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شماره 570
5000تومان
 همدان با دارا بودن دو هزار و  همدان با دارا بودن دو هزار و 795795 زنبورستان، سه  زنبورستان، سه نداي تويسال شانزدهم

زنبور  كندوى  هزار  زنبور   كندوى  هزار   395395 و  زنبوردار  و   زنبوردار   563563 و  و هزار  هزار 
عسل مستعد كسب عنوان قطب توليد عسل كشور عسل مستعد كسب عنوان قطب توليد عسل كشور 
است ضمن اينكه تمامى مراحل زنجيره زنبور عسل است ضمن اينكه تمامى مراحل زنجيره زنبور عسل 
در اين استان تشكيل و ظرفيتى براى برجسته بودن در اين استان تشكيل و ظرفيتى براى برجسته بودن 

در اين عرصه مهيا شده است.در اين عرصه مهيا شده است.
بازار؛ زنبور عسل در كنار توليد محصوالت گوناگون بازار؛ زنبور عسل در كنار توليد محصوالت گوناگون 
از جمله عسل، موم، بره موم و گرده گل به طبيعت از جمله عسل، موم، بره موم و گرده گل به طبيعت 
نيز  زراعى  و  باغى  محصوالت  توليد  افزايش  نيز و  زراعى  و  باغى  محصوالت  توليد  افزايش  و 

دارد  بسزايى  نقش  اشتغال زايى  در  و  مى كند  دارد كمك  بسزايى  نقش  اشتغال زايى  در  و  مى كند  كمك 
فعاليت  كنار  در  مى توانند  كشاورزان  كه  طورى  فعاليت به  كنار  در  مى توانند  كشاورزان  كه  طورى  به 
كشاورزى خود زنبوردارى را انجام داده و به عنوان كشاورزى خود زنبوردارى را انجام داده و به عنوان 

شغل دوم به افزايش درآمد خود كمك كنند.شغل دوم به افزايش درآمد خود كمك كنند.
نياز  كافى  مهارت  و  دانش  به  عسل  زنبور  نياز پرورش  كافى  مهارت  و  دانش  به  عسل  زنبور  پرورش 
حرفه  آغاز  براى  زمان  بهترين  اينكه  ضمن  حرفه دارد  آغاز  براى  زمان  بهترين  اينكه  ضمن  دارد 
زنبوردارى فصل بهار است؛ هر زنبور به اندازه دو زنبوردارى فصل بهار است؛ هر زنبور به اندازه دو 
برابر وزن خود شهد به كندو مى برد و هر نيم كيلو برابر وزن خود شهد به كندو مى برد و هر نيم كيلو 
عسل نتيجه عسل نتيجه 4040 هزار مرتبه رفت و آمد يك زنبور  هزار مرتبه رفت و آمد يك زنبور 

عسل به كندو است.عسل به كندو است.
امالح  مختلف،  هاى  ويتامين  از  مملو  مايعى  امالح عسل  مختلف،  هاى  ويتامين  از  مملو  مايعى  عسل 
معدنى، پروتئين ها و قند است كه هيچ زمانى فاسد معدنى، پروتئين ها و قند است كه هيچ زمانى فاسد 
نمى شود و حال استان همدان با داشتن نمى شود و حال استان همدان با داشتن 395395 هزار  هزار 
براى  مناسب  محيط  داشتن  و  عسل  زنبور  براى كندوى  مناسب  محيط  داشتن  و  عسل  زنبور  كندوى 
پرورش زنبور عسل يكى از بهترين توليد كنندگان پرورش زنبور عسل يكى از بهترين توليد كنندگان 

عسل در كشور محسوب مى شود.عسل در كشور محسوب مى شود.
بررسى وضعيت استان همدان نشان دهنده آن است بررسى وضعيت استان همدان نشان دهنده آن است 
كه همدان با دارا بودن دو هزار و كه همدان با دارا بودن دو هزار و 795795 زنبورستان،  زنبورستان، 

سه هزار و سه هزار و 563563 زنبوردار و  زنبوردار و 395395 هزار كندوى زنبور  هزار كندوى زنبور 
عسل مستعد كسب عنوان قطب توليد عسل كشور عسل مستعد كسب عنوان قطب توليد عسل كشور 
است ضمن اينكه تمامى مراحل زنجيره زنبور عسل است ضمن اينكه تمامى مراحل زنجيره زنبور عسل 
در اين استان تشكيل شده و ظرفيتى براى برجسته در اين استان تشكيل شده و ظرفيتى براى برجسته 

بودن در اين عرصه مهيا شده است.بودن در اين عرصه مهيا شده است.
در همين راستا و به منظور بررسى وضعيت استان در همين راستا و به منظور بررسى وضعيت استان 
عبدالحميد  هاى  صحبت  پاى  زمينه  اين  در  عبدالحميد همدان  هاى  صحبت  پاى  زمينه  اين  در  همدان 
قدرتى؛  رئيس اتحاديه زنبورداران استان همدان و قدرتى؛  رئيس اتحاديه زنبورداران استان همدان و 
عسل  زنبور  و  طيور  امور  مدير  قراگوزلو؛  عسل عليرضا  زنبور  و  طيور  امور  مدير  قراگوزلو؛  عليرضا 
جهاد كشاورزى استان همدان نشستيم كه در ادامه جهاد كشاورزى استان همدان نشستيم كه در ادامه 

آن ها را مى خوانيد:آن ها را مى خوانيد:
ادامه در صفحه ادامه در صفحه 8

در ستاد گرده افشانى به دنبال كم كردن دغدغه زنبورداران هستيم

 ارتقاى منطقه حفاظت شده خانگرمز 
به پناهگاه حيات وحش در دستور كار 

شوراى عالى محيط زيست
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مقدمه: رابطه سياست و اداره و به عبارت صحيح تر رابطه خط مشى گذارى و اداره، 
همواره موردبحث و جدل دانشمندان علوم اداره و سياست بوده است و كماكان 
نيز ادامه دارد. به نتيجه نرسيدن بحث و عدم ايجاد اجماع در بين دانشمندان را، 
به خصوص در مسائل اجتماعى، به پيچيده بودن آن موضوع و فقدان اطالعات و 

دانش كافى تعبير مى كند.
على رغم اينكه مطالعات علم اداره داراى سابقه بيش از 250 ساله است و على رغم 
ارزشمندى  تجربيات  داراى  مصر  و  چين  ايران،  همچون  بزرگى  تمدن هاى  اينكه 
داشته اند،  بزرگ  سازمان هاى  اداره  عبارتى  به  و  جوامع  اداره  چگونگى  درزمينه� 
ولى در آمريكا، ويلسون در واكنش به آسيب هاى جدى ناشى از به كارگيرى نظام 
غنائم جنگى، ناگزير شد استفاده از تجربيات كشور هاى اروپايى به ويژه پروس را در 
سازمان دهى بخش اداره كشور توصيه كند. اين توصيه در بدو امر با مخالفت روبه رو 
شد و بعد از حدود چهل سال به صورت ناقص و حداقلى موردپذيرش قرار گرفت 

.(2014 ,Hupe & Hill)
ابزارى  نگاهى  اداره  به  بود،  سياسى  عاليق  و  گرايش  داراى  ويلسون  ازآنجايى كه 
داشت. عدم آشنايى كافى با نظرات ويلسون باعث شده است متون دانشگاهى ما نيز 

در فرآيند ترجمه آثار وى و ساير نويسندگان تحت تأثير قرار بگيرد.
ويلسون را بنيان گذار علم اداره معرفى  غالبًا در كتب مديريت دولتى فارسى، اوالً 
مى كنند كه به طورقطع اين برداشت اشتباه است، زيرابه اذعان ويلسون نظام ادارى 
آمريكا تقليدى ناقص و حداقلى از نظام ادارى پروس است، در ثانى ويلسون را 
مبدع نظريه جدائى اداره و سياست مى دانند كه اين برداشت نيز غلط است، زيرا 
ويلسون از مخالفين تفكيك قوا و به طريق اولى مخالف جدايى اداره از سياست است 

.(2014 ,Hupe & Hill)
ويلسون عمًال دو اصطالح دوگانگى و جدايى اداره از سياست را قبول ندارد و زوج 
بودن اداره و سياست را نيز نمى پذيرد. بلكه معتقد است اداره در درون سياست تعبيه 
يا جاسازى شده است. ويلسون اين شكل از رابطه را به قرار گرفتن ماشين توليد در 
درون يك كارخانه توليدى تشبيه كرده است (Hupe & Hill, 2014). مى توان 
 ,Riggs) اين رابطه را به صورت دو دايره متداخل به تصوير كشيد. اگر نظام سياى
1970) را متشكل از دو بخش خرده نظام سياست و خرده نظام اداره بدانيم، شايد 
بتوان گفت ويلسون خرده نظام سياسى را معادل نظام سياسى مى داند، ولى خرده 
 Cruise &) نظام اداره را همانند يك ماشين توليدى در داخل آن تصور مى كند

.(2006 ,Lynch
 بديهى است در جامعه نوپاى مانند آمريكا كه اساس بر احتراز از نظام استبدادى 
اروپا و عدم پذيرش هر نوع سلسله مراتب اختيارات بود و بر حفظ آزادى ها تأكيد 
سياستمداران براى نظم بخشيدن به امور و مقابله با  مى شد، واكنش دانشمندان و 
هرج ومرج ناشى از اين آزادى اين چنين باشد و به استقالل بيشتر اداره بديده شك 

بنگرند.
متقابًال در اروپاى بوروكراتيك استبدادزده، وبر براى حصول اطمينان از حفظ آزادى 
نظام  كردن  كارآمد  درعين حال  و  بوروكراتيك  مطلق  حاكميت  برابر  در  انسان ها 
ادارى، نظريه جدايى اداره و سياست را مطرح كرده است و در تحت چنين شرايطى، 
به ناچار دچار تناقض مى شود، به طورى كه هم بر كارايى اداره تأكيد مى كند و هم 
خود  سازمانى  چهارچوب  از  بوروكرات ها  شود  داده  اجازه  مبادا  مى دهد  هشدار 
خارج شوند و آزادى هاى شمارا خدشه دار كنند و يا اداره به عنوان يك ابزار قدرتمند 
مورد سوءاستفاده سياستمداران قرار گيرد (Hupe & Hill, 2014). نظريه وبر را 
مى توان به شكل دو دايره متخارج نشان داد. البته وبر نيز مانند ويلسون به اداره نگاه 
ابزارى دارد و تفاوتى بين نظام سياسى و خرده نظام سياسى قائل نيست و خرده 

نظام اداره را جدا و تحت حاكميت نظام سياسى مى داند.
گلدنر  و  سلزنيك  مانند  وى  پيروان  و  مرتون  ازجمله  جامعه شناس،  دانشمندان 
بر  عالوه  سياسى  نظام هاى  به طريق اولى  و  اجتماعى  نظام هاى  كه  استدالل  اين  با 
كاركرد هاى آشكار داراى كاركرد هاى پنهان و درنتيجه نتايج پيش بينى شده هستند، 

ساختار  دارد  عقيده  مرتون  كردند.  مطرح  را  بوروكراتيك  كاركرد هاى  سوء  نظريه 
همانند يك ارگانيسم، شكل ثابتى دارد، ليكن نمى توان انتظار داشت كه كاركرد هاى 
نظريه  از  الهام  با  ولى   ،(1393 مورگان,   & (بوريل  باشد.  يكسان  ساختار ها  همه 
دوركيم مبنى بر اينكه برخى كاركرد هاى نظام اجتماعى نياز به تحليل دارد، نظريه 
حاكم بر كاركرد هاى سازمان ها را از نوع روش شناختى و به قول خود او از نوع 
پذيرش  با  مرتون  على القاعده   .(1968  ,Merton) مى داند  وسط  حد  نظريه هاى 
نظريه بوروكراسى وبر به عنوان يك ابر تئورى ساختارى، در عمل استقرار آن را به 
علت تحليلى بودن كاركردها، امكان پذير نمى داند. وى وجود كاركرد هايى را، به جز 
ازآنچه براى آن مقررشده است، به سوء كاركرد تعبير كرده است. البته گلدنر بجاى 
استفاده از عبارت سوء كاركرد آن را دوسويگى رابطه سياست گذار و مجريان ناميده 
است (بوريل & مورگان, 1393). مرتون برخالف وبر به امكان مداخله سياست در 
اداره و سوءاستفاده ابزارى از آن در جهت تحقق اهداف غير مشروع خود اشاره اى 
متداخل نشان داده شده  كاركرد مرتون به شكل دو دايره  نكرده است. نظريه سوء 
است. سطح مشترك دو دايره نشان دهنده منطقه خروج اداره از چهارچوب كاركردى 

خود است.
منطقه سوء كاركرد بوروكراتيك

باالجبار از بحث هاى طوالنى در مورد رابطه اداره و سياست، به خصوص بحث هاى 
مطرح در پارادايم تفسيرى كه ابزار ايجاد نظم اجتماعى را ناشى از فهم انسان از 
هدف و شرايط محيطى مى دانند؛ بحث هاى مطرح در پارادايم انسان گرايى بنيادى 
كه اصوالً مخالف هرگونه ابزار و به عبارتى اداره تحميلى به انسان براى تسلط بر 
محيط هستند؛ و بحث هاى مطرح در پارادايم ساختارگرايى بنيادى ازجمله نظرات 
ماركسيست ها و طرفداران وبر كه مخالف نظم موجود هستند و خواهان تغيير آن 
و استقرار نظم جديد هستند، مى گذريم و با تفصيل بيشتر به توضيح نظريه ساخت 

يابى. (Giddens, 1986) مى پردازيم.
گيدنز همانند جامعه شناسان ساختارگرا - كاركردگرا، ازجمله آگوست كنت، دور 
كيم، مرتون به عنوان يك جامعه شناس نوگراى متأخر، وجود ساختار و كاركرد را 
كه  دانشمندان  اين  برخالف  ولى  (ساعى, 1390).  مى پذيرد  اجتماعى  نظام  هر  در 

عمدتًا بر ثابت بودن ساختار به عنوان يك ارگانيسم و با تعابير مختلف و با شدت 
كاركرد  سوء  را  آن  مرتون  مثال  (هرچند  آن  بودن  متغير  به  متفاوت  ضعف هاى  و 
مى نامد) باور دارند، اعتقاد دارد نه ساختار ثابت است و نه كاركرد، بلكه بين اين 
دو جزء همواره يك رابطه ديالكتيك وجود دارد و نظام اجتماعى درنتيجه تعامل 
اين دو جزء با يكديگر همواره در حال توليد و بازتوليد، و به عبارت ديگر در حال 
ساخت يابى است (Giddens, 1986). به روال گذشته مى توان نظريه ساخت يابى 
را به صورت دو دايره، البته متداخل و بقول فالسفه از نوع عموم و خصوص من 

وجه، و درعين حال پويا نشان داد.
منطقه ساخت دهى حاصل رابطه ديالكتيك ساختار و كاركرد است كه زمان و فضا 
و مكان در شكل دهى آن نقش دارد. در نظريه ساخت دهى، رابطه سياست و اداره 
كارگزارى  اداره،  نظام  خرده  معادل  كاركرد  و  سياسى  نظام  خرده  معادل  (ساختار، 
يا كارگزاران دانسته شده است) نه مانند وبر جدايى است، نه مانند ويلسون تعبيه 
نه  و  ديگرى  در  يكى  نفوذ  مرتون  مانند  نه  و  ديگرى  درون  در  يكى  جاسازى  و 
كاركرد  و  ساختار  رابطه  بلكه  است،  كاهنده  و  دوسويه  آن ها  رابطه  گلدنر  مانند 
ديالكتيك، در حال ساخت دهى و بازتوليد مداوم و حركت به سوى تماميت (بوريل 

& مورگان, 1393) است.
بازخوانى قانون اساسى و ضرورت مفهوم سازى مجدد رشته مديريت دولتى:

در مقدمه قانون اساسى در مورد قوه مجريه آمده است:
قوه مجريه به دليل اهميت ويژه اى كه در رابطه با اجراى احكام و مقررات اسالمى 
همچنين  و  دارد  جامعه  بر  حاكم  عادالنه  مناسبات  و  روابط  به  رسيدن  به منظور 

ضرورتى كه اين مسئله حياتى در زمينه سازى وصول به هدف نهايى حيات خواهد 
هر  در  شدن  محصور  نتيجتًا  باشد  اسالمى  جامعه  ايجاد  راهگشاى  بايستى  داشت 
نوع نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف را كند يا خدشه دار كند از 
زاييده و حاصل  نظام بوروكراسى كه  ديدگاه اسالمى نفى خواهد شد بدين جهت 
حاكميت هاى طاغوتى است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرايى با كارايى بيشتر 

و سرعت افزون تر در اجراى تعهدات ادارى به وجود آيد.
اين متن از دو بخش آرمانى و وسيله نيل به اين آرمان كه همانا نظام اجرائى كارآمد 
را  اساسى  قانون  آرمانى مقدمه  بخش  عملياتى تر  است. تعريف  است، تشكيل شده 

مى توان در اصل سوم قانون اساسى مشاهده كرد (مركز پژوهش هاى مجلس).
دولت جمهورى اسالمى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، 

همه امكانات خود را براى امور زير به كاربرد:
1. ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخالقى بر اساس ايمان و تقوى و مبارزه 

با كليه مظاهر فساد و تباهى.
از  صحيح  استفاده  با  زمينه هاى  همه  در  عمومى  آگاهى هاى  سطح  بردن  باال   .2

مطبوعات و رسانه هاى گروهى و وسايل ديگر.
و  تسهيل  و  سطوح  تمام  در  همه  براى  رايگان  تربيت بدنى  و  آموزش وپرورش   .3

تعميم آموزش عالى.
4. تقويت روح بررسى و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاى علمى، فنى، فرهنگى و 

اسالمى از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.
5. طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب.

6. محو هرگونه استبداد و خودكامگى و انحصارطلبى.
7. تأمين آزادى هاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون.

8. مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 
خويش.

9. رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براى همه، در تمام زمينه هاى مادى 
و معنوى.

10. ايجاد نظام ادارى صحيح و حذف تشكيالت غير ضرور.
11. تقويت كامل بنيه دفاع ملى از طريق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقالل 

و تماميت ارضى و نظام اسالمى كشور.
12. پى ريزى اقتصادى صحيح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمى جهت ايجاد رفاه و 
رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاى تغذيه و مسكن و كار 

و بهداشت و تعميم بيمه.
13. تأمين خودكفايى در علوم و فنون صنعت و كشاورزى و امور نظامى و مانند 

اينها.
14. تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى عادالنه براى 

همه و تساوى عموم در برابر قانون.
15. توسعه و تحكيم برادرى اسالمى و تعاون عمومى بين همه مردم.

16. تنظيم سياست خارجى كشور بر اساس معيار هاى اسالم، تعهد برادرانه نسبت 
به همه مسلمان و حمايت بى دريغ از مستضعفان جهان... 

مى توان گفت در صورت تحقق اهداف فوق جامعه به توسعه سياسى رسيده است. 
اصل  در  مذكور  شرح  به  مشخصاتى  داراى  توسعه يافته  جامعه  يك  به عبارت ديگر 
سوم قانون اساسى است.                                                      ادامه در صفحه7

آسيب شناسى برنامه هاى آموزش مديران
غالمرضا معمارزاده طهران

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده در خصوص تغيير آدرس شركت خوراك دام آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده در خصوص تغيير آدرس شركت خوراك دام 
كيميا كوه كيميا كوه تويسركان سهامى خاص تويسركان سهامى خاص 

شماره ثبت شماره ثبت 410410 و شناسه ملى  و شناسه ملى 1082002384510820023845
مورخ  پنجشنبه  روز  مورخ   پنجشنبه  روز   1010 ساعت  در  كوه  كيميا  دام  خوراك  شركت  اول  نوبت  العاده  فوق  عمومى  ساعت مجمع  در  كوه  كيميا  دام  خوراك  شركت  اول  نوبت  العاده  فوق  عمومى  مجمع 
3030//1111//13991399 در محل قانونى به آدرس : تويسركان  در محل قانونى به آدرس : تويسركان _ _ كيلومتر كيلومتر 22 جاده كرمانشاه  جاده كرمانشاه _ _ جنب كارخانه آرد نوين جنب كارخانه آرد نوين 
برگزار مى شود. از كليه اعضاء و سهامداران دعوت مى شود شخصًا يا وكالتًا جهت اتخاذ تصميم نسبت برگزار مى شود. از كليه اعضاء و سهامداران دعوت مى شود شخصًا يا وكالتًا جهت اتخاذ تصميم نسبت 
به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانند ضمنا معرفى نماينده قانونى با معرفى نامه كتبى به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانند ضمنا معرفى نماينده قانونى با معرفى نامه كتبى 

صورت گيرد.صورت گيرد.
دستور جلسه: دستور جلسه: 

اتخاذ تصميم در خصوص تغيير آدرس و تاييد كد پستى و اصالح ماده اتخاذ تصميم در خصوص تغيير آدرس و تاييد كد پستى و اصالح ماده 44 اساسنامه اساسنامه
على مال اميرى على مال اميرى _ _ هيات مديره شركت خوراك دام كيميا كوههيات مديره شركت خوراك دام كيميا كوه

تاريخ انتشار تاريخ انتشار 0808//1111//13991399  

مديريت  كميته  در  تويسركان  شهرستان  فرماندار 
رفع  كار  اينكه    بر  تأكيد  با  سوخت  مصرف 
مشكالت بخش آب و توزيع در شهرستان با آب و 
فاضالب و روشنايى معابر با توزيع برق شهرستان 
است، خطاب به مديران اين دو مجموعه گفت: در 
صورتى كه كمبود نيرو يا اعتبار داريد بايد مكتوب 
اعالم نماييد تا با مديران استانى رايزنى الزم صورت 
گيرد و در صورتى مشكل در سطح استانى حل نشد 
با نماينده شهرستان جهت پيگيرى ملى اقدام كنيم 
تا نارضايتى مردم را به دنبال نداشته باشد و در غير 

اين صورت كم كارى پذيرفته نمى شود.
بگذاريم  نبايد  اينكه  بيان  با  حسينى  سيدرسول 
حاشيه ها زمان را از ما بگيرد به جذب 300 ميليون 
تومان براى آب فريازان ، 300 ميليون تومان جهت 
اشاره  راه  براى  تومان  ميليون  و  400  سوتلق  آب 
تخصيص  كه  هستيم  مهم  اين  دنبال  افزود:  و  كرد 

اعتبارات را باالى 70 درصد ببريم.
و  بخشداران  با  دهياران  بين  بيشتر  ارتباط  بر  وى 
حل  براى  بايد  گفت:  و  كرد  تأكيد  اجرايى  ادارات 

مشكل در سطح روستاها بسيجى عمل شود.
كه  گذشته  مسئوالن  زحمات  به  اشاره  با  حسينى 
در  آبرسانى  هاى  مجتمع  بيشترين  شده  موجب 
شهرستان باشد اشاره كرد و گفت: كمترين خاموشى 

هاى برق استان مربوط به تويسركان است. 

اينكه  بيان  با  وى 
عليرغم  امسال 
نزوالت  كاهش 
ولى  آسمانى 
جوى  شرايط 
است  سردتر 
امسال  گفت: 
انرژى  مصرف 
و  است  باالتر 
مشتركان  هرچند 
در  دقت  نهايت 
دارند،  را  رعايت 
طلبد  مى  باز  ولى 
مصرف  در  بيشتر 
نظر  دقت  بهينه 

داشته باشند.
ر  ا ند ما فر
ن  كا يسر تو
توجه  خواستار 
مصرف  در  بيشتر 
در  انرژى  بهينه 

نسبت  بيشتر  هم  ها  كارخانه  افزود:  و  شد  ادارات 
پيك  بتوانيم  تا  كنند  دقت  بهينه  مصرف  رعايت  به 

را بگذرانيم

وى بر ارتباط بيشتر مديران با رسانه ها تأكيد كرد و 
افزود: مديران بايد فعاليت هاى انجام شده را براى 

شهروندان بيان

تالش مى كنيم تخصيص اعتبارات را باالى
 70 درصد ببريم

 آگهى مزايده آگهى مزايده  
د هيارى روستاى باباپيرعلى در اجراى مصوبه شوراى اسالمى و مجوز استاندارى قصد دارد مالكيت عرصه و اعيان  د هيارى روستاى باباپيرعلى در اجراى مصوبه شوراى اسالمى و مجوز استاندارى قصد دارد مالكيت عرصه و اعيان  
دو باب حمام عمومى روستا را از طريق مزايده عمومى به فروش برساند. متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات دو باب حمام عمومى روستا را از طريق مزايده عمومى به فروش برساند. متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات 

بيشتر با شماره ها بيشتر با شماره ها 0918949036909189490369 و  و 0910110931309101109313 تماس حاصل نمايند. تماس حاصل نمايند.
شرايط اوليه مزايده:شرايط اوليه مزايده:

  **** مهلت شركت در مزايده  مهلت شركت در مزايده 1010 روز از تاريخ انتشار آگهى مى باشد  روز از تاريخ انتشار آگهى مى باشد 
**** دهيارى در رد يا قبول پيشنهادات مختار است دهيارى در رد يا قبول پيشنهادات مختار است

**** هزينه درج آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد. هزينه درج آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد.      
   د هيارى روستاى باباپيرعلى   د هيارى روستاى باباپيرعلى                                          

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه شركت خوراك دام كيميا كوه تويسركان آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه شركت خوراك دام كيميا كوه تويسركان 
سهامى خاص سهامى خاص 

شماره ثبت شماره ثبت 410410 و شناسه ملى  و شناسه ملى 1082002384510820023845
مورخ  پنجشنبه  روز  مورخ   پنجشنبه  روز   1111 ساعت  در  كوه  كيميا  دام  خوراك  شركت  اول  نوبت  ساليانه  عادى  عمومى  ساعت مجمع  در  كوه  كيميا  دام  خوراك  شركت  اول  نوبت  ساليانه  عادى  عمومى  مجمع 
3030//1111//13991399 در محل قانونى به آدرس : تويسركان  در محل قانونى به آدرس : تويسركان _ _ كيلومتر كيلومتر 22 جاده كرمانشاه  جاده كرمانشاه _ _ جنب كارخانه آرد نوين جنب كارخانه آرد نوين 
برگزار مى شود. از كليه اعضاء و سهامداران دعوت مى شود شخصًا يا وكالتًا جهت اتخاذ تصميم نسبت برگزار مى شود. از كليه اعضاء و سهامداران دعوت مى شود شخصًا يا وكالتًا جهت اتخاذ تصميم نسبت 
كتبى  نامه  معرفى  با  قانونى  نماينده  معرفى  ضمنا  رسانند  هم  به  حضور  جلسه  اين  در  ذيل  موضوعات  كتبى به  نامه  معرفى  با  قانونى  نماينده  معرفى  ضمنا  رسانند  هم  به  حضور  جلسه  اين  در  ذيل  موضوعات  به 

صورت گيرد.صورت گيرد.
دستور جلسه: دستور جلسه: 

11_ _ انتخاب هيات مديره و مديران انتخاب هيات مديره و مديران 22_ _ انتخاب بازرسينانتخاب بازرسين
على مال اميرى على مال اميرى _ _ هيات مديره شركت خوراك دام كيميا كوههيات مديره شركت خوراك دام كيميا كوه      

تاريخ انتشار تاريخ انتشار 0808//1111//13991399  
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دهياران  با  مشورتى  نشست  دهياران در  با  مشورتى  نشست  در  تويسركان  فرماندار  تويسركان   فرماندار   
دادستان  با  اينكه  بر  تأكيد  با  دادستان   با  اينكه  بر  تأكيد  با  تويسركان  تويسركانشهرستان  شهرستان 
شهرستان هماهنگى اوليه انجام شده و با افرادى كه به شهرستان هماهنگى اوليه انجام شده و با افرادى كه به 
ارشادهاى ما در زمينه عدم برگزارى مراسم عروسى و ارشادهاى ما در زمينه عدم برگزارى مراسم عروسى و 
عزا توجه نكنند از قوه قهريه استفاده مى شود، گفت: عزا توجه نكنند از قوه قهريه استفاده مى شود، گفت: 
ما مخالف شادى و نشاط اجتماعى نيستيم ولى در زمان ما مخالف شادى و نشاط اجتماعى نيستيم ولى در زمان 

فعلى سالمت مردم در اولويت قرار دارد.فعلى سالمت مردم در اولويت قرار دارد.
شيوع  درصد  شيوع   درصد  از 7070  بيش  اينكه  بر  حسينى  از سيدرسول  بيش  اينكه  بر  حسينى  سيدرسول 

اين بيمارى از طريق دورهمى هاى خانوادگى و مراسم اين بيمارى از طريق دورهمى هاى خانوادگى و مراسم 
عروسى و عزا است، گفت: با توجه به اينكه شهرستان عروسى و عزا است، گفت: با توجه به اينكه شهرستان 
تويسركان دومين شهرستان فرهنگى استان است انتظار تويسركان دومين شهرستان فرهنگى استان است انتظار 
دورهمى  از  دورى  و  ها  پروتكل  رعايت  در  رود  دورهمى مى  از  دورى  و  ها  پروتكل  رعايت  در  رود  مى 
ها مبادرت ورزند تا بتوانيم هرچه سريعتر از شر اين ها مبادرت ورزند تا بتوانيم هرچه سريعتر از شر اين 

بيمارى منحوس خالص شويم.بيمارى منحوس خالص شويم.
شهرستان  شهرستان    1010 بين  در  تويسركان  كرد:  تصريح  بين وى  در  تويسركان  كرد:  تصريح  وى 
استان در حوزه جمعيت شناسى جمعيت ما مسن ترين استان در حوزه جمعيت شناسى جمعيت ما مسن ترين 
مبتاليان  آمار  دليل  همين  به  كه  است  استان  مبتاليان جمعيت  آمار  دليل  همين  به  كه  است  استان  جمعيت 
و مرگ و مير ممكن است باالتر باشد، ولى با همت و مرگ و مير ممكن است باالتر باشد، ولى با همت 
همگانى، تالش هاى صورت گرفته براى مهار كرونا در همگانى، تالش هاى صورت گرفته براى مهار كرونا در 
شهرستان قابل تقدير است و همچنين نياز به همراهى شهرستان قابل تقدير است و همچنين نياز به همراهى 

بيشتر مردم داريم.بيشتر مردم داريم.
پا  و  دست  مشكالت  وجود  با  اينكه  بيان  با  پا حسينى  و  دست  مشكالت  وجود  با  اينكه  بيان  با  حسينى 
گير در شهرستان ولى خوشبختانه شاهد راه اندازى و گير در شهرستان ولى خوشبختانه شاهد راه اندازى و 
افتتاح پروژه هاى خوبى در شهرستان هستيم، افزود: با افتتاح پروژه هاى خوبى در شهرستان هستيم، افزود: با 
توجه به اينكه دهه فجر در پيش است مديران به دور توجه به اينكه دهه فجر در پيش است مديران به دور 
از اغراق، و كم گويى عملكرد واقعى خود را به سمع از اغراق، و كم گويى عملكرد واقعى خود را به سمع 

و نظر مردم برسانند.و نظر مردم برسانند.
وى با تأكيد بر فرصت بدست آمده براى تشكيل سمن وى با تأكيد بر فرصت بدست آمده براى تشكيل سمن 
ها در روستا در قالب طرح هر روستا يك سمن بدون ها در روستا در قالب طرح هر روستا يك سمن بدون 
و  كرده  استفاده  فرصت  اين  از  دهياران  گفت:  و هزينه  كرده  استفاده  فرصت  اين  از  دهياران  گفت:  هزينه 
مردم را براى تشكيل اين سمن ها و جذب اعتباراتى مردم را براى تشكيل اين سمن ها و جذب اعتباراتى 
از شوراى اجتماعى، فرماندارى، ورزش و جوانان و ... از شوراى اجتماعى، فرماندارى، ورزش و جوانان و ... 

ترغيب نمايند.ترغيب نمايند.
وى فعال شدن سمن ها را يكى از عوامل مهم افزايش وى فعال شدن سمن ها را يكى از عوامل مهم افزايش 
فرهنگ عمومى كار گروهى دانست و افزود: ثبت اين فرهنگ عمومى كار گروهى دانست و افزود: ثبت اين 

سمن ها مى تواند فوايد خوبى به دنبال داشته باشد.سمن ها مى تواند فوايد خوبى به دنبال داشته باشد.
عقب  عشايرى  و  روستايى  بيمه  در  اينكه  بر  عقب حسينى  عشايرى  و  روستايى  بيمه  در  اينكه  بر  حسينى 
مانده ايم، تآكيد كرد و با اشاره به تالش ها و برگزارى مانده ايم، تآكيد كرد و با اشاره به تالش ها و برگزارى 
امسال  هرچند  گفت:  استانى  مدير  با  متعدد  امسال جلسات  هرچند  گفت:  استانى  مدير  با  متعدد  جلسات 
ايم  بوده  زمينه  اين  در  شهرستان  جايگاه  ارتقا  ايم شاهد  بوده  زمينه  اين  در  شهرستان  جايگاه  ارتقا  شاهد 
ولى با توجه به اينكه اين بيمه يك فرصت طاليى براى ولى با توجه به اينكه اين بيمه يك فرصت طاليى براى 
شهرهاى زير 2020 هزار نفر است  هزار نفر است  عشاير و  شهرهاى زير روستاييان،  روستاييان، عشاير و 
و  مزاياى خوبى براى بيمه شدگان دارد، همه بايد در و  مزاياى خوبى براى بيمه شدگان دارد، همه بايد در 

راستاى ترويج آن تالش كنند.راستاى ترويج آن تالش كنند.
مستند  بودن  ضعيف  از  انتقاد  با  تويسركان  مستند فرماندار  بودن  ضعيف  از  انتقاد  با  تويسركان  فرماندار 
سازى در شهرستان گفت: مستند سازى ها بايد مكتوب سازى در شهرستان گفت: مستند سازى ها بايد مكتوب 

شود.شود.
وى بر اينكه دهياران اخبار روستاها را بايد سريعا به وى بر اينكه دهياران اخبار روستاها را بايد سريعا به 
فرماندارى اعالم نمايند، گفت: همكارى بين دهيار با فرماندارى اعالم نمايند، گفت: همكارى بين دهيار با 
روستاها  مشكالت  رفع  در  فرماندارى  و  روستاها بخشدارى  مشكالت  رفع  در  فرماندارى  و  بخشدارى 

بسيار مؤثر است.بسيار مؤثر است.
در  روستايى  پرونده  در   روستايى  پرونده   5959 اينكه  به  اشاره  با  اينكه حسينى  به  اشاره  با  حسينى 
كميسيون ماده نود داشتيم كه مشكلشان حل مى شود، كميسيون ماده نود داشتيم كه مشكلشان حل مى شود، 
گفت: آنهايى نيز كه خارج از محدوده است دستگاهها گفت: آنهايى نيز كه خارج از محدوده است دستگاهها 

ذيربط پيگيرى مى كنند.ذيربط پيگيرى مى كنند.
براى  ابزار  روستاها  اسالمى  شوراهاى  اينكه  بر  براى وى  ابزار  روستاها  اسالمى  شوراهاى  اينكه  بر  وى 

دهياران  گفت:  نيستند،  اجرايى  و  ادارى  هاى  دهياران دستگاه  گفت:  نيستند،  اجرايى  و  ادارى  هاى  دستگاه 
شهرستان اكنون نمره قابل قبول ميگيرند ولى بايد بهتر، شهرستان اكنون نمره قابل قبول ميگيرند ولى بايد بهتر، 

اجرايى تر و كارشناسانه تر عمل كنند اجرايى تر و كارشناسانه تر عمل كنند 
كرد:  تاكيد  دهياران  به  خطاب  تويسركان  كرد: فرماندار  تاكيد  دهياران  به  خطاب  تويسركان  فرماندار 
هاى  مناسبت  و  خانوادگى  هاى  دورهمى  زمينه  هاى در  مناسبت  و  خانوادگى  هاى  دورهمى  زمينه  در 
الزم  رسانى  اطالع  ها،  عروسى  محوريت  با  الزم اجتماعى  رسانى  اطالع  ها،  عروسى  محوريت  با  اجتماعى 
در روستاها انجام شود و پاسگاه محل در جريان قرار در روستاها انجام شود و پاسگاه محل در جريان قرار 
قوه  از  نكردند  تمكين  كه  صورتى  در  و  شود  قوه گرفته  از  نكردند  تمكين  كه  صورتى  در  و  شود  گرفته 

قهريه استفاده مى شود.قهريه استفاده مى شود.
همجوار  هاى  شهرستان  از  ما  وضعيت  اينكه  بر  همجوار وى  هاى  شهرستان  از  ما  وضعيت  اينكه  بر  وى 
بهتر شده است كه تالش همه جانبه از طرف مردم و بهتر شده است كه تالش همه جانبه از طرف مردم و 

مسيوالن در شهرستان بوده است، گفت: خوشبختانه مسيوالن در شهرستان بوده است، گفت: خوشبختانه 
غاطبه مردم در شهرستان از ماسك استفاده مى كنند كه غاطبه مردم در شهرستان از ماسك استفاده مى كنند كه 

موجب كاهش درصد آلودگى شده است موجب كاهش درصد آلودگى شده است 
فرماندار شهرستان تويسركان با اشاره به بيان مشكالت فرماندار شهرستان تويسركان با اشاره به بيان مشكالت 
از زبان دهياران مبنى بر نشت و شكستگى لوله ها و از زبان دهياران مبنى بر نشت و شكستگى لوله ها و 
عدم روشنايى مناسب معابر در روستاها گفت:با توجه عدم روشنايى مناسب معابر در روستاها گفت:با توجه 
به اينكه مديريت برق شهرستان با فاصله معنادارى از به اينكه مديريت برق شهرستان با فاصله معنادارى از 
دارد،  را  مطالبات  وصول  نخست  رتبه  استان  دارد، ميانگين  را  مطالبات  وصول  نخست  رتبه  استان  ميانگين 
انتظار مى رود در رفع مشكالت نيز مبادرت بيشترى انتظار مى رود در رفع مشكالت نيز مبادرت بيشترى 

بورزد.بورزد.
وى افزود: روز شنبه ليست روستاهايى مشكالت دارند وى افزود: روز شنبه ليست روستاهايى مشكالت دارند 
مشخص وبا حضور مديران دستگاههاى ذيربط پيگيرى مشخص وبا حضور مديران دستگاههاى ذيربط پيگيرى 

مى شود.مى شود.

فرهنگى،  ميراث  سرمايه گذارى  معاون 
صنايع دستى و گردشگرى همدان گفت: 
همزمان با دهه فجر 10 طرح گردشگرى 
و  سنتى  سفرخانه  بومگردى،  شامل 

مجتمع گردشگرى افتتاح مى شود.
با  گفت وگو  در  امروز  قاسمى  عليرضا 
اينكه  بيان  با  همدان  در  فارس  خبرنگار 
در ايام دهه فجر 10 پروژه گردشگرى در 
چهار  كرد:  اظهار  مى شود  افتتاح  همدان 
تومان  ميليارد   20 با  خانه سنتى  سفره 
سرمايه گذارى در دهه فجر به بهره بردارى 

مى رسد.
مجتمع  يك  اينكه  بيان  با  وى 
تومان  ميليارد   30 با  سرمايه گذارى 
پنج  افرود:  مى شود  افتتاح  سرمايه گذارى 
بومگردى نيز با 3 ميليارد تومان اعتبار به 

بهره بردارى خواهد رسيد.
فرهنگى،  ميراث  سرمايه گذارى  معاون   
بيان  همدان  گردشگرى  و  دستى  صنايع 

فجر  دهه  در  نيز  طرح  چندين  كرد: 
اعالم  زودى  به  كه  مى شود  كلنگ زنى 

خواهد شد.
طرح   12 تصويب  از  ادامه  در  وى 
معاونت  فنى  كميته  در  گردشگرى 
داد  خبر  همدان  استان  سرمايه گذارى 
و  احداث  شامل  طرح ها  اين  گفت:  و 
حجم  با  گردشگرى  تاسيسات  تبديل 
ميليارد تومان  حدود 400  سرمايه گذارى 

و اشتغال 395 نفر است.
در  طرح ها  اين  اينكه  بيان  با  قاسمى 
تويسركان،  رزن،  همدان،  شهرستان هاى 
كرد:  خاطرنشان  است  اسدآباد  و  مالير 
هتل،  طرح  دو  شامل  مصوب  طرح هاى 
طرح  دو  گردشگرى،  مجتمع  طرح  سه 
سفره خانه سنتى، يك طرح مركز سرگرمى 
سه  و  سنتى  اقامتگاه  طرح  يك  تفريحى، 

طرح اقامتگاه بومگردى است.

افتتاح 10 طرح گردشگرى 
در دهه فجر

از  همدان  استان  روستايى  تعاون  مدير 
طرح  فرنگى  گوجه  محصول  يارانه  پرداخت 
خبر  استان  اين  كشاورزان  به  حمايتى  خريد 

داد.
مجيد مسلمى راد  گفت: مبلغ مبلغ 17 ميليارد 
كشاورزان  وجه  در  ريال  ميليون  پانصد  و 
حمايتى  خريد  طرح  قالب  در  كه  كار  گوجه 
محصول خود را تحويل داده بودند پرداخت 

شد.
تن   793 و  هزار   8 امسال  كرد:  اضافه  وى 
به  كشاورزان  از  فرنگى  گوجه  محصول 

صورت حمايتى خريدارى شد.
اتحاديه  نيز  امسال  كرد:  اضافه  راد  مسلمى 
تعاونى روستايى استان همدان به عنوان مباشر 
خريد حمايتى گوجه فرنگى انتخاب شده بود.

وى با اشاره به جزئيات طرح خريد حمايتى 
خريد  قيمت  گفت:   99 سال  فرنگى  گوجه 
كار  گوجه  كشاورزان  از  نظر  مورد  محصول 
10 هزار ريال بود كه مبلغ هشت هزار ريال 

از سوى كارخانه و مبلغ 2 هزار ريال مطابق 
دستورالعمل ابالغى طرح، به عنوان يارانه از 
سوى مديريت تعاون روستايى استان پرداخت 

شد.
مدير تعاون روستايى استان همدان ادامه داد: 
مطالبات گوجه كاران كامل پرداخت و تسويه 

شد.

پرداخت مطالبات گوجه فرنگى به كشاورزان 
استان همدان

به دليل اينكه ميانگين سنى باال در شهرستان، در بيمارى كرونا شكننده تر هستيم

استاندار همدان با اعالم اينكه همدان پايلوت كشت هاى 
راهبردى  سند  اساس  بر  گفت:  مى شود  كشور  گلخانه اى 
در  سال   3 مدت  در  گلخانه  هكتار   210 همدان،  توسعه 

استان همدان ايجاد مى شود.
احداث  شامل  طرح  اين  داشت:   اظهار  شاهرخى  سعيد 
2 هزار واحد مسكن روستايى است كه تابستان امسال با 

رئيس  معاون  نوبخت  دكتر  حضور 
و  برنامه  سازمان  رئيس  و  جمهور 
بودجه كشور كلنگ زنى شد و هم 
اكنون  با پيشرفت خوبى در دست 

اقدام است.
كلنگ  مراسم  در  همچنين  وى 
گلخانه  هكتارى   20 مجتمع  زنى 
همدان  اينكه  اعالم  با  كوريجان 
گلخانه اى  كشت هاى  پايلوت 
اساس  بر  گفت:  مى شود،  كشور 
سند راهبردى توسعه همدان،  210  
در  سال  مدت 3  در  گلخانه  هكتار 

استان همدان  ايجاد مى شود.
از  قدردانى  با  همدان  استاندار 
براى  خصوصى  بخشى  مشاركت 
از  همدان  گلخانه هاى  سرانه  كرد:  عنوان  پروژه  اجراى 
107 هكتار به 174 هكتار رسيده است و امروز روستاى 
همچنين  و  نمونه  و  پايلوت  روستاى  عنوان  به  كوريجان 
كشت هاى  پايلوت  استان  عنوان  به  نيز  همدان   استان 

گلخانه اى كشور معرفى شده اند.

همدان پايلوت كشت هاى گلخانه اى
 كشور مى شود

همراه  به  همدان  استان  اى  حرفه  و  فنى  آموزش  كل  همراه مدير  به  همدان  استان  اى  حرفه  و  فنى  آموزش  كل  مدير 
گفتگو  و  ديدار  همدان  شهرستان  فرماندار  با  ستادى  گفتگو مسئولين  و  ديدار  همدان  شهرستان  فرماندار  با  ستادى  مسئولين 

كرد.كرد.
مهارت  را  گذشته   از  مفقوده   ى  حلقه  تنها  همدان  مهارت فرماندار  را  گذشته   از  مفقوده   ى  حلقه  تنها  همدان  فرماندار 
اهميت  بايد  آموزى  مهارت  داشت:به  بيان  و  دانست  اهميت آموزى  بايد  آموزى  مهارت  داشت:به  بيان  و  دانست  آموزى 

بيشترى داد و از تئورى محور بودن فاصله گرفت.بيشترى داد و از تئورى محور بودن فاصله گرفت.
محمدعلى محمدى نياز شديد كشور را مهارت آموزى دانست محمدعلى محمدى نياز شديد كشور را مهارت آموزى دانست 
وااليى  ارزش  از  آموزى  مهارت  و  داشت:مهارت  اظهار  وااليى و  ارزش  از  آموزى  مهارت  و  داشت:مهارت  اظهار  و 

برخوردار است.برخوردار است.
وى علت اصلى بيكارى فارغ اتحصيالن را بى مهارتى خواند وى علت اصلى بيكارى فارغ اتحصيالن را بى مهارتى خواند 
و تصريح كرد:از مضرات تئورى محورى افزايش بيكارى و بى و تصريح كرد:از مضرات تئورى محورى افزايش بيكارى و بى 

مهارتى است.مهارتى است.
فرماندار همدان  گفت: با توجه به نياز استان ارتباط با مجموعه فرماندار همدان  گفت: با توجه به نياز استان ارتباط با مجموعه 

هاى هتل دارى و گردشگرى بايد پر رنگ تر شود.هاى هتل دارى و گردشگرى بايد پر رنگ تر شود.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه فرد بيكار هيچگونه مهارتى اين مقام مسئول با اشاره به اينكه فرد بيكار هيچگونه مهارتى 
ندارد خاطرنشان ساخت: توانمند سازى حاشيه شهرها و زنان ندارد خاطرنشان ساخت: توانمند سازى حاشيه شهرها و زنان 

سرپرست خانوار در اولويت قرارگيرد.سرپرست خانوار در اولويت قرارگيرد.
مرتبط   دستگاه  عملكرد  گزارش  ارائه  ضمن  مختاران  مرتبط  وهب  دستگاه  عملكرد  گزارش  ارائه  ضمن  مختاران  وهب 

گفت : در اين عرصه نياز به حمايت از كارآفرينان مى باشدگفت : در اين عرصه نياز به حمايت از كارآفرينان مى باشد
شهرستان  در  گياهى  بافت  كشت  مركز  اندازى  راه  از  شهرستان مختاران  در  گياهى  بافت  كشت  مركز  اندازى  راه  از  مختاران 
هوش  و  اشيا  اينترنت  داشت:كارگاه  بيان  و  داد  خبر  هوش همدان  و  اشيا  اينترنت  داشت:كارگاه  بيان  و  داد  خبر  همدان 
و  فنى  آموزش  مركز  در  كشور  در  بار  اولين  براى  و مصنوعى  فنى  آموزش  مركز  در  كشور  در  بار  اولين  براى  مصنوعى 
حرفه اى شهرستان همدان راه اندازى و در حال ارائه خدمات حرفه اى شهرستان همدان راه اندازى و در حال ارائه خدمات 

مى باشد.مى باشد.
 وى از ديگر اقدامات اين اداره كل راه اندازى مركز هتل دارى  وى از ديگر اقدامات اين اداره كل راه اندازى مركز هتل دارى 
مركز  پروزه  داشت:  اظهار  و  ساخت  مطرح  را  گردشگرى  مركز و  پروزه  داشت:  اظهار  و  ساخت  مطرح  را  گردشگرى  و 
اسدآباد  شهرستان  گرى  ريخته  و  متالوژى  تخصصى  اسدآباد آموزش  شهرستان  گرى  ريخته  و  متالوژى  تخصصى  آموزش 
يكى از پروژه هاى جهش توليد استان است كه به زودى بهره يكى از پروژه هاى جهش توليد استان است كه به زودى بهره 

بردارى خواهد شد.بردارى خواهد شد.
باشد  تر  قوى  مهارت  كرد:هرچقدر  تصريح  مسول  مقام  باشد اين  تر  قوى  مهارت  كرد:هرچقدر  تصريح  مسول  مقام  اين 

بالطبع تاثير گذارى بيشترى در كسب و كار خواهد داشت.بالطبع تاثير گذارى بيشترى در كسب و كار خواهد داشت.

نوجوانان  و  كودكان  فكرى  پرورش  كانون  مديركل 
خبر  زمستان  در  مجازى  كارگاه هاى  افزايش  از  همدان 
داد و گفت: قريب به 400 دانش آموز در اين كارگاه ها 

شركت مى كنند.
از  مجازى  كارگاه هاى  اينكه  بيان  با  زاده  ضرابى  بهناز 
استقبال خوبى نسبت به ترم تابستان و پاييز برخوردار 
شده گفت: در ترم هاى گذشته تعداد كارگاه ها 11 عنوان 

بود كه در ترم زمستان به 27 كارگاه رسيد.
بهناز ضرابى زاده با بيان اينكه اين كارگاه ها در رشته هاى 
متنوع، خالق و جذاب براى كودكان و نوجوانان برگزار 
هاى  آموزش  هنرى  كارگاه   17 در  گفت:  مى شود 
مختلفى از جمله بازيگرى، نقاشى، خوشنويسى، نمايش 
عروسك سازى،  قصه گويى،  پويانمايى،  عروسكى، 
كاردستى،  ويتراى،  پادكست،  ساخت  نويسى،  داستان 

كالژ، سفالگرى، داستان نويسى، عكاسى، مهارت خوش 
اعضا  به  بومى  هنرهاى  و  دستى  صنايع  اريگامى،  بينى، 

ارائه مى شود.
و  كودكان  از  نفر   400 به  قريب  اينكه  بيان  با  وى 
نوجوانان در اين كارگاه ها ثبت نام كرده اند افزود: مزيت 
كالس هاى  از  فارغ  بچه ها  كه  است  اين  كارگاه ها  اين 
به  را  خود  فراغت  اوقات  مى توانند  درسى،  و  آموزشى 

نحو مطلوبى بگذرانند و در كنار آن مهارت بياموزند.
كودكان  استعدادهاى  كارگاه ها  اين  در  شد:  يادآور  وى 
جهت پرورش  در  نوجوانان توسط مربيان، كشف و  و 
ثمر  مثمر  اميدواريم  كه  مى شود  تالش  آنها  هدايت  و 

واقع شود.
وى دست ورزى و آموزش مهارت هاى تخصصى هنرى، 
ها  كارگاه  اين  هاى  مزيت  ديگر  از  را  ادبى  و  فرهنگى 

دانست و افزود: اين كارگاه ها بعد 
از پشت سر گذاشتن ايام كرونا نيز 
در كنار كارگاه هاى حضورى ادامه 

خواهد داشت.
در  اينكه  بيان  با  ضرابى زاده 
اقدامى  رسانه اى  سواد  خصوص 
صورت نگرفته گفت: علت اين امر 
آموزشى  هاى  دوره  گذراندن  عدم 
توسط مربيان است و تحقق اين امر 

آموزش ديدن مربيان است.
كارگاه هاى  شدن  افزوده  از  وى 
آينده اى نزديك  در  اقتصادى  سواد 
خبر داد و گفت: در اين كارگاه ها 

نحوه  و  كارآفرينى  مهارت  با  نوجوانان  و  درآمدزايى آشنا مى شوند.كودكان 

چند چند 
لحظهلحظه

 با  با 
اينترنتاينترنت

ثبت نام از جاماندگان يارانه نقدى
تكليف ثبت نام از جاماندگان يارانه نقدى و يارانه معيشتى مشخص شد.

به گزارش تابناك به نقل از اقتصاد آنالين، مصطفى طاهرى، نماينده مردم زنجان 
به  موفق  هنوز  كه  شرايطى  واجد  افراد  از  دسته  آن  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در 
دريافت يارانه نقدى نشده اند يا انصراف داده اند، مشمول برنامه ريزى هاى يارانه اى 
دولت  تلفيق،  كميسيون  مصوبات  اساس  بر  گفت:  شد؟  خواهند  دولت  آينده 
معيشتى،  يارانه  و  هدفمندسازى  طرح  نقدى  يارانه  پرداخت  براى  شده،  موظف 
نسبت به ثبت نام كليه افرادى كه بنا به هر دليلى در گذشته موفق به دريافت يارانه 
نقدى نشده اند يا انصرف داده اند، اقدام كند. ضمن اينكه كميسيون تلفيق تالش 
كرده تا ضمانت اجرايى مناسب براى اجراى اين مصوبات هم گنجانده شود تا 

دولت از زير بار اجراى آن شانه خالى نكند.
پاسخ جالب جهانگيرى به سوالى درباره نامزدى 

انتخابات
سوال  به  جهانگيرى  اسحاق 
شدنش  كانديدا  درباره  خبرنگاران 
جمهورى  رياست  انتخابات  در 

1400 پاسخ داد.
نقل  به  تابناك  گزارش  به 
جهانگيرى  اسحاق  مهر،  از 
صبح  رئيس جمهور  اول  معاون 
جلسه  حاشيه  در  امروز(چهارشنبه) 
خبرنگاران  جمع  در  دولت  هيئت 
نوبخت  به  وى  دستور  با  رابطه  در 
سازى  شفاف  زمينه  در  همتى  و 
هزينه كرد ارز يك ميليارد يورويى از 

صندوق توسعه ملى، اظهار داشت: گزارش را به مردم داديم. گزارشى از سازمان 
برنامه و بودجه، بانك مركزى و وزارت بهداشت و درمان گرفتم و روى گزارش 

نوشتم كه حتما منعكس شود.
وى در پاسخ به سوالى در مورد هشدار رژيم صهيونيستى نسبت به برنامه ريزى 
اين  با  رابطه  در  كه  نيست  حدى  در  اسرائيل  كرد:  عنوان  ايران،  به  حمله  براى 

موضوع اظهار نظر كند.
معاون اول رئيس جمهور در پاسخ به اين سوال كه برخى خبرها حكايت از اين 
دارد كه شما گزينه اصلى اصالح طلبان در انتخابات سال 1400 هستيد، گفت: 

عجله نكنيد، آن قدر صحبت مى كنم كه خسته شويد.
بهمنى: سرمايه دارهاى بزرگ ماليات نمى دهند

رئيس كل اسبق بانك مركزى گفت: سرمايه دارهاى بزرگ ماليات نمى دهند و در 
صورتى كه براى اين افراد كه دارايى ها غير قابل شمارشى دارند ماليات وضع 

شود مى توانيم كسرى بودجه را جبران كنيم.
به گزارش «تابناك» به نقل از خبرگزارى صدا و سيما، محمود بهمنى گفت: براى 
جبران كسرى بودجه دولت راه هاى زيادى وجود دارد كه استقراض خارجى و 

استقراض بانك مركزى بدترين نوع آن است.
وى گفت: با استقراض خارجى بايد اصل و سود را برگردانيم كه اين امر در چند 

سال مشكالتى براى دولت به همراه دارد.
بهمنى افزود: استقراض از بانك مركزى به معناى چاپ پول است كه اين امر نيز 

تورم را به شدت افزايش مى دهد.
رئيس كل اسبق بانك مركزى با اشاره به اينكه انتشار اوراق مشاركت و اوراق 
خزانه هم راه هاى ديگرى براى جبران كسرى بودجه دولت است، گفت: در اين 
روش، دولت براى جبران كسرى بودجه از مردم قرض مى گيرد و اگر چه بايد 
اصل و سود پول را برگرداند، اما چون پول را از مردم گرفته و حجم نقدينگى 

فرقى نمى كند، به همين ترتيب تأثير كمترى روى تورم دارد.
وى افزود: با قرض گرفتن از مردم، دولت عمًال كسرى بودجه را به سال هاى 
بعد منتقل مى كند، اما بايد توجه داشته باشيم كه با اين روش بدهى دولت به 

مردم باال مى رود.
بهمنى گفت: براى اينكه جبران كسرى بودجه با آثار و تبعات منفى همراه نباشد، 

دولت بايد كاهش هزينه را مد نظرقرار دهد.
و  دهيم  افزايش  را  گمركى  و  مالياتى  آمدهاى  در  مى توانستيم  اگر  افزود:  وى 
جلوى قاچاق كاال از مبادى قانونى و غير قانونى را بگيريم اصًال كسرى بودجه 
كه  صورتى  در  و  نمى دهند  ماليات  بزرگ  سرمايه دارهاى  گفت:  نداشتيم.بهمنى 
براى اين افراد كه دارايى ها غير قابل شمارشى دارند ماليات وضع شود مى توانيم 

كسرى بودجه را جبران كنيم.
بهترين  متأسفانه  گفت:  كارمندان  حقوق  از  ماليات  دريافت  از  انتقاد  با  بهمنى 
حقوق  از  ماليات  دريافت  مى كند  دريافت  حاضر  حال  در  دولت  كه  مالياتى 
كارمندان است كه به جاى آن بايد از سرمايه دارهاى بزرگ ماليات دريافت كند.

فرماندار همدان: 
مهارت آموزى، نياز اساسى كشور

افزايش كارگاه هاى مجازى كانون پرورش فكرى در زمستان/ مشاركت 400 كودك و نوجوان

 ارتقاى منطقه حفاظت شده خانگرمز به پناهگاه حيات وحش در 
دستور كار شوراى عالى محيط زيست 

همدان  استان  زيست  محيط  حفاظت  مديركل 
نشست  چهارمين  برگزارى  با  كرد:  اعالم 
مديريت  جامع  طرح  گل،  آق  تاالب  مديريت 

اين تاالب نهايى مى شود.
با  مجازى  نشست  در  نژاد  جعفرى  محسن 
اعضاى سازمان هاى مردم نهاد محيط زيستى 
جوانب  ها  تاالب  مديريت  كرد:  بيان  استان 
جامع  مديريت  طرح  در  كه  دارد  گوناگونى 
تاالب آق گل همه اين جوانب در نظر گرفته 

مى شود.
طبيعى  هاى  ظرفيت  داد:  ادامه  نژاد  جعفرى 
زيادى در استان همدان وجود دارد و در عين 
سازمان  حفاظت  تحت  مناطق  وسعت  حال 
 3 حدود  و  محدود  همدان  در  زيست  محيط 
حفظ  حساسيت  موضوع  اين  و  است  درصد 

زيستگاه هاى استان را افزايش مى دهد.
از  درصد   1/3 حدود  مجموع  در  گفت:  وى 
سطح استان حفاظت شده و 4/10 درصد نيز 
مناطق شكار ممنوع را شامل مى شود و مناطقى 
پيشنهاد  مديريت  سطح  ارتقاى  براى  استان  از 

شده كه با موانع گوناگونى مواجه است.
همدان  استان  زيست  محيط  حفاظت  مديركل 
اثر  به  سراب  غار  ارتقاى  كرد:  بيان  ادامه  در 
منطقه  به  الوند  كوهستان  ارتقاى  ملى،  طبيعى 
شده  حفاظت  منطقه  ارتقاى  و  شده،  حفاظت 
دستور  در  وحش  حيات  پناهگاه  به  خانگرمز 
گرفته  قرار  زيست  محيط  عالى  شوراى  كار 

است.
معادن،  توسعه  كنار  در  كرد:  تاكيد  وى 
شهرنشينى و كشاورزى بايد مسئله حفاظت از 

توجه  مورد  همدان  استان  در  را  ها  زيستگاه 
جدى قرار داد و اين موضوع را در برنامه هاى 
آمايشى توسعه اى استان لحاظ كرد تا زيستگاه 

ها بيش از اين با چالش رو به رو نشوند.
جعفرى نژاد در ادامه اين جلسه با بيان اينكه 
 3 مساحت  با  همدان  استان  درصد  صدم   16
هزار و 145 هكتار را تاالب تشكيل داده است، 
گفت: تاالب ها از عوامل كليدى در وقوع يا 
سيل،  غبار،  و  گرد  مثل  پديده هايى  كنترل 
گرمايش كره زمين، گسترش آفات، بيمارى ها 
و مسائل بهداشتى به شمار مى روند و  جايگاه 

بسيار مهمى در حيات انسان دارند.
وى اظهار كرد: در استان همدان7 تاالب داريم 
و  آبشينه  سو،  شيرين  آقگل،  هاى  تاالب  كه 
شناخته  ممنوع  شكار  منطقه  عنوان  به  اكباتان 
پيرسلمان  و  شور  چم  هاى  تاالب  و  اند  شده 
بندى  رده  در  نيز  مالير  كالن  سد  و  اسدآباد 
هاى  گونه  از  و  گيرند  مى  قرار  ها  تاالب 
به  توان  مى  همدان  تاالبى  كنار  شاخص 
سنجاب زمينى، مار آبى و انواع پرندگان آبزى 

و كنار آبزى اشاره كرد.
تاالب  سنتى  مديريت  رويكرد  كرد:  بيان  وى 
و  مدون  برنامه  فاقد  مدت،  كوتاه  مقطعى،  ها 
منسوخ شده است و در مديريت جامع تاالب 
ها بايد به همه ابعاد موضوع از جمله جوامع 

محلى توجه كرد تا نتيجه حاصل شود.
وى با بيان اينكه عوامل متعددى احيا و حفظ 
كرده  مواجه  چالش  با  را  استان  هاى  تاالب 
مراتع  در  دام  رويه  بى  چراى  افزود:  است 
اطراف تاالب، مزاحمت هاى انسانى ، تبديل 

غير  شكار  زراعى،  اراضى  به  تاالبى  اراضى 
وسعت  گردشگرى،  هاى  طرح  اجراى  مجاز، 
تاالب  هاى  چالش  جمله  از  ها  زيستگاه  كم 

هاى استان همدان است.
وى گفت: در چشم اندازى طرح مديريت جامع 
تاالب آق گل، اين تاالب با اكوسيستم پايدار و 
واجد كاركردهاى اكولوژيكى ، هيدرولوژيكى 
تاريخى،  هاى  جنبه  با  هيدروژئولوژيكى  و 
اقتصادى و گردشگرى با محوريت و مديريت 
اين  هدف  كه  است  شده  ديده  محلى  جامعه 
بومى  زيست  يكپارچه  مديريت  ايجاد  طرح 
تامين معيشت  و  آقگل  تاالب  آبريز  حوزه  در 

جوامع محلى و حفظ احياى تاالب است.
مديريت  طرح  تدوين  داد:  خبر  پايان  در  وى 
شدن  نهايى  از  بعد  اسدآباد  شور  چم  تاالب 
توسط  آقگل  تاالب  جامع  مديريت  طرح 
هاى  تاالب  بومى  زيست  مديريت  دبيرخانه 
استان همدان آغاز خواهد شد و در تدوين اين 
زيست،  محيط  حفاظت  هاى  ارگان  نيز  طرح 
آب منطقه اى، جهادكشاورزى، ميراث فرهنگى 
و  آبخيزدارى  و  طبيعى  گردشگرى،منابع  و 

جوامع محلى حضور فعال خواهند داشت.
جوامع  مشاركت  با  كرد  اميدوارى  ابراز  وى 
محلى بتوانيم زيستگاه ها و تاالب ها را براى 

آيندگان حفظ و احيا كنيم.
وبينار  صورت  به  كه  نشست  اين  ادامه  در 
نهاد  مردم  هاى  سازمان  اعضاى  شد،  برگزار 
استان همدان به بيان ديدگاه ها و نقطه نظرات 

خود پرداختند.
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رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
گفت:  تويسركان  شهرستان  صنايع دستى 
متعددى  ارزش  واجد  هاى  «موقوفه 
امامزاده،  و  مسجد  حمام،  جمله  از 

باهمكارى  ابالغى،  اهداف  درراستاى 
اداره اوقاف و امورخيريه و با تدابير الزم 

حفظ وصيانت مى شوند.»
اسحاق تركاشوند در جلسه با مدير اداره 
گفت:  تويسركان  خيريه  امور  و  اوقاف 
و  وزارتخانه  ابالغى  اهداف  «درراستاى 
و  حفاظت  درخصوص  الزم  تدابير  با 
صيانت از موقوفه هاى متعددى از جمله 
بعنوان  كه  امامزاده ها  و  مساجد  حمام، 
بناهاى واجد ارزش در فهرست آثار ملى 
تويسركان به ثبت رسيده، از اين بناها، از 
سوى هر دو اداره بايد تدابيرى انديشيده 

شود.»
به  توجه  «با  كرد:  تصريح  وى 
آمادگى  گرفته،  صورت  هماهنگى هاى 
هاى  پروژه  اجراى  درخصوص  كامل 
سرمايه گذارى در موقوفه هاى ثبتى على 
شهرستان  تاريخِى  حمام هاى  الخصوص 

وجود دارد.»
پل  مرمت  خصوص  در  همچنين  وى 
شماره  با  سال87  در  كه  كرزان  تاريخى 
به  ملى  آثار  فهرست  در  ثبت   24334
جريان  در  گفت:  است،  رسيده  ثبت 
بارندگى هاى سال گذشته و وقوع سيل، 
آسيب جزئى به اين بنا وارد شده بود كه 
پس از بررسى هاى اوليه و عقد قرارداد 
شده  آغاز  بنا  اين  مرمت  پيمانكاران،  با 

است.»
راستاى  «در  داشت:  اذعان  تركاشوند 
مبنى  متبوع  وزرات  كلى  سياستهاى 
تاريخى  آثار  از  صيانت  و  حفاظت  بر 
ميراث فرهنگى،  اداره  ارزش،  واجد  و 
با  شهرستان،  صنايع دستى  و  گردشگرى 
اعتبارى بالغ بر 500 ميليون ريال از محل 
اعتبارات استانى اقدام به مرمت اين  پل 

تاريخى نموده است.»

حفظ و صيانت بناهاى واجد ارزش موقوفى در شهرستان تويسركان
انجمن هاى  اتحاديه  اول  متوسطه  سازماندهى  مدير 
شدن  كار  به  آغاز  از  همدان  آموزان  دانش  اسالمى 
مدرسه رسانه اى مهرا خبر داد و گفت: اين مدرسه 
مختلف  افزارهاى  نرم  آموزش  راستاى  در  رسانه اى 

به دانش آموزان شروع به كار كرده است.
مصطفى نورى محب در گفت و گو با خبرنگار ..... 
با اشاره به لزوم فراگيرى مهارت هاى فضاى مجازى 
مهارت هاى  يادگيرى  داشت:  اظهار  محتوا  توليد  و 
مختلف در خصوص توليد محتوا در فضاى مجازى 
و چگونگى مديريت آن در زمان حاضر به يكى از 
ملزومات تبديل شده است و به همين دليل تصميم 
محوريت  همين  با  رسانه اى  مدرسه  اندازى  راه  بر 

گرفتيم.
نرم  قالب  در  ابتدا  در  آموزش ها  اينكه  بيان  با  وى 
اول  گام  در  گفت:  بود  خواهد  موبايلى  افزارهاى 
ويرايش  عكس،  ويرايش  بخش  سه  به  آموزش ها 
ويديو و ويرايش فايل صوتى تقسيم بنده شدند كه 

همگى در بستر نرم افزارهاى موبايل خواهند بود.
انجمن هاى  اتحاديه  اول  متوسطه  سازماندهى  مدير 
لزوم  بر  تاكيد  با  همدان  آموزان  دانش  اسالمى 
بر  تاكيد  با  و  مجازى  فضاى  آموزش هاى  فراگيرى 

اين  مى تواند  هركسى  كه  نكته  اين 
شد:  بگيرديادآور  فرا  را  تخصص ها 
اين  به  موبايلى  افزارهاى  نرم  بستر 
دليل انتخاب شد كه در ابتدا بتوانيم 
كسانى را كه در اين زمينه ها استعداد 
دارند شناسايى كنيم و هم اينكه نرم 
نرم  با  مقايسه  در  موبايلى  افزارهاى 
دسترس تر  در  كامپيوتر  افزارهاى 

هست.
تمامى  شد:  نشان  خاطر  وى 
ارائه  مجازى  صورت  به  آموزش ها 
از  پس  آموزان  دانش  و  شد  خواهد 
عضو  نظر  مورد  گروه  در  نام  ثبت 
را  آموزش ها  هم  بتوانند  تا  مى شوند 
توضيحات  از  هم  و  نمايند  دريافت 
در  كه  شوند  مند  بهره  خود  استاد 
دانش   70 اول  گام  در  راستا  همين 

آموز در اين مدرسه ثبت نام كردند كه آموزش آن ها 
از امروز آغاز شده است.

اين  در  كه  نكته  اين  ذكر  با  پايان  در  محب  نورى 
مدرسه رسانه اى استعداد دانش آموزان در زمينه هاى 

داشتن  صورت  در  و  مى شود  بررسى  رسانه اى 
انتخاب  تخصصى تر  آموزش هاى  براى  صالحيت 

خواهند شد.

آغاز به كار مدرسه رسانه اى مهرا

بهره گيرى از دستاورد تمدن ها با ظرف تمدن 
اسالمى براى شكل گيرى تمدن نوين اسالمى

رئيس كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى اسالمى شهر همدان با تأكيد بر اينكه تمدن رايج دنيا 
بايد تمدن اسالمى شود؛ گفت: همزمان با كسب 42 سال تجربه، بايد با بهره گيرى از دستاوردهاى 
نوين  تمدن  باشند،  داشته  سازگارى  ما  اسالمى  تمدن  ظرف  با  كه  و...  آسيا  غرب،  تمدن  خوب 

اسالمى شكل بگيرد.
 اكبر كاوسى اميد در جلسه كميسيون فرهنگى اجتماعى شورا، با توجه به اينكه در هر عصرى، 
يك تمدن غالب خواهد بود كه در حال حاضر تمدن رايج دنيا، تمدن غرب است؛ اظهار كرد: در 
گذشته گفت وگوى تمدن ها از سوى كشور اسالمى ايران عنوان شد كه در مقابل آن ستيز تمدن ها 
جايگزينى  و  نيست  پاسخگو  تمدن ها  گفت وگوى  كه  است  اين  بر  واقعيت  اما  كردند؛  مطرح  را 

تمدن، امكان پذير است.
كاوسى اميد ادامه داد: در حوزه مديريت شهرى نيز براى رسيدن به شهر تراز انقالب برسيم، بايد از 

تمام دستاوردهاى مناسب غرب و شرق بهره بردارى صورت گيرد.
وى ضمن تبريك دهه مبارك فجر به مردم انقالبى همدان، عنوان كرد: مردم انقالبى همدان كه 
حركت انقالبى و حماسى 30 مهرماه 1357 را در شهر همدان رقم زدند، نقش بسزايى در جرقه هاى 

آغازين پيروزى انقالب اسالمى داشتند.
پديده  اسالمى  انقالب  اينكه  به  اشاره  با  همدان  شهر  شوراى  اجتماعى  فرهنگى  كميسيون  رئيس 
الهى قرن 20 است كه با خون شهدا و رهبرى معمار كبير انقالب اسالمى به پيروزى رسيد؛  افزود: 
انقالب اسالمى برگرفته از مبانى دينى و انديشه دينى مردم است كه به رهبرى بنيان گذار انقالب 

كبير اسالمى در قرن بيستم، سارى و جارى شد.
كاوسى اميد با بيان اينكه حضرت امام خمينى(ره)،  دهه فجر را از آيات سوره فجر الهام گرفتند؛ 
ادامه داد: بر اساس نقل هاى تاريخى در صورتى كه دهه فجر را با ريشه يابى بيشتر انديشه و تفكر 

كنيم، به ريشه قرآنى خود در سوره فجر برمى گردد.
وى معتقد است: ما به عنوان وارثان اين هديه الهى، اگر مى خواهيم بر اساس منويات امام و در 

مسير شهدا حركت كنيم، بايد توجه ويژه اى به بيانيه گام دوم انقالب داشته باشيم.
رئيس كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى شهر همدان همچنين گفت: بايد طراحى و ترسيم آينده 
را با محوريت بيانيه گام دوم انقالب و مباحث تمدن نوين اسالمى در نظر بگيريم تا خط ومشى، 

حركت و مسير آينده مشخص باشد.
كاوسى اميد با اشاره به مطرح بودن 40 بار كلمه جوان در بيانيه گام دوم انقالب، افزود: به اذعان 
تحليل گران، مطرح شدن كلمه جوان بيانگر اين است كه تأكيد رهبرى در ادامه مسير انقالب بحث 
داشتن روحيه جوان است؛ البته اين اصل به سن و سال بر نمى گردد، بلكه داشتن روحيه جوان، 
معظم  مقام  تأكيد  مورد  اسالمى  نوين  تمدن  مباحث  بايد  اين رو  از  است؛  مطرح  بالنده  و  بانشاط 

رهبرى، مدنظر قرار گيرد.
* مولوى: براى فراموشى روابط فرهنگى خانوادهاى ايرانى چاره انديشى شود

نايب رئيس شوراى شهر همدان نيز در اين جلسه ضمن ابراز اميدوارى براى اتصال انقالب اسالمى 
حسنات،  خوبى ها،  از  بهره گيرى  گفت:  زمان(عج)؛  امام  پرچم دارى  به  اسالم  جهانى  انقالب  به 
نوين  تمدن  ريل گذارى  و  تدوين  به منظور  كرده اندريال  خدمت  بشريت  به  كه  ابزارى  و  يافته ها 
اسالمى  انقالب  بلند  اهداف  به عنوان  است،  رهبرى  معظم  مقام  تأكيد  مورد  كه  اسالمى  ايرانى_ 

بايستى مدنظر قرار گيرد تا يك چهره توسعه يافته و مقتدر از ايران عزيز انعكاس پيدا كند.
ابراهيم مولوى اضافه كرد: با توجه به اينكه در ابتدا اهداف جمهورى اسالمى ايران براى صدور 
پهنه  در  امروزه  اما  گرفت؛  مى  قرار  دشمنان  تمسخر  مورد  جهان  در  اسالمى  انقالب  ناب  تفكر 
از  گرفته  نشأت  مسلمان  كشورهاى  جوانان  مقاومت  تفكر  اسالم  جهان  و  خاورميانه  جغرافيايى 
همين رويش ها و بالندگى انقالب اسالمى است كه همگان پاى كار اسالم و تفكر ناب محمدى 

ايستاده اند.
وى افزود: بخش زيادى از مشكالت كشور ما، درونى  و سومديريتى است كه متأسفانه عده اى 
از افراطيون و تندروهاى جريان هاى داخلى به دنبال منافع خود مشغول موج سوارى هستند و به 

تكاليف و منويات بزرگان ما به ويژه مقام معظم رهبرى دقت نظر الزم ندارند.
مولوى با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبرى با محوريت ميدان دادن به جوانان، ادامه داد: جوانان 
ما با روحيه و فطرت پاك وارد تمامى عرصه ها شده اند كه با سربلندى و افتخار بيرون آمدند؛ اما 
به داليل مختلف مديريتى و در صورت عدم توجه به مباحث اشتغال، ازدواج، مسكن، تحصيالت 

عاليه و...، اين نيروى محركه توسعه كشور دچار ركود، رخوت و عقب گرد خواهد شد.
وى همچنين با اشاره به فراموشى آداب و رسوم، فرهنگ و ارزش هاى اسالمى تعليم و تربيت در 
حوزه خانواده، گفت: اگر فرزندان ما نتوانند از اين كابوس شيطانى فضاى مجازى و شبكه هاى 
اجتماعى بى در و پيكر عبور كنند، عمًال قوام و دوام خانواده در كشور دچار مشكل مى شود كه 

مسئوالن امر بايد در اين زمينه، چاره انديشى كنند.

مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان از ثبت 12 وقف جديد در 
استان همدان طى امسال خبر داد.

وقف    12 ثبت  از  زين العابدينى  حاجى  رضا  االسالم  حجت  فارس، 
در  اخيرا  كرد:  اظهار  و  داد  خبر  امسال  طى  همدان  استان  در   جديد 

شهرستان اسدآباد دو باب مغازه وقف شد.
وى با اشاره به اينكه ورثه مرحوم شيرمحمد دهقانيان يك باب مغازه 
را در در روستاى َكَمك سفلى به نيت روضه خوانى وقف كردند گفت: 
فرد خيرى نيز به نام كيومرث كرمى مغازه اى را براى كمك به نيازمندان 

شهر اسدآباد وقف كرد.
مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان از وقف يك قطعه زمين از 
طرف مردم براى ساخت فاطميه در اسدآباد به ارزش 100 ميليون تومان 
خبر داد و با بيان اينكه يك باب ساختمان نيز در شهرستان بهار براى 
ساخت حسينيه  توسط على حسنى وقف شد افزود: على اكبر حسنى 
نيز يك ساختمان براى ساخت خانه عالم در اين شهرستان وقف كرد.

وى با بيان اينكه يكى از اهالى روستاى گنج تپه 25 هزار مترمربع زمين 

براى دفن اموات و غسالخانه وقف كردند خاطرنشان كرد: در روستاى 
ساربانلر، 10 هكتار زمين كشاورزى، براى خيرات و مبرات و جلسات 

قرآن از سوى عيسى ندرى وقف شد.
زين العابدينى با بيان اينكه عباس رزانى  يك قطعه زمين به مساحت 
شهرستان  در  خوانى  روضه  و  مبرات  و  خيرات  براى  مترمربع   200
تويسركان وقف كرد: در شهرستان مالير نيز اختربانو كريمى روزبهانى، 
يك باب خانه را به نيت خيرات و مبرات و روزضه خوانى وقف كرد.

وى با اشاره به اينكه خانواده اميدى در شهرستان نهاوند يك قطعه زمين 
را براى ايتام فقرا، تامين هزينه هاى درمانى نيازمندان و معيشت طالب 
وقف كرده است تصريح كرد: ذبيح اهللا سورى، يك قطعه زمين براى 

ساخت حسينيه به ارزش 120 ميليون تومان وقف كرد.
در  اينكه  به  اشاره  با  همدان  استان  خيريه  امور  و  اوقاف  مديركل 
شهرستان همدان يك قطعه زمين براى ساخت حسينيه توسط فرزندان 
عباس زمانى وقف شد گفت: وقف چشمه هميشه جارى است و انسان 
در اين دنيا و آخرت از اثرات اين كار خير و نيك بهره مند خواهد شد.

رئيس اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان تويسركان با اشاره به بازديد از 12 هزار و 170 واحد 
صنفى از ابتداى سال تا پايان دى ماه در سطح شهرستان اظهار كرد: از اين تعداد بازرسى ها 590 مورد 

متخلف شناسايى و به تعزيرات حكومتى معرفى شدند.
روانبخش نورعليئى در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه از تعداد بازرسى هاى انجام شده در مدت 
10 ماهه امسال 2 هزار و 335 فقره مربوط به نانوايى ها بوده كه 185 متخلف به تعزيرات معرفى 
شد افزود: 245 فقره گشت مشترك با اماكن عمومى، جهاد كشاورزى، دامپزشكى و اتاق اصناف در 

راستاى نظارت بر بازار انجام داديم.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تويسركان با اشاره به تمركز بازرسى هاى اخير بر 
نانوايى هاى روستايى به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم گفت: 2 هزار ماسك توسط اتحاديه خبازان 

تهيه و بين نانواها توزيع شده است.
وى از توزيع بيش از 850 تن كاالهاى اساسى از قبيل برنج، روغن، گوشت، مرغ و تخم مرغ در 
10 ماهه امسال در تويسركان در راستاى تنظيم بازار خبر داد و خاطرنشان كرد: تعداد عامالن توزيع 
كاالهاى اساسى تنظيم بازار را از 20 عامل به 30 عامل با هدف جلوگيرى از ايجاد تجمع و شيوع 

كرونا در سطح شهرستان افزايش داديم.
نورعليئى با اشاره به خريد و توزيع حدود يك تن گوشت گرم در بين مردم، از كشف 351 بطرى 
روغن مايع 800 و 500گرمى احتكار شده در شهرستان خبر داد و افزود: تا پايان هفته آينده حدود 

40 تن روغن به منظور تامين نياز مردم شهرستان تهيه و توزيع خواهد شد.
وى با اشاره به تهيه و توزيع 10 تن روغن جامد بين صنف قنادان و اغذيه فروشان خاطرنشان كرد: 
بيش از15 تن و 140 كيلوگرم سبوس خارج از شبكه در شهرستان كشف شد كه پس از تشكيل 

پرونده به تعزيرات حكومتى ارجاع داده شد.

 فرماندار تويسركان در كارگروه امور بانوان و خانواده با بيان اينكه  شهرستان 
تويسركان عليرغم اينكه مسن ترين افراد استان را دارد ولى ديرتر از همه قرمز 
اجتماعى  گذارى  فاصله  و  بهداشتى  هاى  پروتكل  رعايت  به  توجه  با  و  شد 
اكنون در آستانه آبى هستيم، گفت: 11 ميليارد تومان كار خير براى كمك به 
افراد بى بضاعت و سالمت شهروندان شهرستان توسط خيرين در طول ايام 

كرونا انجام شد.
سيد رسول حسينى نسبت شهرنشينى در شهرستان را بيشتر از روستايى عنوان 
كرد و گفت: 15990 نفر جمعيت بين 15 تا 34 سال از جامعه زنان را تشكيل 

مى دهند كه يك توانمندى براى شهرستان است.
 وى تصريح كرد: 32 نفر از بانوان شهرستان در دفاع مقدس شهيده و جانباز 

شده اند.
از  تعدادى  استاندار  تأكيد  و  دولت  اهداف  راستاى  در  داشت:  اظهار  حسينى 
بانوان سكان دار ادارات هستند، مدير كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان، 
مدير تعاون روستايى، مدير فنى و حرفه اى بانوان، 5 نفر از اعضاى شوراى 
اسالمى شهرهاى شهرستان، 10 دهيار ، رئيس بيمارستان وليعصر، مدير حوزه 
و  احمر  هالل  جمعيت  امدادگران  غاطبه   ، خبرنگار  از 8  نفر  بانوان، 6  علميه 

غاطبه هيئت انديشه ورزان جوان بانوان هستند.
وى افزود: خوشبختانه وضعيت ازدواج در شهرستان نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته روند افزايش و طالق روند كاهشى داشته و به حداقل رسيده است.
حسينى تصريح كرد: از مسئول امور بانوان استاندارى همدان انتظار داريم بانك 
آورى  جمع  دهند،  قرار  ما  اختيار  در  را  استان  بانوان  توانمندى  از  اطالعاتى 

اطالعات اوليه شهرستان انجام شده است.
مجموع  در  و  فرماندارى  با  بانوان  تعامل  و  ارتباط  افزود:  تويسركان  فرماندار 

جامعه بيشتر باشد، زمينه حضور مشاركت اجتماعى بانوان را فراهم كرديم.
وى گفت: مشاغل خانگى را بيشتر فعال كنيم، يكى از تعاونى فعال بانوان در 

تويسركان در روستاى اشترمل است.
حسينى با تأكيد بر اينكه عادى انگارى بيمارى كرونا نبايد رواج يابد، گفت:  

هرچند اكنون وضعيت شهرستان خوب است ولى شكننده است.
 وى با تأكيد بر اينكه 11ماه است درگير كرونا هستيم كه همه فعاليت ها را 
تحت تأثير قرار داده است، گفت: ولى سعى كرديم ارتباط ها برقرار و نتايج 

مطلوبى داشته باشيم.
حسينى افزود: ما در لبه آبى هستيم ولى ممكن است در صورت عدم رعايت 

پروتكل ها قرمز شويم.
وى افزود:  حضور بانوان در فعاليت هاى اجتماعى شهرستان بايد بيشتر شود.

حسينى تصريح كرد: بانك اطالعاتى شهرستان در حال تدوين است
مدير كل امور بانوان و خانواده استاندارى نيز در اين جلسه گفت: مشاور امور 

بانوان هر اداره نماينده تمام بانوان شهرستان در آن اداره است.
بايد  داريم،كه  مشكل  همه  كرونا  شرايط  در  اينكه  بر  تأكيد  با  عليمحمدى 
مديريت شود، گفت: بانوان اولين مسئوليت شان آرامش بخشى و حفاظت از 

خانواده است همان گونه كه وظيفه اول مرد معاش و سالمت خانواده است.
وى افزود: جامعه اى كه خانواده آن درست باشد همه چيز درست است.

عليمحمدى با تأكيد بر اينكه بانوانى كه فرزند كوچك دارند اگر نمى توانند 
پست نگيرند، گفت: فرصت براى پست گرفتن زياد داريم.

وى با بيان اينكه شما بايد حامى زنانى باشيد كه امكاناتى كه شما و ما داشتيم را 
ندارند، گفت: توانمندى ذهنى خودمان مهمترين بحث است، اكنون در شرايط 
جنگ  زمان  از  تر  سخت  شرايط  اقتصادى  نظر  از  حتى  بريم،  مى  بسر  جنگى 

است.
مدير كل امور بانوان و خانواده استاندارى افزود: همايش 17 هزار زن شهيده را 

داريم، در استان همدان 345 شهيده زن و 405 بانوى ايثارگر و جانباز داريم.
وى تصريح كرد: خيابانى بايد به نام بانوان شهيده نامگذارى شود.

 عليمحمدى با بيان اينكه 60 درصد كادر درمان بانوان هستند، افزود: همانگونه 
كه امام ره فرمود بيش از 60 درصد انقالب روى دوش بانوان چرخيد، اكنون 

نيز بانوان در خط مقدم مبارزه با كرونا در كنار آقايان در حال جنگ هستند.
وى اظهار داشت: طرح 2200 نفره مشاغل خانگى را داريم كه آموزش 9 رشته 

را با جهاد دانشگاهى قرارداد بستيم.
عليمحمدى با اشاره به  طرح سواد آموزى در استان گفت: در اين طرح 550 
نفر سواد آموزى و بازآموزى نيز انجام مى شود كه بانوانى كه سواد پايين دارند 

به بازآموزى و به جا مانده ها سوادآموزى داده مى شود.
وى با اشاره به طى  طى مراحل آموزش و توليد براى بانوان گفت: امسال بحث 

استاندارد سازى داريم.
براى  ريزى  برنامه  داشت:  اظهار  استاندارى  خانواده  و  بانوان  امور  كل  مدير 
برگزارى نمايشگاهى جهت عرضه و فروش توليدات بانوان استان در سعدآباد 
انجام شده بود كه با توجه به شرايط خاص كرونا هزينه اين  طرح را براى 

آموزش بازاريابى ديجيتال گذاشتيم.
وى افزود:  با پست تفاهم نامه بستيم محصوالت را با حداقل تعرفه به خريدار 
برساند و در اى بازار پست تبليغ محصوالت را به صورت رايگان انجام شود.

عليمحمدى با اشاره به اينكه مصوب شده بازارچه اى در كنار پارك بانوان هر 
شهرستان داشته باشيم و به صورت چرخشى در اختيار بانوان قرار گيرد، گفت:  

پارك بانوان از ظرفيت تفريحى، فرهنگى ورزشى استفاده شود.
وى با تأكيد بر اينكه بايد از نمايندگان تصويب قانون هوايى در راستاى حمايت 
خانواده  سالمت  از  برگرفته  جامعه  گفت:سالمت  كنيم،  مطالبه  را  خانواده  از 

است.

پيگيرى در خصوص جابجايى  زندان 
تويسركان

ساسانى  همراه  به  قضائيه   قوه  اعزامى  نماينده  كميجانى 
رئيس دادگسترى تويسركان  از زندان  اين شهرستان بازديد 
كرد واز نزديك  در جريان اقدامات انجام شده اين مجموعه 

قرار گرفت 
خصوص  در  كرد:  تصريح  قضائيه   قوه  اعزامى  نماينده  
عمل  به  را  الزم  پيگيريهاى  تويسركان   زندان  جابجايى  

خواهند آورد.

حضور گروه جهادى وكالى بسيجى در 
زندان نهاوند

در راستاى عمل به منويات رئيس سازمان  بر اجراى اولويت 
هاى 12گانه سازمان كه يكى از آنها استفاده از ظرفيت گروه 
به  خدمات  ارائه  و  زندانها  در  آنها  حضور  با  جهادى  هاى 
زندانيان مى باشد، با تالشها و رايزنى هاى صورت گرفته 
رايگان  حقوقى  مشاوره  ارائه  طرح  نهاوند  زندان  سوى  از 
به زندانيان توسط  50 نفر از وكالى بسيجى در اين زندان 
اولين  در  جهادى  ارزنده  طرح  اين  قالب  در  شد.  برگزار 
جلسه   50 نفر از مددجويان توسط وكالى بسيجى مورد 
معاضدت  و مشاوره حقوقى و قضايى قرار گرفتند. برنامه 
استقبال  مورد  انجاميد  طول  به  ساعت  حدود3  كه  مذكور 
مددجويان قرار گرفته و از اجراى اين طرح ابراز رضايت 

كردند.

ادامه تحصيل مددجويان در مقاطع مختلف 
تحصيلى  در زندان همدان 

با  همدان  زندان  در  آموزى  وسواد  آموزش  اهميت  به  نظر 
دومقطع  در  ازمددجويان  نفر   54 فرهنگى  اداره  پيگيريهاى 
تحصيلى دوره اول ودوم متوسطه در حال تحصيل مى باشند.

بنا براين گزارش در سال جارى و با پذيرش و انتخاب واحد 
براى  مددجويان همگى در امتحانات پايان نيم سال اول  نيز 

مشاركت كردند.
گفتنى است در همين راستا 75 نفر از مددجويان بى سواد 
نيز در 4 كالس  آموزشى و با حضور مربيان آموزشى از اداره 

سواد آموزى استان در حال تحصيل حضورى مى باشند.

اهداى تبلت به دانش آموزان  تحت پوشش 
انجمن حمايت زندانيان  مالير

زندانيان  حمايت  انجمن  عامل  مدير  آبادى   عباس  حسين 
مالير از اهداى تبلت به دانش آموزان تحت پوشش انجمن 
حمايت زندانيان مالير خبرداد و گفت : در سال جارى با 
توجه به شيوع ويروس كرونا و عدم حضور دانش آموزان 
ارتباطى  وسيله  به  قشر  اين  مبرم  نياز  و  درس  كالس  در 
گوشى يا تبلت  براى  ادامه تحصيل  و رشد و شكوفايى 
در اين زمينه مهم  و با هدف  اينكه هيچ دانش آموزى به 
دليل فقر از تحصيل باز نماند  ،از بين 130 دانش آموزتحت 
آموزان  دانش  شناسايى  و  زندانيان  حمايت  انجمن  پوشش 
بررسى  و  مددكارى  طريق  از  موبايل  گوشى   به  نيازمند 
شيرى   خانم  دوستانه  نوع  كمك  آنها،با  تحصيلى  وضعيت 
خير ماليرى و ديگر خيرين ،  تعداد 4 عدد تبلت  به مبلغ 
دوازده ميليون تومان خريدارى شد و  با حضور خيرين به  

دانش آموزان هديه داده شد.

كمك 11 ميليارد تومانى خيرين تويسركانى به بيماران و سالمت شهرستان در طول 
ايام كرونا// بانك اطالعاتى شهرستان در حال تدوين است

ثبت ثبت 1212 وقف جديد در همدان وقف جديد در همدان

4040 تن روغن به منظور تامين نياز مردم  تن روغن به منظور تامين نياز مردم 
شهرستان تهيه و توزيع مى شودشهرستان تهيه و توزيع مى شود

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان زراعت چوب را از جمله 
پروژه هاى اقتصاد مقاومتى در استان عنوان كرد و گفت : تعهد ما براى 

زراعت چوب در استان در سال جهش توليد 550 هكتار است
: تاكنون بستر 550هكتار براى زراعت چوب در  اسفنديار خزائى افزود 
استان آماده شده است و نزديك به 1ميليون قلمه صنوبر كشت شده است 
با  غرس  براى  صنوبر  نهال  امسال 800هزاراصله  طبيعى  منابع  درهفته  و 

مشاركت مردم آماده شده است.
وى با اعالم اين كه در پروژه زراعت چوب در هر هكتار يكهزار اصله 
نهال غرس مى شود ، اظهار داشت : نهال ها به صورت مشاركتى انجام مى 

شود ونگهدارى ومراقبت ازآنها به عهده مردم گذاشته مى شود.
خزائى يكى از مسايل مهم در زراعت چوب را نگهدارى و رساندن آن 
به مرحله برداشت دانست و يادآور شد : زراعت چوب نه تنها به طرح 
تنفس جنگل كمك شايانى مى كند، بلكه به تامين منابع معيشتى مردم هم 

كمك خواهد كرد.
هدف  با  را  چوب  زراعت  طرح  اجراى  استان  طبيعى  منابع  كل  مدير 
گسترش وتوسعه پوشش گياهى ، حفظ وتوسعه جنگل ، تامين مواد اوليه 
صنايع سلولزى، بهره بردارى بهينه از زمين هاى شيب دار و حفاظت از 
چوب  زراعت  طرح  اجراى  وافزود:  كرد  عنوان  خاك   و  آب  پايه  منابع 

بايد ساماندهى و مورد حمايت قرار بگيرد ومردم مشاركت داشته باشند.
ضرورت  بر   ، توليد  جهش  سال  به  امسال  نامگذارى  به  اشاره  با  وى 

منابع  از  استفاده 
هاى  ظرفيت  و 
محلى  بومى 
همدان  استان 
تحقق  براى 
چوب  زراعت 
و  كرد  تاكيد 
از  بايد  گفت: 
هاى  ظرفيت 
بخش خصوصى 
و سرمايه گذاران 
با  و  حوزه  اين 
مديريت جهادى 

و بهره گيرى از تجارب ارزنده و با هماهنگى دستگاه ها و نهادهاى ذيربط 
نسبت به برنامه ريزى ، اجرا و پايش طرح زراعت چوب اقدام شود

اين مقام مسئول در منابع طبيعى زراعت چوب را جزء نياز ضرورى كشور 
از  جلوگيرى  و  اشتغالزايى  بر  عالوه  چوب  زراعت  با   : افزود  و  دانست 
خروج ارز از كشور به واسطه واردات چوب ، جلوى غارت جنگل نيز 
گرفته مى شود و بايد اين برنامه  طورى پيش برود كه با اقبال عمومى 

مواجهه باشد ومردم استقبال كنند.

800800هزاراصله نهال صنوبر در طرح زراعت چوب در همدان غرس مى هزاراصله نهال صنوبر در طرح زراعت چوب در همدان غرس مى 
شودشود

 فعاليت روستاها در زمينه هر روستا يك سمن 
رضايت بخش نيست

 معاون سياسى امنيتى فرماندارى تويسركان در جلسه ساماندهى امور 
جوانان شهرستان تويسركان اظهار داشت: توجه به جوانان در طول 
تاريخ بوده و در ادوار مختلف سن جوانى به علت مسايل مختلف 
اكنون  و  زمانى 18  و  زمانى 15  داشته  نوساناتى  طبيعى  و  اجتماعى 

باالتر رفته است.
را  تويسركان  استاندار  اينكه  به  توجه  با  كرد:  تصريح  برنوسى  كريم 
پايلوت هر روستا يك سمن كرده و چندين ماه گذشته، ولى فعاليت 
روستاها در اين زمينه رضايت بخش نيست كه اداره ورزش و جوانان 
سريعتر روستاهايى كه همكارى نكردن معرفى نمايد تا پيگيرى الزم 

صورت گيرد.
وى افزود: برنامه هاى فرهنگى در قالب هاى مختلف را مدون ارايه 

دهيد
تسهيالت  شهرستان  بودجه  برابر  سه  امسال  ماهه  نه  در  افزود:  وى 

ازدواج پرداخت شده است.
مدت  به  نسبت  تومان،  ميليارد  پرداخت 46  با  كرد:  تصريح  برونس 
مشابه سال قبل 81 درصد افزايش پرداخت تسهيالت ازدواج داشتيم.
وى با بيان اينكه 1873 اشتغال امسال در شهرستان ايجاد شده است، 

گفت: 544 نفر مربوط به اشتغال جوانان زير 35 سال است.
وى خبر داد: در خصوص آسيب هاى اجتماعى در حال آماده سازى 

گرمخانه هستيم.
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 5. ميگرن:
افسردگى  به  ميگرن  و  سردرد  مزمن،  هاى  درد  از  بسيارى 
مرتبط هستند و در حالى كه افسردگى مى تواند منجر به 
سردرد شود، عالئم متداول در افراد مبتال به ميگرن نيز ديده 
مى شود.مطالعه اى كه در سال 2009 منتشر شد حاكى از 
آن است كه ارتباط ويژه اى بين افسردگى و ميگرن با هاله 
وجود دارد و اين ارتباط عمدتًا ناشى از همپوشانى عوامل 

خطر پذيرى است.
به طور مشابه، يك مطالعه در سال 2011 در ژورنال سردرد 
مى  مبتال  ميگرن  به  كه  هايى  آن  دهد  مى  گزارش  درد  و 
شوند، به احتمال بيشترى از افسردگى و تنش رنج مى برند 
و مطالعه ديگرى كه در سال 2013 منتشر شد نشان داد كه 
زنان ميانسال مبتال به ميگرن يا سردردهاى غير ميگرنى در 

معرض خطر ابتال به افسردگى در حادثه هستند.

سردرد افسردگى
سردرد از عالئم جسمى افسردگى

نشانه هاى جسمى افسردگى را بشناسيد
 6. مشكالت پوستى:

رسانند  مى  آسيب  شما  پوست  به  استرس  هاى  هورمون 
و افسردگى با باال رفتن سطح هورمون استرس كورتيزول 
همراه است و بنابراين ديدن مشكالت پوستى در افراد مبتال 
به افسردگى متداول است و حتى مى تواند شرايطى مانند 

اگزما ، پسوريازيس و آكنه را بدتر كند.
مبتال  بيماران  از  درصد   30 حدود  بين  در  گزارش  طبق 
چنانچه  است.  شده  گزارش  پوستى  مشكالت  افسرگى  به 
بخش سالمت نمناك اشاره كرده است عالوه بر اين، مطالعه 
سال 2015 متوجه شد كه افسردگى و اضطراب در بيماران 
داراى پسوريازيس، درماتيت اتوپيك، اگزما و زخم ساق پا 

رايج است. ارتباط بين افسردگى و مشكالت پوستى ممكن 
است ناشى از غفلت باشد كه يك عارضه جانبى معمولى 

از افسردگى است.
 7. درد قفسه سينه:

و  است  قلبى  مشكالت  از  خوبى  نشانه  سينه  قفسه  درد 
چيزى كه بسيارى از مردم نمى دانند اين است كه درد سينه 
تواند  مى  برعكس.افسردگى  و  است  مرتبط  افسردگى  به 
و  داده  افزايش  را  خون  فشار  بگذارد،  تاثير  قلب  ريتم  بر 

انسولين، كلسترول و هورمون استرس را باال ببرد.
مطالعه اى كه در سال 2013 منتشر شد نشان داد كه افرادى 
با نارسايى قلبى كه به طور متوسط يا سخت افسرده هستند 
چهار برابر خطر مرگ زودرس دارند و خطر ابتال به بسترى 
شدن در بيمارستان در مقايسه با افرادى كه افسرده نيستند 

را دو برابر مى كند.
خواب در افسردگى

بهم ريختگى خواب از عاليم  افسردگى
 تاثيرات جسمانى افسردگى

8. سالمت ضعيف دهانى:

شما  دهانى  سالمت  بر  تواند  مى  نيز  افسردگى 
فقدان  نتيجه  اول  درجه  در  اين  و  بگذارد  تاثير 
افسردگى  با  معموالً  كه  است  خود  از  مراقبت 
 2014 سال  در  كه  اى  مطالعه  دهد.در  مى  رخ 
تحقيقات  براى  المللى  بين  هاى  انجمن  توسط 
كه  دريافتند  محققان  شد،  منتشر  پزشكى  دندان 
دندان  سالمت  فقدان  با  اضطراب  و  افسردگى 
مرتبط هستند كه عمدتًا ناشى از افسردگى است 
و منجر به مسامحه افراد در مراقبت از خود مى 

شود.
مطالعه اى كه در سال 2015 در دندان پزشكى 
جامعه و امراض مسرى يافت شد، نشان داد كه 
افسردگى با تعداد دندان هاى كرم خورده در بين 
افراد بين 35 تا 54 سال سن و نه با گروه هاى 

سنى ديگر ارتباط دارد.
رشد  ژورنال  در   2016 سال  در  كه  اى  مطالعه  همچنين 
عاطفى منتشر شد، حاكى از آن است كه متخصصين سالمت 
و  نامناسب  غذايى  رژيم  دهانى  پيامدهاى  از  بايد  روانى 

داروهاى روان گردان آگاه باشند كه افراد مبتال به افسردگى 
تضمين  براى  الزم  هاى  گام  بايد  و  كنند  مى  مقابله  آن  با 

سالمت دهانى خوب را بردارند.

 درد جسمى كه عالمت افسردگى است
ادامه

ادامه    نسخه ى بوعلى سينا براى
بى خواب ها

 7. زنيان:
جوش  آب  ليتر  ميلى  داخل 375  را  زنيان  تخم  خورى  چاى  قاشق  يك   
اضافه كنيد. اين تركيب را براى 15 دقيقه بجوشانيد ، محلول را فيلتر كرده 
و عسل و شير را به آن اضافه كنيد ؛ اين چاى را هر روز قبل از خواب 

بنوشيد.
 8. بلغور جو دوسر :

جو دو سر، غنى از مالتونين است كه سبب خواب مى شود. به طور مرتب 
خوردن بلغور جو دوسر براى حل مشكل شما مناسب است همچنين مى 
توانيد دو قاشق غذاخورى تخم كتان را در بلغور جو دوسر خود اضافه كنيد 

و آن را در شب مصرف كنيد.
9. كشك:

كشك، بدن را قادر به جذب مواد معدنى و مواد مغذى ضرورى اش مى 
بى  به  مبتال  افراد  شود.  مى  گوارش  سيستم  بهبود  باعث  همچنين  و  كند 
خوابى، بايد 3 فنجان كشك را روزانه مصرف كنند، تا بتوانند خواب خوبى 
داشته باشد. عالوه بر خوردن كشك، ماساژ آن نيز بر روى سر مفيد است.

10. چاى زيره سبز :
1 قاشق چاى خورى زيره سبز را در حدود 5 ثانيه ،حرارت دهيد. سپس، 1 
فنجان آب به آن اضافه كنيد و آن را به نقطه جوش برسانيد ، آن را از گرما 
برداريد و روى آن يك پوشش قرار دهيد. اين تركيب را براى 5 دقيقه فشار 

دهيد و قبل از خواب بنوشيد.
11. زعفران:

زعفران ،حاوى خواص آرام بخشى است كه به درمان مشكل بى خوابى 
كمك مى كند ، 3 يا 4رشته زعفران را برداريد و آنها را در يك فنجان شير 

گرم بياندازيد. اين نوشيدنى گرم را هر روز قبل از خواب بنوشيد.
12.حمام داغ :

دوش داغ دو ساعت قبل از خوابيدن ،بسيار مفيد است اين كار، اعصاب و 
بدن را آرام مى كند. شما همچنين مى توانيد چند قطره روغن مانند:بابونه، 
ليمو، اسطوخودوس يا رزمارى را به آب وان حمام خود اضافه كنيد، و بدن 

شما را به نحو موثرترى آرام مى كند.
13.سركه سيب و عسل:

مى  تسكين  را  بدن  خستگى  كه  است  اى  آمينه  اسيد  ،حاوى  سيب  سركه 
بخشد، به اين ترتيب به شما كمك مى كند تا خوابى طبيعى داشته باشيد ، از 
سوى ديگر، عسل سطح انسولين را افزايش مى دهد كه سروتونين آزاد مى 
كند، و خواب را راحت تر مى كند. يك ليوان آب گرم برداريد و دو قاشق 
چاى خورى هر يك از سركه سيب و عسل را به آن اضافه كنيد ؛ همچنين، 
مى توانيد 2 قاشق غذاخورى سركه سيب را در يك فنجان عسل مخلوط 
كنيد ، يك قاشق غذاخورى از اين مخلوط را با آب يا بدون آب بخوريد.

14.درمان بى خوابى با طب سوزنى :
طب سوزنى تا حدودى مشابه طب فشارى است ، مشكل را با فرو كردن 
را  مشكل  اين  خاص،  نقاط  از  برخى  در  و  پوست  در  نازكى  هاى  سوزن 
بهبود مى بخشند براى بى خوابى، معجزه مى كند. توجه داشته باشيد، كه 

اين درمان بايد توسط يك متخصص با تجربه انجام شود.
15. بادام :

بادام ،بدن را با به دليل اينكه حاوى منيزيم و تريپتوفان است، ريلكس و 
آرام مى كند به راحتى ،با خوردن چند عدد بادام در طول روز،مى توانيد 

مشكل بى خوابى را حل كنيد.
16. عسل:

عسل ،براى درمان بى خوابى فوق العاده عالى عمل مى كند. به علت اثرات 
خواب آورى و آرام بخشى آن، باعث حس خواب مى شود و آرامش را 
پخش مى كند. به سادگى 2 قاشق غذاخورى عسل را در يك فنجان آب 
مخلوط كنيد ، خوب هم بزنيد و نوش جان كنيد. يا اينكه 1 قاشق پر از 
عسل را قبل از خواب مصرف كنيد اين يكى از بهترين راه حل ها براى 

كودكان مبتال به بى خوابى است.
17. كرفس:

كرفس ،سرشار از فتاليد است كه باعث كاهش ترشح هورمون هاى ناشى 
از استرس است كه در نهايت، سيستم هاى عضالنى و عصبى را استراحت 
عالى  خانگى  درمان  يك  تا  شود  مى  باعث  كرفس،  ويژگى  اين  دهد.  مى 
براى بى خوابى باشد برگ هاى كرفس را همراه با ساقه اش خرد كنيد، تا 
عصاره آن خارج شود و يك قاشق غذاخورى عسل را با آن مخلوط كنيد و 
بايد قبل از خواب، در شب مصرف كنيد.نكته:عسل و كرفس، بايد به نسبت 

هاى مساوى مصرف شوند.
18.روغن كنجد:

عصبى  تنش  كه  هستند،  اشباع  غير  هاى  چربى  ،حاوى  كنجد  هاى  دانه 
منظم  مصرف  شود.  مى  خواب  باعث  و  دهد  مى  كاهش  را  عضالنى  و 
روغن كنجد، باعث افزايش گردش خون مى شود و از اختالالت گوارشى 
جلوگيرى مى كند، و نيز باعث كاهش اضطراب مى شود ، قبل از خواب، 

پاهاى خود را با اين روغن ماساژ دهيد.
19. سورل هندى:

 ، است  مفيد  بسيار  خوابى  بى  درمان  براى  هندى،  سورل  هاى  برگ  آب 
عصاره و آب اين برگ ها را بگيريد و آن را به نسبت مساوى از روغن 
كرچك مخلوط كنيد. حاال آب را بجوشانيد. آن را در يك بطرى نگهدارى 
كنيد و خنك نگه داريد و پوست سر خود را قبل از خواب با اين روغن 
ماساژ دهيد اين ماساژ ،حس خنكى را در نزديكى چشمانتان ايجاد مى كند، 

كه باعث خواب راحت مى شود.
20. روغن اسطوخودوس:

اين روغن، مانند يك آرامش دهنده عمل مى كند و به شما كمك مى كند 
خواب خوبى داشته باشيد چند قطره از اين روغن گياهى را برداريد و آن 
را روى پيشانى و شقيقه هاى خود بماليد. عطر و بوى اين روغن، موجب 
خواب مى شود ، بنابراين، قبل از به خواب رفتن از اين روغن استفاده كنيد.

21. روغن ياسمين:
چند قطره از اين روغن را بر روى مچ دست خود بماليد. انجام اين كار قبل 

از خواب قطعا باعث داشتن يك خواب بهتر مى شود.
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سوزش معده:

هنگامى كه افراد به تسكين سوزش معده 
بسيار  هاى  درمان  معموال  كنند،  مى  فكر 
تخم  اما  رسد.  مى  ذهنشان  به  كه  زيادى 
شنبليله يكى از بهترين درمان ها است كه 
باعث افزايش رفلكس اسيد معده نيز نمى 

شود.
حفظ  به  كمك  براى  شنبليله  تخم   .13

عملكرد مغز:
مكرر  استفاده  كه  اند  كرده  تاييد  مطالعات 
هايى  بيمارى  تواند  مى  شنبليله  تخم  از 
مانند:آلزايمر و پاركينسون را كه از طريق 
كاهش  افتد،  مى  اتفاق  مغز  هاى  مكانيزم 

دهد.
ميل  افزايش  براى  شنبليله  هاى  دانه   .14

جنسى:
بسيار  مزاياى  مردان  براى  شنبليله  تخم 
فتق  از:درمان  عبارتند  كه  دارد.  زيادى 
درمان  و  كچلى  الگوى  از  جلوگيرى  و 
اختالل نعوظ. تخم شنبليله مى تواند سطح 
افزايش  را  جنسى  تحريك  و  تستوسترون 
دهد و اثبات شده است كه مصرف مكمل 
هاى آن، عملكرد و ميل جنسى را افزايش 

مى دهد.
به  كمك  براى  شنبليله  هاى  دانه   .15

سالمت بانوان:
خاصى  تركيبات  حاوى  همچنين  شنبليله 
مانند استروژن، ايزوفالون ها، است كه به 
سندروم  با  مرتبط  درد  و  سرگيجه  كاهش 

پيش از قاعدگى كمك مى كند.
كاهش  باعث  همچنين  تركيبات  اين 
و  خلقى  نوسانات  مانند  يائسگى  عالئم 
مى  تصور  همچنين  شود.  مى  گرگرفتگى 
طريق  از  زايمان  تحريك  براى  كه  شود 
درد  ميتواند  و  ميكند  كمك  رحم  انقباض 
زايمان را كاهش دهد. اما مصرف بيش از 
دوران  در  است  ممكن  شنبليله  تخم  حد 
باردارى منجر به زايمان زود رس يا سقط 

جنين شود.
16. دانه هاى شنبليله براى بهبود عملكرد 

ورزشى:
علوم  مجله  در  شده  منتشر  مطالعه  يك 
ورزشى و پزشكى كه در سال 2011 انجام 
شد، گزارش داد كه تركيبى از عصاره تخم 
و  دارد  بدن  روى  بر  قدرت  تاثير  شنبليله 
عملكرد بدن را پس از تمرين هاى ورزشى 

بهبود ميبخشد.
تخم شنبليله براى الغرى

17. دانه هاى شنبليله براى كمك به درمان 
آرتروز:

خواص آنتى اكسيدانى و ضد التهابى تخم 
به  كمك  روى  بر  را  مثبتى  نتايج  شنبليله 

درمان آرتروز داشته است.
18. داراى اثرات ضد پيرى:

شگفت  مزاياى  از  تواند  مى  شنبليله  تخم 
انگيزى براى پوست داشته باشد. از جمله 
و  مانند:چين  پيرى،  عالئم  بردن  بين  از 

چروك و خطوط ظريف.
مواد الزم:

1قاشق غذاخورى تخم شنبليله كه از شب 
تا صبح درون آب خيس خورده است.

يك قاشق غذاخورى ماست
طرز تهيه:

دانه ها و ماست را با يكديگر تركيب كنيد، 
را  خمير  اين  آيد.  دست  به  خمير  يك  تا 
مى  نمناك  سالمت  بخش  در  آنچه  طبق 
و  كنيد  اعمال  خود  صورت  روى  خوانيد 
پس از 30 دقيقه با آب سرد شستشو دهيد.
19. دانه هاى شنبليله براى كمك به درمان 

آكنه:
كسانى كه مدام از آكنه رنج مى برند، مى 
توانند از تخم شنبليله براى از بين بردن آن 

استفاده كنند، كه بسيار موثر است.
مواد الزم:

4 قاشق غذاخورى تخم شنبليله اى كه از 
شب تا صبح در آب خيس خورده

4 فنجان آب
طرز تهيه:

تخم شنبليله را به آب اضافه كنيد و اجازه 
دهيد به مدت 15 دقيقه بجوشد. سپس آب 
آن را تخليه كنيد و اجازه دهيد تا سرد شود 
و بعد با استفاده از يك تكه پنبه آن را روى 

صورت خود اعمال كنيد.
اين كار را دو بار در روز تكرار نماييد.

مى توانيد اضافه آن را در يخچال نگهدارى 
كنيد.

كننده  مرطوب  شنبليله  هاى  دانه   .20
پوست:

مرطوب  به  توانند  مى  شنبليله  هاى  دانه 
كردن و تغذيه كردن همه نوع پوست، به 
خصوص پوست هاى خشك كمك كنند.

مواد الزم:
هاى  دانه  پودر  خورى  چاى  قاشق  يك 

شنبليله
يك قاشق غذاخورى آب

طرز تهيه:
آب و پودر را با يكديگر تركيب كنيد، تا 
خمير به دست آوريد. سپس با استفاده از 
يك تكه پنبه آن را روى تمام صورت خود 

اعمال كنيد و سپس با آب بشوييد.
21.جلوگيرى از ريزش مو:

مو  هاى  ريشه  تقويت  در  شنبليله  تخم 
موثر  بسيار  فوليكولى  مشكالت  درمان  و 

است.
مواد الزم:

يك قاشق غذاخورى تخم شنبليله
يك فنجان روغن نارگيل

طرز تهيه:
يك  در  را  شنبليله  تخم  و  نارگيل  روغن 
به  را  آن  و  كنيد  تركيب  يكديگر  با  كاسه 
صورت  به  و  كنيد  اعمال  خود  صورت 
دورانى ماساژ دهيد. اضافه آن را مى توانيد 
به مدت سه هفته در محل خنك و دور از 

نور مستقيم خورشيد نگهدارى كنيد.
ادامه دارد...

ادامه خواص اعجاب انگيز تخم خواص اعجاب انگيز تخم 

شنبليله براى هر عضو بدنشنبليله براى هر عضو بدن حيواناتى هستند كه محيط اطراف خود را تك رنگ 
ميبينند و البته برخى حيوانات ديگر نيز هستند كه 

جهان را سياه و سفيد مى بينند.
توانايى مشاهده رنگ ها فقط مخصوص انسان ها 
نيست، بلكه بسيارى از حيوانات هم اين توانايى را 
دارند اما از طرفى بعضى از حيوانات هم هستند كه 
رنگ ها را فقط سياه و سفيد مى بينند. بينايى و ديد 
رنگى براى حيوانات به دليل وجود دريافت كننده 
هاى فتورسپتور در چشم شان امكان پذير مى باشد.
انواع مختلفى از سلول ها هستند كه به طول موج 
هاى رنگ هاى متفاوت؛ پاسخ هاى مختلفى دارند 
و در نتيجه درك آن ها هم از رنگ هاى مختلف 
نور  با  شرايط  در  ها  سلول  اين  كه  است  متفاوت 
سرگرمى  از  قسمت  اين  در  حال  نيستند.  فعال  كم 
و گوناگون نمناك قصد داريم حيواناتى را به شما 
معرفى كنيم كه محيط اطراف خود را فقط سياه و 

سفيد مى بينند.
حيوانات تك رنگ، دو رنگ و سه رنگ بين

انسان ها و ديگر پستانداران در سلول هاى دريافت 
كننده رنگ جزء دسته بندى سه رنگ بين هستند. 
يعنى از اين سلول سه نوع متفاوت دارند. معموالً 
اين توانايى در اكثر پستانداران وجود دارد اما بعضى 
از آن ها هستند كه محيط اطراف خود را فقط سياه 
طيف  ها  گربه  و  ها  سگ  مثًال  بينند.  مى  سفيد  و 
رنگ بينايى محدودى دارند و محيط را دو رنگ مى 

بينند. حيوانات تك رنگ بين فقط يك نوع رنگ را 
تشخيص مى دهند و همه چيز در اطراف آن ها سياه 

و سفيد يا خاكسترى است.
بينايى سگ ها

جانوران  و  بيدار)  (روز  يا  روز  در  فعال  جانواران 
فعال در شب يا (شب رو )

در انواع گونه  كه  هستند  تعدادى از اين سلول ها 
حيوانات  در  كند.  مى  فرق  حيوانات  متفاوت  هاى 
شب  يا  و  بودن  رو  روز  عوامل  خشكى،  و  زمينى 
رو بودن حيوانات، در بين آن ها موثر است. انواع 
مى  فعاليت  روز  در  ها  انسان  مثل  كه  جاندارانى 
كنند، معموالً چگالى سلول هاى بينايى شان نسبت 
تعداد  نتيجه  در  و  است  باالتر  شب  هاى  گونه  به 
سلول هاى بينايى در آن ها باالتر بوده و كمك مى 
كند كه در نور كم، رنگ و شكل را بهتر تشخيص 

دهند.
بعضى  شامل  رنگ بين  پستانداران شب رو و تك 
از خفاش ها و جانوران جونده مثل همستر طاليى، 

موش و راكون هستند.
ماهى و پستانداران دريايى

كه  هستند  بين  رنگ  تك  دريايى  پستانداران  اكثر 
شامل شير دريايى، خوك آبى، گرازماهى، دلفين و 
بين  رنگ  سه  ها  ماهى  اكثر  باشند.  مى  ها  نهنگ 
هستند و رنگ ها را خوب مى بينند اما استثنائاتى 

هم در بين آن ها وجود دارد.

هاى  سلول  اين  از  كدام  هيچ  كه  حيواناتى  تنها 
توانند  نمى  و  ندارند  را  رنگ  شناسايى  به  مربوط 
رنگ ها را از يكديگر تشخيص دهند، ماهى هاى 
خانواده  از  كه  هستند  ها  ماهى  لقمه  و  غضروفى 
كوسه ماهى مى باشند. كوسه ماهى هم بينايى تك 
رنگ دارد اما اشعه هايى كه از چشمش خارج مى 
شود، مى تواند عاملى براى شناسايى رنگ ها باشد. 
پستانداران دريايى و ماهى ها در طول زمان، بينايى 

خود را از دست خواهند داد.
ديد حيوانات

بينايى ميمون هاى سه رنگ بين
در  و  بوده  بين  رنگ  سه  بينايى  داراى  اورانگوتان 
گونه  انواع  اما  دارد  شباهت  ها  انسان  به  مورد  اين 
هاى ميمون هاى امروزى، طيف هاى متنوعى دارند. 
ميمون هاى هولر سه مورد از اين سلول ها را دارد 
اما ميمون هاى تامارين نر و ميمون هاى عنكبوتى 
داراى  نيز  ماده  انواع  هستند.  بين  رنگ  تك  فقط 
بينايى هاى سه رنگ بين و دو رنگ بين مى باشند. 
ميمون هاى شب يا جغد ميمون ها (اين ميمون ها 
صورتى شبيه به جغد دارند) تك رنگ بين هستند 
و همانطور كه از نامشان مشخص است، شب رو 
يا شب بيدار مى باشند و در نور كم نسبت به انواع 

پيشين بينايى بهترى دارند.

حيواناتى كه دنيا را سياه و سفيد مى بينندحيواناتى كه دنيا را سياه و سفيد مى بينند

كد مطلب : كد مطلب : 3853338533زمان مطالعه : زمان مطالعه : 44 دقيقه دقيقه
جز   ... و  سيگار  و  مزمن  استرس  كردن،  ورزش  جز خنديدن،   ... و  سيگار  و  مزمن  استرس  كردن،  ورزش  خنديدن، 
مواردى هستند كه روى سيستم ايمنى بدن تاثير مى گذارند مواردى هستند كه روى سيستم ايمنى بدن تاثير مى گذارند 
و مى توانند باعث تضعيف يا قوى شدن سيستم ايمنى بدن و مى توانند باعث تضعيف يا قوى شدن سيستم ايمنى بدن 

شوند.شوند.
تاثير  بدنتان  ايمنى  سيستم  روى  و  دانيد  نمى  كه  تاثير مواردى  بدنتان  ايمنى  سيستم  روى  و  دانيد  نمى  كه  مواردى 

مى گذارندمى گذارند
با شيوع ويروس كرونا بسيارى از ما در خانه مانده ايم و با شيوع ويروس كرونا بسيارى از ما در خانه مانده ايم و 
مدام در حال يادآورى به همديگر هستيم كه چگونه سيستم مدام در حال يادآورى به همديگر هستيم كه چگونه سيستم 
ايمنى خود را تقويت كرده و با بيمارى مبارزه كنيم. سيستم ايمنى خود را تقويت كرده و با بيمارى مبارزه كنيم. سيستم 
ايمنى نمى تواند هميشه عالى كار كند و بايد آن را تقويت ايمنى نمى تواند هميشه عالى كار كند و بايد آن را تقويت 
كرد. يكى از پايه اى ترين راه ها براى انجام اين كار ، خواب كرد. يكى از پايه اى ترين راه ها براى انجام اين كار ، خواب 
كافى و رژيم غذايى سالم است اما مواردى هستند كه بدون كافى و رژيم غذايى سالم است اما مواردى هستند كه بدون 
اين كه خودمان بدانيم سيستم ايمنى ما را قوى يا ضعيف اين كه خودمان بدانيم سيستم ايمنى ما را قوى يا ضعيف 
مى كنند. در اين قسمت از سالمت نمناك به معرفى برخى مى كنند. در اين قسمت از سالمت نمناك به معرفى برخى 

از اين اقدامات خواهيم پرداخت.از اين اقدامات خواهيم پرداخت.
مواردى كه روى سيستم ايمنى بدن تاثير گذار استمواردى كه روى سيستم ايمنى بدن تاثير گذار است

11. خنديدن. خنديدن
اثر   . باشد  مى  بدن  هاى  مانيسك  بهترين  از  يكى  اثر خنديدن   . باشد  مى  بدن  هاى  مانيسك  بهترين  از  يكى  خنديدن 
است.  زياد  بسيار  ما  جسم  سالمت  و  ذهن  روى  است. خنديدن  زياد  بسيار  ما  جسم  سالمت  و  ذهن  روى  خنديدن 
نتيجه  در  و  شده  كورتيزول  هورمون  كاهش  باعث  نتيجه خنده  در  و  شده  كورتيزول  هورمون  كاهش  باعث  خنده 
استرس را از بين خواهد برد ، فشار خون را كاهش مى دهد استرس را از بين خواهد برد ، فشار خون را كاهش مى دهد 
و ميزان دريافت اكسيژن را باال مى برد و در نتيجه عاملى و ميزان دريافت اكسيژن را باال مى برد و در نتيجه عاملى 

براى تقويت سيستم ايمنى مى باشد.براى تقويت سيستم ايمنى مى باشد.
22. خوش بينى. خوش بينى

اگر  اما  نيست  آسانى  كار  دشوار  لحاظات  در  بينى  اگر خوش  اما  نيست  آسانى  كار  دشوار  لحاظات  در  بينى  خوش 

مى  خود  بدن  به  زيادى  فوايد   ، كنيم  حفظ  را  آن  مى بتوانيم  خود  بدن  به  زيادى  فوايد   ، كنيم  حفظ  را  آن  بتوانيم 
رسانيم. سعى كنيد كه هميشه نيمه پر ليوان را ببينيد . با اين رسانيم. سعى كنيد كه هميشه نيمه پر ليوان را ببينيد . با اين 

كار سيستم ايمنى شما نيز تقويت خواهد شد.كار سيستم ايمنى شما نيز تقويت خواهد شد.
33. مصرف غذاهاى كنسروى. مصرف غذاهاى كنسروى

از آنجايى كه اين غذاها حاوى مقدار زيادى نمك هستند ، از آنجايى كه اين غذاها حاوى مقدار زيادى نمك هستند ، 
در نتيجه سيستم ايمنى را تحت تاثير قرار مى دهند. نمك در نتيجه سيستم ايمنى را تحت تاثير قرار مى دهند. نمك 
شده  ايمنى  سيستم  در  شده   ايمنى  سيستم  در   TT هاى  سلول  سركوب  باعث  هاى زياد  سلول  سركوب  باعث  زياد 
همچنين  همچنين    TT هاى  كند.سلول  مى  ضعيف  را  آن  عملكرد  هاى و  كند.سلول  مى  ضعيف  را  آن  عملكرد  و 

خاصيت ضد التهابى دارند.خاصيت ضد التهابى دارند.
44. ورزش. ورزش

اصال جاى تعجب نيست كه ورزش نكردن به اندازه كافى اصال جاى تعجب نيست كه ورزش نكردن به اندازه كافى 
مى تواند سيستم ايمنى ما را تضعيف كند اما ورزش بيش مى تواند سيستم ايمنى ما را تضعيف كند اما ورزش بيش 
از حد نيز آسيب زننده است. پس مراقب باشيد كه ورزش از حد نيز آسيب زننده است. پس مراقب باشيد كه ورزش 
شما به اندازه كافى و متعادل باشد تا تاثير مثبتى روى سيستم شما به اندازه كافى و متعادل باشد تا تاثير مثبتى روى سيستم 

ايمنى تان بگذارد.ايمنى تان بگذارد.
55. غم و ناراحتى. غم و ناراحتى

از دست دان كسى كه دوستش داريد ، مى تواند يك تجربه از دست دان كسى كه دوستش داريد ، مى تواند يك تجربه 
تلخ باشد كه روى سيستم ايمنى تاثير مى گذارد. اگر نتوانيد تلخ باشد كه روى سيستم ايمنى تاثير مى گذارد. اگر نتوانيد 
به مشكالت خود غلبه كرده و چاره اى براى غم و غصه به مشكالت خود غلبه كرده و چاره اى براى غم و غصه 
خود  ايمنى  سيستم  شدن  ضعيف  باعث   ، كنيد  پيدا  خود خود  ايمنى  سيستم  شدن  ضعيف  باعث   ، كنيد  پيدا  خود 

خواهيد شد.خواهيد شد.
66. تنهايى. تنهايى

هميشه  از  بيش  كه  هست  فرد  هر  زندگى  در  هايى  هميشه زمان  از  بيش  كه  هست  فرد  هر  زندگى  در  هايى  زمان 
به  گيرد.  مى  فاصله  اجتماع  از  و  كند  مى  تنهايى  به احساس  گيرد.  مى  فاصله  اجتماع  از  و  كند  مى  تنهايى  احساس 
كنيد.  پيدا  حضور  اجتماع  در  بايد  كه  است  دليل  كنيد. همين  پيدا  حضور  اجتماع  در  بايد  كه  است  دليل  همين 
و  دارد  شما  ايمنى  سيستم  روى  زيادى  تاثير  شدن  و منزوى  دارد  شما  ايمنى  سيستم  روى  زيادى  تاثير  شدن  منزوى 

كاهش  را  دفاع  توانايى  نتيجه  در  و  كند  مى  ضعيف  را  كاهش آن  را  دفاع  توانايى  نتيجه  در  و  كند  مى  ضعيف  را  آن 
مى دهد.مى دهد.

در شرايطى كه احساس تنهايى در فرد باال برود ، ناخودآگاه در شرايطى كه احساس تنهايى در فرد باال برود ، ناخودآگاه 
در  تواند  نمى  و  كرده  پيدا  كاهش  قرمز  هاى  گلبول  در تعداد  تواند  نمى  و  كرده  پيدا  كاهش  قرمز  هاى  گلبول  تعداد 

برابر زخم و جراحت و يا ويروس ها دفاع كند.برابر زخم و جراحت و يا ويروس ها دفاع كند.
77. استرس مزمن. استرس مزمن

مى  توليد  شدت  به  دشوار  هاى  زمان  در  استرس  مى هورمون  توليد  شدت  به  دشوار  هاى  زمان  در  استرس  هورمون 
گردند و پاسخ هايى را در بدن به وجود مى آورند. استرس گردند و پاسخ هايى را در بدن به وجود مى آورند. استرس 
مزمن سطح هورمون هاى موجود در خون را مى كاهد و مزمن سطح هورمون هاى موجود در خون را مى كاهد و 
باعث ايجاد التهابات مزمن مى گردد كه خستگى و ضعيف باعث ايجاد التهابات مزمن مى گردد كه خستگى و ضعيف 

سيستم ايمنى را به همراه خواهد داشت.سيستم ايمنى را به همراه خواهد داشت.
88. احساسات منفى. احساسات منفى

رفتار  و  ذهن  در  منفى  حالت   ، شده  انجام  مطالعات  رفتار طبق  و  ذهن  در  منفى  حالت   ، شده  انجام  مطالعات  طبق 
فرد روى عملكرد و پاسخ سيستم ايمنى تاثير مى گذارد و فرد روى عملكرد و پاسخ سيستم ايمنى تاثير مى گذارد و 
التهابات بدن را افزايش مى دهد. پس بهتر است كه مراقب التهابات بدن را افزايش مى دهد. پس بهتر است كه مراقب 
رخنه  شما  در  كه  ندهيد  اجازه  و  باشيد  منفى  رخنه احساسات  شما  در  كه  ندهيد  اجازه  و  باشيد  منفى  احساسات 
كنند. احساسات منفى باعث افزايش سطح سيتوكين شده و كنند. احساسات منفى باعث افزايش سطح سيتوكين شده و 

عملكرد آن را به شدت تضعيف مى كند.عملكرد آن را به شدت تضعيف مى كند.
99. مصرف الكل. مصرف الكل

مصرف الكل روى سيستم ايمنى ما اثر منفى دارد و تعادل مصرف الكل روى سيستم ايمنى ما اثر منفى دارد و تعادل 
ميكروارگانيسم هاى بدن را بهم مى زند. در نتيجه التهابات ميكروارگانيسم هاى بدن را بهم مى زند. در نتيجه التهابات 
بدن افزايش پيدا مى كنند. اگر خواستار يك سيستم ايمنى بدن افزايش پيدا مى كنند. اگر خواستار يك سيستم ايمنى 
قوى در شرايط شيوع ويروس كرونا هستيد ، پس هرگز از قوى در شرايط شيوع ويروس كرونا هستيد ، پس هرگز از 

الكل استفاده نكنيد.الكل استفاده نكنيد.
1010. سيگار. سيگار

سيگار و نيكوتين موجود در آن ، سيستم تنفسى را ضعيف سيگار و نيكوتين موجود در آن ، سيستم تنفسى را ضعيف 

كرده و خطرابتال به ويروس كرونا را مى كاهد. با سيگار ، كرده و خطرابتال به ويروس كرونا را مى كاهد. با سيگار ، 
قسمتى از سيستم ايمنى دچار اختالل شده كه مسئول توليد قسمتى از سيستم ايمنى دچار اختالل شده كه مسئول توليد 
دريافت  هاى  سيگنال  كاهش   ، التهاب  كاهش   ، ها  دريافت پادتن  هاى  سيگنال  كاهش   ، التهاب  كاهش   ، ها  پادتن 

كننده سلول هاى كننده سلول هاى TT مى باشد. مى باشد.
1111. سن. سن

تاثيرگزار  بسيار  ا  آن  ايمنى  سيستم  تقويت  روى  افراد  تاثيرگزار سن  بسيار  ا  آن  ايمنى  سيستم  تقويت  روى  افراد  سن 
است. نوزادان به دليل سن خيلى پايينشان ، بيشتر در معرض است. نوزادان به دليل سن خيلى پايينشان ، بيشتر در معرض 
ابتال به عفونت هستند زيرا پادتن هاى آنان هنوز به اندازه ابتال به عفونت هستند زيرا پادتن هاى آنان هنوز به اندازه 
دقيقا  نيز  باال  سن  افراد  است.  نيافته  تكامل  و  رشد  دقيقا كافى  نيز  باال  سن  افراد  است.  نيافته  تكامل  و  رشد  كافى 

همين ويژگى را دارند.همين ويژگى را دارند.
1212. مصرف برخى از داروها. مصرف برخى از داروها

ايمنى  سيستم  منفى روى  كه تاثير  هستند  ايمنى داروهاى خاصى  منفى روى سيستم  كه تاثير  داروهاى خاصى هستند 
نكسيوم  و  پريلوسك  مانند  معده  سوزش  داروهاى  نكسيوم دارند.  و  پريلوسك  مانند  معده  سوزش  داروهاى  دارند. 
مخمر  و  باكترى  رشد  باعث  و  كاهد  مى  را  معده  اسيد  مخمر ،  و  باكترى  رشد  باعث  و  كاهد  مى  را  معده  اسيد   ،
مى شود و در نتيجه عملكرد سيستم ايمنى را نيز تضعيف مى شود و در نتيجه عملكرد سيستم ايمنى را نيز تضعيف 
خواهد كرد. بسيارى از افراد هستند كه بعضى از فرم هاى خواهد كرد. بسيارى از افراد هستند كه بعضى از فرم هاى 
و  آرتروز   ، آسم  مثل  مشكالتى  درمان  براى  را  و استروئيد  آرتروز   ، آسم  مثل  مشكالتى  درمان  براى  را  استروئيد 
از  ها  استروئيد  كنند.  مى  مصرف  ايمنى  خود  هاى  از بيمارى  ها  استروئيد  كنند.  مى  مصرف  ايمنى  خود  هاى  بيمارى 
طريق كاهش فعاليت شيميايى سيستم ايمنى ، التهابات را مى طريق كاهش فعاليت شيميايى سيستم ايمنى ، التهابات را مى 
  TT كاهند اما غلظت باالى آن باعث كاهش توليد سلول هاى كاهند اما غلظت باالى آن باعث كاهش توليد سلول هاى
و و BB مى شوند كه يك جزء اصلى در سيستم ايمنى هستند. مى شوند كه يك جزء اصلى در سيستم ايمنى هستند.

1313. نداشتن بهداشت دهانى. نداشتن بهداشت دهانى
بهداشت دهانى با تقويت سيستم ايمنى رابطه مستقيم دارد. بهداشت دهانى با تقويت سيستم ايمنى رابطه مستقيم دارد. 
پوسيدگى دندان ، بيمارى هاى دهانى و لثه اى باعث كاهش پوسيدگى دندان ، بيمارى هاى دهانى و لثه اى باعث كاهش 
گلبول هاى سفيد مى شوند. اگر عفونت هاى دهانى درمان گلبول هاى سفيد مى شوند. اگر عفونت هاى دهانى درمان 

نشوند ، سيستم ايمنى تضعيف خواهد شد.نشوند ، سيستم ايمنى تضعيف خواهد شد.

چيزهاى جالبى كه روى سيستم ايمنى بدن تاثير مى گذارندچيزهاى جالبى كه روى سيستم ايمنى بدن تاثير مى گذارند

آيا مى دانيد امروزه محققان علم تغذيه ثابت كرده اند كه 
رفت؟اگر  بيمارى ها  جنگ  به  غذايى  مواد  با  مى  توان 
ِحفاظى  سالم،  غذاهاى  با  مى  توانيد  نيستيد،  هم  بيمار 
از  تا  بكشيد  خود  سالمتى  دور  به  قدرتمند  و  محكم 
دست هر بيمارى مصون باشيد. مى  توانيد امتحان كنيد. 
خوشمزه،  و  راحت  محكم،  ِحفاظ  اين  يافتن  براى 
نمونه هايى از غذاهاى سالم را براى آقايان ذكر مى  كنيم:

از  زنان  از  بيش  سالگى   55 سن  تا  مردان  هنداونه   
بيمارى فشار خون باال رنج مى  برند.

مطالعات حاكى از آن است كه غذاهاى سرشار از پتاسيم 
را  مغزى  سكته  و  باال  فشارخون  بيمارى  به  ابتال  خطر 
صدور  پى   در  بررسى  اين  صحت  دهد.  مى   كاهش 
مجوز اداره ى غذا و دارو، مبنى بر اينكه توليد  كنندگان 
با  ارتباط  در  مطالبى  داروها  برچسب  روى  مى  توانند 
خون  فشارى  پر  بيمارى  و  پتاسيم  از  سرشار  غذاهاى 

بنويسند، به اثبات رسيده است.
يك  و  موز  يك  به  نسبت  هندوانه  بزرگ  ى  تكه  يك 
فنجان آب پرتقال، حاوى پتاسيم بيشترى است (حدود 
664 ميلى  گرم). بنابراين از خوردن هندوانه به خصوص 
در فصل تابستان غافل نشويد و از طعم آن لذت ببريد.

سس گوجه  فرنگى  مردانى كه به مقادير زياد گوجه 
 فرنگى، سس  گوجه  فرنگى يا مواد حاوى آن را مصرف 
مى   ايمن  پروستات  سرطان  در برابر  را  خود  مى  كنند، 
عادات  هاروارد  دانشگاه   محققان  و  دانشمندان  كنند. 
غذايى بيش از 47 هزار مرد را مورد بررسى قرار دادند 
و دريافتند احتمال ابتال به سرطان پروستات در مصرف 
كنندگان گوجه  فرنگى و سس آن، نسبت به عده اى كه 
كمتر  درصد   35 حدود  دهند،  نمى   انجام  را  كار  اين 

است.

دليل اين امر، وجود نوعى «كاروتينوئيد» به نام «ليكوپن» 
است كه در گوجه  فرنگى به وفور يافت مى  شود.

اما آنچه دانشمندان را به تعجب وا مى  دارد اين است 
كه چرا آب گوجه  فرنگى داراى چنين تأثير بازدارنده اى 

نيست؟
متخصصان با بررسى هاى ديگر، دليل اين امر را مشخص 
كرده اند. براى جذب بهتر ليكوپن، گوجه  فرنگى بايد با 
يك نوع چربى پخته شود كه در تهيه ى رب يا سس 
كنند.  مى  اضافه  آن  به  روغن  مقدارى  فرنگى،  گوجه 
بنابراين پزشكان مصرف رب يا سس گوجه  فرنگى را 

براى آقايان بيشتر توصيه مى  كنند.
كنجد   مصرف منظم روزانه ى كنجد، «روى» و مواد 
طبيعى  عملكرد  براى  كه  را  روزانه  اى  اصلى  معدنى 
دستگاه توليد مثل مردان با ارزش هستند، مهيا مى  كند.

به  مى  تواند  غذايى  مواد  فقدان  كه  مى  رسد  نظر  به 
شود.  منجر  مردانه)  تستوسترون(هورمون  كاهش 
دريافت «روى» كافى در رفع اين مشكل موثر است كه 
روزانه 11ميلى  گرم روى براى مردان توصيه مى  شود و 

مصرف بيش از 40 ميلى  گرم آن خطرناك است.
و  تستوسترون  ميزان  كه  مرد   22 به  بررسى،  يك  در 
اسپرم هاى آنها كم بود، توصيه  شد مدت 45 تا 50 روز، 
روزانه از «روى» استفاده نمايند. پس از اين مدت تعداد 
اسپرم ها و ميزان تستوسترون آنها به ميزان قابل توجهى 

افزايش يافت.
مى  توان جهت تأمين روى مورد نياز بدن از ساير منابع 
استفاده  نيز  آجيل  و  ماهى  گوشت،  نظير  روى  از  غنى 

كرد.
كه  دريافتند  هاروارد  دانشگاه   محققان  اخيراً  بروكلى  
مصرف سبزى هايى مثل كلم بروكلى از ابتال به سرطان 

مثانه مى  كاهد.
مورد  را  مرد  هزار   50 حدود  غذايى  رژيم  دانشمندان 
احتمال  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  و  قراردادند  بررسى 
اين  از  بيشتر  يا  وعده  پنج  هفته  اى  كه  افرادى  ابتالى 
به  نسبت  سال)،  ده  (طى  مى  كنند  مصرف  سبزى  ها 
كسانى كه اين كار را انجام نمى  دهند، به ميزان نصف 
كاهش مى  يابد، ضمن اينكه بروكلى و ساير انواع كلم 
(به علت داشتن آنتى  اكسيدان فراوان) به عنوان بهترين 
مى  تلقى  هم  ديگر  هاى  بيمارى   از  بازدارنده  غذاهاى 

 شوند.
كره بادام زمينى اگر مى  خواهيد قلب سالمى داشته 
بادام  زمينى  كره  خود  صبح  سوخارى  نان  روى  باشيد، 
عامل  اصلى  ترين  عنوان  به   قلبى  هاى  بيمارى   بماليد! 
مرگ و مير در زنان و مردان است، اما مردان در سنين 

پايين هم، قربانى آن مى  شوند.
محققان دانشگاه ايالتى پنسيلوانيا اثر كاهندگى كلسترول 
رژيم غذايى موسسه ى قلب آمريكا را با رژيم غذايى 
كردند.  مقايسه  بود  زمينى  بادام   ى  پايه  بر  كه  پرچربى 
برنامه ى غذايى اين موسسه شامل كربوهيدرات بيشترى 
حاوى  كربوهيدرات،  بر  عالوه  بادام  زمينى  رژيم  بود. 
36درصد چربى نيز بود. پس از 24 ساعت هر دو رژيم، 
بادام  رژيم  اما  دادند.  كاهش  را   (LDL) بد  كلسترول 
ميزان  و  شد  نيز  گليسيريد  ترى  كاهش  باعث   زمينى 

كلسترول خوب (HDL) را كم نكرد.
دكتر «پنى كريس اترتون» نويسنده ى اصلى تحقيق در 
ايالت پنسيلوانيا مى  گويد: «كره  بادام زمينى داراى چربى 
بيشترى است، اما اين چربى كه همان چربى غيراشباع 

تك ظرفيتى است، براى سالمتى شما مفيد است».

خوراكى هاى فوق العاده مفيد براى آقايانخوراكى هاى فوق العاده مفيد براى آقايان
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3ـ1ـ در مّذمت ستم پيشگى و عواقب شوم آن:
گّلة ما را گله از گرگ نيست
كاين همه بيداد، شبان مى كند

(صاحبيه، كليات سعدى، 1374، ص 836)
جملة  از  ستمكاران  سرزنش  و  ستم  نكوهش 
پربسامدترين انديشه ها و پيام هاى مندرج در آثار 
سعدى است كه در قسمت هاى مختلف كليات ـ 
گلستان  اول  بابهاى  و  نصيحه الملوك  در  به ويژه 
و بوستان ـ انعكاسى گسترده يافته است. در اين 
نقل  با  را  سخن  پيشين،  روال  طبق  هم،  زمينه 
مى كنيم  آغاز  نصيحه الملوك  از  سعدى  گفته هاى 
و  شاهان  ستم ورزى  از  آن،  جاى  جاى  در  كه 
كار  پايان  از  همچنين  و  جبار  و  ظالم  حاكمان 
عبرت انگيز آنان به زبانى بس گويا و هشداردهنده 

سخن رفته است:
دارد،  توقع  نيكنامى  و  نكند  عدل  كه  «پادشاهى 
دارد!»  گندم  اميد  و  كارد  همى  جْو  كه  مانَد  بدان 

(كليات سعدى، ص60)
و نيز: «روزگاْر حيف (= ظلم، اجحاف) روا ندارد. 
هرآينه داد مظلومان بدهد و دندان ظالمان بَكند.» 

(همان، ص61)
و نيز: «ديدى كه پيشينيان چه كردند و چه بردند. 
رفتند و جفا بر مظلومان سر آمد و وبال بر ظالمان 
بماند. راست  خواهى، درويشى به سالمت، بْه از 

پادشاهى به چندين عالمت.» (همانجا)
و  مكر  و  زهر  از  كه  چندان  بايد  «َملك  نيز:  و 
درون  از  است،  برحذر  شبيخون  و  فدايى  و  غْدر 
خستگان و دل شكستگان و دعاى مظلومان و نالة 
مجروحان برحذر باشد. سلطان غزنين گفتى: من 
زنان،  دوك  از  كه  نمى ترسم  چنان  مردان  نيزة  از 

يعنى سوز سينة ايشان.» (همان، ص63)
از  متعدد،  حكايت هاى  ضمن  هم  گلستان  در 
نكوهش  ستودنى  شهامتى  با  ستمكاران  و  ستم 
والى  براى  مورد  يك  در  كه  آنجا  تا  است  شده 
ستم پيشه اى چون حجاج  بن يوسف آرزوى مرگ 

بغداد  در  مستجاب الدعوه  «درويشى  است:  شده 
پديد آمد. حجاج  يوسف را خبر كردند، بخواندش 
خدايا  گفت:  بكن.  من  بر  خيرى  دعاى  گفت:  و 
جانش بستان! گفت: از بهر خدا اين چه دعاست؟ 
مسلمانان  جملة  و  را  تو  است  خير  دعاى  گفت: 

را…» (باب اول، حكايت11)
در جايى ديگر، براى پادشاهى بى انصاف، خواب 
باشد  است،  شده  تلقى  عبادت  منزلة  به  نيمروز 
كه ضمن آن، مردم چند زمانى، از ستمگرى وى 
پارسايى  بى انصاف  ملوك  از  «يكى  بمانند:  ايمن 
است؟  فاضل تر  كدام  عبادت ها  از  كه:  پرسيد  را 
نَفس  يك  آن  در  تا  نيمروز  خواب  را  تو  گفت: 

خلق را نيازارى.
ظالمى را خفته ديدم نيمروز

گفتم: اين فتنه ست، خوابش بُرده بْه…
(همان باب، حكايت 12)

يافته  شهرت  هم  «سعدى نامه»  به  كه  بوستان  در 
در  عديده اى  عبرت انگيز  داستان هاى  است، 
است  شده  درج  ستمگران  و  ستمگرى  نكوهش 
آغاز  در  مى شود:  اكتفا  آن  مورد  يك  شرح  به  كه 
نخستين باب، شيخ اجل از قول خسرو انوشيروان 
و  شيوا  بس  بيانى  با  هرمز،  فرزندش  به  خطاب 
و  شايسته  مملكت دارى  چگونگى  از  گويا، 
از  به خصوص  و  مردم  با  خوشرفتارى  ضرورت 
در  ستمگرى  خانمان برانداز  پيامدهاى  و  زيان ها 

حق رعايا، به تفصيل سخن رانده است:
شنيدم كه در وقت نزع روان

به هرمز چنين گفت نوشيروان
كه: خاطرنگهدار درويش باش
نه در بند آسايش خويش باش

نياسايد اندر ديار تو كس
چو آسايش خويش جويى و بس

نيايد به نزديك دانا پسند
شبان خفته و گرگ در گوسفند
برو پاس درويش محتاج دار

كه شاه از رعيت بَود تاجدار
كشور  و  مرز  آن  در  فراخى 

مخواه
كه دلتنگ بينى رعيت ز شاه

به  بيند  آباد  كشور  دگر   …
خواب

كه دارد دل اهل كشور خراب
خرابى و بدنامى آيد ز جْور

به  را  سخن  اين  پيش بين  رسد 
غور

رعيت نشايد به بيداد ُكشت
كه مر سلطنت را پناهند و پُشت
بهر  از  كن  دهقان  مراعات 

خويش
كه مزدورِ خوشدل كند كار بيش

(باب اول، بيتهاى 237ـ 218)
صرف نظر از گلستان و بوستان، 
با  هم  قصايد  بخش  در  سعدى 
به  تمام،  قاطعيت  و  صراحت 
و  خودكامه  حاكمان  مذمت 
ظلم و ستم آنها پرداخته و آنان 
انصاف  و  عدالت  رعايت  به  را 
كرده  دعوت  مردم  حق  در 
اضطرار،  باب  از  منتها  است؛ 
را  خود  هشدارهاى  و  انتقادها 
با ابياتى همراه ساخته كه كم و 
بيش حالت مدح و ثنا دارند؛ تا 
بدين وسيله از گزندگى و تحمل 
كاسته  نكوهش هايش  ناپذيرى 

شود.
قصيده ها،  گونه  اين  بارز  نمونه هاى  جملة  از 
بن  ابوبكر  اتابك  مدح  در  قصيده اى  از  مى توان 
نصحيت آميز  ستايش  در  قصيده  دو  زنگى،  سعد 
نصيحت آميز  ستايش  در  قصيده اى  انكيانو،  امير 
دربارة  قصيده اى  و  سلجوقشاه  مظفرالدين  اتابك 
انتقال دولت از سلغريان به قوم ديگر كه مخاطب 
از  بعضى  ولى  است،  نشده  ذكر  صراحتا  آن 
خطاب  را  آن  دشتى،  جمله  از  و  صاحب نظران، 
آنجا  از  كرد.  ياد  دانسته اند،  مغول  هالكوخان  به 
كه بناى ما در اين مقاله بر اختصار است، به ارائه 
و تحليل قصيدة مربوط به ابوبكر بن سعد زنگى 

اكتفا مى كنيم.
اين قصيده، به حق از شاهكارهاى مسلم ادبيات 
دشتى  على  كه  آنجا  تا  مى شود  شمرده  فارسى 
اگر   …» است:  كرده  داورى  چنين  درباره اش 
سعدى جز اين، قصيده اى نداشت، سزاوار بود به 
آب زر نگاشته شده مايه مباهات وى قرار گيرد؛ 
زيرا در تاريخ ادبى ايران يگانه و بى مانند است.» 
(قلمرو سعدى، ص137) ذيال گزيده هايى از اين 
به  بيشتر  محتوايش  حكايت  به  كه  غراّ  قصيده  

«اندرزنامه» مى ماند تا «مدح نامه» ارائه مى شود.
به نوبت اند ملوك اندر اين سپنج سراى

كنون كه نوبت توست،  اى ملك، به عدل گراى
چه مايه برسر اين ملك سروران بودند

چو دور عمر به سر شد، درآمدند از پاى
تو مرد باش و ببر با خود آنچه بتوانى

كه ديگرانْش به حسرت گذاشتند به جاى
اعمال  توصيف  به  قصيده،سعدى  دنباله  در 
سالطين و حكام غفلت زده اى مى پردازد كه بر اثر 
جاى  به  مطلقه،  قدرت  از  ناشى  غرور  به  ابتالى 
دادگرى و بخشندگى، به ستمگرى روى آورده و 
به آزار و ايذاى خلق خدادست يازيده اند. بارى، 
به تعبير شيواى سعدى، اينان ستم پيشگانى هستند 

ناله  و  آه  آنان،  عشرت  و  عيش  مجلس  بخور  كه 
چشمان  از  زيورشان،  عقيق  و  است  مظلومان 

خونبار ستمديدگان سرخى گرفته است!
بخور مجلسش، از ناله هاى دودآميز

عقيق زيورش، از ديده هاى خون پاالى
شگفت انگيز  نكته اى  به  سعدى  بعدى،  بيت  در 

اشاره مى كند كه پيش از اين نيز از آن ياد شد:
به چشم عقل من اين خلق، پادشاهانند

كه سايه بر سر ايشان فكنده اى چو هماى
باقى قصيده آكنده از اندرزها و هشدارهايى است 
ستم  حاكمان از جور و  داشتن  در جهت برحذر 
آسايش  و  رفاه  تأمين  به  آنان  تحريض  و  برمردم 
خلق و درپيش گرفتن گذشت و بخشش و دورى 
جستن از متعلقان و چاپلوسان و اجتناب از جنگ 
در  كه  آن  امثال  و  كشورگشايى  و  خونريزى  و 
البالى آنها، گاه گاهى تا براى خالى نبودن عريضه، 

بيتى حاوى مدح و ثنا، هم گنجانده شده است:
… هر آن كست كه به آزار خلق فرمايد

عدوى مملكت است او، به كشتنش فرماى
اگر توقع بخشايش خدايت هست

به چشم عفو و كَرم بر شكستگان بخشاى
ديار مشرق و مغرب مگير و جنگ مجوى
دلى به دست كن و زنگ خاطرى بزداى
گرت به سايه در آسايشى به خلق رسد
بهشت بردى و در ساية خداى آساى
نگويمت چو زبان آوران رنگ آساى

كه: ابرمشك فشانى و بحر گوهرزاى
نكاهد آنچه نبشسته است عمر و نفزايد

پس اين چه فايده گفتن كه: تا به حشر بپاى؟
و  گناهان  عفو  قصيده،  اواخر  در  سرانجام  و 

پذيرش توبه ممدوح را آرزو مى كند:
… جريدة گنهت عفو باد و توبه قبول
سپيدنامه و خوشدل به عفو بارخداى

3ـ 2ـ بنياد ظلم، در آغاز كار، اندك بوده است.
از  بسيارى  همانند  ستمگرى  سعدى،  ديدگاه  از 
خالف كارى هاى آدمى، ابتدا غالبا  در حدى بسيار 
كم صورت مى گيرد، ولى چنانچه براى جلوگيرى 
از آن، تدبيرى انديشيده نشود يا رفته رفته، قبحش 
و  ـ  متعارف  عملى  صورت  به  و  مى رود  ميان  از 
حتى رسم ـ درمى آيد و كم كم به موارد مشابه و 
اين  تأييد  در  مى يابد.  تعميم  هم،  بدتر  مراتب  به 
سعدى  آمار  در  چندى  شواهد  و  اشارات  معنى، 

يافت مى شود، از جمله:
متعلقان  از  يكى  بر  خلفا  از  يكى  كه  «آورده اند 
كرد.  معزولش  بديد،  خيانت  دينارى  به  ديوان 
كردند  شفاعت  روز  چند  از  پس  بزرگان  طايفه 
كه: بدين قدر آن بنده را از خدمت درگاه محروم 
آنكه:  غرض  نيست.  مقدار  غرض  گفتا:  مگردان. 
چون مال ببرد و باك ندارد، خون رعيت بريزد و 

غم نخورد!»(نصيحه الملوك، كليات، ص57)
مشابه مضمون ياد شده، در يكى از حكايت هاى 
انوشيروان  كه  «آورده ا ند  است:  آمده  هم  گلستان 
و  بود  كرده  كباب  صيدى  شكارگاهى  در  عادل 
نمك  تا  فرستاد  روستا  به  را  غالمى  نبود.  نمك 
قيمت  به  نمك  تا  زينهار!  گفت:  كند.  حاصل 
بستانى تا رسمى نگردد و ديه خراب نشود.گفتند: 
اين قدر چه خلل كند؟ گفت: بنياد ظلم در جهان 
اندك بوده است و به مزيد هر كس، بدين درجه 

رسيده است…»(باب اول، حكايت 19)
و  ستمگرى ها  به  نسبت  حاكمان  مسئوليت  3ـ3ـ 

اعمال نارواى كارگزارانشان
تنها  نه  حكمرانان  و  پادشاهان  سعدى،  نظر  از 
عملكرد  به  نسبت  كه  خويش،  اعمال  خاطر  به 

در  خصوص،  اين  در  مسئولند.  نيز  خود  عامالن 
نصيحه الملوك آمده است:

«ذوالنون مصرى پادشاهى را گفت: شنيده ام فالن 
عامل را كه فرستاده اى به فالن واليت، بر رعيت 
گفت:  مى دارد.  روا  ظلم  و  مى كند  درازدستى 
سزاى  روزى  بلى!  گفت:  بدهم.  او  سزاى  روزى 
او بدهى كه مال از رعيت تمام ستده باشد. پس 
به زجر و مصادره از وى بستانى و در خزينه نهى، 
آنگاه  درويش و رعيت را چه سود دارد؟»(كليات 
بدين  سعدى،  هم،  بوستان  در  ص51)  سعدى، 

معنى اشاره كرده است:
كه نالد ز ظالم كه در دْور توست؟

كه هر جور كو مى كند، جور توست
نه سگ دامن كاروانى دريد

كه دهقان نادان كه سگ پروريد
(باب اول، بيتهاى 502 ـ 501)

3ـ4ـ فراهم آوردن امكان دادخواهى سريع و آسان 
براى مردم:

يكى از ضروريات و لوازم دادگرى و دادگسترى، 
سهولت دسترسى عامه مردم به حاكمان به منظور 
تظلم است. در اين خصوص نيز در آثار سعدى 

شواهد متعددى مى توان يافت، از آن جمله:
فغان  دادخواهى  اگر  كه  نشينند  جايى  «پادشاهان 
نه  سرهنگان،  و  حاجبان  كه  باشند  با خبر  بردارد، 
هر وقتى مهمات رعيت به سمع پادشاه رسانند.» 

(نصيحه الملوك، كليات سعدى، ص60)
زنجيرى  عادل  انوشيروان  كه  «آورده اند  نيز:  و 
مهمى  كسى  اگر  تا  داشت  بسته  آن  بر  جرسها 
داشتى سلسله (=زنجير) را جنبانيدى و آن سلسله 
را طرفى زير بالين و طرفى در ميدان بر درختى 

بسته داشت.»(همانجا)
مآخذ

ـ دشتى، على (بى تا) قلمرو سعدى، چاپ چهارم، 
تهران:  انتشارات اداره كل نگارش وزارت فرهنگ 

و هنر
ـ سعدى شيرازى، شيخ مصلح الدين (بى تا) كليات 
سعدى، مقدمه و شرح حال از محمد على فروغى 
ايران  انتشارات  سازمان  تهران،  (ذكاءالملك)، 

(احمدعلمى)
مطابق  سعدى،  كليات  كامل  متن   (1374) ـ 
مقدمه  با  فروغى  محمدعلى  شده  تصحيح  نسخه 
علمى  محمود  حواشى  همايى،  جالل الدين  استاد 
انتشارات  سازمان  اول،  چاپ  تهران،  (درويش)، 

جاويدان
دكتر  توضيح:  و  تصحيح  سعدى،  گلستان  ـ 
شركت  تهران،  پنجم،  چاپ  يوسفى،  غالمحسين 

سهامى انتشارات خوارزمى
ـ بوستان سعدى (سعدى نامه) ، تصحيح و توضيح 
تهران:  نجم،  چاپ  يوسفى،  غالمحسين  دكتر 

 شركت سهامى انتشارات خوارزمى
حكم  و  مواعظ  شكورزاده، ابراهيم(1370)،  ـ 
و  ترجمه  با  گلستان،  و  بوستان  در  سعدى 
موسسه  مشهد،  دوم،  چاپ  فرانسوى،  معادل هاى 

چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى.
مسائل  و  سعدى  احمد(1396)،  كتابى،  ـ 
دوستى،  نوع  مدارا،  درباره  مقاله  اجتماعى،چهار 

استبدادستيزى و اقتصاد، انتشارات اطالعات
دو  (در  سعدى  ديدگاه  از  كشوردارى  آيين  ـ 
شماره هاى  اقتصادى،  ـ   سياسى  اطالعات  بخش) 

291ـ290، انتشارات روزنامه اطالعات
منبع: روزنامه اطالعات

 سعدى؛ حكومت و حقوق مردمسعدى؛ حكومت و حقوق مردم / دكتر احمد كتابى / دكتر احمد كتابى
ادامه

به گزارش ايران ناز 
پرطرفدار  سريال 
در  كه  پايتخت 
توليد  سرى   6
براى  است  شده 
هم   1400 سال 
ميشود  ساخته 
با  پايتخت  .سريال 
در  ماندنش  ناتمام 
فوت  و   99 نوروز 
قبلى  ى  نويسنده 
به  اعتراضات  و 
هم  از  نويسندگى 
فصل  گسيخته  

سرانجام   . بود  شده  ساز  جنجال  بسيار  آن  ششم 
مابين  «پايتخت7»  ساخت  جهت  نهايى  توافقات 
صورت  سريال  اين  توليدكنندگان  و  سيما  مديران 
پيش توليد  وارد  «پايتخت»  جديد  فصل  و  گرفت 

شد.
را  «پايتخت7»  ساخت  تاكنون  آنچه  شنيده ها  طبق 
بود؛  علت  چند  مى داد،  قرار  ابهام  از  هاله اى  در 
ابتدا تايم و زمان بسيار اندك جهت نگارش كامل 
فيلمنامه ى فصل جديد و توليد و تكميل اين سريال 

براى پخش در نوروز 1400، دليل ديگر درگيرى 
عوامل و بازيگران اين سريال در پروژه هاى ديگر 
و مشكل اساسِى ديگر آنكه محسن تنابنده درگير 
قراردادهايى بود كه براى چند پروژه جديد منعقد 

كرده بود.
حال گويا با پيگيرى مديران سيما و جلسات رسمى 
سرانجام  «پايتخت»،  توليدكنندگان  و  آنها  مابين 
توليد اين سريال به جريان افتاده و سيروس مقدم 
كارگردان اين سريال، ساخت «پايتخت هفت » را 

در اولويت برنامه هاى خود قرار داده است.

پايتخت پايتخت 77 براى نوروز  براى نوروز 14001400 ساخته  ساخته 
ميشود  ميشود  

فروردين
مسافرى از راه دور مى آيد. سر ملك يا دارايى قديمى بايد تصميم گيرى بشود، اين دارايى 

باالخره به فروش مى رسد. حرف حقى كه به شما زده مى شود بپذيريد و به جاى جواب 
دادن سكوت كنيد. بى نظمى باعث برهم خوردن آرامشتان مى شود،همه چيز را سر جاى خود 

بگذاريد تا چيزى را كه دنبالش هستيد پيدا كنيد.
ارديبهشت

تغييرات در زندگيتان را با چشم باز ببينيد و بپذيريد، بجاى جنگيدن با آن براى كنار آمدن با 
آنها راه هاى تازه را امتحان كنيد، شما از كجا مى دانيد اين تغييرات به ضرر شما تمام خواهند 
شد؟ فكر و روشتان را تغيير دهيد اتفاقات خوب بدون اينكه توقع داشته باشيد برايتان رخ 

خواهد داد.
 خرداد

رسيد.  خواهيد  سواالتتان  جواب  به  بزودى  بود،  سوال  عالمت  از  پر  برايتان  گذشته  هفته 
روزهاى خوبى در انتظار شماست. شما تخيلى قوى داريد و به آنچه كه مى خواهيد با تمركز 
كردن مى رسيد. با صبر و شكيبايى به اطرافيانتان بياموزيد كه ناشكيبا نباشند. روحيه تان را 

قوى نگه داريد.
  تير

رفتن به سفرى براى شما پيشنهاد مى شود، بهتر است فعال از رفت و آمد پرهيز كنيد. كليدى 
به دستتان مى رسد يا حرفى را مى شنويد كه گشايشى را به همراه دارد. با كسى كه مى دانيد 
دلسوز شماست بدخلقى نكنيد. چيزى مى خريد كه گران نيست اما خوشحالتان مى كند. كارى 

به زودى سروسامان پيدا مى كند، همانطور كه شما مى خواهيد.
  مرداد

دوستى خاله خرسه شخصى شما را ناراحت خواهد كرد، بهتر است سريع حرف دلتان را به 
اين دوست كه بى قصد اما از روى اشتباهات دائمى به شما ضربه مى زند، بگوييد. در مورد 
تصميمى كارى مجبور به دادن توضيح مى شويد، جبهه نگيريد. يك رابطه احساسى شما را 

متعجب خواهد كرد. هديه اى كوچك دريافت مى كنيد.
  شهريور

با درخواست مالى يا كاريتان موافقت خواهد شد. براى يك جابجايى برنامه ريزى مى كنيد. 
با او كه مى دانيد دوست تان دارد درد دل كنيد. اين كار شما را به هم نزديك تر مى كند. 
معامله اى كوچك پيش مى آيد. از فرصت پيش آمده استفاده كنيد. باليى از سرتان گذشته، 

شاكر باشيد و صدقه بدهيد.
  مهر

بعضى وقت ها بايد مشكالت را به زمان سپرد تا حل شود. هر چه بيشتر سعى كنيد، گره روى 
گره مى خورد. كتاب بخوانيد، فيلم ببينيد، ورزش و پياده روى كنيد تا روحيه تان بهتر شود. 
فشار زندگى كم خواهد شد. موضوعى پيش مى آيد، شك نكنيد و فقط حقيقت را بگوييد 

وگرنه به دردسر مى افتيد.
  آبان

شد. بى نظمى به دردسرتان خواهد  خواهيد  دقيقى  كارى تازه مجبور به برنامه ريزى  براى 
را  مغزتان  كه  سوالى  جواب  در  يكبار.  شيون  يكبار،  مرگ  باشيد.  داشته  انداز  پس  انداخت. 
درگير كرده با خودتان رو راست باشيد، در غير اين صورت بايد به تنهايى تاوانش را بدهيد. 

براى خريد يا فروش اين هفته زمان مناسبى است.
  آذر

در مورد دوستى بهتر است قوى باشيد و جلوى ظالم بايستيد. از حجم كارى تان اين روزها 
كم شده به جاى دل نگرانى به فكر پيدا كردن راه هاى درآمد تازه باشيد. كافى است كمى از 
خالقيتتان استفاده كنيد. در مورد خبرى كه مى شنويد بيشتر تحقيق كنيد. حقيقت با آنچه كه 

شنيده ايد فرق دارد.
  دى 

 چشمتان را روى رفتارهاى زشت يكى از اطرافيان فقط به خاطر محافظه كارى نبنديد. پس 
فرداى روزگار او در حق شما بدتر خواهد كرد. فصل جديد در زندگى تان آغاز شده، نتيجه 
تالش هاى ديروزتان را امروز خواهيد ديد و چيزى به دست مى آوريد كه با هيچ پولى قادر 

به خريدن آن نيستيد.
 بهمن

خلوص نيت داشته باشيد و در كارهايتان خيرانديش باشيد. با شخصى به ظاهر هم كه شده 
صلح كنيد تا كارها روبه راه باشد. مسائل مالى آنطور كه شما مى خواهيد پيش نمى رود. 
نگران نباشيد. اتفاقى در راه است. قصد شروع كارى را داريد. بدون تحقيق بى گدار به آب 

نزنيد، وگرنه پشيمان مى شويد.
 اسفند

يك شروع اشتباه مى توانيد شما را چند پله به عقب برگرداند كه برايتان جبران ناپذير است. 
بهتر است به خودتان مسلط باشيد و حرف بى ربطى كه فقط بر اثر ناراحتى به دوستان زده 
ايد، پس بگيريد و عذرخواهى كنيد. خريدى كه مى خواهيد به شكل دلخواهتان صورت مى 

گيرد. براى آينده برنامه ريزى كنيد.

فال اينترنت اين هفتهفال اينترنت اين هفته

     «حكايت بازرگان و عفريت» (شب نخست) 
همان گونه كه در شكل نشان داده شده، الگوى قّصة اول شهرزاد دقيقًا 
منطبق با وضعيت بحرانى اوست؛ اما تفاوت هايى نيز هست كه حكايت 

از شگردهاى لطيف تر و زيركانه تر شهرزاد دارد كه بدان اشاره مي شود:
ـ شهرزاد، عفريت را جايگزين شهريار نموده چون مي داند كه شهريار 
با آن خوى بهيمي اش بيشتر به عفريتى شبيه است و شهريار نيز، با بدى 
سنخيت بيشترى دارد؛ امّا بيشتر عفريت هاى قصّه هاى شهرزاد بر خالف 
ظاهر مهيب شان، در انتها رفتارى انسانى از آنها رخ مي دهد و به گونه اى 
مجرمان را مي بخشند. « اكنون شهريار نيز بايد با شهرزاد آن كند كه امير 
عفريتان كرده است؛ زيرا هيچ خودكامه اى نيست كه خود را از امير 

غوالن كمتر بداند! » (اسحاقيان، 1384: 51).
كه  مي داند  شهرزاد  است.  زن  حضور  از  خالى  شهرزاد  قصّة  اولين  ـ 
شهريار بشدّت زن ستيز است. پس جايى براى حضور زن در قصّه اش 
صالح نمي داند. در حكايات درونه گير اين حكايت اصلى نيز، شخصيت-

هايى منفى از زنان جلوه  گرند؛ زنانى مسخ كننده و جادوگر. شهرزاد 
دو دليل از نقل اين قصّه دارد. يكى اين كه با شهريار در زخمى كه از 
زنان خائن در وجودش رخنه كرده، همذات پندارى كند و از سوى ديگر، 
قدرت فراواقعى زنان را در لفاف قّصه براى شاه بازگو كند؛ باشد كه 

روز مبادا به كارش آيد.
ـ در هر دو حكايت درونه گير، مردان، زخم خوردة زنان عصيانگر و 

جادوگرشان هستند؛ چنانكه شهريار زخم خيانت زنان را مرهمى جز 
كشتن دختران بي دفاع نيافته است؛ بويژه حكايت پير و استر كه الگويى 
دقيق از زنان خائن و همبسترشدن شان با غالمكانى پست را در ذهن 
شاه زنده مي كند، پايانى به مراتب زجرآورتر از مرگ دارد؛ مسخ ِزن به 
استر تا پايان عمر، معادل روزى هزار بار مردن است. لّذت شنيدن اين 
قّصه براى شهريار دو چندان مى شود و براى شهرزاد نور اميدى از اين 
كه ديگر خواهران سرزمينش را در چنگال مرگ نبيند و نعمت حيات و 
زندگى را با كالم جادويش به آنها هديه كند. الگوى رسم شده (قصّه ى 

پير و استر)، تداعي گر سرگذشت شهريار و تكرار خيانت زنان است:
                         (A) سرگذشت شهريار    

(Á) (شب دوم)قّصة پير و استر  
حكايت پير دوم و دو سگش اگرچه نمايش يك زن فراواقعى (پرى) 
است كه به مسخ مردان دست مي يازد؛ اما شهرزاد، اين شكل نسبًة مثبت 
از زن را (مؤمن بودن پرى) به شكل يك زن فراواقعى، در برابر شهريار 
آفتابى مي كند تا در همان ابتدا به شاه بفهماند كه زنان خوب را تنها 
در ميان پريان بايد يافت و از سوى ديگر اين شخصيت مثبت زن، با 
حضور دو واسطه راوى به شاه معرفى مي شود. به بيان ديگر، شهرزاد 
خود بطور مستقيم به آفرينش شخصيت اين زن نمي پردازد و آن را از 
بسيار  ذهن  كه  مي داند  شهرزاد  مي كند.  بازگو  عفريت  براى  پيرى  زبان 
بيمارِ شاه، تعريف از زنان خوب و مثبت را برنمي تابد و با اين كار، تنها 

خود را به تيغ تيز شهريار مي سپارد. از طرفى ديگر «ملك از كجا بداند 
كه زن بعدى كه پاى به خوابگاهش مي گذارد، او را به يك قاطر بدل 
نخواهد كرد؟ چگونه مطمئن باشد كه از چنگال زِن بعدى برهد؟!  به 
نظر مي رسد كه شهرزاد همه چيز را در باب اين نيروهاى غريب مي داند. 
او كه بسادگى در باب جادو سخن مي گويد، دشوار است كه بپذيريم 
 ,mahdi خود از اجراى آن قاصر است» (ثمينى، 1379: 219 نقل از

.(133 :1995
ـ حكايتى كه شهرزاد بيان مي كند ساختة تخيّل اوست (حكايت اصلى) 
درونه  اى  (حكايات  مي كنند  بيان  پير  سه  و  بازرگان  كه  حكاياتى  امّا 
و فرعى) تصويرى از زندگى خودشان است. بدين ترتيب شخصيت-

هاى قصّة شهرزاد در جان شهريار به الگوهايى واقعى بدل مي شوند تا 
سرمشقى واقعى براى زندگى شهرزاد بسازند!

ـ شهرزاد در اين قصّه، نه تنها شخصيت قصّه هايش را با هنر قصّه گويى 
بازرگان و سه پير نجات مي دهد كه به نوعى قصّه گويى خود را نيز به 
عنوان يك درمان و دارو بطور غير مستقيم به شهريار گوشزد مي كند. 
«كه اگر عفريت سنگدل كه فرزند خود را از كف داده، با شنيدن قّصه 
داستان  با  ديده  را  همسرش  خيانت  صرفًا  كه  شاهى  چرا  مي شود،  رام 

تحت تأثير قرار نگيرد؟! » (ثمينى، 1379: 218).
ـ چهار در فرهنگ نمادها، نمادى زنانه شمرده شده است. شخصيت هاى 
نماد  اولين  اين  بازرگان).  و  پير  چهارنفرند (سه  شهرزاد  قّصه  انسانى 

زنانه است كه شهرزاد نا آگاهانه در قّصة خويش به كار برده است، هر 
چهار نفر، قصّه و سرگذشتى دارند 8 و با قصّه گويى نجات مي يابند و 

عفريت نيز از خون آنان در مي گذرد.
ـ «شهرزاد با زيركى با گفتن اين حكايت، موقعيتى مشابه با وضعيت 
خود مي سازد، بي آنكه اين همگونى را به رخ بكشد و يا مانند پدرش 
اشاره كند كه منظورش از عفريت، ملك است و منظورش از بازرگان 
بد عاقبت، خود و زنان سرزمينش» (ثمينى، 1379: 218). در مجموع، 
اين شگردها به همراه مواد ديگرى چون قصّه گويى شخصيت هاى اين 
حكايت، مهلت خواستن، به طرب آمدن عفريت از قّصة عجيب سه 
جمع  خود  در  را  شهرزاد  قصّه گويى  هنر  لُب  عفريت،  بخشيدن  پير، 
نموده و در سرتاسر قصّه هاى هزار و يك شب پراكنده شده اند. البته 
بعضى شگردها ايستا و بعضى متناسب با زمان و ميزان بهبودى شاه 
تغيير يافته و حتى گاهى كامالً عكس شگرد هاى اوليه پيش مي روند كه 

در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
حكايت صياد (ص 21)

 اين حكايت نيز در گروه حكايت هاى درونه گير است كه سه حكايت 
در درون آن جاى دارد. شخصيت ها، عفريت و صيادى سالخورده است. 
صياد روزى براى صيد ماهى به دريا مي رود و «چهاربار» تورش را به 
دريا مي اندازد و تنها در نوبت چهارم خمره  اى نصيبش مي شود. با باز 
قصد  عفريت  و  برمي كشد  سر  آن  درون  از  عفريتى  خمره،  در  كردن 
جان صياد مي كند. صياد حيله اى به كار مي گيرد و عفريت را دوباره به 
صياد  اما  است؛  آزادى مجدد  ناله خواهان  با  عفريت  مي فرستد.  خمره 
مي گويد: « دروغ مي گويى و َمثَل من و تو َمثَل وزير ملك يونان و حكيم 
رويان است...» (ص.25) صياد شروع به گفتن حكايت ملك يونان و 
حكيم رويان مي كند. كه حكايت ملك سندباد و حكايت وزير و پسر 
پادشاه در الية درونى آن قرار گرفته اند. قبل از آنكه به مطابقت الگوى 

ملك  قّصة  بپردازيم،  شهرزاد  و  شهريار  سرگذشت  با  صياد  حكايت 
يونان و حكيم رويان را كه از زبان صياد براى عفريت بيان شده است، 

با بخش دوم زندگى شهريار مطابقت مى دهيم.
ندارد.  وجود  زن  شخصيت  رويان  حكيم  و  يونان  ملك  قصة  در 
پادشاهى  به بيمارى برص دچار گشته و طبيبان از درمان آن ناتوان اند. 
تا اين كه حكيمى پارسى، شاه را براحتى درمان مي كند و همين امر ماية 
را  طبيب  كه  مي خواهد  پادشاه  از  وزير  مى گردد.  بدخواه  وزير  رشك 
بكشد؛ اما پادشاه با گفتن قّصة ملك سندباد حكايت وزير را از اين فكر 
شوم منصرف مي كند. شهرزاد با دو واسطه راوى (صياد، ملك يونان) 
زبان  از  پنجم  شب  در  قّصه  اين  مي گذارد.  ديگر  قصّه اى  درون  به  پا 
شاهى  پشيمانى  و  دورانديشى  عدم  در  وزيرش،  به  خطاب  پادشاهى 
گفته مي شود كه نابخردانه شاهينش را مي كشد. اين پرنده پادشاه را از 
وجود سم مهلك مار آگاه مي كند و پادشاه وقتى متوجه نيت شاهينش 
مى شود كه او را كشته است و بسيار پشيمان مي شود. شهرزاد با بيان 
اين قصّه با دو واسطه راوى (پادشاه، صياد) به پادشاه گوشزد مي كند 
كه حتى پادشاهى از كشتن شاهين بي گناه كه باعث نجات او از مرگ 
شده بود، بسيار نادم است. حال چگونه ممكن است، شهريار نسبت 
او  خود  بويژه  نكند؟  ندامت  اظهار  بي گناه  دختران  ساله  سه  كشتار  به 
و قصّه گويي اش كه براى شهريار حكم آب حياتى را دارد كه او را از 
ظلمت ديو نفسش، رهايى مي بخشد. (شاهين نجات دهنده) از طرفى 
شهرزاد با بيان اين قصّه از زبان پادشاهى كه راوى است، نشان مي دهد 
اگر  حتى  كه  نيست  بد  پادشاه  براى  قّصه گويى  و  حكايت  تنها  نه  كه 
اين  و  است  پسنديده  و  نيك  بسيار  بگويد،  حكايت  خود  هم  پادشاه 
تدبير در به سخن آوردن پادشاه از نظر روانشناسى، نوعى تخلية درونى 

و عامل كاستن از خشم و انتقام است.   
   ادامه دارد....

روند قّصه گويى شهرزاد در توالى قّصه هاى هزار و يك شب
مقاله پژوهشى      نويسندگان: مريم حسينى  و حميده قدرتى

مقايسه با پخشمقايسه با پخش
حقوق معنوى مؤلف به اعتبار خودش شامل «حق حرمت نام و عنوان مؤلف» حقوق معنوى مؤلف به اعتبار خودش شامل «حق حرمت نام و عنوان مؤلف» 
است؛ برخى از حقوقدانان از آن به عنوان «حق انتساب» و «حق ابوت بر اثر» است؛ برخى از حقوقدانان از آن به عنوان «حق انتساب» و «حق ابوت بر اثر» 
نام مى برند. ماده نام مى برند. ماده 33، قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ايران ، قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ايران 

به شرح زير به حق پخش نام و عنوان اثر اشاره دارد؛به شرح زير به حق پخش نام و عنوان اثر اشاره دارد؛
و  عرضه  و  پخش  و  نشر  انحصارى  حق  شامل  پديدآورنده  حقوق  ـ  و   عرضه  و  پخش  و  نشر  انحصارى  حق  شامل  پديدآورنده  حقوق  ـ  ماده ماده 33 

اجراى اثر و حق بهره بردارى مادى و معنوى از نام و اثر اوست.اجراى اثر و حق بهره بردارى مادى و معنوى از نام و اثر اوست.
اشعار  چنين  هنرمندان  و  مصنفان  و  مؤلفان  حقوق  حمايت  قانون  اشعار   چنين  هنرمندان  و  مصنفان  و  مؤلفان  حقوق  حمايت  قانون   2222 ماده ماده 
برخوردار  قانون  اين  حمايت  از  موقعى  پديد آورنده  مادى  حقوق  برخوردار مى دارد:  قانون  اين  حمايت  از  موقعى  پديد آورنده  مادى  حقوق  مى دارد: 
خواهد بود كه اثر براى نخستين بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا شده خواهد بود كه اثر براى نخستين بار در ايران چاپ يا پخش يا نشر يا اجرا شده 
باشد و قبًال در هيچ كشورى چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا نشده باشد، مطابق باشد و قبًال در هيچ كشورى چاپ يا نشر يا پخش و يا اجرا نشده باشد، مطابق 
اين ماده حق مادى اثر يك ايرانى كه براى نخستين بار در كشورى غير از ايران اين ماده حق مادى اثر يك ايرانى كه براى نخستين بار در كشورى غير از ايران 

چاپ يا نشر يا عرضه شده باشد از نظر اين قانون قابل حمايت نخواهد بود.چاپ يا نشر يا عرضه شده باشد از نظر اين قانون قابل حمايت نخواهد بود.
يا  چاپ  ايران  خارج  در  بار  نخستين  براى  كه  بيگانه  تبعة  يك  اثر  يا همچنين  چاپ  ايران  خارج  در  بار  نخستين  براى  كه  بيگانه  تبعة  يك  اثر  همچنين 
بى اشكال  ايران  در  آن  مجدد  عرضة  و  نشر  و  چاپ  شده،  عرضه  يا  و  بى اشكال نشر  ايران  در  آن  مجدد  عرضة  و  نشر  و  چاپ  شده،  عرضه  يا  و  نشر 
بوده، اما از حق مادى اثر خود در ايران بهره اى نخواهد برد. با توجه به اين بوده، اما از حق مادى اثر خود در ايران بهره اى نخواهد برد. با توجه به اين 
نقيصه و اعتراض هاى كشور هاى خارجى تصويب قانون ترجمه و تكثير كتب نقيصه و اعتراض هاى كشور هاى خارجى تصويب قانون ترجمه و تكثير كتب 
برخوردارى  و  داد  پاسخ  مشكل  اين  به  حدودى  تا  صوتى  آثار  و  نشريات  برخوردارى و  و  داد  پاسخ  مشكل  اين  به  حدودى  تا  صوتى  آثار  و  نشريات  و 
بيگانگان از حق مادى را منوط به وجود عهدنامه يا معامله متقابل نموده است بيگانگان از حق مادى را منوط به وجود عهدنامه يا معامله متقابل نموده است 

(ماده (ماده 66 قانون مصوب  قانون مصوب 5252).).
مقايسه با تكثيرمقايسه با تكثير

معنى لغوى تكثير زياد كردن، افزودن است. تكثير اثر اولين و بديهى ترين حقى معنى لغوى تكثير زياد كردن، افزودن است. تكثير اثر اولين و بديهى ترين حقى 
است كه پديدآورنده نرم افزار دارد.است كه پديدآورنده نرم افزار دارد.

ديگران  ولى  نموده،  تكثير  را  خود  به  متعلق  افزار  نرم  دارد  حق  ديگران پديدآورنده  ولى  نموده،  تكثير  را  خود  به  متعلق  افزار  نرم  دارد  حق  پديدآورنده 
اجازه انجام اين عمل را حتى براى يك نسخه ندارند. اين حق بنيادى ترين حق اجازه انجام اين عمل را حتى براى يك نسخه ندارند. اين حق بنيادى ترين حق 

پديد آورند يك اثر است.پديد آورند يك اثر است.
حق نشر و تكثير اثر شامل عمل تثبيت و ضبط مادى اثر به طرق مختلف (از حق نشر و تكثير اثر شامل عمل تثبيت و ضبط مادى اثر به طرق مختلف (از 
سينمايى و  مكانيكى،  ضبط  طراحى، گراور، قالب گيرى  عكاسى،  سينمايى و قبيل چاپ،  مكانيكى،  طراحى، گراور، قالب گيرى ضبط  عكاسى،  قبيل چاپ، 
مغناطيسى) مى گردد و امكان مى دهد كه اثر غيرمستقيم به اطالع عموم برسد. مغناطيسى) مى گردد و امكان مى دهد كه اثر غيرمستقيم به اطالع عموم برسد. 
به خاطر اهميت فراوانى كه حق تكثير اثر دارد، كل حقوق صاحب اثر به كپى به خاطر اهميت فراوانى كه حق تكثير اثر دارد، كل حقوق صاحب اثر به كپى 

رايت (كه معادل فارسى ان حق تكثير است) تعبير مى شود.رايت (كه معادل فارسى ان حق تكثير است) تعبير مى شود.
مقايسه با افشامقايسه با افشا

مفهوم  است.  اطالعات  ارائه  معنى  به  مفهوم  گسترده ترين  در  افشا  مفهوم اصطالح  است.  اطالعات  ارائه  معنى  به  مفهوم  گسترده ترين  در  افشا  اصطالح 
افشا، ارائه حداقل اطالعات مورد نياز استفاده كنندگان به نحوى است كه آن ها افشا، ارائه حداقل اطالعات مورد نياز استفاده كنندگان به نحوى است كه آن ها 
را گمراه نكند. افشا در محدودترين معناى خود شامل مواردى نظير بحث و را گمراه نكند. افشا در محدودترين معناى خود شامل مواردى نظير بحث و 

تحليل در مورد يك اثر هنرى يا ادبى است.تحليل در مورد يك اثر هنرى يا ادبى است.
حقوق معنوى، چون حق افشاى اثر، حق نام و عنوان، حق تماميت اثر و حق حقوق معنوى، چون حق افشاى اثر، حق نام و عنوان، حق تماميت اثر و حق 
محسوب  فكرى  مالكيت  اخالقى  حقوق  مهم ترين  از  اثر،  استرداد  و  محسوب عدول  فكرى  مالكيت  اخالقى  حقوق  مهم ترين  از  اثر،  استرداد  و  عدول 
مى شوند و در نظام هاى حقوقى (البته با اختالف در موارد) به رسميت شناخته مى شوند و در نظام هاى حقوقى (البته با اختالف در موارد) به رسميت شناخته 
مهم ترين  ندارد.  وجود  نظر  وحدت  حقوق  اين  اعتبار  مبانى  درباره  اند.  مهم ترين شده  ندارد.  وجود  نظر  وحدت  حقوق  اين  اعتبار  مبانى  درباره  اند.  شده 
مبنا كه در شكل گيرى و توسعه و تعميق اين حقوق تأثير داشته است، مبناى مبنا كه در شكل گيرى و توسعه و تعميق اين حقوق تأثير داشته است، مبناى 
شخصيت است كه كانت ارائه كرده و در آثار هگل يافت مى شود و افرادى، شخصيت است كه كانت ارائه كرده و در آثار هگل يافت مى شود و افرادى، 

چون گيركه مورد تعميق قرار داده اند.چون گيركه مورد تعميق قرار داده اند.
و  مكان  زمان،  درباره  آن  اساس  بر  نويسنده  كه  است  حقى  اثر،  افشاى  و حق  مكان  زمان،  درباره  آن  اساس  بر  نويسنده  كه  است  حقى  اثر،  افشاى  حق 
چگونگى افشاى اثر خود به شخص يا اشخاصى تصميم مى گيرد. وجود اين چگونگى افشاى اثر خود به شخص يا اشخاصى تصميم مى گيرد. وجود اين 
حق براى پديد آورنده، ديگران را از اجبار نويسنده به افشاى اثر باز مى دارد و حق براى پديد آورنده، ديگران را از اجبار نويسنده به افشاى اثر باز مى دارد و 

هيچ كس نمى تواند پديد آورنده را به افشاى اثر خود مجبور سازد.هيچ كس نمى تواند پديد آورنده را به افشاى اثر خود مجبور سازد.
برخى قوانين حق افشاى اثر را با «حق اقتصادى اجازه اولين نشر» پيوند داده برخى قوانين حق افشاى اثر را با «حق اقتصادى اجازه اولين نشر» پيوند داده 
اند، يعنى اينكه با انتقال حق اقتصادى اولين نشر، ديگر حق افشاى اثر براى اند، يعنى اينكه با انتقال حق اقتصادى اولين نشر، ديگر حق افشاى اثر براى 
پديد آورنده نمى ماند؛ اما حق افشاى اثر در كشورهايى، چون فرانسه و آلمان پديد آورنده نمى ماند؛ اما حق افشاى اثر در كشورهايى، چون فرانسه و آلمان 
ادامه  نيز  نشر  اولين  اقتصادى  حق  واگذارى  از  بعد  حتى  و  است  ادامه گسترده تر  نيز  نشر  اولين  اقتصادى  حق  واگذارى  از  بعد  حتى  و  است  گسترده تر 

مى يابد.مى يابد.
بر فرض ادامه يافتن حق افشاى اثر و واگذارى حق اقتصادى اولين نشر به بر فرض ادامه يافتن حق افشاى اثر و واگذارى حق اقتصادى اولين نشر به 
ديگرى، ممكن است ميان اين دو تزاحم به وجود آيد. يعنى در واگذارى حق ديگرى، ممكن است ميان اين دو تزاحم به وجود آيد. يعنى در واگذارى حق 
نشر به ديگرى، پديد آورنده ملزم است اثر را افشا و از طرف ديگر با استناد نشر به ديگرى، پديد آورنده ملزم است اثر را افشا و از طرف ديگر با استناد 
به حق افشاى اثر، وى مى تواند از افشاى اثر ممانعت كند. برخى از حقوقدانان به حق افشاى اثر، وى مى تواند از افشاى اثر ممانعت كند. برخى از حقوقدانان 

براى پاسخ به اين سؤال، سه صورت را از هم جدا كرده اند.براى پاسخ به اين سؤال، سه صورت را از هم جدا كرده اند.
صورت اول: جايى است كه پديد آورنده بر اثر قوه قاهره عمل را انجام نداده يا صورت اول: جايى است كه پديد آورنده بر اثر قوه قاهره عمل را انجام نداده يا 
آن را به اتمام نرسانده است. مثًال نويسنده اى با ناشرى قراردادى براى نگارش آن را به اتمام نرسانده است. مثًال نويسنده اى با ناشرى قراردادى براى نگارش 
يك كتاب معيّن و با طرح نامه معيّن منعقد كرده است. اما بر اثر قوه قاهره و يك كتاب معيّن و با طرح نامه معيّن منعقد كرده است. اما بر اثر قوه قاهره و 

امور خارج از اختيار، نويسنده نتوانسته است كتاب را به اتمام برساند. حال امور خارج از اختيار، نويسنده نتوانسته است كتاب را به اتمام برساند. حال 
اگر ناشر به همان مقدار اثر رضايت داشته باشد و حاضر باشد كار ناقص را اگر ناشر به همان مقدار اثر رضايت داشته باشد و حاضر باشد كار ناقص را 
بپذيرد، نويسنده مى تواند از تسليم اثر به ناشر امتناع ورزد. زيرا آنچه موضوع بپذيرد، نويسنده مى تواند از تسليم اثر به ناشر امتناع ورزد. زيرا آنچه موضوع 
قرارداد است، يك مجموعه معيّن است كه با عدم تحقق آن موضوع قرارداد قرارداد است، يك مجموعه معيّن است كه با عدم تحقق آن موضوع قرارداد 

محقق نشده است.محقق نشده است.
اكنون اگر از ناحيه نويسنده به ناشر زيان وارد شده و اركان و شرايط مسئوليت اكنون اگر از ناحيه نويسنده به ناشر زيان وارد شده و اركان و شرايط مسئوليت 

مدنى محقق باشد، ناشر مستحق دريافت خسارت خواهد بود.مدنى محقق باشد، ناشر مستحق دريافت خسارت خواهد بود.
صورت دوم: جايى است كه پديد آورنده كار فكرى را شروع كرده است، ولى صورت دوم: جايى است كه پديد آورنده كار فكرى را شروع كرده است، ولى 
آن را به اتمام نرسانده، يا به اتمام رسانده، ولى از آنچه انجام گرفته رضايت آن را به اتمام نرسانده، يا به اتمام رسانده، ولى از آنچه انجام گرفته رضايت 
ندارد. مثًال پديد آورنده يك اثر داستانى از داستانى كه نوشته رضايت ندارد و ندارد. مثًال پديد آورنده يك اثر داستانى از داستانى كه نوشته رضايت ندارد و 

اكنون مى خواهد از دادن اثر به ناشر خوددارى ورزد.اكنون مى خواهد از دادن اثر به ناشر خوددارى ورزد.
در اينجا نيز پديد آورنده مى تواند از دادن اثر به ناشر خوددارى ورزد؛ با اين در اينجا نيز پديد آورنده مى تواند از دادن اثر به ناشر خوددارى ورزد؛ با اين 
توجيه كه موضوع قرارداد، پديد آوردن اثر در يك حد مطلوب بوده و، چون توجيه كه موضوع قرارداد، پديد آوردن اثر در يك حد مطلوب بوده و، چون 
اين عمل صورت نگرفته است، در واقع موضوع قرارداد محقق نشده است. اين عمل صورت نگرفته است، در واقع موضوع قرارداد محقق نشده است. 

مانند صورت گذشته.مانند صورت گذشته.
اگر از ناحيه عدم انجام تعهد به ناشر زيانى وارد شده باشد، براساس ضوابط اگر از ناحيه عدم انجام تعهد به ناشر زيانى وارد شده باشد، براساس ضوابط 

مسئوليت مدنى بايد خسارات وارد را جبران نمود.مسئوليت مدنى بايد خسارات وارد را جبران نمود.

و  رسانده  اتمام  به  را  فكرى  كار  آورنده  پديد  كه  است  جايى  سوم:  و صورت  رسانده  اتمام  به  را  فكرى  كار  آورنده  پديد  كه  است  جايى  سوم:  صورت 
از آن هم رضايت دارد، اما با استناد به حق اخالقى افشاى اثر از تسليم آن از آن هم رضايت دارد، اما با استناد به حق اخالقى افشاى اثر از تسليم آن 
به ناشر براى نشر خوددارى مى ورزد. حال يا اينكه وى مى خواهد اثر را به به ناشر براى نشر خوددارى مى ورزد. حال يا اينكه وى مى خواهد اثر را به 
ناشر ديگرى بدهد و يا اصًال آن را منتشر نسازد. اكنون بايد ديد آيا در اين ناشر ديگرى بدهد و يا اصًال آن را منتشر نسازد. اكنون بايد ديد آيا در اين 
حالت مى توان وى را به تسليم اثر به ناشر الزام كرد. برخى بر اين باورند كه حالت مى توان وى را به تسليم اثر به ناشر الزام كرد. برخى بر اين باورند كه 
در اين صورت الزام ميسر است، زيرا حتى اگر حق افشاى اثر پذيرفته شود، در اين صورت الزام ميسر است، زيرا حتى اگر حق افشاى اثر پذيرفته شود، 
پديد آورنده نمى تواند از اين حق سوء استفاده كند و از واگذارى اثر به ناشر پديد آورنده نمى تواند از اين حق سوء استفاده كند و از واگذارى اثر به ناشر 

خوددارى ورزد.خوددارى ورزد.
در اينجا وى مى تواند درباره زمان، مكان و چگونگى نشر اثر خود با ناشر به در اينجا وى مى تواند درباره زمان، مكان و چگونگى نشر اثر خود با ناشر به 

توافق برسد و به اين صورت ميان دو حق جمع به وجود آيد.توافق برسد و به اين صورت ميان دو حق جمع به وجود آيد.
ادامه دارد ...ادامه دارد ...

ادامه ادامه آشنايى با برخى از ظرفيت ها و خألهاى قانونى حوزه نشر آثار ادبى و هنرىآشنايى با برخى از ظرفيت ها و خألهاى قانونى حوزه نشر آثار ادبى و هنرى
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همدان  بسكتبال  جوان  داوران 
سوت  كشور  يك  دسته  ليگ  در 

خواهند زد.
حميدرضا جعفرى و سهيل بكايى 
براى  استان  جوان  داوران  از 
مسابقات  برگشت  دور  قضاوت 
سرى  از  شمال  الف  گروه 
مسابقات ليگ دسته يك كشور كه 
ميشود  برگزار  سنندج  ميزبانى  به 

راهى اين شهر شدند.
هر دو داور بعد از قضاوت خوبى 

و  مسابقات  اين  دوم  روز  در  كه 
خانه  تيم  دو  حساس  تقابل  در 
بسكتبال كردستان و خانه بسكتبال 
كرمانشاه داشتند، بار ديگر از طرف 
بسكتبال  فدراسيون  داوران  كميته 
شدند  دعوت  مسابقات  اين  به 
اين  مسابقات  روز  آخرين  در  تا 
قاضى  برگشت،  مرحله  در  گروه 
جدال تيم هاى صدر جدولى خانه 
جدولى  ته  و  كردستان  بسكتبال 

خانه بسكتبال قزوين باشند.

قضاوت داوران جوان بسكتبال 
همدان در ليگ دسته يك كشور

تيم  و  كشور  پدافند  رعد  كاراته  تيم  تمرينى  اردوى 
در  كبودراهنگ  كاراته  خانه  در  كبودراهنگ  كاراته 

حال برگزارى است.
كشور  رعدپدافند  تيم  سرمربى  شهگل  كرم  اهللا 
تيم  و  كبودراهنگ  شهرستان  آقايان  كاراته  گفت:تيم 
كاراته رعد پدافند كشور براى حضور پر قدرت در 
با  را  خود  تمرينات  روز ها  اين  كشور  كاراته  ليگ 

رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى انجام مى دهند.
بيان  با  هم  كبودراهنگ  كاراته  تيم  سرمربى  سلطانى 
اينكه اين دره از مسابقات در دو سبك كميته و كاتا 
بمدت  تمرينى  اردوى  اين   : افزود  شود  مى  برگزار 

يك هفته در حال برگزاريست.
شهرستان  كاراته  بانوان  تيم  يك  و  آقايان  تيم  دو 

كبودراهنگ بعنوان نماينده استان همدان در مسابقات 
ليگ برتر كشور شركت مى كنند.

اردوى تمرينى تيم كاراته رعد پدافند كشور در اردوى تمرينى تيم كاراته رعد پدافند كشور در 
كبودراهنگكبودراهنگ

شماره 25 خاطره ساز تيم ملى فوتبال ايران، كه از جام ملت هاى 
مايلى كهن  تيم  چپ  جناح  در  و  درخشيد  امارات   1996 سال 
غوغايى به پا كرد، امشب بعد از يك هفته جدال با ويروس كرونا 
قربانيان  قاب  در  ديگر  ستاره  يك  درآمد؛  پاى  از  45سالگى  در 

بالى عالم گير.
پيراهن عجيب شماره 25 را در تركيب تيم ملى دوست داشتنى 
فوتبال ايران زير نظر محمد مايلى كهن مى پوشيد و جزو نسلى بود 

كه فوتبال ايران را دوباره در آسيا سر زبان ها انداخت.
به گزارش «تابناك ورزشى»؛ مهرداد ميناوند، يكى از چهره هاى 
برجسته تاريخ باشگاه پرسپوليس در پست هافبك چپ، پس از 
چند روز دست و پنجه نرم كردن با بيمارى كرونا، امشب دار فانى 

را وداع گفت.
به  حالش  وخامت  دليل  به  گذشته  هفته  از  كه  ميناوند  مهرداد 
بر  سالگى  در 45  امشب (چهارشنبه)  بود،  شده  منتقل  بيمارستان 
اثر كرونا درگذشت. اين در حالى است كه پزشكان از بهبود نسبى 
شرايط جسمانى او بعد از حمالت اوليه مى گفتند و شانس زنده 
ماندنش را باال ارزيابى كرده بودند، ولى كرونا بى رحم بود و دل 

فوتبالى ها را شكست.
حاال ميناوند نيز به قاب چهره هاى سرشناس ايرانى كه قربانى اين 

ويروس عالم گير شدند، پيوسته است.
ميناوند متولد سال 1354 بود و طى سال هاى 1375 تا 1382، 75 
چپ  مدافع  اين  كرد.  تن  بر  را  ايران  فوتبال  ملى  تيم  پيراهن  بار 
فوتبال ايران، سال 1374 از پاس به پرسپوليس آمد و در سه سال 
ثمر  به  و 13گل  كرد  بازى  تيم  اين  پيراهن  با  بار  حضورش 89 
رساند. او در ادامه به اشتورم گراتس اتريش ترانسفر شد و طى 

سه سال 67 بازى هم براى اين تيم انجام داد.
ميناوند در ادامه براى شارلوا بلژيك و الشباب امارات بازى كرد و 
دوباره در سال 1382 به پرسپوليس بازگشت و پيراهن تيم محبوب 
خود را بر تن كرد. دوره دوم حضورش در پرسپوليس فقط يك 
سال طول كشيده و در ادامه اين مدافع چپ پا راهى سپاهان و 

راه آهن شد و در سال 1384 از فوتبال خداحافظى كرد.
ميناوند در عرصه مربيگرى خيلى فعاليت نكرد و فقط دو سال در 
خونه به خونه و يك سال هم در سپيدرود رشت حضور داشت. در 
سال هاى اخير مهرداد ميناوند با ورود به عرصه اجرا، با كارگزار 

اجرا  را  پرسپوليس  برنامه هاى  و  همكارى  پرسپوليس  باشگاه 
مى كرد.

او اخيرا در چند جدل كالمى با ستاره هاى پيشكسوت تيم رقيب 
و حتى برخى از هم تيمى هاى سابق، خبرساز شده بود اما مرگ او 
همه را غافلگير كرد. مرگى پيش از رسيدن به ميانه دهه پنجم عمر!

 فوت به دليل آمبولى ريه
الله  بيمارستان   ICU دپارتمان  رئيس  لطفى،  حسين  امير  دكتر 
تهران، درباره درگذشت مهرداد ميناوند اظهار كرد: ابتدا اين ضايعه 
تا  ايشان  وضعيت  كه  شرايطى  در  متاسفانه  مى گويم.  تسليت  را 
ساعت 6 عصر اميدوار كننده بود و درصد اكسيژن خونشان باالى 
بود،  پايدار  خونشان  فشار  و  كليوى  وضعيت  و  بود  درصد   90
ناگهان يك آمبولى بزرگى رخ داد و شرايط را ناگهانى وخيم و 

طوفانى كرد.
وى افزود: در ادامه ضربان قلبشان به شدت افزايش پيدا كرد و 
درصد اكسيژن پايين آمد. عليرغم اينكه تيم پزشكى تالش زيادى 
آمبولى  علت  به  و  نبود  آميز  موفقيت  شرايط  متاسفانه  داد،  انجام 

ريه فوت كردند.

رييس دفتر رييس جمهورى در واكنش به ادعاى 
به  آمريكا  بازگشت  درصورت  اسرائيل  مقامات 
آمريكا  جديد  دولت  مى كنم  فكر  گفت:  برجام 
مثل ساير كشورها، استقالل خود را دارد و اين 
روانى  جنگ  صرفًا  صهيونيستى  رژيم  كارهاى 

است.
به گزارش تابناك به نقل از ايسنا، محمود واعظى 
جمع  در  دولت  هيئت  امروز  جلسه  حاشيه  در 
واكنش  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  خبرنگاران 
ايران به ادعاى اسرائيل براى حمله به جمهورى 
برجام  به  آمريكا  بازگشت  صورت  در  اسالمى 
چيست، اظهار كرد: هم مردم ما و هم مردم منطقه 
االن  تا  صهيونيستى  رژيم  مسئوالن  كه  ادبياتى  با 
داشته اند، آشنايى دارند. آنان بيشتر حرف مى زنند 
و دنبال جنگ روانى هستند و عمًال نه برنامه اى 
كار  اين  عهده  از  نه  و  دارند  توانايى  نه  و  دارند 

برمى آيند.
مسلح  نيروهاى  ايران  از  دفاع  در  افزود:  وى 
ما  كه  مختلفى  مانورهاى  و  هستند  ورزيده  ما 
جنگ  قصد  ما  كه  است  عالمتى  اين  داشته ايم، 
نداريم، ولى در زمينه دفاع از كشور جدى هستيم.

البته  كرد:  تصريح  رييس جمهورى  دفتر  رييس 
مى كنند  فكر  صهيونيستى  رژيم  مسئوالن  برخى 
كه هر حرفى كه بزنند واشنگتن اين حرف ها را 
مى پذيرد؛ حاال يك ترامپى بود كه او دامادى داشت 
و در حقيقت دامادش كارگزار صهيونيست ها در 
واشنگتن بود و يك سرى كارها را انجام مى داد 
اما  مى كرد  را تأمين  صهيونيستى  رژيم  نظرات  و 
ساير  مثل  آمريكا  جديد  دولت  مى كنم  فكر  من 
كارهاى  اين  و  دارند  را  خود  استقالل  كشورها، 

رژيم صهيونيستى صرفًا جنگ روانى است.
به  آمريكا  بازگشت  احتمال  به  اشاره  با  واعظى 
برجام و رفع تحريم ها، گفت: اين يك موضوعى 
برخى  هم  و  صهيونيستى  رژيم  هم  كه  است 
كه  سعودى  عربستان  همچون  منطقه  كشورهاى 
با ما دشمن هستند دارند خيلى تالش مى كنند كه 
اين اتفاق رخ ندهد و البى گرى هاى خود را در 
آمريكا انجام مى دهند اما نبايد چنين مواردى را 

جدى بگيريم.
آيا  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  همچنين  وى 
جلسه  به  صداوسيما  رييس  نشدن  دعوت  علت 
برنامه  حاشيه هاى  با  مرتبط  دولت  هيئت  امروز 
«زاويه» است، تاكيد كرد: صداوسيما در برخى از 
برنامه هايى كه دارد چه زنده و چه ضبط شده، در 
گزينش افرادى كه براى حضور دعوت مى كند، به 
نوعى كسانى را انتخاب مى كند كه تابلودار هستند 
شرايطى  در  ما  كه  حالى  در  دولتند،  مخالف  و 
نيازمند  ديگرى  زمان  هر  از  بيش  كه  هستيم 
تحميلى  جنگ  از  تا  هستيم  هماهنگى  و  انسجام 
اقتصادى عبور كنيم. صداوسيما نبايد با برنامه ها 

و مستنداتى كه مى سازد مردم را نااميد سازد.
رييس دفتر رييس جمهورى تصريح كرد: برنامه اى 
كه در آن يك روحانى را دعوت كرده بودند و 
جمهورى  رييس  به  بد  بسيار  لحن  يك  با  اينكه 
توهين مى كند، اين امرى بود كه براى وزراى ما 
قابل قبول نبود و گفتند نمى شود كه صداوسيمايى 

كه متعلق به نظام است اينگونه عمل كند.
رييس  كه  نمى دانم  شد:  يادآور  همچنين  واعظى 
دعوت  دولت  هيئت  امروز  جلسه  به  صداوسيما 
بوديم  ما  كه  اتاقى  آن  در  اما  نه،  يا  است  شده 

ايشان حضور نداشت.
وزير  احضار  درباره  پرسشى  به  پاسخ  در  وى 
سال  از  ما  موضع  گفت:  دادستانى،  به  ارتباطات 
در  مى تواند  مجازى  فضاى  كه  بوده  اين   92
گيرد  قرار  اقتصادى  فعاليت هاى  و  مردم  خدمت 
اين  درباره  مجازى  فضاى  بحث  دنيا  تمام  در  و 
را  ويدئويى  يا  ببيند  را  توييتى  كسى  كه  نيست 
فضاى  مردم،  زندگى  از  بخشى  االن  كند؛  تماشا 

مجازى است.
رييس دفتر رييس جمهورى يادآور شد: در همين 
سال  از  مجازى  فضاى  اگر  كرونا  شيوع  مدت 
چه  مردم  امورات  بود،  نكرده  پيدا  گسترش   92
با  خدمات  دريافت  چه  و  كسب وكار  زمينه  در 
مشكل مواجه مى شد. همچنين براى دانشجويان 
است  مجازى  فضاى  اين  امروز  دانش آموزان  و 
كه فرصت آموزش را فراهم كرده. پس ما فضاى 

مجازى را فقط نبايد هزينه ببينيم.
واعظى تصريح كرد: اگر در فضاى مجازى يك 
 - نمى شود  نمى گويم  من  كه   - مى شود  فسادى 
كار  و  كنيم  پيدا  راه حل  مشكالتش  براى  بايد 
هم  كسب وكارها  دهيم  اجازه  و  كنيم  فرهنگى 
در  فساد  با  ما  كه  است  مشخص  اما  رود  پيش 
قضاييه  قوه  با  و  مخالفيم  شديداً  مجازى  فضاى 
هم در اين زمينه همكارى مى كنيم اما اجازه دهيم 

فضاى مجازى فعاليت خود را داشته باشد.
دولت  موضع  درباره  پرسشى  به  پاسخ  در  وى 
نماينده  از  سرباز  يك  خوردن  سيلى  درباره 
مجلس، اظهار كرد: آن روزى كه اين اتفاق افتاد 
كه  وظيفه  سرباز  يك  كه  شديم  متأسفم  ما  همه 
يك  سوى  از  مى كند  عمل  خود  وظيفه  به  دارد 
كند  قانون شكنى  مى خواهد  كه  مجلس  نماينده 
و با مقاومت آن سرباز مواجه مى شود با توهين 
هم  كار  اين  مى كند.  برخورد  او  با  زدن  سيلى  و 
از نظر افكار عمومى و دولت و همگان محكوم 
درباره  مجلس  رييس  آنچه  اميدوارم  است. 
حرف  يك  فقط  گفت  موضوع  اين  به  رسيدگى 

نباشد و عكس العمل جدى انجام شود.
اعالم  به  اشاره  با  رييس جمهورى  دفتر  رييس 
شكايت رييس نيروى انتظامى از نماينده مجلس، 
گفت: وقتى اين موضوع اعالم شد ديگر نمى شود 
نيروى  كند.  شكايت  مجدداً  و  بيايد  هم  دولت 
در  است.  ارتباط  در  كشور  وزير  با  ما  انتظامى 
مجموع در زمينه اين اتفاق ناخوشايندى كه افتاد، 
عكس العمل مردم در فضاى مجازى قابل تقدير 

است.
وزارت  آيا  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  واعظى 
داشته  دادستانى  برابر  حقوقى  استدالل  ارتباطات 
يا نه، گفت: آن بخشى كه سياست گذارى است 
كه  بدانند  بايد  همه  است،  دولت  اختيار  در  و 
رييس  شود،  اجرا  سياست ها  اين  جايى  در  اگر 
رييس  كه  آنچه  اما  است.  آن  حامى  جمهورى 
گسترش  كه  است  همين  گفت  امروز  جمهورى 
بوده  دولت  سياست هاى  مصداق  مجازى  فضاى 
است و اگر آقاى جهرمى قرار است به اين دليل 

اگر  ،اما  كنيد  محاكمه   را  من  پس  شود،  محاكمه 
موارد ديگرى هست كه بحث ديگرى است.

است  قرار  آيا  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  وى 
داشته  مذاكراتى  هم  روسيه  واكسن  درباره  ايران 
با  هم  است  ماه  دو  حدود  كرد:  اظهار  باشد، 
روس ها و هم با چينى ها و هم با هندى ها مذاكره 
مى كنيم. سرعت مذاكرات با روس ها بيشتر شده 
و در يك ماه گذشته تمام اسنادى كه داشتند را 
براى ما فرستادند و گروه علمى ما تمام اين ها را 
بررسى كرده است و در دو روز گذشته اين تاييد 
شده و تأييديه را ديشب براى روس ها فرستاديم 
اميدواريم  و  شده  فراهم  هم  قرارداد  مقدمات  و 
همين امروز يا فردا امضا شود و اولين محموله 

آن قبل از 22 بهمن به تهران برسد.
اينكه  بر  تاكيد  با  رييس جمهورى  دفتر  رييس 
توليد  واكسن هاى  از  جدى  حمايت  ما  سياست 
داخل است، گفت: ولى ما نمى توانيم مردم را تا 
ايرانى  واكسن هاى  آماده شدن  براى  بهار  اواخر 
يك  ما  بهار  اواخر  تا  حاال  از  بگذاريم،  منتظر 
با  ديگر  طرف  از  و  بستيم  كووكس  با  قرارداد 
سه كشورى كه نام بردم به دنبال بستن قرار داد 
هستيم و درباره خريدمان از كووكس هم داريم 
محموله  اولين  زودتر  هرچه  كه  مى آوريم  فشار 
آن به دست ما برسد. همچنين ميزان دو ميليون 
دوز از واكسن روسى را هم براى قرارداد در نظر 

گرفته ايم.
واعظى در پاسخ به پرسشى درباره اطمينان ايران 
از واكسن  خارجى كووكس اظهار كرد: ما 16.5 
ميليون دوز واكسن از كووكس خريدارى و هزينه 
آن را هم پرداخت كرديم و منتظريم كه نوبت مان 
رايزنى  داريم  البته  شود.  ارسال  ما  و براى  برسد 

مى كنيم تا ارسال بخش اول آن را جلو بيندازند.
اين  به  پاسخ  در  رييس جمهورى  دفتر  رييس 
خانگى  حصر  در  گشايشى  آيا  كه  پرسش 
ميرحسين موسوى و مهدى كروبى در حال انجام 
است، گفت: نمى دانم اما عالئمش دارد مشاهده 

مى شود.

جلسه هماهنگى برنامه هاى دهه فجر در روستاها با 
هيئت روستايى شهرستان تويسركان برگزار شد.

جلسه اى با حضور شايسته سرپرست اداره ورزش و 
جوانان شهرستان تويسركان و رئيس هيئت روستايى 
و عشايرى و دبير هيئت و دهياران روستاهاى : سيد 
شهاب ، بابا كمال ، وردآورد عليا ، حاجى آباد ، الميان 
، آريكان ، اشترمل و اشتران در محل اداره ورزش و 

جوانان برگزار شد .
برگزارى  براى  ريزى  برنامه  جلسه  اين  از  هدف 
بهداشتى  هاى  پروتكل  رعايت  با  ورزشى  مسابقات 

به مناسبت دهه فجر بود.
با  گفت:  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست  شايسته 
به  روستايى  ورزش  هاى  خانه  بودن  مجهز  به  توجه 

توان  مى   ، دارت  و  دستى  فوتبال   ، پنگ  پينگ  ميز 
مسابقات را در بخش آقايان با وسايل موجود و در 
بخش خانم ها مسابقه دارت را برگزار نمود، پيشنهاد 
مى¬شود مسابقه را با نام شهيد و يا شهداى روستا 

نامگذارى كرد.
الميان  و  شهاب  سيد  روستاهاى  در  افزود:  وى 

مسابقات واليبال و فوتسال نيز برگزار خواهد شد.
و  روستايى  هيئت  رئيس  اسدبيگى  جلسه  ادامه  در 
بازى هاى بومى محلى گفت: عالوه بر اينها مسابقه 
مبارك  ايام  اين  در  را  فضا  تواند  مى  نيز  طناب كشى 
برگزار  خانمها  و  آقايان  بخش  در  و  كند  تر  مفرح 

گردد. در پايان جلسه مصوباتى اتخاذ شد

مسابقات دهه فجر در روستاه هاى تويسركانمسابقات دهه فجر در روستاه هاى تويسركان
 برگزار مى شود برگزار مى شود

20 فايده ورزش كردن براى 
سالمتى بدن

بحث از فوايد ورزش كردن كه مى شود بر شمردن آن ها كارى 
اگر  است.  شمار  بى   تعدادشان  كه  چرا  است  دشوار  بسيار 
همين حاال شروع كنيد به بر شمردن فوايد ورزش كردن براى 
سالمتى تان، تا زمانى كه موهاى تان مثل دندان هاى تان سفيد شوند 
بايد به اين كار ادامه دهيد و تازه آن موقع هم هنوز به آخرين 
مورد نرسيده ايد! با وجود اين، انواع بسيار زيادى از ورزش هاى 
شما  شخصى  هدف  به  آن ها  انتخاب  كه  دارند  وجود  مختلف 
بستگى دارند. بايد ديد كدام ورزش ها از همه بهتر با روحيات 
شما هماهنگ و سازگار هستند. بعضى از ورزش ها وجود دارند 

كه براى هر شخصى با شرايط فيزيكى عادى مناسبند.
ورزش روزانه

ورزش روزانه نه تنها يعنى ورزشى كه هر روز مى توانيد انجام 
صورت  به  «بايد»  يا  است»  «بهتر  كه  ورزشى  يعنى  بلكه  دهيد 

روزانه انجام دهيد.
را  آن ها  مى توانيد  كه  ورزش هايى  براى  پيشنهادهايى  يا  مثال ها 

روزانه انجام دهيد:
– دو آهسته

– دوچرخه سوارى
– پياده روى

– طناب زدن (باال پايين پريدن)
– حركات كششى

فوايد ورزش روزانه
آن  از  يكى  و  هستند  فراوان  روزانه  ورزش هاى  انجام  كاركرد 
بهبود  حال  عين  در  و  شما  كنونى  سالمتى  وضعيت  حفظ  ها 
شرايط جسمانى تان است. بعضى از شماها ممكن است بپرسيد 
خب،  دهيد.  انجام  روز  هر  را  كار  اين  بتوانيد  است  ممكن  آيا 

توصيه اى كه به شما مى شود اين است:
– وقتى صبح از خواب بر مى خيزيد روز خود را با انجام حركات 

كششى آغاز كنيد
– بعد از آن مى توانيد 30 دقيقه تا 1 ساعت نرم و آهسته بدويد 
يا اگر امكان آن وجود دارد كه با دوچرخه به محل كارتان برويد، 
پس به جاى خودرو از دوچرخه استفاده كنيد. اگر نمى توانيد با 
اتوبوس يا مترو به سر كار برويد پس مقدارى از راه تا اداره را 
پياده بپيماييد. وقتى به اداره رسيديد از سوار شدن به آسانسور 

اجتناب و به جاى آن از پله ها استفاده كنيد.
– در مورد طناب زدن يا باال و پايين پريدن، مى توانيد اين كار را 
هر زمانى كه بخواهيد انجام بدهيد مثال در حين آهسته دويدن، 
يا  هستيد  اتوبوس  منتظر  كه  حالى  در  كارى،  ساعت  طول  در 
كه  خانم هايى  نمى شود  توصيه  هرچند  ديگرى.  زمان  هر  در 

كفش هاى پاشنه دار مى پوشند اين تمرين را انجام بدهند.
در بحث از فوايد ورزش كردن به صورت روزانه، ممكن است 
كامال تعجب كنيد كه همين حركات ساده تا چه اندازه مى توانند 

براى بدن و سالمتى شما مفيد باشند.
 ادامه دارد...

زيرساخت هاى ورزش روستايى استان همدان ارتقاء مى يابد
مديركل ورزش و جوانان استان همدان، گفت: زيرساخت هاى 

ورزش روستايى استان همدان ارتقاء مى يابد.

استان  جوانان  و  ورزش  كل  اداره  عمومى  روابط  گزارش  به 
همدان، حميد سيفى در برنامه هفتگى نشست با ورزشى نويسان 
استان همدان ضمن تبريك فرارسيدن ايام اهللا دهه مبارك فجر، 
اسالمى در ادوار  زنان و مردان ايران  رشادت هاى  اظهار كرد: 
مختلف پس از انقالب بر هيچ فردى پوشيده نيست و همين 
مهم موجب مى شود ما باانگيزه بيشتر به فكر خدمت به مردم و 

اداى دين به شهداى گران قدر و مردم كنيم.
جوانان  و  ورزش  كل  اداره  بودجه  خوشبختانه  داد:  ادامه  وى 
استان همدان با پيگيرى هاى صورت گرفته افزايش يافته است 
و  مبدل  افتخارآميز  نتايجى  به  اعتمادها  اين  اميدواريم  لذا 

مشكالت نيز مرتفع شود.
با  ديدار  به  اشاره  با  همدان  استان  جوانان  و  ورزش  مديركل 
مديرعامل شركت توسعه و تجهيز اماكن ورزشى كشور، گفت: 
در اين جلسه تصميمات خوبى در راستا توسعه زيرساخت هاى 

ورزشى استان همدان اتخاذ شد.
استان  مسئولين  كنار  در  استان  نمايندگان  حضور  افزود:  وى 

دلگرم كنند و موجبات توسعه همه جانبه را فراهم مى كند چراكه 
نقش هدايت گر دارند.

حوزه  در  مردمى  مشاركت  جذب  به  اشاره  با  سيفى 
سرمايه گذارى بخش خصوصى نيز، گفت: خوشبختانه در اين 
حوزه نيز اقداماتى انجام شده و در آينده مبالغى در اين زمينه در 

استان همدان هزينه خواهد شد.
وى در ادامه از برنامه ريزى براى ارتقاء زيرساخت هاى ورزشى 
طى  حوزه  اين  در  گفت:  و  داد  خبر  همدان  استان  روستاهاى 
ساليان گذشته اقداماتى صورت گرفته اما بايد در راستاى توسعه 
فعاليت  بيشتر  استان  مناطق  همه  در  منابع  و  امكانات  عادالنه 

شود.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان، گفت: در بحث دهكده 
المپيك كه درگذشته مورد تأكيد بود با توجه به سياست دولت 
مبنى بر به نتيجه رساندن پروژه هايى با پيشرفت فيزيكى باالى 
حال  در  اما  نمى شود  اقدامى  فعًال  پروژه  اين  در  درصد   70
فعال  دووميدانى  همچنين  و  دوچرخه سوارى  پيست  حاضر 

است.
وى در خصوص تغييرات اخير در حوزه معاونين اداره كل نيز، 
گفت: معاون ورزشى اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 
از پيشكسوتان ارزشمند ما بوده و هستند، ما نيز به رسم ادب با 

توجه به ضرورت پيشبرد اهداف عاليه وزارت ورزش با توجه 
به گذشت 1 سال و نيم از زمان بازنشستگى ايشان ضمن احترام 
معاونت  سرپرست  به عنوان  را  اداره  جوانان  معاون  ايشان  به 

ورزشى معرفى كرديم.
سيفى تصريح كرد: هدف اصلى ما تغييرات و تحوالت در اداره 
كل ورزش و جوانان نيل به بهتر شدن و رسيدن به جايگاه باالى 

ورزشى و جوانان است كه اميدواريم با مدد الهى محقق شود.
استدالل  و  منطق  پايه  بر  نيز  آينده  در  اينكه  بر  تأكيد  با  وى 
در  موجود  شرايط  به  توجه  با  امروز  گفت:  داريم،  تغييرات 

جامعه نمى توانيم احساسات را در مديريت دخيل كنيم.
مديركل ورزش و جوانان استان همدان، تصريح كرد: در بحث 
جزئيات تيم پاس تاكنون ورود نكرديم و سعى بر اين بود كه 

جايگاه پاس را ترميم كنيم.
وى ادامه داد: خوشبختانه در روزهاى اخير پاس بر روى دور 
پيروزى است اميدواريم اين مهم تداوم پيدا كند و پاس در ليگ 

دسته يك حضور پيدا كند.
طى  گفت:  فجر،  دهه  برنامه هاى  به  مختصر  اشاره  با  سيفى 
دهه  برنامه هايى  انعكاس  جهت  عمومى  روابط  برنامه ريزى 
برگزار  مطبوعاتى  نشست  آينده  روزهاى  طى  فجر  مبارك 

خواهد شد.

88 چمن مصنوعى در شهرستان هاى همدان ايجاد مى شود چمن مصنوعى در شهرستان هاى همدان ايجاد مى شود

سيــــاســىسيــــاســى
واعظى:   صداوسيماى متعلق به نظام نبايد اينگونه رفتار كند

مهرداد ميناوند درگذشتمهرداد ميناوند درگذشتويروس كرونا جان يك چهره سرشناس ديگر ايرانى را گرفتويروس كرونا جان يك چهره سرشناس ديگر ايرانى را گرفت

تمرين كاراته كاهاى ناشنواى همدانى جهت 
حضور در مسابقات بين المللى

شروع  از  ناشنوايان  ورزشهاى  هيأت  رييس  زيورى  على 
در  حضور  جهت  همدانى  ناشنواى  كاهاى  كاراته  تمرينات 

مسابقات بين المللى خبر داد.
على زيورى رييس هيأت ورزشهاى ناشنوايان استان با اشاره 
به برگزارى مسابقات بين المللى كاراته كه در نهم و دهم بهمن 
ماه به صورت مجازى برگزار مى گردد افزود : زهرا ملكوتى و 
فاطمه ملكوتى دو كاراته كاى ناشنواى همدانى جهت حضور 
در رقابت هاى بين المللى كاراته تمرينات خود را با مربيگرى 

مريم بهرامى در پايگاه ورزش قهرمانى استان آغاز كردند.
كاراته  قهرمانان  از  ملكوتى  خواهران   : كرد  نشان  خاطر  وى 
ناشنوايان در دوره هاى گذشته هستند كه اميدواريم بار ديگر 
ها  رقابت  اين  در  كا  كاراته  خواهر  دو  اين  قهرمانى  شاهد 

باشيم.

نتايج تيم هيئت همدان در 2 هفته 
ابتدايى ليگ برتر تيراندازى

هفته اول و دوم مسابقات ليگ برتر تپانچه آقايان برگزار شد 
و تيم هيئت همدان يك پيروزى و يك باخت كسب كرد.

هيئت  تيم  آقايان،  تپانچه  برتر  ليگ  مسابقات  اول  هفته  در 
محمد  و  پورصالحى  مهدى  آذرپير،  على  تركيب  با  همدان 
جعفرغفار، در مقابل تيم شهيد لطفى هوافضا (سپاه پاسداران) 
واگذار  را  رقابت  مسابقات،  قهرمانى  اصلى  مدعيان  از  يكى 

كرد.
اما در هفته دوم مسابقات تيم هيئت همدان با تركيب آذرپير ، 
سيد مهدى موسوى و محمد جعفر غفار در مقابل تيم نيروى 

زمينى ارتش (نزاجا) به پيروزى دست يافت.
مسابقات ليگ برتر تپانچ آقايان از 3 بهمن ماه 

آغاز و تا 21 اسفند ماه ادامه دارد.
مسابقات  در  استان  كاران  فو  كونگ  تيمى  سوم  مقام  كسب 

ليگ برتر
برتر  ليگ   10 و   9  ،  8 هفته  مسابقات  وانفرادى  تيمى  نتايج 

كونگ فو كشور مشخص شد.
سه  هر  در  بابرترى  همدان  استان  توآ  فو  كونگ  انجمن  تيم 
هفته و كسب امتياز اول با دوپله صعود در جايگاه سوم ليگ 

برتر كشور ايستاد.
اين مسابقات با حضور هيجده تيم در هيجده هفته برگزار مى 
شود كه در پايان هفته دهم تيم همدن در رده سنى بزرگساالن 
در جايگاه سوم ايستاد.تيم خراسان و زنجان در جايگاه اول 

و دوم قرار دارند.

مشاور ارشد پيشين روحانى در گفت وگو با «تابناك»
اصالح طلبان شانسى در انتخابات 1400 ندارند / همه چيز 
به نفع اصولگرايان است / اتفاقات مجلس يازدهم در سال 

1400 تكرار مى شود
دنبال  به  هم   94 سال  انتخابات  در  اصالحات  جريان 
انتخابات رياست جمهورى سال 92 با تشكيل يك ائتالف 
انتخاباتى ديگر توانستند بر رقيب چيره شوند و با ليستى 
كرسى هاى  از  زيادى  بخش  اميد،  ليست  عنوان  تحت 
سال  انتخابات  در  آن ها  كنند.  خود  آن  از  را  دهم  مجلس 
96 هم باز انتخابات رياست جمهورى و شورا هاى اسالمى 
شهر و روستا را از رقيب بردند و به يكه تازى انتخاباتى 

خود ادامه دادند.
اصالح طلبان شانسى در انتخابات 1400 ندارند/ همه چيز 
به نفع اصولگرايان است/ اتفاقات مجلس يازدهم در سال 

1400 تكرار مى شود
از  بسيارى  در  طرف  اين  به   92 سال  از  طلبان  اصالح 
اصولگرايان  يعنى  خود  رقيب  بر  انتخاباتى،  رقابت هاى 
پيروز شده اند. آن ها در جريان انتخابات رياست جمهورى 
يازدهم توانستند با تشكيل يك ائتالف انتخاباتى با بخشى 
از اصولگرايان و اعتداليون، در نهايت «حسن روحانى» را 
بر كرسى رياست جمهورى بنشانند و بعد از آن ها هم در 
اكثريت قريب به اتفاق انتخابات پيروز صحنه لقب گرفتند.
سال  انتخابات  در  اصالحات  جريان  «تابناك»؛  گزارش  به 
با   92 سال  جمهورى  رياست  انتخابات  دنبال  به  هم   94
تشكيل يك ائتالف انتخاباتى ديگر توانستند بر رقيب چيره 
زيادى  بخش  اميد  ليست  عنوان  تحت  ليستى  با  و  شوند 
در  آن ها  كنند.  خود  آن  از  را  دهم  مجلس  كرسى هاى  از 
و  جمهورى  رياست  انتخابات  باز  هم   96 سال  انتخابات 
شورا هاى اسالمى شهر و روستا را از رقيب بردند و به يكه 

تازى انتخاباتى خود ادامه دادند.
كه  شعار هايى  و  انتخاباتى  وعده هاى  تحقق  عدم  البته 
اصولگرا  جريان  ضعف  زمان  در  بتوانند  آن ها  شد  باعث 
بر اين طيف چيره شوند، كار دستشان داد و در نهايت با 
ماه  اسفند  در  يازدهم  مجلس  انتخابات  موسم  فرارسيدن 
سال 98، اين جريان هيچ توفيقى در پارلمان پيدا نكرد و 
تنها بخش كوچكى از كرسى هاى سبز بهارستان در مجلس 
آستانه  در  حاال  يافت.  اختصاص  طلبان  اصالح  به  فعلى 
انتخابات رياست جمهورى يازدهم بسيارى از تحليلگران، 
اصلى  شانس  را  طيف  اين  كانديداى  و  اصولگرا  جريان 
كه  دارند  اعتقاد  و  مى دانند   1400 انتخابات  در  پيروزى 

اصالح طلبان شانسى براى خود نبايد قائل باشند.
اصالح طلبان شانس بااليى براى رياست جمهورى ندارند

از  يكى  و  توسعه  و  اعتدال  حزب  مركزى  شوراى  عضو 
افراد حلقه اوليه ستاد انتخاباتى «حسن روحانى» در سال 

92 از جمله اين كارشناسان است كه شانسى براى اصالح 
طلبان در انتخابات 1400 قائل نيست. او در اين خصوص 
موجود  سياسى  فضاى  و  فعلى  رويه  به  توجه  با  گفت: 
در  پيروزى  براى  بااليى  شانس  اصالح طلبان  كشور،  در 

انتخابات رياست جمهورى ندارند.
«اكبر تركان» عضو شوراى مركزى حزب اعتدال و توسعه 
در گفتگو با خبرنگار سياسى «تابناك» درباره عدم فعاليت 
 1400 رياست جمهورى  انتخابات  پيرامون  اصالح طلبان 
پيش بينى  بگويم  بايد  واضح  بنده  واقع  در  كرد:  اظهار 
درباره فضاى انتخابات رياست جمهورى 1400 كمى مبهم 
اين  در  اتفاقاتى  چه  گفت  نمى توان  و  است  نامشخص  و 

انتخابات رخ خواهد داد.
اتفاقات مجلس يازدهم در سال 1400 تكرار مى شود

وى افزود: پيش بينى من اين است رويه اى كه در انتخابات 
مجددا  نيز  رياست جمهورى  انتخابات  در  داد  رخ  مجلس 

تكرار خواهد شد.
بنده  سياسى تصريح كرد: در انتخابات مجلس  چهره  اين 
شنيدم كه اصالح طلبان گفته بودند كانديداهايشان در اكثر 
وقتى  و  بودند  شده  صالحيت  رد  حوزه ها  اتفاق  قريب 
فقط  و  مى شوند  صالحيت  رد  جريان  يك  كانديد هاى 
رقابت  مى شوند  صالحيت  تاييد  اصولگرا  كانديد هاى 

معنادارى عمال اتفاق نمى افتد.
اصولگرا  كانديدا هاى  بين   1400 انتخابات  براى  رقابت 

خواهد بود
درباره  توسعه  و  اعتدال  حزب  مركزى  شوراى  عضو 
رياست جمهورى  انتخابات  فضاى  از  پيش بينى اش 
را  مجلس  انتخابات  مشابهه  معتقدم  بنده  كرد:  خاطرنشان 
در انتخابات رياست جمهورى خواهيم ديد و كانديد هايى 
كه تاييد صالحيت مى شوند عمدتا كانديد هاى اصولگرايان 

خواهند داد و رقابت بين اين جريان شكل مى گيرد.
جريانات  ساير  و  اصالح طلبان  در  بنده  كرد:  تاكيد  تركان 
نمى كنم  مشاهده  فعاليتى  رياست جمهورى  انتخابات  براى 
و فضاى عمومى به گونه اى است كه اين جريانات اميدى 
به حمايت و تاييد صالحيت ندارند از اين رو اگر اتفاق 
جديدى رخ ندهد فضاى انتخابات رياست جمهورى بدون 

شك به مانند انتخابات مجلس خواهد بود.
در  پيروزى  براى  شانسى  اصالح طلبان  فعلى  وضعيت  با 

انتخابات ندارند
وى گفت: بدون شك با وضعيت فعلى، اصالح طلبان هيچ 
زمانى  چون  ندارند،  انتخابات  در  پيروزى  براى  شانسى 
بود  اميدوار  انتخابات  در  جريان  اين  پيروزى  به  مى توان 
شاهد  كشور  انتخاباتى  صحنه  در  را  بااليى  مشاركت  كه 
انتخابات  پيروز  اصولگرايان  معتقدم  روى  اين  از  باشيم، 

1400 خواهند بود.

اختالف مجلس و دولت وارد فاز جديدى مى شود؟
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رئيس مركز تحقيقات سرطان با اشاره به اينكه سرطان دومين علت 
مرگ در بين مردم ايران است،گفت:ساالنه 300ميليارد تومان هزينه 
درمان  در  تاثيرى  بنده  نظر  به  اما  ميشود  كشور  در  درمانى  شيمى 

بيماران ندارد.
به گزارش تابناك به نقل از فارس، پروفسور محمد اسماعيل اكبرى، 
روز  مناسبت  به  خبرى  نشست  در  سرطان  تحقيقات  مركز  رئيس 
جهانى سرطان اظهار داشت: حدود 150هزار سرطان جديد در سال 
در ايران شناسايى مى شود.سالى حدود 6درصد در ميزان ابتال به 
تعداد  غربى  كشورهاى  به  نسبت  اما  داريم  رشد  ايران  در  سرطان 
ابتالدر ايران كمتر است؛به طورى كه حدود يك پنجم كشورهاى 

غربى در ايران ابتال به سرطان داريم.
وى با بيان اينكه در هيچ كشورى به اندازه ايران رشد ابتال به سرطان 
نداريم،گفت: در ايران سرطان معده كشنده ترين نوع سرطان است؛ 

همچنين فقر و فرهنگ دو عامل اصلى در ابتال سرطان هستند.
پستان  سرطان  اينكه  به  اشاره  با  سرطان  تحقيقات  مركز  رئيس 
سرطان  26درصد  حدود  افزود:  است،  زنان  در  سرطان  شايع ترين 
در زنان را اين نوع سرطان تشكيل مى دهد و سرطان پستان است.

اكبرى با اشاره به نقش تغذيه نادرست،آلودگى هوا و مواد دخانى 
مهم  سرطان  به  ابتال  در  ارث  داشت:بحث  سرطان،بيان  به  ابتال  در 
زير  ارث  اثر  دانيم،بلكه  نمى  ارثى  را  سرطان  وقت  هيچ  اما  است 

10درصد است.
وى با اشاره به نقش موثر آلودگى هوا در ابتال به سرطان،خاطرنشان 

كرد:اثر گذارى عامل خطرى مانند آلودگى هوا قابل انتقال است.

ترين  شايع  اينكه  به  اشاره  با  سرطان  تحقيقات  مركز  رئيس 
سرطان  ترتيب  به  ايرانى  زنان  و  مردان  بين  در  سرطانها  انواع 
است،افزود:سرطان  خون  و  بزرگ  پستان،پوست،معده،روده 
پستان،پوست،روده بزرگ ،خون و ريه شايع ترين انواع سرطان ها 

در زنان ايرانى است.
رئيس رئيس مركز تحقيقات سرطان با اشاره به شايع ترين سرطان 
خون،  پوست،  معده  سرطان  كرد  ،خاطرنشان  مردان  در  رايج  هاى 

روده بزرگ و ريه شايع ترين سرطان هاى مردان در ايران است.
اكبرى با بيان اينكه ميزان ابتالى كودكان به سرطان در ايران دو نيم 
درصد است، خاطرنشان كرد اكنون بيش از 80 درصد سرطان خون 
در  خون  سرطان  از  بعد  اينكه  ضمن  شود؛  مى  عالج  كودكان  در 
كودكان، سرطان كليه و مغز رايج ترين سرطان ها در بين كودكان 

است.
وى با اشاره به اينكه حدود 200 نوع سرطان در جهان وجود دارد 

،ابراز داشت سرطان دومين علت مرگ در ايرانيان است.
جراحى  فقط  سرطان  تشخيص  مرحله  مهمترين  اينكه  به  اشاره  با 
است،گفت: به طورى كه در درمان 49 درصد آن مربوط به جراحى 
بوده 40درصد درمان با راديوتراپى به اضافه جراحى و 11 درصد 
به روش شيمى درمانى همراه با جراحى و راديوتراپى براى درمان 
به  مربوط  سرطانى  بيماران  درمان  هزينه  باالترين  اما  هستند  موثر 

شيمى درمانى است .
اكبرى با اشاره به عالئم سرطان معده به عنوان رايج ترين سرطان در 
بين مردان كرد: الغرى ،كم خونى، كم اشتهايى از جمله عالئم ابتال 

به سرطان معده است ضمن اينكه كم خونى و تغيير رنگ مدفوع از 
نشانه هاى ابتال به سرطان روده بزرگ است.

وى با اشاره به نشانه هاى سرطان پستان به عنوان شايع ترين نوع 
سرطان در زنان، تصريح كرد :وجود توده در سينه و ترشح خونى 
از سينه از نشانه هاى ظاهرى ابتال به سرطان پستان در زنان است.

روش  باالى  هزينه هاى  به  اشاره  با  سرطان  تحقيقات  مركز  رئيس 
شيمى درمانى در درمان بيماريهاى سرطان ،بيان داشت در سال 300 
ميليارد تومان در كشور هزينه داروهاى شيمى درمانى است كه به 
نظر بنده كمكى به مردم نمى كند؛ به طورى كه طول عمر و كيفيت 

زندگى بيماران سرطانى را بهبود نمى بخشد.
رئيس مركز تحقيقات سرطان با اشاره به اينكه بايد به نيروى انسانى 
در درمان بيماران سرطان توجه بيشترى نسبت به دارو داشته باشيم 
خاطرنشان كرد: بنده معتقدم اگر سياست ما از سمت دارو به نيروى 

انسانى تغيير كند بسيار موثر تر است.
بيماران  درمان  زمينه  در  ايران  پيشرفت هاى  به  اشاره  با  اكبرى 
سرطانى، بيان داشت :75 درصد بيماران مبتال به سرطان پستان در 
مركز تحقيقات سرطان درمان مى شوند كه اين براى سازمان جهانى 
بهداشت بسيار تعجب آميز است؛ همچنين بر اساس نتايج تحقيقاتى 
كه 10 سال پيش ما در اين مركز ارائه داديم اعالم شد: در كل كشور 
71 درصد از بيماران سرطانى مبتال به سرطان پستان حداقل 5 سال 
زنده مى ماندند، 63 درصد آنان 10سال زنده مى ماندنداما بر اساس 
آخرين تحقيقات و نتايجى كه 10 روز پيش آن را اعالم كرديم، اين 
عدد تغيير كرده و رشد خوبى داشته به طورى كه اكنون 83 درصد 

 75 ماند،  مى  زنده  سال   5 حداقل  پستان  سرطان  به  مبتال  بيماران 
درصد آن ها 10 سال به زندگى خود ادامه مى دهند و 75 درصد 

بيماران در مركز ما 15سال بقاى عمر دارند.
در  ايران  پيشرفت هاى  به  اشاره  با  سرطان  تحقيقات  مركز  رئيس 
درمان بيماران سرطانى يادآور شد:ده سال پيش در ايران از هر 100 
بيمار سرطانى 60 بيمار از بين مى رفتند اما اكنون اين عدد به حدود 
39 درصد رسيده به عبارتى اكنون يك سوم بيماران سرطانى جان 
خود را از دست مى دهند كه اين استاندارد در ايران با استاندارد 
در  سرطان  بروز  به  مرگ  شاخص  ميزان  و  دارد  همخوانى  جهانى 

ايران با استانداردهاى جهانى هماهنگ است.
اكبرى با اشاره به علل افزايش سطح اجتماعى مردم و مراجعه زود 

زنده  و  ماندگارى  افزايش  در  موثر  عوامل  جمله  از  پزشك  به  تر 
ماندن بيماران سرطانى در ايران است است.

رئيس مركز تحقيقات سرطان با اشاره به هزينه باالى درمان بيماران 
سرطانى گفت درمان بيمارى سرطان گرانترين درمان در بيماريها را 
دارد؛ به طورى كه حداقل دو برابر بيمارى هاى ديگر هزينه درمان 
هزينه  تومان  ميليارد  هزار   3 ساالنه  ايران  در  همچنين  بردارد؛  در 

درمان سرطان سرطان است.
اكبرى خاطر نشان كرد :هر بيمار سرطانى مى تواند باردار شود اما 
بايد به مسئله اجتماعى اين بيمارى نيز توجه كنند و اين كه بايد 
بدانيم انجام باردارى در مبتاليان به سرطان پستان با عث طول عمر 
مادر و جنين مى شود و باردارى در بيماران سرطانى بالمانع است.

شناسايى هفتمين مبتال به ويروس جهش يافته
نمكى با درخواست از مردم براى رعايت پروتكل هاى بهداشتى گفت: «از 
ها،  مراسم  در  حضور  ها،  دورهمى  با  رابطه  در  مى كنم  درخواست  مردم 
مراكز خريد و مسافرت دقت كنند چرا كه اگر كاهش فاصله گذارى بيش از 

اين استمرار داشته باشد بيشتر از اين گرفتار خواهيم شد.»
يه گزارش تابناك، سعيد نمكى وزير بهداشت از وضعيت رعايت پروتكل 
ها بهداشتى در تهران ناراضى است، او همچنين نگران خيزش دوباره كرونا 

در دو استان شمالى گيالن و گلستان و چند استان جنوبى است.
وزير بهداشت در تشريح آخرين وضعيت كرونا در كشور گفت: «نگرانى 
از مجموعه كالنشهرها به ويژه تهران داريم و براساس گزارشات همكاران 
ما، آمار ارائه شده از رعايت پروتكل ها در تهران نصف شده و به حدود 
نزديك  آينده  در  و  است  بزرگى  خطر  زنگ  اين  است.  رسيده  درصد   39
گرفتار خواهيم شد چرا كه بين رعايت پروتكل ها و موارد بسترى رابطه 

مستقيم وجود دارد.»
اماكن  جمله  از  را  خريد  مراكز  و  بازارها  مترو،  اتوبوس،  بهداشت  وزير 

پرخطر دانست.
نمكى با درخواست از مردم براى رعايت پروتكل هاى بهداشتى گفت: «از 
ها،  مراسم  در  حضور  ها،  دورهمى  با  رابطه  در  مى كنم  درخواست  مردم 
مراكز خريد و مسافرت دقت كنند چرا كه اگر كاهش فاصله گذارى بيش از 

اين استمرار داشته باشد بيشتر از اين گرفتار خواهيم شد.»
گفت:  كشور  مختلف  استان هاى  در  كرونا  وضعيت  تشريح  در  نمكى 

بيش  و  است  ملتهبى  استان  مازندران  ويژه  به  شمالى  استان هاى  «متاسفانه 
از هزار و 100 بسترى در استان مازندران داريم و اگرچه با همكارى همه 

دستگاه ها به حداقل ممكن رسيده است اما هنوز هم رقم بااليى است.»
قبولى  غيرقابل  رقم  شمالى  استان هاى  در  فوتى  «موارد  اينكه  بيان  با  او 
هستيم.  بيمارى  نگران خيز  گيالن  و  گلستان  استان هاى  «در  افزود:  است.» 
در استان هاى جنوبى شاهد افزايش مختصر به ويژه در هرمزگان با توجه 
و  مسافرين  كام  سفرها  اين  اميدوارم  و  هستيم  جنوب  به  سفر  افزايش  به 

ميزبانان را تلخ نكند.»
ويروس  به  مبتال  مورد  «هفتمين  گفت:  انگليسى  ويروس  درباره  نمكى 
انگليسى در كشور ديروز در مسافر هموطنى كه از هلند آمده و در يكى از 
استان هاى جنوبى كشور مستقر است، شناسايى شده است. خوشبختانه تا 
امروز هيچ ردپايى از ويروس در نزديكان و كسانى كه اولين تماس را با 

اين بيمار داشتند پيدا نكرديم.»
روبه  ايران  در  مير  و  مرگ  و  كرونا  به  ابتال  روند  آمارها  آخرين  براساس 

افزايش است.
سخنگوى وزارت بهداشت با بيان اينكه مجموع بيماران كوويد19 در كشور 
به يك ميليون و 392 هزار و 314 نفر رسيد، گفت: «متاسفانه در طول 24 

ساعت گذشته، 91 بيمار كوويد19 جان خود را از دست دادند.»
پيش از اين هم وزارت بهداشت هشدارهايى درباره افزايش شيوع كرونا در 

استان هاى جنوبى كشور داده بود.

شناسايى داوطلبان قالبى 
امتحانات مجازى

در  كه  افرادى  گفت:  پاشايى  سرهنگ 
امتحان  در  شركت  تبليغ  مجازى  فضاى 
به جاى افراد ديگر را مى  كنند، شناسايى 

و تحويل مراجع قضايى شدند.
باشگاه  از  نقل  به  تابناك  گزارش  به 
خبرنگاران، سرهنگ رامين پاشايى معاون 
اجتماعى پليس فتا ناجا درباره افرادى كه 
كالهبردارى  به  اقدام  مجازى  فضاى  در 
مى كنند،  آموزان  دانش  و  دانشجويان  از 
فتا  پليس  در  كارگروهى  كرد:  اظهار 
تشكيل شده تا با تقلب هاى امتحانات كه 
برخورد  مى دهد،  رخ  مجازى  فضاى  در 

كنيم.
وى با اشاره به اينكه يكى از كالهبردارى ها 
فروش  به  مربوط  مجازى  فضاى  در 
مشخص  گفت:  بود،  امتحانى  سواالت 
مجازى براى  فضاى  سواالتى كه در  شد 

فروش تبليغ مى شوند براى ادوار گذشته 
بوده و كامال كالهبردارى است.

تصريح  ناجا  فتا  پليس  اجتماعى  معاون 
مجازى  فضاى  در  حاضر  حال  در  كرد: 
اعالم  افرادى  كه  هستيم  تبليغاتى  شاهد 
 400) مبلغى  دريافت  ازاى  در  مى كنند 
و  دانشجو  جاى  به  تومان)  هزار  يا 500 
يا دانش آموز در امتحان شركت خواهند 
كرد و تعدادى از اين افراد توسط پليس 
قضايى  مراجع  تحويل  و  شناسايى  فتا 

شدند.
اين  اينكه  به  اشاره  با  پاشايى  سرهنگ 
چنين  با  فتا  پليس  و  بوده  مجرمانه  اقدام 
تبليغاتى در فضاى مجازى برخورد جدى 
تقلب  خصوص  در  گفت:  كرد،  خواهد 
وزارت  و  علوم  وزارت  با  امتحانات  در 
آموزش و پرورش همكارى خوبى داريم.

سرطان دومين علت مرگ در مردم ايرانسرطان دومين علت مرگ در مردم ايران

نماينده مجلس: 
مهريه باالى 5 سكه ديگر زندان ندارد

كميسيون  سخنگوى  نوروزى  حسن 
قضايى مجلس:اعضاى كميسيون قضائى 
بزهكار  جاى  زندان  كه  هستند  معتقد 
است نه بدهكار از اين رو بدهكار مهريه 
اگر توان پرداخت آن را ندارد نبايد روانه 

زندان شود.
به گزارش تابناك به نقل از فرهيختگان، 
كميسيون  سخنگوى  نوروزى  حسن 
كميسيون  گفت:اعضاى  مجلس  قضايى 
جاى  زندان  كه  هستند  معتقد  قضائى 
رو  اين  از  بدهكار  نه  است  بزهكار 
را  آن  پرداخت  توان  اگر  مهريه  بدهكار 

ندارد نبايد روانه زندان شود.
بدهكاران  اينكه  بابيان  نوروزى  حسن 
مهريه به جاى زندان بايد آزاد باشند تا 
بتوانند كار كند تا مهريه خود را پرداخت 
كند، گفت: در مجلس گذشته قانونى در 

رابطه با مهريه مصوب شد كه باالى 110 
سكه مهريه زندان نخواهد داشت از اين 
سكه  قيمت  افزايش  به  توجه  با  و  رو 
كميسيون قضايى مجلس يازدهم طرحى 
سكه   5 از  بيش  مهريه  كه  دارد  مدنظر 

زندان نداشته باشد.
مجلس  قضايى  كميسيون  سخنگوى 
قيمت  گذشته  سال  چند  در  داد:  ادامه 
سكه متعادل و معقول بود، اما اكنون اين 
قيمت به باالى 10 ميليون تومان رسيده 
نمى توانند  مهريه  بدهكار  افراد  و  است 

اين مبلغ گزاف را پرداخت كنند.
حسن نوروزى در پايان گفت: هفته آينده 
كليات طرح در كميسيون قضايى مجلس 
بررسى خواهد شد و به زودى اين طرح 

را به صحن علنى ارسال خواهيم كرد.

و  سياسى  توسعه  مشكالت  (معمارزاده،  سياسى  توسعه  از  منظور  تصوير،  برخالف 
اقتصادى بلند مدت ايران , 1391)، توسعه بخش سياسى يك جامعه نيست، بلكه منظور 
تحقق اهداف متعالى يك جامعه با مشاركت مردم همان جامعه است (مانند اصل سوم 
قانون اساسى). دانشمندان از منظر هاى مختلف توسعه سياسى را موردمطالعه قرار داده اند. 
على رغم اذعان به اين واقعيت كه هنوز دانشمندان در مورد تعريف و راه هاى تحقق آن به 
اجماع نرسيده اند، ليكن پرداختن به اين نظرات و آشنايى با آن ها، هرچند به اجمال، يك 

ضرورت است (هدى, 1397).
عده اى از دانشمندان مانند جگورايب با نگاه تعادلى به توسعه سياسى، آن را وضعيتى 
حاصل تعادل بين نو سازى ادارى مانند قابليت، تفكيك ساختارى و عقالنيت از يك طرف 
و نهادينه شدن امور مانند نمايندگى سياسى، جابجايى سياسى و يكپارچگى سياسى، از 
طرف ديگر داشته اند (هدى, 1397). بديهى است در اين چهارچوب نظرى هرگونه عدم 
مورد  برحسب  هرج ومرج  يا  و  استبداد  بروز  به  منجر  معادله  اين  طرف  دو  بين  تعادل 

خواهد شد.
گروهى ديگر از دانشمندان مانند كاتسكى در بحث توسعه منفى، الزمه توسعه را حفظ 
نهاد هاى سنتى، تجهيز منابع از درون و وابسته نبودن نخبگان و اشراف به خارج دانسته اند 
و نقطه مقابل آن را نوسازى از بيرون به معناى از بين رفتن نهاد هاى سنتى، وابستگى به 

سرمايه خارجى و نخبگان و اشراف وابسته به خارج دانسته اند (هدى, 1397).
قرار  موردمطالعه  جوامع  وابستگى  منظر  از  را  سياسى  توسعه  دانشمندان  از  سوم  گروه 
داده اند، وابستگى خواه از درون باشد و يا از خارج، درنهايت و از طريق هم افزائى دو 
قدرت هاى  اختيار  در  جامعه  اداره  كنترل  درنهايت  ماندگى،  حاشيه  در  و  ركود  پديده 

خارجى قرار مى گيرد (هدى, 1397).
و  است  شده  تأكيد  اجتماعى  نظام هاى  حدود  تحديد  بر  توسعه،  جديدتر  نظريه  در 
همان طور كه در مقدمه قانون اساسى (مركز پژوهش هاى مجلس) هم به صراحت آمده 
است، اقتصاد يكى از عناصر تشكيل دهنده نظام سياسى است و نه كل آن. به عبارت ديگر 

اقتصاد هدف نيست.
بقول دانشمندى به نام راموس اگر نظريه آدام اسميت را بپذيريم، بايد انسان را موجودى 
كرامت  حفظ  بر  اساسى،  قانون  در  درحالى كه  بدانيم.  سيرى ناپذير  مصرف كننده  مولد، 
انسان تأكيد شده است و در اين رابطه بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسى آمده است:

تنظيم برنامه اقتصادى كشور به صورتى كه شكل و محتوا و ساعت كار چنان باشد كه 
هر فرد عالوه بر تالش شغلى ، فرصت و توان كافى براى خودسازى معنوى، سياسى و 

اجتماعى و شركت فعال در رهبرى كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
به طور خالصه از هر منظرى به توسعه سياسى جوامع نگاه كنيم، هدف ايجاد شرايطى 
ميزان  نشان دهنده  و  است  جامعه  هر  خاص  مكان  و  فضا  زمان،  منعكس كننده  كه  است 
موفقيت آن جامعه در تحقق اهداف فرهنگى و درنهايت حفظ يا ايجاد تمدن مربوط است 
(هدى, 1397). بديهى است عدم توفيق جوامع در نيل به اهداف فرهنگى، به معناى افول 

يا اضمحالل، يا حداقل سكون يك تمدن خواهد بود.
براى اداره امور توسعه و حركت هدفمند و اثربخش به طرف آرمان هاى مذكور در اصل 
سوم قانون اساسى، نيازمند يك نظام سياسى هستيم كه يك خرده نظام آن داراى ظرفيت 
خط مشى گذارى و مشروعيت تخصيص منابع باشد كه بر طبق نظريه ساخت يابى آن 
اجراى  و  خط مشى ها  اجراى  قابليت  داراى  كه  ديگر  نظام  خرده  و  مى ناميم  ساختار  را 
برنامه هاى توسعه، متناسب با منابع تخصيص داده باشد. بر طبق نظريه ساخت يابى آن را 

اداره، يا كارگزارى و يا كارگزاران مى ناميم.
بر طبق نظريه نظام هاى باز، اين خرده نظام ها از يكديگر جدا و مستقل نيست، بلكه با 
يكديگر متعامل است و بر طبق نظريه ساخت يابى به عنوان يك زوج رابطه آن ها از نوع 

ديالكتيك است (ساعى, 1390).
بر طبق ماده 71 قانون مديريت خدمات كشورى (سازمان ادارى و استخدامى)، مقاماتى 
كه مسئوليت خط مشى گذارى و تخصيص منابع را به عهده دارند، و تعيين كننده استراتژى 

كالن كشورهستند، خرده نظام سياسى، يعنى ساختار محسوب ميشوند.
اين گروه از مقامات براى انجام وظائف خود نياز به تخصص دانشگاهى كه احتماالً قبًال 
احراز كرده اند، ندارند، بلكه مى بايست به عنوان مديران استراتژيست، مراتب علمى خاص 
خود را (صرف نظر از اينكه گرايش و درجه دانشگاهى آن ها چه باشد) در مراكز تربيت 
مديران، تا درجه دكتراى مديريت استراتژيك، طى نمايند. مالك انتصاب آن ها شايستگى و 
وابستگى سياسى است، و براى ارتقاء نياز به طى مراحل سازمانى خاص ندارند. استراتژى 

منابع انسانى در اين مورد «تصميم به ساخت است» (سازمان ادارى و استخدامى).
بر طبق ماده 54 قانون مديريت خدمات كشورى، مديران و كاركنانى كه مسئوليت اجراى 
خط مشى ها و اجراى برنامه هاى توسعه را بر عهده دارند، تشكيل دهنده خرده نظام ادارى 

به عنوان كارگزار يا كارگزارى هستند.
اين گروه از مديران و كاركنان برحسب تخصص مربوط، با كاركرد هاى خاص خود، در 
تعامل مداوم با محيط هستند، مردم آن ها را كارگزار انجام امور و تحقق اهداف تعيين شده 
مى دانند. آن ها داراى تحصيالت دانشگاهى در سطوح مختلف تخصصى و در رشته هاى 
مختلف هستند، مالك استخدام آن ها سطح تحصيالت و تخصص آن ها است و برحسب 
نياز و سطح سازمان مراحل علمى آن ها تا سطح دكتراى تخصصى نيز ارتقاء پيدا مى كند. 

استراتژى منابع انسانى در اين مورد « تصميم به خريد است «.
با توجه به ماهيت ويژه هر يك از خرده نظام ها و به دليل وجود مراودات رودررو در هر 
يك از آن ها، ما شاهد وجود دو خرده نظام اجتماعى جداگانه با دو يكپارچگى اجتماعى 

خاص هر يك از آن ها هستيم.
ايجاد  به  منجر  است،  ديالكتيك  نوع  از  كه  نظام،  خرده  دو  اين  تعامل  و  ارتباط  نتيجه 
يكپارچگى سيستمى مى شود كه به صورت پويا و مستمر در حال بازتوليد و ساخت يابى 

مجدد است.
يك  به طرف  فضا،  شدن  مستهلك  و  به مرورزمان  ديالكتيك،  رابطه  اين  در  سياسى  نظام 
تماميت پويا، كه برخالف نظر دانشمندان ساختار ساختارگراى بنيادى، اين تماميت ثابت 

نيست، درحركت است.
به طور خالصه نظام سياسى از دو خرده نظام سياسى و ادارى تشكيل شده است، رسالت 
رابطه  و  تعامل  تأثير  تحت  سياسى  نظام  اصلى  رسالت  است.  متفاوت  يكديگر  با  آن ها 
ديالكتيك اين دو رسالت قرار مى گيرد و بر طبق نظريه هاى توسعه تعادلى تعادل بين اين 
دو الزمه توسعه است و بر طبق نظريه هاى توسعه منفى عدم تعادل بين اين دو باعث 

ايجاد انحراف، ناكارآمدى و درنهايت فروپاشى سيستم مى شود.
اداره  مسئول  سياسى  نظام  كشورى،  خدمات  مديريت  قانون   54 و   71 مواد  طبق  بر 
كشور كه از دو رسالت خط مشى گذارى و تخصيص منابع در مفهوم ساختار؛ و اجراى 
خط مشى ها و اجراى برنامه هاى توسعه در مفهوم اداره و كارگزارى تشكيل شده است، 

نيازمند پرورش دو نوع مديران و مسئولين است.
بسيار  به احتمال  مديران،  پرورش  برنامه ريزى  در  اشتباه  و  مهم  امر  اين  در  ساده انگارى 
زياد منجر به ناكارآمدى نظام سياسى و درنهايت عدم تحقق اهداف فرهنگى و اتصال 

تمدن خواهد شد.
به فرض اگر بخواهيم طبق نظر ويلسون، برنامه آموزش مديران را طراحى كنم، مديران 
سياسى در دانشكده هاى علوم سياسى پرورش پيدا خواهند كرد. بديهى است مى توانند 
به درجات علمى باال تا دكتراى فلسفه نيز ارتقاء پيدا كنند؛ و مديران ادارى بايد داراى 
را  راه  مطلوب ترين  بتوانند  تا  باشند  كسب وكار  نوع  از  آمارى  و  محاسباتى  مهارت هاى 
براى تصميم گيران به مديران سياسى ارائه دهند. بنابراين دانشكده محل تحصيل آن ها 
تخصص  از  بااليى  درجه  شايد  بود.  خواهد  كسب وكار  يا  و  پايه  علوم  دانشكده هاى 

دانشگاهى نيز موردنياز آن ها نباشد.
در اين رويكرد مديران سياسى فاقد آگاهى الزم در مورد مؤلفه هاى محيط مانند مؤلفه هاى 
اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى، تكنولوژيك و ... خواهند بود. خط مشى هاى آن ها 
يك طرفه و تخصيص منابع جزبى و جانب دارانه خواهد بود. رابطه سياست و اداره نيز 

يك طرفه و از باال به پايين است.
اگر رويكرد وبر مبناى برنامه ريزى پرورش مديران باشد، بخش سياسى همانند آنچه در 
مديرانى  نيازمند  ادارى  بخش  و  است  سياسى  آموزش  نيازمند  شد،  گفته  ويلسون  مورد 
بوروكراتيك است كه اختصاصًا داراى تحصيالت دانشگاهى مرتبط با امور ادارى و كاراهه 
شغلى مشخص هستند. اين گونه مديران فاقد حق تصميم گيرى هستند، نيازى به شناخت 
به عبارت ديگر  باشند.  سياسى  مقامات  دستورات  مجرى  صرفًا  بايد  بلكه  ندارند،  محيط 

رابطه سياست و اداره يك طرفه و از باال به پايين خواهد بود.
اگر رويكرد مرتون و پيروانش مبناى پرورش مديران قرار بگيرد، مانند رويكرد وبر، ضمن 
اينكه نيازمند پرورش مديران به روال فوق هستند، الزم است با تمهيداتى مانع خروج 
پنهان و  رفتارهاى  شاهد  اين صورت  غير  در  زيرا  بشوند،  تعيين شده  نقش هاى  از  آن ها 
درنهايت نتايج پيش بينى نشده خواهند بود. به همين دليل مرتون آن را به سوء كاركرده 

تعبير كرده است.
درنهايت اگر با رويكرد گيدنز، صاحب نظريه ساخت يابى بر پرورش مديران مبادرت 
خط مشى  بر  مبادرت  جامعه  آرمان هاى  اساس  بر  مى بايد  كه  سياسى  مديران  اوالً  كنيم، 
گذارى و تخصيص منابع كنند، بايد محيط شناس باشند و از دانش كافى در مؤلفه هاى 
ثانى  در  باشند،  برخوردار  زيست  و  تكنولوژيك  فرهنگى  اقتصادى،  اجتماعى،  سياسى، 
امور  از  يك  هر  به  را  الزم  منابع  خود،  دانش  از  حاصل  شناخت  اساس  بر  بتوانند  بايد 
تخصيص بدهند. محل آموزش اين گونه مديران نمى تواند دانشكده اى خاص باشد و رشد 
تخصصى آن ها هم نمى تواند تا دكتراى تخصصى باشد. بلكه برابر اصل 126 قانون اساسى 

رئيس جمهور  نظر  زير  كه  است  خاصى  آموزش  مراكز  مديران  اين گونه  پرورش  محل 
مدير  (معمارزاده،  مى شود  اداره  و  تشكيل  كشور  برنامه ريزى  و  استخدامى  امور  مسئول 
دولتى كيست؟ در كجا تربيت ميشود؟ , 1395). در حقيقت اين ها رهبرانى هستند كه 
بايد با شناخت و تسلط بر محيط سازمان را با اعتماد و اطمينان بيشتر به طرف اهداف 
انجام شده  هاروارد  دانشگاه  در   2019 سال  در  كه  مطالعه اى  در  كنند.  هدايت  آرمانى 
حركت  سنتى  آموزش هاى  وراى  به  بايد  كه  است  زمانى  اكنون  است  گفته شده  است، 
از  بيش ازپيش  بايد  موفقيت  كسب  از  اطمينان  حصول  براى  مديران  و  سازمان ها  كنيم. 
 Mihnea Moldoveanu) ببرند  بهره  شبكه اى  فرصت هاى  و  برخط  يادگيرى  منابع 
Narayadas &, 2019). بر اين اساس مراحل رشد علمى مديران سياسى بايد توأم با 

كسب تجربه باشد. 
 برخالف مراحل رشد تخصصى دانشگاهى سطح دانش آن ها از پايين به باال به تدريج 
وسعت پيدا مى كند. (شكل زير) يكپارچگى اجتماعى آنان متأثر از نوع و تنوع گرايش هاى 

سياسى، اجتماعى و آرمان هاى نظام سياسى است.
در نقطه مقابل، آموزش مديران و كاركنان ادارى موضوع ماده 54 قانون مديريت خدمات 
كشورى قرار دارد، كه داراى تخصص هاى متنوع و مرتبط با هر يك از مؤلفه هاى محيطى 
هستند و محل تحصيل آنان دانشگاه است. مراحل رشد آن ها برحسب عمق دانش صعودى 

است. 
توأم كردن آموزش و تجربه يك امر ضرورى نيست.

فرض بر اين است كه آن ها در نقش هاى تعيين شده انجام وظيفه مى كنند، ولى عقيده بر اين 
است كه عمًال اقدامات آن ها تركيبى از امتياز و التزام شغل آن هاست. (گيدنز, 1396) اين 
واقعيتى است كه نشان مى دهد برخالف نظر دانشمندان كالسيك مانند وبر، و تا حدودى 
همسو با نظر مرتون كاركنان الزامًا در قالب شغل رفتار نمى كنند، بلكه آن ها با كنش خود 

نظام اجتماعى خاصى را در زمان، فضا و مكان خاص به وجود مى آورند.
به عقيده ليپسكى حتى آن ها راسًا و متأثر از منابع موجود، رويه هاى موجود، آرمان هاى 
با  الزامًا  كه  مى كنند  اجرا  و  وضع  را  هائى  خط مشى  ذينفعان  مطالبات  و  شخصى 
خط مشى هاى ابالغى همسو نيست (Hupe & Hill, 2014). به عبارت ديگر در جوار 
ساختار نظام سياسى كه مى بايد وضع كننده خط مشى و تخصيص دهنده منابع باشد، يك 
نظام ادارى با يكپارچگى اجتماعى خاص با مشخصات يك نظام سياسى شكل مى گيرد. 
بديهى است نوع تخصص، سطح تخصص، آرمان هاى هريك اين مديران در زمان، فضا و 
مكان هاى مختلف، خرده نظام هاى ادارى خاصى را شكل مى دهد. بر طبق نظريه ساخت 
زمان  فضا و  در  خاص،  مكان  در هر  سياسى  ادارى و  ديالكتيك دو بخش  دهى، رابطه 
متغير، باعث بازتوليد و ساخت دهى مستمر مى شود. بر طبق نظريه سيستم ها با استفاده 
از قياس آشوب، نظام سياسى عمًال و به طور مستمر در حال بازتوليد و ساخت دهى و 

به طوركلى در حالت تعادل پويا قرار دارد.
آسيب شناسى پرورش مديران:

يك لحظه نظامى را در ذهن مجسم كنيم كه مديران و كاركنان ادارى فاقد تخصص هستند 
و مديران سياسى داراى تخصص هاى دانشگاهى خاص مثًال دكتراى فلسفه، حتى در رشته 
مديريت دولتى هستند. آيا گروه اول با داشتن معلومات عام و كم عمق قادر به اجراى 
خط مشى هاى تخصصى و اجراى برنامه هاى تخصصى توسعه خواهند بود و آيا گروه دوم 
با داشتن تخصص خاص و عميق در يك رشته علمى قادر به شناخت و خط مشى گذارى 
در ابعاد مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، تكنولوژيك و زيستى و درنهايت 
تخصيص منابع خواهند بود؟ در اين صورت ما شاهد وقوع يك اشتباه بزرگ هستيم كه 
مى گردد  ما  آرمان هاى  تحقق  عدم  و  كشور  ملى  منافع  متوجه  آن  سوء  اثرات  و  پيامد ها 

(معمارزاده، چالش هاى نظام ادارى ايران، , 1398).
انتصاب مديران داراى تخصص هاى دانشگاهى و قبل از طى دوره هاى پرورش مديران به 
شكلى كه ذكر آن رفت، در پست هاى سياسى، نه تن ها سودى عايد نظام سياسى نخواهد 
كرد، بلكه بر طبق نظرات دانشمندان علم اداره ازجمله پاركينسون (معمارزاده، مدير دولتى 
كيست؟ در كجا تربيت ميشود؟ , 1395). لطماتى را نيز به نظام سياسى وارد كند. بعنوان 

نمونه گزارش روزنامه دنياى اقتصاد مويد اين مدعا است:
شاغالن  از  نفر  هزار  حدود 555  مى دهد  نشان  سال 97  در  كار  بازار  تفصيلى  داده هاى 
كشور، در دسته شغلى «قانونگذار، مقامات عالى رتبه و مديران» فعال بوده اند. از اين تعداد، 
مديران با سابقه تحصيلى مهندسى، بيشترين فراوانى را داشته اند. تقريبا 27 درصد از كل 
مديران، در يكى از رشته هاى مهندسى تحصيالت آكادميك خود را سپرى كرده اند. پس 
از اين گروه تحصيلى، فارغ التحصيالن «بازرگانى و علوم ادارى»، بيشترين تعداد را در 
بين شاغالن مدير و مقامات (25 درصد از كل مديران) دارا بودند. در نتيجه بيش از 50 
درصد پست هاى مديريتى، در اختيار اين دو گروه بوده است. شاغالن تحصيلكرده در 
رشته هاى «علوم اجتماعى و رفتارى» مانند علوم سياسى، علوم اقتصادى و جامعه شناسى، 

تنها سهم 4/ 6 درصدى در بين مديران داشته اند. نكته تامل بر انگيز گزارش مركز آمار، 
است.  خود  تخصصى  حوزه  در  تحصيلى  گروه   6 شاغالن  از  نيمى  فعاليت  چگونگى 
آن ها  يك پنجم  فقط  تقريبا  است؛  مهندسان  به  مربوط  عملكرد ها  ضعيف ترين  از  يكى 
گروه  را  توفيق  بيشترين  زمينه،  اين  در  بوده اند.  به كار  مشغول  تخصصى  حوزه هاى  در 
«بهداشت» داشته است. بيش از سه چهارم شاغالن، تحصيلكرده در حوزه هاى پزشكى، 
دندانپزشكى، داروسازى، مامايى، پرستارى، و...، درحوزه تخصصى شاغل هستند..منبع: 

دنياى اقتصاد.
و  آن ها  تخصص  سطح  و  نوع  به  توجه  بدون  ادارى  مديران  استخدام  به  توجه  عدم 
اعتبار دانشگاه ها نيز بهمان اندازه مى تواند اجراى خط مشى ها و برنامه هاى توسعه را با 
دهى  ساخت  و  بازتوليد  و  نامناسب  جزء  دو  اين  ديالكتيك  و رابطه  كند  مواجه  مشكل 
جديد، نه تن ها نظام سياسى را به طرف تماميت حركت نمى ديد، بلكه آن به قهقرا مى دهد. 
نيز  سوئى  آثار  بلكه  نيست  مؤثر  نه تن ها  مفيد،  داروى  يك  اشتباه  تجويز  به عبارت ديگر 

خواهد داشت.
ارتباط دانشگاه با نظام سياسى (ارتباط دانشگاه با صنعت)

يكپارچگى اجتماعى بخش سياسى، كه در زمان و فضاى خاص، در شكل ساختار و با 
دو وظيفه وضع خط مشى و تخصيص منابع شكل مى گيرد و يكپارچگى اجتماعى نظام 
ادارى كه در زمان و فضاى خاص در شكل تعامل نقش ها برحسب نوع امتياز و التزام 
هر شغل برابر آنچه از قول ليپسكى گفته شد، دو بخش سياسى وادارى را به وجود آورد 

كه رابطه ديالكتيك آن ها باعث ايجاد يك نوع يكپارچگى سيستمى از نوع پويا مى شود.
فضاى  و  زمان  از  متأثر  و  جديد  علوم  فراگرفتن  با  دانشگاه  فارغ التحصيالن  هنگامى كه 
علمى دانشگاه وارد بخش اداره نظام سياسى مى شوند، رابطه ديالكتيك تحت تأثير دانش 
جديد قرار مى گيرد و برحسب توان اثرگذارى، بازتوليد و ساخت دهى مستمر صورت 
مى گيرد و نظام سياسى را به طرف تماميت كه در اصل سوم قانون اساسى منعكس است 
حركت مى دهد. متقابًال با آموزش مديران سياسى و ايجاد تفكر استراتژيك در آنان مجدداً 
اين رابطه ديالكتيك تحت تأثير قرار مى گيرد و فرض بر آن است كه در فرآيند بازتوليد 
و ساخت يابى مستمر نظام سياسى به طرف تماميت حركت خواهد كرد. گيدنز فرآيند 
اثرگذارى تحوالت علمى خارج از نظام سياسى را بر رابطه ديالكتيك دو جزء سياسى و 
ادارى هرمنوتيك مضاعف (ساعى, 1390) مى نامد و مى توان آن را در حقيقت به تبيين 
چگونگى ارتباط صنعت با دانشگاه و ورود دستاوردهاى علمى به نظام سياسى تعبير كرد.

نتيجه گيرى:
نظام سياسى ما از دو بخش خرده نظام سياسى (مقامات سياسى موضوع ماده 71 قانون 
مديريت خدمات كشورى) و خرده نظام ادارى (مديران حرفه اى موضوع ماده 54 قانون 
خدمات كشورى) تشكيل شده است. اين دو خرده نظام به طور مستمر و در رابطه ديالكتيك 
در هر زمان و فضاى خاص و مكان هاى مختلف در حال ساخت يابى و بازتوليد هستند. 
به علت باز بودن نظام و تأثيرپذيرى هر دو خرده نظام از محيط، هرگونه تالش در جهت 
تقويت دانش محيطى مقامات سياسى از طريق تقويت مراكز پرورش مديران سياسى در 
خارج از دانشگاه ها و تقويت دانش بدنه اجرائى از طريق بهره گيرى از آخرين دستاورد هاى 
دانشگاه ها، بر طبق نظريه هرمنوتيك مضاعف، اين تقويت دانش بر روابط ديالكتيك اجزا 
اثر مى گذرد و با ساخت يابى مستمر نظام سياسى، حركت به طرف تماميت با سرعت بيشتر 
قابل حل  به سادگى  كشورمان  ادارى  نظام  در  موجود  چالش هاى  همه  البته  مى يابد.  تحقق 
نيست. بعضى از آن ها پى آمد تصميمات بيش از يك قرن گذشته است، (معمارزاده، با 
ملغمه آمريكائى - فرانسوى بجائى نمى رسيم, 1390) و برخى ديگر حاصل تصميمات 
چندين دهه پيش است؛ بنابراين نمى توان با آن ها به راحتى برخورد كرد و نظام ادارى را از 
اين معضالت رهائى بخشيد، ليكن مى توان در كوتاه مدت براى برون رفت از بحران و رفع 

همه اين مشكالت راه حل ساده، ولى نه چندان راحتى را ارائه داد
پيشنهادها:

تقويت مراكز آموزش تربيت مديران زير نظر رئيس جمهور طبق اصل 126 قانون اساسى.
احتراز جدى از گماردن مديران در پست هاى سياسى با مدارك دانشگاهى به ويژه دكتراى 

تخصصى قبل از طى دوره مديريت استراتژيك.
آموزش هاى  به  توجه  با  معتبر  دانشگاه هاى  از  شرايط  حائز  متخصص  كاركنان  استخدام 
حرفه اى و تخصصى آنان. به عبارت ديگر قطع رابطه خرده نظام سياسى با انتصاب مديران 

حرفه اى برابر مواد 53 و 54 قانون خدمات كشورى.
مواد  دقيق  اجراى  مديران.  انتصابات  آئين نامه  تهيه  مديران.  انتصاب  كميسيون  تشكيل 
سال،  چهار  از  قبل  مديران  تغيير  ممنوعيت  كشورى.  خدمات  مديريت  قانون  و 54   53
مگر بارأى ديوان عدالت ادارى و ممنوعيت تصدى يك شغل بيش از هشت سال مگر 
با تائيد كميسيون ويژه انتصاب مديران بمنظور ايجاد ثبات ادارى در كشور (معمارزاده، 

چالش هاى نظام ادارى ايران، , 1398).
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شماره 570
5000تومان
سال شانزدهم

عبدالحميد قدرتى در گفتگو با خبرنگار بازار در رابطه با اهميت و نقش زنبور عسل در عبدالحميد قدرتى در گفتگو با خبرنگار بازار در رابطه با اهميت و نقش زنبور عسل در 
حفظ محيط زيست و توسعه اقتصادى، اظهار كرد: زنبوردارى ارتباط بسيار نزديكى با حفظ محيط زيست و توسعه اقتصادى، اظهار كرد: زنبوردارى ارتباط بسيار نزديكى با 
محيط زيست و بخش كشاورزى دارد و نقش آن حد واسط بين كشاورزى و دامپرورى محيط زيست و بخش كشاورزى دارد و نقش آن حد واسط بين كشاورزى و دامپرورى 

است.است.
رئيس اتحاديه زنبورداران استان همدان با اشاره به اينكه زنبور عسل از طبيعت، زراعت رئيس اتحاديه زنبورداران استان همدان با اشاره به اينكه زنبور عسل از طبيعت، زراعت 
و كشاورزى استفاده مى كند و توليدات خود را انجام مى دهد، ادامه داد: اهميت نقشى كه و كشاورزى استفاده مى كند و توليدات خود را انجام مى دهد، ادامه داد: اهميت نقشى كه 

زنبور عسل در گرده افشانى دارد، بسيار بيشتر از توليدات است.زنبور عسل در گرده افشانى دارد، بسيار بيشتر از توليدات است.
محصوالت  توليد  افزايش  باعث  عسل  زنبور  اخير  سال  چند  در  اينكه  به  اشاره  با  محصوالت وى  توليد  افزايش  باعث  عسل  زنبور  اخير  سال  چند  در  اينكه  به  اشاره  با  وى 
كشاورزى تا كشاورزى تا 1010 برابر و حتى بيشتر از  برابر و حتى بيشتر از 1010 برابر شده است، افزود: زنبور عسل براى تامين  برابر شده است، افزود: زنبور عسل براى تامين 

نيازهاى غذايى انسان كمك زيادى مى كند.نيازهاى غذايى انسان كمك زيادى مى كند.

رئيس اتحاديه زنبورداران استان همدان با اشاره به اينكه زنبور عسل بعد از باد بزرگترين رئيس اتحاديه زنبورداران استان همدان با اشاره به اينكه زنبور عسل بعد از باد بزرگترين 
نقش را در گرده افشانى مراتع در محيط زيست دارد، اضافه كرد: زنبور عسل به عنوان نقش را در گرده افشانى مراتع در محيط زيست دارد، اضافه كرد: زنبور عسل به عنوان 
موجودى كه در محيط زيست قرار گرفته و به پايدارى محيط زيست كمك مى كند بسيار موجودى كه در محيط زيست قرار گرفته و به پايدارى محيط زيست كمك مى كند بسيار 

حائز اهميت است.حائز اهميت است.
وى با بيان اينكه زنبوردارى در چند سال اخير در كشور رونق خوبى پيدا كرده است، بيان وى با بيان اينكه زنبوردارى در چند سال اخير در كشور رونق خوبى پيدا كرده است، بيان 

كرد: بعد از پيروزى انقالب اسالمى زنبوردارى رشد و توسعه پيدا كرد.كرد: بعد از پيروزى انقالب اسالمى زنبوردارى رشد و توسعه پيدا كرد.
قدرتى با بيان اينكه در استان همدان تعداد كلونى هاى زنبور عسل قدرتى با بيان اينكه در استان همدان تعداد كلونى هاى زنبور عسل 2020 تا  تا 3030 برابر افزايش  برابر افزايش 
داشته است، عنوان كرد: زنبوردارن به كمك هاى حمايتى بيشترى نياز دارند و زنبورداران داشته است، عنوان كرد: زنبوردارن به كمك هاى حمايتى بيشترى نياز دارند و زنبورداران 

استان بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند.استان بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند.
وى با اشاره به اينكه سرمايه زنبوردار زنبور عسل است و اين حشره مفيد به طبيعت وى با اشاره به اينكه سرمايه زنبوردار زنبور عسل است و اين حشره مفيد به طبيعت 
كمك مى كند، تاكيد كرد: بايد در تامين نهاده هاى مورد نياز زنبوردارى توجه بيشترى كمك مى كند، تاكيد كرد: بايد در تامين نهاده هاى مورد نياز زنبوردارى توجه بيشترى 

داشته باشيم.داشته باشيم.
رئيس اتحاديه زنبورداران استان همدان در ادامه به نقش زنبور عسل در درآمد ملى اشاره رئيس اتحاديه زنبورداران استان همدان در ادامه به نقش زنبور عسل در درآمد ملى اشاره 
كرد و با بيان اينكه زنبور عسل از بخش كشاورزى، بخش منابع طبيعى و محيط زيست كرد و با بيان اينكه زنبور عسل از بخش كشاورزى، بخش منابع طبيعى و محيط زيست 
حمايت مى كند، عنوان كرد: زنبور عسل حمايت از توليد را در زنجيره توليد كشور دارد.حمايت مى كند، عنوان كرد: زنبور عسل حمايت از توليد را در زنجيره توليد كشور دارد.

فعاليت هفت تعاونى و يك اتحاديه زنبوردارى در همدانفعاليت هفت تعاونى و يك اتحاديه زنبوردارى در همدان
وى با اشاره به اينكه در كشور حدود وى با اشاره به اينكه در كشور حدود 100100 هزار نفر به شغل زنبوردارى مشغول هستند و  هزار نفر به شغل زنبوردارى مشغول هستند و 
نقش مولد را دارند، يادآور شد: در استان همدان هفت تعاونى زنبوردارى و يك اتحاديه نقش مولد را دارند، يادآور شد: در استان همدان هفت تعاونى زنبوردارى و يك اتحاديه 

زنبوردارى فعاليت دارند.زنبوردارى فعاليت دارند.
قدرتى با اشاره به اينكه هشت واحد بسته بندى عسل در استان همدان وجود دارد كه از قدرتى با اشاره به اينكه هشت واحد بسته بندى عسل در استان همدان وجود دارد كه از 

داخل و خارج استان عسل را تهيه و بسته بندى مى كنند، ادامه داد: اين واحدهاى بسته داخل و خارج استان عسل را تهيه و بسته بندى مى كنند، ادامه داد: اين واحدهاى بسته 
بندى عسل را در داخل و خارج استان همدان عرضه مى كنند.بندى عسل را در داخل و خارج استان همدان عرضه مى كنند.

وى در ادامه به فعاليت وى در ادامه به فعاليت 6 كارگاه آج موم در استان همدان اشاره كرد و با بيان اينكه آج  كارگاه آج موم در استان همدان اشاره كرد و با بيان اينكه آج 
موم در نقش بهداشتى و تامين نياز زنبور مهم است، افزود: هفت مركز پرورش ملكه موم در نقش بهداشتى و تامين نياز زنبور مهم است، افزود: هفت مركز پرورش ملكه 
زنبور عسل در استان همدان فعاليت دارد و ساالنه هشت هزار ملكه توليد مى كنند و در زنبور عسل در استان همدان فعاليت دارد و ساالنه هشت هزار ملكه توليد مى كنند و در 

اختيار زنبورداران داخل و خارج استان قرار مى دهند.اختيار زنبورداران داخل و خارج استان قرار مى دهند.
رئيس اتحاديه زنبورداران استان همدان به كشت كلزا، يونجه، گشنيز و رازيانه در استان رئيس اتحاديه زنبورداران استان همدان به كشت كلزا، يونجه، گشنيز و رازيانه در استان 
همدان اشاره كرد و بابيان اينكه كشت كلزا در فصل بهار در استان همدان و در زمستان همدان اشاره كرد و بابيان اينكه كشت كلزا در فصل بهار در استان همدان و در زمستان 
در مناطق گرمسيرى براى زنبور سازى و افزايش توليد زنبور نقش بسيار موثرى دارد، در مناطق گرمسيرى براى زنبور سازى و افزايش توليد زنبور نقش بسيار موثرى دارد، 
اضافه كرد: در شهرستان نهاوند گشنيز كشت مى شود و هر كندو اضافه كرد: در شهرستان نهاوند گشنيز كشت مى شود و هر كندو 3030 كيلو عسل گشنيز  كيلو عسل گشنيز 

توليد مى كند.توليد مى كند.
    در راستاى حمايت از توليد عسل طبيعى با همكارى صندوق توسعه كشاورزى و     در راستاى حمايت از توليد عسل طبيعى با همكارى صندوق توسعه كشاورزى و 
اتحاديه زنبورداران استان همدان يك واحد عرضه عسل طبيعى به نام «اكسير» در همدان اتحاديه زنبورداران استان همدان يك واحد عرضه عسل طبيعى به نام «اكسير» در همدان 

راه اندازى شده و تمام محصوالت صادراتى و با كيفيت باال و قيمت مناسب استراه اندازى شده و تمام محصوالت صادراتى و با كيفيت باال و قيمت مناسب است
وى با اشاره به اينكه در شهرستان رزن وى با اشاره به اينكه در شهرستان رزن 200200 هكتار كشت رازيانه انجام مى شود ضمن  هكتار كشت رازيانه انجام مى شود ضمن 
از  حمايت  راستاى  در  كرد:  عنوان  بود،  مناسب  هم  امسال  رازيانه  عسل  توليد  از اينكه  حمايت  راستاى  در  كرد:  عنوان  بود،  مناسب  هم  امسال  رازيانه  عسل  توليد  اينكه 
استان  زنبورداران  كشاورزى و اتحاديه  توسعه  طبيعى با همكارى صندوق  استان توليد عسل  زنبورداران  اتحاديه  توسعه كشاورزى و  طبيعى با همكارى صندوق  توليد عسل 
همدان يك واحد عرضه عسل طبيعى به نام «اكسير» در همدان راه اندازى شده و تمام همدان يك واحد عرضه عسل طبيعى به نام «اكسير» در همدان راه اندازى شده و تمام 

محصوالت صادراتى و با كيفيت باال و قيمت مناسب است.محصوالت صادراتى و با كيفيت باال و قيمت مناسب است.
قدرتى با اشاره به اينكه با همكارى سازمان جهاد كشاورزى استان همدان امسال طرح قدرتى با اشاره به اينكه با همكارى سازمان جهاد كشاورزى استان همدان امسال طرح 
توسعه زنبور دارى انجام شد، بيان كرد: در مرحله نخست توسعه زنبور دارى انجام شد، بيان كرد: در مرحله نخست 4040 نفر آموزش ديدند و وام  نفر آموزش ديدند و وام 

با سود چهار درصد در اختيار اين افراد قرار داده شد.با سود چهار درصد در اختيار اين افراد قرار داده شد.
    بايد به سمتى حركت كنيم كه توليد زهر زنبور عسل و بره موم را افزايش دهيم     بايد به سمتى حركت كنيم كه توليد زهر زنبور عسل و بره موم را افزايش دهيم 
چراكه در كشورهاى ديگر از زهر زنبور عسل براى درمان افراد سرطانى استفاده مى كنندچراكه در كشورهاى ديگر از زهر زنبور عسل براى درمان افراد سرطانى استفاده مى كنند
وى در ادامه به استفاده از زهر زنبور عسل اشاره كرد و با بيان اينكه در دو يا سه سال وى در ادامه به استفاده از زهر زنبور عسل اشاره كرد و با بيان اينكه در دو يا سه سال 
اخير استفاده از فرآورده هاى زنبور عسل به خوبى انجام مى شود، تاكيد كرد: بايد به سمتى اخير استفاده از فرآورده هاى زنبور عسل به خوبى انجام مى شود، تاكيد كرد: بايد به سمتى 
حركت كنيم كه توليد زهر زنبور عسل و بره موم را افزايش دهيم چراكه در كشورهاى حركت كنيم كه توليد زهر زنبور عسل و بره موم را افزايش دهيم چراكه در كشورهاى 

ديگر از زهر زنبور عسل براى درمان افراد سرطانى استفاده مى كنند.ديگر از زهر زنبور عسل براى درمان افراد سرطانى استفاده مى كنند.
رئيس اتحاديه زنبورداران استان همدان با اشاره به اينكه يك شركت خارجى هر گرم رئيس اتحاديه زنبورداران استان همدان با اشاره به اينكه يك شركت خارجى هر گرم 
زهر زنبور عسل را به قيمت زهر زنبور عسل را به قيمت 1515 دالر خريدارى مى كند، عنوان كرد: در ايران هم علوم  دالر خريدارى مى كند، عنوان كرد: در ايران هم علوم 

پزشكى براى استفاده از زهر زنبور عسل ورود پيدا كرده است.پزشكى براى استفاده از زهر زنبور عسل ورود پيدا كرده است.
وى با اشاره به اينكه از هر سه كندوى زنبور عسل يك گرم زهر توليد مى شود، اضافه وى با اشاره به اينكه از هر سه كندوى زنبور عسل يك گرم زهر توليد مى شود، اضافه 

كرد: به دنبال ايجاد شركتى در استان همدان براى جمع آورى زهر زنبور عسل هستيم.كرد: به دنبال ايجاد شركتى در استان همدان براى جمع آورى زهر زنبور عسل هستيم.
قدرتى با بيان اينكه بره موم جايگاه خوبى در دنيا پيدا كرده است، افزود: بايد حداقل از قدرتى با بيان اينكه بره موم جايگاه خوبى در دنيا پيدا كرده است، افزود: بايد حداقل از 
هر كندوى زنبور عسل يك كيلو گرم بره موم تهيه شود كه قيمت آن در ايران يك ميليون هر كندوى زنبور عسل يك كيلو گرم بره موم تهيه شود كه قيمت آن در ايران يك ميليون 

و در بازار جهانى تا و در بازار جهانى تا 1010 ميليون تومان است. ميليون تومان است.
وى همچنين به زنبوردرمانى اشاره كرد و با بيان اينكه زنبور درمانى در دنيا نقش مهمى وى همچنين به زنبوردرمانى اشاره كرد و با بيان اينكه زنبور درمانى در دنيا نقش مهمى 
دارد، ادامه داد: در برخى از كشورها مراكزى در كنار زنبوردارى ايجاد شده كه از نيش دارد، ادامه داد: در برخى از كشورها مراكزى در كنار زنبوردارى ايجاد شده كه از نيش 

زنبور و محصوالت آن براى سالمتى افراد استفاده مى كنند.زنبور و محصوالت آن براى سالمتى افراد استفاده مى كنند.
رئيس اتحاديه زنبورداران استان همدان با اشاره به اينكه به تازگى با استفاده از فضاى رئيس اتحاديه زنبورداران استان همدان با اشاره به اينكه به تازگى با استفاده از فضاى 
داخل كندو آسم درمانى انجام شده است، عنوان كرد: در اين روش هواى داخل كندو به داخل كندو آسم درمانى انجام شده است، عنوان كرد: در اين روش هواى داخل كندو به 

داخل ريه افراد داراى مشكل تنفسى انتقال پيدا مى كند.داخل ريه افراد داراى مشكل تنفسى انتقال پيدا مى كند.
از  توليد  زنجيره  اينكه  بيان  با  و  كرد  اشاره  عسل  زنبور  توليد  زنجيره  به  همچنين  از وى  توليد  زنجيره  اينكه  بيان  با  و  كرد  اشاره  عسل  زنبور  توليد  زنجيره  به  همچنين  وى 
زنبوردارى آغاز مى شود و كارگاه هاى آج موم، بسته بندى، تهيه و توليد مواد آرايشى و زنبوردارى آغاز مى شود و كارگاه هاى آج موم، بسته بندى، تهيه و توليد مواد آرايشى و 
بهداشتى و غيره را در بر مى گيرد، عنوان كرد: در تالش هستيم تا نقاط ضعف را از بين بهداشتى و غيره را در بر مى گيرد، عنوان كرد: در تالش هستيم تا نقاط ضعف را از بين 

برده و نقاط قوت را افزايش دهيم.برده و نقاط قوت را افزايش دهيم.
قدرتى در ادامه به اصالح ملكه زنبور عسل اشاره كرد و افزود: در داخل كندو سه نوع قدرتى در ادامه به اصالح ملكه زنبور عسل اشاره كرد و افزود: در داخل كندو سه نوع 
داخل  مديريتى  نقش  حشرات  در  و  دارد  وجود  ملكه  زنبور  و  نر  زنبور  كارگر،  داخل زنبور  مديريتى  نقش  حشرات  در  و  دارد  وجود  ملكه  زنبور  و  نر  زنبور  كارگر،  زنبور 
كندو را زنبور ملكه بر عهده دارد و با تخم ريزى باعث افزايش جمعيت كندو مى شود.كندو را زنبور ملكه بر عهده دارد و با تخم ريزى باعث افزايش جمعيت كندو مى شود.

وى با اشاره به اينكه ملكه هاى اصالح شده خوبى در استان همدان توليد مى شود، ادامه وى با اشاره به اينكه ملكه هاى اصالح شده خوبى در استان همدان توليد مى شود، ادامه 
داد: اين ملكه ها تا پيش از رسيدن فصل تابستان كندو را به دو طبقه و توليد كندو به داد: اين ملكه ها تا پيش از رسيدن فصل تابستان كندو را به دو طبقه و توليد كندو به 2020 

تا تا 3030 كيلو در سال مى رسانند. كيلو در سال مى رسانند.
مدير امور طيور و زنبور عسل جهاد كشاورزى استان همدان نيز در گفتگو با خبرنگار مدير امور طيور و زنبور عسل جهاد كشاورزى استان همدان نيز در گفتگو با خبرنگار 
بازار با بيان اينكه نقش زنبور عسل در توسعه، حفظ و حراست از مراتع بر كسى پوشيده بازار با بيان اينكه نقش زنبور عسل در توسعه، حفظ و حراست از مراتع بر كسى پوشيده 

نيست، اظهار كرد: همه حلقه هاى زنجيره زنبوردارى در استان همدان وجود دارد.نيست، اظهار كرد: همه حلقه هاى زنجيره زنبوردارى در استان همدان وجود دارد.
عليرضا قراگوزلو با اشاره به اينكه در استان همدان كارگاه ساخت كندو و قاب موم، عليرضا قراگوزلو با اشاره به اينكه در استان همدان كارگاه ساخت كندو و قاب موم، 
كارگاه آج كنى، بسته بندى فرآورده هاى عسل، گروه هاى زهر گيرى و غيره وجود دارد، كارگاه آج كنى، بسته بندى فرآورده هاى عسل، گروه هاى زهر گيرى و غيره وجود دارد، 
ادامه داد: بايد داروخانه زنبور عسل در استان همدان ايجاد شود تا زنبورداران نيازهاى ادامه داد: بايد داروخانه زنبور عسل در استان همدان ايجاد شود تا زنبورداران نيازهاى 

دارويى براى زنبورهاى خود را از آنجا تهيه كنند.دارويى براى زنبورهاى خود را از آنجا تهيه كنند.
ستاد  اين  در  اينكه  بيان  با  و  كرد  اشاره  افشانى  گرده  ستاد  اندازى  راه  به  ادامه  در  ستاد وى  اين  در  اينكه  بيان  با  و  كرد  اشاره  افشانى  گرده  ستاد  اندازى  راه  به  ادامه  در  وى 
در  را  كندوها  استقرار  محل  بايد  افزود:  هستيم،  زنبورداران  دغدغه  كردن  كم  دنبال  در به  را  كندوها  استقرار  محل  بايد  افزود:  هستيم،  زنبورداران  دغدغه  كردن  كم  دنبال  به 
مناطقى قرار دهيم كه بهترين خروجى و برداشت را داشته باشند و عملكرد توليد را در مناطقى قرار دهيم كه بهترين خروجى و برداشت را داشته باشند و عملكرد توليد را در 

محصوالت باغى باال ببرند.محصوالت باغى باال ببرند.
مدير امور طيور و زنبور عسل جهاد كشاورزى استان همدان با اشاره به اينكه امسال مدير امور طيور و زنبور عسل جهاد كشاورزى استان همدان با اشاره به اينكه امسال 

تقويم گل دهى محصوالت زراعى و باغى تدوين شد، اضافه كرد: در اين تقويم مشخص تقويم گل دهى محصوالت زراعى و باغى تدوين شد، اضافه كرد: در اين تقويم مشخص 
شده در چه تاريخى محصوالت باغى به گل مى نشينند تا كندوها را در آن مناطق مستقر شده در چه تاريخى محصوالت باغى به گل مى نشينند تا كندوها را در آن مناطق مستقر 

كنيم تا هم بار درختان افزايش پيدا كند و هم در آن ايام سمپاشى انجام نشود.كنيم تا هم بار درختان افزايش پيدا كند و هم در آن ايام سمپاشى انجام نشود.
وى با اشاره به اينكه در ستاد گرده افشانى به مسئله كوچ زنبور داران ورود پيدا كرديم، وى با اشاره به اينكه در ستاد گرده افشانى به مسئله كوچ زنبور داران ورود پيدا كرديم، 
بيان كرد: با توجه به دستور العمل ها زنبورداران در زمان ييالق و قشالق بايد با سازمان بيان كرد: با توجه به دستور العمل ها زنبورداران در زمان ييالق و قشالق بايد با سازمان 

جهاد كشاورزى مبدا و مقصد هماهنگ باشند و از دامپزشكى مبدا نامه تردد اخذ كنند.جهاد كشاورزى مبدا و مقصد هماهنگ باشند و از دامپزشكى مبدا نامه تردد اخذ كنند.
قراگوزلو با اشاره به اينكه در استان همدان تعداد دو هزار و قراگوزلو با اشاره به اينكه در استان همدان تعداد دو هزار و 795795 زنبورستان وجود دارد،  زنبورستان وجود دارد، 
استان  در  عسل  زنبور  كندوى  هزار  استان   در  عسل  زنبور  كندوى  هزار  و 395395  زنبوردار  نفر  و   زنبوردار  نفر  و 563563  هزار  سه  كرد:  و عنوان  هزار  سه  كرد:  عنوان 

همدان وجود دارد.همدان وجود دارد.
وى با بيان اينكه امسال در استان همدان بيش از چهار هزار تن عسل توليد شده است، وى با بيان اينكه امسال در استان همدان بيش از چهار هزار تن عسل توليد شده است، 
ادامه داد: امسال توليد ژل رويال ادامه داد: امسال توليد ژل رويال 3636 كيلو گرم، گرده گل  كيلو گرم، گرده گل 2626 تن و بره موم  تن و بره موم 1010 تن بوده  تن بوده 

است.است.
مدير امور طيور و زنبور عسل جهاد كشاورزى استان همدان با اشاره به اينكه تصور دنيا مدير امور طيور و زنبور عسل جهاد كشاورزى استان همدان با اشاره به اينكه تصور دنيا 
بدون زنبور عسل محال است، تاكيد كرد: زنبور عسل و اهميت آن در تغذيه انسانى اين بدون زنبور عسل محال است، تاكيد كرد: زنبور عسل و اهميت آن در تغذيه انسانى اين 

است كه است كه 7575 درصد محصوالت خوراكى ما با بودن زنبور توليد مى شود. درصد محصوالت خوراكى ما با بودن زنبور توليد مى شود.
قراگوزلو در بخش پايانى اين گفتگو به توليد ملكه زنبور عسل در استان همدان اشاره قراگوزلو در بخش پايانى اين گفتگو به توليد ملكه زنبور عسل در استان همدان اشاره 
كرد و با بيان اينكه با توجه به تعداد كندوى موجود در استان همدان بايد تعداد توليد كرد و با بيان اينكه با توجه به تعداد كندوى موجود در استان همدان بايد تعداد توليد 
ملكه ها باال برود، افزود: بايد در توليد ملكه و اصالح ملكه هاى زنبور عسل موجود قدم ملكه ها باال برود، افزود: بايد در توليد ملكه و اصالح ملكه هاى زنبور عسل موجود قدم 

برداريم و به دنبال بازار باشيم كه محصوالت زنبورداران را مستقيم عرضه كنيم.برداريم و به دنبال بازار باشيم كه محصوالت زنبورداران را مستقيم عرضه كنيم.
گذشته از آنچه عنوان شد استان همدان رتبه نهم توليد عسل در سطح كشور را دارا است گذشته از آنچه عنوان شد استان همدان رتبه نهم توليد عسل در سطح كشور را دارا است 
و در سند راهبردى و عملياتى سه ساله اين استان وجود زنبورداران عمده، تنوع پوشش و در سند راهبردى و عملياتى سه ساله اين استان وجود زنبورداران عمده، تنوع پوشش 
گياهى در مراتع و توسعه و پرورش زنبور عسل به عنوان توانمندى و مزيت هاى عمده گياهى در مراتع و توسعه و پرورش زنبور عسل به عنوان توانمندى و مزيت هاى عمده 

شهرستان هايى چون همدان، تويسركان، بهار و كبودراهنگ مطرح شده است.شهرستان هايى چون همدان، تويسركان، بهار و كبودراهنگ مطرح شده است.
موم، بره موم، َگرده گل، ژل رويال و زهر زنبور از ديگر محصوالت توليدى زنبورداران موم، بره موم، َگرده گل، ژل رويال و زهر زنبور از ديگر محصوالت توليدى زنبورداران 
بااليى  ارزش افزوده  از  عسل  زنبور  فرآورده هاى  كه  مى دهد  نشان  بررسى ها  و  بااليى است  ارزش افزوده  از  عسل  زنبور  فرآورده هاى  كه  مى دهد  نشان  بررسى ها  و  است 
برخوردار بوده و در صنايع دارويى، بهداشتى و غذايى كاربرد زيادى دارند؛ بدين سان برخوردار بوده و در صنايع دارويى، بهداشتى و غذايى كاربرد زيادى دارند؛ بدين سان 
مى توان حوزه زنبوردارى در همدان را به صورت زنجيره اى وارد اين عرصه كرد و آن را مى توان حوزه زنبوردارى در همدان را به صورت زنجيره اى وارد اين عرصه كرد و آن را 

به حوزه تبديل و تكميل آن پيوند داد.به حوزه تبديل و تكميل آن پيوند داد.
بدين ترتيب، از يك سو زنجيره توليد فراورده هاى مذكور در استان همدان تكميل مى بدين ترتيب، از يك سو زنجيره توليد فراورده هاى مذكور در استان همدان تكميل مى 
شود و از سويى، اشتغالزايى در اين زمينه صورت مى گيرد و مى توان برند همدان در شود و از سويى، اشتغالزايى در اين زمينه صورت مى گيرد و مى توان برند همدان در 
زمينه توليد عسل و ساير فرآورده هاى مرتبط با آن مطرح و بازار فروش آن را در سطح زمينه توليد عسل و ساير فرآورده هاى مرتبط با آن مطرح و بازار فروش آن را در سطح 

داخلى و خارجى در دست گرفت.داخلى و خارجى در دست گرفت.

ادامه از صفحه اول  در ستاد گرده افشانى به دنبال كم كردن دغدغه زنبورداران هستيم

مناسبت  آن  در  كه  اجناسى  قيمت  مناسبت  يك  به  رسيدن  با  روزها  اين 
استفاده مى شود يكباره جهش پيدا مى كند! حاال دست داللها در كار است؟ 
خدا مى داند! دست كسانى كه بايد داللها را كنترل كنند كوتاه است؟ خدا 
مى داند! اما آنچه كه در اين چند صباح بر ما مسلم شده طايفه دالالن هميشه 
در كارشان نه يكى دو قدم، بلكه فرسنگها از كنترل كنندگان داللى جلوتر 
بوده و در برخى موارد كنترل كنندگان هم مجبور شده اند براى ريشه كنى 
داللى با دالالن همراهى كنند! مثل همان قضيه خريد و فروش وام كه اصلش 
را دالالن راه انداختند و االن ديگر براى گرفتن وام بدون سپرده، مى توانيد 
اوراق بسوزانيد! حاال نمى دانم اين اصطالح سوزاندنش را درست گفتيم يا 

نه؟ ولى توى كف كوچه و بازار اينجورى مى گويند. 
همين شب يلداى گذشته بود كه يكباره قيمت موز از ميانه هاى بازار به 
نزديكيهاى قله رسيد و دالالن موز را يك شبه به يك چيز ناخوشايندى شبيه 
آغازادگان تبديل كرد! در همان دوران به اين فكر افتاديم كه به راستى با 
نخوردن موز چه اتفاقى مى افتد؟ بعدش با خودمان گفتيم اگر قرار باشد كه 
هرچيزى گران مى شود نخوريم كه بايد سرمان را بگذاريم سر زمين و تازه 

قبرستان تويسركان هم كه جا ندارد و تازه 
قبر هم گران شده! آن را چطورى نخوريم!؟ 
كه  شديم  خبر  با  فكرى  مشغله  همين  در 
يكى از همشهريان عزيز خودمان در خانه 
خودش موز عمل آورده و از آن برداشت 
هم مى كند. با خودمان گفتيم هم فال است 
و هم تماشا؛ گفت و گويى با اين بزرگوار 
مى گذاريم و هم با هم آشنا مى شويم و هم 
راهى ياد مى گيريم براى فرار از پرداخت 

پولهاى اضافى به مفت خورها:
با سالم و تشكر از همراهى شما و   _   
وقتى كه در اختيار نداى توى گذاشتيد، 

لطف بفرماييد خودتان را معرفى كنيد.
_ با نام و ياد خدا و عرض سالم خدمت 
خوانندگان نداى توى؛ امراله خرمى هستم 

بازنشسته آموزش و پرورش
بفرماييد چطور شد كه تصميم گرفتيد   _
چه  و  بدهيد  پرورش  را  موز  درخت 
اين  در  شما  راهنماى  و  مشوق  كسانى 

زمينه بودند؟  
_ نهال اوليه موز به صورت هديه از طرف 
پسرعمه عزيزم دريافت كرديم و در داخل 
پانسيون كه نور خوبى هم داشت گذاشتيم 
دارد.  خوبى  رشد  كه  شديم  متوجه  بعد  و 
آن  از  توانستيم  بيشتر  مراقبت  كمى  از  بعد 
محصول بگيريم و االن هم ادامه مى دهيم. 
چند اصله درخت موز در خانه داريد   _
و در طى سال چه مقدار محصول از آنها 

برداشت مى كنيد؟
باردهى  و  رشد  مرحله  به  تا  موز  نهال   _
برسد دوتاسه سال طول مى كشد. درحال 
حاضر دو تا درخت موز و حدود هشت تا 
نهال كوچك در گلدان هاى مختلف داريم.

موقع  كه  آنها  از  يكى  جارى  سال  در 
باردهيش بود يك خوشه در حدود 80 موز 

متوسط محصول داد.
_ بفرماييد براى پرورش دادن اين گياه در 

خانه چه كارهايى بايد انجام داد؟
_ معموال براى رشد خوب و سريع هر نهال 
روزانه  آبدهى  و  مناسب(گرم)  دماى  و  مستقيم  نور  و  مناسب  خاك  موز 

احتياج است.
براى پرورش موز، خاكى مناسب است كه مخلوطى از ماسه و كود حيوانى 
و خاك باغچه باشد. آبدهى آن بستگى به دماى هوا دارد مثال در تابستان هر 
روز و در فصل هاى سرد يك روز در ميان كافى است. نور مستقيم و اين 
گياه در دماى 18 تا 30 درجه رشد مى كند و هرچه دما در محدوده گفته 

شده و نور بيشتر باشد طبيعتا رشد آن نيز بهتر است.
الزم به توضيح است كه درخت موز بعد از رسيدن ميوه آن بايد از روى 
و  شود  جايگزين  جديد  هاى  نهال  آن  جاى  به  تا  شود  بريده  كامل  خاك 

رشد كند.
_ غير از موز چه گياهان ديگرى در محيط خانه پرورش مى دهيد؟

_ معموال گل هايى كه در همه خانه ها هست مانند شمع دانى و كاكتوس و...
_ چه كسان ديگرى را مى شناسيد كه اوقات فراغت خودشان را به چنين 

كارهايى اختصاص داده اند؟

_ برادرم نيز در خانه اش چندين نهال موز پرورش مى دهد اما غير از برادرم 
كس ديگرى را نمى شناسم كه چنين فعاليتى داشته باشد.

_ به نظر شما انجام چنين فعاليتهايى نيازى به حمايت مسئولين دارد؟ و 
اگر پاسخ مثبت است اين حمايت چگونه بايد باشد؟

_ انجام چنين فعاليتهايى در سطحى كه تا كنون من انجام داده ام تنها نياز به 
همت شخصى دارد و احتياجى به حمايت خاصى ندارد اما با توجه به اقليم 
بزرگترى  سطح  در  گذارى  سرمايه  منطقه  سرد  هواى  و  آب  و  كوهستانى 
هزينه فراوانى را مى طلبد و اگر بخواهيم آن را گسترش بدهيم و به صورت 
گلخانه اى آن را پرورش دهيم نيازمند حمايت مسئولين است كه بيشتر با 

پرداخت تسهيالت مى توانند حمايت خود را جامه عمل بپوشانند.
_ به نظر شما آيا مى شود با تجميع سرمايه بخش خصوصى؛ مثال تخصص 
از شما، مكان از شخص ديگر و سرمايه از نفر سوم و ... اين گونه فعاليتها 

را گسترش داد؟
_  در صورتى كه همشهريان دست به دست هم بدهند و اگر سرمايه گذار 

باشد بله اين كار شدنى است.
_ حرف آخر؟

_ از همكارى و مساعدت دست اندركاران نداى توى براى تهيه اين گزارش 
تشكر و قدردانى مى كنم و در همين جا مى توانم بگويم در صورتى كه 
كسى دوست داشته باشد در زمينه پرورش موز فعاليت كند و نياز به نهال 
خدمت  در  كه  داريم  نهال  محدودى  خيلى  تعداد  به  ما  باشد  داشته  موز 
همشهريان عزيز هستيم و اميدواريم بتوانيم با اين كار در راستاى گسترش 
فرهنگ توليد، حتى در چنين سطحى گامى هرچند كوچك برداشته باشيم.

پس از گفت و گو با آقاى خرمى به اين موضوع فكر مى كرديم كه روش 
تجربى وى با روشهاى علمى چقدر به هم نزديكند؟ و براى گرفتن پاسخ 
شهرستان  كشاورزى  جهاد  باغبانى  مسئول  زمانى،  مهندس  با  پرسش  اين 
تويسركان گفت و گويى داشتيم كه توضيحات اين مسئول را با هم مرور 

مى كنيم: 
درجه   28 تا   24 بين  معموال  موز  درخت  نمو  و  رشد  براى  دما  بهترين 

درجه  ده  حدود  در  و  متوقف  موز  رشد  درجه   15 در  و  است  سانتيگراد 
سانتيگراد اين گياه از بين مى رود.

براى داشتن يك گياه مادرى قوى مى تواندبا تربيت و پرورش پاجوشهايى 
كه از گياه اوليه مى گيريم يك گياه قوى داشته باشيم كه انتظار داشته باشيم 

عملكرد بااليى داشته باشد.
مهندس زمانى بهترين خاك براى پرورش موز را خاكهايى با زه كشى باال 
بماند  باقى  موز  ريشه  اطراف  در  بااليى  رطوبت  اگر  افزود:  و  كرد  عنوان 
باعث ايجاد قارچ و پوسيدگى و در نهايت موجب از بين رفتن  ريشه گياه 

مى شود.
با  و  رسد  مى  اقتصادى  باردهى  به  چهارم  يا  سوم  سال  در  موز  درخت 
پرورش يك درخت موز 6 تا 7 سال مى تواند باردهى اقتصادى داشته باشد.
فسفاته،  كودهاى  به  درخت  اين  كه  داشت  نظر  در  بايد  موز  كوددهى  در 
و  باشد  داشته  خوبى  رشد  روند  بتواند  تا  دارد  نياز  خوبى  ازته  و  پتاسه 
محصول خوب و متناسبى از نظر اندازه توليد كند. عالوه بر آن عناصرى 
مانند بور، روى، كلسيم و آهن عناصرى هستند كه در گلدهى و باردهى 

درخت موز اثر زيادى دارند.
به راستى چند نفر از كسانى كه امكانات و موقعيت انجام چنين فعاليتى را 
دارند اقدام به انجام اين كار مى كنند؟ يا پرسش مهمتر اين كه چند نفر مى 
دانند كه در يك گلدان و در يك گوشه از يك قسمت از خانه مى توان مثال 

ساليانه 80 عدد موز ارگانيك توليد كرد؟  

توليد موز با كمى همت و بدون حمايت
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