســه فعالیــت میکنم ،ابراز کرد:
ســاختار ایــن مؤسســه تربیتمحــور بــوده و
درواقــع یکی اهداف مهــم آن تربیت و آموزش
به قرآنپژوهان است
علــی قیطرانــی بــا بیــان اینکــه دو مؤلفــه
آمــوزش قرآن کریــم در تمــام حوزههای حفظ،
قرائــت ،تفســیر و عمل به آموزههــایآن هدف
غایــی ایــن مؤسســه اســت ،یــادآور شــد :ایــن
مؤسســه بر پایه مســجد تشــکیل شــده است
و بهعبارتــی اکثــر کالسهــا و دورههــای آن در
مساجد برگزار میشود.
وی اذعــان کــرد :یکــی از اهــداف مؤسســه
انوارالزهــرا ایــن اســت که کــودکان با مســاجد
آشــنا شــوند و در آنجــا از جنبههــای مختلــف
اخالقی ،فرهنگی ،آموزشی و غیره رشد کنند.
قیطرانــی بــا بیــان اینکــه کودکانــی کــه در
مســاجد رشــد میکنند از بســیاری آسیبهایی
که در اجتماع وجود دارد دور هســتند ،تصریح
کــرد :پویندگان با گروه ســنی مختلف متقاضی
حضــور در کالسهــا و دورههای این مؤسســه
هستند و سن  9تا  24دارند.
مدیــر مقطــع نوجوانــان مؤسســه قرآنــی
انوارالزهــرا بــا بیان اینکه بعــد از اتمام تحصیل و
آمــوزش قرآنآمــوزان ارتبــاط آنها با مؤسســه
قطــع نمیشــود ،خاطرنشــان کــرد :بــا برگــزاری
هیئتهای مذهبی ،جلسات و اردوهای فرهنگی،
از آنها میخواهیم که در کنار مؤسسه باشند.
قیطرانــی بــا بیــان اینکــه یکــی از اهــداف
مؤسســه قرآن تربیت نیروهای موفق ،انقالبی
و متعهــد در تمام حوزهها اســت ،عنــوان کرد:
لزومًا تربیت و آموزش قاری مالک این مؤسسه
نیســت ،بلکه هدف نهایی این مجموعه تربیت
انسان مقید و مفید برای جامع است.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن مجموعــه بــه
مشکالت خانوادگی ،روانی ،جسمی و آموزشی
قرآنپژوهــان هم توجه میشــود ،یادآور شــد:
دورههــا و کالسهــای ایــن مجموعــه بــه دو
ســاعت کالســی کــه در هفتــه برگزار میشــود،
محدود نیست.
ایــن فعــال قرآنــی بــا بیــان اینکه گســترش
کیفی ،عمقبخشی و تقویت بدنه آموزشی این
مؤسســه در چهار محور قرآن ،اخالق ،احکام و
اعتقادات طراحی شده است ،ابراز کرد :آموزش

قرآن در مقطع دبســتان قصههای قرآنی است
و در مقاطع متوســطه و دانشــجویی همراه با
تفسیر آن انجام میگیرد.
قیطرانی با اشــاره به اینکــه طراحی نرمافزار
در آمــوزش روخوانــی قــرآن و جــزوه آموزشــی
احکام از اقدامات مناســب این مؤسسه است،
گفــت :نوجوانــان و جوانــان هر دو مــاه یکبار
قسمتی از رساله توضیحالمسائل مرجع تقلید
خود را مطالعه کرده و پس از رفع اشکال ،از آن
آزمون گرفته میشود.
وی بــا بیان اینکــه تربیت انســان تأثیرگذار بر
جامعه یکی از اهداف عالی این مجموعه است،
اذعــان کــرد :در مدارس ،فضای مجازی ،ســطح
شهر و سایر محیطها تبلیغ انجام دادیم و از این
طریق مخاطبین خود را جذب و پیدا میکنیم.
ایــن آمــوزگار جــوان قرآن بــا بیــان اینکه در
ســال جــاری  14جلســه قــرآن بــه مؤسســات
قــرآن این مجموعه اضافه کردیم ،یادآور شــد:
بهدلیل اســتقبال کــودکان و نوجوانان دختر و
پسر در ســال جاری و باز شدن مدارس ،تعداد
دورههای این مجموعه افزایش یافت.
قیطرانــی بــا بیان اینکــه در کرونــا هیچکدام
از کالسهــای ایــن مجموعــه تعطیــل نشــد
بلکه در بســتر مجازی دایر شــد ،اذعــان کرد :با
کمتر شــدن بیمــاری کرونــا کالسهــای قرآنی،
هیئتهای مذهبــی و فعالیتهــای فرهنگی از
سر گرفته شد.
وی با اینکه در چند روز گذشــته قرآنآموزان
پسر این مجموعه را به اردوی تربیتی دانشگاه
بوعلی بردیم ،یادآور شــد :در این راســتا درنظر
داریم که روزبــهروز تعداد فعالیتهای فرهنگی
این مجموعه جذابتر شود.
ایــن فعــال قرآنــی با بیــان اینکه متأســفانه
همدان هنوز نتوانســته به جایگاه واقعی خود
در حــوزه علــوم قرآنــی برســد ،ابــراز کــرد :برای
اینکــه بــه جایــگاه خود برســیم ،الزم اســت که
فعالین و مؤسسههای قرآنی نسبت به قبل با
برنامهریزی جدیتر اقدام کنند.
قیطرانی در خاتمه با بیان اینکه برای تقویت
حــوزه علــوم قرآنی الزم اســت که مســئوالن و
فعالیــن قرآنی با همدلی و همبســتگی بیشــتر
اقــدام به برنامهریزی کننــد ،اذعان کرد :در این
راســتا الزم است برای رسیدن به نقطه مطلوب
توجــه و تمرکــز خــود را در حوزههــای مختلــف
آموزشی ،فرهنگی و تربیتی بیشتر کنیم.

ســپهرغرب ،گــروه مشــکات :نوجوانــی بود
که آوازهاش در سراســر مصــر پیچید و به دلیل
صــدای محزونش حنجــره الباکیه لقــب گرفت.
بــرای تــاوت به کشــورهای زیــادی ســفر کرد و
نحــوه عروجش از دنیا ســبب شــد او را شــهید
القراء خطاب کنند.
محمــد صدیق منشــاوی قــاری نامــدار و پر
آوازه جهــان اســام معــروف بــه شــهید القــراء
اســت کــه در ایــام ســالروز وفاتــش نگاهــی
میکنیــم گوشــهای از زندگــی این اســتاد قرآن
کریم تقدیم میشود.
چرا منشاوی لقب شهیدالقراء گرفت؟
شــاید برای بســیاری از عالقهمندان ســؤال
اســت که چرا به منشــاوی لقب شــهیدالقراء را
دادهانــد؟ این قاری قــرآن در ســالهای پایانی
عمــرش به بیمــاری تصلب شــرائین دچار شــد
و پزشــکان او را از تــاوت قرآن منــع کردند ،اما
شــیخ نپذیرفت و تا آخرین نفسهایش دســت
از قرآن نکشــید و پس از مرگ به او لقب شــهید
القــراء دادنــد .البتــه به دلیــل صــدای محزون
شــیخ در دوران حیــات بــه او لقــب «حنجــره
الباکیه» دادند.
کودکــی کــه راه پــدر را در پیــش گرفت و
قلهها را فتح کرد
محمد صدیق منشاوی  20ژانویه سال 1920
در منطقه منشــا از استان سوهاج کشور مصر
چشم به جهان گشود .پدرش صدیق منشاوی
از قاریان قرآن منشــا بود و محمد هم از همان
کودکــی راه پــدر را در پیــش گرفــت و بــه قرائت
قرآن روی آورد.
حفــظ کل قرآن در  8ســالگی و تالوت در
 9سالگی
مرســوم آن زمان مصر بود که عالقهمندان
به قرآن ابتدا نزد استاد به حفظ قرآن مشغول
میشــدند و پــس از حفــظ کل قــرآن کریــم
آموختن فنون تــاوت را آغاز میکردند .محمد
نیــز بــر پایــه همین رســم ابتــدا به حفــظ قرآن
مشــغول شــد و در هشــت ســالگی حفــظ کل
قــرآن را به پایان رســاند و نزد پدر مشــغول به
آموختن فنون تالوت شد.
در  9ســالگی بــه قــاری خوشخوانی تبدیل
شــد و در منطقه منشــا به همراه پدر به تالوت
میپرداخــت .صــوت خــوش و الحــان زیبایش
خیلــی زود شــهرت او را در اســتان ســوهاج
گســتراند و بــرای تالوت بــه محافــل گوناگونی

دعوت میشــد و عالقهمندان بــه آیات الهی او
را تکریم میکردند.
رد دعــوت رادیــو قاهره /وقتــی رادیو به
خانه محمد آمد
نوجــوان بــود کــه آوازهاش در مصــر پیچید و
رادیــو قاهره دعوتنامهای برای او ارســال کرد تا
ضمن تالوت زنده ،آثار او را برای پخش از رادیو در
زمانهای مختلف ضبط کنند .اما پدر این دعوت
را نپذیرفت و اجازه نداد که محمد به قاهره برود.
محمــد هــم در تأیید ســخن پــدر و در پاســخ به
مسئوالن رادیو گفت :نمیخواهم در رادیو قرائت
کنم چرا که به شــهرت آن احتیاجــی ندارم و هرگز
نمیپذیرم که از من امتحان بگیرند.
اصــرار مســئوالن رادیــو هــم جواب نــداد و
نهایتــا اهالــی رادیــو بــرای ضبط تــاوت محمد
تجهیــزات خــود را راهی قاهــره کردند تــا از این
رهگــذر همه مردم مصــر از این نوای آســمانی
بهرهمند شــوند .اما پس از ضبط تالوت باز هم
پاسخ منشاوی برای حضور در رادیو منفی بود
تــا اینکه با وســاطت یکی از بــزرگان منطقه آنها
پذیرفتند که محمد برای آزمون ورودی و تالوت
در رادیو به قاهره برود.
حضور در رادیو و آوازهای که در جهان پیچید
پخــش تالوتهــای این قاری جــوان از رادیو
بــرگ جدیــدی در زندگــیاش رقــم زد تــا جایــی
کــه از جایجــای مصر بــرای تــاوت او را دعوت
میکردنــد و اینگونــه آوازه محمــد صدیــق
منشــاوی در سراســر مصر پیچید و حتی مرزها
را درنوردید.
نخســتین ســفر خارجی منشــاوی به کشور
اندونزی بود .این ســفر با دعوت رسمی رئیس
جمهــور اندونــزی صــورت گرفت و منشــاوی با
چند قاری دیگر از جمله عبدالباسط برای تالوت
راهی اندونزی شدند.
منشــاوی و خلیــل الحصــری در ســفر به
لیبی
اندونــزی ،اردن ،کویــت ،لیبــی ،فلســطین،
عربســتان ،ســوریه ،عــراق ،پاکســتان ،مغــرب،
سودان و برخی کشــورهای اروپایی و آمریکایی
از جملــه کشــورهایی بودنــد کــه منشــاوی
بــرای تالوت به این کشــورها ســفر کــرد و نوای
آســمانیاش آرامبخــش دلهای عاشــقان کالم
وحی در سراسر جهان شد.
ســالهای پایانی عمر کوتاه این قاری نامدار
همراه شد با بیماری تصلب شرائین تا جایی که

بانوی فعال اقتصادی:

هنر و صنایع دستی بستر توفیق بانوان در حوزه تعاون

شــرکت تعاونــی ثبتشــده در کشــور بهصــورت
شبکهای است ،گفت :این شبکه به شکل استانی و
فرااســتانی فعالیت میکند و توانسته چندهزارنفر
از زنــان سرپرســت خانــوار و خودسرپرســت را زیــر
پوشش خود قرار دهد.
فرهمنــدراد در مــورد چگونگــی آغاز بــه کار این
شــرکت ابــراز کــرد :شــرکت تعاونــی شــبکه بانوان
هنرمنــد ایرانیــان ابتــدا کار خــود را بهصــورت
آموزش بــه افراد و ســپس بهصــورت بازارچههای
خوداشــتغالی ادامــه داد و درحــال حاضــر کار
برگزاری نمایشگاه و حمایت از بانوان هنرمندی که
سرپرست خانوار هستند را انجام میدهد.
مدیرعامــل شــرکت تعاونــی شــبکه بانــوان
هنرمنــد ایرانیــان بــا اعــام برگــزاری نمایشــگاه در
داخــل و خارج از کشــور ،افــزود :امیدوار هســتیم
کــه مســئوالن دولتــی و غیر دولتــی از مــا حمایت
کننــد تــا بتوانیم بانوان زیر پوشــش این شــرکت و
توانمندیهای آنها به دیگران را معرفی کنیم.
وی گفــت :یکــی از بخشهــای مهم نمایشــگاه
بینالمللــی ارائــه محصــوالت و معرفــی
توانمندیهــای ایــن افــراد اســت ،امــا متأســفانه
حمایتهــا بهویــژه در عرصــه اعطــای تســهیالت
مناسب نیست؛ بهطوری که درحال حاضر با وجود
اینکــه بنا بــه برنامهریزی حضور در یک نمایشــگاه

بینالمللــی چیــزی حــدود پنــج هــزار یــورو هزینــه
دربرداشــته و چیزی حــدود  15هزار یورو بازگشــت
ســرمایه به دنبال خواهد داشــت ،متأسفانه سود
تســهیالت پرداختــی از ســوی حتــی صندوقهایــی
همچــون کارآفرینــی امیــد کــه عنــوان آن حمایت
اســت نیز از توان یک هنرمند خارج بوده؛ زیرا اخیرًا
بنــده بــرای گرفتن تســهیالت مراجعه کــردهام ،اما
عنوان شد که حداقل سود  12درصدی دارد!
فرهمنــدراد بــا تأکید بــر اینکــه در تعاونی خود
درتالش هســتیم که خارج از کشور نیز محصوالت
و تولیدات افراد که قابلیت فروش و بازاریابی دارند
عرضــه شــوند تــا دســت افــراد واســطه از فروش
محصوالت بانوان سرپرســت خانوار کوتاه شــود،
تشــریح کــرد :بنده در دورهای ریاســت کمیســیون
تعــاون بانــوان کشــور را در اتــاق ایــران داشــتم؛
مصوبــات و پیگیریهــای بســیاری ( 13برنامــه و
طرح) در مســیر توانمندســازی بانوان داشتم ،اما
متأســفانه حمایتهــا بهگونــهای بود کــه هیچیک
محقق نشد.
ایــن هنرمند با اشــاره به اینکه حدود یک ســال
و نیــم پیگیــر راهانــدازی بانــک قرضالحســنه زنان
بــودم و بارهــا این موضوع را از طریــق اتاق تعاون
ایــران نیز پیگیری کردم ،افــزود :در آن مقطع زمانی
بــا همــکاری وزارت تعــاون پیگیــر آن بودیــم کــه

شرکت تعاونی شبکه بانوان هنرمند
ایرانیان ابتدا کار خود را بهصورت
آموزش به افراد و سپس بهصورت
بازارچههای خوداشتغالی ادامه داد و
درحال حاضر کار برگزاری نمایشگاه و
حمایت از بانوان هنرمندی که سرپرست
خانوار هستند را انجام میدهد.
نمایشگاه توانمندیهای بخش تعاون در خارج از
کشور بهویژه در کشور برزیل برگزار شود که در این
امر نیز بهعلت نامهربانی موفق نشدیم.
وی بــا بیان اینکه متأســفانه هماکنــون بانوان
بخش تعاون حتی یــک نماینده ندارند و بهصورت
جمعــی در اســتانهای مختلف مشــغول فعالیت
هســتند اما هرگز حاضر نیســتند کار خــود را تحت
عنــوان یک تعاونی انجام دهند چون از مشــکالت
و تنگناهــای آن آگاه هســتند ،تصریــح کــرد :از
دیگــر برنامههایی کــه در آن مقطع زمانی ریاســت
کمیســیون دنبال کردم ،تأســیس دانشگاه علمی
کاربــردی بــرای تعاونیهــای بانــوان بــود که پس
از مدتهــا پیگیــری متأســفانه در ایــن امــر نیــز بــا
شکست مواجه شدیم.

ایــن بانوی موفــق تعاونگر در بخــش دیگری از
سخنان خود با اشاره به مهارتهای الزم در عرصه
ورود به فعالیتهای اقتصادی برای بانوان بهویژه
در عرصــه تعاونیمحــور ،اظهار کرد :هــر فرد بنا به
تجارب ،مهارتها و تخصصی که در یک رشته دارد،
میتوانــد وارد عرصه تجارت شــود؛ امــا مهمترین
موضوع شــناخت نیاز جامعه هــدف و درعینحال
تسلط بر علم تجارت و تعاونیها است.
رئیــس اســبق کمیســیون بانــوان اتــاق تعاون
ایران با تأکید بر اینکه بانوان ســعی کنند در عرصه
تعاونــی با توجه به حمایتهای بیشــتری که از این
بخــش میشــود ورود کنند ،گفت :با توجــه به نیاز
روز جامعــه ،بانوان بیشــتر در عرصه هنــر و صنایع
دستی فعالیت تعاونیمحور داشته باشند.
وی بــا گالیهمندی از اینکه متأســفانه مجوزها
و کارتهــای عضویــت در تعاونیها بهســان دیگر
فعالیتهــای تجــاری از ارزش خاصــی برخــوردار
نیســت ،ابــراز کــرد :همانطــور که پیشتــر عنوان
شــد ،گرفتــن تســهیالت بــا ســود بــاال ،یکــی از
مشــکالت پیــش روی تعاونیها اســت؛ زیرا ســود
درنظر گرفتهشــده برای ایــن بخش همچون دیگر
بخشهــا دیــده نشــده و ایــن درحالــی اســت که
یــک کار تولیــدی در عرصــه صنعــت را نمیتوان با
فعالیــت تعاونیمحــور ازنظــر درآمدزایی یکســان

پزشــکان او را از تــاوت قرآن منــع کردند ،اما او
نــه تنها تــاوت را کنار نگذاشــت ،بلکه میتوان
گفت ،بهتریــن تالوتهای عمــرش را در همین
سالها به یادگار گذاشت.
دســتور پادشــاه مصر برای اعزام استاد
به لندن
با وخامت حال اســتاد ،این قاری قرآن کریم،
در بیمارســتان بســتری شــد .جمال عبدالناصر
پادشــاه مصــر دســتور داد کــه شــیخ را بــرای
معالجــه بــه لنــدن بفرســتند امــا اجــل مهلت
نداد و اســتاد در حالی که تنها  48سال داشت،
دعوت حق را لبیک گفت.
ویژگیهای تالوت مرحوم منشاوی
بم زیبا ،نرمــی و لطافت و صدای محزون به
همــراه قدرت باالی حنجره از ویژگیهای تالوت
منشــاوی اســت کــه او را از بســیاری از قاریــان
جهــان متمایــز کرد .ارتفــاع صوتی بســیار باال از
دیگر ویژگیهای تالوت منشــاوی است تا جایی
کــه بــرای تالوتــش نمیتــوان انتهایــی در نظــر
گرفــت و او هر چقدر که میخواســت در تالوت
اوج میگرفــت .قــدرت تحریرزنــی بــاال و قدرت
ایجــاد طنین در صدا از دیگــر ویژگیهای تالوت
منشاوی است.
نظــر اســتاد خــدام حســینی دربــاره
منشاوی
اســتاد ســید محســن خدام حســینی درباره
تالوت مرحوم منشاوی میگوید :صدای مرحوم
منشــاوی مثــل مــوم در دســتانش نــرم اســت.
هرکــس ،از جمله خودم وقتی تــاوت او را می
شنود ،آنقدر که این نابغه راحت و روان و نیز زیبا
میخواند ،پیش خودش میگوید من هم می
توانم مثل او بخوانم .اما کافی اســت صدایش،
یکی دو پــرده باال برود ...آنوقت اســت که الاقل
من ،همیشه از صدای او به شگفت میآیم.
در پایــان تالوتی شــاهکار از این قاری نامدار
جهان اسالم شــامل آیات  1تا  27سوره مبارکه
یوسف تقدیم میشود.
قلمداد کرد.
رئیــس اســبق کمیســیون بانــوان اتــاق تعاون
ایــران بــا بیــان اینکــه توصیــه بنده بــه بانــوان که
تمایل به تشــکیل و ایجاد تعاونی دارند این اســت
که ســعی کنند تعاونی خود را بهصورت خانوادگی
ایجــاد و برپا کننــد ،تصریح کرد :طبــق تجربهای که
بنــده در ایــن بخــش دارم ،همــواره در اینگونــه
تعاونیها منفعت جمعی مد نظر قرار میگیرد.
معالوصــف؛ بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد،
دستیابی به توســعه همهجانبه ،پایدار و بهنوعی
پویــا و پایــا بــدون مشــارکت همــه اقشــار جامعه
میســر نیســت و چنــان کــه گفته شــد ،بــا توجه به
کارکــرد و ماهیــت تعاونیهــا چنانچه مشــارکت در
قالــب تعاونی باشــد ،میتواند منجر به مشــارکت
حداکثری سرمایههای اجتماعی جامعه شود.
دراینبیــن نقــش تعاونیهــای زنــان میتوانــد
کارکردهــای متنــوع و متکثــری داشــته و عالوهبــر
کارکردهــای اصلــی ،بهدلیــل اینکــه زنــان بیشــتر از
مــردان درآمــد خــود را صــرف آموزش و بهداشــت
خانــواده میکننــد ،میتوانــد منتهــی بــه ارتقــای
ســطح ســامت ،آمــوزش و بهداشــت خانــواده و
جامعــه شــود .از طرفــی همانطــور کــه پیشتــر
عنوان شــد ،یکی از شــاخصهای ارزیابی توســعه
اقتصــادی و اجتماعی یک جامعــه ،حضور زنان در
عرصههای مختلف اجتماعی است.
حال آنکه دور نگه داشــتن زنــان از فعالیتهای
اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی به معنــای عقب
نگــه داشــتن جامعــه از تمــام محورهای توســعه
اســت و بایــد بــه زنــان نقشــی فراتــر از هویــت
خانوادگــی و محلــی داد تــا بــه ســمت هویــت
اجتماعی ،اقتصادی و سیاســی حرکت کنند .الزمه
هویتبخشــی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی زنان
دادن نقش در اجتماع اســت؛ زنان بهعنوان نیمی
از جمعیت کشــور در توسعه اقتصادی و اجتماعی
نقــش دارنــد ،امــا وجــود قوانیــن دســتوپا گیــر
باعث شــده تا شــرایط اســتفاده از توانمندیهای
بانوان بهدرســتی فراهم نشــود و حــال آنکه اگر از
توانمندیهای این قشــر از جامعه استفاده شود،
عالوهبر جلوگیری از فقر ،شاهد کاهش آسیبهای
اجتماعی و بهبود آموزش نسلها خواهیم بود که
میتواند اثرات چشــمگیری در افزایش اشــتغال و
توسعه پایدار داشته باشد .بنابراین با برنامهریزی
درســت و همت بانوان کشــور باید توانمندیهای
این بخش جامعه را بهکار گرفت.
بــا وجــود اینکــه در ســالهای اخیــر شــاهدیم
زنــان توانســتهاند شــکاف بیــن زن و مــرد را در
زمینــه آموزش و تحصیــات تکمیلی از بیــن ببرند،
امــا بررســیها نشــان میدهــد کــه همچنــان بین
کارآفرینــی و اشــتغال شــکاف جنســیتی عمیقــی
وجــود دارد کــه بایــد بــا اســتفاده از مکانیزمهــای
درســت ایــن شــکاف را از بیــن بــرد؛ بــا توجــه بــه
ویژگیهــای بخش تعاون خصوصــا برابری ،به نظر
میرســد بهتریــن مکانیــزم ارائــه نقــش بــه زنــان،
تعاونیها باشند.
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دستگیری یک تبعه ایرانی در سوئد

ســپهرغرب ،گروه سیاسی :خانواده حمید نوری
از دستگیری او به اتهامات واهی میگویند و اینکه
روند رسیدگی به پرونده حمید نوری ،غیرعادالنه و
سیاسی است.
در تاریــخ  9نوامبــر  2019دادگســتری ســوئد بر
مبنــای توطئه و دامگســتری صورتگرفته توســط
یــک گــروه تروریســتی فعال علیــه ملت ایــران ،یک
تبعــه ایرانی به نام حمید نوری را به اتهامات واهی
دســتگیر کرد و خانواده او تا مدتها هیچ اطالعی
از عنــوان اتهامی و وضعیت وی نداشــتند ،حتی با
پیگیریهــای صورتگرفتــه تــا مدتها نتوانســتند
خبری از زنده بودن او بگیرند ،درحالیکه بر اساس
موازیــن حقــوق بشــری ،دولــت بازداشــتکننده
مکلف است بالفاصله خانواده فرد بازداشتشده
را مطلع کرده و محل بازداشــت وی را اعالم نماید،
امــا اقــدام دولــت ســوئد در بازداشــت ایــن تبعه
ایرانــی تــا زمــان اطــاع بــه خانــوادهاش ،مصداق
دادگاه
ناپدیدشــدگی اجباری اســت .پس از آن نیز
ِ
رســیدگی به اتهامات متهم در فضایی کامًال بسته،
یکطرفه و بــدون توجه به موازین حقوق بشــری
صــورت گرفته و میگیــرد که اقدامی ضد انســانی
و نادعادالنــه اســت .آنچــه در ادامــه میخوانیــد
بازخوانــی اظهارات خانواده حمید نوری اســت که
به جزئیات پرونده وی و قصورات و تقصیرهایی که
در خصوص او صورت گرفته ،میپردازد؛
در اظهــارات خانــواده نــوری آمــده اســت« :ما
وقتــی متوجــه بازداشــت آقــای نــوری در ســوئد
شــدیم با وجود چندینبار مراجعــه حضوری (طی
دو ســال) ،دولــت ســوئد اجــازه مالقات بــا او را به
مــا نــداده و او در ســلول انفــرادی بــود .از همــان
ابتدای بازداشــت و نحــوه تحقیقات و مســتندات
ابرازی توســط دادســتان معلوم و مشهود بود که
چنین اقدامی کامًال سیاســی و غیرحرفهای اســت
و دســتگاه قضائــی ســوئد بدون انجــام تحقیقات
جامــع و مســتقل و صرفــا بــر مبنــای اظهــارات
مغرضانــه و متعصبانــه برخــی از افــراد کــه انگیزه
کافــی بــرای انتقامگیــری و خصومــت شــخصی و
سیاســی داشــتند دســتور بازداشــت صادر کرده و
دادســتان محتــرم در انجــام تحقیقات خــود هرگز
از خانــواده یــا وکالی ایشــان درخواســت نکرده تا
ادله و مســتندات خــود را در رابطه بــا پرونده ابراز
نماینــد .افزون بر آن ،به آقای نــوری نیز اجازه ارائه
ادلــه دفاعی داده نشــد .در حقیقت ،دادســتان با
نقــض بنیادینتریــن حقــوق دادرســی منصفانه،
صرفــا اظهــارات و مــدارک علیه متهم را بــه دادگاه
ارائــه نمود ،بدون اینکه ادله و مــدارک متهم را نیز
بــه دادگاه ارائــه کنــد و تکلیف اصلــی قانونی خود
مبنی بر انجام تحقیقات را فراموش کرد!
عــاوه بر اقــدام دادســتان ،دادگاه نیز از همان
ابتــدای رســیدگی ،حقــوق اولیــه متهــم را نادیــده
گرفــت ،متهمی که چندین ماه در بازداشــت بود و
از ابتداییتریــن حقوق خود ،ازجمله دسترســی به
پزشــک ،داشــتن عینک و مالقات با خانــواده خود
محروم بود و طبیعتًا از نظر روحی و حتی جســمی
در شــرایطی نبوده که بتواند دفــاع مؤثری از خود
داشــته باشــد .زمانی کــه وی در جلســه دادگاه در
ابتدای اظهــارات خود وضعیت روحی و جســمانی
خــود و بیتوجهــی مقامــات قضائــی و زنــدان بــه
ایــن حقــوق اولیــه را مطرح کــرد ،قاضــی تذکر داد
که اینجا ،محل طرح این مســائل نیســت! در حالی
که واضح اســت یک فرد  60ساله به دلیل نداشتن
عینک برای مطالعه حتی نمیتواند مدارک پرونده
را مطالعه کند.

روند رسیدگی به پرونده حمید نوری
غیرعادالنه و سیاسی است
عالوه بر این مسائل ،در جلسه دادرسی نزدیک
به  500ســاعت دادستان و شــاکیان صحبت کرده
و بــه متهــم در مجمــوع کمتــر از 20ســاعت زمــان
داده شــده ،در عین حال ،دادســتان تعداد زیادی
شــاهد تخصصــی و غیرتخصصــی را علیــه متهــم
فراخوانــده در حالی کــه وکالی خانــواده متهم نیز
به همان نســبت شــاهد تخصصی و غیر تخصصی
را بــرای صدور نظریه تخصصــی و حضور در دادگاه
فراخواندنــد امــا دادگاه اجازه حضــور و حتی طرح
نظــر بــه آنهــا را نــداد! نکتــه مهمتــر آنکــه اقدام
دادســتان در صــدور کیفرخواســت و ناتوانــی در
انجــام تحقیقــات کامــًا واضح اســت ،بــا این حال
دادگاه محترم نهتنها حکم بازداشــت یک شــهروند
خارجــی بیگنــاه را صــادر کــرده ،بلکه بــه اقدامات

بینالمللــی تهیــه کردهانــد .ازجملــه میتــوان بــه
گزارش ســازمان عفو بینالملل و ســازمان عدالت
بــرای ایرانیان اشــاره کــرد .اگــر خیلی خوشــبینانه
نگاه کنیم و ســازمان عفو بینالملل را یک سازمان
مســتقل فرض کنیم ،ایراد جــدی حقوقی در مورد
گزارش(هــای) ســازمان ایــن اســت که هیــچ یک از
گزارشــگران شــخصًا در محــل ارتکاب بــه اصطالح
جرایــم ادعایــی حضــور نیافتــه و تمــام گــزارش
ِ
خــود را مبتنی بــر اظهارات متعصبانــه ،جهتدار و
فرصتطلبانه مصاحبه شوندگان قرار دادهاند.
ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه «گــروه ام» بــا
حمایــت مــادی و معنوی برخی دولتها توانســته
ســازمانهای بینالمللــی را اغفــال نمــوده و
گزارشهــای غلطــی از رویکرد و عملکــرد جمهوری

دادگاه نیــز از همــان ابتــدای رســیدگی،
حقــوق اولیــه متهــم را نادیــده گرفــت،
متهمــی کــه چندیــن مــاه در بازداشــت
بــه ســر میبــرد و از ابتداییتریــن حقوق
خــود ،ازجملــه دسترســی بــه پزشــک،
داشــتن عینــک و مالقــات بــا خانــواده
طبیعتا از نظر روحی
خــود محروم بود و
ً
و حتــی جســمی در شــرایطی نبــوده
کــه بتوانــد دفــاع مؤثــری از خود داشــته
باشــد ،زمانــی کــه در جلســه دادگاه در
ابتــدای اظهــارات خــود وضعیــت روحی
و جســمانی خــود و بیتوجهی مقامات
قضائــی و زنــدان بــه ایــن حقــوق اولیه را
مطــرح کــرد ،قاضــی تذکر داد کــه اینجا،
محل طرح این مسائل نیست!

خانــواده متهــم ،بــا وجــود شــرایط بــد
اقتصــادی ،از وکال و مشــاوران حقوقــی
خانوادگــی خود درخواســت کردند تا هر
دلیل و مســتندی را کــه مرتبط با پرونده
بــوده و بــرای کشــف حقیقــت و اجــرای
عدالــت ضروری اســت را گــردآوری کرده
و بــه دادگاه ارائه کنند کــه برخالف تمام
اقدامــات صورتگرفته ،وکالی حکومتی
بــا وکالی خانــواده همــکاری الزم را
بهعمل نیاوردند!

غیرقانونــی دادســتان نیز توجهی نکرده اســت .در
حالــی کــه در چارچوب اتحادیــه اروپایــی و ازجمله
ســوئد ،موازیــن و اســتانداردهایی بــرای انجــام
وظایف دادستان وجود دارد که میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
الف) دادستان باید به تضمین حاکمیت قانون،
بهویژه از طریق اجرای منصفانه ،بیطرفانه و مؤثر
عدالت در همه پروندهها کمک کند.
ب) دادســتان بــه نمایندگــی از جامعــه و در
راســتای منافع عمومــی عمل کند ،از حقوق بشــر
و آزادیهای بنیادین ،به نحوی که در کنوانســیون
اروپایــی حقوق بشــر و رویه دیــوان اروپایی حقوق
بشر پیشبینی شده ،حمایت کند.
ج) دادســتان در اجــرای وظایــف خــود بایــد به
اصــل برائــت ،حــق بــر محاکمــه عادالنــه و برابــری
سالحها احترام بگذارد.
د) دادســتان بایــد تنهــا بــر مبنــای ادلــه کامــًا
موجــه ،قابل بــاور ،معقول و قابــل قبول ،تعقیب
را انجام دهد.
عالوهبــر مــوارد فــوق ،در خصــوص دادرســی

عادالنــه تضمیناتــی نیــز وجــود دارد ،مهمتریــن
تضمینات شــکلی دادرسی عادالنه در رویه قضائی
دیوان اروپایی حقوق بشــر که برای محاکم ســوئد
الزامآور اســت ،را میتوان در دو دســته تضمینات
عام و خاص مطرح کرد:
الف :تضمینات عام دادرســی منصفانه شــامل
عادالنه بودن (مشــارکت مؤثر در رسیدگی ،برابری
ســاحها ،مســتدل بودن تصمیمات ،حق متهم بر
ســکوت و این که اتهامی را علیه خود مطرح نکند،
ارائــه ادلــه و مدیریــت آن و اصــل فوریت اســتماع
علنی (اصل علنی بودن ،حق بر اســتماع شــفاهی
و حضور در جلســه ،اعالن عمومــی احکام و زمان
معقول) است.
ب :تضمینــات خــاص دادرســی منصفانــه کــه
مهمتریــن مصادیــق ایــن تضمینــات عبارتنــد از؛
اصل برائت (اظهارات متعصبانه ،پویش رســانهای
علیه متهــم ،بار اثبات ،مفروض دانســتن مســائل
موضوعــی و حکمــی) ،حقوق متهــم (اطالعات در
مــورد ماهیت و منشــأ اتهــام ،آمادگی بــرای دفاع،
حــق دفاع از خود با وکیل یا بدون وکیل و بررســی
شهود).
در این بخش خانواده متهم ،با وجود شرایط بد
اقتصادی ،از وکال و مشــاوران حقوقــی خانوادگی
خود درخواســت کردنــد تا هر دلیل و مســتندی را
که میتوانند و مرتبط با پرونده بوده و برای کشف
حقیقت و اجــرای عدالت ضروری اســت را گردآوری
کــرده و بــه دادگاه ارائــه کننــد امــا برخــاف تمــام
اقدامــات صورتگرفتــه ،وکالی حکومتی با وکالی
خانواده همکاری الزم را بهعمل نیاوردند.
بهطور مشــخص وکالی خانــواده مجموعهای
از گــزارش ،مجلــه ،کتــاب ،مصاحبههــا و شــهودی
کــه بر روند پرونده و کشــف حقیقــت تأثیرگذار بود
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حدیث

تلفن تمــــاس جهت پیــــش خریـــد و رزرو بلیـــت

سینما فلسطین  -32522344:سینما پردیس مهر قدس32524700 :

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

را تهیــه کردند امــا وکالی حکومتی با ایــن ادعا که
این ادله مورد پذیرش دادگاه نیســت به این دلیل
کــه با تهدیــد یا تطمیــع تهیه شــده یا مــورد تأیید
دولت جمهوری اســامی ایران اســت ،از ارائه ادله
مزبور بــه دادگاه خودداری کردنــد .اگر این ادعای
وکالی متهم درســت باشد ،میتوان گفت دستگاه
قضائی ســوئد دچار نوعی پیشداوری شــده و در
نتیجه این شــبهه ایجاد میشــود که حکم پرونده
از قبــل مشــخص اســت! ضمــن اینکه خانــواده از
طریق وکالی خود توانست نظر تخصصی حقوقی
دســت کم هفت حقوقدان برجســته بینالمللی را
اخــذ نموده و در اختیــار وکالی حکومتی قرار دهد
تا بــه دادگاه ارائه کننــد ،اما وکالی مزبــور تاکنون
هیچ اقدامی بــرای هماهنگی با دادگاه جهت درج
اسامی شهود تخصصی در فهرست دادگاه،انجام
ندادهاند .هیــچ اقدامی از ســوی وکالی حکومتی
بــرای فراخــوان شــهود عام بــه دادگاه کــه حضور
آنهــا میتوانســت مؤثــر بــر رونــد پرونده باشــد،
صــورت نگرفــت ،در حالی که نظر به شــرایط خاص
ایــن پرونــده ،عدالــت و رعایت دادرســی منصفانه
اقتضــا کــرده و میکند تا مشــاوران حقوقی ایرانی
بتواننــد در کنــار وکالی حکومتــی ســوئد در رونــد
رســیدگی به پرونده حضور داشــته باشند و به این
طریق حق آقای نوری بر دادرسی منصفانه و دفاع
مؤثر تا حدودی تضمین گردد.
دادستان محترم!
در پرونــده طرح شــده علیه تبعــه ایرانی به نام
آقــای حمید نــوری ،از طــرف موکل و خانــواده وی
نــکات زیر الزم بــه ذکر بوده و مصرانه درخواســت
میشــود تا زمینه مناســب بــرای تحقق دادرســی
منصفانــه و رعایــت اصل برابری ســاحها ،پذیرش
شهود ،ادله ،وقت کافی و برابر نسبت به ادعاهای
مطر حشــده به طور جدی و عملی مورد توجه قرار
گیرد:
الــف :اســتناد و تکیــه اصلــی دادســتان محترم
به مدارک تهیهشــده از سوی اشــخاص ،گروهها و
سازمانهای مخالف جمهوری اسالمی ایران.
عمده مدارک استنادی دادستان را میتوان در
ذیل چهار دسته زیر طبقهبندی کرد:
 )1مدارک تهیهشده به سفارش یک نهاد خاص
این مدارک صرفــا ادعاهایی را به طور یکطرفه
هماننــد یــک ادعــا مطــرح کردهانــد که دادســتان
محتــرم آن را یکــی از مســتندات اصلی خــود برای
اتهامزنــی علیــه یــک شــهروند بیگانــه قــرار داده
ازجملــه ایــن مــدارک گــزارش جفــری رابرتســون
اســت کــه بــه ســفارش مؤسســه برومند بــه طور
یکجانبه تهیه شــده است؛ جفری رابرتسون وکیل
دادگســتری اســت که با توجه به اظهــارات خود در
گــزارش و مجله شــفاهی آنالیــن در محضر دادگاه
اقــرار نمــوده کــه بــه ســفارش بنیــاد برومنــد این
گــزارش را تهیــه کــرده ،این نکتــه نیز حائــز اهمیت
اســت کــه گزارشــگر محتــرم نیــز گــزارش خــود را
مبتنــی بر اظهــارات ذینفعان قــرار داده بدون آن
کــه بهدنبــال کشــف حقیقت باشــد .بدیهی اســت
که دادســتان محترم در جایــگاه مقام تعقیب باید
هرگونــه اتهــام علیــه فــرد را بــدون هرگونــه شــک
معقــول اثبــات نمایــد .اصــل برائت بهعنــوان یک
اصل مهم در همه نظامهای حقوقی بهویژه نظام
حقــوق بینالمللی بشــر اســت کــه دیــوان اروپایی
بشــر در پروندههای متعدد بر این مهم تأکید کرده
و اســتناد بــه گزارشهــای سفارشــی و متعصبانه
صدمه مهمی به حق افراد بر بیگناهی وارد میکند
و پایههــای اصــل برائت را به طور جدی خدشــهدار
میسازد.
 )2مــدارک تهیــه شــده از ســوی ســازمانهای
غیــر دولتــی ملــی یــا بینالمللــی؛ بخشــی دیگــر از
مســتندات دادســتان محتــرم گزارشهایی اســت
کــه ســازمانهای بــه اصطــاح غیردولتــی ملــی یا

اســامی ایــران ارائه نمایــد .در حقیقــت این گروه
همانطــور کــه دســتگاه قضائــی ســوئد را در تله
انداختــه ،نهادهای غیردولتی مثــل عفو بینالملل
را نیز فریب داده اســت .دادستان محترم میتواند
از افــراد جدا شــده از گروه مزبور تحقیــق نماید تا
متوجه شــود که چگونه ســرگرده گروه ام ،اعضای
خود را وادار میکــرده تا گزارشها و آمارهای غلط
تهیــه کــرده و بــه هــر طریــق ممکــن بــه نهادهای
غیردولئی ارائه نمایند.
شــرایط سیاسی موجود در غرب نیز این فرصت
را بــرای فربــه کــردن چنیــن گزارشهایــی فراهــم
ســاخته ،بهعــاوه ســازمان عدالــت بــرای ایرانیان
مشــخصًا با هدف ضدیــت و مخالفت بــا جمهوری
اســامی ایــران فعالیت میکند و بدیهی اســت که
این ســازمان نیز صرفًا به ارائه گــزارش متعصبانه،
مغرضانه و جهــتدار اقدام میکند که متأســفانه
جزو مستندات دادستان محترم است.
در حقیقــت دادســتان محتــرم کیفرخواســت
خــود را مبتنی بر اظهــارات و گزارشهایی ســاخته
کــه اتبــات آنها نیازمنــد تحقیق جامــع و مدتدار
اســت .افزون بر آن در تمام گزارشها و مستندات
دادســتان محتــرم یــک نکتــه فرامــوش شــده؛
«بیتوجهی به مستندات اتهامزدا».
دادستان باید همه دالیل مربوط به پرونده اعم
از این که اتهامزا یا اتهامزدا از متهم است را گردآوری
نماید ،اما متأســفانه گیر افتادن دادســتان محترم
در تلــه اطالعاتی و امنیتی گروه ام و دیگر هواداران
آنهــا باعث شــده تــا ابتداییترین مســائل عدالت
کیفری و دادرسی منصفانه نادیده گرفته شوند.
 )3گزارشهای غیرقطعی یا نهایی نشده ارکان
ملل متحد
دســته ســوم گزارشهایــی اســت که گزارشــگر
ویــژه یــا دبیــرکل در مــورد وضمیــت حقــوق بشــر
تهیــه کردهانــد؛ در ایــن خصــوص ســه نکتــه مهم
حائز اهمیت اســت؛ نخســت این که این گزارشها
یــا مبتنی بر گزارشهای نهادهای غیردولتی اســت
یــا مبتنی بر اظهــارات یکجانبــه و مغرضانه افراد،
بنابرایــن اصــل بیطرفــی در این گزارشهــا وجود
نــدارد و منبــع اطالعــات و محتوای ایــن گزارشها
جای تردید جدی دارد.
دومــا ضمن اینکــه این گزارشها مــورد تأیید و
ارزیابــی نهایــی رکن صالحیتدار ســازمان ملل قرار
نگرفتهانــد ،صرفًا گزارشــگر ویــژه ،گزارشهایی را از
افراد یا کشورهای مخالف جمهوری اسالمی ایران،
با انگیزههای سیاسی تهیه کرده است.
و در نهایــت اینکــه جمهوری اســامی بهعنوان
یکطــرف ایــن گزارشهــا هرگــز محتــوای آنهــا را
تأیید نکرده ،بنابراین چنین گزارشهایی نمیتواند
مستند خدشهدار ساختن اصل برائت شود.
 )4گزارشهایی مبتنی بر ویکیپدیا
دســته دیگر از مستندات دادســتان را میتوان
گزارشهــا و مطالــب منتشــر شــده در ویکیپدیــا
دانســت؛ اســتناد بــه ایــن دســته از گزارشهــا
و مطالــب میتوانــد بیانگــر ناتوانــی دادســتان
محترم در دســتیابی به ادله معتبر و جدی باشــد.
گزارشهــای ویکیپدیــا و گزارشهــای نامعتبــر،
متأســفانه مبنای اظهار نظرهای حقوقی شدهاند.
به عبارت دیگر دادســتان ،عمارت دالیل خود برای
اثبات اتهام ،بدون هرگونه شک معقول را بر خرابه
بنا نهاده است.
ب) عدم انجام تحقیقات جامع عینی و مستقل
واقعیــت امــر آن اســت کــه در پرونــده حاضــر،

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

صرفــا متهــم در ســوئد بازداشــت شــده کــه البته
نحوه به دام انداختن متهم و بیتوجهی دســتگاه
قضائــی ســوئد بــه ایــن موضــوع بحــث دیگــری
اســت ،امــا اتهامــات ادعایــی ،حتــی به فــرض این
کــه اصــًا وجود داشــته باشــند در خارج از ســوئد
ارتــکاب یافتــه! دادســتان محتــرم هیــچ تحقیقــی
را در قلمــرو جمهــوری اســامی ایــران بهویــژه در
مکانهــای مــورد ادعــای شــاکیان انجــام نــداده
است .ناتوانی دادستان در انجام تحقیقات ،به هر
دلیلــی نمیتواند اصل برائــت و بیگناهی فرد را به
چالش بکشاند .در حقیقت ،اقدام ایجابی و مثبت
دادستان باید اتهام را بدون هرگونه شک معقول
اثبــات نمایــد نه اقــدام ســلبی و عدم اقــدام وی،
آنچــه دادســتان محترم ،به طور خاص و دســتگاه
قضائی سوئد به طور عام ،انجام داده و میدهند
بدعت در سنت عدالت کیفری و دادرسی منصفانه
اســت که به اعتبار حقوق بشــری سوئد و قواعد و
موازین بنیادین دادرســی منصفانه و حقوق بشــر
صدمه جدی وارد میسازد.
در پروندههــای دیگــری کــه بر مبنــای صالحیت
جهانــی در نــزد محاکم ســوئد مطرح شــده اصوًال
به یکی از این روشهای اقدام شــده؛ عدم تعقیب
بهواســطه دسترســی به ادلــه و ناتوانــی در انجام
تحقیق (پرونده علیه یکی از مقامات رژیم اسرائیل
در سال .)2002
تعقیــب و رســیدگی در جایی که نخســت در آن
پرونده مشخصًا یک دادگاه ملی یا بینالمللی قبًال
در خصوص متهمان دیگر رســیدگی کرده باشــد و
از تحقیقــات آن دادگاه اســتفاده شــده و با دولت
محــل وقوع جرائــم ادعایی توافقــی صورت گرفت
و تحقیقات -مســتقیم یا بهصــورت نیابتی -انجام
شــد؛ از ایــن رو بهنظــر میرســد در پرونــده حاضــر
دســتگاه قضائــی ســوئد نهتنهــا مرتکــب تبعیض
و رفتــار گزینشــی در خصــوص موازیــن دادرســی
منصفانــه شــده ،بلکه بــا این اقدام خــود حق یک
تبعــه خارجــی مبنی بر دادرســی منصفانــه و اصل
برائت وی را نقض کرده است.
بیتوجهــی بــه ادلــه ارائهشــده از ســوی
خانواده متهم برای ارائه در دادگاه یا دادستانی
نظــر به ایــن که هــم مقامات دســتگاه قضائی
ســوئد و هم وکالی ســوئدی با این پرونده ،نظام
حقوقــی ایران و شــرایط سیاســی و تاریخی زمان
اتهامات ادعایی ناآشــنا هســتند ،وکالی خانواده
متهــم از ابتــدا بــا حســننیت و بــا هــدف کشــف
حقیقــت و اجــرای ملموس عدالــت ،آمادگی خود
را اعــام کردنــد تــا بتواننــد در حــد امــکان ادله و
مــدارک مربــوط بــه ادعاهــای مطر حشــده را در
اختیــار وکالی محتــرم قــرار داده تــا آنهــا نیــز در
اختیــار دادگاه قــرار دهند .بــا این حــال ،با وجود
اینکــه وکالی خانواده متهم شــمار زیادی از ادله،
گزارشهــا ،مســتندات و شــهود را تهیه کرده و به
وکالی ســوئدی متهم ارائه کردند ،متأسفانه هیچ
اقدامی برای طرح در دادگاه یا ارائه به دادســتان
محتــرم انجــام نشــد ،بهعــاوه وکالی خانــواده
تــاش کردنــد تــا فهرســتی از شــهود تخصصــی
حقوقــی را بــرای ارائــه نظریــه کتبــی و حضــور در
دادگاه تهیه کنند که نظرات کتبی این شــهود اخذ
شــده و به وکال ارائه شد .شهود تخصصی تاریخی
و مذهبــی نیز نظــرات خود را اعــام کردند و البته
مشــخصات برخی از شــهود عمومی که نسبت به
پرونــده اطالعــات دقیقــی دارند ،بــه وکالی متهم
ارائــه گردید اما هیچ اقدامی صورت نگرفت .دلیل
آنهــا عمدتًا این اســت که هرگونه ادله از ســوی
ایــران بــا مخالفت دادگاه و عدم توجه دادســتان
مواجــه میگــردد چراکــه میگویند این ادلــه یا با
تطمیع گردآوری شــده یا با فشــار ،اگر این مطلب
وکال واقعًا در مورد دستگاه قضائی سوئد صحت
داشــته باشــد ،اینگونــه بــه ذهــن میرســد کــه
دســتگاه قضائی ســوئد دچــار پیشداوری شــده
و در رســیدگی بــه ایــن پرونــده از مــدار دادرســی
منصفانه خارج شــده است .بهعالوه از نظر متهم
نیــز تمام ادلهای که دادســتان محترم یا شــاکیان
ارائه کردهاند ،غیرقابل قبول است.
ما اعضــای خانواده آقای نــوری ضمن اعتراض
جــدی به رونــد جاری رســیدگی ،درخواســت داریم
تا مــدارک و مســتنداتی کــه ارتباط بســیار نزدیکی
بــا پرونده داشــته ،بــرای کشــف حقیقــت و اجرای
عدالت ضروری اســت ،به اجرای دادرسی منصفانه
کمک میکند و بهعنوان جبران بخشــی از نواقص
موجــود در تحقیقات بهشــمار مــیرود ،را بتوانیم
بــه دادســتان محتــرم یــا قضــات محتــرم دادگاه
برســانیم .مــا ،تاکنــون بــه بســیاری از نهادهای به
اصطــاح حقوق بشــری اعــم از دولتــی بینالمللی
و غیردولتــی ملــی و بینالمللی مراجعــه کرده و در
خصوص موارد کامًال فاحش نقض حقوق بشــر از
قبیل بازداشــت خودســرانه ،شــکنجه و بدرفتاری،
نقض دادرســی منصفانــه (بهویژه اصــل برائت) و
عدم اجــازه مالقات ،شــکایت خــود را مطرح کرده
و متأســفانه هیچ پاســخ مثبتی دریافت نکردهایم،
بنابرایــن اعتــراض جــدی خــود را نســبت بــه روند
رســیدگی بــر مبنــای موازیــن دادرســی منصفانــه
اعالم نموده و خواهان توقف رســیدگی فرمایشی
و سیاسی هستیم.
در پایــان ،نظــر به این کــه زمان و حتــی امکانی
بــرای ارائه ادلــه و مســتندات اتهامزدایی و مدارک
ادله متهم وجود ندارد ،تمام مســتندات و مدارک
در اختیــار مراجــع مرتبــط و رســانهها قــرار خواهد
گرفت تا افکار عمومی و تخصصی دنیا نظارهگر این
دادرسی ناعادالنه بوده و به قضاوت بنشینند».
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کلیات طـــرح کنترل و ساماندهی
اجارهبهای امالک تصویب شد
واریز سود سنواتی دو میلیون و  767هزار سهامدار
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حضرت حمزه الگوی سبک زندگی منتظران
(ع)

پنجره
دستاوردهای حکومت
مهدوی

سپهرغرب ،گروه انتظار :حکومت
امام زمان (ع) تنها حکومتی است که
میتواند داعیه دار اجرای عدالت در
گستره جهان باشد .پیش از آمدن
حکومت مهدوی ایشان حکومتهای مختلفی ارائه
ّ
شده و همگی ناموفق نشان میدهند.
فرمودند:
امام صادق (ع) در این باره
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اس حتی ال یقول قا ِئل ِإنا لو و ِلینا
َو َق ْدَ ولوا علی الن ِ
ل َعدلنا؛ 1
ایــن امــر نخواهد بود تــا آنکه همه گروههــا بر مردم
حکومــت کننــد تــا کســی نگویــد ،اگــر مــا نیــز حکومت
میکردیــم ،عدالــت را اجــرا میکردیــم » .در ایــن بــاره
بــه ابراهیــم کرخــی فرمودنــد« :ای ابراهیــم! او بــا را از
شیعیان برخواهد داشت ،پس از آنکه در سختی شدید
و بای طوالنی و گرفتاری و ترس بودند .پس خوشــا به
حال کسی که آن زمان را درک کند!»  2در سخن دیگری،
به پاک شدن زمین از تمام ظلم و ستمها به عنوان یکی
دیگر از آثار حکومت مهدوی اشاره شده است« :و زمین
را از هر پلیدی و ناپاکی پاک میگرداند3 » .
ایشان درروایت دیگری ،بر آکنده شدن جهان از عدل
و داد به وســیله امام عصــر (ع) تأکید کــرده ،فرمودند:
« [عالــم ] را از عدل و قســط پر میکنــد؛ همان گونه که
[پیش از آن ] پر از جور و ســتم بود 4 » .امام صادق (ع)
در توصیــف عدالــت فراگیــر ایشــان فرمودنــد« :به خدا
سوگند! عدالت وارد خانههای مردم میشود؛ چنان که
گرما و سرما وارد میشود5 » .
گســترش روح عبــادت در تمــام عالم و اســتقرار دین
خــدا روی زمین از دیگر دســتاوردهای حکومت مهدوی
اســت .در همیــن بــاره ،ابوبصیر از امام صــادق (ع) نقل
میکنــد کــه فرمودند« :و زمیــن به نور خداوند روشــن
میشــود و روی زمین ،جایی باقی نمی ماند که در آنجا
غیــر خدا عبادت شــود و تمام دین برای خــدا بوده ،اگر
چه مشرکان ناراحت باشند6 » .
ایشان همچنین خطاب به یونس بن رباط فرمودند:
«همانــا اهل حــق از آن هنگام که در ســختی بوده اند،
ّ
پیوســته در آن بــه ســر خواهنــد بــرد .هــان! بدانید این
مــدت کوتاهــی اســت؛ ّامابــه عافیتــی طوالنــی
کار تــا ّ
خواهدانجامیــد 7 » .در برخــی روایــات نیز تأکید شــده
اســت کــه اســام بــار دیگــر برخواهد گشــت؛ چنــان که
خطاب به ابوبصیر فرمودند« :اســام غریبانه آغاز شــد
و به زودی همچون آغاز ،غریبانه باز خواهد گشت .پس
خوشــا به حال غریبان! [از آن جهت کــه ] دعوت کننده
ما دعوت نوینی را از ســر میگیرد ،همان طور که رسول
اهّلل (ص) دعوت فرمود8 » .
مقصود از این روایت آن است ،همان گونه که اسام
عزیــز ،غریبانه به وســیله پیامبر آغاز بــه کار کرد و اندک
اندک جهانی شــد ،در عصر مهدوی نیز ،آنگاه که معارف
اســامی به بوته فراموشی سپرده شده است ،بار دیگر
به وسیله امام عصر (ع) ،غریبانه باز خواهد گشت ،نشر
داده شــده و جهانی میشود؛ چنان که امام صادق (ع)
در روایتی فرمودند« :آن گونه که رســول اهّلل عمل کرد،
عمل میکند؛ چنان که رسول اهّلل آثار جاهلیت را از بین
بــرد ،مهــدی (ع) نیز چنین کرده و اســام جدیــدی را بنا
مینهد9 » .
پی نوشت ها:
محمــد بــن علی الصــدوق« ،کمــال الدین» ،ص
(ّ .)1
-274
محمد بن ابراهیم نعمانی« ،الغیبه» ،ص -91
(.)2
ّ
محمــد بن علی صدوق ،همان ،ج  ،2ص 335
(ّ .)3
و -336
( .)4همان ،ص  341و -342
محمد بن ابراهیم نعمانی ،همان ،ص -297
(.)5
ّ
محمــد بن علی صــدوق« ،کمال الدیــن» ،ج ،2
(.)6
ّ
ص -346 -345
محمد بن ابراهیم نعمانی ،همان ،ص -285
(.)7
ّ
( .)8همان ،ص -320
( .)9همان ،ص -231
با اســتفاده از مقاله «مهدویت در اندیشه صادق آل
مجلــه معرفت،
محمــد (ص)»،
محمدحســین فاریابّ ،
ّ
ّ
ســال بیست و یکم ،شماره  ،178مهر  ،1391صص -53
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سپهرغرب ،گروه انتظار:
اصطالح سبک زندگی (life
 )styleاولینبار از سوی
روانشناس اتریشی ،آلفرد
آدلر مطرح شد گرچه زیمل
سبک زندگی
هم در علوم اجتماعی پیش
از او به این موضوع پرداخته
بود .پس از ورود این کلیدواژه به جهانهای
فرهنگی دیگر ،این مسئله مورد توجه قرار
گرفت که آیا مقولهای تحت عنوان سبکهای
مختلف زندگی قابل تصور و تصدیق
خواهد بود؟ در سالهای اخیر ،تحقیقات
اسالمپژوهی بسیاری به مسئله سبک زندگی
اسالمی پرداخته شده است.
در ســبک زندگی اســامی ،وجود اســوه یا
الگــو یکــی از ارکان اصلــی اســت .جامعه بعد
از ظهــور امــام زمــان علیهالســام بهعنــوان
آرمانشــهر شــیعی ،یکــی از مهمتریــن
نگرشهای شــیعیان برای تبیین سبک زندگی
مسلمانان واقعی است .در این میان ،رویکرد
مســلمانان منتظــر ظهــور ،پیــش از ظهــور
حضرتش ،نوعی سبک زندگی منحصربهفرد را
فرادیــد خواهــد نهاد که بر اســاس آن جامعه
بهســوی خوداصاحــی و بهبود مــداوم پیش
خواهــد رفــت .دو رکن مهم جامعــه منتظر به
شرح ذیل است:
الــف :جامعــه منتظــر یــک جامعــه
خوداصاحگــر اســت .امــام خمینــی
رحمهاهّللعلیه در اینباره میفرمایند« :لشــکر
امــام زمــان باشــید تــا بتوانید خدمــت کنید و
عدالــت را بســط دهیــد .افــراد صالــح طــورى
هســتند کــه وجــود آنهــا در جامعــه مصلح
است» (خمینی.)170 :1434 ،
ب :جامعــه منتظر ،حقمحور و ظلمســتیز
اســت و البتــه در ایــن ظلمســتیزی مراتــب
امربهمعروف و نهیازمنکر را رعایت میکند.
بهعبارتــی ،صفات درونی افراد انســانی در
جامعــه منتظر بدانگونــه خواهد بود که
ذاتــا حق را دوســت دارنــد و از ناحق و
تولی
ظلــم بیزارند .بهعبارت کامیّ ،
و ّ
تبــری در چنین جامعهای شــکل
گرفتــه اســت .معیــت با حــق از آن
جهت اســت که منتظران ،مرتقب دولت
عدل هســتند .به همین خاطر ،منتظران
امر ظهور و مرتقبان دولت مهدوی ،تسلیم
الســام هســتند
در معیــت اهلبیــت علیهم ّ
(صدوق ،1413 ،ج.)614 :2
بنابرایــن ،انتظــار خــود یــک ســبک زندگــی
است.
اسوه و الگو در سبک زندگی منتظران
الگوگیــری از کســانی کــه مــورد تأییــد
معصومیــن علیهمالســام بودهانــد بــرای
رقــمزدن یــک جامعه منتظــر ،یکــی از بهترین
راهکارهــای دریافــت ســبک زندگــی پیــش از
ظهــور و زمینهســازی بــرای ظهــور امــام زمان
علیهالســام اســت .جامعــه منتظــر چنانکــه
امام صادق علیهالســام میفرماید نجیباند.
این نجابت لزوما نجابت خاندانی نیست ،بلکه
نجابــت در پذیرش حق اســت .آنها بهحق در
میان خــود و دیگران به قضاوت مینشــینند،
حاکمانــی حکیمانــد و دیــن را میفهمنــد« .و
َ ُ ّ ُ َ
ه ُم النج َ
هاء ِفی
ضاة و ْالحـکـــام و ُ
باء و ْال ُق ُ
ُ
الف َق ُ
ُّ َ ُ
الد ِیــن» (صافــی ،1373 ،منتخباالثر.)485 :
ّ
شــجاعت ویژگــی دیگــر یــاران حضرت اســت:
«قلوبهــم کزبر الحدیــد» (ابن بابویــه،1362 ،
ج .)541 :2یــاران امــام زمــان علیهالســام،
وزیرانی هستند که ســنگینی مسائل کشوری
را بــر عهــده میگیرنــد و او را در مســئولیت
بزرگــی کــه خداونــد بــه عهــدهاش گذاشــته،
ُ
یــاری میکننــدَ :
ُّ
ون
«و له َر
جــال ِالهیــون ی ُ
قیم َ
َ ُ ْ ٌُ
دع َوت َ
ُ
ون
ــه و َی ْن ُصر َ
راء َل ُ
ون ُ
َ ْ َ ُ
ــهَ ،ی َت َح َّم ُل َ
ــهُ َ ،هُم الو َز ٌ
ونه َ
عـــلی مـا قـ َّل َده
ال َ
عین َ ُ
الم ْم َل َک ِة َع ْن ُه ،و ی ُ
َا ْث ُق َ
اهّلل» (فیض کاشــانی ،1406 ،ج .)471 :2یاران
ُ
امــام زمــان علیهالســام ،از جان و مــال خود
بــرای ایشــان میگذرنــد چنانکه امــام صادق
علیهالســام میفرماینــد« :یــاران مهــدی در
اطــراف او میچرخنــد و بــا جــان خــود از او
محافظــت میکننــد ».امــام باقر علیهالســام
در مــورد آیه «فــإذا ج َ
وال ُه َمــا َب َع ْث َنا
َ َِ َ َ
ــد ُأ َ
ــاء و ْع ُ
ْ ْ َ
ید» (اسراء)5:
س َش ِ
َع َلی ُکم ِعبادًا َل َنا ُأ ِ
ــد ٍ
ولی َب ْأ ٍ
میفرماینــد قائــم و یارانــش ،همــان بندگان
سخت جنگاور و نیرومندند.
در ایــن پژوهــش بــا تحلیل زندگــی حضرت
حمــزه بــه اثبــات ایــن نظــر پرداختهشــده که
حضرتــش را میتــوان الگویــی بــرای جامعــه
منتظر معرفی کرد.
حضرت حمزه از سابقین به اسالم
حضرت حمــزه علیهالســام ،از پیشــگامان
به اسام اســت .بنابر نقل ُک ُتب سیره و تاریخ،
بعــد از امیرالمؤمنیــن علیهالســام ،افــرادی
صلیاهّللعلیهوآلــه ماننــد
از خانــدان پیامبــر ّ
همســرش حضــرت خدیجــه ســاماهّللعلیها
و حضــرت حمــزه علیهالســام بــه رســول

خــدا ایمــان آوردنــد (طباطبایــی1374 ،ش:
ج،4ص .)255واقــدی نیــز در جلــد ســوم
طبقــات ،حضرت حمزه علیهالســام را از طبقه
اول بهشــمار آورده اســت (واقــدی1418 ،ق:
ج ،3ص .)5در یوماإلنــذار که عموهای پیامبر
صلیاهّللعلیهوآلــه همه حضور داشــتند
اکــرم ّ
و رســول خــدا آنــان را بــه دین اســام دعوت
کردنــد ،همه دعــوت را پذیرفتند ،جــز ابولهب
(مجلســی1403 ،ق :ج ،22صــص279-278؛
کوفــی1410،ق :صــص .)301-300از خانــدان
صلیاهّللعلیهوآله بعد از امیرالمؤمنین
پیامبــر ّ
علیهالســام گروهــی بــه دیــن اســام ایمــان
آوردنــد کــه اول آنهــا جعفــر و حمــزه
علیهمالســام بودنــد (ابن طــاووس1420 ،ق:
ص .)238عامــه طباطبایــی رحمهاهّللعلیــه
نیز میفرماید« :آنچه در آن شــک وجود ندارد
و از مســلمات هســت اینکــه حضــرت حمــزه
علیهالسام از مهاجرین دسته اول بوده است
(طباطبایی1374،ش :ج ،9ص.)285

ُ
َ
ُ
ید ِف ِیهم» (مجلســی،
وب و َی ْک ُف َ
ْال ُحــر ِ
ــه َما ی ِر ُ
ون ُ
ج ،52ص)308؛ یعنــی یــاران او در کشــاکش
مقابله با دشــمنان ،امامشــان را بــا فداکردن
خویــش محافظــت میکننــد و آنچه حضرتش
میخواهــد ،با وجود آنان به انجام میرســد و
آنها برای موالیشان کافی هستند.
در جایــی دیگــر امــام صــادق علیهالســام،
اصحــاب ولیعصــر ّ
عجلاهّللتعالیفرجــه را
ســاروا یســیرُ
اینگونه معرفی مینمایند« :إذا ُ
َ ِ
ُ
ُّ ُ
َ
ــهر »؛ وقتی به حرکت
الرعب َأ َم َامهم َم ِســیر َة َش ٍ
درآینــد ،وحشــت و ترس بــه فاصله یــک ماه از
آنــان جلوتــر حرکت میکننــد (نــوری1408 ،ق:
تــرس ،نه تــرس از
ج ،11ص .)114ایــن
بهســبب حفــظ
نامهربانــی ،بلکــه
اســت کــه از
جــان کســانی
نادانی
ر و ی

نماد تطهیر باطن
حضرت حمزه علیهالسام چه در زمان قبل
از اســامآوردن و چه بعد از آن ،از هرگونه
رجس و زشــتی پاک بوده است .این

صلیاهّللعلیهوآلــه کــه خطــاب
روایــت پیامبــر ّ
بــه انصــار ،بنیهاشــم و فرزنــدان ابوطالــب
میفرماینــد« :آگاه باشــید مــن جزئــی از چهار
نفری هســتم که از سرشــتی که از انوار رحمت
بر آن تابیده آفریده شــدیم ،من ،علی ،حمزه و
جعفر» (صدوق1362 ،ش :ص.)204
بــر اســاس سفارشــات ائمــه معصومیــن
علیهمالســام ،منتظــران حضرت حجــت نیز با
هــر رویکرد کامــی و اعتقــادی باید پیراســته از
بدیها و آراسته بهخوبیها باشند .امام صادق
علیهالســام فرمــود« :هرکســی دوســت دارد
که از یــاران امــام مهــدی ّ
عجلاهّللتعالیفرجه
باشــد ،بایــد منتظــر باشــد و در حــال انتظــار
اخاق نیکو را رعایت نموده و پرهیزگاری پیشــه
کننــد و اگــر در این حــال بمیرد و حضــرت قائم
ّ
عجلاهّللتعالیفرجــه بعــد از او ظهــور نمایــد،
پاداش آن شــخص مانند پاداش کســی اســت
کــه حضرتــش را درک کــرده باشــد» (نعمانــی،
1397ق :ص.)200

بــا اهــداف
می خواهنــد
مهــد و ی
عالــی جامعــه
ابهــت حضــرت
مخالفــت کننــد.
میشــود که این
و یارانــش ،باعــث
مقابلــه نپردازند و
افراد با حضرتش به
بهمرور و با دیدن توفیقات حکومت منتظران،
در پساظهور دست از دشمنی خویش بردارند.
امام علیهالســام با بیان اوصاف یاران حضرت
قائم ّ
عجلاهّللتعالیفرجه میخواهد منتظران
را تشــویق کنــد تــا در ایــن مســیر قــرار گیرنــد.
بنابراین ،صفت شــجاعت و ایســتادگی در برابر
ظلم یکی از بارزترین اشــتراکات میان منتظران
ظهــور و یاران حضرت ولیعصــر ارواحنافداه با
حضرت حمزه علیهالسام است.

ایستادگی در راه مکتب
قــرآن کریــم در وصــف مدافعــان دیــن
الهــی ،آنــان را کســانی میدانــد کــه مامــت
ســرزنشکنندگان خوفــی بــر آنــان وارد
ــة َال ِئــم»
وم َ
ــون َل َ
نمیســازد« .و َال َی َخ ُاف َ
(مائــده .)54:بــر اســاس تفاســیر ذیــل ایــن
آیــه ،گروهی بــرای حمایت از دین اســام به پا
میخیزنــد که یکی از اوصافشــان نترســیدن از
ظالمــان اســت .بنا بــر مســتندات تاریخی این
صفــت به نحو اتــم و اکمــل ،در وجود حضرت
حمــزه علیهالســام وجــود داشــت .جامعــه
منتظر نیز باید خود را به چنین صفتی آراســته
ســازد تا ســرزنش ،توبیخ و بدآمد مردم ،آنها
را از ایســتادگی در راه مکتــب بازندارد .چنانکه
در روایتــی از امام صادق علیهالســام ،اوصاف
یادشــده در آیــه فــوق بــرای یــاران واقعــی
حضــرت حجــت ّ
عجلاهّللتعالیفرجــه کــه
منتظــران حقیقــی ظهورند بیان شــده اســت.
ــه ِب َأ ْن ُف ِس ِــه ْم ِفــی
«ی ُق َ
ون ُ
آنجــا کــه میفرمایــدَ :

تالش در مسیر هدایت مردم
در زیارتنامــه حضــرت حمــزه علیهالســام
کــه از جانــب معصــوم علیهالســام ســفارش
شــده اســت ،از ایشــان بهعنــوان دعوتگــر به
حــت ِ َّهّلل و
معــارف یــاد شــده اســت« :و َن َص َ
ِل َر ُســوله» (ابنقولویــه1377 ،ش :ص)54؛
و شــهادت میدهــم کــه در راه حق ،بــراى خدا
و پیامبــرش ،به دیگران انــدرز داده و نصیحت
نمــودى .نصیحــت بهمعنــای خیرخواهــی از
بارزترین ویژگیهای اهل حق اســت .آنان حتی
نســبت به دشــمنان خویش هم خیرخواهاند.
بر اساس ســفارش معصومین علیهمالسام،
زائــران قبــر حضــرت حمــزه علیهالســام کنــار
شهد
قبرش اینگونه زیارتنامه میخوانندَ :
«أ َ
هاده»؛ (همان)
هّلل َح َّق ِج ِ
دت ِفی ا ِ
َّأن َک َقد َج َاه َ
گواهــی میدهم که تو در راه خــدا آنگونه که
باید جهاد کنی جهاد نمودى.
صلیاهّللعلیهوآله در کنار جسد
وقتی پیامبر ّ
حضرت حمزه علیهالســام آمدند ،بعد از گریه

و اشــاره به زحمــات و تاشهای عمویشــان،
او را مــورد خطــاب قــرارداده و فرمودند« :ای
حمــزه! ای عمــوی مــن ،ای حمــزه! ای شــیر
خدا و شــیر رســول خدا ،ای حمزه! ای کسی
کــه اعمال نیــک انجام مــیدادی ،ای حمزه!
ای کســی که ســختیها را برطــرف میکردی،
ای حمزه! ای کســی که مشقتها را از رسول
خدا دور میکردی» (ابنصباغ1422 ،ق :ج،1
ص321؛ قنــدوزی1422 ،ق :ج ،2ص.)215
لذا ،حضرت حمزه علیهالســام ســرباز موفق
اســام بــود کــه در حیــن ادای ســربازی جام
شهادت نصیبش شد.
در وصــف منتظــران حضــرت حجــت
ّ
عجلاهّللتعالیفرجــه نیــز آمــده اســت:
«الدعاة إلی دین اهّلل ّ
سرًا و جهرا» (مجلسی،
ُّ
ج ،36ص)386؛ منتظــران واقعــی کســانی
هســتند کــه پنهــان و آشــکارا مــردم را بــه
دیــن خداونــد ســبحان دعــوت مینماینــد.
یکــی از ویژگیهــای یــاران و ســربازان دولت
ُ
ون ِفی
کریمــه نیــز بــر اســاس آیــه «ی َج ِ
اه ُ
ــد َ
اهّلل» (مائــده ،)54 ،جهــاد در راه
یل َّ
َس ِــب ِ
خداســت کــه بایــد منتظــران خــود را بــا آن
آراســته ســازند .وقتــی نــدای حضــرت
ّ
عجلاهّللتعالیفرجــه
حجــت

اســت که از شــروط انتظار است .امام صادق
علیهالســام در تفســیر آیــه دویســت ســوره
آلعمران میفرماید« :بر واجبات صبر پیشــه
کنیــد و یکدیگــر را در مصائــب بــه شــکیبایی
واداریــد و خــود را بــر پیونــد با ائمــه و [یاری
آنهــا] ملتــزم ســازید (بحرانــی1415 ،ق :ج،1
ص .)730جامعــه منتظــر بــا تمــام تاشــی
کــه در نصیحــت و دعــوت دیگــران بــه خیــر
انجــام میدهنــد ،همیشــه عــذر تقصیــر بــه
ســاحت حجــت زمــان داشــته و در اولیــن
قــدم از عهدشــکنی خــود در مقابــل امــام
ّ
عجلاهّللتعالیفرجــه عذرخواهــی نمــوده
و دعــا میکننــد کــه از نافرمانــی ولیعصــر
ّ
عجلاهّللتعالیفرجــه برحــذر باشــند« :الل ّ
هم
ّ
أعنــا علــی تأدیــة حقوقــه إلیــه و االجتهــاد
ّ
فــی طاعتــه و االجتنــاب عــن معصیتــه»...
(همان ،ج ،99ص .)108بنابــر رهنمود پیامبر
صلیاهّللعلیهوآلــه ،ایمــانآوردن حضــرت
ّ
حمزه علیهالســام به ائمه علیهمالســام ،به
آنچــه اظهار فرمودند و به ّســر و پنهانشــان،
ایــن پیــام را بــه منتظــران دارد کــه در زمــان
غیبــت بــه انــواع ســختیها مــورد امتحــان
خداونــد ســبحان قــرار میگیرنــد تــا مــورد
غربــال قرارگرفتــه و خبیــث از طیــب تمیــز
داده شــود کــه مراقــب باشــند و همچــون
حمــزه علیهالســام از ایــن امتحــان ســربلند
خــارج شــوند .از اینجاســت کــه فضیلــت
منتظر در زمان غیبت آشــکار میشــود .امام
صــادق علیهالســام فرمــود« :هــر کســی از
شــما بمیــرد درحالیکــه منتظــر ظهــور قائم
ّ
عجلاهّللتعالیفرجه اســت ،مثل کسی است
کــه در درون خیمــه و همــراه آن حضــرت،
در حــال جهاد بــه ســر میبرد» (مجلســی،
1404ق :ج ،52ص.)126
بنا بر آنچه گفته شد ،اگر بخواهیم سبک
زندگــی قهرمانانــه حمــزه سیدالشــهداء
را در دو کلمــه معرفــی کنیــم ،بایــد آن
ّ
«تبــری» بدانیم.
«تولــی» و
دو عنصــر را ّ
حضــرت حمزه ،حتــی پیش از اســام
در دفــاع از حــق و مظلــوم ایــن
دو مبنــا را بــرای تعییــن روش
و ســبک تجربــه زیســته خویــش
بــهکار میبرد .عناصر شــجاعت ،دفاع
صلیاهّللعلیهوآلــه و تأییــد
از پیامبــر ّ
امامــت ،بــر همین اســاس از ایشــان بروز
و ظهــور یافت .جامعــه منتظر تــا پای جان
در دفــاع از حقیقــت کــه مصــداق ّ
اتــم آن در
حضــرت ولیعصــر علیهالســام بــروز و ظهــور
یافته میایســتد .این مــوارد از آن جهت تحت
عنــوان ســبک زندگی قابــل تحلیــل بودند که
ّاوال ،از درونیــات حضــرت حمــزه علیهالســام
میجوشید ،ثانیا ،باعث فردیت او شده است
و ثالثــا ،در یک نظام اجتماعی بــه نام جامعه
اســامی قابلیــت الگوبــودن و اسوهشــدن
دارد.

نیــز ماننــد امــام حســین علیهالســام بــرای
درخواســت حمایــت از خــود بلنــد شــود
ّ
کــه فرمــود« :هــل مــن ّ
یــذب عــن حرم
ذاب
رســول اهّلل» (مجلســی ،ج ،45ص،)46
عدهای از پیشــگامان جامعــه منتظر آنگونه
کــه در دعــای عهــد آمــده اســت از انصــار
(یاریدهنــدگان) ،معاونــان (کمــککاران)
و حامیــان ایشــان خواهنــد بــود؛ همانــان
کــه در پیــش از ظهــور چنیــن درخواســتی
داشــتهاند کــه «الل ّ
هــم اجعلنــی مــن أنصاره
ّ
الذ ّابیــن عنــه»؛ پــروردگارا!
و أعوانــه و ّ
مــرا از یــاوران و اعانتکننــدگان ولیعصــر
ّ
عجلاهّللتعالیفرجه و از کســانی که دفع شر
دشــمن از حضرتش میکند ،قرار ِده!
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دفاع از حجت زمان
یکــی از وظایف شــیعیان در عصــر غیبت،
حمایــت همهجانبــه از اســام و مکتــب
منتظــر
اهلبیــت علیهمالســام اســت.
ِ
واقعــی ،مدافــع همیشــگی موالســت .او
وظیفــه دارد تا بداند از کــدام طریق و با چه
رفتــاری میتوانــد ســنگردار حریــم اهلبیــت
علیهمالســام باشــد .در چنیــن جایی اســت
کــه لــزوم اســوه و اهمیــت آن مشــخص
میشــود .منتظران باید مثــل حضرت حمزه
علیهالســام در ایــن راه از هــر چیــزی ،حتــی
از جانشــان گذشت داشــته باشــند .چنانچه
دانســتیم حضــرت حمــزه علیهالســام بــرای
تعالی دین اســام جانش را در طبق اخاص
گذاشت و ســر انجام شربت شهادت نوشید.
یــاران حضــرت حجــت ّ
عجلاهّللتعالیفرجــه
نیــز کــه در سراســر دوران غیبــت بهعنــوان
منتظــران واقعــی مطــرح بودهانــد از چنیــن
روحیــهای برخوردار بــوده و آرزو دارند که در
راه دیــن الهــی به شــهادت برســند .چنانکه
یتمنــون أن یقتلــوا
نقــل شــده اســت« :و
ّ
فیسبیلاهّلل» (نوری1408 ،ق :ج ،11ص114؛
مجلسی1403 ،ق :ج ،52ص.)307
تصدیق حجت خدا همان وفای به عهدی

اسداهلل مصطفوی ،عادل مقدادیان و
نوروزعلی روحانینژاد

انتظار

سرنوشت یهودیان در عصر ظهور
سپهرغرب ،گروه انتظار:پیامبرگرامی اسالم صلیاهلل علیه و آله و سلم فرمودهاند:
یظه ُر علی یدیه «تابوت السکینة » من ُبح َیرة ط َب َریة ،یحمل فیوض ُع ب َ
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«تابوت ســکینه» به دســت حضرتش از دریاچة طبریه (در فلسطین) بیرون آورده میشود و همراه آن حضرت حمل شده و در بیتالمقدس
در برابرش گذاشته میشود .یهودیان وقتی آن را میبینند ،به جز تعدادی اندک ،همه مسلمان میشوند.
المالحم و الفتن ،ص .٥٧
sepehrgharb.news@gmail.com

سپهرغرب ،گروه انتظار :در
عصر حکومت حضرت امام مهدی
(عج) آیات وحیانی (قرآنکریم) و
سیره انسانساز رسول اهلل (ص) و
معماری اسالمی معصومان (ع) مصدر برنامهریزی
همه امور ،از جمله معماری و خانه
سازی خواهد بود که به طور طبیعی
نوع معماری و خانه سازی قرآنی بر سبک زندگی و
شکل و فرم زندگی شهری و روابط خانوادگی ،تاثیرات
شگرفیمیگذارد.
در این پژوهش ،با مرور بر آیات قران و خانهســازی
انبیــاء و اولیاء و شــاخصههای آن ،به تبیین عوارض
و آثار ســوء معماری ســکوالر و غیردینی و آثار اسفبار
آن پرداخته و آنگاه وضعیت مطلوب معماری و خانه
ســازی قرانــی در عصــر حکومــت امــام مهــدی (ع) را
مشــخص نموده ایم .توجه به ظرایــف و آثار و برکات
معماری و خانه ســازی قرآنی و رویکرد بهآنها از سوی
منتظران و زمینهسازان حکومت مهدوی (ع) و اجرای
آن در ســطح جامعه اســامی از زمره برآیندهای این
مقاله است.
آثار سوء و مخرب معماری سکوالر و غیردینی
تامل و مقایســه بر نوع خانه ســازی و معماری
بــا ّ
اســامی و ســکوالر و برایندهای هرکــدام درمییابیم
که معماری سکوالریک ،معماری دین گریز ،تجملگرا،
سامتگریز ،فردگرا ،خودنما و بدگرا در طرح و نقش
و فرم اســت که در آن برای معنویت ،امنیت و آرامش
اهل خانه ،فکری نشــده؛ بلکه بر عریانی ،خودنمایی،
مصــرف زدگــی و بیهویتــی ،به اســم فضــای بهینه،
مدرنیتــه ،اوپن ،ویو ( )viewیا دورنما تاکید شــده که
خــود این تبدل ،اثــرات منفی بر اخــاق ،روحیه و نوع
تفکــر افراد میگذارد .به بعضی از اثار ســوء و مخرب
این معماری اشاره میکنیم.
 -1معماری دین گریز
تضــاد با دیــن و خداپرســتی و
معمــاری ســکوالر
ّ
اخــاق دارد .در معماری اســامی مســجد به عنوان
محله قرار گرفته و خانهها گرداگرد
محور ّ
آن ساخته میشد و مسجد ،محل صدور معنویت
محله شخصیتش با
و امنیت و ارامش بود و اهل هر ّ
محله ،طبیب
مســجدی بودن گره خورده بود .در هر ّ
معنوی به عنوان امام جماعت مسجد بود که با همه
اهل محل رفیق بود و مردم او را گره گشای امور خود
و محل شــور و مشورت میدانستند؛ اما در معماری
ّ
ســکوالر همــه ایــن زیباییهــا حــذف شــده و دیگر از
خانهها صدای اذان و ذکر و توسل و تاوت قران نمی
ایــد؛ بلکــه انچه فضای محلههــا را پر نمــوده ،صدای
شــهوت انگیز و گوش خــراش موســیقیهای غربی
اســت .معماری اســامی یک معماری قبله گراست و
یکی از معانی قبله ،عبادتگاه اســت؛ یعنی خانههای
َ
یموا
خــود را محل عبادت قــرار دهید؛ به قرینــه (و َا ِق ُ
اه) ،باید تنظیم امور بر اساس قبله صورت گیرد:
الص َ
َّ
ْ
َ
َ ْ
یه َان َت َب َّوءا ِل َق ْو ِمکما ِب ِم ْص َر
(و َاو َحینا ِالی ُموسی و َا ِخ ِ
َ ْ
ُ
ُ
ْ
کم ق ْبل َ
اه َو َب ِّش ِــر
بیوتــا و اج َع ُلوا ب َ
الص َ
یموا َّ
یوت ِ َ ً
ــه و َا ِق ُ
َ
ْ
ْال ُمو ِم ِنیــن؛  1و به موســی و بــرادرش وحی کردیم که
شما دو تن برای قوم خود در مصر ،خانههایی ترتیب
دهید و ســراهایتان را رو به روی هم قرار دهید و نماز
برپا دارید و مومنان را مژده ده!)
یموا
ق
(ا
قرینه
با
قبلــه،
در این ایه ،شــاید منظور از
ِ
َ ُ
ــاه) که مربوط به نماز اســت و در این ایه ســیاق
الص َ
َّ
از ایه بیان شــده ،همــان جهت اقامه نماز باشــد .هر
چنــد جهــت قبله ،میــان بنی اســراییل و مســلمانان
کلــی از این ایه،
متفــاوت بوده اســت؛ ولی بــه صورت ّ
جهــت دار بــودن منــازل برداشــت میشــود .معنای
دیگر ،مقابل هم قرار دادن خانهها به صورت متمرکز
و در کنار هم اســت تا از پراکندگی و تفرقه دور شــده،
بــه اســتحکام روابــط صحیــح اجتماعــی و همچنین
احیای روح جمعی ،براساس تقوا و اقامه نماز باشد.
خانه رســول خدا (ص) و حضرت خدیجه (س) ،خانه
ای زیبــا و دارای چهــار اتــاق ،ســه اتــاق اندرونــی (یک
اتاق بــرای فرزندان ،یک اتاق برای پیامبــر اکرم (ص) و
حضرت خدیجه (س) ،یک اتاق نیز برای عبادت رسول
خــدا (ص) و اتــاق بیرونی هم برای ماقــات با مردم و
مهمانان بوده اســت .طرحی زیباّ ،اما عاری از هرگونه
تکلف و زینتهای دنیوی ،بســیار ابتــکاری و جالب که
ّ
وهابیت تخریب شده است.
ّ
متاسفانه توسط ّ
 -2معماری تجمل گرا
عوامــل درونــی پیدایــش و گســترش معمــاری
تجمل گرا ،حب دنیا ،تکبر ،تکاثر و تفاخرطلبی اســت.
در معمــاری قرانــی بر ســاده زیســتی و بی االیشــی و
بی پیرایگی تاکید شــده اســت؛ زیرا موجب اســودگی
ارتباطــات اجتماعی ،به خصوص صلــه رحم میگردد
تجمل گرا موجب کمرنگ شــدن
و برعکس ،معماری ّ
تجمل گرایی
گــردد.
می
جامعه
فرهنــگ صله رحم در
ّ
در لغت ،به معنای اراســته گرایی است و در اصطاح،
مــادی در
گرایــش افراطــی بــه اســتفاده از زینتهای ّ
زندگی میباشــد .از انجایی که گرایــش به زیبایی یک
امــر فطــری در نهاد ادمی اســت و از انجــا که خداوند
زیبا است و زیبایی را دوست دارد ،در نگاه ّاول به نظر
تجمل نه تنها امری ناپسند نیست؛ بلکه
میرســد که ّ
امری بســیار نیکو و منطبق با فطرت انســانی اســت؛
تجمل گرایی داریم( :تجمل
ّاما باید گفــت ،ما دو نوع ّ
گرایی خوب) و (تجمل گرایی بد).
قران کریم معماری فرعونــی و قارونی و اطرافیان
تجمل گرایی بد و تزیین شــیطانی
انهــا را ،گرایــش به ّ
بــرای گمراه کردن مردم از راه خدا دانســته اســت؛ ّاما
در معماری اســامی ،بر وجود عناصری همچون نور،
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رنگ ،خط و اشــکال هندســی ،بــرای زیباافرینی تاکید
شده است .در متون روایی امده است که همه اطراف
اتــاق امام صادق (ع) مزین به ایهالکرســی بوده و در
سمت قبله و مکان عبادت آن حضرت نیز از ایات قران
اســتفاده شده بود .اســام از زیبایی و زینت متعارف
که با موازین شرعی مطابقت داشته باشد ،استقبال
میکند.
تجمات و
هرچــه مســکن و خانــه تزیین شــده و ّ
مادیات
تشریفات آن زیاد گردد ،انسان میل بیشتری به ّ
داشته ،از معنویات دور خواهد افتاد .امروزه خانهها
تجملی که هیچ اســتفاده و کاربردی،
بــا انواع ظروف ّ
جز دنیازدگی اهل آن و حسرت و اه برای دیگران ندارد،
تزیین میشــود؛ دکورها ،ویترینهــا و کمدهایی که
ّ
مجسمهها و ...است
مملو از وسایل تزیینی و زینتی،
ّ
که این موارد ،مخالف صریح با سبک زندگی اسامی
میباشــد و در راســتای ســبک زندگی غربی است .در
شــریعت اسام ،از ّنقاشی تصویر جانداران و ساختن
مجسمه
مجسمههای انها ،نهی شده است .از این روّ ،
ّ
سازی و ّنقاشی جانداران ،از شغلهای حرام به شمار
میروند.
 -3معماری سالمت گریز
در معماری سکوالر به رغم ظاهر فریبنده اش ،به
پاکی ،طهارت و ســامت جســم و جان ّ
توجهی نشده
اســت و میتــوان ایــن معمــاری را معماری ســامت
گریــز نامیــد .در معمــاری قرانــی بــر پاکی ،طهــارت و
سامت جسم و جان تاکید شده است و در چیدمان
متعدد خانه ،مانند ســرویس بهداشتی،
بخشهای
ّ
حمــام و اشــپزخانه به دور از محل زندگی و نشــیمن
ّ
برنامــه ریــزی شــده اســت و همچنیــن خانــه ،محل
ّ
نگهداری حیواناتّ ،
اعم از سگ و گربه و ...نبوده و از هر
الودگی پاکیزه اســت .بخش عمده ای از بیماریهای
جسمی و روانی ،ناشــی از اوردن سرویس بهداشتی،
حمام و اشــپزخانه و حیواناتّ ،
اعم از ســگ و گربه به
فضای درونی خانه میباشد .ایجاد بوی بد در فضای
اتــاق هــا ،افزایش ویروسهــا و میکروب هــا ،قارچها
ضدعفونی
مواد شــیمیایی ّ
و کپکهــای خانگــی ،اثار ّ
کننده و گندزدا یا حشره کشها و خوشبوکنندههای
صنعتــی یــا بیماریهایی کــه ســگ و گربه دارنــد و با
مدفوع خود انها را در محیط خانه گسترش میدهند،
همه و همه اثر فرهنگ و معماری سامت گریز است.
 -4معماری فردگرا
از دیگــر اثــار معماری ســکوالر ،فردگرایــی و فردی
شدن خانه و محیط زندگی میباشد .یکی از چیزهایی
کــه در فرهنگ غرب وجود دارد ،این اســت که هر فرد
به دنبال جدایی گزینی میباشد؛ به گونه ای که افراد
یک خانواده در یک خانه از هم جدا زندگی میکنند و
فقط وقت غذا ،دور هم جمع میشوند یا از ارتباط با
همسایگان طفره رفته و از حال همسایههای خود بی
خبرند .خصوصا در زندگی اپارتمان نشینی که همه به
فکر خود هستند و کمتر از حال دیگر همسایهها خبر
دارند .شــایان ّ
توجه اســت که خانه ،یــک محل ،برای
ّ
ارمیــدن و مکانــی اســت کــه هویت فــردی یا جمعی
افراد را تشــکیل میدهد .از این رو به خانه میگویند:
حریــم خصوصی؛ زیرا در ان ،حرمت افراد نگه داشــته
میشــود .در جوامــع غربــی ،مهــم تریــن دغدغه در
امر خانه ســازی ،شــیوه جداســازی فضاها و تقسیم
بنــدی آن برای همه افراد خانــواده ،آن هم به صورت
جداگانــه (اتاق خصوصــی) پذیرایی ،اتاق خــواب و...
ّامــا در فرهنگهایــی که ارزش اجتمــاع گرایانه در انها
بیشتر باشد ،مفهوم حریم خصوصی متفاوت است و
به خانه با دید حریم و حفظ و صیانت نگاه میشود.
 -5معماری خودنما
از اثــار دیگــر معماری ســکوالر این اســت که دیگر
خانه و مســکن کمتــر نقش ایجاد پوشــش و رعایت
حریــم بین خــودی و غیــره را دارد .انســان غــرب زده
سکوالر ،بیشتر مایل به افشای خود و در معرض دید
دیگــران قرار داشــتن و یک نوع عریانــی و خودنمایی
اســت .گویــی ،دیگر چیزی بــرای مخفی نگه داشــتن
وجــود ندارد؛ لذا میبینیم دیوارهای خانهها کوتاه یا
برداشــته میشود و جای خود را به نرده و حصارهای
تزیینی میدهد .اتاقها و اشــپزخانهها همه یکســره
اوپن و باز میشوند و اندرونی و بیرونی یکی میشود،
حتی تزیین
پنجرههای رو به بیــرون افزایش مییابدّ ،
خانه ها ،مثل شیشه ها ،اینه ای رفلکس میگردد که
همه باعث از میان بردن فاصلهها میشود .ویوها یا
دورنماها و بالکنها محل نشستن و خودنمایی زن
ّ
و مرد با لباسهای مبتذل میگردد و چشم چرانی
به خانه همسایهها از زمره مفاسد این اماکن
در معمــاری ســکوالر اســت .حفــظ حیا و
دینداری در خانه با شکل و نمای داخلی
خانه ،به صورت مستقیم مرتبط است؛
بــه عنــوان نمونــه در منــازل جدید،
حتی حمام
وضعیــت اکثــر اتاق هــاّ ،
و ...بــه ســمت اشــکار شــدن ،در
حال پیشروی است .این در حالی
است که در اســام ،حفظ حیا از
مهم ترین مســایلی اســت که
انسان باید در تمام جنبههای
زندگی خویش ،آن را در نظر
بگیــرد ،امــام صــادق (ع)
میفرماینــد( :هرکس که
حیا ندارد ،ایمان ندارد) .
 -6معماری بدگرا
مختصــات
وقتــی
ّ
و عناصــر بافــت یک
خانــه ،براســاس

هوا و هوس و شــهوت گذاشــته شــود ،معماری آن
یک معماری بدگرا است و معماری بدگرا از مبانی تفکر
سکوالر نشیت میگیرد و بر مجموعه زوایای معماری
درون خانه تاثیر میگذارد.
در مهندســی خانه فاطمه زهرا (س) و ائمه اطهار
(ع) طــرح محــراب ،حجــره عبــادت و تــاوت قــران و
َمدرس درس و بحث ،مهندســی میشده و هر یک از
قســمتهای خانه با یک تفکر الهــی و نیازهای فطری
چیدمان میشــده اســت تا کمترین ضرر و بیشترین
ســود را بــرای اهــل خانه داشــته باشــد .در معماری
اســامی ،اشــپزخانه را در جایــی از ســاختمان قــرار
میدادند که کدبانو در دید نامحرم نباشــد .از طرفی
بــوی غذا به محیط خانه ســرایت نکنــد و خانم خانه
بتوانــد به راحتی کار خــود را انجام دهــد؛ ولی امروزه
شاهد این هستیم که اشپزخانه در وسط ساختمان
و درســت دردید نامحرم واقع میشود؛ لذا برای چاره
این مشکل ،خانوادههای مذهبی و متدین ،دست به
دامان پرده و جداکنندههایی از این قبیل میشــوند.
در معمــاری اســامی ،حمــام و ســرویس بهداشــتی
ناپیــدا و در حاشــیه خانــه بود؛ ّامــا در زندگــی مدرن
امروزی ،بهترین جای ســاختمان ،به عنــوان حمام و
ســرویس انتخاب میشــود که در معــرض دید بوده
و ایــن خود اثــرات نامطلوبی بر محیــط و روح و روان
و بهداشــت افــراد در محیط زندگی میگــذارد و اینها
نشانههای بدگرا بودن معماری سکوالر است.

احکام و اداب خانه سازی
مرتفــع نبودن خانه  4مرتبــه در قران ،مورد تاکید
قرار گرفته است 9 .بلندی یا کوتاهی خانه ها ،کیفیت
ســقف ،وضعیــت هوا و نــور ،غصب فضا یــا امکانات
موجــود در محــل ســکونت ،از جمله احکامی اســت
ّ
ایمه اطهار (ع) برنامه مهندســی و معماری خود
کــه ّ
را دراین موارد مطرح ســاخته انــد .از امام صادق (ع)
روایت شــده اســت( :ســقف خانــه را هفت تا هشــت
ذراع بیشتر قرار ندهید (حدود  2الی  3و نیم متر) که
عوارضی برای اهل خانه دارد) .
از رســول خدا (ص) روایت شده است :ساختمان
بلند و مرتفع ،حقوق همسایهها را ضایع میسازد) و
ایشان از مردی انصاری که در مدینه ساختمان بلند و
مرتفعی ساخته بود ،روبرگردانده و فرمودند( :چنین
بناهای بلندی برای دیگر ساختمانهای محل ،زحمت
و مزاحمــت ایجــاد کرده و جریــان هوا و نــور را از انان
دریغ میدارد.
معماری اسالمی در عصر حکومت امام
مهدی (عج)
معمــاری قرانی عصر امــام مهــدی (ع) از ویژگیها
مختصــات ممتازی برخوردار اســت .ایــن معماری با
و
ّ
زدودن اثار معماری سکوالر و تغییر و ّ
تحول دریافت و
شکل و فرم معماری ،تفکر و مبانی معماری قرانی را به
تمامی نقاط عالم اعام و گسترش میدهد .معماری
قرانــی در عصــر حکومــت امــام مهــدی (ع) بــر مبانی
عدالــت ،قســط ،عبــادت ،امنیت ،ارامــش و مصونیت
بخشــی استوار است و بر اســاس همین مبانی ،انچه
ّ
متحول
را مغایر مبانی انسان ساز قران باشد ،تغییر و
خواهد ســاخت .مــا در این مقالــه ،به تعــدادی از این
تغییرات و ّ
تحوالت اشاره خواهیم نمود.
 -1بستن پنجرههای مشرف به کوچه ها
یکــی از عناصــر معمــاری ســکوالر ،بــاز کــردن
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پنجرههای مشرف به کوچهها و خیابان هاست چیزی
که در فســاد و خیانتهای زناشــویی و نظایری از این
دست نقش دارد ،وجود پنجرههای مشرف به کوچه و
خیابان است .وجود این پنجره ها ،هرچند ناخواسته،
باعث میشود که هر انچه که در درون خانه میگذرد،
به بیــرون انتقال یابد؛ به خصــوص در فصل گرما که
این کار ســهل تر میگــردد؛ لذا یکــی از کارهایی که در
زمان ظهــور حضرت صورت میگیرد ،مســدود کردن
پنجرههای مشرف به کوچهها و خیابانها است.
 -2برچیده شدن بالکنها و ناودانها
یکــی دیگر از چیزهایی که در خانه ســازی مدرن به
چشم میخورد و به بهانه استفاده از فضای متراکم،
وسیله ای برای درامدزایی تبدیل شده است ،ساختن
بالکــن در طبقــات فوقانــی خانــه هاســت کــه عاوه
بــر تجــاوز به حقــوق عمومــی ،از اثار ســوء اخاقی و
اجتماعی برخوردار اســت .در روایت امده که در زمان
حضرت (تمامی بالکنها و فاضابها و ناودانهایی
را که مشرف یا واقع در راه مردم هستند ،میبندند).
 -3تخریب خانههای مشرف به خانه همسایهها
یکــی از اســیبهایی کــه در خانــه ســازی عصــر
حاضر با آن مواجه هســتیم ،خانه ســازی مشــرف به
خانههای دیگران اســت .این مورد عاوه بر مزاحمت
جدی در عرصه
برای همســایگان ،میتوانند خطرات ّ
اخاق ،فرهنگ و اجتماع داشــته باشــد؛ لــذا در زمان
ظهــور حضرت مهدی (عج) خانههایی که مشــرف به
حریم دیگران است ،توسط حضرت تخریب یا مسدود
التی تشــرع
میگردند .در روایت اســت که( :و البیوت ّ
الی الجوار)
مساجد در عصر ظهور
ّ
توجه و اشــتیاق مســلمانان به تطهیر و تعظیم و
تقدیس مســاجد که برگرفته از تاکیــدات قران کریم و
ایمه اطهار (ع) مبنی بر
دســتورات رسول اکرم (ص) و ّ
عمران و ابادی مسجد خواهد بود .اهتمام حکومت
محــات مســجد محور،
مهــدوی به ســاخت و ســاز
ّ
زیباســازی و مقــاوم ســازی ،هنرنمایــی در مســاجد
معطوف میگردد .بدیهی اســت که بســتر گســترش
تمدن و پیشرفتهای علمی و تکنولوژیهای مدرن،
ّ
طبعــا روز بــه روز ،مطابق با ّ
تحوالت و پیشــرفتهای
زمان ،بر شــکوفایی و هنرنمایی مســاجد مسلمانان
خواهــد افزود .نگاهی بــه روایات اورده شــده در این
موضــوع ،مــا را بــا برنامههــای حضرت مهــدی (عج)
نســبت به معماری ،عمران و ابادانی مســاجد اشــنا
میسازد.
منع از تخریب مساجد
در عصــر ظهــور از تخریــب مســاجد ،جلوگیــری
میشود و حضرت مهدی (عج) برنامههای خویش را
به یاران و اصحاب خود اعام میدارد و از تک تک انها
ّ
تعهد و بیعت میگیرد که طبق دستورات اعام شده،
تخلف از آن را ندارند .از جمله
رفتار نمایند و انان
حق ّ
ّ
اموری که بر آن بیعت گرفته میشــود ،این اســت که
مســاجد را در هنگام درگیری نظامی و فتح شــهرها و
محات تخریب نکنند؛ از این رهگذر ،هیچکس به هیچ
ّ
علت و خودسرانه مسجدی
وجه اجازه ندارد که بدون ّ
را تخریــب کنــد؛ مگر در مــواردی که خــود امام صاح
بداند یا طرحهای توسعه راههای عبور و مرور ،چنین
امری را ایجاب نماید.
از امیرمومنــان علــی (ع) نقل شــده اســت که آن
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(ع)

حضــرت فرمودنــد( :بــه راســتی او (مهــدی (عــج)) از
یارانش بیعت میگیرد که ســرقت نکنند و زنا ننمایند
و به مســلمانی دشــنام ندهند و مســجدی را [بدون
جهت و دلیل ] تخریب نکنند) .

تخریب مساجد ملعونه
پیامبر اکرم (ص) به فرمان الهی دســت به تخریب
مسجد (ضرار) زدند که توسط دوازده نفر از منافقان
ساخته شده بود؛ چنان که در قران کریم میخوانیم:
َ
َ
کفــرًا َو َت ْف ِریقا
ــجدًا ِضــرارًا َو
َ (و َّال ِذیــن َ َّات َخــذوا َم ْس ِ
حارب اهّلل َو َْرســوله منْ
ْ
ین َو ا ْر ُصادًا لم ْن َ
بین ْالمو ِم ِن
َ َ ُ َ ِ
ِ
َِ
ُ ُ
َق ْبل َو ُلیحلف َّن ا ْن ا َردنا اال الحســنی َ
یش َه ُد ِا َّنه ْم
اهّلل
و
ِ
ِ
َ ُ َ ْ ِ
َ
َ
ُ ْ
ْ ّ ْ ُ ْ
ل ُ
ُ ْ
یه َا َبدًا؛  24و انهایی که مســجدی
ــون ال َت ُقــم ِف ِ
َ ِ
کاذب َ
اختیــار کردند کــه مایه زیــان و کفــر و پراکندگی میان
مومنان اســت و [نیز] کمینگاهی است برای کسی که
قبًال با خدا و پیامبر او به جنگ برخاسته بود و سخت
ســوگند یاد میکنند که جز نیکی قصدی نداشــتیم.
و [لــی ] خــدا گواهی میدهد که انــان قطعا دروغگو
هستند .هرگز در آن مسجد ،قیام [و عبادت ] نکن!)
پــس از نــزول ایه ،پیامبــر اکرم (ص) بــه عاصم بن
ُ
ختم ســالمی دســتور داد
عــدی َعجانی و مالک بن ر ُ
کــه آن مســجد را تخریــب کننــد .از ایــن رو ،ایــن چهار
مشــخصه در ســاختن هر مســجدی باشــد ،در زمان
ّ
حضرت حجت (ع) نیز تخریب میشود .مسجدسازی
بــا هــدف ضــرر زدن یا بــروز ضــرر از جانب مســجد به
اســام( :ضرارًا) ،مسجدســازی با هدف ترویج کفر(َ ،و
کفــرًا) مسجدســازی با هــدف تفرقه انــدازی در میان
ْ
مومنان (و تفریقا بین المومنین) ،و ســاخت مسجد
برای اعان جنگ با خدا و رسول خدا (ص)(َ :و ِا ْرصادًا
حارب َ َ
ْ َ
ول ُه) مساجدی که بر اساس نیات
اهّلل و ر ُس َ
ِل َمن َ َ
پلید ساخته شده باشد نیز توسط آن حضرت تخریب
میشود .ابوبصیر از امام باقر (ع) نقل کرده است که
آن حضرت فرمودند:
(هنگامــی که قایم (ع) قیام کنــد ،به کوفه میرود
و در انجــا چهار مســجد را ویران کند و مســجد کنگره
داری در روی زمین نباشد ،جز انکه حضرت آن را خراب
سازد).
در روایــت دیگــری ،ابوبصیــر از حضرت صــادق (ع)
نقل کرده اســت کــه آن حضرت فرمودنــد( :انگاه که
قایم (ع) قیام کند ،داخل کوفه شود و دستور انهدام
مســاجد چهارگانه را صادر فرماید تــا به پایههای انها
برسد و انها را همانند سایبان حضرت موسی (ع) قرار
کلیه مساجد ،ساده و بدون کنگره خواهند
میدهد و ّ
بود .آن گونه که در زمان رســول خدا (ص) [ســاده و
بی االیش ] بودند) .
توسعه فیزیکی مساجد
ّ
تحول عظیمی که در دوران ظهور امام مهدی (ع)
رخ میدهــد و اســام جهانگیــر و عالم گیر میشــود،
توسعه مساجد براساس تقوا و پاکی ،بیش از گذشته
میباشــد؛ زیرا توســعه اســام و ازدیاد مسلمانان و
روی اوردن به مســاجد و معنویــات ،چنین امری را به
دنبال خواهد داشت.
مفضل بن عمر از امام صادق (ع) نقل کرده است
ّ
محمد
که آن حضرت فرمودند( :هنگامی که قایم ال ّ
(عج) قیام نماید ،در پشت کوفه ،مسجدی میسازد
کــه دارای هزار در خواهد بود و خانههای مردم کوفه
متصــل میشــود ) .امیرالمومنیــن (ع)
بــه نهــر کربا ّ
هنگامی که به شــهر (حیره) رســید ،فرمودنــد[ :روزی
برســد که ] این به آن وصل شــود و با دستش اشاره
بــه کوفه و حیــره کرد و [چنان مرغوبیــت پیدا کند که
] یــک ذراع زمیــن آن به چند اشــرفی فروخته شــود و
مسجدی در حیره بنا شود که دارای پانصد در خواهد
بود و نماینده قایم در آن نماز میگزارد؛ زیرا مســجد
کوفه برای انها تنگ خواهد بود ) .راوی میگوید :من
عرض کــردم که ای امیرمومنان! ایا مســجد کوفه در
آن روز گنجایــش این همه جمعیت را که میفرمایید،
دارد؟ فرمودنــد( :چهــار مســجد بــرای قایم ســاخته
میشــود کــه مســجد کوفه کوچــک ترین انهاســت.
مســجد فعلی کوفه و دو مســجد دیگــر در آن روز در
این دو طرف کوفه واقع است و با دست مبارک اشاره
به نهر اهل بصره و کوفه و نجف کردند).

(ص)

تغییرات در مسجدالحرام و مسجدالنبی
در طول تاریخ ،دســتهای غیــر معصوم در
اطراف مکه و (مســجد الحــرام) و همین طور
در (مســجد النبی (ص)) تغییراتی به وجود
اورده اندکــه یقینــا برخــی از انها مرضی
معصومــان (ع) و نبی مکرم نیســت.
در عهد ظهور ،این دو مســجد مهم
و بــا عظمت به حالت اولیــه دوران
پیامبــر (ص) برخواهنــد گشــت:
همــان طور که در حدیثی از امام
صادق (ع) نقــل کردیم ،هنگام
قیام قایم (ع) ،کلیه مســاجد،
ســاده و بــدون کنگــره ،آن
گونه که در زمان رسول خدا
(ص) بــود ،تغییــر شــکل
داده میشــوند .اطــاق
ایــن روایــات ،شــامل
(مســجدالحرام) و
(مسجدالنبی (ص))
ّ
نیز میگردد .از انچه
گفته شد ،میتوان
به دســت اورد که

سیمای مساجد در عصر ظهور ،این گونه خواهد بود:
رعایت اصل سادگی در بنا و ساخت مساجد ،دوری از
تجمل گرایی و زدودن بدعتها و ظواهر غیراسامی،
احیــای ارزشهای اســامی دوران بعثــت پیامبر اکرم
(ص) در معماری مساجد ،توجه به معنویت مساجد
و پرهیز از ظاهرارایی.
مسجد مرکز حکومت و سکونت
هر حکومتی ،نیاز به مرکــز فرمانروایی و داراالماره
دارد که در انجا ،به امور کشوری رسیدگی میشود .در
زمان پیامبر اکرم (ص) طبق این اصل عمومی ،مدینه
(مســجدالنبی (ص)) به عنوان ستاد
مرکزیت یافت و
ّ
فرماندهی آن حضرت قرار گرفت .حضرت مهدی (عج)
نیز به عنوان اخرین جانشین پیامبر اکرم (ص) ،مصلح
جهانیوبنیانگذار حکومتواحدجهانی،نیاز بهچنین
مرکز و تشکیاتی دارد .از روایات استفاده میشود که
جدشــان ،رســول خدا
حضرت مهدی (عج) همچون ّ
(ص) از مکــه ظهــور میکنند و ماننــد امیرالمومنین
علی (ع) کوفه را ّ
مقر حکومت خویش قرار میدهند.
ایشــان مســجد کوفه را درااالماره خویش و مســجد
ســهله را محل سکونتشــان قرار میدهنــد .در مورد
ّ
مقــر حکومت آن حضرت ،امام صــادق (ع) فرمودند:
ّ
(مقر سلطنت وی شهر کوفه است و محل حکومتش
ّ
مســجد جامع کوفه و بیت المالش و محل تقســیم
ّ
غنایم مســلمانان ،مســجد سهله اســت ) .و در جای
دیگــر فرمود( :چگونه خواهید بود زمانی که اصحاب
قایم خیمهها در مســجد کوفه برافرازند انگاه فرمان
کامًال جدیدی برای انها صادرشــود [کــه انجام آن ] بر
عرب بســیار دشــوار باشــدّ ) .اما در مورد سکونت آن
حضرت در مسجد سهله نیز روایات فراوانی وارد شده
اســت که از جمله ابوبصیر میگویــد :امام صادق (ع)
فرمودند( :گویا من فرود امدن قایم را با خانواده اش
در مسجد ســهله مینگرم ) .گفتم( :فدایت شوم! ایا
انجــا اقامتــگاه او میشــود؟) فرمودند( :بلــی ،در آن
مسجد اقامتگاه ادریس (ع) و ابراهیم خلیل ّ
الرحمن
(ع) نیز بوده و خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده،
مگر اینکه در آن مســجد نماز گزارده است .همچنین
ســکونتگاه خضــر (ع) در آن اســت ) .و در جــای دیگر
حضرت صادق (ع) وقتی اسم مسجد سهله برده شد،
فرمودند( :همانا آن مسجد منزل صاحب ما [حضرت
مهدی (ع)] است ،انگاه که با خاندانش بیاید) .
مسجد ،دانشگاه علوم قران
ّ
تحــوالت وســیعی در مســاجد
در عصــر ظهــور،
ایجاد میشــود؛ از یک طرف بــا بدعتها و خرافات در
مساجد برخورد میشود و مساجد ضرارگونه تخریب
میشــوند و از طرف دیگر ،مســاجد توســعه فیزیکی
یافته و بر معنویات آن افزوده شــده ،تبدیل به مراکز
تعلم و دانشگاه علوم قرانی ،همچون زمان
تعلیم و ّ
رسول اهّلل (ص) میگردد .مساجد از همان اغاز ،فقط
محــل عبادت نبود؛ بلکــه در انجا به امــور اجتماعی،
سیاسی و نظامی نیز رسیدگی میشد و از همه مهم
تــر ،مرکز اموزش و تعلیم علــوم دینی و قرانی بود .در
دوران خاتم اوصیاء ،حضرت مهدی (عج) نیز مسجد،
مرکز و دانشگاه علوم اسامی ،مخصوصا علوم قرانی
میشود .در این زمینه ،روایات فراوانی داریم که به یک
نمونه اشاره میشود :امام علی (ع) فرمودند:
(گویی شیعیانمان را در مسجد کوفه میبینم که
چادرهایی زده اند و قران را آن چنان که نازل شده ،به
مــردم میاموزند ) .از انچه گفته شــد ،به دســت امد
که در عصر ظهورّ ،
تحوالت وسیعی در مساجد ایجاد
ّ
میشــود؛ مســجد کوفه نیز به عنــوان مقر حکومت
حضرت مهدی (عج) و مســجد سهله به عنوان محل
ّ
سکونت او و عایله اش انتخاب میگردد.
حجرههای کسب و تجارت
یکی از فضاهایی که معماری قرانی در عصر ظهور
ّ
متحــول میکند ،فضای حجرههای کار و کســب
آن را
و تجارت میباشــد .در معمــاری قرانی ،فضای حجره
ها ،به گونه ای تنظیم و ترســیم شده اند که کاسب و
مشتری را به یاد خدا و نظارت الهی میاندازند و معاد
و حساب و کتاب را به انسان تذکر میدهند.
در خانههایــی کــه خــدا رخصــت داده کــه [قــدر و
منزلــت ] انها رفعــت یابد و نامــش در انها یاد شــود.
در آن [خانــه ]هــا هــر بامــداد و شــامگاه او را نیایش
میکننــد :مردانــی که نــه تجــارت و نه داد و ســتدی،
انــان را از یــاد خــدا و برپا داشــتن نمــاز و دادن زکات،
به خود مشــغول نمــی دارد ) .و کاســب و تاجر با نام
و یــاد خــدا و بــا توکل بــه او و بــا اخاق اســامی و به
نیت کمک به مســلمانان و دســتگیری از انها ،به کار و
کســب حال میپردازد .در این حجرهها برهنگی و بی
بند و باری و چشــم چرانی نوامیــس مردم یا کاالهای
دشــمنان اســام تبلیغ و ترویج نمی شود و کاسب با
مرام دینی خود ،مانع اســراف و اسراف گرایی و حرص
بــر زیاده خواهی و فزون طلبی میگردد .رنگ حجره و
نور حجره و تبلیغات و صوت حجره دروغین و تدلیس
و ضایع کننده حقوق همسایگان و مشتریان نیست.
دختران و پسران جوان ،به عنوان جلب مشتری بیشتر
مورد ســوء استفاده قرار نمی گیرند .بازار مسلمانان
محل ازدحام و اختاط زن و مرد نامحرم نیست .بازار،
ّ
مسجد ،مدرسه علمیه ،حسینیه و خانه ،همه و همه
ســنت رســول خدا
کاســب و تاجر را به خدا و ســیره و ّ
ایمه اطهار (ع) رهنمون میسازد .در حکومت
(ص) و ّ
امــام مهــدی (عــج) محلهای کســب ســامان داده
میشــود و فرهنگ معماری قرانی بر محیطهای کار و
کسب حاکم میگردد.
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ایران و جهان
پاسخ رئیس سازمان برنامه و
بودجه به سؤالی درباره حقوق
بازنشستگان
سپهرغرب ،گروه ایران و جهان:
رئیس سازمان برنامه و بودجه در
پاسخ به این که چه خبر جدیدی درباره
برنامههای این سازمان وجود دارد،
گفت ،یارانههای مردمی به طور مرتب
میرکاظمی
به حساب خانوارها واریز میشود.
مســعود میرکاظمــی ،در پاســخ
بــه ســوالی دربــاره اشــخاصی کــه اعتراضــی در زمینه
دریافــت یارانهها داشــتهاند ،گفت :بایــد به اعتراضات
رسیدگی شود.
البتــه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی یک ســری
اطاعاتــی دارد و بایــد اینهــا را تبییــن بکننــد .اگــر
اطاعــات اشــکال دارد ،اصــاح میکننــد ،یارانهشــان
برقرار و مابهالتفاوت به حسابشــان پرداخت میشود
و اگــر هــم اطاعاتــی کــه داده شــده و در وزارتخانه
موجــود اســت ،صحت داشــته باشــد ،یارانــه به آنها
تعلق نمیگیرد.

او در پاســخ به این که آیا ســازمان برنامه و بودجه
بــه درگاه الکترونیک خدمات هوشــمند متصل شــده
اســت ،گفــت :همــهی دســتگاهها متصل میشــوند.
یک بخشهایی متصل شــده اســت ،انشاءاهّلل ادامه
میدهیــم .مــا خودمان هــم در حــال تکمیلتر کردن
ســامانههایمان هســتیم .کار ســنگینی را در ارتقــای
ســامانهها شروع کردهایم که خیلی میتواند در آینده
کمک کند.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه در پاســخ به این
ســوال کــه دربــاره حقــوق بازنشســتگان چــه کســی
بایــد نظــر نهایی را بدهــد ،هیئــت وزیران یــا مجلس،
بیــن کــرد :طبق آن چیــزی که ما اطاع داریــم ،قوانین
میگویــد ،هیئــت دولت بایــد تصویب بکنــد که هیئت
دولــت تصویــب کرده و هیئــت تطبیق باید به ریاســت
محترم مجلس ،نظر مشــورتی بدهد.
بیــن مجلــس و دولــت جلســاتی برگزار میشــود و
علیالقاعــده ،بر اســاس مســتندات تصمیــم خواهند
گرفت.
میــر کاظمی در پاســخ بــه این کــه اصاحی صورت
خواهد گرفت ،گفت :بســتگی به قانون دارد.
او در ادامــه در پاســخ بــه ســوال دیگــری مبنــی بر
ایــن کــه برنامــه هفتــم در چــه مرحلــهای قــرار دارد،
گفــت :برنامــه هفتم سیاســتهای اباغــی هنوز اباغ
نشــده ولــی جلســات مشــترکی بیــن مجلــس ،مجمع
تشــخیص مصلحــت نظــام و ســازمان برنامــه وجــود
دارد و جلســات ادامــه دارند تــا بتوانند هــر چه زودتر
با نهایی شــدن سیاســتها[پیگیریها و اقدامات الزم
را انجام دهند].
مــا هــم کار مــوازیاش را از ســال گذشــته در
موسســات علمــی و تحقیقاتــی خودمــان شــروع
کردهایــم تــا زمانــی کــه سیاســتها ابــاغ میشــوند،
فرصــت کافــی داشــته باشــیم تــا بتوانیــم کارمــان را
ســرعت بدهیم ،چون میدانید که برنامه باید برســد،
در دولت تصویب شــود ،بعد در مجلس تصویب شود
و وقتــی میخواهیــم بودجــه  1402را بنویســیم ،باید
مبتنــی بــر ایــن برنامــه باشــد .علیالقاعده ،بایســتی
حداکثــر تــا شــهریور در مجلس تصویب شــود که این
زمان خیلی خیلی کوتاه اســت ،امیدواریم برسانند.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه در پاســخ به اینکه
اگــر ایــن کار انجــام نشــود ،چــه خواهــد شــد ،گفــت:
همین قانون باید یک ســال دیگر تمدید شــود و سال
بعــد در برنامه قرار بگیرد.
او دربــاره ایــن کــه رویکرد ایــن ســازمان در برنامه
هفتــم ،در حــال حاضــر ،چیســت ،توضیــح داد :چــون
سیاســتها ابــاغ نشــدهاند ،مــن االن صحبتــی
نمیکنــم .انشــاءاهّلل سیاســتها کــه ابــاغ شــوند،
بیشتر توضیح میدهیم.
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کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجارهبهای امالک تصویب شد
سپهرغرب ،گروه ایران و
جهان :نمایندگان مجلس
شورای اسالمی کلیات طرح
دوفوریتی کنترل و ساماندهی
اجاره بهای امالک مسکونی را
مجلس
به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس شــورای
اســامی چهارشــنبه یکــم تیرمــاه کلیــات طــرح
دوفوریتــی کنتــرل و ســاماندهی اجــاره بهــای
امــاک مســکونی را بــا  114رأی موافــق 97 ،رأی
مخالــف و  5رأی ممتنــع از مجموع  224رأی به
تصویب رساندند.
طبق گفته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس
شورای اســامی جزئیات این طرح جهت بررسی
بیشــتر و رفــع ایــرادات بــه کمیســیون عمــران
مجلس شــورای اســامی ارجاع شــده و پس از
چکــشکاری در ایــن کمیســیون جهــت بررســی
مجددًا به صحن علنی مجلس ارائه میشود.
حجت االسام علیرضا سلیمی نماینده مردم
محات در مجلس شــورای اسامی در مخالفت
با طرح مذکــور گفت :متأســفانه نظارتی بر بازار
بی سر و ســامان اجاره بها صورت نمیگیرد .اما
آیــا این طــرح میتواند ما را بــه مقصد و هدفی
کــه در این حوزه داریم ،برســاند؟ جان این طرح
مــاده دوم آن به ویژه تبصره یک و دو اســت .ما
به دنبال کنترل اجاره بها در این طرح هســتیم و
اینکه بتوانیم ســر و سامانی به این بازار بدهیم
امــا اگر تبصره اول و دوم را از این قانون بگیریم
چیز زیادی از آن باقی نمیماند.
وی افــزود :ســوال ایــن اســت که آیــا امکان
تصویب تبصره یک و دو از این قانون در مجلس
وجود دارد؟ جواب آن به صراحت خیر است.
ســلیمی تأکید کرد :ما در مجلس توان وضع
احــکام اولیــه را داریم نــه احکام ثانویــه .چرا که
وضــع احکام ثانویه در حیطــه اختیارات ولی امر
است.
نماینــده مــردم محــات در مجلس شــورای
اســامی با اشــاره به مصوبه اخیر سران قوا در
رابطــه با کنتــرل اجاره بها ،تصریــح کرد :تصمیم
ســران قوا حکم ثانویه اســت که ابراز شد و قرار
اســت اجرایــی نیز شــود .ســران قــوا میتوانند
چنیــن مصوبــهای داشــته باشــند امــا اختیــار
مجلــس محدود به وضــع احکام اولیه اســت و
نمیتوانــد بــا تصویب قانــون نیز احــکام ثانویه
را نقــض کند .این در حالی اســت کــه تبصره یک
و دو مــاده دوم این طرح بــه صراحت با اصل 4
قانون اساسی تناقض دارد.
ســلیمی خاطرنشــان کــرد :طــرح مذکــور
فقــط مصوبه ســران قــوا را به تأخیــر میاندازد
و مســتأجران را بــا مشــکل جــدی تــری مواجــه
میکنــد .قطعــا شــورای نگهبــان نیــز بــه ایــن
موضوع ایراد خواهد گرفت.
عبدالناصر درخشــان نماینده مردم ایرانشهر
در مجلــس شــورای اســامی در موافقــت بــا
ایــن طــرح گفت :طــرح مذکــور میتوانــد کمک
شایسته ای به مستاجرانی که در شرایط سخت

اقتصادی هستند ،انجام دهد .با توجه به اینکه
این طرح دســت اشــخاص ثالــث را از قراردادها
کوتاه خواهد کرد.
درخشــان افــزود :مــردم امــروز بــا نــگاه
موشــکافانه ای ایــن طــرح را دنبــال میکننــد و
اگــر نمایندگان دقت کنند متوجه میشــوند که
چنین مصوبهای میتواند ورود خوبی برای حل
مشکات حوزه مسکن باشد.
همچنیــن محمدحســن آصفــری نماینــده
مــردم اراک در مجلــس شــورای اســامی در
مخالفــت با طــرح مذکــور گفت :طبــق اصل 110
قانــون اساســی بــا توجــه بــه اینکه ســران قوا
بــا اذن رهبــری به موضــوع اجاره بهــا ورود پیدا
کردهاند آیا مجلس میتواند در چنین شــرایطی
به این قضیه ورود کند؟ مساله مسکن دغدغه
همــه نمایندگان اســت و به همین دلیل ســال
گذشــته مجلــس انقابــی قانون جهــش تولید
مسکن را به تصویب رساند اما بررسی و نظارتی
صورت نگرفت تا بدانیم این قانون چقدر اجرایی
و عملیاتی اســت .چه مقدار پیشــرفت داشته و
چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است.
وی افــزود :قانــون جهــش تولیــد مســکن
کــه مجلــس تصویــب کــرد کار ارزشــمندی بــود
همچنین اقدام سران قوا نیز در تنظیم مصوبه
اخیر کار خوبی برای کنترل اجاره بها بود اما باید
این ســوال را بپرسیم که چطور میتوانیم حوزه
مسکن را به صورت دستوری پیش برد در حالی
کــه هر پاکت ســیمان به قیمت  80هــزار تومان
رسیده است.
آصفری اظهار کــرد :چطور میتوانیم مالکین
را بــرای اجــاره بهــا مجبور بــه رعایت یک ســقف
کنیــم و بگوییم تنهــا  20تا  25درصــد میتوانند
افزایش قیمت برای مســتأجران داشــته باشند
در حالــی کــه قیمــت اکثــر اقــام جهــش و تورم
بسیاری داشته است.
وی تاکیــد کــرد :ایــن مســاله باعــث
خواهــد شــد مالکان اصــًال خانــه ای در اختیار
مســتأجران قرار ندهند .باید بپرسیم در سال
گذشــته چه اقدامات و گام هایــی برای ایجاد
ســالی یــک میلیــون مســکن برداشــته شــده
اســت .در واقــع مــا با تصویــب چنیــن طرحی
کاری میکنیــم که قراردادها زیرزمینی شــوند
و بــدون نظارت دقیقی بین موجر و مســتأجر
منعقد شوند.
آصفــری عنــوان کــرد :در ایــن ســالها بیش
از  50درصد رشــد اجاره بها را در کشــور شــاهد
بودهایم اما اگر میخواهیم موضوع مســکن را
حــل کنیم باید بــه قانون جهش مســکن توجه
کنیم و آن را در اولویت قرار دهیم.
نماینــده مــردم اراک در مجلــس شــورای
اســامی با بیــان اینکه در برخی اســتانها برای
ســاخت ســاالنه یــک میلیــون مســکن صرفــا
جانمایــی صــورت گرفتــه و هیــچ اقــدام اجرایی
انجام نشده است ،گفت :چنین ورودی به حوزه
مسکن تنها باعث میشود کنترل و نظارت ما بر
انعقــاد قراردادها از بین برود ،اگر ممکن باشــد

بایــد بانکهــا را بــرای ارائــه تســهیات بیشــتر با
مردم همراه کنیــم .همچنین باید دولت را ملزم
کــرد تــا قانون جهــش تولیــد مســکن را اجرایی
کند .لذا از همه کسانی که دغدغه این موضوع
را دارند خواهشمندیم کارشناسی و حرفهای به
موضوع ورود کنند و اجازه دهند مصوبه سران
قوا اجرایی شود.
شــهباز حســن پــور بیگلــری نماینــده مــردم
ســیرجان در مجلــس شــورای اســامی در
موافقــت بــا طــرح مذکــور گفــت :بهتــر بــود
کمیســیون عمران ،وزارت مسکن ،هیئت دولت
قبل از آنکه مجلس به فکر چاره اندیشی بیفتد،
فکــری درباره این مشــکل بکند امــا حاال که این
اتفــاق نیفتــاده ،مجلس نمیتواند دســت روی
دست بگذارد.
وی افزود :مســکن یک موضــوع چند بعدی
اســت و در تمام مراحل و الیههای زندگی مردم
از جمله فرهنگی ،سیاســی ،اقتصــادی ،امنیتی
و رفــاه آنها اثر دارد .همچنین مســکن میتواند
پیشــران اقتصادی باشــد .حداقل  136رشته در
بخش مسکن فعال میشوند.
حسن پور بیگلری تصریح کرد :تکلیف قانون
اساســی برای تأمین مســکن ،شغل و رفاه برای
همــه ایرانیان برعهده ماســت اما به کدام یک از
آنها عمل کردیم؟ بهتر است با تصویب این طرح
فکــری به حال  40درصد از خانوارهای ایرانی که
مستأجر هستند ،بکنیم.
نماینده مردم ســیرجان در مجلس شــورای
اســامی گفت :در برخی از شهرستانها خانهای
بــرای اجاره نیســت و امروز مردم بیــن  25تا 70
درصــد حقوق خــود را بابــت اجاره بهــا پرداخت
میکنند .در چنین شــرایطی تکلیف باقی زندگی

آنها چه میشود؟
وی بیان کرد :طرح مذکور ایراداتی دارد اما از
هیچ بهتر اســت .همچنین باید موجر و مستأجر
راتشــویق بــه قراردادهــای دو ســاله کنیــم کــه
چنین موضوعاتی نیاز به فرهنگ سازی دارند.
حســن پــور بیگلــری خطــاب بــه قالیبــاف
اظهــار داشــت :جنــاب آقــای قالیباف چــرا نباید
شــرکتهای بــزرگ ماننــد همــه کشــورهای
دنیــا قبــل از آنکــه کارگــری را بــه کار بگیرنــد ،به
فکــر تأمیــن مســکن آنهــا باشــند؟ کــدام یک از
پتروشــیمیها ،فوالدیهــا و شــرکتهایی کــه
ســودآوری چند ده میلیاردی دارند در این حوزه
دغدغه داشتهاند؟
نماینده مردم ســیرجان در مجلس شــورای
اســامی گفــت :اســتدعا دارم در بحــث فرهنگ
ســازی در ایــن زمینــه اقــدام شــود و حتــی
کمیســیون فرهنگــی بــه میــدان بیایــد .رئیــس
جمهور نیز باید در سفرهای استانی خود سوال
کنــد کــه از  4میلیــون مســکنی کــه قــرار اســت
ساخته شود ،چه میزان اقداماتی صورت گرفته
است.
وی ادامه داد :ما از رستم قاسمی وزیر راه و
شهرســازی انتظار بیشتری داشتیم .باید بدانیم
با این وضع مشــکات مسکن به این زودی حل
نمیشــود .بنابرایــن انتظــار اســت بــا همراهی
نماینــدگان و تصویــب ایــن طرح ،مجلــس وارد
کار شــود تا اگــر دولت نتوانســته در ایــن زمینه
اقدامی کند ،برای حل مشــکات نقطه آغازی را
ایجاد کرده باشد.
ســید البرز حسینی عضو کمیســیون عمران
مجلس شــورای اســامی در مخالفــت با کلیات
طرح مذکور گفت :رشد  50درصدی اجاره بها در

ســال  1401نشان میدهد نتوانســتهایم در این
حوزه کنترلی داشته باشیم اما نکته آن است که
اگــر تبصره دو را از طــرح مذکور حذف کنیم ،این
طرح نمیتواند ســرانجام خاصی داشته باشد و
برای کنترل اجاره بها کاری از پیش ببرد.
وی بــا تأکید بر اینکه حــدود  32میلیون نفر
مســتأجر به مشــکل اجاره بها و گرانی مســکن،
دچار هســتند ،خاطرنشــان کرد :حوزه مســکن
دچــار التهــاب اســت و وزارتخانههــای صمــت و
راه و شهرســازی باید در این بــاره فکر و چارهای
بیندیشــند .امــا نوعــی تشــتت در نــگاه بــه این
موضوع وجود دارد.
حســینی تأکید کــرد :علت مخالفــت من این
اســت کــه بــا تصویــب ایــن طــرح قراردادهــای
زیرزمینــی رواج خواهنــد گرفــت تــا موجــر و
مســتأجر نخواهنــد پولــی را بابت ثبــت بدهند.
ایــن طــرح مشــخصا کمکی بــه سیســتم اجاره
نمیکند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد:
بــا توجه به اینکه ســران قوا بــا تصویب مصوبه
اخیــر به این موضــوع ورود کردند ،از نمایندگان
میخواهیــم بــرای بررســی بیشــتر آن تنفــس و
فرصــت بدهند .فار غ از آنکه این مصوبه اجرایی
باشد یا نباشد.
نماینده مــردم خدابنده در مجلس شــورای
اســامی گفــت :در شــرایطی که گرانــی در همه
اقام وجود دارد نمیتوانیم مالکان را به سقف
 20تــا  25درصــدی برای افزایش اجــاره بها ملزم
کنیــم .در ایــن زمینــه تناقضی وجــود دارد .باید
بدانیم تصویب این طرح نه تنها مشــکلی را حل
نمیکنــد بلکــه موجب میشــود قیمتها باالتر
رفته و از کنترل خارج شود.

واریز سود سنواتی دو میلیون و  767هزار سهامدار

سپهرغرب ،گروه ایران
و جهان :پس از سالها
سودهای رسوب شده
شرکتهای بورسی از طریق
سهام عدالت سامانه سجام به دست
مردم رسیده و تاکنون سود
سنواتی دو میلیون و 767
هزار سهامدار پرداخت شده است؛ اتفاقی که
یک کارشناس بازار سرمایه آن را موجب تقویت
نقدینگی موجود در بازار و افزایش قدرت
خریداران میداند.
شرکتهای بورســی ،ساالنه مجمعی را برای
اتخــاذ تصمیماتــی در رابطــه بــا میزان تقســیم
ســود برگــزار میکنند که به نتیجــه حاصل از آن
ســود مجمع گفته میشــود؛ سودی که شامل
حال ســرمایه گذارانی میشود که تا روز مجمع
مالــک ســهام آن شــرکت باشــند .طبــق قانــون
تجارت ،شــرکتهای بورســی تا هشــت ماه بعد از
برگــزاری مجمــع فرصت دارند که ســود نقدی را
بین سهامداران خود تقسیم کنند.
جــدا از ایــن فرصتی کــه در اختیار شــرکتها
قرار دارد ،نحوه پرداخت ســود از ســوی شرکتها
هــم سالهاســت کــه بــه یکــی از دغدغههــای
ســهامداران تبدیل شــده اســت .دلیــل آن هم
اصرار برخی شــرکتها بر واریز ســود ســهامداران
از روشــهای ســنتی و منســوخ شــدهای بود که
به غیــر از منصرف کردن ســهامداران از دریافت
ســود خــود و رســوب ســود در شــرکتها ،تقریبا
هیچ اثر دیگری نداشــت .درواقع با اینکه حدود

ســـودهای مردم پس از سالها به دستشان رسید
چهار ســال از راه اندازی سامانه سجام میگذرد
و شــرکتها میتوانســتند بدون دردسر از طریق
ایــن ســامانه ،ســود را به حســاب ســهامداران
واریز کنند اما همچنان بر روش ســنتی معرفی
یــک بانک برای دریافت ســود و تاکید بر مراجعه
حضوری ســهامداران به بانک پایبند بودند .این
درحالی اســت که بعضا میزان سودها به قدری
کم بود که برای سهامدار صرف نداشت حتی به
بانــک مراجعه کنــد .تا اینکه امســال چراغ واریز
سودهای رســوب شــده از طریق سجام روشن
شــد و تــا کنــون ســود ســنواتی دو میلیــون و
 767هزار ســهامدار از طریق ســامانه سجام به
حسابشان واریز شده است.
واریز سودهای سنواتی منجر به تقویت
نقدینگی موجود در بازار میشود
نیمــا میرزایــی بــا اشــاره بــه وعــده رئیــس
ســازمان بــورس مبنــی بــر پرداخــت ســودهای
رســوبی و تاثیــر این اقدام در اعتمادســازی بازار
توضیــح داد :پرداخــت ســود ســنوات گذشــته
یکــی از آرزوهای دیریــن تودههای ســهامداران
بوده اســت .افرادی که به دالیل مشــغله کاری،
کــم بودن میزان ســود یا عدم اطــاع از فرایند،
سودهایشــان را دریافت نکردهانــد و بعضا رقم
این سودها حتی مبلغ کمی نیز نبوده است.
وی افــزود :واریــز ایــن ســودها بــه صــورت
الکترونیکــی یــک خبــر مســرت بخــش اســت.
طبیعتا با عملیاتی شــدن بیشــتر این موضوع و
مشــاهدات جامعه ســهامداری ،خوشــبینی به

تصمیمسازی اصولی سازمان بورس نیز تقویت
خواهــد شــد و امیــدوارم ایــن رویه بــا جدیت و
ســرعت دنبــال و تــا پایــان ســال جــاری تکمیل
شود.
میرزایی در پاســخ به این ســوال که پرداخت
ســودهای رســوبی چه تاثیری بر بــازار میتواند
داشــته باشــد گفت :تفکر جاری بر بازار ســرمایه
و ســهامداران نشــان داده اســت کــه عمومــا
آنــان عاقهمنــد و وفــادار بــه این بازار هســتند
و ســرمایههای مــازاد کســب شــده در آن را در
قالــب ســهام یــا اوراق در بورس ســرمایهگذاری
میکننــد؛ بنابرایــن واریــز ایــن ســودها موجب
تقویــت نقدینگــی موجــود در بــازار و افزایــش
قــدرت خریــداران خواهد شــد که ایــن موضوع
مطلوبی است .همچنین اعتماد سهامداران به
بــازار ســرمایه و صیانت کامل از منافعشــان نیز
بیشــتر و ترکهای خورده شده در سال  1399بر
بدنه اعتماد ســهامداران بــا اینگونه تصمیمات
درون سازمانی ترمیم خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه
طبق اطاعات شــرکت ســپرده گذاری مرکزی ،از
ابتدای ســال جاری تا پایان هفته گذشته ،سود
ســنواتی دو میلیــون و  767هــزار ســهامدار از
طریق اطاعات سامانه سجام به حساب بانکی
ســهامداران واریز شــده اســت ،اظهار کرد :برای
شــروع و برای موضوعی به این بزرگی کار انجام
شــده قابل تقدیر اســت؛ هرچند به نسبت کلیه
شرکتها و کلیه سهامداران ،مسیر باقی مانده
نیز کم نیســت .در صورتی که با همین سرعت و

جدیت این موضوع دنبال شــود خوشــبینم که
تا پایان ســال جاری پرونــده این موضوع مهم و
چندین ساله با موفقیت بسته شود.
میرزایــی بــا بیــان اینکــه پرداخت ســودهای
رســوبی از طریــق ســامانه ســجام صــورت
میگیــرد ولــی همــه مــردم حســاب ســجامی
ندارنــد ،پیشــنهاد کــرد :اوال باید توجــه کنیم که
همیــن موضوع خود مشــوق ســجامی شــدن
سهامداران (عمدتا تازه وارد) میشود که اتفاق
بســیار مثبتی است .گسترش شبکه الکترونیکی
ارتباطات دوســویه بین بورس با ســهامداران از
کانال سجام موجب تسهیل و تقویت زیرساخت

اســتفاده از بــازار ســرمایه میشــود .بهنظــرم
اطاعرســانی گســترده برای تودههــای مردمی
کــه اطاعات کمتــر یا دیرهنگام نســبت به اخبار
بورســی دارند ،یکی از راه حلهای اصلی اســت.
بــه اعتقاد وی گســترش احراز هویــت و ثبت نام
غیرحضوری و رایگان که در ســال گذشته شتاب
گرفــت نیــز یکــی دیگــر از راه حلهــای ســجامی
شــدن اســت .وضع محدودیتهــای معاماتی
بهویــژه بــرای خریــداران عرضههــای اولیــه و
سهامداران عدالت که سجامی نشدهاند (البته
با مدیریت دوراندیشــانه) میتواند این معما را
تکمیل کند.

