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5000تومان

از نداي تويسال شانزدهم، معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى همدان 
اهداى پالسماى خون توسط بيش از 200 بيمار 
بهبوديافته از كرونا در همدان خبر داد و گفت: 
پژوهش در خصوص پالسما درمانى در استان 

انجام مى شود.
اهداى پالسماى خون توسط 200 بهبوديافته از 
كرونا در همدان/ پژوهش در خصوص پالسما 

درمانى

فارس، ابراهيم جليلى با اشاره به اينكه ترزيق 
براى  كرونا  بيمارى  بهبوديافتگان  از  پالسما 
اظهار  مى شود  انجام  استان  در  بدحال  بيماران 
اين  در  اقداماتى  پژوهشى  طرح  قالب  در  كرد: 
اعالم  آن  نتايج  كه  است  انجام  حال  در  زمينه 

خواهد شد.
وى بيان كرد: در اين تحقيق تعدادى از بيماران 
را   آن  كه  كسانى  با  را  پالسما  كننده  دريافت 

دريافت نكرده اند مقايسه كرده ايم كه طول مدت 
بيمارى، سير بهبودى و سرعت بهبودى آنها در 

حال بررسى است.
همدان  پزشكى  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
تامين  خصوص  در  مشكلى  اينكه  به  اشاره  با 
پالسما در استان نيست گفت: توصيه مى كنيم 
كسانى كه بهبوديافته اند پالسماى خون خود را 
اهدا كنند چراكه براى بيماران اثربخش بوده و 

سير بيمارى را كوتاه كرده است.
وى با بيان اينكه بيش از 200 نفر از بهبوديافتگان 
كرونا در استان پالسما اهدا كرده اند افزود: بيش 

از 120 بيمار نيز دريافت كننده پالسما بوده اند.
جليلى با اشاره به اينكه هر پالسماى دريافت 
شده براى دو يا سه نفر قابل تزريق است گفت: 
تاكنون استفاده از پالسما در استان براى بيماران 

اثربخش بوده است.

اهداى پالسماى خون توسط 200 بهبوديافته از كرونا در همدان/ پژوهش در خصوص پالسما درمانى

يك هزار و 800 مورد از موقوفات 
همدان داراى سند تك برگى جديد 
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مى رسد؟ 88

توزيع سيم كارت اعتبارى 
«انارستان» به صورت رايگان
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درخت يعنى اكسيژن ، يعنى آب ، يعنى رودخانه ، يعنى غذا ، يعنى زندگى 
روابط عمومى منابع طبيعى و آبخيز دارى استان همدان

اقتصاد در دهه 90 مهمترين جايگاه در شعارهاى اقتصادى سالهاى 
اين دهه را به خود اختصاص داده است و در نهايت گزينه توليد 
به  را  توجه  بيشترين  شاخص  طور  به  اخير  سالهاى  در  كه  است 
خود جلب كرده است. اما نكته غير قابل انكار در اين زمينه اين 
است كه وضعيت اقتصاد در كوچه و بازار با وضعيت جايگاهش 
در شعارهاى سال مغايرت چشمگيرى دارد كه توليد هم از اين 
امر مستثنى نمى باشد. بسيارى از كارشناسان امر به دنبال آن بوده 
اند تا علت اين مغايرت را پيدا كنند تا شايد با يافتن علتها قدمى 
به كم كردن فاصله آن چه كه هست با آن چه بايد باشد كمكى 

كرده باشد. 
در يكى از خبرهاى خبرگزارى تسنيم كه تحت عنوان «10 مشكل 
اصلى توليد در ايران چيست؟» در تاريخ 27 فروردين 1398 به 
روى صفحه اينترنت رفته است چنين نوشته شده كه «بررسى هاى 
مشكالت  ايران  در  توليد  كه  مى دهد  نشان  ميدانى  و  تحقيقى 
متعددى دارد ولى مهمترين مشكالت توليد را شايد بتوان در 10 

سرفصل به شرح زير بيان كرد:
ـ تأمين نقدينگى امروز يكى از مشكالت مهم واحدهاى توليدى  1ـ 
توليدكنندگان  از  زيادى  بخش  امروز  كه  به نحوى  مى آيد  به شمار 
نمى توانند اين نياز را از محل فروش محصول در بازار يا از طريق 
سيستم بانكى در زمان مقرر و با رقم مدنظر تأمين كنند. متأسفانه 
و  شده  سخت  آنها  براى  فعاليت  امكان  تا  شده  عاملى  امر  همين 
حجم توليد هر روز كاهش يافته و در نهايت توليدكننده مجبور به 

تعطيلى واحد شود.
شركاى  با  توليدكنندگان  مالى  و  ارزى  مبادالت  امكان  عدم  ــ   2
چرا  دانست  توليد  مشكالت  از  ديگر  يكى  بايد  هم  را  خارجى 
كه اين موضوع خود بر كاهش صادرات و حتى تأمين مواد اوليه 

توليدكنندگان اثر منفى گذاشته است.
3 ــ بدهى هاى معوق واحدهاى توليدى به سيستم بانكى را بايد 
يكى از داليل اصلى عدم رونق توليد در كشور عنوان كرد. در حال 
حاضر با تشديد مشكالت توليدكننده امكان بازپرداخت بدهى هاى 
بانكى را نداشته و هر روز اين بدهى ها به صورت تصاعدى افزايش 
تسهيالت  تا  شده  مانعى  خود  بدهى ها  افزايش  البته  مى كند.  پيدا 

جديدى در اختيار توليدكننده قرار نگيرد.
مشكل  ديگر  بايد  را  افزوده  ارزش  بر  ماليات  در  اشكاالتى  ــ   4
امروز بخش توليد دانست. چرخه معيوب اخذ ماليات بر ارزش 
افزوده عاملى شده تا پرداخت ماليات براى توليدكننده اى كه هر 

روز با كاهش توليد و ركود فروش 
به صرفه  است  روبه رو  بازار  در 

نباشد.
5 ــ قوانين و مقررات ضدونقيض 
رونق  براى  مانعى  خود  كشور  در 
رابطه  اين  در  است  شده  توليد 
با  قوانين  اصالح  ضمن  بايد 
زمان  توليد،  از  حمايت  محوريت 
به  را  مجوزها  صدور  هزينه  و 
موضوع  اين  البته  رساند.  حداقل 
اراده جدى دولت و مجلس براى 
آنها  اجراى  و  مثبت  قوانين  وضع 

را مى طلبد.
حمل ونقل  سيستم  اشكاالت  ــ   6
كشور و هزينه هاى سربارى را كه 
مى آورد  به وجود  توليدكننده  براى 
بخش  مشكالت  ديگر  از  بايد  را 
اين  كرد.  عنوان  كشور  توليد 
موضوع در بخش صادرات و حتى 
تأثير  نيز  داخلى  فروش  حوزه  در 
شرايط  در  است.  گذاشته  منفى 
حمل ونقل  ناوگان  اصالح  فعلى 

به شمار  ضرورى  امر  يك  بخش  اين  بازسازى  و  دريايى  و  ريلى 
مى آيد چرا كه با تقويت اين حوزه هزينه جابه جايى محصوالت 
براى توليدكننده كاهش يافته و در نهايت قيمت تمام شده كاالها 

مناسب خواهد شد.
7 ــ افزايش قابل توجه قيمت مواد اوليه داخلى و خارجى را بايد 

يكى از سدهاى جدى رونق توليد در كشور دانست.
ـ تغيير مدام نرخ ارز و سايه سنگين آن بر اقتصاد كشور نيز بايد  8ـ 
را كه  كااليى  آيا  نمى داند  توليدكننده  امروز  چراكه  مديريت شود 

امروز فروخته است فردا هم مى تواند توليد كند يا خير.
9 ــ عالوه بر اين موارد ركود بازار را بايد سرمنشأ تمام مشكالت 
توليد دانست كه اين موضوع خود متأثر از كاهش قدرت خريد 

مردم است.
10 ــ امروز ظرفيت توليد بسيارى از واحدها كاهش يافته و همين 
امر هزينه هاى سربار توليدكننده را افزايش قابل توجهى داده است. 

اگر با كاهش ركود در بازار ظرفيت واحدهاى توليد افزايش پيدا 
آن  كنار  و  يافته  كاهش  توليد  سربار  هزينه هاى  حتم  به طور  كند 
بهبود  وارداتى  اجناس  با  داخلى  توليدكننده  براى  رقابت  فضاى 
صدد  در  تعرفه  افزايش  با  دولت  حاضر  حال  در  يافت.  خواهد 
حمايت از توليد برآمده است اما وقتى ظرفيت توليدكننده كاهش 

يافته نمى تواند در بازار مقابل اجناس وارداتى قد علم كند.»
تمام  در  را  فوق  اقتصادى  خبر  در  شده  عنوان  موارد  هم  هنوز 
بازار  در  وضوح  به  توان  مى  و5  موارد 4  بجز  شده  عنوان  موارد 
مشاهده كرد و دو مورد باقيمانده را افرادى كه در ميدان توليت 
و مديريت كار با مشكالت دست و پنجه نرم مى كنند از نزديك 

لمس كرده اند.
مورد 4 يعنى ماليات بر ارزش افزوده كه على رقم گذشت سالها از 
تصويب و اجراى آن هنوز به طور گسترده شفاف سازى و اطالع 
رسانى نشده كه در چه مواردى؟ و به چه كسانى؟ تعلق مى گيرد 

باعث شده تا مشكالتى هم براى 
توليد كنندگان و هم براى مصرف 
كه  باشد  داشته  دنبال  به  كنندگان 
مى طلبد تا هم موضعان اين قانون 
و اجرا كنندگان نسبت به اين امر 
كوشا باشند و هم نمايندگان مردم 
بعد  اسالمى  شوراى  مجلس  در 
نظارتيشان را نسبت به اين قانون 
بيشتر كرده و ضمن شناسايى نقاط 
قوت و ضعف آن نسبت به شفاف 
سازى و اطالع رسانى گسترده آن 

حساسيت بيشترى نشان دهند.
است  اين  رسد  مى  نظر  به  آنچه 
تشكيل  در  كه  پنجم  مورد  كه 
نقشى  توليدى  مختلف  بخشهاى 
مورد  بيشتر  بايد  دارد،  كليديتر 
و  گرفته  قرار  بررسى  و  مداقه 
براى  الزم  مجوزهاى  صدور 
انجام فعاليتهاى اقتصادى را مورد  
موارد  از  بسيارى  در  و  بازنگرى 
اساسى  نظر  تجديد  يك  مورد 

قرار داد. 
حتى  كرده  تحصيل  افراد  اغلب  روزها  اين  كه  دانند  مى  همگان 
اگر داراى فايلهاى حفظيات گسترده علمى باشند، از تجربه عملى 
چندانى برخور نيستند و پس از ورود به بازار كار در چگونگى 
مى  برخورد  مشكالتى  با  خود  ذهنى  محفوظات  از  استفاده  نحوه 
كنند كه اگر مديريت كار و مسئوليت مالى آن با خود آنها باشد در 
اغلب موارد دچار مشكالت اقتصادى شده و زودتر از آن چه كه 

بايد از گردونه رقابت خارج خواهند شد. 
از طرفى وقتى شخصى براى انجام فعاليتى قانونى اقدام به گرفتن 
نظر  در  بزرگ  و  گسترده  معيارها  و  آيتمها  آنقدر  كند  مى  مجوز 
گرفته شده اند كه در بسيارى از موارد مجرى طرح عالوه بر هزينه 
كرد بودجه نقد خود بايد متحمل دردسرهاى فراوانى جهت اخذ 
وام از بانكها شود كه تازه بتواند سازه هاى فيزيكى مورد نياز طرح 
را برپا نمايد و پس از آن به طور قطع با كمبود سرمايه هاى جارى 
مواجه شده و در نهايت پس از چند ماه تعويق در پرداخت اقساط 

تسهيالت با مشكالت بعدى مواجه مى شود كه عالوه بر مجرى 
طرح و عوامل بانكى، مشكالت عديده اى براى افرادى كه به طور 
احتمالى در آن واحد براى مدتى مشغول بوده و حقوق خود را 
دريافت نكرده اند و به تبع ادارات تامين اجتماعى و دادگاه و ... 
نيز درگيرى هايى را به وجود خواهند آورد. وجود ساختمانهاى 
نميه كاره فراوان در گوشه گوشه زمينهاى اطراف شهر و روستا و 
همچنين واحدهاى نيمه كاره در اغلب شهركهاى صنعتى دست كم 

در شهرستان تويسركان بهترين شاهد مثال اين امر است.
با اين اوصاف به نظر مى رسد كه بهتر باشد زمانى كه كسى براى 
اخذ مجوز اجراى طرحى به ادارت مراجعه مى كند در ابتداى امر 
نسبت به صدور مجوز براى واحد كوچكى كه بار مالى زيادى را 
بر فرد و جامعه تحميل نكند اقدام و پس از گذشت مدت معينى، 
مثال يك سال مالى، در صورتى كه اين واحد بازدهى مناسب را 
داشت نسبت به گسترش آن و حمايت از افراد موفق در اجراى 
طرح اقدام شود. در اين صورت استفاده از تسهيالتى كه به بهانه 
همچون  ديگرى  هاى  زمينه  در  و  اخذ  مختلف  طرحهاى  اجراى 
ملك و مسكن و ارز و ... مورد استفاده و سرمايه گذارى قرار مى 

گيرند هم جلوگيرى خواهد شد.
نفس  مجوزى  هر  گرفتن  ابتداى  در  كه  مواردى  از  ديگر  يكى 
مجرى طرح را به شماره مى اندازد گرفتن پاسخ استعالم از ادارات 
مختلف است كه هم زمان بسيارى را به هدر مى دهد و هم هزينه 
بسيار سرسام آورى را به دنبال دارد. براى مثال در زمانى كه همه 
ادارات به سيستمهاى رايانه اى مجهز بوده و اغلب نامه هاى ادارى 
از طريق اتوماسيون بايد جابجا شود، هنوز هم ارباب!!! رجوع بايد 
به دنبال نامه خود از شهرى به شهر ديگر بدود تا از رسيدن نامه 
مطمئن شود و جالبتر اينجاست كه گاهى ارباب!!! رجوع به اداره 
مقصد مى رسد اما هنوز نامه اتوماسيونى او به مقصد نرسيده است.    
 مورد ديگرى كه در اين زمينه تمام كسانى كه براى گرفتن مجوز 
با آن درگيرند اين است كه برخى از ادارات جهت پاسخ دادن به 
يك استعالم از ارباب!!! رجوع تقاضاى وجه مى كنند آن هم نه در 
حد هزينه كاغذ و جوهر پرينتر و ... كه در حد يك يا چند ميليون 
ريال كه تنها يك برگه كاغذ آ5 به دست ارباب!!! رجوع بدهند. 
در حالى كه دستگاه هاى دولتى مى توانند به راحتى با استفاده از 
سيستمهاى رايانه اى موجود نسبت به اين امر اقدام و با ساماندهى 
و هماهنگى بين دستگاهى نسبت به اخذ اين استعالمات زمان و 

هزينه اخذ پاسخها را به حداقل ممكن برسانند.      

موانع توليد از پارسال تا امسال مهدى نجيمى
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گردشگرى  طرح  از  بازديد  در  ستوده  منصور  گردشگرى مهندس  طرح  از  بازديد  در  ستوده  منصور  مهندس 
پيرامون سد اكباتان گفت: توسعه گردشگرى با استفاده پيرامون سد اكباتان گفت: توسعه گردشگرى با استفاده 
از جاذبه هاى گردشگرى پيرامون سدها از سياست هايى از جاذبه هاى گردشگرى پيرامون سدها از سياست هايى 
است كه رئيس جمهور بر آن تأكيد داشته و وزارت نيرو است كه رئيس جمهور بر آن تأكيد داشته و وزارت نيرو 
و سازمان گردشگرى، مأمور اجراى اين طرح شده اند، و سازمان گردشگرى، مأمور اجراى اين طرح شده اند، 
از اين رو به كارگيرى ظرفيت هاى منابع آب و تأسيسات از اين رو به كارگيرى ظرفيت هاى منابع آب و تأسيسات 
قرار  توجه  مورد  گردشگرى  اقتصاد  توسعه  براى  قرار آبى  توجه  مورد  گردشگرى  اقتصاد  توسعه  براى  آبى 

گرفته است.گرفته است.
همدان  استان  ملى  سد  همدان   استان  ملى  سد   99 حدود  تاكنون  افزود:  حدود ستوده  تاكنون  افزود:  ستوده 
آنها  مهمترين  از  يكى  كه  گرفته اند  قرار  مسير  اين  آنها در  مهمترين  از  يكى  كه  گرفته اند  قرار  مسير  اين  در 
سد  آب،  تأمين  و  جغرافيايى  اقليم  موقعيت،  لحاظ  سد به  آب،  تأمين  و  جغرافيايى  اقليم  موقعيت،  لحاظ  به 
توسعه  زمينه  در  سرمايه گذارى  آماده  كه  است  توسعه اكباتان  زمينه  در  سرمايه گذارى  آماده  كه  است  اكباتان 
گردشگرى است و مديريت شهرى در اين حوزه ورود گردشگرى است و مديريت شهرى در اين حوزه ورود 

داشته است.داشته است.
اين  از  پيش  اكباتان  سد  اراضى  اينكه  به  توجه  با  اين وى  از  پيش  اكباتان  سد  اراضى  اينكه  به  توجه  با  وى 
در اختيار منابع طبيعى بوده است،گفت: مصارف آبيارى در اختيار منابع طبيعى بوده است،گفت: مصارف آبيارى 
اراضى سد اكباتان از طريق اين سد تأمين مى شد كه در اراضى سد اكباتان از طريق اين سد تأمين مى شد كه در 
حوزه گردشگرى تالش مى كنيم سهميه تخصيص آب حوزه گردشگرى تالش مى كنيم سهميه تخصيص آب 

براى اين مهم دريافت شود.براى اين مهم دريافت شود.
آبى  تأسيسات  و  منابع  اينكه  بر  تأكيد  با  آبى ستوده  تأسيسات  و  منابع  اينكه  بر  تأكيد  با  ستوده 
حساسيت هاى خود را دارد،اما مانع مباحث گردشگرى حساسيت هاى خود را دارد،اما مانع مباحث گردشگرى 
رعايت  با  همراه  اميدواريم  گفت:  بود،  رعايت نخواهيم  با  همراه  اميدواريم  گفت:  بود،  نخواهيم 

استانداردها، از منابع و ظرفيت ها بهره مند شويم.استانداردها، از منابع و ظرفيت ها بهره مند شويم.

كشورى  بازنشستگان  اميد  خانه  سومين 
توسعه  معاون  حضور  با  همدان  استان 
مديريت وزارت تعاون،كارورفاه اجتماعى ، 
معاون سياسى امنيتى واجتماعى استاندارى 
ومسئولين صندوق بازنشستگى كشورى در 

شهرستان نهاوند افتتاح شد. 
استان  اجتماعى  تعاون،كارورفاه  كل  مدير 
اميد  خانه  گفت:  افتتاح  اين  درحاشيه 
حضور  با  نهاوند  شهرستان  بازنشستگان 
وزارت  منابع  و  مديريت  توسعه  معاون 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى،معاون سياسى 
امنيتى واجتماعى استاندارى همدان و تنى 
چند از مديران ارشد صندوق بازنشستگى 

كشورى افتتاح شد.
ساخت  از  هدف  گفت:  احمدتوصيفيان 
منزلت  ارتقاء  براى  تالش  اميد،  خانه هاى 
قشر  ميان  در  شادابى  و  نشاط  ايجاد  و 
جلب  و  كشورى  بازنشستگان  فرهيخته 

در  حضور  جهت  آنان  فعاالنه  مشاركت 
و  ارتباط  برقرارى  و  مختلف  برنامه هاى 
به منظور  يكديگر  با  بازنشستگان  ديدار 
تبادل تجربه ها در حوزه هاى مختلف است.

در  نهاوند  اميد  خانه  افزود:  درادامه  وى 
و  شهرستان  پارك هاى  بهترين  از  يكى 
تا  شده  ساخته  500مترمربع  زيربناى  با 
فضاى  يك  در  بتوانند  عزيز  بازنشستگان 

شاد اوقات فراغت خود را سپرى كنند.
استان  اجتماعى  تعاون،كارورفاه  كل  مدير 
اجتماعى  فرهنگى،  مجموعه  اين  گفت: 
طبقه  يك  در  جديد  طرحى  با  آموزشى  و 
مختلفى  بخش هاى  داراى  كه  شده  ساخته 
نمازخانه،  اجتماعات،  سالن  همچون 
كتابخانه  پزشك،  اتاق  آموزشى،  اتاق هاى 
كافى شاپ  و  مديريت  اتاق  تئاتر،  آمفى  و 

است.

سومين خانه اميد بازنشستگان كشورى 
استان همدان در نهاوند افتتاح شد 

مديركل منابع طبيعى وآبخيزدارى استان همدان 
آبخيزدارى  هرهكتارعمليات  اجراى  گفت: 
ميزان فرسايش خاك را دو تن در هكتار طى 

سال كاهش مى دهد.
اسفنديار خزائى با اشاره به اهميت طرح هاى 
پايدار  مديريت  آبخيزدارى  گفت:  آبخيزدارى 
سرزمين است و حفظ منابع پايه آب وخاك از 

اهداف مهم طرحهاى آبخيزدارى است.
زيرزمينى،  آب  هاى  سفره  تقويت  گفت:  وى 
رسوب،  و  فرسايش  كنترل  خاك،  حفاظت 
كنترل سيالب و روان آب هاى سطحى ناشى 
گذار  اثر  فوايد  و  آثار  جمله  از  بارندگى  از 
وآبخواندارى  آبخيزدارى  هاى  طرح  اجراى 

است.
عمليات  هكتار  هر  كه  اين  بيان  با  خزائى 
آبخيزدارى ميزان فرسايش خاك را دو تن در 
هكتار كاهش مى دهد، افزود: همچنين اجراى 
طرح آبخيزدارى 5 تن در هكتار كنترل  رسوب 

خواهد كرد.

هر  اجراى  ازاى  به  اينكه  عنوان  با  خزائى 
كيلوگرم   100 آبخيزدارى  هاى  طرح  هكتار 
افزايش علوفه وتقويت پوشش گياهى را شاهد 
اجراى  همچنين  كرد:  تصريح  بود،  خواهيم 
وكار  كسب  رونق  سبب  آبخيزدارى  طرحهاى 
محصوالت  توليد  افزايش  و  اشتغال  بهبود  و 
هاى  حوزه  دست  پائين  مناطق  نيزدر  زراعى 

آبخيزنشين ميشود.
مديركل منابع طبيعى وآبخيزدارى استان اساس 
عنصر  دو  حفظ  را  آبخيزدارى  طرحهاى  كار 
وتصريح  دانست  وخاك  آب  وحياتى  مهم 
كرد: تنها راه برون رفت از معضالت كم آبى 
وخشكسالى اجراى طرحهاى آبخيزدارى است 

زيرا كم هزنيه وزود بازده است.
يادآور  همدان  استان  طبيعى  منابع  مديركل 
طبيعى،توسعه  منابع  هاى  عرصه  شد:حفظ 
واحياء  جنگلكارى،آبخيزدارى   طرحهاى 
واصالح مراتع واجراى طرح هاى بيابان زدائى 

در راس برنامه هاى ما قرار دارد.

طرح هاى آبخيزدارى وآبخواندارى ميزان فرسايش 
خاك را 2 تن درهكتار دريكسال كاهش مى دهد

 رئيس كل دادگسترى استان همدان با بيان اينكه تغيير كاربرى اراضى كشاورزى تهديدى 
براى امنيت غذايى است، بر اصالح قوانينى كه بسترساز تغيير كاربرى اراضى كشاورزى 

است تاكيد كرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عدالت خواه ظهر پنج شنبه در شوراى پيشگيرى از 
وقوع جرم استان همدان، گفت: در حال حاضر استان همدان از نظر اراضى كشاورزى 
براى تأمين مواد غذايى مردم در وضعيت خوبى است و بايد با برنامه ريزى اين روند 

تثبيت شود.
وى با اشاره به اينكه تغيير كاربرى اراضى كشاورزى اين وضع را دچار مشكل مى كند، 
اظهار كرد: ساخت و سازهاى غيرمجاز و تغيير كاربرى ها از سوى افرادى كه با مظلوم 

نمايى و جوسازى كار خود را پيش مى برد مشكالتى ايجاد كرده است.
رئيس كل دادگسترى استان همدان با بيان اينكه خاك يكى از مهمترين ثروت هاى يك 
دستخوش  كشورى  خاك  اگر  افزود:  است،  ملى  سرمايه  و  مى شود  محسوب  كشور 
تغييرات شود و يا به هر نحوى از بين برود برگشت ناپذير بوده و قابليت كشت را از 
دست مى دهد و اين گونه زمينه ساز تهديد منابع خاكى و در نهايت ايجاد خطر امنيت 

غذايى براى تغذيه كشور مى شود.
عدالت خواه ادامه داد: جهاد كشاورزى، سياست گذارى هاى دولت و وضع قوانين بايد 
براى حفظ خاك به ويژه اراضى كشاورزى باشد و در اين حوزه بايد همه وظايف خود 

را به خوبى انجام دهند، اما تاكنون اين مهم به طور كامل محقق نشده است.
ضرورت اصالح قوانينى كه بسترساز تغيير كاربرى اراضى كشاورزى مى شود

وى عنوان كرد: برخى از قوانين ما نيز بستر ساز و يا ابهام ساز هستند و زمينه تغيير 
كاربرى را فراهم مى سازد كه بايد اصالح شود تا دستگاه قضائى طبق آن قوانين با تخريب 

كنندگان اراضى با جديت برخورد كند.
رئيس كل دادگسترى استان همدان عنوان كرد: اگر اين گونه شود قضات با تدبير و تدبر 

احكام خوب، مستدل و متقن و محكم صادر مى كنند.
عدالت خواه با ابراز تأسف از نبود نظارتى جامع و پيشگيرانه قبل از ساخت و ساز و 
تغيير كاربرى آن از سوى دولت، گفت: زمانى كه قانونى مصوب مى شود، الزمه اجرا 
امكانات  نبود  و  كاغذى  قوانين  با  چرا كه  است،  كافى  گرفتن بودجه  در نظر  آن  شدن 
آن  پيشگيرانه  نظارت  براى  دولت  متأسفانه  و  كرد  عملياتى  درستى  به  را  آن  نمى توان 

اراده اى را كه بايد ندارد و اين مهم مغفول مانده است.
وى همچنين با بيان اينكه سرانه اراضى كشاورزى براى هر نفر در كشور در حدود دو 
هزار و 500 مترمربع است، اعالم كرد: اين ميزان در استان همدان پنج هزار متر مربع بوده 
كه باالتر از سرانه كشورى است، اما با توجه به ساخت و سازها و تغيير كاربرى هاى 
منابع  تأمين  براى  خطرى  زنگ  كه  هستيم  كشاورزى  اراضى  كاهش  شاهد  مجاز  غير 

غذايى است.
رئيس كل دادگسترى استان همدان با بيان اينكه عمده آنانى كه زمين هاى كشاورزى را 
با  و  ندارد  را  مردم  دغدغه  كه  هستند  ثروتمندى  افراد  برده اند،  بين  از  كاربرى  تغيير  با 
جوسازى و مظلوم نمايى مى خواهند كار خود را پيش ببرند، عنوان كرد: در حال بايد 
قانون مرور زمان تعقيب جرم تغيير كاربرى اراضى زراعى براى جلوگيرى از سودجويى 
اين سودجويان اصالح شود تا دستگاه قضائى در برخورد با اين خاطيان قاطعانه برخورد 

كند.
تدوين قوانين براى مبارزه با نابود كنندگان اراضى كشاورزى

عدالت خواه اظهار كرد: مهم تر اينكه براى جلوگيرى از سودجويى اين صاحبان زر و زور 
و تزوير بايد قوانينى تدوين و مصوب شود تا عالوه بر قلع و قمع بناى غيرمجاز ساخته 

شده، فرد خاطى مكلف به اعاده زمين به وضع سابق با هزينه خود شود.
از  سابق  وضع  به  اعاده  خصوص  در  مى تواند  هم  قضائى  دستگاه  كرد:  عنوان  وى 

مجازات هاى جايگزين بهره ببرد تا وضعيت زمين و خاك حفظ شود.
رئيس كل دادگسترى استان همدان همچنين عنوان كرد: ناگفته نماند كه برخى از تغيير 
كاربرى ها از سوى عده اى از كشاورزان به دليل عدم وجود برنامه هاى حمايتى از آنان 
است، زمانى كه كشاورزى بعد از يك سال زحمت فراوان از حاصل دسترنج خود آن 
سودى را كه بايد نمى برد و حمايتى از او نمى شود گاهى پيش مى آيد كه به فكر تغيير 
كاربرى زمين خود بيافتد كه الزم است در اين خصوص برنامه هاى حمايتى تدوين شود.

رئيس كل دادگسترى استان همدان:
تغيير كاربرى اراضى كشاورزى زمينه 

ساز تهديد امنيت غذايى است

توسعه گردشگرى پيرامون 
سدها از سياست هاى مورد 
تأكيد رئيس جمهور است

بررسى  منظور  به  شهريورماه   14 طالبيان  محمدحسن 
از  تاريخى  شهرى  منظر  جهانى  «ثبت  پرونده  تكميل 
هگمتانه تا همدان» از سايت تاريخى هگمتانه بازديد كرد.

او همزمان در اين بازديد، اعالم كرد: «پرونده «ثبت جهانى 
منظر شهرى تاريخى از هگمتانه  تا همدان» در برگيرنده 
محوطه تاريخى هگمتانه و سير تاريخى شهر همدان است 

كه پس از سال ها وارد فاز اجرايى شده است.»
شهر  و  كار براى هگمتانه  بهترين  اين  افزود: «معتقدم  او 

همدان است.»
معاون ميراث فرهنگى كشور بيان كرد: «اين پرونده زمانى 
دوره هاى  از  مجموعه اى  بتوان  كه  شد  خواهد  گسترده تر 
و  داده  قرار  يكديگر  كنار  همدان  شهر  در  را  مختلف 

بررسى هايش را انجام داد.»
او با تأكيد بر اين كه گردآورى مستندات تاريخى همدان 
هگمتانه  از  را  همدان  تاريخى  مركز  ارزش هاى  مى تواند 
تا معاصر به جهانيان معرفى كند، گفت: «اين اتفاق براى 
حفظ و معرفى همدان و تاريِخ شهر بهترين اتفاق ممكن 

خواهد بود.»
طالبيان افزود: «سير تحول معمارى شهرى همدان در يك 

رويكردهاى  و  نگاه ها  با  معاصر  دوره  تا  تاريخى  مركز 
متأخر  شهرسازى  جريان هاى  و  معاصر  دوره  از  مختلف 
صورت گرفته است، تا يك هسته  بسيار قدرتمند در شهر 

را نشان دهد.»
او عنوان كرد: «ثبت منظر تاريخى شهرى همدان يك نقطه 
عطف در شناساندن ظرفيت تاريخى اين استان در عرصه 

بين المللى است.»
همدان  اين كه  بر  تأكيد  با  كشور   ميراث فرهنگى  معاون 
خاِص  شهرى است كه در يك دوره با سبك و رويكردِ 
«نقشه   گفت:  است،  شده  طراحى  هگمتانه  كنار  در  خود 
به  آن ها  رسيدن  و  خيابان ها  بين  كه  اتصالى  و  شهرى 
يكديگر و حتى هگمتانه وجود دارد، بسيار حائز اهميت 
خاص  رويكرد  يك  با  زمان  طول  در  كه  شهرى  هستند. 
پيدا  را  آن  ارتباط  مفهومى  نظر  از  مى توان  و  شده  ايجاد 

كرد.»
او تأكيد كرد: «انجام ثبت، يك موضوع است اما اين كه 
منطقه  آن  و  است  شكل  چه  به  وابستگى ها  بدانند  همه 
ما  براى  شود،  حفاظت  و  مديريت  يكپارچه  صورت  به 

اهميت بيشترى دارد.»

 بررسى پرونده ثبت جهانى منظر فرهنگى 
همدان كليد خورد

استان  فاضالب  و  آب  شركت  بهره بردارى  معاون 
استان  روستاى   17 در  تانكر  با  آبرسانى  از  همدان 

همدان خبر داد.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  امروز  نيكداد  حميدرضا 
 17 حاضر  حال  در  اينكه  بيان  با  همدان  در  فارس 
روستا در سطح استان با تانكر آبرسانى مى شود اظهار 
و  بوده  آبفا  پوشش  زير  روستاها  از  يكسرى  كرد: 

مشكلى در زمينه آبرسانى ندارند.
وى با بيان اينكه برخى از روستاها تحت پوشش آبفا 
روستائيان  خود  تمايل  عدم  نيز  آن  علت  كه  نيستند 
است  مجموعه  اين  پوشش  زير  گرفتن  قرار  براى 
دارد،  چاه  و  چشمه  كه  روستاهايى  كرد:  خاطرنشان 
خود از آن بهره بردارى كرده و به دليل عدم تمايل به 

پرداخت آب بها از  لوله كشى آب استقبال نمى كنند.
معاون بهره بردارى آب و فاضالب استان همدان در 
خصوص مجتمع هاى آبرسانى روستايى و چگونگى 
مجتمع ها  اين  كرد:  بيان  نيز  مجتمع ها  اين  كلرزنى 
توسط شركت ابفا مى شود اما روستاهايى هم توسط 
دهيار كلرزنى مى شود كه از استاندارد الزم برخوردار 

نيست.
بخش  در  چه  روستاها  از  بسيارى  كرد:  اضافه  وى 
مراجعه  با  حتى  نهاوند  شهرستان  در  چه  و  همدان 
گرفتن  قرار  پوشش  زير  براى  تمايلى  آبفا  شركت 

ندارند و خود آب مورد نياز را تامين مى كنند.

مدير امور زراعت جهاد كشاورزى استان همدان مدير امور زراعت جهاد كشاورزى استان همدان 
از پيش بينى توليد از پيش بينى توليد 1414 هزارتن كلزا در سال زراعى  هزارتن كلزا در سال زراعى 
جارى خبر داد و گفت: امسال هفت هزار هكتار جارى خبر داد و گفت: امسال هفت هزار هكتار 
كلزا  كشت  زير  كشاورزان  زراعى  هاى  زمين  كلزا از  كشت  زير  كشاورزان  زراعى  هاى  زمين  از 

مى رود.مى رود.
با  آنالين  خبرى  نشست  در  بايگانه  على  با مهر؛  آنالين  خبرى  نشست  در  بايگانه  على  مهر؛ 
استان  در  كلزا  كشت  اينكه  بيان  با  استان خبرنگاران  در  كلزا  كشت  اينكه  بيان  با  خبرنگاران 
كشت  كرد:  اظهار  دارد،  ديرينه  سابقه اى  كشت همدان  كرد:  اظهار  دارد،  ديرينه  سابقه اى  همدان 

كلزا از سال كلزا از سال 7979 در استان همدان انجام مى شود. در استان همدان انجام مى شود.
يك  عنوان  به  كلزا  كه  زمانى  اينكه  بيان  با  يك وى  عنوان  به  كلزا  كه  زمانى  اينكه  بيان  با  وى 
استان  شد،  گرفته  نظر  در  استراتژيك  استان محصول  شد،  گرفته  نظر  در  استراتژيك  محصول 
استان هاى  از  محصول  اين  كشت  در  استان هاى همدان  از  محصول  اين  كشت  در  همدان 
پيشرو بود، ادامه داد: پيشرو بود، ادامه داد: 8585 درصد روغن مورد نياز  درصد روغن مورد نياز 
ساالنه  و  مى شود  تأمين  واردات  طريق  از  ساالنه كشور  و  مى شود  تأمين  واردات  طريق  از  كشور 

چهار ميليارد دالر هزينه واردات روغن است.چهار ميليارد دالر هزينه واردات روغن است.
مدير امور زراعت جهاد كشاورزى استان همدان مدير امور زراعت جهاد كشاورزى استان همدان 
تاكيد كرد: در شرايط اقتصادى موجود بايد تالش تاكيد كرد: در شرايط اقتصادى موجود بايد تالش 
كنيم توليدات محصوالت كشاورزى مانند كلزا را كنيم توليدات محصوالت كشاورزى مانند كلزا را 
در داخل انجام دهيم تا امنيت غذايى داشته باشيم.در داخل انجام دهيم تا امنيت غذايى داشته باشيم.

وى با بيان اينكه سال گذشته با وجود تالش هاى وى با بيان اينكه سال گذشته با وجود تالش هاى 

انجام شده در استان دو هزار و انجام شده در استان دو هزار و 400400 هكتار زير  هكتار زير 
كشت دانه روغنى كلزا رفت، افزود: با توجه به كشت دانه روغنى كلزا رفت، افزود: با توجه به 
خسارات وارد شده سرمازدگى تنها يك هزار و خسارات وارد شده سرمازدگى تنها يك هزار و 
930930 تن محصول كلزا از يك هزار و  تن محصول كلزا از يك هزار و 425425 هكتار  هكتار 

زمين زيركشت برداشت شد.زمين زيركشت برداشت شد.
بايگانه افزود: در سال زراعى جارى اميدواريم با بايگانه افزود: در سال زراعى جارى اميدواريم با 
استان  در  كشاورزان  تالش  و  كارشناسان  استان همت  در  كشاورزان  تالش  و  كارشناسان  همت 
همدان هفت هزار هكتار زير كشت كلزا برود و همدان هفت هزار هكتار زير كشت كلزا برود و 

1414 هزار تن كلزا برداشت شود. هزار تن كلزا برداشت شود.
وى در ادامه به كشت گندم اشاره كرد و با بيان وى در ادامه به كشت گندم اشاره كرد و با بيان 
در  مهم  و  استراتژيك  محصوالت  از  يكى  در اينكه  مهم  و  استراتژيك  محصوالت  از  يكى  اينكه 
ادامه  است،  گندم  ايرانى  خانوارهاى  غذايى  ادامه سبد  است،  گندم  ايرانى  خانوارهاى  غذايى  سبد 
داد: توليد گندم براى امنيت غذايى كشور جايگاه داد: توليد گندم براى امنيت غذايى كشور جايگاه 

ويژه اى دارد.ويژه اى دارد.
مدير امور زراعت جهاد كشاورزى استان همدان مدير امور زراعت جهاد كشاورزى استان همدان 
استان  آمار،  آخرين  اساس  بر  اينكه  به  اشاره  استان با  آمار،  آخرين  اساس  بر  اينكه  به  اشاره  با 
همدان رتبه ششم در خريد تضمينى گندم را در همدان رتبه ششم در خريد تضمينى گندم را در 
  440440 گذشته  زراعى  سال  كرد:  بيان  دارد،  گذشته كشور  زراعى  سال  كرد:  بيان  دارد،  كشور 
هزار تن گندم به صورت تضمينى از كشاورزان هزار تن گندم به صورت تضمينى از كشاورزان 

خريدارى شد.خريدارى شد.

وى با اشاره به اينكه در استان همدان ساالنه بين وى با اشاره به اينكه در استان همدان ساالنه بين 
700700 تا  تا 750750 هزار تن گندم توليد مى شود، ادامه  هزار تن گندم توليد مى شود، ادامه 
تن  هزار  تن   هزار   625625 خريد  ركورد  همدان  استان  خريد داد:  ركورد  همدان  استان  داد: 

گندم در سال را نيز ثبت كرده است.گندم در سال را نيز ثبت كرده است.
بايگانه با بيان اينكه سال زراعى گذشته بايگانه با بيان اينكه سال زراعى گذشته 440440 هزار  هزار 
تن گندم با قيمت هر كيلو دو هزار و تن گندم با قيمت هر كيلو دو هزار و 500500 تومان  تومان 
نهاده هاى  افزود:  شد،  خريدارى  كشاورزان  نهاده هاى از  افزود:  شد،  خريدارى  كشاورزان  از 
بذر  و  شده  ديده  تدارك  گندم  كشت  نياز  بذر مورد  و  شده  ديده  تدارك  گندم  كشت  نياز  مورد 
تأمين  ديم  و  آبى  گندم  نياز  مورد  شده  تأمين اصالح  ديم  و  آبى  گندم  نياز  مورد  شده  اصالح 

شده است.شده است.
وى در ادامه به كشت جو در استان همدان اشاره وى در ادامه به كشت جو در استان همدان اشاره 
كرد و با بيان اينكه ساالنه بيش از كرد و با بيان اينكه ساالنه بيش از 100100 هزار هكتار  هزار هكتار 
در استان همدان زير كشت جو مى رود، ادامه داد: در استان همدان زير كشت جو مى رود، ادامه داد: 
سال گذشته سال گذشته 127127 هزار هكتار سطح زير كشت جو  هزار هكتار سطح زير كشت جو 

استان بود و استان بود و 320320 هزار تن جو توليد شد. هزار تن جو توليد شد.
مدير امور زراعت جهاد كشاورزى استان همدان مدير امور زراعت جهاد كشاورزى استان همدان 
با بيان اينكه پيش بينى شده كه امسال با بيان اينكه پيش بينى شده كه امسال 127127 هزار  هزار 
هكتار زير كشت جو برود، افزود: در حال تأمين هكتار زير كشت جو برود، افزود: در حال تأمين 

نهاده هاى و بذر مورد نياز جو هستيم.نهاده هاى و بذر مورد نياز جو هستيم.

چند چند 
لحظهلحظه

 با  با 
اينترنتاينترنت

شركت ملى گاز: 
فعال خبرى از رايگان شدن قبض گاز نيست

كاهش  براى  را  تشويقى  هاى  برنامه  گاز  شركت  گفت:  گاز  ملى  شركت  سخنگوى 
مصرف گاز در نظر دارد اما آنچه كه دربرخى رسانه ها مبنى بر رايگان شدن قبض گاز 

مطرح شده صحت ندارد.
كاهش  براى  را  تشويقى  هاى  برنامه  گاز  شركت  گفت:  گاز  ملى  شركت  سخنگوى 
مصرف گاز در نظر دارد اما آنچه كه امروز دربرخى رسانه ها مبنى بر رايگان شدن 

قبض گاز مطرح شده صحت ندارد.
محمد عسگرى در گفت و گو با ايسنا، در واكنش به اخبارى كه امروز در برخى رسانه 
ها مبنى بر رايگان شدن قبوض گاز مطرح شده است، اظهار كرد: در حال حاضر در 

هيات دولت به دنبال ايجاد ساز و كارهايى براى مديريت مصرف هستيم.
وى با تاكيد بر اينكه تاكنون موضوعى مبنى بر رايگان شدن قبوض گاز مطرح نشده 
است، تصريح كرد: برخى طرح هاى تشويقى را براى اين مهم در نظر گرفته ايم كه 

موجب كاهش مصرف گاز مشتركان خانگى مى شود.
 به گفته سخنگوى شركت ملى گاز در حال حاضر بهينه سازى سوخت جز اولويت هاى 
اصلى ما است و تالش مى كنيم كه موتورخانه هاى منازل را كه مصرف زيادى دارند، 
بدون اعمال هزينه اضافى براى مردم به گونه اى اصالح كنيم كه مصرف گاز 10 تا 20 

درصد كاهش پيدا كند

خبر جديد از طرح برق رايگان: 
از ابتداى آبان ماه اين طرح اجرايى خواهد شد / 

ارسال پيامك براى مشتركان تا يك ماه آينده
سخنگوى صنعت برق گفت: براى تدوين دستورالعمل هاى اجرايى طرح برق اميد 
كه وعده داده شده بود تا اواخر مهر ماه تدوين شود روز گذشته در كميسيون انرژى 

مجلس موضوعاتى مورد ارزيابى قرار گرفت.
: (Entekhab.ir) پايگاه خبرى تحليلى انتخاب

سخنگوى صنعت برق گفت: براى تدوين دستورالعمل هاى اجرايى طرح برق اميد 
كه وعده داده شده بود تا اواخر مهر ماه تدوين شود روز گذشته در كميسيون انرژى 

مجلس موضوعاتى مورد ارزيابى قرار گرفت.
 مصطفى رجبى مشهدى در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به آخرين تصميمات اتخاذ 
شده در اين راستا، اظهار كرد: يكى از مواردى كه به تازگى مورد بررسى و تصويب 
قرار گرفت اين بود كه مشتركان كم مصرف كه در سكونتگاه هاى غير دائم حضور 

دارند شامل حال تخفيف صد درصدى نشوند.
اقامتگاه هاى فصلى شامل تخفيف صد درصدى نمى شوند

وى ادامه داد: اقامتگاه هاى فصلى، ويال ها و به طور كلى مشتركانى كه دائما در يك 
مكان حضور ندارند شامل حال اين طرح نخواهند شد و تخفيف صد درصدى براى 

اين دسته از مشتركان اعمال نمى شود.
طريق  از  آينده  ماه  يك  حداكثر  و  فرصت  اولين  در  برق  صنعت  سخنگوى  گفته  به 
ها  آن  به  مصرف  وضعيت  شود،  مى  ارسال  برق  صنعت  مشتركان  براى  كه  پيامكى 
خوش  بندى  دسته  در  گرفتن  قرار  و  خود  مصرف  ميزان  از  تا  شد  خواهد  گزارش 

مصرف، كم مصرف، و يا پر مصرف مطلع شوند.
رجبى مشهدى در خصوص زمان اجراى اين طرح گفت:از ابتداى آبان ماه اين طرح 

اجرايى خواهد شد.
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا بودجه اى براى اجراى اين طرح در نظر گرفته شده 
است؟ اظهار كرد: اين طرح منافع زيادى را در ميان مدت و بلند مدت براى صنعت 
درآمدهاى  كاهش  به  منجر  كه  است  ممكن  مدت  كوتاه  در  هرچند  دارد  كشور  برق 
مصرف  اصالح  اين  تاثير  كه  شده  ريزى  برنامه  اى  گونه  به  اما  شود  برق  صنعت 

دركاهش ميزان سرمايه گذارى ها بتواند اين مساله را جبران كند.
 وزارت نيرو در سه سال گذشته طرح هاى تشويقى مختلفى براى عبور از پيك بار 
اجرا كرده است، چرا كه در تابستان مصرف برق افزايش بسيارى مى يابد و نيروگاه 
همچون  است  ممكن  حتى  كنند  مى  نرم  پنجه  و   دست  متعددى  هاى  چالش  با  ها 
سال 1397 خاموشى هاى برنامه ريزى شده نيز مهمان خانه ها شود. از اين رو براى 
جلوگيرى از اين مساله و تامين برق  پايدار، وزارت نيرو فرهنگ سازى را مهم دانسته 
و در سال هاى اخير نيز برنامه هايى را براى آن در نظر گرفته كه تازه ترين آن طرح 

برق اميد است.
دسته  دو  در  كه  دارد  وجود  كشور  در  خانگى  مشترك  ميليون   30 حاضر  حال  در 
«زيرالگو» و «بيش ازالگو» تقسيم بندى شده اند كه براى هركدام تعرفه خاصى تعريف 
شده است. در اين بين 85 درصد از مشتركان زيرالگو برق مصرف مى كنند و تنها 15 
درصد باالتر از الگوهاى تعيين شده مصرف دارند، در طرح برق اميد مشتركان زيرالگو 

هم به دو دسته خوش مصرف و كم مصرف تقسيم بندى مى شوند.
30 ميليون نفر مشترك در طرح برق اميد از تخفيف صد درصدى بهاى برق بهره مند 
خواهند شد كه حدود 8 و نيم ميليون مشترك در اين محدوده هستند و تا زمانى كه 
كم مصرف باقى بمانند، از تخفيف صد درصدى بهره مند خواهند شد. البته مشتركان 
خوش مصرف هم مى توانند با رعايت نكاتى ساده، خود را به جرگه كم مصرف ها 
رسانده و از تخفيف صد درصدى بهاى برق مصرفى بهره مند شوند چراكه تعرفه هاى 
برق پلكانى است و هرچه از ميزان مصرف برق مشتركان كاسته شود، مزاياى اقتصادى 
براى خانوارها دارد، به طور مثال اگر مشتركان 10 درصد مصرف برق خود را كم 
كنند، 20 درصد از هزينه برقشان كم مى شود و اگر 20 درصد مصرف را كاهش دهند، 

شاهد كاهش 40 درصدى هزينه برق مصرفى خواهند بود.

آبرسانى 17 روستا با 
تانكر در استان همدان

 پيش بينى توليد 14 هزارتن كلزا در سال زراعى جارى

1800 مورد از موقوفات همدان سند تك برگى دارند/ 
هزينه 2 ميليارد و 200 ميليون تومانى در مهار كرونا

امروز  ظهر  حاجى زين العابدينى  رضا  حجت االسالم   
در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح اخذ سند مالكيت 
كرد:  اظهار  همدان  مذهبى  اماكن  و  موقوفات  براى 
يك هزار و 800 مورد از موقوفات همدان داراى سند 

تك برگى جديد هستند.
وى با بيان اينكه 400 مورد از موقوفات داراى سند 
دفترچه اى هستند و مواردى كه فاقد سند مالكيت اند 
در مرحله سنددار شدن قرار دارند مجموع موقوفات 
استان را 3 هزار و  400 مورد دانست و گفت: استان 

همدان داراى 2 هزار اماكن مذهبى دارد.

مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان با اشاره به 
اينكه به دنبال احياى سنت حسنه وقف هستيم بيان 
كرد: مجموعه موقوفات استان وضعيت نسبتا خوبى 

دارد و همدان جزء استان هاى ميانى است.
وى با اشاره به اقدامات مجموعه اوقاف و امور خيريه 
همدان با شيوع بيمارى كرونا خاطرنشان كرد: از محل 
موقوفات مرتبط اقدام به تهيه و توزيع 61 هزار بسته  

بهداشتى و حمايتى كرديم.
جفت   500 و  هزار   21 توزيع  به  زين العابدينى 
دستكش براى پرسنل بيمارستان ها و 800 دست لباس 
بسته  هزار  گفت: 15  و  كرد  اشاره  درمان  كادر  براى 
حمايتى به ارزش 400 هزار تومان و 3 هزار و 700 

ليتر مواد ضدعفونى كننده توزيع كرديم.
در  تومانى  ميليون   200 و  ميليارد   2 هزينه  از  وى 
روزهاى  در  افزود:  و  داد  خبر  كرونا  ويروس  مهار 
همه گيرى ويروس كرونا ارائه خدمات به متوفيان نيز 
باغ  و  پرسنل  بود  همدان  اوقاف  مجموعه  عهده  بر 

بهشت زحمات زيادى در اين زمينه كشيده اند.
مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان با اشاره به 
اجراى طرح «شميم حسينى» در ايام ماه محرم گفت: 
مجالس  غذا،  پخت  مبلغ،  اعزام  گذشته  سال هاى 
روضه خوانى و اجراى تعزيه از برنامه هاى اين طرح 
بود و  امسال با توجه به شرايط حاكم بر جامعه قرار 
شد طبخ غذاى گرم نباشد اما چون برخى نذورات با 
نيت طبخ غذا بود يك هزار 500 پرس غذاى گرم به 

ارزش 30 ميليون تومان طبخ و  توزيع شد.
وى از ديگر برنامه هاى اين طرح را تهيه و توزيع 2 

هزار بسته مواد غذايى به ارزش هر بسته 400 هزار 
اقالم  بسته  و  500  هزار   41 افزود:  و  دانست  تومان 
مجموع  در  و  تومان  ميليون   59 ارزش  به  بهداشتى 

880 ميليون تومان در اين طرح هزينه شد.
زين العابدينى با اشاره به اينكه محرم امسال 25 مبلغ 
عمومى و 15 مبلغ اعزامى به تبيين درس هاى عاشورا 
اهميت  علت  به  مبلغين  شده  مقرر  گفت:  مشغولند 
مضرات مواد مخدر خانواده ها را نسبت به اين معضل 

حساس  كنند.
وى با بيان اينكه نيازهاى روز جامعه در رابطه با وقف 
ادارات  در  وقف  مشاوره  دفاتر  و  كرده ايم  احصاء  را 
فعال است هستند خاطرنشان كرد: خيرين نيك انديش 
مى توانند هر كسى را كه صالح مى دانند متولى وقف 
خود قرار دهند چون ما تنها به دنبال احياء اين سنت 

حسنه هستيم.
مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان از ثبت 6 
وقف جديد طى امسال خبر داد و افزود: يكى از اين 
موقوفات يك باب منزل مسكونى در مالير بود كه دو 

ميليارد تومان ارزش ريالى دارد.
سرمايه گذارى   و  عمرانى  پروژه هاى  به  اشاره  با  وى 
شهرستان  در  مسكونى  پروژه  سه  امسال  كرد:  بيان 
بخش  ظرفيت  از  كه  است  اقدام  دست  در  همدان 

خصوصى استفاده مى كنيم.
در  نيز  تجارى  پروژه  دو  كرد:  تصريح  زين العابدينى 
فروشگاه  و  منبت  مبل  بازار  شامل  مالير   شهرستان 
عوايد  محل  از  ارزش  تومان  ميليارد   45 با  مركزى 

موقوفات تأمين مى شود.

يك هزار و 800 مورد از موقوفات همدان داراى سند تك برگى جديد 
هستند 

 معاون امور بازسازى بنياد مسكن كشور  معاون امور بازسازى بنياد مسكن كشور 
طرح  شده  كلنگ زنى  پروژه هاى  طرح گفت:  شده  كلنگ زنى  پروژه هاى  گفت: 
طى  كشور  در  محرومين  مسكن  طى تأمين  كشور  در  محرومين  مسكن  تأمين 

مدت يك سال اجرا و تكميل مى شود.مدت يك سال اجرا و تكميل مى شود.
عزيزاهللا مهديان در مراسم كلنگ زنى دو عزيزاهللا مهديان در مراسم كلنگ زنى دو 
هزار واحد طرح تأمين مسكن محرومين هزار واحد طرح تأمين مسكن محرومين 
روستاى  در  كه  همدان  استان  روستاى در  در  كه  همدان  استان  در 
«حاتم آباد» شهرستان كبودرآهنگ برگزار «حاتم آباد» شهرستان كبودرآهنگ برگزار 
شد؛ اظهار كرد: طى يك سال گذشته دو شد؛ اظهار كرد: طى يك سال گذشته دو 
هزار و هزار و 500500 واحد مسكن روستايى در  واحد مسكن روستايى در 

كشور مقاوم سازى شده است.كشور مقاوم سازى شده است.
معاون امور بازسازى بنياد مسكن كشور معاون امور بازسازى بنياد مسكن كشور 
با بيان اينكه تعدادى از خانواده ها توان با بيان اينكه تعدادى از خانواده ها توان 
مشاركت در ساخت مسكن را نداشتند و مشاركت در ساخت مسكن را نداشتند و 
پروژه ها زمين مانده بود، گفت: برخى از پروژه ها زمين مانده بود، گفت: برخى از 

علت  به  علت خانواده ها  به  خانواده ها 
توان  آورده  توان نداشتن  آورده  نداشتن 
مساكن  مساكن بازسازى  بازسازى 
نداشتند  را  نداشتند خود  را  خود 
خانه هاى  در  خانه هاى و  در  و 
زندگى  پذير  زندگى آسيب  پذير  آسيب 
از  كه  از مى كردند  كه  مى كردند 
با  با    9797 سال  سال پايان  پايان 
سازمان  سازمان كمك  كمك 
بودجه  و  بودجه برنامه  و  برنامه 
تأمين  دولت  توسط  مردم  آورده  تأمين سهم  دولت  توسط  مردم  آورده  سهم 

شد.شد.
سال  طى  خوشبختانه  كرد:  عنوان  سال وى  طى  خوشبختانه  كرد:  عنوان  وى 
تكليف  تعيين  واحد  هزار  تكليف   تعيين  واحد  هزار   100100 گذشته گذشته 
واحد  هزار  واحد   هزار   2323 تعداد  اين  از  كه  تعداد شد  اين  از  كه  شد 
مسكن به بهره بردارى رسيده و مابقى در مسكن به بهره بردارى رسيده و مابقى در 

دست احداث است.دست احداث است.
پروژه هاى  اينكه  بر  تاكيد  با  پروژه هاى مهديان  اينكه  بر  تاكيد  با  مهديان 
سال  يك  مدت  طى  شده  سال كلنگ زنى  يك  مدت  طى  شده  كلنگ زنى 
با  البته  گفت:  مى شود،  تمام  و  با تكميل  البته  گفت:  مى شود،  تمام  و  تكميل 
توجه به شرايط استان همدان پروژه دو توجه به شرايط استان همدان پروژه دو 
هزار واحد طرح تأمين مسكن محرومين هزار واحد طرح تأمين مسكن محرومين 
در استان همدان در استان همدان 99 ماهه به پايان خواهد  ماهه به پايان خواهد 

رسيد و به مردم تحويل مى شود.رسيد و به مردم تحويل مى شود.

پروژه هاى طرح تأمين مسكن محرومين 
يكساله تكميل مى شود
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همدان  استان  شهرسازى  و  راه  كل  مدير 
مستأجران  مهلت  كرد:  اعالم  اطالعيه اى  در 
براى تكميل ثبت نام وام وديعه مسكن تا 24 

شهريور تمديد شد.
داريوش حسينى  در اطالعيه اى به متقاضيان 
اين  كرد:   بيان  مسكن  وديعه  وام  دريافت 
دوشنبه  روز   24 ساعت  تا  بايد  متقاضيان 
و  نام  ثبت  تكميل  به  نسبت  شهريور)   24)
بارگذارى مدارك خود در سامانه اقدام ملى 
مسكن به نشانى tem.mrud.ir اقدام كنند.
كمك  تسهيالت  دريافت  متقاضيان  كليه   
ملى  كد  ارسال  به  نسبت  كه  مسكن  وديعه 
خود به صورت پيامكى اقدام كرده و حائز 
اند،  شده  تسهيالت  اين  دريافت  شرايط 
صرفا تا ساعت 24 روز دوشنبه 24 شهريور 
طرح  سامانه  به  مراجعه  با  تا  دارند  فرصت 
و  نام  ثبت  تكميل  جهت  مسكن  ملى  اقدام 
بارگذارى مدارك مورد نياز خود اقدام كنند.

ملى  اقدام  سامانه  نشانى  داد:  ادامه  وى   
tem.mrud.ir است و هموطنان مى توانند 
تكميل  به  نسبت  نشانى  اين  به  مراجعه  با 
دريافت  براى  مدارك  بارگذارى  و  نام  ثبت 

تسهيالت وديعه مسكن اقدام كنند.
مهلت  تمديد  به  نظر   : شد  يادآور  وى 
در  مسكن  ملى  اقدام  طرح  نام  ثبت  تكميل 
چندين نوبت، متقاضيان اين طرح صرفا تا 
فرصت  شهريور   30 روز   24 ساعت  پايان 
دارند تا با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملى 
مسكن نسبت به تكميل ثبت نام و بارگذارى 
مدارك مورد نياز جهت احراز شرايط اقدام 

نمايند. 
به  ساخت:  نشان  خاطر  پايان  در  حسينى 
منظور تعيين تكليف وضعيت ثبت نام كليه 
متقاصيان  اتصال  مراحل  انجام  و  متقاضيان 
قابل  مهلت  اين  شده  شروع  هاى  پروژه  به 

تمديد نخواهد بود.

تمديد مهلت مستأجران براى تكميل 
ثبت نام وام وديعه مسكن تا 24 شهريور

در راستاى شناسايى نخبگان مهارتى در راستاى شناسايى نخبگان مهارتى 
و استعدادهاى برتر اين استان مرحله و استعدادهاى برتر اين استان مرحله 
ملى  المپياد  نوزدهمين  استانى   ملى ى  المپياد  نوزدهمين  استانى   ى 

مهارت اجرا شد.مهارت اجرا شد.
اى  حرفه  و  فنى  آموزش  كل  اى مدير  حرفه  و  فنى  آموزش  كل  مدير 
استان همدان با بيان اينكه در مرحله استان همدان با بيان اينكه در مرحله 
شركت  نفر  شركت   نفر   643643 تعداد  تعداد شهرستانى  شهرستانى 
  3636 در  مرحله  اين  گفت:در  در داشتند  مرحله  اين  گفت:در  داشتند 
حرفه  متقاضيان به رقابت پرداختند.حرفه  متقاضيان به رقابت پرداختند.

وهب مختاران با اشاره وهب مختاران با اشاره 
نوزدهمين  اينكه  نوزدهمين به  اينكه  به 
در  مهارت  ملى  در المپياد  مهارت  ملى  المپياد 
در  شهرستانى  در مرحله  شهرستانى  مرحله 
برگزار  شهرستان  برگزار   شهرستان   99
  7070 افزود:تعداد  افزود:تعداد شد  شد 
نفر از اين مرحله موفق نفر از اين مرحله موفق 
ى  مرحله  المپياد  به  ى و  مرحله  المپياد  به  و 

استانى راه يافتند.استانى راه يافتند.
رقابت  از  رقابت مختاران  از  مختاران 
خبر  برگزيدگان  بين  حرفه  خبر   برگزيدگان  بين  حرفه   2626 در در 
كشورى  داشت:مرحله  بيان  و  كشورى داد  داشت:مرحله  بيان  و  داد 
در  مهارت  ملى  المپياد  در نوزدهمين  مهارت  ملى  المپياد  نوزدهمين 
مهر ماه سالجارى در مهر ماه سالجارى در 1616 استان كشور  استان كشور 
برگزار خواهد شد كه اميدواريم تيم برگزار خواهد شد كه اميدواريم تيم 
قبلى  سالهاى  همچون  همدان  قبلى استان  سالهاى  همچون  همدان  استان 
براى  را  خوبى  افتخارات  براى بتوانند  را  خوبى  افتخارات  بتوانند 

استان به ارمغان آوردند.استان به ارمغان آوردند.

نوزدهمين مسابقات المپياد ملى مهارت 
مرحله استانى در همدان برگزار شد

جلسه نشست و هم انديشى مدير كل بهزيستى استان با مهندس 
اسالمى  انقالب  مسكن  بنياد  روستايى  مسكن  مديركل  سهرابى 

كشور و مدير كل و كارشناسان بنياد مسكن استان برگزار شد.
حميدرضا  استان  بهزيستى  كل  اداره  عمومى  روابط  گزارش  به 
الوند مديركل بهزيستى استان در اين جلسه ضمن قدردانى از 
مسئوالن بنياد مسكن انقالب اسالمى گفت: بنياد مسكن انقالب 
اسالمى و سازمان بهزيستى  تبلورى از انديشه هاى حضرت امام 
خمينى (ره) بود كه براى  ارائه خدمات به قشر محروم جامعه 

شكل گرفته گرفتند.  
وى افزود: سازمان بهزيستى بيش از 189 وظيفه دارد و  يك فرد 
در چرخه نظام اجتماعى حتما يك روز زنگ در بهزيستى را به 

صدا در مى آورد و از خدمات استفاده خواهد كرد.
 مدير كل بهزيستى استان در ادامه خاطر نشان كرد: نزديك به 
يك سوم جمعيت استان از خدمات متنوع بهزيستى ممنتفع مى 
شوند و  به 50 هزار معلول تحت پوشش خدمات توانبخشى 

و... ارائه مى شود. 
و  شده  آغاز  دهم  و  نهم  دولت  از  مسكن  نهضت  گفت:  الوند 
سازمان بهزيتى  با همكارى بنياد مسكن انقالب اسالمى اقدام به 

تامين مسكن براى طيف وسيعى از جامعه هدف كرد.
 سهرابى مديركل مسكن روستايى بنياد مسكن انقالب اسالمى 

در ادامه اين نشست گفت: بهزيستى و بنياد مسكن به عنوان دو 
محروم  قشر  به  خدمات  و  كرده  ايفاء  را  مددكار  نقش  دستگاه 
نحو  به  آنهاست  ذاتى  وظايف  از  كه  را  مددجويان  و  جامعه 

مطلوب پيگيرى مى كنند. 
است  ضرورى  اهداف  پيشبرد  منظور  به  افزود:  ادامه  در  وى 
جلسه اى با مديران شهرستانها و مديران استان تشكيل و افراد 
مشمول تفاهم نامه به استان و كشور جهت بهره مندى از مزاياى 

مسكن معرفى گردند.
گفتنى است در اين جلسه بر  ساخت مسكن نيازمندان جهت 
جامعه هدف سازمان با تسهيالت كم بهره و پرداخت بال عوض 
هاى  دستگاه  بالعوض  كمك  پرداخت  شد  مقرر  و  شد  تاكيد 
همكار به افراد دو معلول و بيشترجهت تامين مسكن آنها تسريع 

پيدا كند. 
هماهنگى جهت رفع مغايرت هاى آمارى بين دو دستگاه بنياد 
مسكن و سازمان بهزيستى از جمله ديگر مصوبات اين جلسه 

بود.
دو  هاى  خانواده  مسكن  ساخت  جهت  زمين  تامين  به  كمك 
به  عوض  بال  كمك  پرداخت  و  روستاها  در  بيشتر  و  معلولى 
مسكن هاى نيمه تمام توسط بنياد مسكن انقالب اسالمى نيز از 

مورد توافق طرفين قرار گرفت.

مسكن مددجويان با تسهيالت كم بهره و كمك هاى
 بال عوض ساخته مى شود

تاكيد على رحيمى فر:

ضرورت عمل به نتيجه تحليل هاى 
روسازى معابر منتخب شهر 

همدان 
به  شهردارى  گفت :  همدان  شهر  شوراى  عمرانى  و  فنى  كميسيون  رئيس 

خروجى تحليل هاى روسازى معابر منتخب شهر همدان  آن عمل كند.
به  اشاره  با  شورا  عمرانى  و  فنى  كميسيون  جلسه  در  فر  رحيمى  على   
پروژه هاى جداره سازى پياده راه بوعلى، افزود: براى پروژه هاى جداسازى 

بايد طرح مطالعاتى داشت.
رحيمى فر با اشاره به اهميت بازآفرينى مناطق يادآور شد: در برنامه توسعه 
ششم براى بافت هاى واجد ارزش طرح بازآفرينى تعريف شده است و اين 

موضوع بايد در اجراى پروژه هاى شهرى مد نظر قرار گيرد.
رئيس مركز پژوهش هاى شوراى اسالمى شهر همدان  هم با اعالم اينكه 
روسازى معابر منتخب شهر همدان با روش علمى pms آغاز شد، افزود: 
اين برنامه علمى كه از آخرين يافته هاى علمى دانشگاه ها و پژوهشكده هاى 
مرتبط با حوزه راه، راه سازى ،آسفالت و حوزه بازآفرينى است كه مى تواند 
در استفاده از منابع و لحاظ اولويت ها به مديريت شهرى كمك شايان و 

موثرى داشته باشد.
 ، pms ابراهيم مولوى اضافه كرد: روسازى معابر منتخب با روش علمى
با روش عكسبردارى و اسكن وضعيت موجود معابر در كمترين زمان با 
تحليل اين داده ها و عكس هاى برداشت شده راهكارهاى ترميم و اصالح 
ايرادات را ارائه مى دهد و با درايت مهندسى و كارشناسى خبره شهردارى 
انجام  ممكن  زمان  كمترين  در  معابر  بازسازى  و  زيرسازى  گيرى،  لكه 

خواهد شد.
مولوى همچنين با اشاره به اجراى طرح پياده راه سازى بوعلى اجرا شده 

است اجراى طرح جداسازى در اين پياده رو از ضروريات است.
معاون امور زيربنايي و حمل ونقل شهري شهرداري همدان هم به ارائه 
محالت  بازآفرينى  خصوص  در  عمران  سازمان  اين  عملكرد  از  گزارشى 
مورد نظر پرداخت و گفت: با توجه به اينكه در امر بازآفرينى محالت، 

دستگاه هاى متعددى دخيل هستند، ابن بازآفرينى ساماندهى شد.
توسط  بازآفرينى  پروژه هاى   98 سال  كرد:  اضافه  يوسفي  عزيزاله 
شهرك  اصالح  و  گذارى  لوله  آنها  جمله  از  كه  شد  اجرا  عمران  سازمان 

ولى عصر(عج)، ديوار كشى و پوشش رودخانه حصار امام (ره) است .
سال  براى  بوعلى  خيابان  در  سازى  جداره  پروژه  دو  اجراى  از  يوسفى 
استر  معبر  كف سازى  پروژه   98 سال  از  شد:  يادآور  و  داد  خبر  جارى 
متراژ  اين  از  كه  است  شده  شروع  مربع  متر  هزار  پنج  متراژ  به  مردخاى 

تاكنون سه هزار متر مربع آن اجرا شده است.

بهره مندى 1484 واحد در محدوده 
هاى بازآفرينى از تسهيالت وام نوسازى 

مسكن
سرپرست معاونت مسكن اداره كل راه و شهرسازى استان همدان اعالم 
كرد: از ابتداى سال 97 تاكنون 1484 واحد در محدوده بازآفرينى استان 

همدان از تسهيالت وام نوسازى و بهسازى مسكن استفاده كردند.
محدوده  در  بازآفرينى  محدوده  سطح  داشت:   اظهار  امير  صالحى  مجيد 
استان همدان 4315 هكتار شامل مناطق واقع در محدوده بافت تاريخى، 
بافت هاى  غيررسمى،  سكونتگاه هاى  درونى،  نابسامان  هاى  محدوده 

روستايى و محدوده هايى با كاربرى ناهمگون است.
وى افزود: مساحت محدوده بازآفرينى شهرى در شهر همدان 2193 هكتار 
و پس از همدان بيشترين سطح محدوده بازآفرينى در شهر مالير با 854 

هكتار شناسايى شده است.
صالحى در رابطه با تسهيالت وام نوسازى و بهسازى مسكن بيان كرد: 20 
درصد سهميه ابالغى مرحله اول استان همدان در سال هاى 98 و 99، 610 
واحد مسكونى بوده كه تعداد متقاضيان تسهيالت در محدوده بازآفرينى 
استان از ابتداى سال 89 تاكنون 930 واحد است و كليه افراد متقاضى به 

بانك مسكن معرفى شدند.
در  نيز  در  شهرها  موقت  اسكان  وديعه  تسهيالت  اينكه  به  اشاره  با  وى 
و  نوسازى  زمينه  در  شهرى  بازآفرينى  ملى  برنامه  شدن  اجرايى  راستاى 
بهسازى واحدهاى مسكونى فرسوده در محالت در دستور كار قرار گرفته 
، گفت: مالكان واحدهاى مسكونى در محالت هدف بازآفرينى به منظور 
تهيه مسكن موقت در طول زمان نوسازى و بهسازى واحدهاى مسكونى 
خود مى توانند نسبت به دريافت تسهيالت وديعه اسكان موقت (وام وديعه 

مسكن) اقدام كنند.
صالحى در پايان خاطرنشان ساخت : اعطاى تسهيالت نوسازى و بهسازى 
از سوى راه و شهرسازى و اعطاى تخفيفات در صدور پروانه ساختمانى و 
تراكم تشويقى از سوى شهردارى ها مى تواند به افزايش اشتياق مردم براى 
احياء بافت هاى فرسوده و اجراى هر چه موفق تر طرح هاى بازآفرينى 

شهرى منجر شود

مدير روابط عمومى مخابرات منطقه همدان از توزيع سيم كارت اعتبارى مدير روابط عمومى مخابرات منطقه همدان از توزيع سيم كارت اعتبارى 
«انارستان» به صورت رايگان بين دانش آموزان همدان خبر داد.«انارستان» به صورت رايگان بين دانش آموزان همدان خبر داد.

فريدون حسن پور در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان از آغاز توزيع فريدون حسن پور در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان از آغاز توزيع 
استان  آموزان  دانش  بين  رايگان  صورت  به  انارستان  اعتبارى  كارت  استان سيم  آموزان  دانش  بين  رايگان  صورت  به  انارستان  اعتبارى  كارت  سيم 
همدان خبر داد و اظهار كرد: با توجه به شرايط موجود و لزوم استفاده از همدان خبر داد و اظهار كرد: با توجه به شرايط موجود و لزوم استفاده از 
بستر ديتا براى آموزش دانش آموزان در سال تحصيلى جديد و نيز دغدغه بستر ديتا براى آموزش دانش آموزان در سال تحصيلى جديد و نيز دغدغه 
كارت  سيم  خود،  فرزندان  توسط  مجازى  فضاى  از  استفاده  در  كارت خانواده ها  سيم  خود،  فرزندان  توسط  مجازى  فضاى  از  استفاده  در  خانواده ها 

اعتبارى همراه اول انارستان ويژه دانش آموزان توزيع مى شود.اعتبارى همراه اول انارستان ويژه دانش آموزان توزيع مى شود.
وى با بيان اينكه اين سيم كارت با ويژگى هاى خاص طراحى شده و به وى با بيان اينكه اين سيم كارت با ويژگى هاى خاص طراحى شده و به 
صورت رايگان در اختيار كودكان و نوجوانان بين سنين صورت رايگان در اختيار كودكان و نوجوانان بين سنين 66 تا  تا 1818 ساله قرار  ساله قرار 
مى گيرد افزود: با ارسال عدد مى گيرد افزود: با ارسال عدد 220220 از طريق پيامك به شماره  از طريق پيامك به شماره 3000686030006860 و  و 
دريافت كد فعال سازى مى توان براى دريافت اين سيم كارت ثبت نام كرد.دريافت كد فعال سازى مى توان براى دريافت اين سيم كارت ثبت نام كرد.

مدير روابط عمومى مخابرات منطقه همدان ادامه داد: يكى از والدين با در مدير روابط عمومى مخابرات منطقه همدان ادامه داد: يكى از والدين با در 

دست داشتن كارت ملى هوشمند خود و شناسنامه جديد فرزندشان و به دست داشتن كارت ملى هوشمند خود و شناسنامه جديد فرزندشان و به 
همراه داشتن كد فعال سازى مى توانند نسبت به دريافت سيم كارت انارستان همراه داشتن كد فعال سازى مى توانند نسبت به دريافت سيم كارت انارستان 

فرزند خود اقدام  كنند. فرزند خود اقدام  كنند. 
دفاتر  در  انارستان  اول  همراه  اعتبارى  كارت  سيم  كرد:  خاطرنشان  دفاتر وى  در  انارستان  اول  همراه  اعتبارى  كارت  سيم  كرد:  خاطرنشان  وى 
پيشخوان دولت، مراكز فروش و نمايندگى هاى همراه اول در سطح استان، پيشخوان دولت، مراكز فروش و نمايندگى هاى همراه اول در سطح استان، 
براى دانش آموزان به صورت كامال رايگان، فعال سازى و توزيع مى شود. براى دانش آموزان به صورت كامال رايگان، فعال سازى و توزيع مى شود. 

حسن پور با بيان اينكه اين سيم كارت متناسب با نياز كودكان و نوجوانان حسن پور با بيان اينكه اين سيم كارت متناسب با نياز كودكان و نوجوانان 
اول  همراه  و  مخابرات  شركت  سوى  از  پاك  اينترنت  به  اول دانش آموزان  همراه  و  مخابرات  شركت  سوى  از  پاك  اينترنت  به  دانش آموزان 
استفاده  شدن  فراهم  امكان  با  انارستان  كارت  سيم  افزود:  است  شده  استفاده تهيه  شدن  فراهم  امكان  با  انارستان  كارت  سيم  افزود:  است  شده  تهيه 
دانش آموزان از فضاى اينترنت سالم، امن و پرسرعت با بسته هاى متنوع و دانش آموزان از فضاى اينترنت سالم، امن و پرسرعت با بسته هاى متنوع و 

متناسب با نياز دانش آموزان طراحى شده است.متناسب با نياز دانش آموزان طراحى شده است.
گيگ  گيگ   ماه 44  هر  و  ماه  ماه   هر  و  ماه  مدت 66  به  اينترنت  گيگ  مدت   به  اينترنت  گيگ  ارائه 2424  به  اشاره  با  ارائه وى  به  اشاره  با  وى 
كارت  سيم  ويژگى  مهمترين  از  يكى  گفت:  طرح  اين  در  دانش آموزان  كارت به  سيم  ويژگى  مهمترين  از  يكى  گفت:  طرح  اين  در  دانش آموزان  به 

اعتبارى همراه اول انارستان نسبت به ديگر سيم كارت ها داشتن اينترنت اعتبارى همراه اول انارستان نسبت به ديگر سيم كارت ها داشتن اينترنت 
دوست دار و با محتواى اختصاصى براى كودكان و نوجوانان است.دوست دار و با محتواى اختصاصى براى كودكان و نوجوانان است.

مدير روابط عمومى مخابرات منطقه همدان  با اشاره به اينكه هديه رايگان مدير روابط عمومى مخابرات منطقه همدان  با اشاره به اينكه هديه رايگان 
سيم كارت و اينترنت به دانش آموزان در قالب طرح خوش آمدگويى است سيم كارت و اينترنت به دانش آموزان در قالب طرح خوش آمدگويى است 
كه با عنوان كه با عنوان 2424 گيگابايت اينترنت هديه براى يك خوش آمدگويى طوالنى  گيگابايت اينترنت هديه براى يك خوش آمدگويى طوالنى 
اعتبارى  سيم كارت هاى  فعال سازى  با  مى توانند  افراد  افزود:  مى شود  اعتبارى ارائه  سيم كارت هاى  فعال سازى  با  مى توانند  افراد  افزود:  مى شود  ارائه 
انارستان، عالوه بر بسته خوش آمد فعلى انارستان، عالوه بر بسته خوش آمد فعلى 100100 دقيقه مكالمه درون شبكه،  دقيقه مكالمه درون شبكه، 
100100 عدد پيامك و  عدد پيامك و 33 گيگابايت اينترنت پر سرعت نسل  گيگابايت اينترنت پر سرعت نسل 4.54.5، به مدت ، به مدت 66 ماه،  ماه، 

هر ماه هر ماه 44 گيگابايت اينترنت هديه بگيريد. گيگابايت اينترنت هديه بگيريد.
اما  شوند  بهره مند  طرح  اين  از  مى توانند  نيز  عادى  افراد  اينكه  بيان  اما وى  شوند  بهره مند  طرح  اين  از  مى توانند  نيز  عادى  افراد  اينكه  بيان  وى 
سيم كارت آنها متفاوت است تاكيد كرد: افراد عادى بايد هزينه سيم كارت سيم كارت آنها متفاوت است تاكيد كرد: افراد عادى بايد هزينه سيم كارت 
را پرداخت كنند همچنين اينترنت سيم كارت دانش آموزان پاك است و را پرداخت كنند همچنين اينترنت سيم كارت دانش آموزان پاك است و 

تنها براى شبكه هاى داخلى در نظر گرفته شده است.تنها براى شبكه هاى داخلى در نظر گرفته شده است.

توزيع سيم كارت اعتبارى «انارستان» به صورت رايگان بين دانش آموزان همدانتوزيع سيم كارت اعتبارى «انارستان» به صورت رايگان بين دانش آموزان همدان

مديركل استاندارد همدان گفت: مديركل استاندارد همدان گفت: 99 محصول كشاورزى با استاندارد جديد  محصول كشاورزى با استاندارد جديد 
در همدان توليد شد.در همدان توليد شد.

محمد مددى مديركل استاندارد همدان با اشاره به صدور پروانه حدمجاز محمد مددى مديركل استاندارد همدان با اشاره به صدور پروانه حدمجاز 
توليدات  افزود:  استان  مزرعه  توليدات   افزود:  استان  مزرعه  براى 99  كشاورزى  محصوالت  براى آالينده هاى  كشاورزى  محصوالت  آالينده هاى 

اين مزارع با ويژگى هاى برجسته روانه بازار مصرف شده است.اين مزارع با ويژگى هاى برجسته روانه بازار مصرف شده است.
آالينده ها  مجاز  حد  استاندارد  اساس  بر  محصوالت  اين  كرد:  بيان  آالينده ها او  مجاز  حد  استاندارد  اساس  بر  محصوالت  اين  كرد:  بيان  او 
پرورش يافته و عارى از باقى مانده سم ها، آفتكش ها وبرخى از كود هاى پرورش يافته و عارى از باقى مانده سم ها، آفتكش ها وبرخى از كود هاى 

شيميايى  هستند.شيميايى  هستند.
پياز،  انگور،  شامل  استاندارد  محصوالت  اين  كرد:  اضافه  پياز، مددى  انگور،  شامل  استاندارد  محصوالت  اين  كرد:  اضافه  مددى 
سيب درختى، نخود، خيار، سيب زمينى و گوجه فرنگى است كه در مزارع سيب درختى، نخود، خيار، سيب زمينى و گوجه فرنگى است كه در مزارع 
استان توليد و با برچسب هاى مخصوصى روانه بازار مصرف شده است.استان توليد و با برچسب هاى مخصوصى روانه بازار مصرف شده است.

مديركل استاندارد همدان اظهار داشت: محصوالت ياد شده داراى يك مديركل استاندارد همدان اظهار داشت: محصوالت ياد شده داراى يك 
مصرف  كه  است  رهگيرى  كد  و  محصول  مشخصات  حاوى  مصرف برچسب  كه  است  رهگيرى  كد  و  محصول  مشخصات  حاوى  برچسب 
اطالعات  مى توانند  اطالعات   مى توانند   1000191710001917 سامانه  به  كد  اين  ارسال  با  سامانه كنندگان  به  كد  اين  ارسال  با  كنندگان 

بيشترى درباره آن كسب كنند.بيشترى درباره آن كسب كنند.
مددى توزيع محصوالت بدون آالينده  را  در مراكز ويژه  ضرورى دانست مددى توزيع محصوالت بدون آالينده  را  در مراكز ويژه  ضرورى دانست 
و افزود: در تالش هستيم با همكارى شهردارى  مكانهايى براى عرضه اين و افزود: در تالش هستيم با همكارى شهردارى  مكانهايى براى عرضه اين 

محصوالت اختصاص دهيم  اما هنوز به نتيجه نرسيده ايم . محصوالت اختصاص دهيم  اما هنوز به نتيجه نرسيده ايم . 
امسال امسال 1717 محصول به سبد كاالهاى استاندارد همدان اضافه شد و شمار  محصول به سبد كاالهاى استاندارد همدان اضافه شد و شمار 

اين محصوالت  در استان به اين محصوالت  در استان به 670670 قلم رسيد. قلم رسيد.

توليد 9 محصول كشاورزى با 
استاندارد جديد در همدان

رئيس جمعيت رئيس جمعيت 
احمر  احمر هالل  هالل 
ن  ستا ن شهر ستا شهر
از  از تويسركان  تويسركان 
طرح  طرح اجراى  اجراى 
سالمت»  سالمت» «نذر  «نذر 
و  داد  و خبر  داد  خبر 
هزار  هزار    55 گفت: گفت: 
نفر از عزاداران نفر از عزاداران 
از  از حسينى  حسينى 
ت  ما ت خد ما خد
هالل  هالل اعضاى  اعضاى 
بهره مند  بهره مند احمر  احمر 

شدند.شدند.
رضا  رضا فارس،  فارس، 
ى  يز ى عز يز عز
اجراى  اجراى از  از 
ى  مه ها نا ى بر مه ها نا بر
امور  امور مختلف  مختلف 
سالمت»  «نذر  عنوان  به  احمر  هالل  جمعيت  سالمت» جوانان  «نذر  عنوان  به  احمر  هالل  جمعيت  جوانان 
خبر داد و اظهار كرد: طرح «نذر سالمت» از برنامه هاى خبر داد و اظهار كرد: طرح «نذر سالمت» از برنامه هاى 
سراسر  با  همزمان  احمر  هالل  جمعيت  جوانان  سراسر سازمان  با  همزمان  احمر  هالل  جمعيت  جوانان  سازمان 
ارائه  هدف  با  محرم  ماه  سيزدهم  تا  اول  روز  از  ارائه كشور  هدف  با  محرم  ماه  سيزدهم  تا  اول  روز  از  كشور 

خدمات به عزاداران حسينى اجرا گرديد.خدمات به عزاداران حسينى اجرا گرديد.
مواد  ليتر  مواد   ليتر   100100 بسته بندى  و  تهيه  به  اشاره  با  بسته بندى وى  و  تهيه  به  اشاره  با  وى 

ضدعفونى كننده و ضدعفونى كننده و 22 هزار ماسك گفت: ضمن ضدعفونى  هزار ماسك گفت: ضمن ضدعفونى 
محل هاى برپايى عزادارى حسينى و توزيع ماسك توسط محل هاى برپايى عزادارى حسينى و توزيع ماسك توسط 
انجام  نيز  تب سنجى  احمر  هالل  جمعيت  جوانان  انجام اعضا  نيز  تب سنجى  احمر  هالل  جمعيت  جوانان  اعضا 

شد.شد.
بر  از  تويسركان  شهرستان  احمر  هالل  جمعيت  بر رئيس  از  تويسركان  شهرستان  احمر  هالل  جمعيت  رئيس 
پايى چهار ايستگاه صلواتى و خودرو نويسى با مضامين پايى چهار ايستگاه صلواتى و خودرو نويسى با مضامين 
عاشورايى و ترويج فرهنگ استفاده از ماسك، از همراهى عاشورايى و ترويج فرهنگ استفاده از ماسك، از همراهى 
تيم پياده سحاب جمعيت هالل احمر با هيات سيار كه تيم پياده سحاب جمعيت هالل احمر با هيات سيار كه 
توسط طالب و اداره اوقاف امور خيريه فعاليت مى كرد توسط طالب و اداره اوقاف امور خيريه فعاليت مى كرد 

در نقاط مختلف شهر خبر داد.در نقاط مختلف شهر خبر داد.
وى با بيان اينكه اين برنامه به منظور جلوگيرى از تجمع وى با بيان اينكه اين برنامه به منظور جلوگيرى از تجمع 
امام  روضه  از  شهدا  خانواده  ويژه  به  مردم  بهره مندى  امام و  روضه  از  شهدا  خانواده  ويژه  به  مردم  بهره مندى  و 
پياده  تيم  هم  احمر  هالل  گفت:  شد  اجرا  پياده حسين(ع)  تيم  هم  احمر  هالل  گفت:  شد  اجرا  حسين(ع) 
سحاب را براى حضور در محله ها و هيات هاى مختلف سحاب را براى حضور در محله ها و هيات هاى مختلف 
رعايت  به  عزاداران  سفارش  و  ماسك  توزيع  منظور  رعايت به  به  عزاداران  سفارش  و  ماسك  توزيع  منظور  به 

پروتكل ها و دستورالعمل هاى بهداشتى راه اندازى كرد.پروتكل ها و دستورالعمل هاى بهداشتى راه اندازى كرد.
را  سالمت  نذر  در  احمر  هالل  جمعيت  فعاالن  را عزيزى  سالمت  نذر  در  احمر  هالل  جمعيت  فعاالن  عزيزى 
1515 نفر از اعضاى جوان، طالب، دانشجويى و روستايى  نفر از اعضاى جوان، طالب، دانشجويى و روستايى 
نذر  طرح  قالب  در  نفر  هزار  نذر   طرح  قالب  در  نفر  هزار   55 كرد:  بيان  و  كرد: دانست  بيان  و  دانست 
سالمت خدمات جمعيت هالل احمر را دريافت كردند.سالمت خدمات جمعيت هالل احمر را دريافت كردند.

در  را  سالمت  نذر  طرح  اجراى  در  مشاركت  در وى  را  سالمت  نذر  طرح  اجراى  در  مشاركت  وى 
خواند  چشمگير  فرسفج  و  سركان  تويسركان،  خواند شهرهاى  چشمگير  فرسفج  و  سركان  تويسركان،  شهرهاى 
و خاطرنشان كرد: دو تيم سيار  جمعيت هالل احمر در و خاطرنشان كرد: دو تيم سيار  جمعيت هالل احمر در 
قالب اين طرح در قالب اين طرح در 1313 روز به جامعه هدف خود يعنى  روز به جامعه هدف خود يعنى 

عزاداران حسينى خدمات ارائه دادند.عزاداران حسينى خدمات ارائه دادند.

«نذر سالمت» در تويسركان انجام شد
روابط عمومى شوراى شهر، على رحيمى فر ظهر روابط عمومى شوراى شهر، على رحيمى فر ظهر 
در جلسه كميسيون فنى و عمرانى شورا با اشاره در جلسه كميسيون فنى و عمرانى شورا با اشاره 
اظهار  بوعلى  پياده راه  جداره سازى  پروژه هاى  اظهار به  بوعلى  پياده راه  جداره سازى  پروژه هاى  به 
طرح  بايد  جداره سازى  پروژه هاى  براى  طرح كرد:  بايد  جداره سازى  پروژه هاى  براى  كرد: 

مطالعاتى داشت.مطالعاتى داشت.
يادآور  مناطق  بازآفرينى  اهميت  به  اشاره  با  يادآور وى  مناطق  بازآفرينى  اهميت  به  اشاره  با  وى 
شد: در برنامه توسعه ششم براى بافت هاى واجد شد: در برنامه توسعه ششم براى بافت هاى واجد 
ارزش طرح بازآفرينى تعريف شده است و اين ارزش طرح بازآفرينى تعريف شده است و اين 
موضوع بايد در اجراى پروژه هاى شهرى مد نظر موضوع بايد در اجراى پروژه هاى شهرى مد نظر 

قرار گيرد.قرار گيرد.
اسالمى  شوراى  عمرانى  و  فنى  كميسيون  اسالمى رئيس  شوراى  عمرانى  و  فنى  كميسيون  رئيس 
به  خواست  شهردارى  از  ادامه  در  همدان  به شهر  خواست  شهردارى  از  ادامه  در  همدان  شهر 
خروجى تحليل هاى روسازى معابر منتخب شهر خروجى تحليل هاى روسازى معابر منتخب شهر 

همدان عمل كند.همدان عمل كند.
شهر  اسالمى  شوراى  پژوهش هاى  مركز  شهر رئيس  اسالمى  شوراى  پژوهش هاى  مركز  رئيس 
منتخب  معابر  روسازى  اينكه  بيان  با  نيز  منتخب همدان  معابر  روسازى  اينكه  بيان  با  نيز  همدان 
شد،  آغاز  شد،   آغاز   pmspms علمى  روش  با  همدان  علمى شهر  روش  با  همدان  شهر 
يافته هاى  آخرين  از  كه  علمى  برنامه  اين  يافته هاى افزود:  آخرين  از  كه  علمى  برنامه  اين  افزود: 
با  مرتبط  پژوهشكده هاى  و  دانشگاه ها  با علمى  مرتبط  پژوهشكده هاى  و  دانشگاه ها  علمى 
حوزه راه، راه سازى ،آسفالت و حوزه بازآفرينى حوزه راه، راه سازى ،آسفالت و حوزه بازآفرينى 
لحاظ  و  منابع  از  استفاده  در  مى تواند  كه  لحاظ است  و  منابع  از  استفاده  در  مى تواند  كه  است 
و  شايان  كمك  شهرى  مديريت  به  ها  و اولويت  شايان  كمك  شهرى  مديريت  به  ها  اولويت 

موثرى داشته باشد.موثرى داشته باشد.
ابراهيم مولوى اضافه كرد: روسازى معابر منتخب ابراهيم مولوى اضافه كرد: روسازى معابر منتخب 

با روش علمى با روش علمى pmspms ، با روش عكسبردارى و  ، با روش عكسبردارى و 
زمان  كمترين  در  معابر  موجود  وضعيت  زمان اسكن  كمترين  در  معابر  موجود  وضعيت  اسكن 
با تحليل اين داده ها و عكس هاى برداشت شده با تحليل اين داده ها و عكس هاى برداشت شده 
ارائه  را  ايرادات  اصالح  و  ترميم  ارائه راهكارهاى  را  ايرادات  اصالح  و  ترميم  راهكارهاى 
مى دهد و با درايت مهندسى و كارشناسى خبره مى دهد و با درايت مهندسى و كارشناسى خبره 
شهردارى لكه گيرى، زيرسازى و بازسازى معابر شهردارى لكه گيرى، زيرسازى و بازسازى معابر 

در كمترين زمان ممكن انجام خواهد شد.در كمترين زمان ممكن انجام خواهد شد.
شهرى  نقل  و  حمل  و  زيربنايى  امور  شهرى معاون  نقل  و  حمل  و  زيربنايى  امور  معاون 
شهردارى همدان هم به ارائه گزارشى از عملكرد شهردارى همدان هم به ارائه گزارشى از عملكرد 
بازآفرينى  خصوص  در  عمران  سازمان  بازآفرينى اين  خصوص  در  عمران  سازمان  اين 
توجه  با  گفت:  و  پرداخت  نظر  مورد  توجه محالت  با  گفت:  و  پرداخت  نظر  مورد  محالت 
دستگاه هاى  محالت،  بازآفرينى  امر  در  اينكه  دستگاه هاى به  محالت،  بازآفرينى  امر  در  اينكه  به 
متعددى دخيل هستند، ابن بازآفرينى ساماندهى متعددى دخيل هستند، ابن بازآفرينى ساماندهى 

شد.شد.
پروژه هاى  پروژه هاى    9898 سال  كرد:  اضافه  يوسفى  سال عزيزاله  كرد:  اضافه  يوسفى  عزيزاله 
كه  شد  اجرا  عمران  سازمان  توسط  كه بازآفرينى  شد  اجرا  عمران  سازمان  توسط  بازآفرينى 
شهرك  اصالح  و  لوله گذارى  آنها  جمله  شهرك از  اصالح  و  لوله گذارى  آنها  جمله  از 
رودخانه  پوشش  و  كشى  ديوار  رودخانه ولى عصر(عج)،  پوشش  و  كشى  ديوار  ولى عصر(عج)، 

حصار امام (ره) است .حصار امام (ره) است .
وى از اجراى دو پروژه جداره سازى در خيابان وى از اجراى دو پروژه جداره سازى در خيابان 
شد:  يادآور  و  داد  خبر  جارى  سال  براى  شد: بوعلى  يادآور  و  داد  خبر  جارى  سال  براى  بوعلى 
از سال از سال 9898 پروژه كف سازى معبر استر مردخاى  پروژه كف سازى معبر استر مردخاى 
به متراژ به متراژ 55 هزار متر مربع شروع شده كه از اين  هزار متر مربع شروع شده كه از اين 
متراژ تاكنون متراژ تاكنون 33 هزار متر مربع آن اجرا شده است. هزار متر مربع آن اجرا شده است.

پروژه  جداره سازى پياده راه بوعلى طرح مطالعاتى 
مى خواهد

متأسفانه  گفت:  اسالمى  شوراى  مجلس  در  فامنين  و  همدان  متأسفانه نماينده  گفت:  اسالمى  شوراى  مجلس  در  فامنين  و  همدان  نماينده 
نگاه هاى سياسى به دانشگاه فرهنگيان موجب متضرر شدن آموزش و نگاه هاى سياسى به دانشگاه فرهنگيان موجب متضرر شدن آموزش و 

پرورش شده است.پرورش شده است.
جلسه اى  در  دوشنبه  عصر  فالحى  حسين  احمد  االسالم  حجت  جلسه اى مهر،  در  دوشنبه  عصر  فالحى  حسين  احمد  االسالم  حجت  مهر، 
معاونين  و  رؤسا  و  فرهنگيان  دانشگاه  پرديس هاى  مديران  با  معاونين مشترك  و  رؤسا  و  فرهنگيان  دانشگاه  پرديس هاى  مديران  با  مشترك 
گراميداشت  ضمن  همدان  دخترانه  و  پسرانه  دانشگاهى  گراميداشت پرديس هاى  ضمن  همدان  دخترانه  و  پسرانه  دانشگاهى  پرديس هاى 
عاشوراى حسينى و عرض تسليت ايام گفت: مسئله دانشگاه فرهنگيان عاشوراى حسينى و عرض تسليت ايام گفت: مسئله دانشگاه فرهنگيان 
قبل از حضور در مجلس و بعد از آن از دغدغه هاى اساسى من بوده قبل از حضور در مجلس و بعد از آن از دغدغه هاى اساسى من بوده 

است.است.
تربيت  افزود:  اسالمى  شوراى  مجلس  در  فامنين  و  همدان  تربيت نماينده  افزود:  اسالمى  شوراى  مجلس  در  فامنين  و  همدان  نماينده 
فرزندان و آينده سازان جامعه به دست كسانى است كه از اين دانشگاه فرزندان و آينده سازان جامعه به دست كسانى است كه از اين دانشگاه 

فارغ التحصيل مى شود.فارغ التحصيل مى شود.

موجب  فرهنگيان  دانشگاه  به  سياسى  نگاه هاى  متأسفانه  داد:  ادامه  موجب وى  فرهنگيان  دانشگاه  به  سياسى  نگاه هاى  متأسفانه  داد:  ادامه  وى 
متضرر شدن آموزش و پرورش شده است.متضرر شدن آموزش و پرورش شده است.

سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى افزود: سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى افزود: 
متأسفانه دانشگاهى كه بايد ساالنه متأسفانه دانشگاهى كه بايد ساالنه 2525 هزار دانشجو پذيرش كند در حال  هزار دانشجو پذيرش كند در حال 

حاضر بين سه تا تا سه هزار و حاضر بين سه تا تا سه هزار و 500500 دانشجو مى پذيرد. دانشجو مى پذيرد.
نماينده همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى عنوان كرد: كميسيون نماينده همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى عنوان كرد: كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس دو ماه است كه كامل به موضوع آموزش و آموزش و تحقيقات مجلس دو ماه است كه كامل به موضوع آموزش و 
پرورش پرداخته و موضوعاتى مانند تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره پرورش پرداخته و موضوعاتى مانند تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره 
فرهنگيان، كمبود معلم و بازگشايى مدارس از موضوعات مورد بحث فرهنگيان، كمبود معلم و بازگشايى مدارس از موضوعات مورد بحث 

و مطرح بوده است.و مطرح بوده است.
فرهنگى  مسائل  حوزه  در  فرهنگيان  دانشگاه  بايد  كرد:  تاكيد  فرهنگى فالحى  مسائل  حوزه  در  فرهنگيان  دانشگاه  بايد  كرد:  تاكيد  فالحى 

اهتمام ويژه داشته باشد.اهتمام ويژه داشته باشد.

فرهنگ  شوراى  جلسه  غايبان  براى  تومانى  هزار  جريمه 200  پيشنهاد 
عمومى نهاوند به تصويب رسيد.

جريمه 200 هزار تومانى براى غايبان شوراى فرهنگ عمومى نهاوند
فارس، ظهر امروز شوراى فرهنگ عمومى نهاوند پس از يك وقفه چهار 
ماه در سال جارى برگزار شد، در اين جلسه امام جمعه نهاوند مثل قبل 

بر تشكيل به موقع جلسات و حضور موثر اعضا در آن تأكيد كرد.
پيرو اين حساسيت و با توجه به لزوم تشكيل به موقع جلسات و شركت 
اعضا در آن مصوب شد چنانچه هر كدام از اعضا بدون عذر موجه در 
جلسه شركت نكنند 200 هزار تومان جريمه پرداخت كنند تا در امور 

خيريه صرف شود.
به  بايد  عمومى  فرهنگ  شوراى  گفت:  جلسه  اين  در  نهاوند  فرماندار 
مسائل و مشكالت جامعه نگاه تخصصى داشته باشد تا موجبات كاهش 

بسيارى از مشكالت و آسيب ها فراهم شود.
مراد ناصرى با اشاره به جايگاه و نقش مسائل فرهنگى و اجتماعى در 
و  برنامه ريزى  ظرفيت شناسى،  گفت:  جامعه  مشكالت  از  بسيارى  رفع 
مشكالت  رفع  در  مهمى  نقش  فرهنگى  مختلف  دستگاههاى  هم افزايى 
ديدگاه  با  است  الزم  كه  مى كند  ايفا  شهرستان  اجتماعى  و  فرهنگى 

كارشناسانه به اين موضوع نگاه شود.

تابعه  بخش هاى  در  عمومى  فرهنگ  شوراى  برگزارى  لزوم  بر  وى 
شهرستان تاكيد كرد و افزود: مى توان از ظرفيت بخشداران، شوراهاى 
بخش و ائمه جماعت روستاها در رفع مشكالت فرهنگى استفاده كرد.

و  كرد  عنوان  جامعه  فعلى  مشكل  اصلى ترين  را  كرونا  نهاوند  فرماندار 
اجتماعى،  فاصله گذارى  مانند  كرونا  اجتماعى  مسايل  به  توجه  افزود: 
فرهنگسازى براى استفاده از ماسك و رعايت ديگر موارد بهداشتى در 
كنار مشكالت اقتصادى موضوعاتى هستند كه بايد مد نظر قرار گيرد و 

در شورا به بحث گذاشته شود.
فرمانده سپاه ناحيه نهاوند نيز با بيان اينكه بايد با فرهنگسازى و استفاده 
پديده هاى  ترويج  جلوى  مقتدرانه  برخورد  و  قانونى  روش هاى  از 
و  الزم  فرهنگ  حوزه  در  نرم افزارى  نگاه  گفت:  شود  گرفته  نابهنجار 

ضرورى است.
على مختارى افزود: اگر عفاف و حجاب در شهرستان مشكل دارد و 
يا جهيزيه هاى سنگين به يك اپيدمى تبديل شده و در كاهش ازدواج 

تاثيرگذار است، بايد نسبت به ريشه يابى اين پديده ها اقدام شود.
فرهنگ هاى  به  جوانان  گرايش  و  اجتماعى  آسيب هاى  كرد:  تاكيد  وى 
غيربومى موضوعاتى است كه بايد با ارائه راهكار به اين موضوعات در 

جلسات شوراى فرهنگ عمومى پرداخته شود.

جريمه جريمه 200200 هزار تومانى براى غايبان شوراى فرهنگ عمومى نهاوند هزار تومانى براى غايبان شوراى فرهنگ عمومى نهاوند

نگاه  سياسى به دانشگاه فرهنگيان آموزش وپرورش را متضرر كرده استنگاه  سياسى به دانشگاه فرهنگيان آموزش وپرورش را متضرر كرده است
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جديد  پژوهش  يك  در  محققان 
گوجه فرنگى  مى توان  كردند  اعالم 
را به عنوان روشى ايمن و بى خطر 
قلبى  بيمارى هاى  با  مقابله  براى 

جايگزين آسپيرين كرد.
به گزارش ايسنا ، نتايج اين پژوهش 
عصاره  كه  است  داده  نشان  جديد 
گوجه فرنگى  دانه هاى  از  حاصل 
جاى  به  بالقوه  جايگزينى  مى تواند 
بروز  از  جلوگيرى  براى  آسپيرين 
حمالت قلبى و سكته مغزى باشد.

عصاره  تحقيق،  اين  اساس  بر 
«فروتفلو»  به  موسوم  گوجه فرنگى 
اطراف  در  موجود  گالتين  از  كه 
گرفته  گوجه فرنگى  دانه هاى 

خطر  كاهش  در  ظاهرا  مى شود 
تشكيل لخته هاى خونى موثر است.
در  روويت  انستيتو  دانشمندان 
خاطرنشان  باره  اين  در  آبردين 
اين  از  حاصل  نتايج  كه  كردند 
حائز  آمار  لحاظ  به  آزمايش ها 
تحقيقاتى  شركت  هستند.  اهميت 
است،  كرده  توليد  را  فروتفلو  كه 
با  فروتفلو  تاثيرات  مقايسه  از  پس 
آسپيرين طى يك دوره 7 ماهه روى 
43 شركت كننده به اين نتايج دست 

يافته است.
كه  كردند  خاطرنشان  محققان 
از  استفاده  مهم  مزاياى  از  يكى 
اين  آسپيرين  جاى  به  عصاره  اين 

است كه عارى از هرگونه عوارض 
جانبى است كه در صورت مصرف 
آسپيرين به وجود مى آيند، در حالى 
آسپيرين  داروى  زياد  مصرف  كه 
و  زخم  خطر  افزايش  سبب 
خونريزى معده مى شود اما فروتفلو 

اين عوارض جانبى را ندارد.
گوجه فرنگى  متخصصان،  گفته  به 
از  دارد.  بسيارى  مفيد  خواص 
بودن  دارا  دليل  به  كه  اين  جمله 
مواد  و  كا  ث،  ب،  آ،  ويتامين هاى 
آهن  و  فسفر  كلسيم،  مانند  معدنى 
در تأمين انرژى و تقويت بدن نقش 

موثرى برعهده دارد.

گوجه فرنگى ؛ جايگزينى مناسب براى آسپيرين
اى  روحيه  داشتن  و  استرس  و  اضطراب  كلى  طور  به 
عصبى مى تواند به افزايش وزن منجر شود.واضح است 
كه در دنياى كنونى به داليل مختلف استرس در افراد زياد 
نيستند  برخوردار  كافى  آرامش  از  ها  انسان  اكثر  و  است 
(الزم به ذكر است كه اضطراب و استرس در افراد مستعد 

چاقى موجب چاقى مى شود بسى دشوار است.)
وزن  افزايش  به  منجر  تواند  مى  زير  طريق  از  اضطراب 

شود:
احساس  باعث  و  داده  افزايش  را  معده  اسيد  1-ترشح 
شخص  ترتيب  اين  .به  شود  مى  هنگام  زود  گرسنگى 
مرور  به  نتيجه  خورد.در  مى  غذا  زود  به  زود  مضطرب 

چاق مى شود.
2-بعضى افراد براى تخفيف استرس به غذا خوردن روى 
مى  غذا  نيستند  گرسنه  كه  مواقعى  در  حتى  و  آورند  مى 
غذا  رسد  مى  نظر  كنند.به  مى  خوارى  خورده  يا  خورند 

خوردن موجب آرامش آنها مى شود.
مى  مضطرب  يا  عصبى  وقتى  افراد  اين  شود  مى  توصيه 

تخريب  براى  آيا  بخورند  چيزى  اينكه  از  قبل  شوند 
نمى  ديگرى  كار  بخورند؟!آيا  چيزى  بايد  حتمًا  استرس 
مواقع  اين  در  چرا  مثال  عنوان  دهند؟!به  انجام  توانند 
تلويزيون نگاه نمى كنند موسيقى گوش نمى دهند مطالعه 
نمى كنند و يا هركارى ديگرى كه مى تواند به آنها آرامش 
بدهد مانند پياده روى انجام نمى دهند؟!حداقل بهتر است 
در اين شرايط از مواد سالم و مفيد استفاده شود مانند آب 

ميوه هاى طبيعى و ميوه جات.
پرخورى  با  اگر  حتى  اضطراب  كه  است  شده  3-ديده 
نظم  در  تغييراتى  ايجاد  با  نباشد  همراه  خوارى  خرده  و 
مى  افزايش  را  چاقى  به  تمايل  و  استعداد  بدن  هورمونى 
دهد.بدين ترتيب كه هيجانات و اضطراب موجب افزايش 

ترشح انسولين مى شود.
انسولين به دو طريق وزن بدن را افزايش مى دهد:

الف-موجب حبس آب و نمك در بدن و ادم مى شود 
(بدن پف مى كند.)

ب-موجب افزايش ذخيره چربى در بدن مى شود .(چاقى 

باعث  موارد  اى  پاره  در  نيز  شود.)افسردگى  مى  عارض 
پرخورى و كم تحركى شخص افسرده شده و ايجاد چاقى 
مى كند.بعضى از اين موارد عارضه پرخورى عصبى است 
كه به نظر مى رسد شخص مبتال در خوردن وسواس دارد 
و به هيچ عنوان نمى تواند غذا خوردن خود را كنترل كند.
سؤال :آيا كسى كه از اختالالت هورمونى و يا مشكالت 
روحى-روانى رنج مى برد مى تواند با رژيم غذايى الغر 

شود؟
شدن  الغر  بهتر  براى  است  الزم  اما  است  مثبت  -پاسخ 
عالوه بر داشتن رژيم غذايى ،بيمارى فرد نيز درمان شود 
تا نتيجه بهترى حاصل شود.به عالوه اين بيمارى ها عالوه 
بر چاقى مشكالت ديگرى نيز براى فرد بيمار ايجاد مى 

كنند
اختالالت  درمان  دارد.براى  درمان  و  رسيدگى  به  نياز 
هورمونى مراجعه به متخصص بيمارى هاى غدد و براى 
درمان مشكالت عصبى-روحى مراجعه به مشاور خانواده 

و روانشناس الزم است.

مشكالت روحى – عصبى و چاق شدن

برخى از آثار معجزه گر ميوه ها
ميوه ها مفيدترين و طبيعى ترين منابع تغذيه براى بشر هستند، از اين رو گنجاندن 
آنها در سبد غذايى روزانه خانواده از اهميت ويژه اى برخوردار است. تنها نكته 
مهم اين است كه هنگام مصرف ميوه ها توجه كافى به چگونگى مصرف، ميزان و 

زمان مصرف آنها داشته باشيم.
مصرف ميوه تاثير بسيار زيادى بر شيوه هضم مواد غذايى و سوخت وساز آنها در 
بدن دارد. بر اساس تحقيقاتى كه دانشمندان و محققان در اين زمينه انجام دادند، 
مصرف ميوه روند سوخت و ساز قند، چربى و پروتئين را در بدن باال مى برد و 
تاثير زيادى در حفظ سالمت و تندرستى بدن دارد. از اين رو مصرف روزانه آنها به 

همه افراد خانواده توصيه مى شود.
هاى  ميوه  اسيدى،  هاى  ميوه  شيرين،  هاى  ميوه  گروه   4 به  را  ها  ميوه  محققان 
غيراسيدى و ميوه هاى خنثى تقسيم بندى كرده اند و معتقدند هنگام مصرف ميوه 
ها يا تهيه ساالدهاى ميوه بايد دقت كرد تا از ميوه هاى هم گروه استفاده كرد. به 
عنوان مثال، براى تهيه ساالد ميوه تنها افراد از ميوه هايى استفاده كنند كه در گروه 
هاى مختلف موجب  هاى گروه  استفاده از ميوه  قرار دارد زيرا  هاى شيرين  ميوه 
بروز واكنش شيميايى در بدن شده و مشكالتى را براى مصرف كننده، ايجاد مى كند.

اين ميوه ها را باهم نخوريد
• نوشيدن مخلوطى از آب هويچ و پرتقال يكى از مضرترين تركيب هاى غذايى 
است. مخلوط كردن اين 2 ميوه باهم و مصرف آن موجب باال رفتن ميزان اسيد خون 
در بدن مى شود. عالوه بر اين، اختالل در عملكرد كبد و تحريك پذيرى طحال نيز 

از ديگر عوارض مصرف اين 2ميوه با هم است.
• مصرف خربزه و ليمو نيز همراه هم تركيبى را به وجود مى آورد كه موجب اختالل 
در توليد هموگلوبين خون مى شود و سرانجام كم خونى را با خود به همراه مى 

آورد.
• هرگز هندوانه را با ميوه هاى ديگر ميل نكنيد زيرا موجب نفخ شكم مى شود.

يك ساعت قبل از غذا ميل كنيد
آنها  آب  يا  خيار  و  فروت  گريپ  آناناس،  پرتقال،  ليمو،  مانند  هايى  ميوه  مصرف 
بهتر است يك ساعت قبل يا يك ساعت بعد از صرف وعده غذايى صورت گيرد. 

مصرف اين نوع از ميوه ها موجب كاهش كلسترول و اسيداوريك خون مى شود.
بى خواب ها بخوانند

رسيده  زردآلوى  بريد،  مى  رنج  مفرط  خستگى  از  يا  هستيد  خوابى  بى  دچار  اگر 
بخوريد. مصرف زردآلوى رسيده براى داشتن ويتامين هاى گروه B به درمان بى 
خوابى، خستگى، گيجى و ناراحتى هاى عصبى و روحى كمك مى كند. درضمن 
توجه داشته باشيد مصرف بى رويه اين ميوه موجب بروز اختالل در هضم مواد 

غذايى و بروز اسهال مى شود.
اگر سنگ كليه داريد اين ميوه را بخوريد

افرادى كه مبتال به سنگ كليه يا سنگ مثانه هستند با مصرف خربزه مى توانند به 
درمان بيمارى خود كمك كنند. اين ميوه به جهت خاصيت ادرارآورش به درمان 
اين بيمارى و دفع سنگ هاى كوچك كمك مى كند. مصرف تخم هاى بوداده اين 

ميوه نيز ادرار آور بوده و به دفع سنگ هاى كليه و مثانه مى انجامد.
اين ميوه را با پوست بخوريد

اگر از اضافه وزن رنج مى بريد، سيب را با پوست ميل كنيد. مصرف سيب با پوست 
چاقى و درمان آن است كه متخصصان تغذيه به آن  يكى از شيوه هاى مبارزه با 
بارها اشاره كرده اند. مصرف سيب به همراه پوست آن موجب مى شود تا قند خون 
براى مدتى باال بماند. در نتيجه مصرف كننده احساس سيرى بيشترى مى كند و 

غذاى كمترى مى خورد.
با افسردگى بجنگيد

نتايج تحقيقات دانشمندان نشان مى دهد، مصرف روزانه يك عدد موز تاثير بسيار 
به  ميوه  اين  دارد.  استرس  و  اضطراب  افسردگى،  كاهس  آرامش،  حفظ  بر  زيادى 
افزايش  شود.  مى  بدن  در  سروتونين  افزايش  موجب  تريپتوفان  منابع  داشتن  دليل 
سروتونين در بدن نيز با افزايش آرامش و از بين رفتن افسردگى همراه است. از 
اين رو متخصصان تغذيه توصيه مى كنند، موز را در سبد غذايى خود قرار دهيد. 

به عنوان مثال مى توانيد اين ميوه را به همراه عسل در وعده صبحانه ميل كنيد.
با انگور چاق شويد

نوشيدن روزانه 2ليوان آب انگور موجب افزايش وزن مى شود. افرادى كه قصد 
دارند وزن خود را افزايش دهند مى توانند با نوشيدن 2 ليوان آب انگور به همراه 2 
وعده غذايى ظهر و شب به اين هدف نزديك شوند. توجه داشته باشيد آب انگور 
براى درمان هر 2 مورد الغرى و چاقى مورد استفاده دارد. اگر اين ميوه همزمان با 
وعده غذايى مصرف شود موجب افزايش وزن و اگر در فواصل وعده هاى غذايى 

به تنهايى مصرف شود، موجب كاهش وزن مى شود.
سرطان معده را دور كنيد

خرما به جهت داشتن منيزيم، فسفر، كلسيم و آهن از جمله ارزشمندترين ميوه ها 
محسوب مى شود. اين ميوه به دليل داشتن مقدار قابل توجهى منيزيم مانع از بروز 
انواع سرطان ها مى شود. اين ميوه به ويژه در پيشگيرى از سرطان معده به جهت 
خنثى كردن اسيد اضافى معده بسيار موثر و مفيد است. عالوه بر اين، مصرف به 
اندازه خرما موجب تقويت شنوايى و بينايى شده و دردهاى كمر، مفاصل و سياتيك 

را تسكين مى بخشد.
پوست خود را جوان كنيد

امكان تهيه ماسك زيبايى از هلو،  يكى از  فوايد اين ميوه تابستانى است. قرار دادن 
رنده شده ميوه هلو روى پوست صورت به مدت 02 دقيقه، به جوانسازى و نشاط 

پوست كمك مى كند.
اگر دهانتان بوى بد مى دهد

 A، انجير انواع و رنگ هاى مختلفى دارد كه همگى آنها در داشتن ويتامين هاى
تحقيقات به دست آمده، مصرف اين  اساس  B، C و آهن با يكديگر برابرند. بر 
ميوه به صورت خام و خشك موجب از بين بردن بوى بد دهان و برخى از بيمارى 
و  بدن  حرارت  كاهش  موجب  طرفى  از  تازه  انجير  خوردن  شود.  مى  دهان  هاى 
رفع تشنگى مى شود. همچنين اين ميوه موجب تعريق زياد شده و تمامى سموم 
موجود در بدن را به واسطه آن از بدن خارج مى كند. به گفته محققان، مصرف اين 
ميوه قبل از مصرف غذا موجب تحريك اشتها و همين طور پاكسازى كامل دستگاه 

گوارش مى شود.
ميوه بخوريد تا يبوست نگيريد

متخصصان تغذيه معتقدند مصرف روزانه 3 تا 5 واحد ميوه از بروز ناراحتى هاى 
گوارشى به ويژه شايع ترين آنها يبوست پيشگيرى مى كند. به اعتقاد اين گروه از 
متخصصان تغذيه نامناسب، عدم استفاده از سبزيجات و ميوه ها در رژيم غذايى و 
همين طور كم تحركى از مهم ترين عوامل بروز يبوست در انسان است. ميوه ها 
و سبزيجات به دليل داشتن فيبر و آب فراوان موجب تحريك روده شده و به دفع 
مواد زائد بدن كمك بسيارى مى كنند. دفع نامناسب  يا عدم دفع به موقع مواد زائد 
در بدن موجب تماس سم ها با جداره مويرگ هاى روده مى شود كه اين مسئله به 

مرور موجب بروز بيمارى هاى مختلف در افراد مى شود

براى شما نكاتى درباره ى بيمارى پمفيگوس 
داده  قرار  سالمت  و  پزشكى  بخش  در 
ايم.«ميزگرد زيبايى» درباره بيمارى پمفيگوس 
مسعود  دكتر  حضور  با  تاولى)  بيمارى  (يك 
داودى، دكتر مجتبى اميرى و دكتر محمدرضا 
آرش  دكتر  پوست،  متخصصان  قاسمى 
دهان،  بيمارى هاى  متخصص  منصوريان 
فلوشيپ  نويد  حسين  دكتر  و  صورت  و  فك 
نارسايى قلبى بر گزار شد كه گزارشى از موارد 
مى  ذيل  در  را  پمفيگوس  مورد  در  مطروحه 
ساده  دهانى  ضايعه  يك  از  خوانيد:«مشكلم 
آن  به  توجهى  اوايل  كه  ضايعه اى  شد،  شروع 

نداشتم، به تدريج بزرگ تر و بزرگ تر شد،
تقريبا  جامد  غذاهاى  خوردن  كه  جايى  تا 
غذاهاى  مى توانستم  فقط  و  نبود  ممكن  برايم 
مايع را قورت بدهم. اين مشكل كماكان ولى 
متوجه  به تدريج  است.  باقى  قبل  شدت  به  نه 
ضايعات جديد در دست ها و پشتم شدم. خيلى 
شكل  به  و  كردند  پيدا  گسترش  هم  آنها  زود 

ضايعات تاولى و بدشكلى درآمدند
و سراسر بدنم را گرفتند. يك ماه در بيمارستان 
بسترى شدم. پزشكان تشخيص دادند بيمارى ام 
قلبى  بيمارى  به  مبتال  من  است.  «پمفيگوس» 
هم هستم و سال هاست دارو مصرف مى كنم. 2 
سال قبل مرتكب اشتباهى شدم، به اين شكل 
كه چند روز دارو مصرف نكردم و اين منجر به 

سكته ناقص قلبى ام شد
درباره ى بيمارى پمفيگوس چه مى دانيد؟

و بعد از آن داروهايم چند برابر شد. مى گويند 
مصرف دارو مى تواند علت بيمارى پوستى من 

باشد. اين بيمارى خيلى بيشتر از بيمارى قلبى  
به من استرس وارد مى كند؛ به خصوص سر و 
يافته  بهبود  نواحى  و  شده  درگير  هم  صورتم 

به صورت لكه هاى سياه باقى مانده است…»
«سالمت»  به  زهرا  خانم  ايميل  از  بخشى  اين 
اين  زيبايى»  «ميزگرد  در  متخصصان  كه  است 
هفته به علل و راه حل بيمارى  ايشان پرداخته اند.
پمفيگوس بيمارى خودايمنى پوستى و مخاطى 
داخل  فقط  ضايعات  موارد  بعضى  در  است. 
ديده  پوستى  عوارض  و  هستند  دهان  مخاط 

نمى شود يا هنوز شروع نشده اند.
عالئم داخل دهانى ممكن است 7-6 ماه زودتر 
آشكار شوند. تشخيص به موقع مى تواند كمك 
كند تا درمان زودتر آغاز شود. به همين دليل 
مشاهده  با  مى شود  توصيه  بيماران  به  هميشه 
ضايعاتى كه داخل دهان هستند زودتر مراجعه 

كنند تا نوع آن تشخيص داده شود.
حدود 80-70 درصد مواقع پزشك متخصص 
تشخيص  به  قادر  دندان  و  دهان  بيمارى هاى 
براى  ولى  است  معمولى  معاينه  با  ضايعات 
نمونه بردارى  است  الزم  نهايى  تشخيص 
خفيف  ضايعات  است  ممكن  شود.  انجام 
جنس  از  كه  دهانشويه هايى  با  بتوان  و  باشند 

كورتيكواستروئيد هستند،
درباره ى بيمارى پمفيگوس چه مى دانيد؟

شدت آنها را كاهش داد. اين كار باعث مى شود 
بتواند  بهتر  شود،  كمتر  بيمار  دهان  داخل  درد 
كيفيت  و  كند  صحبت  راحت تر  بخورد،  غذا 
زندگى اش ارتقا پيدا كند ولى در موارد پيشرفته 
بايد در بيمارستان بسترى و دوز باالى كورتون 

تجويز شود. دهانشويه هايى هم در داروخانه ها 
هست.

سرماخوردگى  شربت  يا  ساده  ديفن هيدرامين 
مخلوط  شيرمنيزيم  قاشق  يك  با  وقتى  هم 
غذايى  رژيم  مى كند.  پيدا  مفيدى  اثر  مى شود، 
خاصى براى بيماران مبتال به پمفيگوس توصيه 
خوردن  از  بيمار  است  بهتر  كال  نمى شود. 
غذاهاى تند و غذاهاى سفت كه ممكن است 
آنها  خراشيدگى  و  ضايعات  با  برخورد  باعث 

شود،
و  ولگاريس  پمفيگوس  كند.بيمارى  اجتناب 
بولوس پمفيگوييد از گروه بيمارى هاى ايمنى 
هستند. نام اين 2 بيمارى از واژه پمفيك گرفته 
است.  جوشيدن  معناى  به  پمفيك  است.  شده 
گذشتگان معتقد بودند بيمارى به گونه اى است 
از  بيمارى  اين 2  مى جوشد.  داخل  از  بدن  كه 
نظر ظاهرى تشابهاتى دارند ولى از نظر بالينى 

و آسيب شناسى تفاوت هاى بارزى دارند.
دهان  مخاط  درگيرى  پمفيگوس  بيمارى  در 
ممكن  دهانى  زخم هاى  است.  شايع  بسيار 
شوند.  گرفته  اشتباه  بزرگ  آفت هاى  با  است 
بعد از چند ماه معموال ضايعات جلدى ظاهر 
و  چشم  در  است  ممكن  حتى  كه  مى شوند 
بيمارى  در  اما  شوند.  ديده  تناسلى  دستگاه 
وجود  ندرت  به  مخاطى  ضايعات  پمفيگوييد 
است؛  فازى   2 معموال  بيمارى  اين  دارند. 
ضايعات  است  ممكن  بيمارى  از  فاز  يك  در 
ضايعات  ديگر  فاز  در  و  شوند  ايجاد  كهيرى 
بيماران  همه  در  فاز   2 اين  كنند.  بروز  تاولى 

نوبتى ظاهر نمى شوند. 

درباره ى بيمارى پمفيگوس چه مى دانيد؟درباره ى بيمارى پمفيگوس چه مى دانيد؟
براق  و  صورتى  كنيد.  نگاه  ناخن هاى تان  به 
هستند يا آبى و كبود؟ شفاف و محكم هستند 
اين  كه  شمايى  شايد  راه؟  راه  و  شكننده  يا 
هفت ناهنجارى كه در ادامه به آنها مى پردازيم 
نگران  تنها  مى بينيد  ناخن هاى تان  روى  را 
زيبايى دست و پاى تان باشيد و از اينكه تنها 
مانيكوريست از پس پنهان كردن اين ايرادها 
متخصصان  اما  باشيد.  ناراحت  برمى آيد، 
مى گويند بدشكلى و بدرنگى ناخن ها تنها به 
زيبايى شما خدشه وارد نمى كند. از نظر آنها 
ناخن هاى بدشكل اغلب از بيمارى هايى خبر 
جدى  شكلى  به  را  شما  سالمت  كه  مى دهند 
به خطر انداخته اند اما شما هنوز از وجودشان 

بى خبريد.
ناخن ها ى تان سياه است؟

سياه شدن ناخن ها هميشه نگران كننده نيست. 
ضربه  و  فشار  از  ناشى  كبودى  از  گذشته 
كند،  سياه  را  شما  ناخن هاى  مى تواند  كه 
بعضى  و  كم خطر  برخى   كه  مشكالت  اين 
دردسرساز هستند، مى توانند دليل سياه شدن 

ناخن هاى شما باشند.
سياه  به  مى تواند  كه  دليلى  اولين  اول:  دليل 
تغيير  شود،  منجر  شما  ناخن هاى  شدن 
اتفاق  ژنتيك  داليل  به  كه  رنگدانه هاست 
رنگ  تغيير  كه  همان طور  درست  مى افتد. 
دانه ها ممكن است به تولد يك خال در بدن 
چنين  با  هم  ناخن ها ى تان  شود،  منجر  تان 

تغييرى مى توانند سياه شوند.
قسمت  از  تيره  خط  يك  تنها  اگر  دوم:  دليل 
پوست پايينى ناخن تان تا نوك آن كشيده شده 
سرعت  به  خط  اين  شكل  و  اندازه  اگر  (يا 
شمايى  مشكل  باشيد!  مراقب  مى كند)  تغيير 
سبز  ناخن تان  روى  عمودى  خط  اين  كه 
شده، جدى تر از آن است كه بتوانيم در قالب 
تغيير رنگدانه ها خالصه اش كنيم. يك تومور 
اين  قالب  در  را  خود  است  ممكن  پوستى 
ظاهر سياه نشان دهد. متخصصان مى گويندبا 
بالفاصله  ناخن ها  روى  آثارى  چنين  مشاهده 

بايد با پزشك مشورت كرد.
دليل سوم: اگر چنين خطى را روى ناخن تان 
ممكن  كنيد.  حفظ  را  خونسردى تان  مى بينيد 
و  نباشد  مرگ  و  سرطان  از  خبرى  است 
رنگ  با  را  خود  كه  قارچى  عفونت  يك  تنها 
خاكسترى تيره يا سبز نشان مى دهد زير ناخن 

شما زندگى كند.
ناخن ها ى تان آبى است؟

خوش شانسى  به  آبى  ناخن هاى  صاحبان 
صاحبان ناخن هاى سياه نيستند. گروه قبلى اگر 
به سرطان پوست دچار نشده باشند با راه هاى 

را  ناخن هاى شان  سياهى  مى توانند  ساده اى 
دارند  آبى  ناخن  كه  كسانى  اما  كنند  برطرف 

نيازمند درمان جدى مشكل شان هستند.
دليل اول: آبى شدن ناخن هاى شما مى تواند 
حكايت  بدن تان  در  خون رسانى  اختالل  از 
دست تان  روى  را  رنگ  اين  كه  شمايى  كند. 
كه  هستيد  مشكلى  دچار  احتماال  مى بينيد، 
به  كافى  اندازه  به  خون  اكسيژن  نمى گذارد 
اختالل  يك  شايد  برسد.  انگشتان تان  نوك 
ساده در گردش خون دليل اين بدرنگى شده 

باشد.
خيلى  شما  مشكل  است  ممكن  دوم:  دليل 
ابتالى  باشد.  ساده  اختالل  يك  از  جدى تر 
مشكالت  يا  قلبى  بيمارى هاى  به  جدى 
را  خون تان  گردش  سيستم  مى تواند  ريوى 
به  اكسيژن  نرساندن  با  و  كند  مشكل  دچار 

ناخن هاى تان آنها را آبى نشان دهد.
ناخن هاى تان سفيد است؟

مى تواند  بى شمارى  دردسرساز  مشكالت 
سفيد شدن ناخن هاى شما را به همراه بياورد. 
ناخن  كه  كسانى  شرايط  خوشبينانه ترين  در 
سفيد دارند كمى بى اعصابند اما در ميان اين 
جدى  اختالل  از  كه  كسانى  نيستند  كم  افراد 
رنج  بدن شان  درونى  اندام هاى  كاركرد  در 

مى برند.
مغذى  مواد  نرسيدن  و  سوء تغذيه  اول:  دليل 
ابتدايى ترين  از  مى تواند  بدن،  به  الزم 
مشكالت جسمانى باشد كه خود را در قالب 
سفيدى و رنگ پريدگى ناخن ها نشان 

مى دهد.
كل  شدن  سفيد  جاى  به  اگر  دوم:  دليل 
ناخن تان تنها لكه هاى سفيدى روى آن ايجاد 
مراجعه  روان  و  اعصاب  متخصص  به  شده، 
در  باشد  حواس تان  بى آنكه  شما  شايد  كنيد. 
دستكارى  را   ناخن ها ى تان  مدام  روز  طول 
اگر  اما  مى دهيد.  فشارشان  و  مى كنيد 
اعصاب تان ضعيف نيست، احتماال تمام مدت 
حين  و  هستيد  خانه  كارهاى  انجام  مشغول 
وارد  ضربه هايى  ناخن ها ى تان  به  كردن  كار 

مى شود كه باعث لكه دار شدن شان مى شود.
بايد  كه  احتمالى  مهم ترين  اما  سوم:  دليل 
كبدى  بيمارى هاى  به  ابتال  شود  گرفته  جدى 
خوب  خوراك تان  و  خورد  اگر  پس  است 
ناخن ها ى تان  سفيدى  ديدن  محض  به  است، 
نظر  از  كنيد.  مراجعه  كبد  متخصص  يك  به 
اگر  به خصوص  سفيد  ناخن هاى  متخصصان 
از  است  ممكن  باشند،  داشته  تيره  حاشيه اى 

بيمارى هاى جدى كبدى خبر دهند.
ادامه دارد...

علل تغيير رنگ وشكل ناخن ها علل تغيير رنگ وشكل ناخن ها 
چيست؟چيست؟

چگونه از گودى كمر جلوگيرى كنيم؟چگونه از گودى كمر جلوگيرى كنيم؟

اگر  كه  كنند  مى  توصيه  تغذيه  اگر متخصصان  كه  كنند  مى  توصيه  تغذيه  متخصصان 
بيمار  تان  قلب  باالست،  خونتان  بيمار كلسترول  تان  قلب  باالست،  خونتان  كلسترول 
است، و يا دغدغه  الغرى رهايتان نمى  كند، است، و يا دغدغه  الغرى رهايتان نمى  كند، 
فكر خوردن گردو  حاال به  توانيد همين  فكر خوردن گردو مى  حاال به  توانيد همين  مى 
گردو  بهتر:  خواب  به  كمك  و  گردو باشيد.گردو  بهتر:  خواب  به  كمك  و  باشيد.گردو 
آمينه  اسيد  يك  تريپتوفان،  از  خوبى  آمينه منبع  اسيد  يك  تريپتوفان،  از  خوبى  منبع 
سروتونين  و  مالتونين  ساخت  به  كه  سروتونين است  و  مالتونين  ساخت  به  كه  است 
كه  است  هورمونى  مالتونين  كند.  مى  كه كمك  است  هورمونى  مالتونين  كند.  مى  كمك 
منجر به تنظيم ساعت بدن و سيكل خواب و منجر به تنظيم ساعت بدن و سيكل خواب و 

بيدارى مى شود.بيدارى مى شود.
از  غنى  منبع  گردو  استرس:  كاهش  و  از گردو  غنى  منبع  گردو  استرس:  كاهش  و  گردو 
چرب  اسيدهاى  و  فيبر  ها،  اكسيدان  چرب آنتى  اسيدهاى  و  فيبر  ها،  اكسيدان  آنتى 
و  اسيد  آلفالينولنيك  بخصوص  اشباع  و غير  اسيد  آلفالينولنيك  بخصوص  اشباع  غير 
اسيد چرب امگا اسيد چرب امگا 33 است كه منجر به كاهش  است كه منجر به كاهش 
سطح استرس مى شود.گردو و بهبود حافظه: سطح استرس مى شود.گردو و بهبود حافظه: 
بين  از  به  منجر  درگردو  بين موجود  از  به  منجر  درگردو  ويتامينويتامينEEموجود 
بردن راديكال هاى آزداد مضر مى شود كه در بردن راديكال هاى آزداد مضر مى شود كه در 
ايجاد زوال عقل موثرند. به طور كلى مصرف ايجاد زوال عقل موثرند. به طور كلى مصرف 
سطح  و  حافظه  بهبود  به  منجر  گردو  سطح منظم  و  حافظه  بهبود  به  منجر  گردو  منظم 

يادگيرى مى شود.يادگيرى مى شود.
گردو و كوچكتر شدن تومورهاى پروستات: گردو و كوچكتر شدن تومورهاى پروستات: 

اونس  اونس    2,42,4 ها،  موش  روى  اى  مطالعه  ها، در  موش  روى  اى  مطالعه  در 
گردو به مدت گردو به مدت 1818 هفته به موش ها داده شد  هفته به موش ها داده شد 
و محققان بعد از مدت شاهد كوچكتر شدن و محققان بعد از مدت شاهد كوچكتر شدن 
با  بودند.  ها  موش  در  پروستات  با تومورهاى  بودند.  ها  موش  در  پروستات  تومورهاى 
اين حال هنوز مشخص نشده كه كدام بخش اين حال هنوز مشخص نشده كه كدام بخش 
اسيدهاى  يا  و  روغن  مغز،  از  اعم  گردو  اسيدهاى از  يا  و  روغن  مغز،  از  اعم  گردو  از 
چرب امگا چرب امگا 33، عامل اين بهبود هستند.گردو و ، عامل اين بهبود هستند.گردو و 
كنترل وزن: يك مشت گردو يعنى تقريبا كنترل وزن: يك مشت گردو يعنى تقريبا 3030  
جلوگيرى  پرخورى  از  شك  بى  گردو  جلوگيرى گرم  پرخورى  از  شك  بى  گردو  گرم 
مى كند به اين خاطر كه گردو سرشار از فيبر مى كند به اين خاطر كه گردو سرشار از فيبر 
طوالنى  سيرى  احساس  همين  براى  و  طوالنى است  سيرى  احساس  همين  براى  و  است 

مدت ايجاد مى كند.مدت ايجاد مى كند.
اكسيدان  آنتى  قلب:  سالمت  حفظ  و  اكسيدان گردو  آنتى  قلب:  سالمت  حفظ  و  گردو 
قابل  طور  به  قابل   طور  به   33 امگا  چرب  اسيدهاى  و  امگا ها  چرب  اسيدهاى  و  ها 
توجهى مى تواند خطر ابتال به بيمارى هاى توجهى مى تواند خطر ابتال به بيمارى هاى 
قلبى و سكته مغزى را كاهش دهد. مصرف قلبى و سكته مغزى را كاهش دهد. مصرف 
ابتال  خطر  روزانه  در  گردو  اونس  ابتال يك  خطر  روزانه  در  گردو  اونس  يك 
مى  كم  درصد  مى   كم  درصد   4040 تا  را  ها  بيمارى  اين  تا به  را  ها  بيمارى  اين  به 
كند. تحقيقات ديگرى حاكى از آن است كه كند. تحقيقات ديگرى حاكى از آن است كه 
مصرف روزانه دو اونس گردو به ميزان قابل مصرف روزانه دو اونس گردو به ميزان قابل 
توجهى سبب بهبود جريان خون بدون ايجاد توجهى سبب بهبود جريان خون بدون ايجاد 

اضافه وزن مى شود.اضافه وزن مى شود.
گردو و جلوگيرى از يبوست: گردو سرشار از گردو و جلوگيرى از يبوست: گردو سرشار از 
فيبر است. فيبرهاى غذايى تاثير بسيار خوبى فيبر است. فيبرهاى غذايى تاثير بسيار خوبى 
واقع  در  مى  گذارد.  روده  ها  عملكرد  واقع روى  در  مى  گذارد.  روده  ها  عملكرد  روى 
باعث مى  شوند روده ها كار دفع را راحت باعث مى  شوند روده ها كار دفع را راحت 
 تر انجام دهند. توجه داشته باشيد با مصرف  تر انجام دهند. توجه داشته باشيد با مصرف 
گردو ويتامين هاى ديگرى مانند ويتامين ب، گردو ويتامين هاى ديگرى مانند ويتامين ب، 
مى  عايدتان  نيز  روى  و  مس  آهن،  مى پتاسيم،  عايدتان  نيز  روى  و  مس  آهن،  پتاسيم، 
گردو  مردان:  بارورى  بهداشت  و  گردو  شود.گردو  مردان:  بارورى  بهداشت  و   شود.گردو 
مى  كمك  مردان  بارورى  بهداشت  بهبود  مى به  كمك  مردان  بارورى  بهداشت  بهبود  به 
كند. طبق مطالعات در مردان جوانى كه بيش كند. طبق مطالعات در مردان جوانى كه بيش 
خورند،  مى  روز  در  گردو  فنجان  نصف  خورند، از  مى  روز  در  گردو  فنجان  نصف  از 
بهداشت بارورى بهبود قابل مالحظه اى دارد.بهداشت بارورى بهبود قابل مالحظه اى دارد.
گردو و به تاخير انداختن روند پيرى: ويتامينگردو و به تاخير انداختن روند پيرى: ويتامين

و  است  جوانى  ويتامين  گردو  در  و موجود  است  جوانى  ويتامين  گردو  در  EEموجود 
كند.  مى  دور  پوست  از  را  چروك  و  كند. چين  مى  دور  پوست  از  را  چروك  و  چين 
عالوه بر اين گردو حاوى آنتى اكسيدان هاى عالوه بر اين گردو حاوى آنتى اكسيدان هاى 
هاى  راديكال  منفى  اثرات  با  كه  است  هاى قوى  راديكال  منفى  اثرات  با  كه  است  قوى 
به  كه  هايى  راديكال  كند؛  مى  خنثى  را  به آزاد  كه  هايى  راديكال  كند؛  مى  خنثى  را  آزاد 
سلول هاى پوست آسيب مى رسانند و باعث سلول هاى پوست آسيب مى رسانند و باعث 

پيرى آنها مى شوند.پيرى آنها مى شوند.

خوردن گردو و فوايد معجزه آساى آنخوردن گردو و فوايد معجزه آساى آن

سير و عسل
سير و عسل هر كدام به تنهايى بسيار مقوى و مؤثر در تقويت 
سيستم ايمنى بدن هستند و تركيب آنها براى سرما خوردگى 
و حتى بهبود عفونت ها بسيار خوب و كاربردى است. ماده 
تشكيل دهنده اين تركيب، آليسين است كه يك تركيب بسيار 
و  كلسترول  خون،  فشار  هاى  بيمارى  براى  كه  است  فعال 

بيمارى هاى قلبى بسيار موثر است.
دمنوش ليندن و عسل

بيماريها دارد براى  چاى ليندن تأثير به سزايى در مبارزه با 
اين كه به خوبى مى تواند سيستم ايمنى بدن را تقويت كند.
ليندن  چاى  به  عسل  قدرى  افزودن  با  توانيد  مى  چنين  هم 
دربرابر ويروش كرونا (corona) و ويروس هاى ديگر بدن 

خويش را تقويت كنيد.
دمنوش زنجبيل و عسل و ليمو

اين دمنوش مثل معجزه اى سبب تقويت سيستم ايمنى بدنتان 
مى شود.از اين رو به شما پيشنهاد مى كنيم كه در اين روزها 
بخشى  اثر  براى  نكنيد.و  فراموش  را  دمنوش  اين  آشاميدن 

بيش تر به آن قدرى عسل و ليمو اضافه كنيد.
خواص درمانى دارچين و عسل

تركيب دارچين و عسل داراى ميزان چشمگير سولفور است. 
سولفور موجود در تركيب عسل و دارچين خواص درمانى 

فراوانى دارد.
هايى  بدن,دمنوش  ايمنى  تقويت  و  استرس  كاهش  دمنوش 

براى كاهش استرس و تقويت ايمنى بدن
گياهانى كه استرس را از بين مى برند

چاى، زردچوبه و زنجبيل
از  زردچوبه  زنجبيل  چاى  چيست؟  زردچوبه  زنجبيل  چاى 
دم كردن ريشه تازه زنجبيل و ريشه تازه زردچوبه در آب 
داغ تهيه مى شود. زنجبيل و زردچوبه به واسطه آثار غذايى 
و دارويى خود به تنهايى هم مورد استفاده قرار مى گيرند…

عناب
اين گياه براى رفع اضطراب و استرس بسيار موثر است و به 
دليل مقدار باالى آنتى اكسيدان، روند پيرى پوست را كند مى 
كند.عناب به علت داشتن لعاب زياد، نرم كننده گلو و سينه 
است و فشار خون را هم كاهش مى دهد.اين گياه گرفتگى 
مى  گوارش  دستگاه  تقويت  سبب  و  كند  مى  رفع  را  صدا 
شود.عصاره عناب به دليل داشتن ويتامين cو آنتى اكسيدان، 
مانع از رشد و حركت راديكال هاى ازاد و در نتيجه كمك به 

كنترل و رشد تومور و سلول هاى سرطانى مى شود.
10تا 15 عدد عناب را در آب جوش به مدت 10 دقيقه دم 
و سپس از صافى رد كنيد. از آن جا كه عناب شيرين است، 
احتياج به شيرين كردن دمنوش آن نداريد ولى در صورتى 
كه ميخواهيد چاى تان شيرين باشد، ميتوانيد از عسل و نبات 
موثر  بسيار  خونى  كم  براى  نوشيدنى  كنيد.اين  استفاده  هم 
ملين  همچنين  و  آهن  از  مملو  عناب  كه  اين  براى  است، 

بسيار خوبى است.
دمنوش ريشه كاوا

را  سالم  خواب  دهد،  مى  كاهش  را  استرس  و  اضطراب 
تحريك و ذهن را ارام مى كند و سم زدايى را در بدن بيشتر 

مى كند           منبع: بيتوته

ادامهادامه براى مقابله با كرونا چه دمنوش هايى  براى مقابله با كرونا چه دمنوش هايى 
مصرف كنيم؟مصرف كنيم؟

گودى كمر از جمله مشكالتى است كه پير و جوان گرفتار گودى كمر از جمله مشكالتى است كه پير و جوان گرفتار 
آن شده اند. يك متخصص طب فيزيكى با تاكيد بر اهميت آن شده اند. يك متخصص طب فيزيكى با تاكيد بر اهميت 
بايد  گفت:  كمر  گودى  از  پيشگيرى  جهت  نشستن  بايد درست  گفت:  كمر  گودى  از  پيشگيرى  جهت  نشستن  درست 
كار  ميز  روى  بر  شدن  خم  يا  دادن  لم  از  و  بنشينيد  كار صاف  ميز  روى  بر  شدن  خم  يا  دادن  لم  از  و  بنشينيد  صاف 
اجتناب كنيد .دكتر شجاعى با اشاره به اينكه بهترين حالت اجتناب كنيد .دكتر شجاعى با اشاره به اينكه بهترين حالت 

براى خوابيدن،براى خوابيدن،
به پهلو خوابيدن است، گفت: دمر خوابيدن موجب افزايش به پهلو خوابيدن است، گفت: دمر خوابيدن موجب افزايش 
گودى كمر مى شود، اما در صورتى كه تمايل داريد بر روى گودى كمر مى شود، اما در صورتى كه تمايل داريد بر روى 
دهيد.وى  قرار  خود  شكم  زير  بالشتى  حتما  بخوابيد،  دهيد.وى شكم  قرار  خود  شكم  زير  بالشتى  حتما  بخوابيد،  شكم 
تشديد  و  پيشگيرى  در  نشستن  درست  اهميت  بر  تاكيد  تشديد با  و  پيشگيرى  در  نشستن  درست  اهميت  بر  تاكيد  با 
گودى كمر گفت: براى درست نشستن، از صندلى مناسب گودى كمر گفت: براى درست نشستن، از صندلى مناسب 

استفاده كنيد.استفاده كنيد.

چگونه از گودى كمر جلوگيرى كنيم؟چگونه از گودى كمر جلوگيرى كنيم؟
و  باشد  داشته  را  ارتفاع  تغيير  قابليت  بايد  صندلى  و اين  باشد  داشته  را  ارتفاع  تغيير  قابليت  بايد  صندلى  اين 
پشتى آن نيز قابل تنظيم باشد تا فشارهاى وارده بر ناحيه پشتى آن نيز قابل تنظيم باشد تا فشارهاى وارده بر ناحيه 
پشت و كمر را كاهش دهد و از گودى كمر جلو گيرى پشت و كمر را كاهش دهد و از گودى كمر جلو گيرى 
بايد  باشد.  لگن تان  مفصل  با  هم سطح  بايد  بايد كند.زانوها  باشد.  لگن تان  مفصل  با  هم سطح  بايد  كند.زانوها 
ميز  روى  بر  شدن  خم  يا  دادن  لم  از  و  بنشينيد  ميز صاف  روى  بر  شدن  خم  يا  دادن  لم  از  و  بنشينيد  صاف 

كار اجتناب كنيدكار اجتناب كنيد
زيرا يكى از داليل عمده براى ايجاد گودى كمر در افراد زيرا يكى از داليل عمده براى ايجاد گودى كمر در افراد 
لم دادن است. در صورت نياز براى حمايت كمرتان از لم دادن است. در صورت نياز براى حمايت كمرتان از 
يك بالشت كوچك مناسب استفاده كنيد.يكى ديگر از يك بالشت كوچك مناسب استفاده كنيد.يكى ديگر از 
راه هاى پيشگيرى براى گودى كمر اين است كه كف راه هاى پيشگيرى براى گودى كمر اين است كه كف 
پاها را بايد به طور صاف بر روى زمين بگذاريد و در پاها را بايد به طور صاف بر روى زمين بگذاريد و در 

صورت لزوم از زير پايى مناسب استفاده كنيدصورت لزوم از زير پايى مناسب استفاده كنيد
و هيچگاه پاهايتان را به صورت ضربدرى قرار ندهيد و هيچگاه پاهايتان را به صورت ضربدرى قرار ندهيد 
مانيتور  با  كه  صورتى   نداريد.در  نگه  پنجه  نوك  روى  يا  مانيتور و  با  كه  صورتى   نداريد.در  نگه  پنجه  نوك  روى  يا  و 
تا  تا    2525 بين  يعنى  فاصله  حداقل  بايد  مى كنيد،  كار  بين كامپيوتر  يعنى  فاصله  حداقل  بايد  مى كنيد،  كار  كامپيوتر 
7575سانتيمتر را ( بين چشم و صفحه ) رعايت كنيد. براى اين سانتيمتر را ( بين چشم و صفحه ) رعايت كنيد. براى اين 
كار رعايت فاصله اى معادل طول بازو كفايت مى كند.هنگام كار رعايت فاصله اى معادل طول بازو كفايت مى كند.هنگام 

ايستادن، سعى كنيدايستادن، سعى كنيد
باشد.  جمع  شكم  عضالت  و  جلو  طرف  به  سينه  باشد. قفسه  جمع  شكم  عضالت  و  جلو  طرف  به  سينه  قفسه 
خوددارى  ايستاده  حالت  در  زانوها  كردن  قفل  از  خوددارى همچنين  ايستاده  حالت  در  زانوها  كردن  قفل  از  همچنين 
و  زمين  روى  مستقيم  را  پا  يك  ايستاده ايد،  وقتى  و شود.  زمين  روى  مستقيم  را  پا  يك  ايستاده ايد،  وقتى  شود. 
مشابه.،  وسيله  هر  يا  و  چهارپايه  پله،  يك  روى  را  مشابه.، ديگرى  وسيله  هر  يا  و  چهارپايه  پله،  يك  روى  را  ديگرى 
در سطحى كمى باالتر از پاى ديگر قرار دهيد تا از ابتال به در سطحى كمى باالتر از پاى ديگر قرار دهيد تا از ابتال به 

گودى كمر جلو گيرى كنيدگودى كمر جلو گيرى كنيد
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فال اينترنت اين هفتهفال اينترنت اين هفته

ضرب المثل نه كور مى كند نه شفا مى دهد
المثل  ضرب  شما  براى  سايت  از  بخش  اين  در 
كه  بود  قصابى  ايم.مرد  داده  قرار  نيز  جالبى 
چشمش درد مى كرد و سرخ شده بود. او براى 
حكيم  رفت  باشى  حكيم  پيش  چشمش  معالجه 
گفت:صبح  و  ساخت  دارويى  قصاب  براى  باشى 
وشب دو قطره ازين دارو را توى چشمت بچكان 

تا خوب شوى.
قصاب اين كار را كرد او انتظار داشت پس از سه 
روز دارو چكاندن چشمش كامال خوب شود اما 
چشمش  درد  باشى  حكيم  داروى  نشد.  طور  اين 
را كم كرد اما نتوانست سرخى و سوزش چشمش 
را كم كند پس از چند روز قصاب دوباره به ديدن 

حكيم باشى رفت و گفت:
حكيم  نشده  خوب  اما  شده  كم  چشمم  درد 
جان،دستم به دامانت دارويى بده كه خوب بشوم 
وبتوانم به كارو زندگيم برسم.حكيم باشى اين بار 
روى  از  بار  واين  كرد  رو  و  زير  را  هايش  كتاب 
كتاب ها دارويى براى قصاب ساخت.قصاب دارو 
را به خانه برد وطبق دستور حكيم باشى مصرف 

كرد .
و  نكرد  زيادى  اثر  دارو  گذشت:اما  روز  چند 
نشد…قصاب  خوب  قصاب  چشم  سوزش  درد 
از  يكى  سفارش  بكند.به  بايد  چه  دانست  نمى 
آنجا  در  رفت.  شهر  ديگر  محله  به  مشتريهايش 
دور  زيادى  بيماران  و  بود  ديگرى  باشى  حكيم 
وبرش نشسته بودند.قصاب توى صف منتظر شدتا 

نوبتش برسد قصاب به حكيم باشى گفت:
محله  باشى  حكيم  اما  نيستم  شما  محله  اهل  من 
خودمان نتوانسته مرا معالجه كند اين است كه به 

حضور شما آمده ام. حكيم به خوبى چشم قصاب 
را معاينه كرد و دارويى كه به چشمش مى ريخت 
ديد سپس رو كرد به او و گفت: دارويى كه حكيم 

باشى محله تان به تو داده ،
داروى خوبى است فكر ميكنم تو خودت بهداشت 
را رعايت نمى كنى و دست كثيفت را به چشمت 
. وقتى  ميمالى.قصاب گفت: آخر چه كنم حكيم 
چشمم ميسوزد و ميخارد كه نمى توانم دست به 
چشمم نزنم. حكيم باشى گفت:دست تو هميشه 
آلوده ااست .آلوده به پشم ودنبه وگوشت گوسفند.
چشم  هميشه  آلوده  دستهاى  اين  با  بخواهى  اگر 
شود.هر  نمى  حل  مشكلت  بخارانى  را  هايت 
دارويى هم كه مصرف كنى نه تورا كور ميكند نه 
شفا مى دهد. بهتر است چند روزى سركار نروى 
و چشمت را با دسنمال تميز ببنديكه با دستت در 
تماس نباشد قصاب مجبور شد چند روز درخانه 

بماند.
چشمش  به  دستش  تا  بست  را  هايش  چشم  او 
نرسد.كم كم حالش خوب شد وسوزش و درد و 
سرخى چشم هايش تمام شد.قصاب يك راست 
.حكيم  خودشان  محله  باشى  حكيم  سراغ  رفت 
وگفت:خدا  شد  خوشحال  قصاب  ديدن  از  باشى 
رو شكرمثل اينكه با داروهاى من چشمت كامال 

خوب شده است.
كور  نه  تو  داروهاى  جان  حكيم  گفت:نه  قصاب 
مى  مواظبت  خودم  بايد  ميدهد.من  شفا  ميكند،نه 
كردم كه چشمم آلوده نشود تا داروهاى تو تاثير 
بكند اين حرفى بود كه تو به من نزدى.از آن به 
حرف  كارى  بودن  اثر  بى  از  بخواهند  وقتى  بعد 

بزنند اين ضرب المثل را گويند.

ضرب المثل نه كور مى كندضرب المثل نه كور مى كند
 نه شفا مى دهد نه شفا مى دهد

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان از راهيابى 4 شهر 
از استان به مرحله نهايى «شبكه شهرهاى خالق فرهنگ 

و هنر» خبر داد.
«شبكه  طرح  فراخوان  كرد:  اظهار  احسانى  احمدرضا 
شهرهاى خالق فرهنگ و هنر» در تابستان 1398 اعالم 
شد و شهر هاى مختلف براى مشاركت در اين طرح اعالم 

آمادگى كردند.
آموزشى  كارگاه هاى  اوليه،  بررسى  از  پس  افزود:  وى 
برنامه نويسى فرهنگى و هنرى با حضور نمايندگان ادارات 
رئيس  و  شهر  هر  شهردارى  اسالمى،  ارشاد  و  فرهنگ 
انجمن فرهنگى و هنرى همه شهرهاى شركت كننده در 

مركز استان برگزار شد.
همدان  كارگاه ،  برگزارى  از  پس  اينكه  بيان  با  احسانى 
برنامه هاى خود را همراه با مستندات به دبيرخانه مركزى 
دبيرخانه  اعالم  اساس  بر  گفت:  كرد،  ارسال  تهران  در 
شبكه شهرهاى خالق فرهنگ و هنر، پس از چند مرحله 
داورى 129 شهر در 9 حوزه موضوعى به مرحله نهايى 

راه يافتند.

ارشاد  و  فرهنگ  مديركل 
تأكيد  با  همدان  استان  اسالمى 
فراخوان  به  توجه  با  اينكه  بر 
مجاز  رشته  سه  در  شهر  هر 
بود،  رقابت  در  شركت  به 
بخش هاى  كرد:  تصريح 
اعالم  شرح  اين  به  مختلف 
شده بود؛ 1- هنرهاى تجسمى 
نقاشى،  خوشنويسى،  شامل 
سراميك،  و  سفال  نگارگرى، 
گرافيك،  نساجى،  منبت كارى، 
گرافيك  و  مجسمه سازى 
شامل  نمايشى  2-هنرهاى 
خيابانى  نمايش  تئاتر،  تعزيه، 
و  آيينى  نمايش  ميدانى،  و 
نمايش  و  نمايش نامه  سنتى، 
لباس،  و  مد   -4 موسيقى،   -3
و  مطبوعات  و  رسانه   -7 ادبيات،   -6 سنتى،  صنايع   -5
بازى هاى رايانه اى، 8- سينما و 9- صنعت بسته بندى و 

چاپ.
وى خاطرنشان كرد: شهر كبودراهنگ در حوزه موضوعى 
مد ولباس و شهرهاى مالير، نهاوند و اللجين در حوزه 
مرحله  در  رقابت  براى  سنتى  و  دستى  صنايع  موضوعى 

نهايى اين طرح انتخاب شده اند.
و  فرهنگ  خالق  شهرهاى  شبكه  كه  است  ذكر  به  الزم 
هنر عنوان طرحى براى شناسايى ظرفيت هاى فرهنگى و 
هنرى در شهرها و مناطق جغرافيايى ايران با نگاه آمايش 
سرزمينى و ايجاد شبكه هايى براى تعريف همكارى ها و 
برنامه هاى مشترك ميان آن ها است. اين طرح با محوريت 
معاونت امور هنرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و با 
مشاركت نهادها و دستگاه هاى فعال فرهنگى و هنرى در 
دهيارى هاى  و  شهردارى  سازمان  جمله  از  شهرى  حوزه 
كشور، وزارت ميراث فرهنگى و گردشگرى و كميسيون 

ملى يونسكو در حال اجراست.

راهيابى راهيابى 44 شهر از استان به مرحله نهايى  شهر از استان به مرحله نهايى 
شبكه شهرهاى خالق فرهنگ و هنرشبكه شهرهاى خالق فرهنگ و هنر

بسيار  گرفتن  هديه  و  دادن  هديه  هميشه 
خوب و كار پسنديده اى مى باشد.شخصى 
به  سوارى  اتومبيل  دستگاه  يك  پل  نام  به 
بود.  كرده  دريافت  برادرش  از  عيدى  عنوان 
شب عيد هنگامى كه پل از اداره اش بيرون 
دور  كه  شد  شيطانى  بچه  پسر  متوجه  آمد 
آن  و  زد  مى  قدم  براقش  و  نو  ماشين  بر  و 

راتحسين مى كرد.
 “ پرسيد:  پسر  رسيد  كه  ماشين  نزديك  پل 
اين ماشين مال شماست ، آقا؟“پل سرش را 
به عالمت تائيد تكان داد و گفت: برادرم به 
عنوان عيدى به من داده است“.پسر متعجب 
كه  است  اين  ”منظورتان  گفت:  و  شد 
برادرتان اين ماشين را همين جورى، بدون 
اين كه دالرى بابت آن پرداخت كنيد، به شما 

داده است؟
آخ جون، اى كاش…“البته پل كامًال واقف 

بود كه پسر چه آرزويى 
مى خواهد بكند. او مى 
كه  كند.  آرزو  خواست 
يك  هم  او  كاش  اى 
همچو برادرى داشت. اما آنچه كه پسر گفت 
سرتا پاى وجود پل را به لرزه درآورد:“ اى 
بودم.“پل  برادرى  همچو  يك  هم  من  كاش 

مات و مبهوت به پسر نگاه كرد
”دوست  گفت:  آنى  انگيزه  يك  با  سپس  و 
دارى با هم تو ماشين يه گشتى بزنيم؟““اوه 
كه  بودند  افتاده  راه  دارم.“تازه  دوست  بله، 
پسر به طرف پل بر گشت و با چشمانى كه 
از خوشحالى برق مى زد، گفت: ”آقا، مى شه 
خواهش كنم كه برى به طرف خونه ما؟“پل 
مى  چه  پسر  كه  فهميد  خوب  او  زد.  لبخند 

خواهد بگويد.
دهد  نشان  همسايگانش  به  خواست  مى  او 
كه توى چه ماشين بزرگ و شيكى به خانه 
برگشته است. اما پل باز در اشتباه بود.. پسر 
پله  تا  دو  كه  اونجايى  زحمت  بى   “ گفت: 

دويد.  باال  ها  پله  از  نگهداريد.“پسر  داره، 
چيزى نگذشت كه پل صداى برگشتن او را 
شنيد، اما او ديگر تند و تيـز بر نمى گشت.

را  خود  گير  زمين  و  فلج  كوچك  برادر  او 
روى  را  او  بود.سپس  كرده  حمل  پشت  بر 
اشاره  ماشين  طرف  به  و  نشاند  پائينى  پله 
درست  بينى؟  مى  جيمى،  اوناهاش،   “: كرد 
تعريف  برات  باال  طبقه  كه  طوريه  همون 
كردم. برادرش عيدى بهش داده و او دالرى 
هم  من  روزى  يه  نكرده.  پرداخت  آن  بابت 
يه همچو ماشينى به تو هديه خواهم داد …
و  بگردى  خودت  براى  تونى  مى  اونوقت 
چيزهاى قشنگ ويترين مغازه هاى شب عيد 
رو، همان طورى كه هميشه برات شرح مى 
گوشه  اشكهاى  كه  حالى  در  ببينى.“پل  دم، 
چشمش را پاك مى كرد از ماشين پياده شد و 
پسربچه را در صندلى جلوئى ماشين نشاند. 
درخشان،  و  براق  چشمانى  با  بزرگتر،  برادر 
كنار او نشست و سه تائى رهسپار گردشى 

فراموش ناشدنى شدند.

هديه به برادر
پند سقراط يكى از زيباترين داستان هاى پندآموز مى 
باشد كه بسيار خواندنى است.روزى سقراط حكيم 
و  ناراحت  خيلى  كه  ديد  را  مردى  يونانى  معروف 
 : داد  پاسخ   ، پرسيد  را  ناراحتيش  علت  متاثراست 
در راه كه مى آمدم يكى از  آشنايان را ديدم سالم 

كردم جواب نداد
و  رفت  و  گذشت  خودخواهى  و  اعتنايى  بى  با  و 
من از اين طرز رفتار او خيلى رنجيدم سقراط گفت 
معلوم  خب   : گفت  تعجب  با  رنجيدى؟مرد  چرا   :
سقراط  است  كننده  ناراحت  رفتارى  چنين  است 
پرسيد : اگر در راه كسى را مى ديدى كه به زمين 

افتاده و از درد وبيمارى به خود مى پيچد
آيا از دست او دلخور و رنجيده مى شدى؟مرد گفت 
: مسلم است كه هرگز دلخور نمى شدم آدم كه از 
بيمار بودن كسى دلخور نمى شود سقراط پرسيد : 
به جاى دلخورى چه احساسى مى يافتى و چه مى 
كردى؟مرد جواب داد : احساس دلسوزى و شفقت 

و سعى مى كردم

دارويى  يا  طبيب 
برسانم  او  به 
گفت  سقراط 
اين  ى  همه   :
كارها را به خاطر 
آن مى كردى كه 
مى  بيمار  را  او 
دانستى آيا انسان 
جسمش  تنها 
بيمار مى شود؟و 
كه  كسى  آيا 
رفتارش نادرست 
روانش  است 
نيست؟اگر  بيمار 

كسى فكر و روانش سالم باشد هرگز رفتار بدى از 
او ديده نمى شود؟

بيمارى فكر و روان نامش ”غفلت“ است و بايد به 
جاى دلخورى و رنجش نسبت به كسى كه بدى مى 

كندو غافل است دل سوزاند و كمك كرد و به او 
طبيب روح و داروى جان رساند نتيجه داستان : پس 
از دست هيچكس دلخور مشو و كينه به دل مگير 
و آرامش خود را هرگز از دست مده و بدان كه هر 
وقت كسى بدى مى كند، در آن لحظه بيمار است

پند سقراط (داستان پندآموز)پند سقراط (داستان پندآموز)

گونه  هاى  رنگ  از  اى  خمره  دروِن  شغالى 
آيد  مى  بيرون  آن  از  وقتى  رود.  مى  گون 
پوستى رنگين پيدا مى كند و به ديگر شغال 
يك  من  بله،  كه:  فروشد  مى  فخر  و  ناز  ها 
طاووِس بهشتيم. من شغال نيستم. شغاالن بدو 
مى گويند: حال كه رنِگ طاووساِن گلستان به 
خود بسته اى، آيا بانِگ طاووسان نيز دارى و 
يا همچنان زوزه برمى كشى؟ بدين سان شغاِل 

مدعى رسوا مى شود.
نقل  اينگونه  را  حكايت  اين  فروزانفر  استاد 
كرده است: شغالى كه از خودخواهى و تكبِّر 
تن  از  كه  طاووس  پِر  چند  بود.  ممتلى  نابجا 
پيكِر  و  برگرفت  بيافت.  بود  ريخته  فرو  وى 
خود، بدان بياراست و چون  زشت و نابَِاندامِ 
زيبايى آن بال بديد زشتى خويش از ياد بِبُرد 
طاووسان  مجمِع  به  و  ببريد  همجنسان  از  و 
چهرة  و  ناساز  تِن  آن  كه  طاووسان  پيوست. 
پَِر  و  بال  آن  منقار،  آسيِب  به  ديدند  شرم  بى 
وادار  را  اندام  زشت  شغاِل  و  بكندند  مستعار 
شغال كه در جمِع طاووسان  كردند.  به گريز 
قدر و منزلتى نيافته بود، غرِق اندوه گشت و 
بازگشت.  شغاالن  سوى  به  فراوان  شتاِب  به 
شغاالن هم روى دركشيدند و از وى برميدند. 
داشتى  و  بودى  بدانچه  اگر  گفت:  شغالى 
قناعت مى ورزيدى نه ضربت منقارِ طاووسان 
مى ديدى و نه نفرت شغاالن. ( مأخذ قصص 

و تمثيالت مثنوى ، ص 92 ) .
و  مّدعيان  حال  نقِد  ُكّلى  بطور  حكايت  اين 
ژاژخايان است كه به زبان طنز بيان شده، خواه 
صوفى  ميان  در  دستگيرى  و  ارشاد  مّدعيان 
ميان  در  كمال  و  علم  مّدعيان  خواه  و  نمايان 
فضل فروشان عارى از معنا و هر مّدعى ديگر 
و  هنر  و  علم  زيِب  به  را  خود  رياكارانه،  كه 
و  اين  و  الفد  مى  و  آرايد  مى  كمال  و  فضل 

آن را مى فريبد. 
 شعر از دفتر سوم مثنوى معنوى

آن شغالى رفت اندر خم رنگ
اندر آن خم كرد يك ساعت درنگ

پس بر آمد پوستش رنگين شده
كه منم طاووس عليين شده

پشم رنگين رونق خوش يافته
آفتاب آن رنگها بر تافته

ديد خود را سبز و سرخ و فور و زرد
خويشتن را بر شغاالن عرضه كرد

جمله گفتند اى شغالك حال چيست
كه ترا در سر نشاطى ملتويست

از نشاط از ما كرانه كرده اى
اين تكبر از كجا آورده اى

يك شغالى پيش او شد كاى فالن
شيد كردى يا شدى از خوش دالن

شيد كردى تا به منبر بر جهى
تا ز الف اين خلق را حسرت دهى

بس بكوشيدى نديدى گرميى
پس ز شيد آورده اى بى شرميى

گرمى آن اوليا و انبياست
باز بى شرمى پناه هر دغاست

كه التفات خلق سوى خود كشند
كه خوشيم و از درون بس ناخوشند

حكايت افتادن شغال در خم رنگ و رنگين شدن و حكايت افتادن شغال در خم رنگ و رنگين شدن و 
فروردين: اين هفته شما احساس نشاط و شادى مى كنيد و بسيار فعال دعوى طاووسى اودعوى طاووسى او

شروع  را  جديدى  چيز  دهيد  مى  ترجيح  هفته  انتهاى  در  حال  اين  با  هستيد. 
نكنيد در واقع اشتياق كمترى نسبت به انجام كارهاى تان خواهيد داشت. همچنين 
در برابر افراد داراى مقام و دولتى مخالفت هاى زيادى خواهيد كرد. كوركورانه 
راهى را انتخاب نكنيد. به دنبال يك راه حل هاى كاربردى باشيد. از سرعت خود 

بكاهيد و سعى كنيد بيشتر استراحت كنيد.
ارديبهشت: دچار سردرگمى هستيد. از طرفى مى خواهيد مهمانى بگيريد و به 
مسافرت برويد و به ورزش هاى متفاوتى بپردازيد و فعاليت هاى سرگرم كننده 
را با بچه ها شروع كنيد و از طرف ديگر مى خواهيد مكان زندگى خود را جذاب 
كنيد. با اينحال انگيزه هاى كودكانه در شما ايجاد مى شود اين موضوع شما را 
كنيد.  مى  نااميدى  احساس  كمى  اين هفته  در  كرد.  خواهد  دشمن خود  بدترين 
دقيقًا مى دانيد كه چه كارى مى خواهيد انجام دهيد اما قادر به انجام آنها نيستيد. 
اگر نمى توانيد تغييرى در شرايطى كه اكنون براى شما به وجود آمده است ايجاد 
كنيد سعى كنيد آن را بپذيريد و با آن كنار بياييد. انتخاب هوشمندانه انجام دهيد.

خرداد: خانه و خانواده و زندگى شخصى تان تمركز اصلى شما در اين هفته 
خواهد بود. خوشبختانه اين هفته مى توانيد بيشتر از هر زمانى در برابر ديگران 
با سياست تر و جذاب تر باشيد. بازى هاى ذهنى، معما ها و بازى ها براى شما 
بيشتر از هر زمانى جذاب شده است. با اين حال در اين هفته نسبت به يكى از 
دوستان تان شك و شبه پيدا مى كنيد. در اين مدت احتماالً دوستى را زير سوال 

ببريد يا ممكن است با گروهى درگير شويد.
تير: سرعت سپرى شدن روزهاى شما همچنان زياد است. سفرهاى كوتاه مدت، 
انجام كارها، مكالمه با ديگران، خواندن و نوشتن باعث ايجاد يك برنامه پر مشغله 
براى شما مى شود. البته در اين برنامه ها مكالمات خانوادگى و تغييرات در منزل 
وجود خواهد داشت. خوشبختانه ممكن است پول هاى زيادى را به سمت خود 
جذب كنيد و توسط آن مى توانيد برنامه هاى خود را پيش ببريد. ظاهراً جاه طلبى 
تغييراتى  اكنون  اما  داشته ايد.  كامل  نفس  به  اعتماد  است.  شده  برانگيخته  شما 
در شما به وجود آمده است. اعتماد به نفس كمترى نسبت به گذشته داريد. به 
از  بيش  شويد.  مى  سردرد  دچار  وگرنه  نكنيد  فكر  اندازه  از  بيش  خود  كارهاى 
اندازه محتاط هستيد. احتياط خوب است اما بايد عاقالنه باشد. به ياد داشته باشيد 

كه بايد بر روى اهداف خود متمركز باشيد.
اشتياق  داريد.  انرژى  افزايش  احساس  مردادماه  متولدين  شما  هفته  اين  مرداد: 
به  نسبت  همچنين  و  بپردازيد  مطالعه  به  و  برويد  مسافرت  به  كه  داريد  زيادى 
شما  از  بسيارى  شويد.  مند  عالقه  يادگيرى  و  پزشكى  انتشار،  مانند  موضوعاتى 
مردادماهى هاى عزيز براى گسترش دانش خود در تالش هستيد. اما پيگيرى كه 
در ارتباط با مطالعه و انتشار و مسائل مربوط به پزشكى قانونى داشتيد كاهش پيدا 

كرده است. احساس تنبلى مى كنيد. بيشتر استراحت كنيد و به خودتان برسيد.
شهريور:  اين هفته به طور طبيعى انرژى زيادى داريد. در واقع شانسى داريد تا 
مجدداً باترى هاى خود را براى مدتى طوالنى و براى ادامه تا پايان سال شارژ كنيد. 
امور عاشقانه به صورت مخفى ممكن است رخ دهد. برخى از شهريور ماهى هاى 
عزيز بايد نسبت به دارايى هايشان محتاط باشند. تاكنون همه چيز خوب است. 
اكنون بايد در برخورد با اختالفاتى كه به ارث و ميراث و اموال مشترك مربوط 
مى شود بيشتر احتياط كنيد. آيا واقعا ارزش دارد كه خود را در برابر اين اموال زير 
سوال ببريد؟از نظر جسمى انرژى شما كاهش پيدا مى كند. با فردى روبرو خواهيد 
شد كه در برابر او احساس ضعيف بودن مى كنيد. نگران نباشيد اين دوره براى 

شما موقتى است در هفته آينده همه چيز براى شما تغيير مى كند.
مهر: در حال حاضر ممكن است در امر مشاركت ها و دوستى ها شما كمى مردد 
شويد و از اين سمت زندگيتان مورد فشار قرار بگيريد. ممكن است مشاركت 
هايى كه در حال حاضر داريد را چك كنيد اصال از خود بپرسيد كه چرا با اين 
شخص در حال ادامه دادن هستيد؟ ممكن است فكر كنيد كه در حال مرتكب 
شدن يك اشتباه مى باشيد يا تصميم بگيريد كه از شخص مدتى فاصله بگيريد. 
عصبانى شدن و داد زدن در اين هفته براى متولدين مهر ماه امرى بسيار طبيعى 
است. نحوه برخورد شما با اطرافيان تان كامال به انتخاب شماست. پس احتياط 

كنيد و حقيقت را بپذيريد.
آبان: ازبودن در كنار دوستان و گروه ها لذت زيادى مى بريد. روابط با والدين 
و رئيستان خيلى خوب بوده است. همچنين انرژى زيادى داريد كه كارهاى خود 
انجام هر  الزم براى  انرژى  چند هفته گذشته  تا  برسانيد.  اتمام  موفقيت به  با  را 
گونه كارى را داشته ايد. اما در اين هفته اين انرژى كم كم رو به كاهش مى باشد. 
سخت  خود  به  و  باشيد  آرام  شود.  مى  رنگ  كم  كارها  انجام  براى  شما  اشتياق 
نگيريد. تصميم بگيريد كه كمتر كار كنيد و بيشتر استراحت كنيد. به خود اجازه 

دهيد تا انرژيتان تجديد شود و با برداشتن قدم هاى كوچك خوشحال شويد.
آذر: آذرماهيهاى گرامى در اين هفته هم اين موقعيت را داريد كه در ديدگان 
داريد  رفتن  مسافرت  براى  زيادى  عالقه  راستا  همين  در  باشيد.  بهترين  همگان 
كه لذت زيادى خواهيد برد. داشتن رابطه صميمى و گرم با اشخاص متفاوت از 
فرهنگ هاى ديگر به نفع شماست. ممكن است با دوستان و يا افراد جوان تر 
بيشتر معاشرت داشته باشيد. والدين آذر ماهى ممكن است كمى دچار استرس 
بشوند. حتى احتمال دارد آذر ماهى هاى متاهل هم با شريك عاطفى شان شاهد 
افزايش بحث و دعوا باشند. ممكن است از خود بپرسيد كه چرا هنوز در اين 
رابطه قرار داريد؟ دست كم در اين زمينه ها تا مدتى تصميمى نگيريد. صبر كنيد 

و كارى نكنيد كه بعدا پشيمان شويد.
دى: عليرغم چالشهايى كه با آن روبرو هستيد بسيارى از بخش هايى از زندگى 
تان آرام و بى دغدغه پيش مى رود. توانايى شما در برخورد با والدين و رئيس 
تان بسيار قوى است. از سمت ديگر مورد حمايت واقع مى شويد. در اجتماع و 
زندگى خصوصى با چالش هاى رو به رو مى شويد. در اين هفته هرج و مرج ها 
افزايش پيدا مى كند. مانند گذشته نمى توانيد هر كارى را به راحتى انجام دهيد. 
شايد به دليل جابجايى محل سكونت و آمدن مهمان ها و بازسازى منزل باشد. 
از به كار بردن سخنان تند با خانواده پرهيز كنيد. بايد صبور باشيد. همان طور كه 

براى خانواده خود ارزش قائل هستيد پس مى دانيد كه صبر پادزهر خشم است.
بهمن: در اين هفته روابط با دوستان و شركايتان گرمتر از هميشه خواهد بود. 
ممكن است براى رفتن به سفرهايى در آينده برنامه ريزى كنيد و بيشتر به مطالعه 
بپردازيد. اگر در حال نوشتن مقاله و كتابى هستيد ممكن است آن را سريعًا به 
پايان برسانيد. با تماس هاى زيادى با همسايگان و بستگان و خواهر و برادران سر 
و كار داريد. در نظر داشته باشيد كه بسيار باهوش هستيد. اغلب شما بهمن ماهى 
با  مدت  اين  در  كنيد.  تبديل  بهتر  مكانى  به  را  دنيا  كه  خواهيد  مى  عزيز  هاى 
اطرافيان زمان بيشترى بحث خواهيد كرد زيرا احساس مى كنيد كه طرز فكر شما 
را نمى پسندند. باال بردن صدايتان باعث نمى شود كه ديگران بيشتر شما را درك 
كنند يا بهتر بشنوند. براى آرامش خود و اطرافيان بهتر است كه آرامش خود را 

حفظ كنيد. از عصبانيت خود بكاهيد.
استراحت  به  نياز  و  هستيد  خسته  شد.  خواهيد  روبرو  هايى  چالش  با  اسفند: 
بيشترى داريد. خوشبختانه در حيطه كارى و روابط با همكارانتان همه چيز خوب 
پيش مى رود. ممكن است تالش هاى شما در اين هفته افزايش پيدا كند. ممكن 
است از اينكه كاهش درآمد داشته ايد هراسان شويد. از خود سوال خواهيد پرسيد 
كه چگونه مى توانيد درآمد خود را افزايش دهيد؟ ممكن است از كار كردن نا اميد 
شويد؟ در همين راستا هر چيزى كه به شما تعلق دارد زير سوال برده مى شود و 
همين موضوع باعث سردرگمى شما خواهد شد. هراسى به دل راه ندهيد تا يكى 
دو هفته آينده همه چيز به حالت نرمال باز خواهد گشت. آرامش خود را حفظ 

كنيد. با خود و اطرافيان نيز مهربان باشيد.

در  كه  برجسته  نويسندگان  از  دنيايى  بين  از  نويسنده  چند  انتخاب 
زمينه نگارش رمان تبحر دارند، كار سختى است؛ اما بعضى مالك ها 
ساز  جريان  و  كتاب  فروش  ميزان  المللى،  بين  جوايز  شهرت،  مثل 
بودن يك نويسنده مى تواند به معرفى آن ها كمك كند. در اين فهرست 
ما به معرفى پنج نويسنده ايرانى و غير ايرانى مطرح مى پردازيم كه 
رمان هاى بى نظير و پرفروش را خلق كرده اند و خوانندگان زيادى 

را به دنياى تازه آثارشان برده اند. 
1. جورج اورول

هر نويسنده مطرحى اغلب يك اثر طاليى دارد كه با آن ناگهان سر 
اثر  اين  اورول  جورج  مورد  در  مى شود.  شناخته  و  مى افتد  زبان ها 
كرده  خلق  را  مفاهيمى  رمان  اين  در  اورول  است.  شاهكار «1984» 

است؛ كه تا روزگار خودش مورد بررسى قرار نمى گرفتند.
او در كتاب 1984 يك پاد آرمان شهر را به تصوير مى كشد؛ جايى كه 
دقيقا بر خالف يك آرمان شهر يا اتوپيا است. در اين جامعه همه چيز 
تحت نظر است و حتى افكار افراد جامعه نيز توسط حكومت بررسى 

مى شود تا مبادا كسى دست از پا خطا كند.
در چنين شرايطى است كه كاراكتر اصلى داستان «وينستون اسميت» 
اطرافش  مخوف  و  بسته  جامعه  عليه  مى كند  سعى  و  مى شود  عاشق 
را  خواننده  كه  مى شود  اتفاقاتى  به  منجر  مبارزه  اين  و  كند  مبارزه 
ميخكوب خواهد كرد؛ به همين دليل هم 1984 در زمره رمان هايى 
كه جزو بهترين كتاب هايى كه تا به حال نوشته شده اند، به حساب 

مى آيد.
جرج اورول نه تنها رمان نويس خوبى است؛ بلكه در نوشتن داستان 
بلند هم دستى بر آتش دارد؛ كتاب قلعه حيوانات از ديگر آثار منحصر 

به فرد اين نويسنده است.
كتاب هاى دختر كشيش، همه جا پاى پول در ميان است (كه از عنوان 
تيترهاى  و  فيلم ها  نامگذارى  در  متعددى  استفاده هاى  حال  به  تا  آن 
اين  آثار  ديگر  از  كاتالونيا  باد  زنده  و  است)  شده  نگاران  روزنامه 

نويسنده مطرح به شمار مى روند.
2. هاروكى موراكامى

موراكامى از بهترين رمان نويس هاى عصر حاضر است و گواه اين 
ادعا نه تنها جوايز او بلكه اقبال عمومى نسبت به كتاب هاى او در 

سراسر جهان است.
اين برنده جايزه فرانتز كافكا كه كتابى هم با نام همين نويسنده به نام 
«كافكا در كرانه» نوشته است؛ رمان نويس بسيار مسلطى است كه از 

جوانى نوشته اما در ميان سالى ديده شده است.
موراكامى همان طور كه از اسمش پيداست ژاپنى است؛ به همين دليل 

هم طبيعى است كه رد پاى عرف ژاپن در آثار او ديده شود.
اما  تلخى  متوجه  كنيد  نگاه  ژاپنى  انيمه هاى  به  وقتى  كه  طور  همان 
جذابيت آن ها مى شويد؛ آثار موراكامى هم قهوه تلخى است كه بايد 
آن را الجرعه سر كشيد و در نهايت از طعم آن با وجود تلخى اش 

لذت برد.
بعضى  از  استفاده  و  رئال  سور  و  فانتزى  دنياى  خلق  گرايى،  تقدير 
تكرار،  اين  اما  مى شود؛  ديده  زياد  موراكامى  رمان هاى  در  نمادها 
آنقدر خالقانه است كه خسته كننده نمى شود. از ديگر آثار موراكامى 
مى توان به تعقيب گوسفند وحشى، جنگل نروژى، بعد از تاريكى،، 

كتابخانه عجيب، شهر گربه ها و چندين اثر ديگر اشاره كرد.
3. محمود دولت آبادى

نمى توان فهرستى از بهترين نويسندگان رمان انتخاب كرد و به اسم 
محمود دولت آبادى در بين نويسندگان ايرانى اشاره اى نكرد.

استقبال  با  كدام  هر  كه  دارد  زيادى  آثار  ايرانى  مطرح  نويسنده  اين 

خوانندگان بى شمارى رو به رو شده است؛ در اين ميان آثارى مثل 
شده   شناخته  بيشتر  بقيه  به  نسبت  سلوچ»  خالى  «جاى  و  «كليدر» 

هستند و مخاطبان خاص خودشان را دارند.
آثار دولت آبادى به زبان فارسى نوشته شده اند؛ اما به ديگر زبان هاى 
اين  قلم  با  را  بيشترى  خوانندگان  تا  شده اند  ترجمه  هم  دنيا  زنده 
نويسنده ايرانى آشنا كنند. قلم دولت آبادى بسيار روان است؛ رمان ها 
به  فانتزى  و  پيچيده  ماجراهاى  از  و  دارند  انسانى  مضامينى  اغلب 

دور هستند.
آدم هاى  زندگى  كردن  روايت  دنبال  به  نويسنده  اين  عوض  در 
رنج ها  دردها،  تمام  با  واقعى  زندگى  نماد  كه  آدم هايى  است؛  عادى 
داستان هاى  نوشتن  به  كه  مواردى  از  يكى  هستند.  خوشى هايش  و 
اين نويسنده توانمند كمك كرده است؛ تجارب زياد او در زمينه هاى 
مختلف است. دولت آبادى مشاغل زيادى را امتحان كرد، چوپانى، 
هم  مدتى  او  بودند.  او  كارهاى  از  بخشى  تنها  كفاشى  و  سلمانى 
تئاتر خواند و كار كرد؛ اما در نهايت نويسندگى را به عنوان حرفه 

اصلى اش انتخاب كرد.
از جديدترين آثار اين نويسنده مى توان به كتاب «طريق بسمل شدن» 
اشاره كرد. دولت آبادى برنده جوايز زيادى از جمله جايزه شواليه 
ادب و هنر فرانسه، جايزه ادبى يان ميخالسكى و جايزه ادبى هوشنگ 

گلشيرى شده است.
4. عباس معروفى

تعداد نويسندگان معاصر ايرانى كه آثارشان به زبان هاى ديگر ترجمه 
شده باشد و با استقبال رو به رو شده باشند، زياد نيست؛ اما عباس 
معروفى يكى از همين افراد است كه يونانى ها، آلمانى ها و ايتاليايى ها 
هم از ترجمه مهم ترين اثر او يعنى «سمفونى مردگان» بهره مند شده اند.

دارد؛  فعاليت  رمان  نويسندگى  زمينه  در  تنها  نه  معروفى  عباس 
دليل  همين  به  مى كند.  هم  مترجمى  و  هست  هم  نويس  نمايشنامه 
دنيايى از تجارب دارد كه با تجربه مهاجرتش آميخته شده و سبك 

خاص او را در نوشتار پديد آورده است.
كه  كرد  اشاره  بلوا»  «سال  به  مى توان  او  معروف  رمان هاى  ديگر  از 
عاشقانه اى است با مايه هاى انتقادى به سيستم مرد ساالرانه كه زن را 

مورد ظلم قرار مى دهد.
آونگ  فرهاد،  پيكر  داشت،  پسر  سه  فريدون  كتاب هاى  نويسندگى 
خاطره هاى ما و ترجمه موسيو ابراهيم از آثار برجسته اريك امانوئل 

اشميت در كارنامه كارى او قرار دارد.
5. مارگارت اتوود

خانم  اين  نام  اما  است؛  آمده  دنيا  به  كانادا  در  و  است  متولد 1939 
او  شنيده اند.  جهان  مردم  از  بسيارى  را  ساله   81 حاضر  حال  در 
نويسنده اى چيره دست است كه وقتى نامش را مى شنويد ناخودآگاه 

به ياد شاهكار او يعنى كتاب «سرگذشت نديمه» مى افتيد.
اتوود اين كتاب را در سال 1985 منتشر كرد و سپس در سال 2017 
امتياز ساخت آن به صورت يك سريال تلويزيونى را به HBO داد. 
نتيجه همكارى شگفت انگيز از آب در آمد و مخاطبان ميليونى را به 

خودش جذب كرد.
بر  دنباله اى  كه  نوشته  را  نامه ها  وصيت  كتاب  اتوود  اثر  اين  از  بعد 
يعنى  ميالدى،  گذشته  سال  و  مى آيد  حساب  به  نديمه  سرگذشت 

2019 منتشر شد.
اين نويسنده مطرح به جز اين دو رمان كتاب هاى مطرح ديگرى هم 
دارد كه به زبان فارسى ترجمه شده اند؛ چشم گربه، آخرين انسان، 

آدم كش كور و بانوى پيشگو از جمله آثار او هستند.

55 نفر از بهترين رمان نويسان ايرانى و خارجى از گذشته  نفر از بهترين رمان نويسان ايرانى و خارجى از گذشته 
تا قرن معاصرتا قرن معاصر
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هزار   5 روپايى  ركورد  موميوند»  رضا  «على 
متر سرعت با توپ تنيس را با حضور ناظرين 

فدراسيون ورزش هاى همگانى ثبت كرد.

ورزش  كل  اداره  عمومى  روابط  گزارش  به 
و جوانان استان همدان، صبح دوشنبه مراسم 
با  سرعت  متر  هزار   5 روپايى  ركورد  ثبت 
توپ تنيس براى اولين بار با حضور مديركل 
حراست  ورزشى،  معاون  جوانان،  و  ورزش 
و  ورزش  كل  اداره  عمومى  روابط  مدير  و 
ورزش هاى  هيئت  رئيس  همچنين  و  جوانان 
مجموعه  در  فدراسيون  ناظرين  و  همگانى 

ورزشى قدس همدان برگزار شد.

ركورددار  پيش ازاين  كه  موميوند  عليرضا 
و  تنيس  توپ  با  ساعته   7 و   11 روپايى 
همچنين روپايى مسافت 50 كيلومترى با توپ 
تاكنون  خوشبختانه  گفت:  است،  بوده  فوتبال 
موفق به ثبت 4 ركورد روپايى براى اولين بار 
موجبات  بتوانم  اميدواريم  شده ام  كشور  در 
اعتالى ورزش جمهورى اسالمى سپس استان 

و شهرستان زيباى نهاوند فراهم كنم.
كتاب  در  تاكنون  ركوردها  ثبت  گفت:  وى 
اميدوارم  انجام شده  ورزشى  ركوردهاى  ملى 
موردنياز  اعتبار  تأمين  و  اسپانسر  حمايت  با 
ثبت  به  گينس  كتاب  در  را  خود  ركوردهاى 

برسانم

«على رضا موميوند» ركورد روپايى 5 
هزار متر سرعت با توپ تنيس را ثبت كرد

مجيد ديبافر مسئول كميته آموزش 
استان  تكواندو  هيئت  پژوهش  و 
همدان، با دو مقاله در زمينه علم 
اولين  در  ورزشى  مكانيك  بيو 
به  تكواندو  المللى  بين  همايش 

صورت آنالين حضور يافت.
المللى  بين  همايش  اولين  در 
روز  مناسبت  به  ايران  تكواندو 
فدراسيون  در  كه  تكواندو  جهانى 
اسالمى  جمهورى  تكواندو 
ديبافر  مجيد   . شد  برگزار  ايران 
مسئول  و  همدانى  تكواندوكار 
هيئت  پژوهش  و  آموزش  كميته 

رابطه  در  همدان  استان  تكواندو 
قدامى  صليبى  رباط  آسيب  با 
تفاوت  و  تكواندوكاران  در 
و  كاران  پومسه  عملكردى  هاى 
كيوروگى كاران در اين همايش به 

سخنرانى پرداخت.
قابل ذكر است كه اين همايش در 
نوع خود براى اولين بار است كه 
برگزار مى شود و مجيد ديبافر با 
در  بيومكانيكى  مقاله  دو  نوشتن 
اين همايش تنها پژوهشگرى بود 

كه در اين زمينه مقاله داشت .

حضور يك همدانى در اولين حضور يك همدانى در اولين 
همايش بين المللى تكواندوهمايش بين المللى تكواندو

انجام ورزش در بدن چه تاثيراتى 
خواهد داشت ؟

فوايد ورزش
عضالت در حال ورزش 10 تا 18 برابر در حال استراحت احتياج به 
خون دارند، 20 دفعه بيشتر قند و اكسيژن مصرف مى نمايند، 50 بار 
زيادتر گازكربنيك دفع مى نمايند، و با توجه به همين ارقام ، اهميت 

كار قلب هنگام ورزش روشن مى گردد .
ضربانهاى  شود  مى  مشاهده   ، عضالنى  كار  برابر  در  قلب  واكنش  در 
دبى ، حجم خون ، فشارخون و حتى تركيبات فيزيكى وشيميايى خون 
كه  زمانى  يعنى   ، بدنى  كار  هنگام  قلب  ضربان  سازد.  مى  دگرگون  را 
عضالت را به فعاليت مى داريم ، 2 - 3 و حتى 4 برابر، و امكان دارد به 
200 ضربه در دقيقه برسد. حجم خون 2 - 3 برابر و دبى قلب 6 - 7 
و حتى 8 برابر و گاه زيادتر شود و دبى قلب از 4 ليتر در دقيقه ممكن 
است به 30 تا 35 ليتر در دقيقه برسد، در صورتى كه دبى قلب شخص 

سالم و ورزيده در حال معمولى 25 ليتر است .
حجم قلب ورزش كاران و كارگرانى كه كار بدنى سنگينى دارند، بدون 
شك افزايش مى يابد، اما اين افزايش به عقيده بسيارى ، فيزيولوژيك 
و كامال طبيعى است . در اثر فعاليت بدن ، حجم قلب افزايش مى يابد، 
زيرا جدار بطن ها به ويژه بطن چپ ضخيم مى شوند، يعنى همانطور 
كه عضالت بازو در اثر ورزش يا ابتال به برخى بيمارى ها قوى مى 
شود، عضالت قلب هم در اثر كار، قوى مى گردد و در نتيجه قدرت 

انقباض قلب زياد مى شود...))(7)
نقش ورزش در عضالت بدن :

1. قدرت انقباض و نظم ضربان قلب پس از مدتى ورزش كردن بهتر 
مى شود...

و  بهترى  اكسيژن   ، نتيجه  در  و  گردد  مى  بيشتر  ها  ريه  گنجايش   .2
بيشترى به بدن مى رسد... ورزش صحيح و معتدل و متناسب با مزاج 
، سبب نظم و ثبات حركات تنفس مى گردد و تنفس عميق تر، ولى 

شمارش آن كمتر مى شود.
3. هرچه شخص ورزيده تر باشد، مقدار سوخت بدنش نقصان مى يابد، 
يعنى در حقيقت در اثر مدتى ورزش كردن ، بدن بهتر از مواد غذايى 

خود استفاده مى كند.
4. رشد و نمو بهتر انجام مى گيرد، زيرا اكسيژن بهتر و بيشتر به تمام 
نسوج مى رسد و در نتيجه ، فعاليت غدد داخلى افزوده شده و بنابر 
عقيده اى در عضالتى كه فعاليت مى كنند، موادى ايجاد مى شوند كه 

به رشد و نمو كمك مى نمايد.
5. قوه جذب و دفع بهتر مى شود.

تنگى  نفس  ناگهان   ، فعاليت  مختصر  برابر  در  كند  مى  عادت  بدن   .6
پيش   نيايد و ضربان قلب زياد نشود و ديرتر خسته گردد و عرق نمايد.
7. هماهنگى بين اعصاب و مراكز عصبى و تقويت اعصاب ، ايجاد شده 

و كارهاى فكرى ، آسانتر مى شود.
آيا ممكن است ورزش موجب افزايش وزن شود؟

چگونه به ورزش كردن عادت كنيم؟
فوايد ورزش

در كتاب زن و ورزش نيز درباره فوايد ورزش چنين آمده است :
((بدن انسان برخالف ماشين يا هر وسيله ديگر كه بر اثر كار و فعاليت 
مستهلك مى گردد، با كار جان گرفته و توانايى بيشترى كسب مى نمايد. 
در زمانهاى گذشته ، حركت و تمرين هاى بدنى ، بخشى از كار روزانه 
فرد به شمار مى رفت ، اما امروزه بر اثر پيشرفت تكنولوژى و ماشين ، 
بايد بيشتر از گذشته در جستجوى حركت بود، و هر فرد بايستى آن را 

در برنامه روزانه خود بگنجاند...
همه  به  اكسيژن   ، آن  با  كه  است  اى  وسيله  كشيدن  نفس  يا  و  تنفس 
بدن مى رسد و مواد زايد و اكسيده به بيرون ريخته مى شود. در خالل 
تمرين ، ميزان نفس كشيدن افزايش مى يابد. شخصى كه بدنش تربيت 
شده با تمرين هاى ورزشى است ، آهسته تر و عميق تر از افراد ديگر 
تالش  با  را  خويش  تنفسى  سيستم  بر  وارد  فشارهاى  كشد،  مى  نفس 

كمتر و كارايى بيشتر پاسخ  گوست .
تمرين ها به دستگاه هاضمه به دو طريق كمك مى كنند:

1. به علت پى آمد نياز بدن به غذا، اشتها را افزايش مى دهند،
شكل  دودى  حركات  و  شود  مى  تسريع  هاضمه  اندامهاى  حركت   .2
معده - كه موجب هضم غذا مى گردد - سريعتر و راحت تر صورت 

مى گيرد.
تمرين هاى ورزشى ، عمل تخليه را بهبود و از يبوست پيشگيرى مى 
كند. حركات دودى شكل افزايش مى يابد و در نتيجه ، روند ترشحات 
فعاليتهاى  كه  افرادى  كلى  طور  به  شوند.  مى  تنظيم  كارآمدتر  بدن 
سنگ  بيمارى  به   ، حركت  كم  افراد  از  كمتر  دارند،  بيشترى  جسمانى 

كليه و اختالالت مشابه به آن مبتال مى شوند.
بسيارى از مواد زايد، از طريق غدد عرق در پوست بدن بيرون ريخته 
مى شود. اين فرايند با تمرينهاى شديد ورزشى تسريع مى شود، عالوه 

بر اين ، عرق كردن باعث تميز شدن پوست مى گردد.
ارزش ديگر تمرينهاى ورزشى ، در افزايش توليد سلولهاى قرمز خون 
اثر  بر  خون  هموگلوبين  شمارش   . است  استخوان  لنفاوى  بافتهاى  در 
مى  جلوگيرى  خون  فشار  رفتن  باال  از  تمرينها  رود.  مى  باال  فعاليت 

كند.))
به طور كلى نقش ورزش در سالمتى انسان آنقدر زياد است كه امروزه 
بسيارى از بيماريها را با ورزش مداوا مى كنند، كه به اين شيوه مداوا (( 

ورزش درمانى )) گفته مى شود.

در حالى كه قبل از آغاز دوباره ليگ برتر فوتبال بسيارى 
از مديران عامل و بازيكنان از اين اتفاق انتقاد مى كردند 
خواستار  نكنيد»  جامى  فداى  را  «جانى  شعار  با  دائم  و 
باشگاه  مالك  اما  شدند  ها  رقابت  شروع  از  جلوگيرى 
تراكتور در اقدامى عجيب قهرمانى اين تيم در جام حذفى 

را با تماشاگران در ورزشگاه بنيان ديزل جشن گرفت!
در  استقالل  شكست  با  تراكتور  فوتبال  تيم  خبرآنالين؛   
شد و  ها  رقابت  از  قهرمان اين دوره  حذفى  جام،  فينال 
سهميه مستقيم ليگ قهرمانان آسيا را به دست آورد. بعد از 
بازگشت تراكتور به تبريز مسئوالن اين تيم در ورزشگاه 
بنيان ديزل، جشنى با حضور هواداران خود تدارك ديدند 
كه در آن نشانى از پروتكل هاى بهداشتى وجود نداشت. 
شان  تيم  قهرمانى  از  شك  بدون  كه  پرشمار  هواداران 
رعايت  را  فيزيكى  فاصله  كه  آن  بدون  بودند  خوشحال 
كرده و حداقل ماسك زده باشند در ورزشگاه نشستند و 

قهرمانى تراكتور را جشن گرفتند!
از  برتر  ليگ  مجدد  شروع  از  قبل  تراكتور  مالك  زنوزى 

و  بازيكنان  جان  افتادن  خطر  به  از  كه  بود  نفراتى  جمله 
البته مردم به خاطر برگزارى ادامه مسابقات انتقاد مى كرد. 
او حتى به همراه سه باشگاه ديگر نامه اى را خطاب به 
وزير ورزش و جوانان فرستاده بودند تا رقابت هاى ليگ 
برتر لغو شود،اما حاال چه اتفاقى افتاده كه مالك باشگاه 
بدون رعايت پروتكل هاى بهداشتى دور افتخار مى زند 
و بدون اهميت به جان هواداران خودى زمينه حضور آن 
به  جانى  كار  اين  با  كند،آيا  مى  مهيا  ورزشگاه  در  را  ها 

خطر نمى افتد؟
به  فراوان  خستگى  با  ايران  درمان  كادر  كه  روزهايى  در 
بيماران مبتال به كرونا رسيدگى مى كند و به گفته خودشان 
ديگر جانى در بدن ندارند؛مالك باشگاه تراكتور بدون آن 
كه اين مسائل را در نظر بگيرد جشن قهرمانى مى گيرد! 
اگر فقط يك نفر در ميان جمعيت حاضر به كرونا مبتال 
شود و جانش را از دست بدهد چه كسى مسئول است؟ 
آيا زنوزى تدبير بهداشتى براى اين موضوع در نظر گرفته 
بود؟ در هيچ يك از تصاوير و ويديوهاى جشن قهرمانى 

نشانى از رعايت موارد بهداشتى نبود.
احتماال براى زنوزى جان هايى كه قبل از شروع مجدد 
با  بودند  نگرانش  و  كردند  مى  صحبت  آن  از  همه  ليگ 
جان هايى كه در ورزشگاه بنيان ديزل حاضر بودند هيچ 
تفاوتى نداشته و ندارد اما گويى عكس هاى يادگارى با 

جام بيش از جان اهميت دارد!
استقبال  به  دارد  دوست  و  است  تيمش  عاشق  هوادار 
تيمش  قهرمانى  جشن  برود،در  فرودگاه  در  بازيكنان 
شركت كند و كيف كند از جامى كه باالى سر برده اند 
و  انديشيد  ديگرى  تدبير  شد  نمى  آيا  زنوزى  آقاى  اما 
مثال يك روز را مشخص كرد تا مثال هواداران در همان 
ورزشگاه و با رعايت فاصله اجتماعى،ماسك و ...بنشينند 
و شاهد جشن قهرمانى تيم شان باشند؟گناه آنها چيست 
به  مبتال  داده  رخ  تدبيرى  بى  با  ناكرده  خداى  اگر  كه 
نفر  هزاران  جان  ايران  در  امروز  تا  كه  شوند  ويروسى 

را گرفته است؟

آقاى زنوزى اين بود نگرانى براى كرونا؟/ جامى كه مهم تر از جان شدآقاى زنوزى اين بود نگرانى براى كرونا؟/ جامى كه مهم تر از جان شد

فدراسيون  براى  زنان  جهانى  شطرنج  مسابقات  ميزبانى 
شطرنج، بدهى 145 هزار يورويى به بار آورده است.

فدراسيون  يورويى  هزار   145 رنجبر:بدهى  مهرى 
ازآن  قسمتى  كه  بدهى  است.  ها  شطرنجى  ،دردسرجديد 
در  زنان  شطرنج  جهانى  رقابتهاى  ميزبانى  هاى  هزينه  به 
برمى  ها  عضويت  حق  به  هم  قسمتى  و  است   95 سال 
گردد. بدهى سنگينى كه بعضى ها معتقدند شايد  دردسر 
بزند.  رقم  ايران  شطرنج  براى  را  تعليق  نام  به  بزرگترى 
خطرى كه شهريورماه سه سال پيش از بيخ گوش شطرنج 
سال  در  زنان  جهانى  رقابتهاى  ميزبانى  از  قصه  گذشت. 
روى  دالرى  هزار   450 هزينه  كه   شود  مى  شروع   95
هزار   180 مبلغ  اين  از  البته   ، گذاشت  فدراسيون  دست 
وساطت  با  كه  ماند  جانبى   هاى  هزينه  بابت  بدهى  دالر 
شد  ،قرار  فيده  ايرانى  رئيس  نايب  جعفركامبوزيا  محمد 
ايران در سه قسط 60 هزار دالرى تا 29 تيرماه سال 96 
پرداخت كند، اما هيچ قطى داده نشد. تمديد  دوباره مهلت 
را تا  9 مردادماه 96 تمديد كرد ، وزارت ورزش عالوه 
بابت  كه  تومانى  ميليون  هشتصد  و  ميليارد  يك  كمك  بر 
ميزبانى داده بود، 200 ميليون تومان ديگر هم براى قسط 

اول به  فدراسيون شطرنج داد كه با پرداخت آن 120 هزار 
دالر ماند و همان موقع بود كه فيده فدراسيون را تهديد 

به تعليق كرد.
و  طرف  يك  از  هايش   رايزنى  با  هم  بار  اين  كامبوزيا 
پرداخت قسط دوم  ايران تعليق را برداشت ،اما هنوز بين  
60  تا 70 هزار دالر قسط سوم مانده و البته 75 هزار يورو 
هم بايد حق عضويت شطرنج بازان ،مربيان و داوران را 
هم بايد به آن اضافه كرد كه با حساب سرانگشتى ميزان 
بدهى به 135 تا 145 هزار يورو مى رسد. اگر فدراسيون 
جهانى شطرنج باز هم براى تسويه حساب فدراسيون از 
فدراسيون  به  بدهى  پرداخت  براى  تهديد  سياست  همان 
سر  روى  را  تعليق  سايه  حاال  از  بايد  كند،  استفاده  ايران 

شطرنج ديد.
اما محسن سميع زاده سرپرست دبيرى فدراسيون شطرنج 
تعليق و حتى تهديدش را هم رد مى كند. او مى گويد:«اصال 
خطر تعليق فدراسيون شطرنج را تهديد نمى كند.چرا كه با 
درايت مهدى على نژاد معاون توسعه ورزش حرفه اى و 
قهرمانى  وزير ورزش و كار تيمى با مشاركت وزارت امور 
خارجه و سفير ايران در روسيه ،رايزنى با رئيس روسى 

فيده جواب داد و قرار نيست ايران تعليق شود. البته فيده 
هم مى داند ايران يكى از ابرقدرتهاى شطرنج دنيا است  و 
خدا را شكر خطر تعليق و تهديد نداريم.»  او البته بدهى 
فدراسيون به فدراسيون جهانى را قبول دارد:«  اما به فيده 
بدهكار هستيم  و درصدد پرداختش  به صورت قسطى 
هستيم.» سميع زاده ،نامه  فدراسيون جهانى را تهديدآميز 
ها  صورتحساب  هميشه  جهانى  فدراسيون  داند:«  نمى 
هم  ما  براى  و  فرستد  مى  بدهكار  هاى  فدراسيون  به  را 
صورتحساب بدهى آمده است. قرار است براى پرداخت 
قسطى رايزنى كنيم و البته اميدواريم درصدى از آن را هم 

مثل سالهاى قبل ببخشد.»
سرپرست دبيرى فدراسيون البته خوشحال است كه فيده 
 »: نگرفته  را  ها   ايرانى  فعاليت  جلوى  ها  بدهى  رغم  به 
بدهى فدراسيون ايران به دو بخش تاييديه  حق عضويت  
شطرنج بازان ، مربيان و داوران  است و بخضى هم بابت 
ميزبانى رقابتهاى قهرمانى  جهان زنان است. خوشبختانه  
را  ها  ايرانى  فعاليت   جلوى  پرداخت  عدم  رغم  به  فيده 
تسويه  براى  رايزنى  پى  در  ما  حال  هر  است.به  نگرفته 

بدهى هستيم.»

فرصت  المپيك  برگزارى  گفت:  تكواندو  ملى  تيم  فرصت سرمربى  المپيك  برگزارى  گفت:  تكواندو  ملى  تيم  سرمربى 
دوباره اى است كه خدا در اختيار بچه ها قرار داده و آنها به دنبال دوباره اى است كه خدا در اختيار بچه ها قرار داده و آنها به دنبال 

بهترين و خوش رنگ ترين مدال هستند.بهترين و خوش رنگ ترين مدال هستند.
خبرگزارى  ورزشى  خبرنگار  با  گفت وگو  در  عسكرى  خبرگزارى فريبرز  ورزشى  خبرنگار  با  گفت وگو  در  عسكرى  فريبرز 
تيم  تمرينات  آغاز  در  ملى پوشان  شرايط  خصوص  در  تيم تسنيم،   تمرينات  آغاز  در  ملى پوشان  شرايط  خصوص  در  تسنيم،  
ملى اظهار داشت: خدا را شكر شور و شعف خاصى در هفته ملى اظهار داشت: خدا را شكر شور و شعف خاصى در هفته 
نخست تمرينات تيم ملى حاكم بود و اينكه  بچه ها پس از نخست تمرينات تيم ملى حاكم بود و اينكه  بچه ها پس از 66، ، 
باعث  بودند  بازگشته  اردو  به  مجددا  تمرينات  از  دورى  ماه  باعث   بودند  بازگشته  اردو  به  مجددا  تمرينات  از  دورى  ماه   77
شده بود تا فضاى روحى خوبى براى آنها مهيا شود. با توجه به شده بود تا فضاى روحى خوبى براى آنها مهيا شود. با توجه به 
اينكه فعال برنامه مسابقات از سوى فدراسيون جهانى مشخص اينكه فعال برنامه مسابقات از سوى فدراسيون جهانى مشخص 
و  جسمانى  آمادگى  بخش  دو  در  را  خود  هدفگذارى  و نيست،  جسمانى  آمادگى  بخش  دو  در  را  خود  هدفگذارى  نيست، 

فنى قرار داديم.فنى قرار داديم.
با  مى كنيم  سعى  جسمانى  آمادگى  بخش  در  كرد:  تصريح  با وى  مى كنيم  سعى  جسمانى  آمادگى  بخش  در  كرد:  تصريح  وى 
فراهم  بچه ها  براى  را  خوبى  پايه اى  شرايط  استقامتى  فراهم تمرينات  بچه ها  براى  را  خوبى  پايه اى  شرايط  استقامتى  تمرينات 
كنيم تا وقتى زمان مسابقات اعالم شد خيلى هدفمند به سمت كنيم تا وقتى زمان مسابقات اعالم شد خيلى هدفمند به سمت 
مسابقات حركت كنيم، اما در بخش فنى هنوز مجوز تمرينات مسابقات حركت كنيم، اما در بخش فنى هنوز مجوز تمرينات 
براى  چيز  همه  از  بچه ها  سالمت  حفظ  و  نداريم  را  براى برخوردى  چيز  همه  از  بچه ها  سالمت  حفظ  و  نداريم  را  برخوردى 
ما مهمتر است. در اين بخش نيز سعى مى كنم با توجه به اينكه ما مهمتر است. در اين بخش نيز سعى مى كنم با توجه به اينكه 
در در 22 سال گذشته ايراداتى داشتيم، اما زمانى براى اصالح نبود،  سال گذشته ايراداتى داشتيم، اما زمانى براى اصالح نبود، 
وقت  مهارت ها  ارتقاى  و  حركتى  الگوهاى  اصالح  بخش  وقت در  مهارت ها  ارتقاى  و  حركتى  الگوهاى  اصالح  بخش  در 

بگذاريم.بگذاريم.
سرمربى تيم ملى تكواندو در خصوص زمان برگزارى اين مرحله سرمربى تيم ملى تكواندو در خصوص زمان برگزارى اين مرحله 
ماه اى  يك  حدود  مدت  در  اگر  كرد:  تاكيد  ملى  تيم  اردوى  ماه اى از  يك  حدود  مدت  در  اگر  كرد:  تاكيد  ملى  تيم  اردوى  از 
كه در اردو هستيم زمان برگزارى مسابقات آينده اعالم شود به كه در اردو هستيم زمان برگزارى مسابقات آينده اعالم شود به 

صورت مستمر در اردو خواهيم بود، اما اگر اعالم نشود سعى صورت مستمر در اردو خواهيم بود، اما اگر اعالم نشود سعى 
خواهيم كرد تا استراحتى يك هفته تا خواهيم كرد تا استراحتى يك هفته تا 1010 روزه اى داشته باشيم تا  روزه اى داشته باشيم تا 
بچه ها خسته نشوند. تمرين بدون هدف هم خسته كننده خواهد بچه ها خسته نشوند. تمرين بدون هدف هم خسته كننده خواهد 
تا  بدهيم  قرار  مدنظر  را  شرايط  تمام  كرد  خواهيم  سعى  و  تا بود  بدهيم  قرار  مدنظر  را  شرايط  تمام  كرد  خواهيم  سعى  و  بود 

بچه ها تمرين زده نشوند و از لحاظ روحى نيز لطمه نخورند.بچه ها تمرين زده نشوند و از لحاظ روحى نيز لطمه نخورند.
به  توجه  با  تمرينات  شروع  در  اينكه  خصوص  در  به عسكرى  توجه  با  تمرينات  شروع  در  اينكه  خصوص  در  عسكرى 
تعطيلى تعطيلى 77 ماهه اردوها شاهد افت ملى پوشان بوده است، گفت:  ماهه اردوها شاهد افت ملى پوشان بوده است، گفت: 
خيلى  انفرادى  تمرينات  و  است  افتاده  اتفاق  اين  شك  خيلى بدون  انفرادى  تمرينات  و  است  افتاده  اتفاق  اين  شك  بدون 
متفاوت با تمرينات گروهى است. طبيعى بود كه بچه ها به خاطر متفاوت با تمرينات گروهى است. طبيعى بود كه بچه ها به خاطر 
با  نيز  اردويى  تغذيه  بشوند.  بدنى  افت  دچار  انفرادى  با تمرينات  نيز  اردويى  تغذيه  بشوند.  بدنى  افت  دچار  انفرادى  تمرينات 
تغذيه بيرون از اردو متفاوت است و  همين مسئله باعث اضافه تغذيه بيرون از اردو متفاوت است و  همين مسئله باعث اضافه 
روال  به  چيز  همه  اردوها  شروع  با  اما  بود،  شده  بچه ها  روال وزن  به  چيز  همه  اردوها  شروع  با  اما  بود،  شده  بچه ها  وزن 
طبيعى باز مى گردد. در همين مدت چند روز نيز بچه ها با توجه طبيعى باز مى گردد. در همين مدت چند روز نيز بچه ها با توجه 
به اينكه ورزشكاران حرفه اى هستند وزنشان به قبل از تعطيلى به اينكه ورزشكاران حرفه اى هستند وزنشان به قبل از تعطيلى 
اردوها بازگشته است و فكر نمى كنم مشكلى در اين زمينه داشته اردوها بازگشته است و فكر نمى كنم مشكلى در اين زمينه داشته 

باشيم. باشيم. 
بر  توكيو  المپيك  برگزارى  مسئوالن  تاكيد  خصوص  در  بر وى   توكيو  المپيك  برگزارى  مسئوالن  تاكيد  خصوص  در  وى  
برگزارى اين مسابقات در سال آينده تصريح كرد: خبرهايى كه برگزارى اين مسابقات در سال آينده تصريح كرد: خبرهايى كه 
اعالم شد بسيار خوشحال كننده بود و اميدواريم هر چه زودتر اعالم شد بسيار خوشحال كننده بود و اميدواريم هر چه زودتر 
با كشف واكسن  مردم دنيا دنيا به زندگى عادى بازگردند. قطعا با كشف واكسن  مردم دنيا دنيا به زندگى عادى بازگردند. قطعا 
به  تا  داديم  انجام  را  خود  تالش  تمام  و  هستيم  ورزشكار  به ما  تا  داديم  انجام  را  خود  تالش  تمام  و  هستيم  ورزشكار  ما 
ميدان بزرگ المپيك برسيم و طبيعى است كه با برگزارى المپيك ميدان بزرگ المپيك برسيم و طبيعى است كه با برگزارى المپيك 

تالش هايمان به هدر نخواهد رفت و جاى خوشحالى دارد.تالش هايمان به هدر نخواهد رفت و جاى خوشحالى دارد.
درس  بچه ها  مى كنم  فكر  كرد:  خاطرنشان  ملى  تيم  درس سرمربى  بچه ها  مى كنم  فكر  كرد:  خاطرنشان  ملى  تيم  سرمربى 

تا  داشت  وجود  امكان  اين  و  گرفتند  اخير  اتفاقات  از  تا بزرگى  داشت  وجود  امكان  اين  و  گرفتند  اخير  اتفاقات  از  بزرگى 
المپيك  تا  بچه ها  نبود  معلوم  نيز  اصال  و  نشود  برگزار  المپيك المپيك  تا  بچه ها  نبود  معلوم  نيز  اصال  و  نشود  برگزار  المپيك 
فرصت  المپيك  برگزارى  باشند.  داشته  را  شرايط  همين  فرصت آينده  المپيك  برگزارى  باشند.  داشته  را  شرايط  همين  آينده 
دوباره اى است كه خدا در اختيار بچه ها قرار داده است و آنها دوباره اى است كه خدا در اختيار بچه ها قرار داده است و آنها 
جزم  مدال  خوشرنگ ترين  و  بهترين  كسب  براى  را  خود  جزم عزم  مدال  خوشرنگ ترين  و  بهترين  كسب  براى  را  خود  عزم 

كردند.كردند.
عسكرى در پاسخ به اين سوال كه چه شرايط از لحاظ روحى عسكرى در پاسخ به اين سوال كه چه شرايط از لحاظ روحى 
المپيك  ميدان  حساسيت  تا  شد  خواهد  فراهم  ملى پوشان  المپيك براى  ميدان  حساسيت  تا  شد  خواهد  فراهم  ملى پوشان  براى 
روى عملكرد آنها تاثيرگذار نباشد، گفت: با توجه به اينكه در روى عملكرد آنها تاثيرگذار نباشد، گفت: با توجه به اينكه در 
المپيك به عنوان ورزشكار و مربى حضور داشتم و در المپيك المپيك به عنوان ورزشكار و مربى حضور داشتم و در المپيك 
فضاى  خوبى  به  كردم،  مربيگرى  نيز  نوحوانان  و  فضاى دانشجويان  خوبى  به  كردم،  مربيگرى  نيز  نوحوانان  و  دانشجويان 
المپيك را مى شناسم و مى دانم چقدر ميدان سختى خواهد بود. المپيك را مى شناسم و مى دانم چقدر ميدان سختى خواهد بود. 
طراحى  ملى  تيم  روانشناس  با  را  برنامه هايى  جهت  همين  طراحى در  ملى  تيم  روانشناس  با  را  برنامه هايى  جهت  همين  در 
كرديم تا در ادامه راه بچه ها از نظر ذهنى نيز به آمادگى مطلوب كرديم تا در ادامه راه بچه ها از نظر ذهنى نيز به آمادگى مطلوب 

برسند.برسند.
وى در پاسخ به اين سوال كه با توجه به عدم برگزارى مسابقات وى در پاسخ به اين سوال كه با توجه به عدم برگزارى مسابقات 
مردانى  سجاد  توسط  المپيك  سهميه  كسب  به  مى توان  مردانى همچنان  سجاد  توسط  المپيك  سهميه  كسب  به  مى توان  همچنان 
اميدوار بود، افزود: مثالى وجود دارد كه ما مسئول انجام تكليف اميدوار بود، افزود: مثالى وجود دارد كه ما مسئول انجام تكليف 
سجاد  با  نفره  دو  جلسه  در  اساس  همين  بر  و  نتيجه  نه  سجاد هستيم  با  نفره  دو  جلسه  در  اساس  همين  بر  و  نتيجه  نه  هستيم 
سهميه  كسب  گرفتن  بر  مبنا  كه  رسيديم  نتيجه  اين  به  سهميه مردانى  كسب  گرفتن  بر  مبنا  كه  رسيديم  نتيجه  اين  به  مردانى 
توسط او بگذاريم.  بر همين اساس مردانى با جديت در اردو و توسط او بگذاريم.  بر همين اساس مردانى با جديت در اردو و 
تمرينات حضور دارد و از اين جا به بعد هر اتفاقى بيفتد با خدا تمرينات حضور دارد و از اين جا به بعد هر اتفاقى بيفتد با خدا 
است. اگر قسمت باشد با سه نماينده در المپيك شركت و در است. اگر قسمت باشد با سه نماينده در المپيك شركت و در 
غير اين صورت سر تسليم در مقابل قسمت فرود خواهيم آورد.غير اين صورت سر تسليم در مقابل قسمت فرود خواهيم آورد.

دردسرهاى يك ميزبانى و بدهى دردسرهاى يك ميزبانى و بدهى 145145 هزار يورويى هزار يورويى

عسكرى: برگزارى المپيك توكيو فرصتى است كه خدا در اختيار ملى پوشان 
قرار داد/ شور و شعف خاصى در تمرينات وجود دارد

سواركاران  حضور  با  پرش  كشورى  مسابقات  دوره  ششمين 
همدانى و كسب مقام سومى پايان يافت.

صدران  جام  بااسب  پرش  كشورى  مسابقات  دوره  ششممين 
پيشرو اسب طى روزهاى گذشته در باشگاه سواركارى آزمون 
bگروه  رده  مسابقات  پايان  با  كه  شد  برگزار  حالى  در  تهران 
 z زوريتو  اسب  با  ثابت  احمدى  حسين  امير  جوانان  سنى 
ايستاد،مربيگرى  سوم  جايگاه  در  همدان  آذرخش  باشگاه  از 
كاروان  مقام  اين  با  و  بود  حداديان  محسن  با  سواركار  اين 
ارزشمند  مقام  يك  صاحب  كننده  شركت  اعزامى  سواركاران 
در گروه سنى جوانان شدند.در رده نوجوانان هم فرزاد سهيل 
در  قاسمى  سهيل  مهرداد  مربيگرى  به  سينتيا  اسب  با  قاسمى 
بين 16 سواركار راه يافته به دور باراژ بدون خطا و با اختالف 

زمانى با نفر برتر در جايگاه ششم قرار گرفت .
ثنا شوشترى نونهال سواركار همدانى با مربيگرى ميالد غالمى 
و همراهى خانواده هم در مسابقات جام صدران پيشرو اسب 

حضور داشت كه با 4 خطا كار خود را به پايان رساند
15 مسابقه در ششمين دوره جام صدران پيشرو در 4 روز در 
 B.C.C1 تور متوسط -D.C1.D1 - رده هاى تور كوچك
و تور بزرگ در رده هاى B.B1.A1 تور مالكين و رده هاى 
مسابقات  گرديد.در  برگزار  جوانان  و  نوجوانان   . نونهاالن   B
تورها نيز عليرضا بختيارى، مهدى حمزه اى،محسن حداديان، 
ميالد غالمى و اميد يگانه پرست ديگر نفران اعزامى شركت 

كننده بودند.
شرايط  به  توجه  با  بود  مسابقات  اين  پايانى  روز  جمعه 
محدوديت هاى قرنطينه دوران شيوع ويروس كرونا مسابقات 
بدون حضور تماشاچيان عمومى برگزار و فدراسيون سواركارى 
 WWW.با همكارى سايت تلوزيون مجازى آپارات با لينك
مسابقه  شروع  ساعت  از  را  مسابقات  زنده  FEIRI.IRپخش 
تدارك ديده بود تا عالقمندان در جريان برگزارى اين رويداد 

ملى باشند.

كسب مقام سوم سوار كار همدانى در مسابقات پرش با كسب مقام سوم سوار كار همدانى در مسابقات پرش با 
اسب كشورىاسب كشورى

شيادى با نام قهرمان وزنه بردارىشيادى با نام قهرمان وزنه بردارى
مشغول  جهان  قهرمان  عنوان  به  خود  معرفى  با  مشغول فردى  جهان  قهرمان  عنوان  به  خود  معرفى  با  فردى 

درآمدزايى درآمدزايى و مربيگرى در باشگاه هاى ورزشى تهران است.و مربيگرى در باشگاه هاى ورزشى تهران است.
كه  مى دهد  رخ  واقعى  دنياى  در  اتفاقاتى  گاهى  كه خبرآنالين؛  مى دهد  رخ  واقعى  دنياى  در  اتفاقاتى  گاهى  خبرآنالين؛ 

مشابه آن فقط در فيلم ها ديده شده است.مشابه آن فقط در فيلم ها ديده شده است.
رده  در  جهان  سنگين وزن  دستة  ركورددار  داوودى،  رده على  در  جهان  سنگين وزن  دستة  ركورددار  داوودى،  على 
دسته  در  وزنه بردارى  آينده  عنوان  به  او  از  و  است  دسته جوانان  در  وزنه بردارى  آينده  عنوان  به  او  از  و  است  جوانان 
نام  با  فردى  اخيرا  مى شود.  برده  نام  ايران  نام فوق سنگين  با  فردى  اخيرا  مى شود.  برده  نام  ايران  فوق سنگين 
مشابه  تصاويرى  و  مدال ها  با  داوودى  ارسالن  مشابه اينستاگرامى  تصاويرى  و  مدال ها  با  داوودى  ارسالن  اينستاگرامى 
على داوودى خود را به عنوان قهرمان جوانان جهان معرفى على داوودى خود را به عنوان قهرمان جوانان جهان معرفى 
كرده و با اين كار حتى در تهران كالس هم برگزار كرده و كرده و با اين كار حتى در تهران كالس هم برگزار كرده و 

شاگردانى دارد!شاگردانى دارد!
به  مجبور  تازگى  به  كه  خود  اينستاگرام  صفحه  در  حتى  به او  مجبور  تازگى  به  كه  خود  اينستاگرام  صفحه  در  حتى  او 
بستن ان شده تمامى وزنه برداران را بالك كرده بود تا كسى بستن ان شده تمامى وزنه برداران را بالك كرده بود تا كسى 

متوجه كاله بردارى او نشود!متوجه كاله بردارى او نشود!

سرمربى ايرانى از تيم اروپايى 
اخراج شد

باشگاه گوتبورگ سوئد با انتشار بيانيه اى، اخراج پويا اسبقى، 
سرمربى ايرانى خود را اعالم كرد.

 خبرآنالين؛ باشگاه گوتبورگ سوئد با انتشار بيانيه اى، اخراج 
كرد.  اعالم  را  خود  ايرانى  و  ساله   35 سرمربى  اسبقى  پويا 
اسبقى از سال 2018 هدايت گوتبورگ را به عهده گرفته و 

قرارداد او تا سال 2022 اعتبار داشت.
هدايت   2018 فصل  ابتداى  در  است  كرج  زاده  كه  اسبقى 
گوتبورگ را به عهده گرفت و در نخستين فصل اين تيم را به 
رده يازدهم جدول رساند. در فصل 2019 اما اين تيم موفق تر 
ظاهر شد و عالوه بر حضور در رده هفتم جدول، به قهرمانى 
در جام حذفى 20-2019 هم رسيد؛ اتفاقى كه موجب شد 
نامزد  نيز  اسبقى  و  برسد  اروپا  ليگ  مقدماتى  به  گوتبورگ 

عنوان بهترين مربى سال سوئد شود.
با اين حال، شروع ضعيف گوتبورگ در فصل جارى و كسب 
تنها 2 برد در 18 مسابقه كه اين تيم را در يك امتيازى منطقه 
خطر قرار داده منجر به اخراج اسبقى شد. گوتبورگ در حالى 
اسبقى را اخراج كرده كه اين تيم 2 هفته ديگر در مرحله دوم 

مقدماتى ليگ اروپا ميزبان كپنهاگن است.
محروميت دسته جمعى 11 تيم ليگ 

ايران از خريد بازيكن!
كميته تعيين وضعيت فدراسيون فوتبال از مسدود شدن پنجره 
نقل  و انتقاالتى 11 تيم ليگ برترى به علت تعهد نداشتن به 

احكام اين كميته خبر داد.
به گزارش تابناك ورزشى، طبق اعالم كميته تعيين وضعيت 
سقوط  تيم  دو  و  برترى  ليگ  باشگاه  فوتبال، 11  فدراسيون 
كرده به ليگ دسته يك، به علت تعهد نداشتن به ديون قطعى 
خود در اين كميته، از جذب بازيكن در پنجره نقل و انتقاالت 
محروم هستند و نمى توانند قرارداد بازيكنان جديد خود را در 

سازمان ليگ ثبت كنند.
اين محروميت ها از فصل نقل و انتقاالت متفاوت از محروميتى 
است كه برخى از تيم ها از جمله استقالل و شهرخودرو به 
علت احكام انضباطى از سوى فيفا مواجه شده اند و در واقع 
اين قبيل تيم ها براى حل مشكل ثبت قرارداد بازيكنان خود 

بايد، در داخل و خارج از كشور به ديون خود عمل كنند.
و  بازيكنان  وضعيت  تعيين  كميته  رييس  شرق،  نور  گفته  به 
فوالد  پيكان،  آهن،  ذوب  تيم هاى  فوتبال،  فدراسيون  مربيان 
خوزستان، نفت مسجد سليمان، سايپا، ماشين سازى، شاهين 
شهردارى بوشهر، پرسپوليس، استقالل، شهرخودرو، نساجى، 
تراكتور و پارس جنوبى، 13 تيمى هستند كه به علت اجرا 
قرارداد  ثبت  حق  كميته،  اين  احكام  به  تعهدات شان  نكردن 
بازيكنان خود را ندارند و پنجره نقل و انتقاالت اين تيم ها 

مسدود است.
مربيان  و  بازيكنان  وضعيت  تعيين  كميته  حال،  عين  در 
تيم  چهار  براى  معافيت  گرفتن  نظر  در  با  فوتبال  فدراسيون 
تيم ها  اين  به  مساعدت  جهت  به  كرد،  اعالم  ايران  آسيايى 
تصميم گرفته شد كه به طور موقت و فقط براى ليگ قهرمانان 
از  تا  شود  صادر  باشگاه  چهار  اين  قرارداد  ثبت  اجازه  آسيا 
بازيكنان خود در ليگ قهرمانان آسيا استفاده كنند. البته اين 
از  استفاده  اجازه  آن ها  و  است  آسيا  به  مربوط  فقط  موضوع 
مشكل  بايد  و  ندارند  برتر  ليگ  در  را  خود  جديد  بازيكنان 

خود را حل كنند.
با وجود اين معافيت، تيم هاى استقالل و شهرخودرو به علت 
اسامى  نتوانستند  فيفا،  سوى  از  بين المللى  محروميت هاى 
بازيكنان جديد خود را به ليگ قهرمانان آسيا ارسال كنند و 

نمى توانند از آن ها در اين رقابت ها استفاده كنند.

هم انديشى رئيس هيئت كبدى استان همدان با اعضاى 
هيئت كبدى شهرستان تويسركان برگزار شد.

هم  نشست  در  همدان  استان  كبدى  هيئت  رئيس 
تويسركان  شهرستان  كبدى  هيئت  اعضاى  انديشى 
گفت: تويسركان افتخارات زيادى را براى كبدى استان 
آفريدند و كبدى كاران اين شهرستان اعتبار كبدى استان 

هستند.
سيد مصطفى موسوى در اين نشست با اشاره به سوابق 
گفت:  تويسركان  شهرستان  كبدى  آقايان  تيم  درخشان 
موفقيت هاى بدست آمده در سال هاى گذشته نشان از 
وجود استعدادهاى برتر كبدى در اين شهرستان دارد و 
با توجه به اين رشته ورزشى ميتوان منتظر آينده روشنى 

براى كبدى تويسركان بود.
:رشد كبدى بانوان در استان همدان  موسوى ادامه داد 

از اولويت هاى اصلى هيئت است و باتوجه به ظرفيت 
چه  هر  ميرود  انتظار  تويسركان،  كبدى  موجود  هاى 
شود  فعال  شهرستان  اين  در  نيز  بانوان  حوزه  سريعتر 

و ما شاهد فعاليت بانوان تويسركان در كبدى باشيم
در  مهمى  ركن  را  تبليغات  استان،  كبدى  هيئت  رئيس 
معرفى رشته كبدى برشمرد و اضافه كرد ورزش كبدى 
يكى از مهيج ترين و پرطرفدارترين ورزش هاست و 
با انجام تبليغات عالقمندان زيادى به اين رشته ورزشى 

ملحق مى شوند
استان  كبدى  هيئت  هاى  برنامه  به  ادامه  در  موسوى 
اينكه  به  باتوجه  گفت  و  پرداخت  كرونايى  شرايط  در 
است  ورزشى  برخورد  پر  هاى  رشته  از  كبدى  رشته 
و  فعاليت  اجازه  سفيد  شرايط  در  تنها  كرونا  ستاد 
بنابراين  است  داده  را  ورزشى  هاى  باشگاه  بازگشايى 

تا زمان اعالم وضعيت سفيد و در اين فرصت به برنامه 
ساختار،  تقويت  و  ايجاد  ها،  ظرفيت  شناسايى  ريزى، 
معرفى رشته كبدى، توسعه زيرساخت ها، هم انديشى 
نهادها،  با  همكارى  بررسى  داوران،  و  ورزشكاران  با 

آموزش در فضاى مجازى و... پرداختيم.
و  خواند  مهم  بسيار  را  ها  شهرستان  به  سركشى  وى 
و  ورزشى  رشته  اين  پيشكسوتان  با  ديدار  افزود: 
نقطه  شنيدن  و  كبدى  مربيان  و  داوران  و  ورزشكاران 
را  كبدى  پيشرفت  راه  ايشان  با  انديشى  هم  و  نظرات 

هموار ميكند
موسوى در ادامه به انتصابات اخير هيئت اشاره كرد و 
گفت شايسته ساالرى اصلى ترين معيار و شاخص در 
انتصابات بوده است و در ادامه انتصابات در كميته ها 

نيز اين شاخص مدنظر خواهد بود.

 رئيس هيئت كبدى استان همدان: رئيس هيئت كبدى استان همدان:
كبدى كاران تويسركان، اعتبار كبدى استانكبدى كاران تويسركان، اعتبار كبدى استان
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يك راهكار عالى براى افزايش اعتماد به نفس
و  تفكر  شيوه  در  هايى  ويژگى  ايجاد  يعنى  نفس  به  اعتماد  افزايش 
عملكرد، به گونه اى كه فرد از عهده كارها به خوبى برآيد و در شغل 
و ارتباطات خود نقش موثرتر و كارايى بهترى نسبت به سابق داشته 
باشد. افزايش اعتماد به نفس  يعنى كيفيت كارايى ذهنى و عملى او 
در مواجه با كارها افزايش پيدا كند و بهترين راهكار براى افزايش 
اعتماد به نفس اين است كه من كار خوب خودم را انجام بدهم و 

نظر ديگران هرگز برايم مهم نباشد.
پيدا  مهارت  نفس  اعتماد به  و  نفس  عزت  درمانى  در خود  چگونه 

كنيم؟
به  نسبت  مى ترسد  فرد  يك  چرا  پرسيدند:  راسل»  «برتراند  از 
پاسخ  راسل  آقاى  كند؟  اصالح  را  راهش  و  كند  شك  باورهايش 
به  مى توانم  چطور  مى كند،  فكر  خودش  با  هميشه  چون  مى دهد: 
بوده  اشتباه  آمده ام  كه  را  مسيرى  تمام  بگويم  پايم  كف  تاول هاى 
است؟! «ترس از تغيير» يك مصيبت بزرگ و بزرگترين مانع براى 
هستيم.  گرفتارش  امروزى  آدم هاى  ما  كه  است  نفس  عزت  بهبود 
كافيست خود را براى موفقيت آماده كنيد! و با ترس هاى خود رو در 
رو شويد. ما بايد تمام تالش خود را بكنيم و اجازه ندهيم كه ترس 

به مانعى براى موفقيت ما تبديل گردد. مواجهه با ترس ها يكى از 
بهترين راه ها براى رهايى يافتن از آن ها و بزرگترين گام به سمت 
و  تكرار  و  تكرار  بعد  و  است  نفس  به  اعتماد  و  نفس  عزت  بهبود 
تكرار تكنيك هاى فراوانى كه در حوزه افزايش اعتماد به نفس و 

عزت نفس وجود دارد.
چهار قلمرو اصلى اعتماد به نفس

قلمرو شخصى اعتماد به نفس
هاى  نگرش  مجموع  از  خود  به  نسبت  شخص  هر  نظر  و  برخورد 
خودآگاه و ناخودآگاه وى نسبت به بدن، ظاهر جسمانى و توانايى 
مبناى  بر  قلمرو  اين  در  او  نفس  به  اعتماد  و  شده  ناشى  او  هاى 
ميزان رضايتى است كه از طريق فعاليت هاى بدنى يا رفتارى وى 
حاصل مى شود. از اين رو داشتن نواقص جسمانى يا عدم توانايى 
در انجام فعاليت ها و عملكردها تاثير منفى بر اعتماد به نفس وى 

خواهد گذاشت.
قلمرو خانوادگى اعتماد به نفس

بناى  گيرى  شكل  در  محيط  ترين  اساسى  و  مهمترين  خانواده 
شخصيت فرد و مهمترين عامل در ايجاد يك خود پنداره مثبت و 
شكل گيرى اعتماد به نفس سالم است. هر فرد بطور ذاتى خود را 

ادامه و دنباله والدينش مى بيند. كودكى كه در نتيجه رفتار ناصحيح 
والدين اعتماد به نفس خود را از دست داده است در سازگارى با 
محيط دچار دشوارى مى گردد. والدينى كه خود فاقد اعتماد به نفس 
هستند عموما بيشتر از والدين داراى اعتماد به نفس سالم به فرزندان 

خود سخت گيرى مى كنند و عقايد خود را بر آنها تحميل ميكنند.
قلمرو تحصيلى اعتماد به نفس

سازنده  از  دبيرستان  در  چه  و  دبستان  در  چه  تحصيلى  هاى  سال 
آيند.  مى  شمار  به  فرد  هر  زندگى  هاى  دوره  ترين  ارزنده  و  ترين 
نظير  افراد  از  اى  مجموعه  از  كه  است  اجتماعى  نظام  يك  مدرسه 
مدير، معلمان، محصالن و ... تشكيل يافته است و كيفيت فعاليت ها 
و رفتارها و برخوردهايشان در رشد و رفتار كودكان و نوجوانان و 

شكل گيرى اعتماد به نفس آنان اثر مى گذارد.
قلمرو اجتماعى اعتماد به نفس

هر فردى از همان دوران كودكى احتياج شديدى به تماس نزديك با 
انسان ها دارد و در ارتباط با ديگران مى تواند انتظارات معقول خود 
را تحقق بخشيده ونيازهاى خود را رفع نمايد. پذيرش در جمع و 
كسب يك جايگاه مناسب مى تواند موجب افزايش اعتماد به نفس 

فرد شده و او را به رفتار مطلوبى رهنمون سازد.

چهار شرط الزم براى داشتن عزت نفس سالم
در روان شناسى، واژة عزت نفس براى توصيف حس كلى فرد 
از ارزش خود و ارج شخصيتى خويشتِن خويش به كار مى رود. 
به عبارت ديگر، اينكه چقدر خود را مى پسنديد و دوست داريد، 
به  معموالً  نفس  عزت  شود.  مى  محسوب  نفس  عزت  اصلى  جنبه 
عنوان يك خصيصة شخصيتى ديده مى شود، يعنى با آدم به دنيا مى 

آيد و رشد و تغيير مى كند و با ثبات و ماندگار است.
اولين شرط داشتن عزت نفس سالم توانايى نه گفتن است.

دومين شرط داشتن عزت نفس سالم دارا بودن ديدگاه مثبت نگرانه 
و عدم اثرگذارى تجربه هاى منفى بر ديدگاه كلى است.

و  توانايى ها  ديدن  قابليت  سالم  نفس  عزت  داشتن  شرط  سومين 
ضعف ها و پذيرش آن ها در خود است.

چهارمين شرط داشتن عزت نفس سالم توانايى درخواست و بيان 
نيازهاى خويش است.

چهار نشانه اصلى افراد داراى عزت نفس پايين
داشتن ديدگاه منفى نگرانه و تمركز بر نقاط ضعف يكى از نشانه 

هاى اصلى فرد داراى عزت نفس پايين است
نشانه اصلى ديگرى كه افراد داراى عزت نفس پايين با آن مواجه 

هستند باور بر اين است كه ديگران از شما بهتر هستند
و  افسردگى  خجالت،  و  شرم  احساس  و  نيازها  بيان  در  ناتوانى 

استرس و اضطراب يكى ديگر از اين نشانه ها است

و مشكل در پذيرش انتقاد درست و سازنده نيز از نشانه هاى اصلى 
افراد داراى عزت نفس پايين است.

خودآگاهى چه تاثيرى بر عزت نفس و اعتماد به نفس دارد؟
حوزه  در  موفق  درمانى  تجربه  يك  كليدى  اجزاى  از  خودآگاهى 
شناخت  داشتن  به  كه  است  نفس  به  اعتماد  و  نفس  عزت  تقويت 
و اطالعات مشخص، استوار و پايدار راجع به خود ، پذيرش خود 
و ويژگى هاى منحصر به فرد خود منجر مى گردد. شخص تفاوت 
هاى فردى خود را با ديگران دريافته و به ويژگى هاى منحصر به 

فرد خود آگاه مى شود.
توان  مى  راسخ  اراده  يك  داشتن  با  صرفا  كه  بگوييد  توانيد  مى  آيا 
عزت نفس را افزايش داد و آيا تنها با اراده و بدون داشتن باورهاى 

مثبت مى توان دست به اقدام و عمل زد؟
حقيقت اين است كه اين عقايد و باورهاى هر فرد از خود است كه 
به اجرا و اقدام و عمل منتهى مى شود. آنچه اشخاص باور دارند 
و به خود مى گويند، روى احساس و عمل آنها تاثير مى گذارد و 
منجر به اثربخشى در كارهايشان مى گردد. باورها اعتقاداتى هستند 
كه احساسات ما را تغيير مى دهند و راهنماى رفتار ما هستند و ما 
ذهن  حضور  آنها  مورد  در  و  نيستيم  آگاه  خود  باورهاى  از  هميشه 
نداريم. بنابراين خودآگاهى منجر به شكل گيرى باورهاى مثبت و 
صحيح مى گردد و در افزايش عزت نفس و اعتماد به نفس نقش 

بسزايى دارد.

 4 حقيقتى كه در مورد عزت نفس و اعتماد به نفس نمى دانيم
ادامه  
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اقتصاد رفتارى
در روزهاى گذشته يكى از موضوعاتى كه سوژه گفتار اغلب دورهمى ها و نشستهاى 

دوستانه و گاه كارى مردم را به خود اختصاص داده بود مبحث بورس بود. 
حتى در اخبار هم بخش عمده اى را فراز و فرود سهام و سود سهام و در يك كلمه بورس 

با تمام مختصات و ويژگيهايش به خودش اختصاص داده بود. 
وضعيتى مشابه اين دوره گذرا را موارد ديگرى هم به خود اختصاص داده اند؛ خودرو، 
مسكن، ملك، طال، حتى اقالم كم ارزشترى مانند مرغ، گوشت، قند، شكر، پنير و حتى 
چاى! و همگان به خاطر دارند كه گاهى براى به دست آوردن آنها گاهى ساعتها در صف 
هم به انتظار مانده ايم و همه شهرت اين اقالم در يك محدوده زمانى خاص بوده و پس 
از آن كه در يك شراكت دسته جمعى موجبات افزايش قيمت آن را فراهم آورديم، به 

سمت يك قلم ديگر رفتيم! 
صف  در  كه  حالى  همان  در  كه  است  همين  هم  جمعيمان  دسته  عادتهاى  از  يكى  البته 
انتظار ايستاده ايم در مذمت همان چيزى كه مى خواهيم بخريم داد سخن مى دهيم و 
خود را مبراى از زياده روى در مصرف آن چيز نشان مى دهيم. به شكلى معجزه آسا 
همان متل قديمى «سزاى گران فروش نخريدن است» را به «پاداش گران فروش بيش 
خريدن است» تبديل كرده ايم و جالبش اينجاست كه همگى از گرانى ناالنيم و در زمانى 
كه مقدار اندكى از قيمت آنچه كه داريم كم مى شود به روز و روزگار و شانس و اقبال 
بد مى گوييم. اما به راستى آيا اين اتفاقها رسم روزگار است؟ يا خواسته ماست كه در 

روزگار متجلى مى شود؟ 
براى جواب دادن به اين پرسش ساده فقط كافى است كمى دانسته هاى خودمان را در 

زمينه دانش اقتصاد باال ببريم و نگاهى گذرا داشته باشيم بر مبحث اقتصاد رفتارى.
تالش تمامى سيستم هاى اقتصادى توليد محصوالت و خدماتى است كه بتواند نيازها و 
عاليق مردم را مرتفع كند. بنابراين شاكله اصلى تمامى نظريه هاى اقتصادى بر شناخت 
فرآيند تصميم سازى مردم استوار است. به ديگر بيان بنگاه هاى اقتصادى در تالشند تا با 
ارائه محصوالتى سازگار با مطلوبيت مصرف كنندگان، تصميم  آنان را به سمت انتخاب 
امروزه  نيست  تعجب  جاى  بنابراين  كنند.  هدايت  بازار  در  خاص  رفتارى  يا  محصول 
«اقتصاد رفتارى» به درجه اى از اهميت برسد كه براى دومين بار در قرن بيستم موفق به 

اخذ جايزه نوبل اقتصاد شود.
فرآيند  بر  انسان ها  روانى  فاكتورهاى  تاثيرگذارى  چگونگى  مطالعه  رفتارى  اقتصاد 
تصميم سازى آنها است. شناخت روان انسان يعنى شناخت نيازهاى اصلى آن و شناخت 
صحيح نياز مشتريان و اين به معناى توليد محصوالتى با ارزش باال در تقاضاى موجود 
جامعه است. پرواضح است با اين مقدمه مى توان گفت اقتصاد رفتارى شاخه اى از علم 
اصل  است.  حركت  حال  در  اقتصادى  سيستم هاى  رهبرى  به سمت  رفته رفته  كه  است 
در  مردم  كه  است  استوار  محور  اين  بر  انسان ها  رفتار  بررسى  در  اقتصاد  علم  اساسى 
انتخاب خود براى انجام فعاليت هاى مختلف عقالنى عمل مى كنند. اين همان كانالى است 
كه قدرت پيش بينى پديده ها در اجراى سياست ها يا وضعيت آتى بازارها را به اين علم 

مى دهد. اما آيا انسان ها همواره در تصميم سازى خود منطقى رفتار مى كنند؟
پيچيده  مدل هاى  و  آمار  بر  مبتنى  انعطاف ناپذير،  علمى  اقتصاد  كرد  اذعان  بايد  امروزه 
رياضى نيست. كافى است در اين ميان نخست به شناسايى انگيزه هاى روانى موجود در 
جامعه پرداخته شود. از آن جا كه حركت ابتدايى اقتصاد از تصميم افراد براى انتخاب در 
مسائل  از  يكى  افراد  تصميم سازى  در  موثر  عوامل  شناخت  مى شود،  آغاز  مختلف  امور 
مهمى است كه مى تواند موجب تغييراتى اساسى و حساس در سرنوشت ملت ها شود. 
براى مثال از ديد منطقى دادن يارانه نقدى در كشورى غيرصنعتى موجب تورم و بيكارى 
در بلندمدت در جامعه مى شود و حاصلى جز كاهش توان قدرت خريد مردم ندارد، اما 
روانشناسان اعتقاد دارند عموم مردم همواره راغبند يك عايدى بلندمدت را فداى كسب 
سود در كوتاه مدت كنند. يا وقتى زيرساخت هاى توليدى در كشور موجود نيست و در 
كاالى  انواع  واردات  براى  رانتى  انگيزه هاى  اجرايى،  دستگاه هاى  نامناسب  نظارت  سايه 
قاچاق و سوداگرى در بازار دارايى ها نظير مسكن، طال و دالر وجود دارد؛ نمى توان انتظار 
رفتارهاى  انجام  به  مردم  گرايش  موجب  به يكباره  ارزان قيمت  تسهيالت  اعطاى  داشت 
به  بايد  نخست  چيز  هر  از  پيش  شود.  كشور  توليدى  وضعيت  بهبود  جهت  در  منطقى 
شناسايى عوامل روانى موجود در انگيزه هاى متقاضيان با توجه به شرايط حاضر پرداخت 

تا هدف گيرى سياست هاى اقتصادى با دقت بااليى انجام شود.
اقتصاد رفتارى در حقيقت پلى براى عبور از شكاف بين تئورى هاى اقتصادى به سمت 
دنيايى حقيقى و برقرارى ارتباط بين اين دو بخش است. اقتصاد رفتارى محدوديت هاى 
و  كرده  كالبدشكافى  را  توليدى  محصوالت  بر  آنها  ارزش گذارى  نحوه  و  افراد  ذهنى 
موجب ايجاد بستر الزم براى توسعه انواع بازارها مى شود. يك انتخاب اصولى و عقالنى 
وقتى انجام مى شود كه دامنه اى وسيع از اطالعات در اختيار انسان قرار گيرد. براى مثال 
شما اگر بخواهيد كااليى در شهر خود خريدارى كنيد در بهترين حالت سه، چهار بازار 
بزرگ و همگن سراغ داريد كه هر كدام ممكن است حاوى اطالعات محدودى درباره 
جالب  شوند.  شما  صحيح  انتخاب  در  انحراف  موجب  به تبع  و  باشد  نظر  مورد  كاالى 
است بدانيد همين مطالعه رفتارى مردم، ايده اصلى پيدايش استارت آپ هاى بزرگى در 

كشور بوده است.
به طور كلى هر فردى در جامعه حجم كمى از اطالعات موجود در مورد هزينه كاال و 
خدمات را با خود حمل مى كند و الگوهاى رفتارى اطرافيان مى تواند به راحتى بر نحوه 
تصميم سازى شما موثر باشد. براى مثال تا چند وقت پيش اطالعات شما در مورد هزينه 
مى شد  زندگى تان  محل  تلفنى  تاكسى  آژانس هاى  به  محدود  درون شهرى  مسافرت هاى 
محدود  آنها،  مبدا  از  مسافر  حمل  براى  موجود  تقاضاى  مورد  در  رانندگان  اطالعات  و 
به تماس هاى تلفنى يا جست وجوى مبتنى بر سعى و خطا در خيابان ها مى شد، بنابراين 
الگوى رفتارى موجود در اين زمينه عامل هرز منابع مالى و زمانى هر دوطرف بود. اما 
امروزه با ورود اپليكيشن هاى حمل ونقل، نحوه تصميم سازى هر دو طرف بر يك سيستم 

بهينه با كاهش هزينه و زمان بنا نهاده شده است.
پژوهشگران توسعه بازارها دريافتند ايجاد وقفه در نحوه پرداخت مشتريان موجب ترغيب 
مشتريان در خريد كااليى خاص يا افزايش مصرف آنها خواهد شد. براى مثال دو دفتر 
بيمه در كنار يكديگر را درنظر بگيريد كه هر دو بيمه نامه ثالث اتومبيل را به قيمت كامال 
يكسان به مشتريان مى فروشند اما يكى از اين دو، با تيتر بزرگ نوشته «امكان پرداخت 
اقساطى ح .بيمه.» تحت اين شرايط حتى بسيارى ازكسانى كه به راحتى توانايى پرداخت 
نقدى را دارند به داليل روانشناسى مثل ارزش گذارى پايين كاالى مورد نظر در زمان حال 
يا تمايل بر حفظ قدرت خريد خود در زمان فعلى و جلوگيرى از كاهش يكباره بخشى 

از آن، مغازه دوم را ترجيح مى دهند.
كارشناسان دريافته اند گاهى اختالف قيمت زياد كاالها تاثير عجيبى بر ذهن انسان دارد. 
اين يافته ها نشان مى دهد اكثر مردم با اينكه مى دانند قيمت پايين كااليى حاكى از تقلبى 
بودن آن است اما سيستم مقايسه مغز انسان اين فاكتور را كم اهميت تلقى كرده و موجب 
ترغيب مصرف كننده به خريد آن مى شود. همواره در كشور شاهد بازار پررونق نمونه هاى 
خريد  در  توانايى  عدم  به واسطه  نه  مشتريان  تمايل  گاه  هستيم.  معروف  كاالهاى  تقلبى 
وقتى  مثال  براى  است.  دو  اين  بين  فاحش  قيمت  اختالف  به واسطه  بلكه  اصل  كاالى 
صدهزار  چند  آن  تقلبى  نمونه  با  اصل  كفش  يك  قيمت  اختالف  مى كند  بيان  فروشنده 
مشترى  در  ارزان قيمت  كاالى  خريد  براى  اراده اى  ناخودآگاه  به صورت  است  تومان 

به وجود مى آيد.
 جالب است بدانيد نحوه قضاوت مردم در مورد عرضه كنندگان كاال و خدمات و ايجاد 
حس احترام تا جايى موثر است كه حتى در برخى مواقع مشترى حاضر است كااليى را 
گران تر بخرد تنها به اين دليل كه فروشنده در نهايت ادب و احترام با او رفتار كرده است. 
تحقيقات نشان داده است كه رعايت اصول مشترى مدارى و القاى حس اصيل احترام به 
مشترى او را نسبت به خريد كاال از فروشنده وفادار كرده و موجب بروز حس بى تفاوتى 
در مقابل درجه اى از اختالف قيمت نيز مى شود. براى مثال يادآورى روز تولد مشترى و 
اهداى هديه به او يا ارائه توصيه اى در مورد كاال و ذكر معايب آن تاثير روانى زيادى بر 
آنها گذاشته كه خريد از آن فروشنده را تا مدت زيادى تضمين مى كند. آنچه از اين مثال ها 
برمى آيد به اين مفهوم است كه شكل دهى سيستم هاى اقتصادى پيش از آنكه مبتنى بر 
اصولى ايده آل و پيش فرض هاى عقالنى باشد، بايد ابتدا جنبه هاى روانشناختى موجود در 
آن به دقت بررسى شود. توجه به اين موضوع موجب توليد محصوالت و خدمات سازگار     

         با نياز مشترى و ايجاد تقاضايى هدفمند و پايدار خواهد شد.

دژاوو وقتى رخ مى دهد كه انسان براى نخستين بار با صحنه اى مواجه مى شود 
كلمه  دارد.  آشنايى  آن  با  و  است  ديده  را  صحنه  آن  قبل  از  كه  كند  مى  گمان  و 
دژاوو در زبان فرانسوى به معنى «از پيش ديده شده» است و توسط اميل بويراك 
اختصاص داده شده ا ست و بعنوان يك اصطالح  (1851-1917) به اين حالت 

علمى براى آن در آمده است.
توضيح علمى: پديده دژاوو در ارتباط مستقيم با فرايند حافظه انسان است. در مغز 
قسمتهاى مختلفى وجود دارند كه هركدام با گذشته، حال و آينده سر و كار دارند. 
گذشته  با  گيجگاه  به  نزديك  قسمتهاى  آينده،  با  مغز  فوقانى  قسمتهاى  كلى  بطور 
فوقانى  قسمتهاى  عادى  شرايط  در  دارند.  كار  و  سر  حال  با  زيرين  قسمتهاى  و 
از  كه  رفتارهايى  مورد  در  و  است  آينده  فكر  به  انسان  كه  شوند  مى  فعال  وقتى 
خود نشان خواهد داد فكر مى كند و قسمتهاى نزديك به گيجگاه زمانى فعال مى 
شوند كه انسان به خاطرات گذشته خود مى انديشد. در ساختار مغز انسان بادامه 
(Amygdala) است كه مسئوليت هشيارى ما در زمان حال را بر عهده دارد. بادامه 
همچنين به احساسات ما از محيط اطراف رنگ مى بخشد. وقتى شما يك خودرو را 
مى بينيد كه به سرعت به سمت شما مى آيد به سرعت عكس العمل از خود نشان 
مى دهيد و خود را به طرف پياده رو پرتاب مى كنيد، اين عكس العمل همان كارى 
است كه بادامه در مغز انسان آنرا هدايت مى كند. بادامه همچنين باعث تغيير سريع 
چهره انسان در عكس العمل به اتفاقاتى كه اطرافش مى افتد مى شود. مثال وقتى 
انسان ضربه اى را از محيط دريافت مى كند، وقتى خبر مرگ كسى را مى شنود و 
يا وقتى كه ناگهان صداى بسيار بلندى را مى شنود ناگهان چهره اش تغيير مى يابد. 

اين تغيير چهره سريع نيز فعاليت بادامه مغز انسان است.
اين عكس العمل ها نيازمند پردازش بسيار سريع در مغز انسان است و اين دقيقًا 
همان كارى است كه بادامه مغز انسان در آن تخصص دارد. بادامه انسان همچنين به 
انسان احساس زندگى كردن در زمان حال را مى دهد و در هر ثانيه 40 بار با توجه 
به اطالعاتى كه از محيط دريافت مى شود حالت و احساسى جديد را به انسان القا 
مى كند. اين فعاليت بادامه در شرايط عادى آنقدر سريع است كه معموال توسط 

انسان احساس نمى شود و تنها با آزمايشهاى دقيق مى توان آنرا تشخيص داد.
هيپوتاالموس عضو ديگرى از مغز است كه براى توضيح مختصرى در مورد پديده 
دژاوو بايد به آن بپردازيم. هيپوتاالموس مسئوليت حافظه كوتاه مدت انسان را بر 
عهده دارد و اين واقعيت از آنجا پيدا شده است كه اختالالت هيپوتاالموسى معموال 
هيپوتاالموس  شوند.  مى  انسان  مدت  كوتاه  حافظه  در  شديد  اختالالت  موجب 
باعث مى شود تا ما در زمان حال قرار بگيريم و احساس در زمان حال بودن به 
ما دست بدهد. افرادى وجود دارند كه هيپوتاالموسشان صدمه ديده است و هرگز 
قادر نيستند چيزهايى را كه بعد از صدمه ديدن مغز برايشان اتفاق افتاده است به 

ياد بياورند.
بخش ديگر مغز كه مسئوليت حافظه بلند مدت را برعهده دارد اليه پاراهيپوكمپال 
(Parahippocampal) ناميده مى شود. اين قسمت از مغز در واقع متشكل از 
سلولهاى متعددى است كه سطح مغز و اطراف هيپوتاالموس را فرا گرفته اند و در 

ارتباط بسيار نزديك با هيپوتاالموس هستند.
معموال ارتباط اين سه بخش مغز با يكديگر بسيار سريع انجام مى گيرد. ما اطالعات 
را از محيط مى گيريم و آنرا در حافظه كوتاه مدت خود نگه مى داريم و بعد با 
حافظه بلند مدت خود مقايسه مى كنيم و تصميم گيرى كرده عكس العملى نشان 
مى دهيم. اما دژاوو وقتى پيش مى آيد كه اطالعات دريافت شده از محيط بجاى 
پردازش شدن در بخشى از مغز كه مسئول پردازش زمان حال است (بادامك) به 
داليل خاصى در قسمتهاى مربوط به حافظه كوتاه مدت يا بلند مدت (هيپوتاالموس 

يا اليه پاراهيپوكمپال) پردازش شوند.
انسان  براى  شوند  مى  دريافت  مغز  توسط  محيط  از  كه  چيزهايى  شرايط  اين  در 
احساس «خاطره بودن» مى دهند و در اينجا است كه حالت دژاوو به انسان دست 
مى دهد. بايد توجه داشت كه مغز انسان با تغييرات شيميايى فعاليت مى كند و در 
برخى از موارد تغييرات شيميايى صحيحى انجام نمى گيرد و آنچه در زمان «حال» 

انجام مى گيرد بگونه اى حس مى شود كه انگار در «گذشته» انجام گرفته است.
 Wilder) پينفيلد  ويلدر  كرد.  ايجاد  نيز  مصنوعى  بطور  حتى  توان  مى  را  دژاوو 
الكتريكى  شوكهاى  آن  در  كه  داد  انجام  را  آزمايشى   1955 سال  در   (Penfield
ضعيفى را به قسمتهاى مربوط به حافظه بلند مدت مغز (پاراهيپوكپال) وارد كرد و 
نتيجه آن شد كه هشت درصد كسانيكه در آزمايش شركت كردند خاطرات گذشته 
خود را در زمان حال تجربه كردند. يعنى براى مدتى كه زير آزمايش بودند گمان 

كردند كه در گذشته زندگى مى كنند.
كه  دارد  وجود  نيز  ديگرى  تجربه  دژاوو  تجربه  مقابل  در  دژاوو:  پديده  عكس 

جامياس وو (هرگز نديده) نام دارد.
اين حالت وقتى رخ مى دهد كه انسان وقتى با چيزى كه بارها با آن سر و كار 
داشته است روبرو مى شود احساس مى كند كه هرگز آنرا نديده است و آنرا تجربه 
نكرده است، مثال وقتى با دوست خود صحبت مى كند فكر مى كند كه اين شخص 
را هرگز نمى شناخته است و يا وقتى در اتاق خود نشسته است گمان مى كند كه 
هرگز اين مكان را نمى شناسد. اين تجربه نيز همچون پديده دژاوو، يك انحراف 
يا خطاى مغزى است و مى توان با توجه به اطالعات موجود فعلى در مورد مغز 
آنرا توضيح داد. اين انحراف تقريبا مانند گرفتن زبان انسان و يا حركتهاى عضالنى 

ناخواسته و ناگهانى در بدن است.
جامياس وو به اندازه دژاوو رايج نيست اما براى گروهى از انسانها بويژه انسانهاى 
مسن اتفاق مى افتد. آمار نشان مى دهد كه تقريبًا دو سوم انسانها حداقل يكبار 

تجربه دژاوو را داشته اند و يك سوم باقى آنرا تجربه نكرده اند.
رويا ديدن در هنگام خواب: هر انسانى حدوداً 6 سال از عمر خود را در خواب 
ديدن مى گذراند. خواب ديدن همواره براى انسان يكى از عجايب بوده است و 
توضيحات بسيار مختلفى در طول تاريخ براى تشريح خواب و عوامل پديد آورنده 
آن توسط افراد مختلف ارائه شده است. بسيارى از مردم اعتقاد دارند خواب ديدن 
آنها متاثر از وجود عالمى فرا مادى است و وجود روح است كه سبب مى شود 

انسان بتواند خواب ببيند.
نيچه مى گويد «در روزهاى خشن شكل گيرى فرهنگ، انسان معتقد بود كه دنياى 
حقيقى دومى را در روياهايش كشف مى كند، و ريشه تمام ماوراء طبيعت از آنجا 
را  مادى  غير  جهان  اين  اختراع  موقعيت  هرگز  انسان  ديدن  رويا  بدون  شد.  آغاز 
بدست نمى آورد. شكل گيرى انديشه وجود روح بصورت يك كالبد نيز به همين 
نوع تفسير از خواب باز مى گردد. وجود خيالى ارواح ظاهرا باعث بوجود آمدن 

ايده وجود اشباح و در نتيجه خدايان شد.».
اين درحالى است كه خواب ديدن هيچ ارتباطى به وجود روح ندارد. حيوانات نيز 
تحقيقات  همچنين  بينند،  مى  خواب  است  گرفته  انجام  كه  آزمايشهايى  اساس  بر 
علمى نشان داده اند، افرادى كه مادرزاد نابينا هستند و هرگز بينايى نداشته اند، در 
هنگام خواب روياهاى تصويرى نمى بينند، زيرا مغز اين افراد با ديدن آشنا نيست و 
تجربه آنرا ندارند، اين افراد رويا را با ساير حس هاى بدنشان تجربه مى كنند، مثال 
آنرا لمس مى كنند يا مى شنوند يا مى بويند. لذا اگر نظر اين افراد را صحيح فرض 
كنيم بايد نتيجه گرفت كه حيوانات روح دارند و افراد نابينا روح ندارند و آنچنان 
كه گفته شد اين تناقض دارد با جوهر حيات بودن روح و همين مسئله فرضيه علت 
رويا ديدن بودن روح را باطل مى كند. البته ما قصد باطل كردن فرضيات ضعيف را 

نداريم و بيشتر به توضيح داليل علمى مى پردازيم.
در مورد اينكه چرا انسانها خواب مى بينند تئوريهاى مختلفى وجود دارد، فرويد 
انسان  ذهن  ناخودآگاه  ضمير  تالش  از  برگرفته  صرفا  انسان  خوابهاى  بود  معتقد 
آنها  به  دسترسى  هستيم  بيدار  ما  وقتى  كه  چيزهايى  به  يابى  دست  براى  است 
نداريم و از نظر فرويد آن چيزها غالبًا مرتبط با غرايز جنسى انسان است كه بطور 
روزمره سركوب مى شوند. شاگرد او كارل يانگ تئورى استاد را قبول نداشت و 
معتقد بود رويا ديدن برخواسته از ضمير خودآگاه انسان است كه تالش مى كند 
مشكالت ما را كه در حال بيدارى با آن روبرو هستيم حل كند و مسائل مختلف 
را پردازش كند. اما چيره ترين تئورى موجود براى توضيح خواب مربوط به آالن 
هابسون و رابرت مك كارلى است كه تئوريهاى روانكاوانه قديمى يانگ و فرويد 
را نفى كرده و توضيحى مرتبط با فيزيولوژى ارائه مى كند. مطالعه آنچه در هنگام 
خواب بر مغز انسان مى گذرد باعث شد آنها به اين نتيجه برسند كه خواب ديدن 
نتيجه برانگيزشهاى تصادفى مغز است كه حافظه هاى باقى مانده از آثار تجربيات 
حسى پيشين را بويژه از بخش حافظه موقت مغز كه دسترسى سريعتر و آسانترى 
 (Activation-Synthesis) به آن مقدور است بازپردازش مى كند، اين تئورى
نام دارد و از سال 1973 تاكنون معتبر ترين تئورى توضيح خواب به شمار مى رود.
به خواب رفتن انسان پنج مرحله مختلف دارد كه در هر مرحله بدن در شرايط 
معنى  به  كه  دارد  نام   REM خواب  مرحله  ترين  عميق  گيرد.  مى  قرار  خاصى 
بخواب  از  بعد  دقيقه  معموال 90  كه  مرحله  اين  در  است.  چشم»  سريع  «حركت 
رفتن وارد آن مى شويم چشم انسان در زير پلكهايش سريعًا حركت مى كند. هر 
انسانى هر شب بين 3 تا 4 دوره 90 تا 100 دقيقه اى به اين مرحله وارد مى شود و 
وارد شدن به اين مرحله معموال همزمان با خواب ديدن است، البته در ساير مراحل 
خواب نيز انسانها خواب مى بينند ولى شفاف ترين خوابها در اين مرحله ديده مى 
شوند. در اين مرحله ماهيچه هاى انسان در حال استراحت كردن هستند و فعاليت 
مغز انسان نيز كاهش مى يابد و در مرحله حركت سريع چشم مغز تنها امواج دلتا 
كه ضعيف ترين امواج مغز هستند را توليد مى كند. ميزان خونى كه در اين مرحله 
به مغز وارد مى شود از حالت عادى حتى بيشتر است. گفته مى شود نوزادها بيشتر 

مواقع خوابشان در اين مرحله از خواب است و آنها نيز در خواب رويا مى بينند.
خواب ديدن با شرايط جسمى و روحى بدن بسيار در ارتباط است، مواد مخدر، 
الكل و داروهاى بسيارى هستند كه مى توانند روى خواب تاثير مستقيم بگذارند. 
قطع ناگهانى استفاده از برخى داروها كه براى مدتى استفاده مى شده اند، سردرد، 
حالت تهّوع در بسيارى از مواقع موجب ديدن كابوس مى شوند. همچنين استرس، 
افسردگى، و ضربه هاى روحى بطور مستقيم خواب را مورد تاثير قرار مى دهند. 
روياها را همچنين مى توان با فكر كردن قبل از خواب تحت تاثير قرار داد، يعنى 
موضوعات  آن  به  راجع  انسانها  كه  هستند  موضوعاتى  به  راجع  خوابها  از  برخى 

فكر كرده اند.
خواب هر شخص تا حدود زيادى محدود به دانش و اطالعات او از محيط اطرافش 
نيز هست. معموال گفتگوهايى كه در خواب بين انسان و سايرين رد و بدل مى شود 

به زبان مادرى انسان يا زبانهايى كه بر آنها تسلط دارند انجام مى گيرد.
روياهاى انسان از آنجا كه برخواسته از مغز وى است و متاثر از وضعيت جسمانى 
و روانى او است مى تواند بيانگر شرايط روانى و حتى جسمى افراد باشد، از اين 
كنند.  بررسى  را  خود  بيماران  خوابهاى  هستند  عالقمند  روانشناسان  كه  است  رو 
لذا تعبير علمى خواب براى دريافتن شرايط درونى انسانها مسئله اى مورد قبول 
روانشناسان است. اين البته به معنى اعتبار تعبير خواب براى پيش بينى آينده نيست 
و هر خوابى بايد براى شخصى كه آنرا ديده است تعبير شود نه اينكه مسئله اى 
براى همه يك معنى را داشته باشد، مثال براى كسى كه در باغ وحش كار مى كند 
ديدن يك فيل در خواب مى تواند معنى متفاوتى با كودكى كه اسباب بازى اش 

يك فيل پالستيكى است داشته باشد.
روياهاى  ديدن  راستين:  روياهاى 
يعنى  صادقه)،  هاى  (رويا  راستين 
بعدها  و  بيند  مى  انسان  كه  خوابهايى 
آن خوابها به واقعيت مى پيوندند يكى 
كه  است  رايجى  بسيار  داليل  از  ديگر 
باعث مى شود برخى از انسانها به وجود روح اعتقاد داشته باشند، در اين بخش 
دنياى  و  روح  وجود  راستين،  روياهاى  وجود  صحت  كه  شد  خواهد  داده  نشان 

ديگرى را معنى نمى دهد.
همانطور كه در بخش پيشين گفته شد روياهايى كه انسان مى بيند نيز همانند افكار 
انسانها كامًال ساخته و پرداخته مغز انسان هستند، البته فكر كردن انسانها با خواب 
ديدنشان تفاوتهاى اساسى دارد، اما به هر حال قوه عقالنيت و هوشيارى انسانها 
در هنگام خواب ديدن نيز فعال است، اگر چه به اندازه زمان بيدارى فعال نيست و 
اين خود بخود باعث مى شود برخى از فكرهاى انسان تا حدودى منطقى باشند؛ با 
اين حساب واقعى از آب در آمدن برخى از خوابها هرگز عجيب نيست، زيرا اين 
خوابها نتيجه عقالنيت انسان هستند و عقالنيت انسانها در برخى موارد مى تواند 

چيزهايى را از روى دانسته ها پيش بينى كند.
بعنوان مثال كامًال طبيعى است اگر شخصى قرار باشد در يك جلسه امتحان شركت 
كند و شب قبل از امتحان خواب ببيند كه فردا سر موقع از خواب بلند نشده است، 
حال اگر فردا واقعًا از خواب بيدار نشود و اين روياى او به حقيقت بپيوندد هيچ 
اتفاق عجيبى نيافتاده است. شرايط محيط و اطالعاتى كه شخص از محيط دريافت 
كرده است باعث مى شود او نگران اين باشد كه فردا خواب بماند، در نتيجه از 
آنجا كه در مواردى خرد سليم انسان در ديدن خوابها بى تاثير نيست، اتفاق افتادن 
آن خوابها ابدا چيز غير طبيعى نيست. اگر شخصى پدر پيرى داشته باشد اين كامًال 
طبيعى است كه خواب ببيند او مرده است زيرا چنين چيزى كامًال محتمل است، 
همه انسانها احتمال مى دهند كه افراد پير و فرسوده فوت شوند. اگر شما در طول 
زندگى خود در مورد 500 نفر خواب ببينيد كه مرده اند و بطور اتفاقى 2 نفر از آنها 

بميرند اين ابداً جاى تعجب ندارد. 
مسئله دوم كه بايد به آن توجه كرد همان قضيه دژاوو است كه در مورد علت آن 
بطور كامل توضيح داده شد. در بسيارى از مواقع ما «گمان مى كنيم» كه با مفهوم 
يا صحنه اى از قبل آشنايى داريم و از آنجا كه اطمينان داريم كه قبال در آن صحنه 
حضور نداشته ايم و يا محال است واقعا چنين تجربه اى را داشته باشيم، تنها راهى 
كه باقى مى ماند اين است كه ما در خواب اين تجربه را داشته باشيم. لذا در بسيارى 
از مواردى كه دژاوو اتفاق مى افتد افراد به اين نتيجه مى رسند كه در خواب چنين 
چنين  خواب  در  واقعا  آنها  كه  است  درحالى  اين  اند.  كرده  تجربه  قبال  را  چيزى 
توصيه  نيست  كننده  قانع  برايشان  توضيح  اين  كه  افرادى  به  اند.  نديده  را  چيزى 
مى شود هر روز وقتى از خواب بيدار مى شوند خوابهاى خود را ياد داشت كنند، 
درصورتى كه اينكار انجام گيرد اين افراد بعد از مدتى با مراجعه به خوابهاى خود 
درخواهند يافت كه در بسيارى از مواقع آنها تنها «گمان» مى كنند كه چيزى را از 
قبل در خواب ديده اند. اين مسئله معموالً در مورد ادعاهاى بسيار عجيب و نادرى 

كه ادعا مى شود در خواب ديده شده اند صدق مى كند.
افرادى كه گمان مى كنند  مسئله بعدى ديدگاه آمارى به اين قضيه است. معموالً 
خواب هايشان بعضى وقتها به واقعيت تبديل مى شود و از آنها مثالهايى در اين 
زمينه خواسته مى شود، نمى توانند بيش از 10 مثال ذكر كنند. در مورد بسيارى از 
افراد اين اتفاق تنها يك يا دوبار رخ داده است. با توجه به آنكه برخى مطالعات 
روانشناسى نشان داده اند كه هر انسان بطور متوسط حدود پنجاه موضوع مختلف 
را در هركدام از دوره هاى حركت سريع چشم خود در خواب مى بيند و از آنجا 
كه هر انسانى حدودا در هر شب پنج دوره حركت سريع چشم را تجربه مى كند بر 
اساس اين تحقيق هر شب حدوداً دويست و پنجاه موضوع را در خواب مى بيند. 
اگر فرض كنيم احتمال به حقيقت پيوستن يك رويا يك بر روى يك ميليون باشد، 
با توجه به جمعيت شش ميلياردى فعلى كره زمين در هر شبانه روز روياى بيش 
از يك و نيم ميليون نفر بر روى كره زمين به حقيقت خواهد پيوست. لذا بر اساس 
تئورى احتمال رياضى اين ابداً عجيب نيست اگر شخص در تمامى دوران حيات 
خود 100 بار واقعا خوابى را ببيند كه آن خواب به واقعيت بپيوندد. البته بايد توجه 
كرد كه در يك رابطه احتمال بايد احتمال اتفاق افتادن هريك از حالت ها باهم برابر 
باشد كه باتوجه به مسئله اول كه بيان شد چنين چيزى در مورد روياها صدق نمى 
كند زيرا روياها كامال جهت دار و توليد شده توسط مغز هستند. لذا اگر قرار باشد 
بطور دقيق اين احتمال را محاسبه كنيم (كه در عمل محال است) به عددى بسيار 
بزرگتر از يك و نيم ميليون نفر در شبانه روز دست خواهيم يافت و در آن صورت 
به حقيقت پيوستن رويا ها بصورت كامال تصادفى با توجه به تعداد آنها و تعداد 
آزمايشها (Trials) كامًال عادى و محتمل به نظر خواهد آمد. در رياضيات گسسته 
قانونى وجود دارد به نام «قانون اعداد حقيقتًا بزرگ» اين قانون كه معموال توسط 
احتمال  درصورتيكه  كه  دهد  مى  نتيجه  شود  مى  گرفته  ناديده  انسانها  از  بسيارى 
بسيار  اتفاق  آن  باشد  زياد  ها  آزمايش  تعداد  ولى  باشد  پايين  بسيار  اتفاقى  وقوع 
اتفاق خواهد افتاد. مثًال اگر بگوييم در هر شب تنها 1 درصد (كه احتمال بسيار 
پايينى است) انسانها روياهاى راستين دارند، نتيجه آن خواهد بود كه در هر شبانه 
روز در كشور اياالت متحده آمريكا 3 ميليون نفر روياهاى راستين خواهند داشت 
(كه مقدار بسيار بزرگى است). پس با توجه به اين مسئله آمارى كامال عادى و قابل 
انتظار است اگر ميان برخى از چيزهايى كه يك شخص در خواب مى بيند و آنچه 

در واقعيت اتفاق مى افتد بطور تصادفى اشتراكاتى وجود داشته باشد
موضوع آخر اينكه افرادى كه هر كس در خواب خود مى بيند ساخته ى ذهن خود 
اوست. مثال اگر شما به اشتباه فكر كنيد مشتق تابع sinx مى شود tanx و اصال 
در اين موضوع شك نداشته باشيد و شبى در خواب استاد رياضى خود را ببينيد او 

هم حتما مشتق Sinx را tanx محاسبه خواهد كرد.

متن از پيج «علم به زبان ساده»متن از پيج «علم به زبان ساده»
بررسى علمى دژاوو، روياهاى صادقه و مفهوم شبه علمى روحبررسى علمى دژاوو، روياهاى صادقه و مفهوم شبه علمى روح
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شماره 566
5000تومان
سال شانزدهم

مدير مخابرات منطقه همدان از اجراى بيش 
از 50 كيلومتر فيبر نورى به صورت خاكى در 

همدان خبر داد.
به  اشاره  با  گرزين  على  محمد  فارس، 
شيوع  وضعيت  در  گرفته  صورت  اقدامات 
كرد:  اظهار  استان  مخابرات  حوزه  در  كرونا 
كرونا گرچه مشكالتى به وجود آورد اما براى 
خروج  و  ويروس  اين  شيوع  از  جلوگيرى 
مردم از منزل و نيز دستيابى به ارائه خدمات 

غير حضورى گام هى مهمى برداشتيم.
و  درگاه ها  مدت  اين  در  اينكه  بيان  با  وى 
خدمات رسانى  به  مامور  مختلفى  سامانه هاى 
دستيابى  براى  بزرگى  گام هاى  گفت:  شدند 

مردم استان به اينترنت برداشته شد.
مدير مخابرات منطقه همدان به نصب تعداد 
از  سايتها  تبديل   ،BTS آنتن هاى  از   زيادى 
2G به 3G و4G و نيز تقويت سايتها اشاره 
كرد و گفت: اتصال به شبكه سراسرى فيبر 

نورى و تعويض و نوسازى و به روزرسانى 
و  شهرى  نقاط  اقصى  در  سوئيچ  ده ها 

روستايى از ديگر اقدامات بود.

فيبر  كيلومتر   50 از  بيش  اجراى  از  وى   
افزود:  و  داد  خبر  خاكى  صورت  به  نورى 
در  مسى  كابل  كيلومتر   40 از  بيش  اجراى 
ظرفيت هاى مختلف از ديگر دستاوردهاست 
و  هوايى  صورت  به  كيلومتر  چهار  كه 
بيش  و  كانال  طريق  از  متر  و 200  يك هزار 
وسيع  مقياس  در  كابل  برگردان  مورد  از 30 

انجام شد.
گرزين با اشاره به اينكه در حال حاضر تمام  
استان به شبكه فيبر نورى پيوسته است گفت: 
ارائه  قبال  در  را   خود  تعهدات  درصد  صد 
سرويس اينترنت به مدارس استتن را در شهر 
و روستا انجام داده ايم كه اين افتخار بزرگى 

است.

اجراى بيش از 50 كيلومتر فيبر نورى در همدان

معاون رئيس جمهور گفت: 100 هزار واحد مسكونى در 
افرادى  و  است  احداث  دست  در  محرومان  مسكن  قالب 
كه امكان تأمين مسكن براى آنها وجود ندارد از اين طريق 

صاحب خانه مى شوند.
استان همدان  در جريان سفر به  فارس محمدباقر نوبخت 
تكميل  برنامه  دولت  اينكه  بيان  با  خبرنگاران  جمع  در  و 
است  گرفته  پيش  در  گذشته  سال هاى  از  را  مهر  مسكن 

اظهار كرد: اين پروژه در حال تكميل است.
تأمين  براى  ملى  مسكن  احداث  طرح  اينكه  بيان  با  وى 
و  راه  وزارت  كار  دستور  در  خانوار  هزار   600 مسكن 
امكان  كه  روستاهايى  تمام  در  گفت:   است  شهرسازى 
مسكن  بهسازى  موضوع  داشت  وجود  واحد  نوسازى 

روستايى در برنامه قرار گرفت.
معاون رئيس جمهور با اشاره به احداث 100 هزار واحد 
كرد:  اضافه  محرومان  مسكن  طرح  قالب  در  مسكونى 
افرادى كه امكان تأمين مسكن براى آنها وجود ندارد از اين 

طريق صاحب خانه مى شوند.

وى با بيان اينكه در اين طرح نيمى از مبلغ مورد نياز توسط 
پرداخت  بالعوض  صورت  به  بودجه  و  برنامه  سازمان 
مى شود گفت: بخش ديگرى از اين مبلغ نيز به صورت وام 

قرض الحسنه چهار درصد پرداخت خواهد شد.
نوبخت با اشاره به اينكه دولت در زمينه پرداخت سود نيز 
عنوان  هيچ  به  كه  افرادى  اين  با  كرد:  تأكيد  مى كند  اقدام 
خانه  صاحب  ندارند  مسكن  براى  پول  پرداخت  امكان 

مى شوند.
واحدهاى  نوع  اين  از  كليد  هزار   25 تاكنون  گفت:  وى 
مسكونى تحويل مردم شده و در استان همدان نيز تا هفت 
ماه آينده 2 هزار كليد مسكن محرومان را تحويل خواهيم 

داد.
معاون رئيس جمهور با بيان اينكه سال گذشته واحدهايى بر 
اثر اين سيل تخريب شده بودند كه بهسازى و يا از نوسازى 
شدند اظهار كرد: در حوزه توسعه بخش مسكن اقدامات 

قابل توجهى انجام شده است.

 هزار واحد در قالب مسكن محرومان احداث مى شود/ 
تحويل 2 هزار كليد تا 7 ماه آينده در همدان

همدان  استان  آبخيزدارى  و  طبيعى  منابع  مديركل 
پايان  تا  شده  صادره  دام  چراى  پروانه هاى  گفت: 
سال 1398، حداكثر تا پايان سال 1400 بايد منجر 
به طرح اجرايى طرح مرتعدارى شود، در غير اين 
صورت فاقد اعتبار است ودارندگان اين پروانه ها 
مرتعدارى  طرح  به  چرا  پروانه  تبديل  براى  بايد 

تسريع كنند
تحقق  در  تسريع  منظور  به  گفت:  خزائى  اسفنديار 
از  ودرست  اصولى  بردارى  بهره  و  پايدار  مديريت 
مراتع  در  دام  چراى  هاى  پروانه  دارندگان  مراتع، 

ملزم به تهيه طرح مرتعدارى هستند. 
وى خاطرنشان كرد: حفظ پوشش گياهى مراتع و 
بهره بردارى بهينه از آن باعث تجديد حيات طبيعى 
گياهان مرتعى مى شود كه اين امر در حفظ منابع پايه 
جوامع  اجتماعى  و  اقتصادى  ،توسعه  خاك  و  آب 
محلى ورونق كسب وكار وتوليد نقش مهمى دارد.

خزائى ادامه داد: در همين راستا دامدارانى كه پروانه 
چراى دام دريافت كرده اند مطابق ماده 20 اصالحيه 

شيوه نامه فنى و اجرايى بهره بردارى از مراتع كشور 
تهيه  به  شمار13261/1/99-11/5/99،مكلف  به 

طرح مرتعدارى مى باشند.
تصريح  استان  وآبخيزدارى  طبيعى  منابع  كل  مدير 
در  چرا  پروانه  دارارى  دامداران  صورتيكه  در  كرد: 
فرصت باقى مانده تا پايان سال1400نسبت به تهيه 
طرح مرتعدارى اقدام نكنندپروانه ى چراى دام آن ها 

ازدرجه اعتبارساقط وابطال ميشود.
پروانه  خصوص  در  موضوع  اين  كرد:  بيان  وى 
چرا هاى دام صادره تا سال 1398 با 2سال فرصت 

تا سال 1400 مصداق دارد.
همدان  استان  آبخيزدارى  و  طبيعى  منابع  مديركل 
دام  چراى  پروانه هاى  داراى  دامداران  كرد:  اظهار 
منابع  ادارات  به  بايستى  مانده  باقى  زمانى  بازه  در 
و  مراجعه  خود  سكونت  وآبخيزدارى محل  طبيعى 
درخواست تهيه طرح مرتعدارى كنند پس از سپرى 
شدن فرصت باقيمانده و عدم مراجعه آنان،منجر به 
ابطال پروانه چرا و بال معارض شدن مرتع مى شود .

دارندگان پروانه هاى چراى دام براى تبديل 
پروانه چرابه طرح مرتعدارى عجله كنند

نگرانى ها از شيب تند گرانى برنج / 
قيمت برنج به انفجار مى رسد؟

برنج  توزيع  وضعيت  كه  شد  مشخص  مرداد  ابتداى  و  تيرماه  انتهاى  از 
ايرانى در سال جارى با مشكالتى مواجه خواهد بود. باران هاى سيل آسا 
در اين دو ماه به قدرى آسيب زا بودند كه كشاورزان گيالن و مازندران 
شوكه شدند. تاثير اين بارش ها در اواسط شهريور خود را نشان داد؛ يعنى 
زمانى كه برنج هاى درو شده آماده عرضه به كارخانه ها و بالطبع فروش 
در  مسئولين  بى تدبيرى  با  وقتى  سيل آسا  باران هاى  بودند.  مشترى ها  به 
گران كردن هزينه تامين ابزارآالت و ماشين هاى كشاورزى و نيز افزايش 
مهم ترين  نيمه جان  پيكر  بر  نهايى  ضربه  شد،  همراه  كشاورز  هزينه هاى 

بخش سبد غذايى ما وارد گرديد.
باران هاى سيل آسا وقتى با بى تدبيرى مسئولين در گران كردن هزينه تامين 
ابزارآالت و ماشين هاى كشاورزى و نيز افزايش هزينه هاى كشاورز همراه 
شد، ضربه نهايى بر پيكر نيمه جان مهم ترين بخش سبد غذايى ما وارد 

گرديد.
به گزارش خبر فورى، از انتهاى تيرماه و ابتداى مرداد مشخص شد كه 
وضعيت توزيع برنج ايرانى در سال جارى با مشكالتى مواجه خواهد بود. 
باران هاى سيل آسا در اين دو ماه به قدرى آسيب زا بودند كه كشاورزان 
گيالن و مازندران شوكه شدند. تاثير اين بارش ها در اواسط شهريور خود 
را نشان داد؛ يعنى زمانى كه برنج هاى درو شده آماده عرضه به كارخانه ها 

و بالطبع فروش به مشترى ها بودند.
باران هاى سيل آسا وقتى با بى تدبيرى مسئولين در گران كردن هزينه تامين 
ابزارآالت و ماشين هاى كشاورزى و نيز افزايش هزينه هاى كشاورز همراه 
شد، ضربه نهايى بر پيكر نيمه جان مهم ترين بخش سبد غذايى ما وارد 

گرديد.
طبق تحقيق ميدانى گزارشگر خبر فورى در گيالن، قيمت برنج هاشمى 
اصل در شهرستان صومعه سرا و توابعش به 25 هزار تومان(به ازاى يك 
كيلوگرم) هم رسيده است. مبلغ مذكور البته نه قيمت نهايى بلكه قيمت 
بدون  است.  فروش  عمده  به  شالى كوبى  كارخانه  يا  كشاورز  از  فروش 
شك، قيمت نهايى كاال بيش از اين خوهد بود و قيمت يك كيلوگرم برنج 
هاشمى گيالن به مصرف كننده به 32 يا شايد 35 هزار تومان هم برسد(هر 
چند پيش بينى برخى كارشناسان اين است كه برنج هاشمى در ابتداى 

پاييز كمى حد 30 هزار تومان را رد كند).
اگر اين اتفاق بيفتد، بدون شك فشار بسيارى روى خانواده ها خواهد آمد 
و به خصوص خانواده هاى كم برخوردار و فقير با مشكالت بسيارى در 

تامين برنج كه قوت روزانه ايرانى ها است، مواجه خواهند شد.
معموال در چنين شرايطى، خانواده هاى كم برخوردار به برنج وارداتى روى 
خواهند آورد اما وضعيت برنج وارداتى نيز چندان بهتر از برنج هاى ايرانى 

نيست.
تازه ترين آمار از تغيير قيمت برنج هاى وارداتى و البته برنج هاى ايرانى 
نشان مى دهد كه در مرداد ماه سال جارى هر كيلو برنج خارجى به طور 
متوسط بيش از 18 هزار تومان فروش رفته است كه اين رقم در مقايسه با 
مرداد ماه سال گذشته كه حدود 8600 تومان بوده تا 108 درصد افزايش 

قيمت دارد.
عديده اى  مشكالت  با  را  ايرانى  كم درآمد  نسبتا  خانواده هاى  اتفاق  اين 
روبه رو كرده و دست آنها را در تامين قوت روزانه شان بسته و مى بندد.

اما علت اين افزايش قيمت در برنج وارداتى چيست؟ برخى كارشناسان 
معتقدند افزايش قيمت برنج خارجى به تغيير نرخ ارز نيمايى باز مى گردد. 
تومانى   4200 ارز  با  برنج  واردات  امسال،  ماه  ارديبهشت  در  واقع،  در 
صورت  دارد  قيمت  تومان  هزار   20 حدود  كه  نيمايى  ارز  با  و  ممنوع 

گرفت و اين موضوع در افزايش قيمت برنج در بازار تاثير گذاشت.
دبير انجمن واردكنندگان برنج تاكيد دارد كه همين تغيير نرخ ارز، باعث 
شده كه هزاران تن برنج در انبارها رسوب كند. مسيح كشاورز در اين 
باره گفته است: پس از اينكه در سال 98 ممنوعيت واردات برنج برطرف 
شد ميزان مشخصى از اين محصول وارد كشور شد كه در حال حاضر 
100 هزار تن از آن بدليل تخصيص نيافتن ارز دولتى در گمرك رسوب 
كرده همچنين از ابتداى امسال و با تغيير ارز وارداتى برنج از رسمى به 
نيمايى بدليل مشكالت تخصيص ارز نيمايى روند ترخيص از گمركات 
بسيار ُكند است و 200 هزار تن برنج ديگر به همين دليل در گمركات 

رسوب كرده است.
بسيارى معتقدند افزايش مصرف برنج خارجى باعث كاهش مصرف برنج 
داخلى، كاهش خريد آن و بالطبع، ضرر كشاورز مى شود. از اين جهت، 
افزايش قيمت برنج وارداتى اتفاقى است كه باعث توسعه  كشاورزى ايران 
مى گردد. اين در حالى است كه عده اى ديگر چنين تفكرى ندارند. مسيح 
كشاورز، دبير انجمن واردكنندگان برنج از جمله كسانى است كه با اين 
نظريه مخالف است. او در يكى از مصاحبه هاى اخيرش گفته است: اگر 
برنج خارجى در كشور به اندازه كافى باشد از شدت افزايش قيمت برنج 
ايرانى مى كاهد. اما اگر اين اتفاق رخ ندهد قيمت برنج ايرانى افزايش 

مى يابد.
به جز اين، نبايد فراموش كرد كه افزايش نرخ ارز واردات برنج باعث 
رسوب برنج ها در انبار شده و همچنين قوت غالب بسيارى از شهروندان 
عموما فقير كه توان خريد برنج ايرانى ندارند را هم در خطر مى اندازد. 
از اين جهت بهتر است دولتمردان طرحى ريخته وضع برنج را از اين 
بالتكليفى خارج كنند و يا بهاى برنج ايرانى را با دادن سوبسيد كم كنند.

ز گهواره تا گور دانش بجوىز گهواره تا گور دانش بجوى
حس  يك  همراه  هميشه  تحصيلى  نو  سال  آغاز 
نوستالژيك شور و شوق مدرسه رفتن و ياد گرفتن و 
آخر آخر آن «كسى» شدن است!!!!! البته كه اين كسى 
و  بوده  تا  كه  اين  مثل  دارد!!!  حكايتى  خودش  شدن، 
جناب  كه  چرا  بود.  خواهد  همين  و  بوده  همين  بوده، 

فروغى بسطامى هم با اين مضمون اشاره اى دارد:
.... يك طايفه را بهر مكافات سرشتند

يك سلسله را بهر مالقات گزيدند
يك فرقه به عشرت در كاشانه گشادند

يك زمره به حسرت سر انگشت گزيدند ...
.... يك جمع نكوشيده رسيدند به مقصود

يك قوم دويدند و به مقصد نرسيدند ...
... زنهار مزن دست به دامان گروهي
كز حق ببريدند و به باطل گرويدند
چون خلق درآيند به بازار حقيقت
ترسم نفروشند متاعي كه خريدند

كوتاه نظر غافل از آن سرو بلند است
كاين جامه به اندازه هر كس نبريدند

آرى بيشتر وقتها يادمان مى رود كه كسى بودن به شغل 
خانه  و  پا  زير  ماشين  و  اجتماعى  جايگاه  و  سمت  و 
هاى  فنگ  و  دنگ  اين  و  تن  روى  لباس  و  نشيمنگاه 
اجل  شيخ  را  مختصرش  و  خالصه  كه  نيست!  الكى 

فرموده كه؛
نه منعم به مال از كسى برتر است 

خر ار جل اطلس بپوشد خر است! 
اما راه كسى شدن را هم مى توان از البالى صفحات 

خاك گرفته ادبيات كهن جست و جو كرد. هرچند 
همين ادبيات، بخصوص كهنش، اين روزها متاعى 

بى مشترى است و ديگر آشنا بودن با آن نه تنها 
دست  مايه  كه  نيست؛  مباهات  و  فخر  مايه 

تنگى و تهى ماندن كيسه هاست! چرا كه 
با  و  نوشيد  زالل  آب  اين  از  كه  كسى 

مفاهيم آن آشنا شد؛ ديگر نه تنها به 
دنبال انبار كردن نيازهاى روز هم 

نوعان نبوده و به گزافه فروشى 
آن  بلكه  كند  نمى  اقدام  آن 

چه را هم كه دارد؛ نه فقط 
به  بلكه  نيازمندان  به 
گدايان واقعى كه همان 

دارامندان تنگ نظرند، مى 
كمى  شايد،  هم  آن  شايد  تا  دهد 

از عطش مال اندوزى و لئامت طبعشان 
خواجه  هم  را  شدن  كسى  راه  اما  فرونشاند.  را 

عبدا... انصارى خيلى مختصر و مفيد بيان كرده: «دلى 
بدست آر تا كسى باشى». همين! خيلى سنگين است؟ 

آرى هست، اما نه براى همه! 
دل گفت مرا علم لدني هوس است

تعليمم كن، اگر ترا دست رس                  
است

گفتم كه: الف. گفت: دگر؟ گفتم: هيچ!
بس  حرف  يك  است،  كس  اگر  خانه  در   

است
آرى؛ يك حرف، «اين اشارت ز جهان گذران ما را بس»
خالصه كسى شدن اگر به واقع به دنبال آن باشيم خيلى 
دور از نظر نيست و درس خواندن و مدرسه رفتن و 
بقيه اينها تنها بخش كوچكى از راه دشوار انسان شدن 
و انسان ماندن است و البته به گفته صاحب نظران و 
كارشناسان، گاهى با درس خواندن هم طرف اصال آدم 
نمى شود! به طور حتم حكايت جناب جامى گرامى را 

شنيده ايد كه مختصرش اين است:
پدرى با پسرى گفت به قهر
كه تو آدم نشوى جان پدر

حيف از آن عمر كه اى بى سروپا
در پى تربيتت كردم سر

دل فرزند از اين حرف شكست
بى خبر از پدرش كرد سفر

رنج بسيار كشيد و پس از آن

زندگى گشت به كامش چو شكر
عاقبت شوكت وااليى يافت
حاكم شهر شد و صاحب زر

چند روزى بگذشت و پس از آن
امر فرمود به احضار پدر
پدرش آمد از راه دراز

نزد حاكم شد و بشناخت پسر
پسر از غايت خودخواهى و كبر

نظر افگند به سراپاى پدر
گفت: گفتى كه تو آدم نشوى

تو كنون حشمت و جاهم بنگر
پير خنديد و سرش داد تكان

گفت اين نكته، برون شد از در
«من نگفتم كه تو حاكم نشوى

گفتم آدم نشوى جان پدر»
بله همان متل قديمى است ديگر؛ مال شدن چه آسان؛ 

چه  شدن  مشكل؟!آدم 
جناب  گرچه  براى   كه  زاكانى  عبيد 

ش  د نظرى خو صاحب 
ن  ا د ر ست كا ا

نظر  هم 
لبى  جا

كه  دارد 
هنوز هم كاربردى 

پسر  با  «لولئى  است: 
هيچ  تو  كه  مى كرد  ماجرا  خود 

سر  به  بطالت  در  عمر  و  نمى كنى  كار 
مى برى. چند با تو گويم كه معلق زدن بياموز و 

سگ از چنبر جهانيدن و رسن بازى تعلم  كن تا از عمر 
خود برخوردار شوى.

اگر از من نمى شنوى به خدا تو را در مدرسه اندازم تا 
آن علم مرده ريگ ايشان بياموزى و دانشمند شوى و تا 
زنده باشى در مذلت و فالكت و ادبار بمانى و يك جو 
از هيچ جا حاصل نتوانى كرد.» بله اين هم يك روش 
براى كسى شدن؛ معلق زدن و سگ از چنبر رهانيدن 
و رسن بازى! و ظاهرا اين را در تاييد فرمايش جناب 

سعدى گفته كه فرموده است:
 اگر دانش به روزى بر فزودى  

 زنادان تنگ روزى تر نبودى
ما  از  خيلى  شايد  گفت  توان  مى  تنها  نهايت  در  اما 
ها كه به دنبال آنيم كه با داشتن ماشين شاسى بلند و 
سفرهاى  و  دريا  كنار  ويالهاى  و  مجلل  ساختمانهاى 
خارجى و داشتن كارت شهروندى يك كشور خارجى 
از  و  كنيم  پا  و  دست  نو  هويتى  خودمان  براى   .... و 

گذشته هاى خود فرار، يادمان رفته باشد كه نياز نيست 
بزرگى  نهايت  خود  بودن  انسان  باشيم،  بزرگى  انسان 
همين  به  بود،  انسان  ولى  بود،  ساده  توان  مى  است، 

سادگى!!! 
بگذريم! 

سر  در  را  مدرسه  هواى»  باز  سرم  «پيرانه  كه  آنچه  اما 
انداخت ديدن پيام وزير آموزش و پرورش به مناسبت 
و  بود.  شهريورماه  نيمه  از  هم  آن  مدارس  بازگشايى 
شما  را  جمله  چند  همان  آن.  از  جمله  چند  خواندن 

هم بخوانيد: 
« «به نام او كه بزرگ آموزگار هستى است»

«بهار  نه  آن،  و  است»؛  راه  در  ديگر  «بهارى  باز،  و 
طبيعت» كه «بهار تربيت» است.

وجود  در  را  يادگرفتن»  به  «احتياج  كه  بهارى  همان 
كودكان، نوجوانان و جوانان اين مرز پر گوهر «زنده»، 
معّلمان،  آموزگاران،  دل  در  را  ياددادن»  به  «اشتياق  و 

دبيران، مربيان و مديران آن «ارزنده» مى دارد.»
نكردم!  هم  تعجب  كرد.  كفايت  مرا  جمله  چند  همين 
چرا كه در همين چند جمله آنقدر گير و گور هست كه 
به مابقى آن نمى توان پرداخت. آنقدر پرسش بى پاسخ 
به ذهنم هجوم آورد كه آرزو كردم كه اى كاش مى شد 

وزير بود و از او مى پرسيدم!
 مى پرسيدم: آيا وجود اين همه مشكل نتيجه 
همين نيست كه «احتياج به يادگرفتن» 
كودكان،  وجود  «در  تنها 
جوانان  و  نوجوانان 
پر  مرز  اين 
 « هر گو

مى  موج 
كه  آنان  و  زند 

بياموزند كه چگونه  ين بايد  ا
آموختن مشكالت را حل كنند خود را از 

بى نياز مى دانند؟
 مى پرسيدم: در اين مدارس با اين همه خدم و حشم 
آموزش  آموختن  مشتاقان  اين  به  چيزى  چه  هزينه،  و 
داده مى شود كه پس از بيرون آمدن، تازه بايد بياموزند 
كه چكار كنند؟ و آن چه كه آموخته اند به چه كارشان 

مى آيد؟ 
دانش  آموزش  براى  درسى  كتابهاى  اگر  پرسيدم:  مى 
كمك  كتابهاى  رونق  همه  اين  است  كفايت  آموزان 
آموزشى براى چيست؟ كه حتى در برخى از آموزشگاه 
كنند!  مى  الزامى  آموزان  دانش  براى  را  آن  خريد  ها 

و اگر كتابهاى درسى آنقدر ناقصند كه جوابگوى كار 
بازار  اين  تا  شود  نمى  آنها  براى  فكرى  چرا  نيست؛ 
مكاره كتابهاى كمك آموزشى را كساد كند؟ كه در اين 
اضافى بر  اقتصادى بار و هزينه فوق  اوضاع و احوال 

دوش خانواده هاست.
مى پرسيدم: مگر نه آن كه در حديثى حضرت ختمى 
مرتبت (ص)در پاسخ به اين پرسش كه علم چيست؟ 
فرمودند: سكوت كردن، گوش فرادادن، حفظ كردن، به 
آن عمل كردن و انتشارش دادن. پس كسى كه علم مى 
آموزد بايد عمل كردن به آن را هم بلد باشد. پس چگونه 
به علم عمل كردن را دانش آموزان ما نمى آموزند؟ آيا 
عمل  آموزند  مى  چه  آن  به  نيستند  بلد  معلمان  خود 
كنند؟ و يا نحوه آموزش عمل كردن به دانش آموزان 
روى  از  اطالعات  «انتقال  روند  اين  و  نيستند؟  بلد  را 
سپس  و  آموز  دانش  ذهن  درون  به  كاغذى  صفحات 

فراموش شدن آن» تا كى بايد ادامه داشته باشد؟
مى پرسيدم: با آن كه در اين شرايط كرونايى بر همگان 
واضح و مبرهن است كه بازگشايى مدارس به صورت 
حضورى امرى ناشدنى است، اجبار آموزشگاه ها براى 
انجام  اى  عدله  چه  طبق  مدارس  فرمهاى  لباس  تهيه 
مى شود؟ كه هم باعث باال بردن هزينه خانوار از يك 
طرف و مصرف بى نتيجه مواد اوليه و پارچه از طرف 
خانواده  صد  چند  تمامى  بايد  آيا  و  شود!  مى  ديگر 
خوانند  مى  درس  آموزشگاه  يك  در  فرزندانشان  كه 
وضعيتهاى  كه  باشد  فردى  يك  دهان  به  چشمشان 

موجود را به خوبى تجزيه و تحليل نمى كند؟ 
مى پرسيدم: آيا نتيجه آمارى درست و درمانى از نتايج 
اجراى طرح هايى مانند هجرت 3 و ايران مهارت در 
دست داريد؟ كه بدانيم كه اگر دانش آموز ما عالوه بر 
هزينه نابجايى كه بايد پرداخت كند و ساعت هايى 
نتيجه  بى  كالسهاى  در  حضور  براى  بايد  كه 
مدرك  با  بگذارد  وقت  مهارت  ايران 
هاى صادر شده اين دوره هاى 
تواند  مى  كارى  چه 
انجام دهد؟ البته 
پر  از  غير 
صورت  كردن 
هاى  جلسه 
دادن  پز  و  مديران 

مدرك گرفته ها! 
آمارى  آيا  پرسيدم:  مى 
داريد كه چه تعداد از دانش 
از  معلمان  حتى  يا  و  آموزان 
گوشيهاى مورد نياز براى حضور 
دركالسهايى كه از طريق شبكه نيمه 
كاره آموزش و پرورش يا همان شاد 
اگر  و  برخوردارند؟  شوند  مى  برگزار 
هزينه  ها  خانواده  بايد  چقدر  برخوردارند 
اينترنت مورد نياز آنها را پرداخت كنند؟ و اين 

هزينه ها را از چه محلى بايد تامين كنند؟ 
كه  را  وزير  كه  فايده  چه  اما  زيادند؟  ها  پرسش 
نمى بينيم و ما بقى هم يك پاسخ دارند؛ از باال گفته 
شده! ما هم كه در اين پايين مايين ها چشم براهيم تا 
ببينيم طرحهاى كارشناسى شده جديد چيست؟ تا براى 
نشان دادن ارادت خودمان به تخصص واالى عزيزان، 
كارتهاى پر از خالى شده خود را مدام در شكاف زيباى 

كارت خوانها بكشيم. 
البته اين كارتها يك خوبى وصف ناشدنى دارند:

ديگر از گفتن: 
من خود به چشم خويشتن ديدم كه جانم مى رود 

راحتمان كرده! 
خريد  هزينه  140هزارتومان  مثال  بود  قرار  اگر  وگرنه 
يك بسته مداد رنگى را با پول نقد بدهيم كه دست كم 
من يكى اجازه مدرسه رفتن را به بچه ام نمى دادم!!!!!!
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