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برگزارى مانورها و بازديدها با محوريت ستاد كروناى نداي تويسال شانزدهم،
استانى و شهرستانى استارت خورد.

فرماندار تويسركان ضمن بيان اين مطلب در گفت و 
گو با خبرنگار ما گفت: رسانه ها ركن اصلى در اطالع 

رسانى و مانورها هستند.
رسول حسينى با تأكيد بر اينكه به تبع ستاد استانى 
ستاد شهرستانى نيز شكل گرفت، گفت: 17 گروه در 
7 دهستان و سه شهر ما شكل گرفتند ودستگاههاى 

كار  پاى  متعددى 
هستند.

وى با بيان اينكه در 
سه شهر، شهرداراْن صنعت معدن، پايگاه هاى بسيج، 
هالل احمر، مركز آموزش و فنى و حرفه اى در حال 

فعاليت، آموزش و اطالع رسانى هستند.
حسينى تصريح كرد: اميدواريم با اين اطالع رسانى 
گيرند،  مى  صورت  هستند،  مردم  غاطبه  هدف  كه 
ادارات، بانك ها، اصناف، كسبه، آحاد مردم از ماسك 

استفاده نمايند.
پروتكل  رعايت  و  اجتماعى  فاصله  رعايت  وى  

راهكارهاى  ديگر  از  را  ضدعفونى  و  بهداشتى  هاى 
مهم براى جلوگيرى از ابتال به ويروس كرونا عنوان 
كرد و افزود: هدف از اجراى اين مانورها نيز ايجاد 

حساسيت و رعايت اين موارد است.
روز  سه  در  ميدانى  بازديد  به  تويسركان  فرماندار 
گذشته اشاره كرد و افزود: خوشبختانه به جرأت مى 
توان گفت بالغ بر 90درصد مردم شهرستان از ماسك 

استفاده مى كنند.
وى افزود: در مناطق حاشيه شهر كمتر مراعات مى 
شود كه تصميم گرفتيم مانورها را به سمت حاشيه 
شهر جهت اطالع رسانى و آگاه سازى هدايت كنيم.

حسينى با بيان اينكه وضعيت ما وضعيت قرمز است، 
افزود: ولى به گفته مدير شبكه بهداشت و درمان طى 
با  اميدواريم  كه  شده  كمتر  ما  آمار  گذشته  روز  دو 
همكارى مردم واقداماتى كه در دست انجام است و 
نتيجه اش حداقل تا 15 روز آينده مشخص مى شود 

شاهد كاهش چشمگير آمار مبتاليان باشيم.
مورد  حدود40  را  شده  اجرا  مانورهاى  تعداد  وى 
اعالم كرد و افزود: اجراى مانورها در حساس سازى 

مردم بسيار مؤثر است.
فرماندار تويسركان تأكيد كرد: بانك ها بايد از دستگاه 

اى.تى.ام استفاده كنند.

مانورها را به حاشيه شهرها مى بريم

اگر مردم پروتكل هاى 
بهداشتى را رعايت نكنند 
فاجعه به بار مى آيد

قاتل خاموش(گاز مونواكسيد 
كربن) با شروع فصول سرد در 

كمين است 44

شروع طوفانى شوراى شهر 
جديد تويسركان 77 3

طبيعت هديه خدا و امانت به نسلهاى آينده است . به 
فرزندانتان حفاظت از طبيعت را بياموزيد

روابط عمومى منابع طبيعى و آبخيز دارى استان همدان

هيچ  و  است  شراكت  و  تعاون  و  همكارى  دنياى  دنيا،  هيچ    و  است  شراكت  و  تعاون  و  همكارى  دنياى  دنيا،    
به  تواند  نمى  ديگر  موجودات  كمك  بدون  به موجودى  تواند  نمى  ديگر  موجودات  كمك  بدون  موجودى 
موجوديدت و بقاى خود ادامه دهد. ويروس كرونا هم يكى موجوديدت و بقاى خود ادامه دهد. ويروس كرونا هم يكى 
از همين موجودات است و از اين قانون مستثنى نيست. تازه از همين موجودات است و از اين قانون مستثنى نيست. تازه 
اين ويروس فاقد شعور رفتارش با خرد و كالن يكنواخت اين ويروس فاقد شعور رفتارش با خرد و كالن يكنواخت 
تالش  همه  اين  شناسد.  نمى  هم  آشنا  و  غريبه  و  تالش است  همه  اين  شناسد.  نمى  هم  آشنا  و  غريبه  و  است 
مجموعه ها و ستادها و ارگانها و .... هم به دليل جلوگيرى مجموعه ها و ستادها و ارگانها و .... هم به دليل جلوگيرى 
كليت  برخى،  عملكرد  گاهى  اما  كروناست.  با  همكارى  كليت از  برخى،  عملكرد  گاهى  اما  كروناست.  با  همكارى  از 
كارمندان  مثال  فقط  گويى  و  برده  سوال  زير  را  تالشها  كارمندان اين  مثال  فقط  گويى  و  برده  سوال  زير  را  تالشها  اين 
با  مردم  بقيه  و  شوند!  مى  مبتال  بيمارى  اين  به  كه  با هستند  مردم  بقيه  و  شوند!  مى  مبتال  بيمارى  اين  به  كه  هستند 
كرونا عهد اخوت بسته اند!  حكايت ما از آنجا شروع شد كرونا عهد اخوت بسته اند!  حكايت ما از آنجا شروع شد 
كه ماه گذشته مشكلى براى ما پيش آمد كه شرح آن خودش كه ماه گذشته مشكلى براى ما پيش آمد كه شرح آن خودش 
يك مثنوى هفتاد من كاغذ است كه آن را مى گذاريم براى يك مثنوى هفتاد من كاغذ است كه آن را مى گذاريم براى 
صنعت،  اداره  مشكل  اين  حل  پروسه  در  اما  ديگر.  صنعت، زمانى  اداره  مشكل  اين  حل  پروسه  در  اما  ديگر.  زمانى 
معدن، تجارت شهرستان تويسركان نياز دانست كه اطالعات معدن، تجارت شهرستان تويسركان نياز دانست كه اطالعات 
خودش را با گرفتن استعالمى از اداره كل استاندارد تكميل خودش را با گرفتن استعالمى از اداره كل استاندارد تكميل 
كند. به همين خاطر نامه اى به اين اداره كل نوشت كه نامه كند. به همين خاطر نامه اى به اين اداره كل نوشت كه نامه 
را دستى به اين اداره برديم و تحويل داديم. تاريخ روى نامه را دستى به اين اداره برديم و تحويل داديم. تاريخ روى نامه 
1616 شهريور را نشان مى داد. نامه را تحويل گرفتند و قرار  شهريور را نشان مى داد. نامه را تحويل گرفتند و قرار 
شد بعد از مشخص شدن كارشناس با ما تماس بگيرند. يك شد بعد از مشخص شدن كارشناس با ما تماس بگيرند. يك 
روز و دو روز و سه روز و يك هفته ، خالصه، خبرى نشد. روز و دو روز و سه روز و يك هفته ، خالصه، خبرى نشد. 
به پسرم گفتم به اين اداره برو و خبرى بگير. او هم به اداره به پسرم گفتم به اين اداره برو و خبرى بگير. او هم به اداره 
رفته بود و تماس گرفت و گفت به من گفته اند به خاطر رفته بود و تماس گرفت و گفت به من گفته اند به خاطر 
اداره  داخل  به  را  او  و  دهيم!  مى  جواب  تلفنى  فقط  اداره كرونا  داخل  به  را  او  و  دهيم!  مى  جواب  تلفنى  فقط  كرونا 
راه نداده بودند. شماره اى آورد و حاال هى تماس از ما و راه نداده بودند. شماره اى آورد و حاال هى تماس از ما و 
هى پاسگارى كارمندان از خودشان.  سرتان را درد نياوريم هى پاسگارى كارمندان از خودشان.  سرتان را درد نياوريم 
تماس  كل  اداره  اين  كارمندان  با  شهريور  تماس   كل  اداره  اين  كارمندان  با  شهريور  روز 3030  روز باالخره  باالخره 
گرفتيم و پيگير شديم: جالبش اينجاست كه پس از گرفتيم و پيگير شديم: جالبش اينجاست كه پس از 1515، ، 1616  
تماس  ديگر  ربع  يك  كنيد  لطف  شما  گويند  مى  تازه  تماس روز  ديگر  ربع  يك  كنيد  لطف  شما  گويند  مى  تازه  روز 
گوشگير!!!!!  و  نجيب  هم  ما  بخوانيم!  را  نامه  ما  تا  گوشگير!!!!! بگيريد  و  نجيب  هم  ما  بخوانيم!  را  نامه  ما  تا  بگيريد 
ساعت  ربع  يك  از  پس  كرديم.   قطع  و  گفتيم  ساعت چشمى  ربع  يك  از  پس  كرديم.   قطع  و  گفتيم  چشمى 
جواب  اگر  ما  گويد  مى  مربوطه  كارمند   ،،، گرفتيم  جواب تماس  اگر  ما  گويد  مى  مربوطه  كارمند   ،،، گرفتيم  تماس 
مگر  گفتم  كند!!!!!!!   مى  پيدا  شخصى  جنبه  بدهيم  را  مگر شما  گفتم  كند!!!!!!!   مى  پيدا  شخصى  جنبه  بدهيم  را  شما 
نامه شخصى به شما داده ايم يا درخواست خصوصى كرده نامه شخصى به شما داده ايم يا درخواست خصوصى كرده 
اداره  يك  از  استعالمى  كند.  پيدا  خصوصى  جنبه  كه  اداره ايم؟  يك  از  استعالمى  كند.  پيدا  خصوصى  جنبه  كه  ايم؟ 
به شما رسيده پاسخش را بدهيد!  با كمال خونسردى مى به شما رسيده پاسخش را بدهيد!  با كمال خونسردى مى 
گويد: نامه پيرو بزنيد و درخواست جواب كتبى بدهيد!!!!!!! گويد: نامه پيرو بزنيد و درخواست جواب كتبى بدهيد!!!!!!! 
و جالبتر اينجاست كه در آخرش مى گويد جواب اين نامه و جالبتر اينجاست كه در آخرش مى گويد جواب اين نامه 
به من مربوط نيست با فالن همكارم تماس بگيريد!  دومى به من مربوط نيست با فالن همكارم تماس بگيريد!  دومى 
اولى  به  دوباره  سومى  بگيريد.  تماس  سومى  با  گفت  اولى هم  به  دوباره  سومى  بگيريد.  تماس  سومى  با  گفت  هم 
پاس داد...... سرتان را درد نياوريم . دوباره بلند شديم و به پاس داد...... سرتان را درد نياوريم . دوباره بلند شديم و به 
استاندارد رفتيم و ادامه اين بازى را در راهرو و  استاندارد رفتيم و ادامه اين بازى را در راهرو و اداره كل  اداره كل 
اتاقهاى اين اداره كل از سر گرفتند. از اين طبقه به آن طبقه اتاقهاى اين اداره كل از سر گرفتند. از اين طبقه به آن طبقه 
از اين اتاق به آن اتاق! اين يكى مى گفت جواب آن مربوط از اين اتاق به آن اتاق! اين يكى مى گفت جواب آن مربوط 

به بخش حقوقى است و آن يكى مى گفت مربوط به بخش به بخش حقوقى است و آن يكى مى گفت مربوط به بخش 
كارشناسى است و ما هم اين وسط با احساس سرگردانى كارشناسى است و ما هم اين وسط با احساس سرگردانى 
كامل با نامه اى بدست از اين اتاق به آن اتاق و معاون اداره كامل با نامه اى بدست از اين اتاق به آن اتاق و معاون اداره 
هم فقط اداى رييسى در مى آورد و با تلفن به اين و آن مى هم فقط اداى رييسى در مى آورد و با تلفن به اين و آن مى 
خواست بگويد كه كلنگش كوه مى برد!  تلفن مى زد و ما خواست بگويد كه كلنگش كوه مى برد!  تلفن مى زد و ما 
را از اين طبقه به طبقه باال مى فرستاد ولى كارمندش در اوج را از اين طبقه به طبقه باال مى فرستاد ولى كارمندش در اوج 
بى خيالى مى گفت برو و به او بگو اين نامه در كارتابل من بى خيالى مى گفت برو و به او بگو اين نامه در كارتابل من 
اختيارات  حيطه  در  نامه  اين  به  پاسخ  اصال  تازه  اختيارات نيست!!!!!!  حيطه  در  نامه  اين  به  پاسخ  اصال  تازه  نيست!!!!!! 
ما نيست!!!!!! به بخش حراست رفتم و مسئول حراست هم ما نيست!!!!!! به بخش حراست رفتم و مسئول حراست هم 
دو  يكى  با  بش  و  خوش  از  بعد  و  گرفته  دست  به  را  دو نامه  يكى  با  بش  و  خوش  از  بعد  و  گرفته  دست  به  را  نامه 
نفر در مسير به اين اتاق و آن اتاق ما را كشيده و آخرش نفر در مسير به اين اتاق و آن اتاق ما را كشيده و آخرش 
بعد از آن كه معلوم شده نامه به كارتابل اولى ارسال شده بعد از آن كه معلوم شده نامه به كارتابل اولى ارسال شده 
و بازگشت خورده ، مسئول حراست به او زنگ زده و مى و بازگشت خورده ، مسئول حراست به او زنگ زده و مى 
گويد كه يك ارباب!!! رجوع از دست شما ناراضى است!!!!! گويد كه يك ارباب!!! رجوع از دست شما ناراضى است!!!!! 
مى گويم آقا بنده از شخص خاصى ناراضى نيستم ، فقط مى گويم آقا بنده از شخص خاصى ناراضى نيستم ، فقط 
جواب نامه را مى خواهم! آيا اين چهار كلمه «به ما ربطى جواب نامه را مى خواهم! آيا اين چهار كلمه «به ما ربطى 
تفسير  و  طول  اينقدر  بدهيد  تحويل  و  بنويسيد  را  تفسير ندارد»  و  طول  اينقدر  بدهيد  تحويل  و  بنويسيد  را  ندارد» 
دارد؟! اما انگار يك تخصص فوق تصور نياز بود براى اقرار دارد؟! اما انگار يك تخصص فوق تصور نياز بود براى اقرار 
در  پاسگارى!!!!!   از  بعد  پاسگارى  هم  باز   ..... امر  اين  در به  پاسگارى!!!!!   از  بعد  پاسگارى  هم  باز   ..... امر  اين  به 
نهايت پس از خسته شدن از اتاق به اتاق شدن و باال و پايين نهايت پس از خسته شدن از اتاق به اتاق شدن و باال و پايين 
رفتن با ناراحتى پرسيدم آقا كرونا فقط براى شماست؟ ما رفتن با ناراحتى پرسيدم آقا كرونا فقط براى شماست؟ ما 
را از شهرى به شهر ديگر مى كشيد و از اتاقى به اتاقى و را از شهرى به شهر ديگر مى كشيد و از اتاقى به اتاقى و 
از طبقه اى به طبقه ديگر مى فرستيد و راحت پشت ميزتان از طبقه اى به طبقه ديگر مى فرستيد و راحت پشت ميزتان 
نظر  در  را  ها  جاده  در  موجود  خطرات  نه  ايد؟؟!!  نظر نشسته  در  را  ها  جاده  در  موجود  خطرات  نه  ايد؟؟!!  نشسته 
مى گيريد نه خطر ابتال به كرونا و نه هزينه ها و نه وقت مى گيريد نه خطر ابتال به كرونا و نه هزينه ها و نه وقت 
همان  خوردى  اعصاب  كلى  از  بعد  خالصه  را؟!؟!  همان مربوطه  خوردى  اعصاب  كلى  از  بعد  خالصه  را؟!؟!  مربوطه 
نفر اول مى گويد بيا طبقه باال تا برايت بنويسم!  تا او برود نفر اول مى گويد بيا طبقه باال تا برايت بنويسم!  تا او برود 
به  كند  امضا  را  او  نامه  خواست  مى  كه  معاونى  بنويسد  به و  كند  امضا  را  او  نامه  خواست  مى  كه  معاونى  بنويسد  و 
براى   !!!!! نياورم  درد  را  خودم  سر  خالصه  رفت!!!  براى بيرون   !!!!! نياورم  درد  را  خودم  سر  خالصه  رفت!!!  بيرون 
گرفتن جواب «به ما ربطى ندارد» آن هم پس از گرفتن جواب «به ما ربطى ندارد» آن هم پس از 1515،،، ،،، 1616  
اداره  فرسوده  و  كهنه  سالنهاى  در  ما  روز  نصف  يك  اداره روز،  فرسوده  و  كهنه  سالنهاى  در  ما  روز  نصف  يك  روز، 
كل استاندارد هدر رفت!!!  واقعا اين اداراتى كه براى مردم كل استاندارد هدر رفت!!!  واقعا اين اداراتى كه براى مردم 
حكم مى گذارند كه در خانه بمانيد و با تلفن پيگير باشيد و حكم مى گذارند كه در خانه بمانيد و با تلفن پيگير باشيد و 
اگر ماسك نزنيد كارتان را راه نمى اندازيم، براى اين گونه اگر ماسك نزنيد كارتان را راه نمى اندازيم، براى اين گونه 
عملكرد كارمندان چه تمهيداتى انديشيده اند؟؟؟؟ به نظرتان عملكرد كارمندان چه تمهيداتى انديشيده اند؟؟؟؟ به نظرتان 
آيا نامى بهتر از همياران كرونا براى اين گونه كارمندان مى آيا نامى بهتر از همياران كرونا براى اين گونه كارمندان مى 
شود گذاشت؟؟؟؟ جالبتر از همه مدير آن اداره كل بود كه شود گذاشت؟؟؟؟ جالبتر از همه مدير آن اداره كل بود كه 
اصال و ابدا از اتاقش سرش را بيرون نياورد تا ببيند كه اين اصال و ابدا از اتاقش سرش را بيرون نياورد تا ببيند كه اين 
اعضاى تيمش چطورى ماى غريب و بيكس را به هم پاس اعضاى تيمش چطورى ماى غريب و بيكس را به هم پاس 
مى دادند!!!!!  حاال نمى دانم آيا با خبر شدن مثال استاندارى، مى دادند!!!!!  حاال نمى دانم آيا با خبر شدن مثال استاندارى، 
بعنوان باالترين ناظر بر عملكرد دستگاههاى استان، تاثيرى بعنوان باالترين ناظر بر عملكرد دستگاههاى استان، تاثيرى 
بر عملكرد اين كارمندان دارد؟ يا نه؟ و آيا امكان جلوگيرى بر عملكرد اين كارمندان دارد؟ يا نه؟ و آيا امكان جلوگيرى 
از تكرار چنين برخوردهايى وجود دارد يا نه؟ امرى است از تكرار چنين برخوردهايى وجود دارد يا نه؟ امرى است 
كه بعد از خواندن اين مطلب و پيگيرى آن معلوم مى شودكه بعد از خواندن اين مطلب و پيگيرى آن معلوم مى شود

  همياران كرونا 
مهدى نجيمى

فرماندار تويسركان در مراسم افتتاحيه كشتارگاه مرغ فرماندار تويسركان در مراسم افتتاحيه كشتارگاه مرغ 
لذيذ(طاليى) گفت: در سطح شهرستان خرد جمعى لذيذ(طاليى) گفت: در سطح شهرستان خرد جمعى 
گرفت تا اين مجموعه احيا شد. رسول حسينى اظهار گرفت تا اين مجموعه احيا شد. رسول حسينى اظهار 
رفع  براى  ويژه  نگاه  آب  و  زيست  محيط  رفع داشت:  براى  ويژه  نگاه  آب  و  زيست  محيط  داشت: 

مشكالت احتمالياين واحد داشته باشند.مشكالت احتمالياين واحد داشته باشند.
وى با تأكيد بر اينكه اين كشتارگاه ظرفيت تأمين مرغ وى با تأكيد بر اينكه اين كشتارگاه ظرفيت تأمين مرغ 
ئر  گفت:  دارد،  را  همجوار  هاى  شهرستان  و  ئر داخل  گفت:  دارد،  را  همجوار  هاى  شهرستان  و  داخل 

صورت مازاد به ديگر استان ها نيز صادر مى شود.صورت مازاد به ديگر استان ها نيز صادر مى شود.
و  كرد  عنوان  نفر  و   كرد  عنوان  نفر  را 120120  طرح  اين  اشتغالزايى  را وى  طرح  اين  اشتغالزايى  وى 
گفت: احياى اين واحد تحول عظيم در زمينه جهش گفت: احياى اين واحد تحول عظيم در زمينه جهش 

توليد در شهرستان است .توليد در شهرستان است .
تومان  ميليارد  تومان   ميليارد   7070 را  واحد  اين  ثابت  سرمايه  وى  را   واحد  اين  ثابت  سرمايه  وى   
و  مرغ  گوشت  تن  هزار  و   مرغ  گوشت  تن  هزار   1010 افزود:  و  كرد  افزود: عنوان  و  كرد  عنوان 

فرآورده هاى آن در اين واحد انجام مى شود.فرآورده هاى آن در اين واحد انجام مى شود.
همدان  استاندارى  اقتصادى  امور  هماهنگى  همدان معاون  استاندارى  اقتصادى  امور  هماهنگى  معاون 
نيز در اين مراسم گفت: مديران بايد سطح توليد و نيز در اين مراسم گفت: مديران بايد سطح توليد و 

اشتغال استان را حفظ و توسعه دهند.اشتغال استان را حفظ و توسعه دهند.
ظاهر پور مجاهد با تأكيد بر اينكه ايجاد واحد هاى ظاهر پور مجاهد با تأكيد بر اينكه ايجاد واحد هاى 
حال  در  ولى  است  توسعه  راههاى  از  يكى  حال جديد  در  ولى  است  توسعه  راههاى  از  يكى  جديد 

حاضر با توجه به باالرفتن هزينه ها حاضر با توجه به باالرفتن هزينه ها كار سختى است، كار سختى است، 
گفت: بايد به دنبال احياى واحدهاى توليدى راكد در گفت: بايد به دنبال احياى واحدهاى توليدى راكد در 

شهرستان ها بود.شهرستان ها بود.
وى با اشاره به وى با اشاره به شروع كار پرواز بندى شروع كار پرواز بندى 55هزار رأسى هزار رأسى 
و شكل گيرى دو واحد توليدى توسط واحد گلرنگ و شكل گيرى دو واحد توليدى توسط واحد گلرنگ 
تويسركان  شهرستان  در  جديد  صنعتى  ناحيه  تويسركان در  شهرستان  در  جديد  صنعتى  ناحيه  در 
شده  زيادى  هاى  پيگيرى  واحدها  اين  براى  شده گفت:  زيادى  هاى  پيگيرى  واحدها  اين  براى  گفت: 

است.است.
سرمايه  ماندن  راكد  را  ها  پروژه  توقف  سرمايه پورمجاهد  ماندن  راكد  را  ها  پروژه  توقف  پورمجاهد 
عنوان كرد و افزود: بايد با حمايت واحدهاى موجود عنوان كرد و افزود: بايد با حمايت واحدهاى موجود 
تا  باشيم  داشته  را  توليد  واحد  در  ظرفيت  تا افزايش  باشيم  داشته  را  توليد  واحد  در  ظرفيت  افزايش 

سرمايه در گردش درآيد. سرمايه در گردش درآيد. 
نيز  توليدى  واحدهاى  احياى  اينكه  بر  تأكيد  با  نيز وى  توليدى  واحدهاى  احياى  اينكه  بر  تأكيد  با  وى 
در دستور ما بايد باشد، گفت: با وجود اينكه پرونده در دستور ما بايد باشد، گفت: با وجود اينكه پرونده 
ها اغلب مسير ادارى اجرايى و قضايى و مشكالت ها اغلب مسير ادارى اجرايى و قضايى و مشكالت 
و  طرح  ولى  بگذارند  سر  پشت  بايد  را  ها  بانك  و با  طرح  ولى  بگذارند  سر  پشت  بايد  را  ها  بانك  با 
واحدهاى بسيار بزرگتر از اين نيز در استان احيا شده واحدهاى بسيار بزرگتر از اين نيز در استان احيا شده 

است.است.
همدان  استاندارى  اقتصادى  امور  هماهنگى  همدان معاون  استاندارى  اقتصادى  امور  هماهنگى  معاون 

با بيان اينكه امروز دشمن به هر شكل مشكالت و با بيان اينكه امروز دشمن به هر شكل مشكالت و 
كرده،  ايجاد  توليد  و  گشور  براى  را  هايى  كرده، گرفتارى  ايجاد  توليد  و  گشور  براى  را  هايى  گرفتارى 
و  جامعه  مشكالت  از  كنيم  تالش  بايد  همه  و گفت:  جامعه  مشكالت  از  كنيم  تالش  بايد  همه  گفت: 

مردم حل كنيم.مردم حل كنيم.
وى خطاب به كارمندان و كارشناسان ادارات گفت: وى خطاب به كارمندان و كارشناسان ادارات گفت: 

كار امروز مراجعين را به فردا نيندازيد.كار امروز مراجعين را به فردا نيندازيد.
تويسركان  باالى  ظرفيت  به  اشاره  با  مجاهد  پور  تويسركان   باالى  ظرفيت  به  اشاره  با  مجاهد  پور   
در توليد مرغ و تخم مرغ گفت: تويسركان در همه در توليد مرغ و تخم مرغ گفت: تويسركان در همه 

عرصه حرف براى گفتن دارد.عرصه حرف براى گفتن دارد.
وى با بيان اينكه وقتى قيمت ها باال مى رود توليد وى با بيان اينكه وقتى قيمت ها باال مى رود توليد 
توجيه پيدا مى كند، گفت: در شهرك بهاران كه توجيه پيدا مى كند، گفت: در شهرك بهاران كه 4545  
كار  و  خريدارى  قطعات  همه  داشتيم  توسعه  كار هكتار  و  خريدارى  قطعات  همه  داشتيم  توسعه  هكتار 

هم خود را آغاز كردند.هم خود را آغاز كردند.
همدان  استاندارى  اقتصادى  امور  هماهنگى  همدان معاون  استاندارى  اقتصادى  امور  هماهنگى  معاون 
فرد  دغدغه  كه  دانست  بركت  با  را  زندگى  و  فرد عمر  دغدغه  كه  دانست  بركت  با  را  زندگى  و  عمر 
امروز  افزود:   و  باشد  مردم  براى  كوشش  و  امروز تالش  افزود:   و  باشد  مردم  براى  كوشش  و  تالش 
روز فداكارى است، روزى است كه بايد شبانه روز روز فداكارى است، روزى است كه بايد شبانه روز 

تالش كرد. تالش كرد. 
وى تأكيد كرد: تويسركان هرآنچه شود افتخار ماست.وى تأكيد كرد: تويسركان هرآنچه شود افتخار ماست.

جناب آقاى                    محمــد سلگـىمحمــد سلگـى

رياست محترم بانك كشاورزى شعبه فرسفج تويسركان
بحق رفتار شايسته، مشترى مدارى و تكريم ارباب رجوع توسط حضرتعالى و پرسنل 

محترم آن بانك موجبات رضايتمندى اكثريت شوراهاى اسالمى روستاهاى بخش 
قلقلرود را فراهم نموده است. جاى دارد به مصداق من لم يشكر المخلوق لم يشكر من لم يشكر المخلوق لم يشكر 

الخالقالخالق بخاطر حسن برخورد از جنابعالى و همكارانتان كمال تقدير و تشكر را داشته و از  جناب آقاى

دكتر هوشنگ حيدرنژادياندكتر هوشنگ حيدرنژاديان مدير محترم شعب بانك كشاورزى استان 
نيز جهت انتخاب چنين فرد شايسته اى تقدير مى نماييم. توفيقات روز افزون شما عزيزان را 

از خدواند منان خواستاريم.
على قلخانى ـ رئيس شوراى اسالمى روستاى چاشتخوره

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى همدان در مراسم افتتاح كشتارگاه مرغ طاليى تويسركان تأكيد كرد:معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى همدان در مراسم افتتاح كشتارگاه مرغ طاليى تويسركان تأكيد كرد:
كارمندان و كارشناسان استان كار ارباب رجوع را از امروز به فردا كارمندان و كارشناسان استان كار ارباب رجوع را از امروز به فردا 

نيندازندنيندازند

واژه  با  مسئولين  و  مردم  كه  است  واژه ماه  با  مسئولين  و  مردم  كه  است  99ماه  حدود حدود 
گفتار  بين  اين  در  و  اند  شده  آشنا  كرونا  گفتار منحوس  بين  اين  در  و  اند  شده  آشنا  كرونا  منحوس 
و رفتارهاى جالبى هم از جانب مردم ديده شده و و رفتارهاى جالبى هم از جانب مردم ديده شده و 
هم از جانب مسئولين. هم از جانب عوام و هم از هم از جانب مسئولين. هم از جانب عوام و هم از 
نه  تعداد  نه ماه  تعداد  اين 99ماه  گذشت  از  پس  خواص.  اين جانب  گذشت  از  پس  خواص.  جانب 
چندان كمى دچار اين بيمارى شدند و هزينه هاى چندان كمى دچار اين بيمارى شدند و هزينه هاى 
و  كارمندان  از  برخى  دادند.  زيادى  روانى  و  و مالى  كارمندان  از  برخى  دادند.  زيادى  روانى  و  مالى 
كاركنان به خصوص در بخش بهداشت و درمان هم كاركنان به خصوص در بخش بهداشت و درمان هم 
متحمل زحمات زياد و طاقت فرسايى شدند. برخى متحمل زحمات زياد و طاقت فرسايى شدند. برخى 
از مشاغل هم با ركود و كسادى و تعطيلى مواجه از مشاغل هم با ركود و كسادى و تعطيلى مواجه 

شدند آن هم در اين شرايط و اوضاع اقتصادى.شدند آن هم در اين شرايط و اوضاع اقتصادى.
خالصه كالم در هر بخش و قسمتى از جامعه همه خالصه كالم در هر بخش و قسمتى از جامعه همه 
افراد به نوعى با اين ويروس منحوس درگير بودند. افراد به نوعى با اين ويروس منحوس درگير بودند. 
ستاد كرونا هم در اشكال و اقسام مختلفش عملكرد ستاد كرونا هم در اشكال و اقسام مختلفش عملكرد 

خودش را داشت. هرچند گاهى پارادوكسهاى جالبى از جانب هر دو خودش را داشت. هرچند گاهى پارادوكسهاى جالبى از جانب هر دو 
بخش دولتى و مردمى ديده شد؛ از سفر هاى ناگهانى در هر فرصتى بخش دولتى و مردمى ديده شد؛ از سفر هاى ناگهانى در هر فرصتى 
و برپايى اجتماعات مختلف گرفته تا ساده انگارى مقابله با بيمارى و و برپايى اجتماعات مختلف گرفته تا ساده انگارى مقابله با بيمارى و 
عدم استفاده ازماسك و ... از جانب مردم و از ايجاد تجمعات اجبارى عدم استفاده ازماسك و ... از جانب مردم و از ايجاد تجمعات اجبارى 
جهت گرفتن سيم كارت گرفته تا ثبت نام براى وامهاى يك ميليونى و جهت گرفتن سيم كارت گرفته تا ثبت نام براى وامهاى يك ميليونى و 
بازگشايى يك هفته اى مدارس در آغاز مهر و بعد تعطيل كردن آنها از بازگشايى يك هفته اى مدارس در آغاز مهر و بعد تعطيل كردن آنها از 
جانب دولت نمونه هاى اندكى از برخوردهايى است كه تنها مگر انجام جانب دولت نمونه هاى اندكى از برخوردهايى است كه تنها مگر انجام 

دهندگان آن بتوانند براى آن توجيهى پيدا كنند.دهندگان آن بتوانند براى آن توجيهى پيدا كنند.
هرچند اين دوران كرونايى براى گروهى دوران طاليى بود و با افزايش هرچند اين دوران كرونايى براى گروهى دوران طاليى بود و با افزايش 
با رويه و بى رويه و با دليل و بى دليل قيمتها، ظاهر دنياى خودشان را با رويه و بى رويه و با دليل و بى دليل قيمتها، ظاهر دنياى خودشان را 

فقط در چشم ديگران، عوض كردند.فقط در چشم ديگران، عوض كردند.
و البته همانطور كه برخى از مردم هيچ تغيير خاصى در رفتار و عادات و البته همانطور كه برخى از مردم هيچ تغيير خاصى در رفتار و عادات 
عادات  به  ادارات  در  كه  هم  كسانى  هستند  اند  نكرده  ايجاد  عادات خودشان  به  ادارات  در  كه  هم  كسانى  هستند  اند  نكرده  ايجاد  خودشان 
خودشان ادامه مى دهند و عالوه بر كند كردن روند پيشرفت كارهاى خودشان ادامه مى دهند و عالوه بر كند كردن روند پيشرفت كارهاى 
ارباب رجوع باعث ترددهاى غير ضرورى در سطح شهر و حتى استان ارباب رجوع باعث ترددهاى غير ضرورى در سطح شهر و حتى استان 
مى شوند و جالبتر اين جاست كه مثل هميشه دولتيان براى مردم جريمه مى شوند و جالبتر اين جاست كه مثل هميشه دولتيان براى مردم جريمه 
با  زيادى  حد  تا  خودش  پيكره  قبال  در  اما  گيرد  مى  نظر  در  را  با هايى  زيادى  حد  تا  خودش  پيكره  قبال  در  اما  گيرد  مى  نظر  در  را  هايى 
تساهل برخورد مى كند. مثال براى نزدن ماسك جريمه اين است كه تساهل برخورد مى كند. مثال براى نزدن ماسك جريمه اين است كه 

كار ارباب!!! رجوع در ادارات راه نيوفتد، اما در صورتى كه كار ارباب كار ارباب!!! رجوع در ادارات راه نيوفتد، اما در صورتى كه كار ارباب 
رجوع از جانب كارمندان با مشكل مواجه شود هيچ برخوردى صورت رجوع از جانب كارمندان با مشكل مواجه شود هيچ برخوردى صورت 

نمى گيرد!!نمى گيرد!!
 در اين بين چند جمله منحوستر از كرونا وجود دارد كه اگر ستاد كرونا  در اين بين چند جمله منحوستر از كرونا وجود دارد كه اگر ستاد كرونا 
بتواند كارمندان را مجاب و يا مجبور كند كه از اين جمالت استفاده بتواند كارمندان را مجاب و يا مجبور كند كه از اين جمالت استفاده 
نكنند كار اراب رجوع رونق و قوام بسيار بيشترى پيدا مى كند و در نكنند كار اراب رجوع رونق و قوام بسيار بيشترى پيدا مى كند و در 
صورت ايجاد آرامش روانى تردد ارباب!!! رجوع در خيابانها و ادارات صورت ايجاد آرامش روانى تردد ارباب!!! رجوع در خيابانها و ادارات 
است.  جلسه  اداره  رئيس  از:  عبارتند  جمالت  اين  شود.  مى  كمتر  است. نيز  جلسه  اداره  رئيس  از:  عبارتند  جمالت  اين  شود.  مى  كمتر  نيز 

مسئولش به مرخصى رفته است. اين كپى را هم بياور.مسئولش به مرخصى رفته است. اين كپى را هم بياور.
شايد كسانى كه گذرشان به ادارات نيفتاده ندانند اما كسانى كه تجربه شايد كسانى كه گذرشان به ادارات نيفتاده ندانند اما كسانى كه تجربه 
اش را دارند كامال لمس مى كنند كه هر يك از اين جمالت به موقع اش را دارند كامال لمس مى كنند كه هر يك از اين جمالت به موقع 
خودش از ضربه يك پتك هم مهلكتر است. و هريك از اين جمالت خودش از ضربه يك پتك هم مهلكتر است. و هريك از اين جمالت 
ارباب!!!!  متوالى  روزهاى  در  و  بار  چندين  كه  بار  يك  فقط  نه  ارباب!!!! گاهى  متوالى  روزهاى  در  و  بار  چندين  كه  بار  يك  فقط  نه  گاهى 

رجوع را مجبور به ديدار راهروها و اتاقها و ميزهاى ادارات مى كند.رجوع را مجبور به ديدار راهروها و اتاقها و ميزهاى ادارات مى كند.
در حالى كه دست كم بر نگارنده مشخص نيست كه آيا وقتى يك نفر در حالى كه دست كم بر نگارنده مشخص نيست كه آيا وقتى يك نفر 
ولو رئيس، به هر دليلى، در اداره نباشد، آيا هيچ كس ديگرى جايگزين ولو رئيس، به هر دليلى، در اداره نباشد، آيا هيچ كس ديگرى جايگزين 
و مسئول انجام كارهاى او نيست؟ يا كارمند ديگرى غير از رئيس كه و مسئول انجام كارهاى او نيست؟ يا كارمند ديگرى غير از رئيس كه 
مسئوليت انجام كار يك ارباب!!! رجوع را دارد در زمان خروج از اداره مسئوليت انجام كار يك ارباب!!! رجوع را دارد در زمان خروج از اداره 

كسى را جايگزين خود نمى كند؟كسى را جايگزين خود نمى كند؟

البته يك رسم نا نوشته ديگر اين است كه وقتى ارباب رجوع البته يك رسم نا نوشته ديگر اين است كه وقتى ارباب رجوع 
به اداره اى مراجعه مى كند چند قلم مدرك اوليه سفارش مى به اداره اى مراجعه مى كند چند قلم مدرك اوليه سفارش مى 
دهند و بعد از تهيه آنها تازه متوجه مى شوى كه با آوردن دهند و بعد از تهيه آنها تازه متوجه مى شوى كه با آوردن 
اين مواد اوليه تازه ثابت كرده اى پاى كارى و بايد براى تهيه اين مواد اوليه تازه ثابت كرده اى پاى كارى و بايد براى تهيه 
بقيه مدارك هم دستور جديد بگيرى. تازه اين موارد درون بقيه مدارك هم دستور جديد بگيرى. تازه اين موارد درون 
اداره اى است. وگرنه گاهى پس از يكى دو؛ روز؟ نه. هفته؟ اداره اى است. وگرنه گاهى پس از يكى دو؛ روز؟ نه. هفته؟ 
فالن  گويند  مى  تازه  سال،  گاهى  ولى  شايد.  ماه؟  خير.  فالن نه  گويند  مى  تازه  سال،  گاهى  ولى  شايد.  ماه؟  خير.  نه 
اداره هم بهمان مدرك را مى خواهد.  و بعد كه مدارك را اداره هم بهمان مدرك را مى خواهد.  و بعد كه مدارك را 
براى دومى جور مى كنى مى بينى استعالم چند اداره وقتش براى دومى جور مى كنى مى بينى استعالم چند اداره وقتش 

تمام شده.تمام شده.
عمق مطلب زمانى مشخص مى شود كه براى گرفتن برخى عمق مطلب زمانى مشخص مى شود كه براى گرفتن برخى 
از  بيشتر  گاهى  و  از استعالم  بيشتر  گاهى  و  حدود 2525استعالم  چيزى  بايد  مجوزها  حدود از  چيزى  بايد  مجوزها  از 
ادارات مختلف از سطح شهرستانى تا استانى گرفته شود كه ادارات مختلف از سطح شهرستانى تا استانى گرفته شود كه 
صد البته و به طور قطع و يقين اين كار براى هماهنگى امور صد البته و به طور قطع و يقين اين كار براى هماهنگى امور 
و پيش نيامدن مشكل در آينده  براى مالك اين كار نياز است. اما يكى و پيش نيامدن مشكل در آينده  براى مالك اين كار نياز است. اما يكى 
از مشكالت موجود در نظر گرفتن زمان محدود از جانب ادارات براى از مشكالت موجود در نظر گرفتن زمان محدود از جانب ادارات براى 
اين استعالمات است كه گاهى تا پاسخ آخرى را دريافت مى كنى اوليها اين استعالمات است كه گاهى تا پاسخ آخرى را دريافت مى كنى اوليها 
زمانشان به پايان رسيده است و در اين اوضاع كرونايى تصور كنيد كه زمانشان به پايان رسيده است و در اين اوضاع كرونايى تصور كنيد كه 
را  خود  آمد  و  رفت  مختلف  سطوح  در  بايد  بار  چند  رجوع  را ارباب!!!  خود  آمد  و  رفت  مختلف  سطوح  در  بايد  بار  چند  رجوع  ارباب!!! 
تكراركند. حال بماند كه همانطور كه در گذشته هم در نداى توى به امر تكراركند. حال بماند كه همانطور كه در گذشته هم در نداى توى به امر 
استفاده از شبكه دولت پرداخته شده، ولى جادارد كه در همين جا هم به استفاده از شبكه دولت پرداخته شده، ولى جادارد كه در همين جا هم به 
اين مورد اشاره كنيم كه از فهرست مواردى كه موجبات تردد هاى غير اين مورد اشاره كنيم كه از فهرست مواردى كه موجبات تردد هاى غير 

ضرورى را افزايش مى دهد جا نمانده باشد.  ضرورى را افزايش مى دهد جا نمانده باشد.  
حال با توجه به اين كه جا دارد در هر موقعيتى تهديدها را به فرصت حال با توجه به اين كه جا دارد در هر موقعيتى تهديدها را به فرصت 
تبديل كرد و همچنين جا دارد كه ايجاد نظم براى همه اقشار اجتماعى تبديل كرد و همچنين جا دارد كه ايجاد نظم براى همه اقشار اجتماعى 
در سطحى يكسان اتفاق بيفتد تا به نوعى درزمان رعايت فاصله هاى در سطحى يكسان اتفاق بيفتد تا به نوعى درزمان رعايت فاصله هاى 
دستگاه  و  كرونا  ستاد  كنيم  رعايت  هم  را  اجتماعى  عدالت  دستگاه اجتماعى،  و  كرونا  ستاد  كنيم  رعايت  هم  را  اجتماعى  عدالت  اجتماعى، 
هاى تصميم ساز كه براى مردم محروميتهايى را در مقابل عدم رعايت هاى تصميم ساز كه براى مردم محروميتهايى را در مقابل عدم رعايت 
پروتكل ها در نظر مى گيرند جهت نظم دهى بيشتر به امور براى استفاده پروتكل ها در نظر مى گيرند جهت نظم دهى بيشتر به امور براى استفاده 
از اين جمالت مخرب هم كه در باال به آنها اشاره شد محروميت هايى از اين جمالت مخرب هم كه در باال به آنها اشاره شد محروميت هايى 

در نظر بگيرنددر نظر بگيرند

تهديد كرونا را به فرصتى براى هماهنگى 
تبديل كنيم

رئيس ستاد كروناى شهرستان تويسركانرئيس ستاد كروناى شهرستان تويسركان



نداى توىخبــــرىخبــــرى22 neday_toy@yahoo.com
 https://telegram.me/nedaytoy

هفته نامه فرهنگى، اقتصادى، ورزشى، سياسى، طنز و سرگرمى سالم، معلومات عمومى، هنرى و...
سال شانزدهم، يكشنبه، 20 مهر 99 ،  2721 صفر 1441 ،  11 اكتبر 2020 ، شماره 567

فرماندار تويسركان در فرماندار تويسركان در  دومين جلسه ستاد  دومين جلسه ستاد 
ساماندهى امور جوانان شهرستان تويسركانساماندهى امور جوانان شهرستان تويسركان  
بيان كرد: شعار ندهيم، اگر مى توانيم براى بيان كرد: شعار ندهيم، اگر مى توانيم براى 

جوانان كارى كنيمجوانان كارى كنيم
امروز  اينكه  بر  تأكيد  با  حسينى  امروز رسول  اينكه  بر  تأكيد  با  حسينى  رسول 
مشكل ترين كار در جامعه ما جوان دارى مشكل ترين كار در جامعه ما جوان دارى 
است، گفت: ارتباط ما با نسل جوانان زياد است، گفت: ارتباط ما با نسل جوانان زياد 
است.   آمده  بوجود  نسل  گسست  و  است.  شده  آمده  بوجود  نسل  گسست  و  شده 
وضعيت  كاهش  در  كرونا  كه  اين  به  وضعيت وى  كاهش  در  كرونا  كه  اين  به  وى 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  گذشته ازدواج  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  ازدواج 
تأثير زيادى داشته است، اشاره كرد و گفت: تأثير زيادى داشته است، اشاره كرد و گفت: 
اگر زيرساختهاى شهرستان فعال شود زمينه اگر زيرساختهاى شهرستان فعال شود زمينه 

اشتغال و ازدواج جوانان فراهم مى شود. اشتغال و ازدواج جوانان فراهم مى شود. 
وى افزود: چون دومين شهرستان در جذب وى افزود: چون دومين شهرستان در جذب 
تسهيالت اشتغال روستايى شديم سايت را تسهيالت اشتغال روستايى شديم سايت را 

بروى ما بسته اند.بروى ما بسته اند.
فعال  در  كرد:  تصريح  تويسركان  فعال فرماندار  در  كرد:  تصريح  تويسركان  فرماندار 
ما  را  كمك  و  تسهيالت  ها  سمن  ما سازى  را  كمك  و  تسهيالت  ها  سمن  سازى 
ها  سمن  از  فعاليت  و  دهيم  مى  ها انجام  سمن  از  فعاليت  و  دهيم  مى  انجام 

صورت گيرد.صورت گيرد.

مبلغ  به  وام  فقره  مبلغ   به  وام  فقره   610610 پرداخت  به  وى  پرداخت   به  وى   
به  امسال  ماهه  شش  در  ريال  به ميليار  امسال  ماهه  شش  در  ريال  392392ميليار 
هر  تشكيل  گفت:  و  كرد  اشاره  هر زوجين  تشكيل  گفت:  و  كرد  اشاره  زوجين 
و  نيست  بخش  رضايت  سمن  يك  و روستا  نيست  بخش  رضايت  سمن  يك  روستا 

اين طرح بايد بيشتر پيگيرى شود. اين طرح بايد بيشتر پيگيرى شود. 
حسينى افزود: افراد خير در شهرستان بويژه حسينى افزود: افراد خير در شهرستان بويژه 
سريعتر  نيستند،  كم  ازدواج  بحث  سريعتر براى  نيستند،  كم  ازدواج  بحث  براى 

انجمن خيرين ازدواج شكل بگيرد.انجمن خيرين ازدواج شكل بگيرد.
دبير  و  جوانان  و  ورزش  اداره  دبير سرپرست  و  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست 
شهرستان  جوانان  امور  ساماندهى  شهرستان ستاد  جوانان  امور  ساماندهى  ستاد 
وام  تسهيالت  آمار  ارائه  با  وام تويسركان  تسهيالت  آمار  ارائه  با  تويسركان 
امسال  نخست  ماهه  امسال   نخست  ماهه   66 در  بانك ها  در ازدواج  بانك ها  ازدواج 
گفت: گفت: 610610 فقره تسهيالت ازدواج به مبلغ  فقره تسهيالت ازدواج به مبلغ 
392,000,000,000392,000,000,000 ريال از طرف بانك هاى  ريال از طرف بانك هاى 

شهرستان به زوجين اعطاشده است.شهرستان به زوجين اعطاشده است.
در  رقم  اين  در   رقم  اين  كرد:  تصريح  كرد:شايسته  تصريح  شايسته 
مبلغ  كه  مبلغ   كه   9898 سال  مشابه  مدت  با  سال مقايسه  مشابه  مدت  با  مقايسه 
  00//127127 حدود  بود،  حدود   بود،   172,650,000,000172,650,000,000

افزايش داشته است.افزايش داشته است.
اداره  فرهنگى  برنامه هاى  از  گزارشى  اداره وى  فرهنگى  برنامه هاى  از  گزارشى  وى 

نخست  ماهه  شش  در  جوانان  و  نخست ورزش  ماهه  شش  در  جوانان  و  ورزش 
سال سال 9999 ارائه داد و از ادارات مختلف عضو  ارائه داد و از ادارات مختلف عضو 
برگزارى  در  جوانان  امور  ساماندهى  برگزارى ستاد  در  جوانان  امور  ساماندهى  ستاد 

برنامه هاى مختلف فرهنگى تشكر كرد. برنامه هاى مختلف فرهنگى تشكر كرد. 
كل  اداره  جوانان  امور  و  فرهنگى  كل معاون  اداره  جوانان  امور  و  فرهنگى  معاون 
ورزش و جوانان استان همدان نيز در اين ورزش و جوانان استان همدان نيز در اين 
شهرستان  كه  كرد  اميدوارى  ابراز  شهرستان جلسه  كه  كرد  اميدوارى  ابراز  جلسه 
خيرين  مجمع  حوزه  در  بتواند  خيرين تويسركان  مجمع  حوزه  در  بتواند  تويسركان 

ازدواج نيز پيشرفت هايى داشته باشد. ازدواج نيز پيشرفت هايى داشته باشد. 
داراى  نهاد  مردم  هاى  سمن  وضعيت  داراى وى  نهاد  مردم  هاى  سمن  وضعيت  وى 
مجوز از سوى ورزش و جوانان شهرستان مجوز از سوى ورزش و جوانان شهرستان 
سازمان هاى  افزود:  و  ندانست  مطلوب  سازمان هاى را  افزود:  و  ندانست  مطلوب  را 
در  بيشترى  جديت  با  روستايى  در مردم نهاد  بيشترى  جديت  با  روستايى  مردم نهاد 
شهرستان تويسركان پيگيرى شوند و بتوانند شهرستان تويسركان پيگيرى شوند و بتوانند 
طرح و برنامه هاى خوبى در روستاها اجرا طرح و برنامه هاى خوبى در روستاها اجرا 

كنند.كنند.
وى تصريح كرد: تنها اعتباراتى كه تخصيص وى تصريح كرد: تنها اعتباراتى كه تخصيص 
صددرصدى دارد اعتبارات سمن هاست كه صددرصدى دارد اعتبارات سمن هاست كه 
اميد است شهرستان تويسركان بتواند از اين اميد است شهرستان تويسركان بتواند از اين 

ظرفيت استفاده نمايد.ظرفيت استفاده نمايد.

مسئوالن  حضور  با  تويسركان  شهرستان  بومگردى  اقامتگاه  مسئوالن اولين  حضور  با  تويسركان  شهرستان  بومگردى  اقامتگاه  اولين 
افتتاح شد.افتتاح شد.

اين اقامتگاه بوم گردى كه با هزينه بخش خصوص بدون تسهيالت اين اقامتگاه بوم گردى كه با هزينه بخش خصوص بدون تسهيالت 
بانكى ساخته شده است شامل بانكى ساخته شده است شامل 44سوئيت پنج نفره مى باشد.سوئيت پنج نفره مى باشد.

ظرفيت كامل اين اقامتگاه ظرفيت كامل اين اقامتگاه 2020 نفر است كه در مجموع  نفر است كه در مجموع 700700 ميليون  ميليون 

تومان جهت احداث آن سرمايه گذارى شده است.تومان جهت احداث آن سرمايه گذارى شده است.
نخستين اقامتگاه بوم گردى تويسركان در باغى به مساحت نخستين اقامتگاه بوم گردى تويسركان در باغى به مساحت 97009700  
متر مربع با زيربناى متر مربع با زيربناى 150150 متر مربع در ارتفاعات باغ هاى سرابى بنا  متر مربع در ارتفاعات باغ هاى سرابى بنا 

شده است.شده است.
اقامتگاه بوم گردى ده بنه براى اقامتگاه بوم گردى ده بنه براى 33 نفر اشتغالزايى داشته است. نفر اشتغالزايى داشته است.

ده بنه نخستين اقامتگاه بومگردى تويسركان
استان  منطقه اى  آب  شركت  استان مديرعامل  منطقه اى  آب  شركت  مديرعامل 
از  كيلومتر  از   كيلومتر   138138 اليروبى  از  اليروبى همدان  از  همدان 
رودخانه هاى استان با استفاده از اعتبارات رودخانه هاى استان با استفاده از اعتبارات 

خسارت بر سيل سال خسارت بر سيل سال 9898 خبر داد.   خبر داد.  
نقش  بر  تاكيد  با  ستوده  منصور  نقش مهندس  بر  تاكيد  با  ستوده  منصور  مهندس 
سيالب،  كنترل  در  رودخانه ها  سيالب، موثرى  كنترل  در  رودخانه ها  موثرى 
بر  خسارت  اعتبارات  محل  از  كرد:  بر اظهار  خسارت  اعتبارات  محل  از  كرد:  اظهار 
ميليارد  سه  حدود  كه  گذشته  سال  ميليارد سيل  سه  حدود  كه  گذشته  سال  سيل 
اليروبى  به  آن  اعظم  بخشى  بود؛  اليروبى تومان  به  آن  اعظم  بخشى  بود؛  تومان 
و  يافت  اختصاص  استان  و رودخانه هاى  يافت  اختصاص  استان  رودخانه هاى 
رودخانه ها  اليروبى  به  پيمانكار  طريق  رودخانه ها از  اليروبى  به  پيمانكار  طريق  از 

اقدام شد.اقدام شد.
استان  منطقه اى  آب  شركت  استان مديرعامل  منطقه اى  آب  شركت  مديرعامل 
همدان جمعا همدان جمعا 138138 كيلومتر از رودخانه هاى  كيلومتر از رودخانه هاى 
استان اليروبى شد. بيشترين ميزان اليروبى استان اليروبى شد. بيشترين ميزان اليروبى 
در شهرستان هاى اسدآباد و نهاوند انجام در شهرستان هاى اسدآباد و نهاوند انجام 

شد.شد.
داد: در 1616 روستاى واقع در  روستاى واقع در  ستوده ادامه داد: در ستوده ادامه 

اليروبى  كيلومتر  اليروبى   كيلومتر   32.532.5 نهاوند  نهاوند شهرستان  شهرستان 
اسدآباد  شهرستان  در  و  شد  اسدآباد انجام  شهرستان  در  و  شد  انجام 
رودخانه هاى رودخانه هاى 88 روستا به طول  روستا به طول 3333كيلومتر كيلومتر 

اليروبى شد.اليروبى شد.
شهرستان  در  همچنين  افزود:  شهرستان وى  در  همچنين  افزود:  وى 
رودخانه هاى  از  رودخانه هاى كيلومتر  از  2323كيلومتر  كبودرآهنگ كبودرآهنگ 
شهرستان   اين  روستاى  شهرستان    اين  روستاى   1616 در  در واقع  واقع 
شهرستان  در  و  گرفت  صورت  شهرستان اليروبى  در  و  گرفت  صورت  اليروبى 
فامنين رودخانه هاى واقع شده در فامنين رودخانه هاى واقع شده در 88 روستا  روستا 
به طول به طول 1616 كيلومتر، در شهرستان همدان  كيلومتر، در شهرستان همدان 
رودخانه هاى واقع شده در رودخانه هاى واقع شده در 55 روستا به طول  روستا به طول 
رودخانه هاى 1010   مالير  در  كيلومتر،  رودخانه هاى   مالير  در  كيلومتر،   10.510.5
شهرستان  در  كيلومتر،  شهرستان   در  كيلومتر،  طول 1313  به  طول روستا  به  روستا 
  44 در  شده  واقع  رودخانه هاى  در تويسركان  شده  واقع  رودخانه هاى  تويسركان 
رودخانه هاى  و  كيلومتر  رودخانه هاى   و  كيلومتر  طول 55  به  طول روستا  به  روستا 
واقع شده در يك روستا از شهرستان رزن واقع شده در يك روستا از شهرستان رزن 

به طول يك و نيم كيلومتر اليروبى شد.به طول يك و نيم كيلومتر اليروبى شد.

138كيلومتر از رودخانه هاى استان 
اليروبى شد

مدير امور 
طيور سازمان 

جهادكشاورزى 
استان همدان 

گفت: از اواخر 
آبان ماه تخم مرغ 

به صورت 
بسته بندى و 
به صورت 
شناسنامه دار 

عرضه مى شود و 
فروش شانه اى 
ممنوع خواهد 

شد.
 عليرضا قراگوزلو 
در  اينكه  بيان  با 
حال حاضر از 45 

واحد توليدكننده تخم مرغ در استان فقط 23 واحد آن در حال فعاليت 
كمبود  عرصه  اين  در  توليدكنندگان  مشكل  مهمترين  كرد:  اظهار  است 

نهاده  است.
وى با اشاره نهاده ها بيش از 60 درصد هزينه تمام شده تخم مرغ  را 
تشكيل مى دهد افزود: مشكل نوسان قيمت و  كمبود نهاده ها باعث شده 
از 524 واحد مرغدارى گوشتى در استان 84 واحد جوجه ريزى نداشته 

باشند.
اينكه  بيان  با  همدان  استان  جهادكشاورزى  سازمان  طيور  امور  مدير 
تخم مرغ نقش اساسى در تأمين پروتئين افراد دارد تصريح كرد: پروتئين 
موجود در تخم مرغ 97.3 درصد است كه اين ميزان  بيشتر از پروتئين 
موجود در شير، ماهى و گوشت بوده و از اين حيث در رده اول قرار 

دارد.
وى در ادامه به اهميت مصرف روزانه تخم مرغ براى ارتقاى شاخص 
سالمت اشاره كرد و گفت:  امروزه ديگر مصرف تخم مرغ به عنوان عامل 
خانواده ها  سبد  در  بايد  بنابراين  نيست  مطرح  خون  كلسترول  افزايش 

جاى گيرد.
جزء  به  الزم  ويتامين هاى  همه  تخم مرغ  كرد:   خاطرنشان  قراگوزلو 
ويتامين C را دارد و به علت اهميت و ارزش باالى خود باعث درمان 
 1.3 كه  شده  قلبى  بيمارى هاى  و  سرطان  از  اعم  بيمارى ها  از  بسيارى 

كالرى، آهن، كلسيم، فسفر و انرژى مورد نياز مردم را تأمين مى كند.
وى با تاكيد بر لزوم تشكيل و تكميل  زنجيره توليد مرغ در استان اظهار 
كرد: در حال حاضر تخم مرغ به صورت كيلويى فروخته مى شود و كم 
قيمت  اينكه   ضمن  شود  خريدارى  شانه اى  صورت  به  آيد  مى  پيش 
مصوب تخم مرغ 12 هزار و 500 تومان درب مرغدارى است و 14 هزار 

و 500 تومان به دست مصرف كننده مى رسد.
مدير امور طيور سازمان جهادكشاورزى استان همداندر پايان تأكيد كرد: 
از اواخر آبان ماه تخم مرغ به صورت بسته بندى و شناسنامه دار به دست 

مردم مى رسد و فروش به صورت شانه اى ممنوع خواهد شد.

فروش شانه اى تخم مرغ 
ممنوع مى شود

به دليل كسب رتبه دوم
قفل سايت تسهيالت روستايى بر روى تويسركان

كشور  كتابخوانى  مروجان  شبكه 
با حمايت معاونت امور فرهنگى 
اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
سازمان  از  تعدادى  همكارى  و 
دولتى  عمومى،  نهادهاى  و  ها 
دوره  هفتمين  خصوصى  و 
جشنواره تقدير از مروجان كشور 
فضاى  به  توجه  رويكرد  با  را 
مجازى برگزار ميك ند و در آن 
افراد،گروه ها، تشكل هاى مردمى 
داراى  غيردولتى  نهادهاى  و 
در  نوآورانه  و  مؤثر  هاى  فعاليت 
زمينه ترويج كتابخوانى را انتخاب 

و معرفى كند.
وجود  به  شرايط  به  توجه  با 
كوويد  ويروس  شيوع  و  آمده 
مختلف  بخش هاى  بر  عالوه   19
بر  ويژه  نگاه  بخش  جشنواره، 
مجازى  فضاى  به  توجه  اساس 
حوزه هاى  در  كتاب  مروجان  و 

درمانى،  كتاب  و  بهداشت 
(معلم،  كتاب  مروج  آموزشگران 
مروج  مادران  استاد)،  مربى، 
كتاب هاى  كنندگان  مبادله  كتاب، 
خبرنگاران  كتاب،  مروج  خانگى 
كتاب  مروج  روزنامه نگاران  و 

برگزار خواهد شد.
مروج  فراخوان،  اين  اساس  بر 
با  كه  است  كسى  كتاب خوانى 
فعاليت هاى  اجراى  و  طراحى 
گسترش  را  كتاب خوانى  مستمر، 
خواندن  فرآيند  يا  مى دهد 
و  عميق تر  لذت بخش تر،  را 
همچنين  مى سازد.  تأثيرگذارتر 
شامل  كتاب خوانى  ترويج 
فعاليت هايى است كه به افزايش، 
كتاب خوانى  استمرار  و  گسترش 

در ميان مردم مى انجامد.

فراخوان هفتمين جشنواره 
تقدير از مروجان كتاب خوانى

تويسركان  شهرستان  فرماندار  امنيتى  سياسى  تويسركان معاونت  شهرستان  فرماندار  امنيتى  سياسى  معاونت 
در نشست با مدير كل بيمه سالمت استان همدان با در نشست با مدير كل بيمه سالمت استان همدان با 
بيان اينكه در يكى دو سال اخير به دليل تغييراتى در بيان اينكه در يكى دو سال اخير به دليل تغييراتى در 
بيمه سالمت نارضايتى هايى پيش آماده است، گفت: بيمه سالمت نارضايتى هايى پيش آماده است، گفت: 
افزايش هزينه دريافت دفترچه خدمات و سالمت از افزايش هزينه دريافت دفترچه خدمات و سالمت از 
1010 هزار به  هزار به 670670 هزار از جمله اين نارضايتى ها است. هزار از جمله اين نارضايتى ها است.

كريم برنوسى به كريم برنوسى به بروكراسى ادارى پيچيده لنتقاد كرد و بروكراسى ادارى پيچيده لنتقاد كرد و 
افزود: نارضايتى از ساختمان و محل اداره بيمه سالمت افزود: نارضايتى از ساختمان و محل اداره بيمه سالمت 

زياد است كه بايد ساختمان را مناسب سازى كنند.زياد است كه بايد ساختمان را مناسب سازى كنند.
وى افزود: جهت صدور تأييد شهر و روستا  دفتر پيش وى افزود: جهت صدور تأييد شهر و روستا  دفتر پيش 

خوان، نفرات كم و پاسخگوى جمعيت نيستند. خوان، نفرات كم و پاسخگوى جمعيت نيستند. 
مدير كل بيمه سالمت استان همدان نيز در اين نشست مدير كل بيمه سالمت استان همدان نيز در اين نشست 
اظهار داشت: هزينه هاى درمان روز بروز گرانتر مى اظهار داشت: هزينه هاى درمان روز بروز گرانتر مى 
شود، ارائه خدمات سالمت هزينه بر است و بيمه ها شود، ارائه خدمات سالمت هزينه بر است و بيمه ها 
به عنوان يك صنعت تراز منابع و مصارف داشته باشد، به عنوان يك صنعت تراز منابع و مصارف داشته باشد، 
دارند  خدماتى  رويكرد  عمدتا  درمان  هاى  بيمه  دارند اما  خدماتى  رويكرد  عمدتا  درمان  هاى  بيمه  اما 

بحث ارائه خدمت است. بحث ارائه خدمت است. 
بيمه سالمت كه كارش درمان است تالش دارد با يك بيمه سالمت كه كارش درمان است تالش دارد با يك 
منابع محدود حداكثر استفاده و استفاده بهينه از منابع منابع محدود حداكثر استفاده و استفاده بهينه از منابع 

را داشته باشند. را داشته باشند. 
هاى  سال  خالل  سالمت  بيمه  روند  به  اشاره  هاى با  سال  خالل  سالمت  بيمه  روند  به  اشاره  با  وى وى 
افراد  خدمات  دريافت  براى  افراد   خدمات  دريافت  براى  اينكه  بيان  با  اينكه  بيان  با   9696 تا  تا    9393
ساكن روستا به هيچ عنوان تا سال گذشته هزينه اى ساكن روستا به هيچ عنوان تا سال گذشته هزينه اى 
دريافت نمى شد و صندوق بيمه سالمت همگانى كه دريافت نمى شد و صندوق بيمه سالمت همگانى كه 
55 صندوق داريم و در سال  صندوق داريم و در سال 9393 تا  تا 9595 اتفاق افتاد هر  اتفاق افتاد هر 
فردى مراجعه مى كرد و فاقد بيمه بود تحت پوشش فردى مراجعه مى كرد و فاقد بيمه بود تحت پوشش 
قانونگذار  آن  از  پس  گفت:  گيرد،  قرار  سالمت  قانونگذار بيمه  آن  از  پس  گفت:  گيرد،  قرار  سالمت  بيمه 

گفت بيمه رايگان فقط براى افرادى كه بى بضاعت و گفت بيمه رايگان فقط براى افرادى كه بى بضاعت و 
نيازمند هستند باشد. نيازمند هستند باشد. 

سالمت  بيمه  نفرى  ميليون  يك  پوشش  تحت  از  سالمت وى  بيمه  نفرى  ميليون  يك  پوشش  تحت  از  وى 
در استان در سال هاى گذشته خبر داد و افزود: اكنون در استان در سال هاى گذشته خبر داد و افزود: اكنون 
850850هزار تحت پوشش بيمه سالمت در استان هستند.هزار تحت پوشش بيمه سالمت در استان هستند.
 سال  سال 9191 رقم  رقم 102102 ميليارد تومان، طى سال  ميليارد تومان، طى سال 9393 و بعد  و بعد 
در سال در سال 9696 به  به 420420 ميليارد تومان رسيد كه به تدريج  ميليارد تومان رسيد كه به تدريج 
تأمين  در  بيفتد.  فاصله  خدمت  ارائه  بين  شد  تأمين باعث  در  بيفتد.  فاصله  خدمت  ارائه  بين  شد  باعث 
الكترونيكى  و  ارجاع  بحث  افتاد  اتفاق  هم  الكترونيكى اجتماعى  و  ارجاع  بحث  افتاد  اتفاق  هم  اجتماعى 

كردن كردن 
مدير كل بيمه سالمت استان همدانمدير كل بيمه سالمت استان همدان با بيان اينكه در  با بيان اينكه در 
كرديم  كم  را  ها  هزينه  درصد  كرديم   كم  را  ها  هزينه  درصد   8.58.5 حدود  حدود    9797 سال سال 
گفت: باالى گفت: باالى 2525درصد بسترى ها و درصد بسترى ها و عكس و سيتى و ام عكس و سيتى و ام 
آر آى آر آى از نظر علمى غيرضرورى و بخشى توسط خود از نظر علمى غيرضرورى و بخشى توسط خود 

فرد بيمار درخواست مى شود  .فرد بيمار درخواست مى شود  .
وى عدم رعايت سيستم ارجاع را يك معضل دانست وى عدم رعايت سيستم ارجاع را يك معضل دانست 
و افزود: اگر پزشك خانواده باشد مشكل برطرف مى و افزود: اگر پزشك خانواده باشد مشكل برطرف مى 

شود.شود.
وى با اعالم اين خبر كه اولين بار در استان و كشور وى با اعالم اين خبر كه اولين بار در استان و كشور 
نسخه نويسى الكترونيكى را آغاز كرديم، افزود: از نسخه نويسى الكترونيكى را آغاز كرديم، افزود: از 1515  
ماه قبل همه حقوق ها پرداخت و هيچ طلبى ندارند. ماه قبل همه حقوق ها پرداخت و هيچ طلبى ندارند. 

مديركل بيمه سالمت استان همدان افزود: بالغ بر مديركل بيمه سالمت استان همدان افزود: بالغ بر 300300  
متخصص و دندانپزشك خدمات ارائه مى دهند.متخصص و دندانپزشك خدمات ارائه مى دهند.

وى وى 6.46.4 درصد بيمه شده درصد بيمه شده بيمه سالمت استان بيمه سالمت استان را متعلق  را متعلق 
به شهرستان تويسركان عنوان كرد و افزود:  هر دفتر به شهرستان تويسركان عنوان كرد و افزود:  هر دفتر 
پيش خوان استقبال كنند ما با وى براى ارائه خدمات پيش خوان استقبال كنند ما با وى براى ارائه خدمات 

به بيمه شدگان قرارداد مى بنديم. به بيمه شدگان قرارداد مى بنديم. 

شهرستان  احمر  هالل  جمعيت  شهرستان رئيس  احمر  هالل  جمعيت  رئيس 
نداى  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  نداى تويسركان  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  تويسركان 
در  حساسيت  ايجاد  اهميت  به  اشاره  با  در توى  حساسيت  ايجاد  اهميت  به  اشاره  با  توى 
جمعيت  مانور  دومين  انجام  به  جامعه  جمعيت سطح  مانور  دومين  انجام  به  جامعه  سطح 
هالل احمر شهرستان با عنوان نذر سالمت  در هالل احمر شهرستان با عنوان نذر سالمت  در 
سطح شهر تويسركان اشاره كرد و گفت: اين سطح شهر تويسركان اشاره كرد و گفت: اين 
مانور با هدف پيشگيرى از ابتالى همشهريان مانور با هدف پيشگيرى از ابتالى همشهريان 

به بيمارى كرونا انجام شد. به بيمارى كرونا انجام شد. 
درگير  كه  زمانى  تا  اينكه  بيان  با  عزيزى  درگير رضا  كه  زمانى  تا  اينكه  بيان  با  عزيزى  رضا 
انجام  مستمرا  مانورهاى  باشيم  كرونا  انجام ويروس  مستمرا  مانورهاى  باشيم  كرونا  ويروس 
به  نسبت  مردم  متأسفانه  گفت:  شود،  به مى  نسبت  مردم  متأسفانه  گفت:  شود،  مى 
ويروس و بيمارى كرونا حساسيتشان كم شده ويروس و بيمارى كرونا حساسيتشان كم شده 

كه موجب باالرفتن آمار كرونا شده است. كه موجب باالرفتن آمار كرونا شده است. 
 وى تصريح كرد: بايد با باال بردن حساسيت  وى تصريح كرد: بايد با باال بردن حساسيت 
هاى  پروتكل  بيشتر  رعايت  زمينه  هاى همشهريان  پروتكل  بيشتر  رعايت  زمينه  همشهريان 

بهداشتى را فراهم كرد. بهداشتى را فراهم كرد. 
عنوان  ماسك  زدن  را  اصل  مهمترين  عزيزى  عنوان   ماسك  زدن  را  اصل  مهمترين  عزيزى   
تنفسى  ويروس  اين  اينكه  به  اشاره  با  و  تنفسى كرد  ويروس  اين  اينكه  به  اشاره  با  و  كرد 
تنها  گفت:  شود،  مى  آلودگى  باعث  شدت  تنها به  گفت:  شود،  مى  آلودگى  باعث  شدت  به 
راه مقابله با اين ويروس پيشگيرى و رعايت راه مقابله با اين ويروس پيشگيرى و رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى است. پروتكل هاى بهداشتى است. 
رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان تويسركان رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان تويسركان 
افزود: در اين مانور از پرسنل، اعضاى كانون افزود: در اين مانور از پرسنل، اعضاى كانون 
كمك  امدادگران  باشگاه  امدادگران،  كمك جوانان،  امدادگران  باشگاه  امدادگران،  جوانان، 
عنايت  با  مجال  اين  در  دارد  جاى  كه  عنايت گرفتيم  با  مجال  اين  در  دارد  جاى  كه  گرفتيم 
به اينكه اين افراد بدون هيچ چشم داشتى در به اينكه اين افراد بدون هيچ چشم داشتى در 
تشكر  كنند،  مى  شركت  مختلف  هاى  تشكر مراسم  كنند،  مى  شركت  مختلف  هاى  مراسم 

نمايم. نمايم. 
 عزيزى افزود: در اين مانور شبكه بهداشت و  عزيزى افزود: در اين مانور شبكه بهداشت و 

درمان، بيمارستان، مركز بهداشت نيز همكارى درمان، بيمارستان، مركز بهداشت نيز همكارى 
خوبى در پيشبرد مانور داشتند كه قابل تقدير خوبى در پيشبرد مانور داشتند كه قابل تقدير 

است. است. 
نسبت  فرماندار  حساسيت  به  اشاره  با  نسبت وى  فرماندار  حساسيت  به  اشاره  با  وى 
ويروس  روشنگرى  و  مانورهاى  برگزارى  ويروس به  روشنگرى  و  مانورهاى  برگزارى  به 
اصلى  رسالت  اينكه  به  توجه  با  گفت:  اصلى كرونا  رسالت  اينكه  به  توجه  با  گفت:  كرونا 
مانورها   ، است  آموزش  احمر  هالل  مانورها جمعيت   ، است  آموزش  احمر  هالل  جمعيت 
هاى  پروتكل  رعايت  آموزش  رويكرد  با  هاى نيز  پروتكل  رعايت  آموزش  رويكرد  با  نيز 

بهداشتى برگزار مى شود. بهداشتى برگزار مى شود. 
اين  براى  ها  ماسك  تهيه  در  افزود:  اين عزيزى  براى  ها  ماسك  تهيه  در  افزود:  عزيزى 
مانور رئيس صنعت معدن تجارت و شهردارى مانور رئيس صنعت معدن تجارت و شهردارى 

سركان ما را يارى نمودند. سركان ما را يارى نمودند. 
وى تصريح كرد: در اين مانور توزيع ماسك، وى تصريح كرد: در اين مانور توزيع ماسك، 
تب سنجى، پخش برشورهاى اطالع رسانى در تب سنجى، پخش برشورهاى اطالع رسانى در 
رسانى  اطالع  برشورهاى  نصب  كرونا،  رسانى زمينه  اطالع  برشورهاى  نصب  كرونا،  زمينه 
در بانك ها و دفاتر پيشخوان انجام مى شود. در بانك ها و دفاتر پيشخوان انجام مى شود. 

شهرستان  احمر  هالل  جمعيت  شهرستان رئيس  احمر  هالل  جمعيت  رئيس 
تويسركان از حضور بيش از تويسركان از حضور بيش از 4040 نفر، از اعضا،  نفر، از اعضا، 
داوطلبان و جوانان در اين مانور اشاره كرد و داوطلبان و جوانان در اين مانور اشاره كرد و 
امام  ميدان  تا  فرماندارى  از  مانور  اين  امام گفت:  ميدان  تا  فرماندارى  از  مانور  اين  گفت: 
باهنر  خيابان  در  افراد  بيشتر  تردد  به  توجه  باهنر با  خيابان  در  افراد  بيشتر  تردد  به  توجه  با 

انجام شد.انجام شد.

چند چند 
لحظهلحظه

 با  با 
اينترنتاينترنت

ضوابط توزيع واكسن آنفلوآنزا در 
داروخانه ها اعالم شد

در  آنفلوآنزا  واكسن  توزيع  ضوابط  دارو  و  غذا  سازمان  كنترل  تحت  مواد  و  دارو  امور  مديركل 
داروخانه ها به منظور جلوگيرى از قاچاق معكوس واكسنها، توضيح داد و ابراز اميدوارى كرد كه در 

هفته آينده بخش اول اين واكسن ها وارد بازار شود.
به گزارش ميزان، سيد حيدر محمدى درباره وضعيت توزيع واكسن آنفلوانزا در داروخانه ها، گفت: 
با توجه به برنامه اى كه براى توزيع واكسن آنفلوانزا داريم، به منظور پيشگيرى از عرضه اين واكسن 
در خارج از شبكه توزيع، برنامه ريزى كه انجام شده به اين صورت است كه داروخانه هاى سراسر 
كشور براى اولويت هاى دوم به بعد كه هنوز واكسن برايشان توزيع نشده، از طريق سامانه تى تك 

اقدام كنيم.
وى افزود: داروخانه هاى ما از طريق نرم افزار مربوطه به اين سامانه دسترسى داشتند كه از طريق 
كامپيوتر شخصى شان مى توانند وارد سامانه تى تك شوند. نام كاربرى و كلمه عبور براى سامانه 
دارو  و  غذا  سازمان  مجموعه  طريق  از  امروز  مى شود.  پيامك  داروخانه ها  موسسان  كليه  به  مذكور 
موسسان  كل  همراه  شماره  به  عبور  كلمه  و  كاربرى  نام  شد  قرار  ارتباطات،  وزارت  همكارى  با  و 
عبور  كلمه  اين  كه  داروخانه ها  همه  موسسان  كه  است  اين  مان  خواهش  شود.  پيامك  داروخانه ها 
برايشان پيامك مى شود، وارد سامانه TTAC.IR شوند و در بخش مربوط به داروخانه و از طريق 

آن بعد از توزيع واكسن آنفلوانزا، كليه تراكنش هاى مربوط به واكسن را بايد در سامانه ثبت كنند.
وى ادامه داد: به طورى كه هم تحويل واكسن را از شركت پخش و هم عرضه آن را به بيماران يا 
هموطنان با ثبت كد ملى آن ها با ارائه كارت ملى در سامانه ثبت كنند. به ازاى هر كد ملى و ثبت آن 
در سامانه، داروخانه بايد يك عدد واكسن تحويل متقاضى دهد كه هر نفر مى تواند براى سه عدد 
واكسن اقدام كند. يعنى هر شخص مى تواند سه كد ملى را براى يكبار ثبت كند. اگر كد ملى يكبار 

ثبت شد، ديگر داروخانه ديگرى نمى تواند آن را ثبت كند.
محمدى با بيان اينكه اميدواريم از اين طريق بتوانيم عرضه واكسن را در سراسر كشور به درستى 
همه  كه  است  اين  مان  خواهش  كرد:  اظهار  شود،  جلوگيرى  آن  معكوس  قاچاق  از  و  دهيم  انجام 
داروخانه هاى سراسر كشور همكارى كنند و حتما از طريق سامانه اقدام كنند. هر داروخانه اى كه نام 
كاربرى و كلمه عبور برايش پيامك نشد، به معاونت غذا و داروى شهر مربوطه مراجعه كنند تا شماره 

همراهشان براى اسن كار فعال و پيامك برايشان ارسال شود.
150 ميليون نفر در فقر شديد ناشى از كرونا

بانك جهانى نسبت به افزايش فوق العاده فقر جهانى براى اولين بار طى بيست سال گذشته هشدار 
داد.

به گزارش ايبِنا به نقل از راشاتودى، بانك جهانى هشدار داد: فقر شديد جهانى در سال 2020 براى 
ناشى از بحران ويروس كرونا افزايش فوق  اولين بار در بيش از 20 سال گذشته به دليل اختالل 

العاده خواهد يافت.
طبق گزارشى جديد، پيش بينى مى شود همه گيرىCovid-19 امسال 88 تا 115 ميليون نفر ديگر 
را به فقر شديد برساند كه بسته به شدت انقباض اقتصادى كل جمعيت تا سال 2021 به 150ميليون 

نفر مى رسد.
فقر شديد، كه به عنوان زندگى روزانه با كمتر از 1.90 دالر تعريف شده است، احتماالً بين 9.1 تا 9.4 
درصد از جمعيت جهان را تحت تاثير قرار مى دهد. اين نشان دهنده بازگشت به نرخ 9.2 درصدى 
در سال 2017 است. اگر همه گيرى خارج از كنترل نشود، انتظار مى رود نرخ فقر در سال 2020 

به 7.9 درصد كاهش يابد.
رييس گروه بانك جهانى ديويد مالپاس گفت: اين همه گيرى و ركود جهانى ممكن است بيش از 
1.4درصد از جمعيت جهان را در فقر شديد قرار دهد. براى تبذيل اين عقب گرد جدى به پيشرفت 
در توسعه و كاهش فقر، كشورها بايد با اجازه دادن به سرمايه، نيروى كار، مهارت ها و نوآورى 
براى ورود به مشاغل و بخش هاى جديد، خود را براى يك اقتصاد متفاوتى پساكرونايى آماده كنند.
بانك جهانى تخمين مى زند كه تا سال 2030، نرخ فقر جهانى حدود هفت درصد باشد. در حالى 
كه كمتر از يك دهم جمعيت جهان با درآمد كمتر از 1.90 دالر در روز زندگى مى كنند، نزديك 
به يك چهارم جمعيت با درآمد كمتر از 3.20 دالر در روز زندگى مى كنند و بيش از 40 درصد 
جمعيت جهان (تقريبا 3.3 ميليارد نفر) با درآمد كمتر از5.50 دالر در روز زندگى مى كنند. لحظه 
كنونى اين بحران فوق العاده است. هيچ بيمارى قبلى به سرعت Covid-19 به يك تهديد جهانى 

تبديل نشده است.

تازه ترين تصميم بانك مركزى براى مديريت بازار ارز
بانك مركزى در تازه ترين تصميم براى مديريت بازار ارز، سقف خريد بانك ها و صرافى ها در بازار 

متشكل ارزى را به 500 هزار دالر افزايش داد.
شمار  ارز به  بازار  ساماندهى  دولت براى  مهم ترين طرح  ارز،  متشكل  بازار  خبرآنالين،  گزارش  به 
مى رود. بازار متشكل ارز كه به نظر كارشناسان در صورت كاركرد درست مى تواند به جوالن دالالن 

و سوداگران در بازار ارز پايان داده و عالوه بر ثبات قيمت ها، نرخ ها را نيز كاهش دهد.
قرار است در بازار متشكل ارزى، معامالت اسكناس و نقد انجام شود؛ بر اين اساس صادركنندگان 
بازار  سامانه  در  را  خود  نظر  مورد  نرخ  فروش،  براى  صرافى ها  به وسيله  مى توانند  ارز  دارندگان  و 

متشكل به ثبت برسانند.
اكنون در بازار متشكل ارز، معامالت نقدى ارزهاى عمده انجام شده و معامالت حواله جات ارزى 

همچنان در سامانه نيما اجرايى مى شود.
بانك مركزى تاكنون در چندين مرحله اقدام به افزايش سقف خريد و فروش نقدى ارز در اين بازار 
كرده است، به عنوان نمونه در اواخر پارسال از 10 هزار دالر به 50 هزار يورو يا معادل آن به ساير 

ارزها تغيير يافت.
بانك مركزى دى ماه سال گذشته با ابالغ بخشنامه اى به شبكه بانكى اعالم كرد: در راستاى تسهيل 
تعامالت ارزى كارگزاران بازار متشكل ارزى، سقف خريد و فروش نقدى ارز در بازار متشكل ارزى 
افزاريش پيدا كرد. براساس بخشنامه بانك مركزى، با توجه به مصوبه يك هزار و دويست و شصت و 
چهارمين جلسه شوراى پول و اعتبار در تاريخ 1397.10.18 با موضوع تشكيل بازار متشكل معامالت 
ارز ايران، به منظور تسهيل تعامالت ارزى كارگزاران آن بازار از جمله بانك ها و صرافى هاى مجاز در 
بستر الكترونيكى بازار ياد شده، سقف خريد و فروش نقدى ارز كه تا پيش از اين به موجب بخشنامه 
شماره 60.1037 به تاريخ 1391.11.23، 10 هزار دالر بود، در بازار متشكل معامالت ارز ايران معادل 

50 هزار يورو و يا معادل آن به ساير ارزها تعيين مى شود.
حاال در تازه ترين تصميم بانك مركزى براى مديريت بازار ارز و به دنبال افزايش قيمت دالر در 
صرافى هاى بانكى تا 31 هزار تومان و در بازار در حدود 32 هزار تومان، سقف خريد بانك ها و 
صرافى ها در بازار متشكل ارزى به 500 هزار دالر افزايش مى يابد. اين اقدام بنا به اعالم بانك مركزى، 

با هدف مديريت و تنظيم بازار ارز كشور صورت مى گيرد.
بر اين اساس بانك مركزى، روزانه از طريق بازارساز 50 ميليون دالر در بازار متشكل ارزى به صورت 

اسكناس عرضه خواهد كرد.
آخرين گزارش ها از وضعيت قيمت ارز حاكى از آن است كه نرخ فروش دالر در صرافى هاى بانكى 
1200 تومان و يورو 1695 تومان افزايش يافته است. به اين ترتيب، هر دالر آمريكا در صرافى هاى 

بانكى 31 هزار و 145 تومان و يورو 36 هزار و 793 تومان قيمت دارد.

850هزار تحت پوشش بيمه سالمت در استان هستند

 ايجاد حساسيت بين اقشار مختلف با توجه به شرايط 
كرونايى موجود شهرستان الزم است

همدان  استان  آبخيزدارى  و  طبيعى  منابع  مديركل   
زراعت چوب را از جمله طرح هاى اقتصاد مقاومتى 
عنوان كرد و گفت: تعهد مصوب زراعت چوب در 
سرانه  آن،  تحقق  با  كه  هكتاراست   550 سالجارى 

فضاى سبز استان افزايش مى يابد
طرح،  اين  اجراى  داشت:  اظهار  خزائى  اسفنديار 
سريع  و  مرغوب  نهال هاى  پرورش  و  توليد  نيازمند 
 الرشد است بنابراين در سال جارى توليد بيش از يك 
نهالستان  در  صنوبر  الرشد  سريع  نهال  اصله  ميليون 
قدس مالير در برنامه هاى اين اداره كل قرار گرفته 

است.
وى درباره چرايى انتخاب گونه صنوبر براى زارعت 
در همدان بيان كرد: تمايل مردم و بهره برداران براى 
كنار  در  آن  خريد  براى  صنايع  و  گونه  اين  كشت 
عامل  همدان  اقليمى  شرايط  با  صنوبر  سازگارى 

اصلى زارعت صنوبر در همدان است.
همدان  استان  آبخيزدارى  و  طبيعى  منابع  مديركل 
يادآورى شد: در ديگر استان ها از گونه اكاليپتوس و 
ديگر گونه هاى «چوب ده» نيز استفاده مى شود اما 
اين گونه ها نسبت به سرما مقاوم نيستند بنابراين در 

همدان زارعت صنوبر بيشتر مورد اقبال مردم است.
خزائى ادامه داد: با توجه به اينكه نهال مورد نياز براى 
زارعت صنوبر تامين شده هم اينك در حال شناسايى 
متقاضيان هستيم و اين افراد مى توانند براى دريافت 
نظر  مورد  عرصه  در  زارعت  منظور  به  صنوبر  نهال 

اقدام و درخواست كنند.

مبنى  زارع  هدف  اساس  بر  صنوبر  نهال  گفت:  وى 
و  شده  كشت  زياد  يا  كم  قطر  با  چوب  زارعت  بر 
در صورت نياز به چوب با قطر كم در سه يا چهار 
سالگى نهال نسبت به برداشت آن اقدام كرده و براى 
تا 10  هشت  يعنى  باالتر  سنين  در  باال  قطر  با  نهال 

سالگى برداشت صورت مى گيرد.
همدان  استان  آبخيزدارى  و  طبيعى  منابع  مديركل 
اظهار داشت: به دنبال اجراى طرح زراعت چوب در 
هر هكتار يك هزار و 300 اصله نهال غرس مى شود.
و  مردم  با  مشاركتى  صورت  به  ها  نهال  افزود:  وى 
يا در عرصه ملى كاشته مى شود و نقش مهمى در 
افزايش توليد چوب و بازدهى مهمى در صنعت مبل 

و منبت و تغيير معيشت بهره برداران منطقه دارد.
را  چوب  زراعت  در  مهم  مسايل  از  يكى  خزائى 
نگهدارى و رساندن آن به مرحله برداشت دانست و 
يادآورى كرد: زراعت چوب نه تنها كمك كار طرح 
تنفس جنگل است، بلكه به تامين منابع معيشتى مردم 

و بهبود فضاى سبز شهرى نيز كمك مى كند.
چوب  زراعت  ملى  طرح  اجراى  داشت:  اظهار  وى 
در سطح كشور تنها راه بى نيازى كشور از واردات 
براى  بااليى  ظرفيت  همدان  استان  و  است  چوب 
خصوص  به  كشور  نياز  مورد  نهال هاى  توليد 

استان هاى منطقه غرب دارد.
جنگل  هكتار  و 757  هزار  داراى 46  همدان  استان 
ذخيرگاه  و  جنگى  پارك  كاشت،  دست  طبيعى، 

جنگلى است.

افزايش 550هكتارى زراعت چوب در استان 
همدان
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تخصصى  كارگروه  در  تويسركان  تخصصى فرماندار  كارگروه  در  تويسركان  فرماندار 
مديريت  داشت:  اظهار  غذايى  امنيت  و  مديريت سالمت  داشت:  اظهار  غذايى  امنيت  و  سالمت 
را  شرايط  بهترين  بتوان  موجود  وضع  با  را يعنى  شرايط  بهترين  بتوان  موجود  وضع  با  يعنى 

ايجاد كرد. ايجاد كرد. 
رسول حسينى با اشاره به تنگناهاى و مشكالت  رسول حسينى با اشاره به تنگناهاى و مشكالت  
موجود گفت: نمى پذيرم در اداره اى رئيس اداره موجود گفت: نمى پذيرم در اداره اى رئيس اداره 

يا كاركنان ماسك نداشته باشند.يا كاركنان ماسك نداشته باشند.
قانونى  هاى  دستورالعمل  آنچه  كرد:  تأكيد  قانونى وى  هاى  دستورالعمل  آنچه  كرد:  تأكيد  وى 
بازديدها  كنيم،  مى  اجرا  شهرستان  در  را  بازديدها است  كنيم،  مى  اجرا  شهرستان  در  را  است 

استمرار داشته باشد. استمرار داشته باشد. 
از  اى  نقطه  هيچ  در  اينكه  بر  تأكيد  با  از حسينى  اى  نقطه  هيچ  در  اينكه  بر  تأكيد  با  حسينى 
دقت  تويسركان  اندازه  به  دقت گانه  تويسركان  اندازه  به  1616گانه  مراكز  مراكز استان  استان 
نمى كنند، گفت: در شهرستان تويسركان به واقع نمى كنند، گفت: در شهرستان تويسركان به واقع 
در حوزه آموزش و پرورش و مركز بهداشت و در حوزه آموزش و پرورش و مركز بهداشت و 

كادر درمان تالش شده، زحمت كشيدند. كادر درمان تالش شده، زحمت كشيدند. 
وى افزود: بايد با فرهنگ سازى شرايطى فراهم وى افزود: بايد با فرهنگ سازى شرايطى فراهم 
مسائل  بيشتر  شهرستان  در  مردم  قاطبه  كه  مسائل كرد  بيشتر  شهرستان  در  مردم  قاطبه  كه  كرد 
بهداشتى را رعايت و در محل هاى عمومى از بهداشتى را رعايت و در محل هاى عمومى از 

ماسك استفاده نمايند.ماسك استفاده نمايند.
فرماندار تويسركان افزود: اگر ادارات و كارمندان فرماندار تويسركان افزود: اگر ادارات و كارمندان 
رعايت نكردند، با آنها برخورد شود، سركشى از  رعايت نكردند، با آنها برخورد شود، سركشى از  

ادارات استمرار داشته باشد. ادارات استمرار داشته باشد. 

مسائل  در  پيشرو  تويسركان  اينكه  بيان  با  مسائل وى  در  پيشرو  تويسركان  اينكه  بيان  با  وى 
بهداشتى در مدارس است، گفت: وضعيت اتاق بهداشتى در مدارس است، گفت: وضعيت اتاق 
اصناف مشخص است، با استفاده از ابزار قانونى اصناف مشخص است، با استفاده از ابزار قانونى 
با اصنافى كه رعايت نكنند برخورد و پلمپ مى با اصنافى كه رعايت نكنند برخورد و پلمپ مى 

كنيم. كنيم. 
حسينى افزود: مانور هاى سالمت جهت فرهنگ حسينى افزود: مانور هاى سالمت جهت فرهنگ 
از  استفاده  و  بهداشتى  اصول  رعايت  از سازى  استفاده  و  بهداشتى  اصول  رعايت  سازى 
برگزار  مختلف  هاى  ارگان  هماهنگى  با  برگزار ماسك  مختلف  هاى  ارگان  هماهنگى  با  ماسك 

مى شود. مى شود. 
 وى افزود: هر كدام از شما قانونا مكلفيد كه هم  وى افزود: هر كدام از شما قانونا مكلفيد كه هم 
تذكر  را  خود  خانواده  هم  و  مخاطب  جامعه  تذكر به  را  خود  خانواده  هم  و  مخاطب  جامعه  به 

دهيد. دهيد. 
مى  هم  من  كرد:  تصريح  تويسركان  مى فرماندار  هم  من  كرد:  تصريح  تويسركان  فرماندار 
عنوان  به  وضعيت  اين  از  را  شهرستان  عنوان توانم  به  وضعيت  اين  از  را  شهرستان  توانم 
رئيس كارگروه سالمت و امنيت غذايى خارجش رئيس كارگروه سالمت و امنيت غذايى خارجش 
كنم ولى من اين كار را نمى كنم، پاى كارش هم كنم ولى من اين كار را نمى كنم، پاى كارش هم 
هستم، مراكز هستم، مراكز 1616ساختمان پاسخ ندهند به مريض ساختمان پاسخ ندهند به مريض 
وضعيت  به  قرمز  از  ما  وضعيت  دكتر  آقاى  وضعيت ها  به  قرمز  از  ما  وضعيت  دكتر  آقاى  ها 
بماند  قرمز  شد.بگذاريد  خواهد  تبديل  بماند ديگرى  قرمز  شد.بگذاريد  خواهد  تبديل  ديگرى 

ولى كارتان را همچنان به دقت انجام دهيد. ولى كارتان را همچنان به دقت انجام دهيد. 
وى اذعان داشت: طرح غربالگرى براى چهارمين وى اذعان داشت: طرح غربالگرى براى چهارمين 

بار در شهرستان انجام شده است. بار در شهرستان انجام شده است. 

ساخت،  ويروس  اين  با  بايد  افزود:  ساخت، حسينى  ويروس  اين  با  بايد  افزود:  حسينى 
بهداشت و درمان واقعا تالش مى كنند.بهداشت و درمان واقعا تالش مى كنند.

عامل  غير  پدافند  مشكل  اين  كرد:  تأكيد  عامل وى  غير  پدافند  مشكل  اين  كرد:  تأكيد  وى 
زيستى است و شهرستان معين هم نداريم، هرچه زيستى است و شهرستان معين هم نداريم، هرچه 

ارتباط كمتر خطر هم كمتر مى شود. ارتباط كمتر خطر هم كمتر مى شود. 
باالبردن  جهت   : كرد  تأكيد  تويسركان  باالبردن فرماندار  جهت   : كرد  تأكيد  تويسركان  فرماندار 
حساسيت مردم بايد با تالش همگانى پيش رويم حساسيت مردم بايد با تالش همگانى پيش رويم 

تا وضعيت بهبود يابد. تا وضعيت بهبود يابد. 

 مانور هاى سالمت جهت فرهنگ سازى رعايت اصول بهداشتى
برگزار مى شود

هاى  زندان  كل  مدير  پروين  هاى پژمان  زندان  كل  مدير  پروين  پژمان 
اداره  ستادى  مسئوالن  همراه  به  اداره همدان  ستادى  مسئوالن  همراه  به  همدان 
كل از  زندان مالير بازديد و از نزديك كل از  زندان مالير بازديد و از نزديك 
در جريان امور اصالحى و تربيتى  اين در جريان امور اصالحى و تربيتى  اين 

مجموعه قرار گرفتند .مجموعه قرار گرفتند .
جمع  در  همدان  هاى  زندان  كل  جمع مدير  در  همدان  هاى  زندان  كل  مدير 
يافت  حضور  مالير  زندان  يافت مددجويان  حضور  مالير  زندان  مددجويان 
آنان  با  چهره  به  چهره  ديدار  ضمن  آنان و  با  چهره  به  چهره  ديدار  ضمن  و 
و  گرفت  قرار  مشكالت  جريان  و در  گرفت  قرار  مشكالت  جريان  در 

رهنمودهاى الزم را ارائه كرد .رهنمودهاى الزم را ارائه كرد .
به  ساعت  به   ساعت   33 حدود  كه  بازديد  اين  حدود در  كه  بازديد  اين  در 
هاى  زندان  كل  مدير  انجاميد،  هاى طول  زندان  كل  مدير  انجاميد،  طول 
:در  گفت  مددجويان  به  خطاب  :در همدان  گفت  مددجويان  به  خطاب  همدان 
مدتى كه در حال تحمل حبس در زندان مدتى كه در حال تحمل حبس در زندان 
حداكثر  خود  توان  و  اوقات  از  حداكثر هستيد   خود  توان  و  اوقات  از  هستيد  
استفاده را در خصوص توانمند سازى ، استفاده را در خصوص توانمند سازى ، 
پاكسازى روح و روان ، عادت به زندگى پاكسازى روح و روان ، عادت به زندگى 
و  مقررات  و  قوانين  به  احترام  و  و سالم  مقررات  و  قوانين  به  احترام  و  سالم 
خود  در  را  ديگران  حقوق  به  خود احترام  در  را  ديگران  حقوق  به  احترام 

نهادينه و آن را  زمينه اى براى  شروع نهادينه و آن را  زمينه اى براى  شروع 
يك زندگى سالم  و درست در راستاى يك زندگى سالم  و درست در راستاى 
آماده سازى خودبراى بازگشت به جامعه آماده سازى خودبراى بازگشت به جامعه 

و كانون گرم خانواده بدانيد.و كانون گرم خانواده بدانيد.
در  الزم  طريق  ارائه  و  دستور  ادامه  در در  الزم  طريق  ارائه  و  دستور  ادامه  در 
 ، ورزشى  باشگاه  تكميل  ، خصوص  ورزشى  باشگاه  تكميل  خصوص 
خريدارى وسايل ورزشى مورد نياز براى  خريدارى وسايل ورزشى مورد نياز براى  
 ، مددجويان  فراغت  اوقات  سازى  ، بهينه  مددجويان  فراغت  اوقات  سازى  بهينه 
رايزنى فرهنگى با حوزه علميه شهرستان رايزنى فرهنگى با حوزه علميه شهرستان 
مالير در خصوص عقد قرارداد با احدى مالير در خصوص عقد قرارداد با احدى 
صبح،  نماز  اقامه   براى   روحانيون  صبح، از  نماز  اقامه   براى   روحانيون  از 
دستور مبنى بر اجراء و راه اندازى بوفه دستور مبنى بر اجراء و راه اندازى بوفه 
غذاى  از  استفاده  منظور  به  غذاى مددجويان  از  استفاده  منظور  به  مددجويان 
گرم و پيگيرى پرونده قضايى مددجويان گرم و پيگيرى پرونده قضايى مددجويان 
از سوى مددكارى از ديگر مواردى بود از سوى مددكارى از ديگر مواردى بود 
كه مدير كل زندان هاى همدان در بازديد كه مدير كل زندان هاى همدان در بازديد 
تا  كرد  تاكيد  و  مطرح  مالير  زندان  تا از  كرد  تاكيد  و  مطرح  مالير  زندان  از 
مسوالن زندان مالير موارد را تا حصول مسوالن زندان مالير موارد را تا حصول 

نتيجه الزم پيگيرى كنند.نتيجه الزم پيگيرى كنند.

بازديد سرزده مديركل زندان هاى 
همدان از زندان مالير

فاضالب  توسعه  و  بهره برداري  معاون 
عمليات  پايان  از  همدان  فاضالب  و  آب 
اجرايي بخشي از خطوط اصلي فاضالب 

شهر همدان خبر داد.
فاضالب  توسعه  و  برداري  بهره  معاون 
اجرايي  عمليات  پايان  از  استان  آبفاي 
شهر  فاضالب  اصلي  خطوط  از   بخشي 
سپاه  ميدان  باباطاهرتا  ميدان  از  همدان 

خبر داد.
فرهاد بختياري فر گفت: عمليات اجرايي 
زير  فاضالب  اصلي  خطوط  از   بخشي 
حوزه كلكتور c شهر همدان با لوله پلي 
با  متر   500 طول  به  ميليمتر   800 اتيلن 
ساخت  با  متر  ونيم  سه  متوسط  عمق 
مهر  يك  تاريخ  در  بتني  منهول  فقره   5

سالجاري به پايان رسيد.
وي افزود: با اجراي اين كلكتور فاضالب 
باباطاهر،  خيابان  همدان،  بازار  مناطق 

همچنين فاضالب كانال سنتي زير حوزه 
هاي c20-c19-c15» كه قبال به رودخانه 
تصفيه  به  و  آوري  جمع  مي شد  تخليه 

خانه فاضالب همدان هدايت گرديد.
معاون بهره برداري و توسعه فاضالب با 
كرد:  اضافه  پروژه  اين  اهميت  به  اشاره 
در  همسطح  غير  تقاطع  احداث  دليل  به 
ميدان سپاه همچنين تاسيسات زيرساختي 
عدم  صورت  در  منطقه  اين  در  متعدد 
زماني  مقطع  اين  در  كلكتور  اين  اجراي 
بعد از احداث پل، اجراي كلكتور ممكن 
نبوده و هرينه هاي فراواني را به شركت 
با  كه  نمود  مي  تحميل  فاضالب  و  آب 
بهره  معاونت  حوزه  فراوان  هاي  پيگيري 
برداري و توسعه فاضالب و امور آبفاي 
زمان  با  اجرايي  عمليات  همدان  شهر 
به  خسارت  آمدن  وارد  بدون  و  مناسب 

تاسيسات زيرساختي به پايان رسيد.

 پايان عمليات اجرايي بخشي از خطوط 
اصلي فاضالب شهر همدان

پرداختن به واقعه 30 مهر سال 57 كه 
نقطه عطفى در آغاز انقالب بود، ضرورى است

رئيس كميسيون فرهنگى و اجتماعى شوراى اسالمى شهر همدان بر شناساندن و 
معرفى حماسه 30 مهر سال 57 همدان در كشور تأكيد كرد.

اكبر كاوسى اميد در كميسيون فرهنگى و اجتماعى شورا، گفت: پرداختن به واقعه 
30 مهر سال 57 كه نقطه عطفى در آغاز انقالب بود، ضرورى است.

كاوسى اميد با اشاره به فرارسيدن سالروز حماسه30 مهر، يادآور شد: 30 مهر سال 
57 نقطه عطفى براى شهر دارالمومنين بود كه متاسفانه مغفول مانده است.

وى تأكيد كرد: بايد با برنامه هاى صحيح در خصوص حماسه بزرگ 30 مهر، 
اقداماتى انجام داد تا اين روز در حد جايگاه اصلى خود در سطح كشور معرفى 

شود.
را  مهر   30 حماسه  همدان؛  شهر  شوراى  اجتماعى  و  فرهنگى  كميسيون  رئيس 
هويتى براى شهر و استان همدان معرفى كرد و گفت: اين مهم مى تواند الگويى 

براى ترويج فرهنگ ايثار و شهادت باشد.
كاوسى اميد ادامه داد: الزم است المانى براى يادبود اين روز و حماسه ارزشمند 

دانش آموزان، طراحى و نصب شود.
وى با اشاره به اينكه انجمن اسالمى دانش آموزان، نخبگان جامعه دانش آموز را در 
اختيار دارد، افزود: مى  توانيم از ظرفيت اين انجمن و دانش آموزان آن در مباحث 
آموزش شهروندى به عنوان سفيران آموزش شهروندى در مدارس استفاده كنيم.

فرهنگى  كميسيون  براى  كلى  سياست  دو  اينكه  بيان  با  همچنين  كاوسى  اميد 
اجتماعى شوراى شهر همدان در سال پايانى شورا پيش بينى شده است، گفت: در 
راستاى تحقق اين سياست ها بايد سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى، 

برنامه ريزى الزم را داشته باشد.
به گفته وى؛ معرفى كارهاى خير به مردم يكى از اين سياست هاست كه بايد بستر 
و زمينه هاى الزم براى اين مهم، فراهم شود تا مردم داناى همدان براى عمل به 
معروف و كار خير با يكديگر مسابقه داده و در اصل مردم را به كار نيك و خير 

سوق دهيم.
سياست  ديگر  همدان  شهر  شوراى  اجتماعى  و  فرهنگى  كميسيون  رئيس 
گروه هاى  رشد  براى  الزم  زمينه هاى  ساختن  فراهم  را  كميسيون  پيش بينى شده 
فرهنگى و نخبه ها برشمرد و يادآور شد: در اين زمينه بايد بسيار دقت عمل داشت 
و به خوبى ورود پيدا كرد؛ زيرا گروه هاى مختلف فرهنگى و انجمن ها بايد رشد 

الزم را داشته باشند.
به  فرهنگسراها  و  فرهنگى  مراكز  واگذارى  به  اشاره  با  همچنين  كاوسى اميد 
فرهنگى  مراكز  و  شود  انجام  درستى  به  واگذارى  اين  چنانچه  اگر  گفت:  مردم؛ 
و فرهنگسراها در اختيار سمن ها و انجمن هاى فعال قرار گيرد، توفيقى براى 
فرهنگسراها  مديريت  در  افراد  بهترين  مردم   زيرا  بود؛  خواهد  مديريت  شهرى 

هستند.
و  سمن ها  به  فرهنگسراها  واگذارى  زمينه  در  كه  صورتى  در  كرد:  تأكيد  وى 
نيز  بعدى  صحيح  اقدامات  زمينه  شود،  برداشته  درستى  قدم  مردمى،  تشكل هاى 
اين  احداث  تفكر  و  آرمان  بر  آسيبى  صورت  اين  غير  در  شد؛  خواهد  فراهم 

فرهنگسراها وارد خواهد شد.
نايب رئيس شوراى شهر همدان نيز در اين جلسه رخداد 30 مهر را كه توسط 
دانش آموزان همدانى در سال 1357 رقم خورد، اقدام ارزشمند و حماسى برشمرد.

ابراهيم مولوى افزود: اين حماسه در سالى كه منتهى به پيروزى انقالب اسالمى 
رخ داد، يك تلنگر و اتفاق خاص بود كه موجب شد روند شكل گيرى انقالب 

سرعت بيشترى بگيرد.
گفت:  است،  مانده  مفغول  متأسفانه   57 سال  مهر   30 حماسه  اينكه  بيان  با  وى 
در  فرهنگى  مهم  رويداد  و  برنامه  يك  عنوان  به  مهر  حماسه 30  است  ضرورى 
تقويم استان همدان گنجانده شود، زيرا دانش آموزانى كه در آن ايام، اين حركت 
حماسى را آفريدند بعدها در سال هاى نورانى دفاع مقدس با ايثار و جانفشانى خود 

صحنه زرين ديگرى رقم زده و بسيارى از آن عزيزان شربت شهادت نوشيدند.
به گفته وى؛ امروز دشمنان به گونه اى برنامه ريزى كرده و عمل مى كنند كه قشر 
دانش آموز نسبت به نظام و ارزش هاى انقالب بى تفاوت باشد؛ بر اين اساس بهتر 
است آنچه را كه در توان داريم براى بازيابى اين واقعه و حماسه ارزشمند به كار 

گيريم تا ارزش هاى آن را زنده نگه داريم. 
مولوى تأكيد كرد: نياز است در راستاى شناساندن اهداف اين قيام دانش آموزان، 
و  مناسب  برنامه ريزى  همراه  به  موثرى  اقدامات  و  شود  برداشته  مثبتى  گا م هاى 

كمترين هزينه در راستاى پاسداشت و گراميداشت اين رخداد مهم انجام دهيم.
عضو شوراى شهر همدان در اين جلسه با تأكيد بر اينكه سربازان در خط مقدم 
حراست از كيان و مرز و بوم ايران زمين قرار گرفته اند؛ گفت: ضرورى است المانى 
با مضمون سرباز براى انتقال ارزش هاى اين جامعه هدف، طراحى و اجرا و همراه 

با جانمايى مناسب و حداكثر تأثيرگذارى نصب شود.
رضوان سلماسى افزود: در نامگذارى معابر و ميادين بايد با برنامه اقدام شود تا 

ارزش و جايگاه مباحث مختلف حفظ شود.
وى در ادامه با تأكيد بر اينكه در گراميداشت حماسه هاى تاريخى دوران انقالب 
اسالمى و دفاع مقدس نبايد تنها به ارائه عملكرد بسنده كرد، گفت: اقدامات و 
روش هاى اطالع رسانى بسيار حائز اهميت است؛ زيرا بايد تمام جوانب را در نظر 

گرفت و از روش هاى نوين براى اثرگذارى مفاهيم استفاده كنيم.
سلماسى با اشاره به شيوع ويروس كرونا، اظهار كرد: با توجه به اينكه جوانان 
نبايد  مى كنند،  كسب  مجازى  فضاى  طريق  از  كنونى  شرايط  در  ما  نوجوانان  و 
اثرگذارى فضاى مجازى را در انتقال مفاهيم حماسه 30 مهر ناديده گرفت و صرفًا 

به تبليغات محيطى بسنده كرد.
گفتنى است: در پايان اين جلسه نمايندگان انجمن اسالمى دانش آموزان استان 

همدان به ارائه برنامه هاى اين انجمن در سالروز گراميداشت 30 مهر پرداختند.

شبانه  فعاليت  بر  تاكيد  با  همدان  استان  اى  منطقه  آب  شركت  شبانه مديرعامل  فعاليت  بر  تاكيد  با  همدان  استان  اى  منطقه  آب  شركت  مديرعامل 
روزى روزى 55 اكيپ گشت و بازرسى حفظ حريم رودخانه ها از آزادسازى و  اكيپ گشت و بازرسى حفظ حريم رودخانه ها از آزادسازى و 

رفع تصرف رفع تصرف 157157 هزار متر مربع حريم رودخانه ها خبر داد.   هزار متر مربع حريم رودخانه ها خبر داد.  
مهندس  همدان،  استان  منطقه اى  آب  شركت  عمومى  روابط  گزارش  مهندس به  همدان،  استان  منطقه اى  آب  شركت  عمومى  روابط  گزارش  به 
منصور ستوده با اشاره به جديت در رفع تصرفات بستر و حريم رودخانه ها، منصور ستوده با اشاره به جديت در رفع تصرفات بستر و حريم رودخانه ها، 
و  بستر  تصرفات  «رفع  عنوان  با  دستورالعملى  سالجارى  ابتداى  از  و گفت:  بستر  تصرفات  «رفع  عنوان  با  دستورالعملى  سالجارى  ابتداى  از  گفت: 
حريم رودخانه ها» از سوى وزير محترم نيرو به شركت هاى آب منطقه اى حريم رودخانه ها» از سوى وزير محترم نيرو به شركت هاى آب منطقه اى 

كشور ابالغ شد تا در هر استان كارگروهى با اين عنوان تشكيل شود.كشور ابالغ شد تا در هر استان كارگروهى با اين عنوان تشكيل شود.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان افزود: اين كارگروه وظايف مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان افزود: اين كارگروه وظايف 
مهمى را در ارتباط با جذب اعتبارات، پيگيرى و شناسايى تصرفات و رفع مهمى را در ارتباط با جذب اعتبارات، پيگيرى و شناسايى تصرفات و رفع 

آن با هماهنگى دستگاه قضايى برعهده دارد.آن با هماهنگى دستگاه قضايى برعهده دارد.
ستوده گفت: اين كارگروه در استان تشكيل شده و چند جلسه نيز برگزار ستوده گفت: اين كارگروه در استان تشكيل شده و چند جلسه نيز برگزار 
استان  در  روزى  شبانه  صورت  به  بازرسى  و  گشت  اكيپ  استان   در  روزى  شبانه  صورت  به  بازرسى  و  گشت  اكيپ  است. 55  است. شده  شده 

فعاليت مى كنند.فعاليت مى كنند.
وى افزود: اين اكيپ ها تصرفات انجام شده در بستر رودخانه ها در سطح وى افزود: اين اكيپ ها تصرفات انجام شده در بستر رودخانه ها در سطح 
و  گزارش  تهيه  از  پس  و  كنند  مى  رصد  و  پيگيرى  را  مختلف  و مناطق  گزارش  تهيه  از  پس  و  كنند  مى  رصد  و  پيگيرى  را  مختلف  مناطق 
مستندسازى با اخذ اجازه از دادستان محترم هر شهرستان برابر قانون توزيع مستندسازى با اخذ اجازه از دادستان محترم هر شهرستان برابر قانون توزيع 

عادالنه آب،  به رفع تصرفات حريم رودخانه ها اقدام مى كنند.عادالنه آب،  به رفع تصرفات حريم رودخانه ها اقدام مى كنند.
مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان با بيان اينكه اخيرا دو كيلومتر از مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان با بيان اينكه اخيرا دو كيلومتر از 
پايين دست سد اكباتان يعنى محدوده رودخانه آبشينه، به عنوان پايلوت در پايين دست سد اكباتان يعنى محدوده رودخانه آبشينه، به عنوان پايلوت در 
نظر گرفته شده است، اظهار كرد: با توجه به اينكه مطالعات اين دو كيلومتر نظر گرفته شده است، اظهار كرد: با توجه به اينكه مطالعات اين دو كيلومتر 
تعيين شده به اتمام رسيده است، اكنون رفع تصرفات آن با كمك مشاور و تعيين شده به اتمام رسيده است، اكنون رفع تصرفات آن با كمك مشاور و 

پيمانكار تعيين شده در حال انجام است.پيمانكار تعيين شده در حال انجام است.
ستوده يادآور شد: از سال هاى قبل تا اواخر سال ستوده يادآور شد: از سال هاى قبل تا اواخر سال 13941394، يك و در برخى ، يك و در برخى 
تعداد 33   تعداد   سال 9595  ابتداى  از  بودند.  مستقر  استان  كل  در  اكيپ  دو  سال سال ها  ابتداى  از  بودند.  مستقر  استان  كل  در  اكيپ  دو  سال ها 
اكيپ گشت و بازرسى حفاظت از رودخانه هاى استان را بر عهده داشتند اكيپ گشت و بازرسى حفاظت از رودخانه هاى استان را بر عهده داشتند 

و اكنون تعداد اين اكيپ ها به و اكنون تعداد اين اكيپ ها به 55 رسيده است. رسيده است.
مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان گفت: تاكنون مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان گفت: تاكنون 316316 پرونده به  پرونده به 
مراجع قضايى جهت صدور حكم ارجاع شده است. كه در اين ميان مراجع قضايى جهت صدور حكم ارجاع شده است. كه در اين ميان 127127  
پرونده مربوط به شهرستان همدان، پرونده مربوط به شهرستان همدان، 6262 پرونده مربوط به رزن بوده است و  پرونده مربوط به رزن بوده است و 

اين دو شهرستان بيشترين تعداد پرونده هاى ارجاعى را داشته اند.اين دو شهرستان بيشترين تعداد پرونده هاى ارجاعى را داشته اند.
ستوده تصريح كرد: حاصل بررسى اين پرونده هاى رفع تصرف به اعاده به ستوده تصريح كرد: حاصل بررسى اين پرونده هاى رفع تصرف به اعاده به 
وضع سابق وضع سابق 152152 پرونده انجاميده كه در نتيجه آن حدود  پرونده انجاميده كه در نتيجه آن حدود 157157 هزار مترمربع  هزار مترمربع 

از حريم رودخانه ها آزاد شده است.از حريم رودخانه ها آزاد شده است.

استاندار همدان در كميته اطالع رسانى مديريت كرونا استان استاندار همدان در كميته اطالع رسانى مديريت كرونا استان 
قرمز  وضعيت  در  همدان  قرمز استان  وضعيت  در  همدان  استان  اينكه  بر  تأكيد  با  اينكه همدان  بر  تأكيد  با  همدان 
كرونايى قرار دارد،كرونايى قرار دارد، گفت:  گفت:   ستاد كروناى استان در حال   ستاد كروناى استان در حال آماده آماده 

باش استباش است

 به گزارش نداى توى؛  به گزارش نداى توى؛ 
بيمارستان  در  نفر  بيمارستان   در  نفر  داشت: 712712  اظهار  شاهرخى  داشت: سعيد  اظهار  شاهرخى  سعيد 
هستند،  بسترى  كرونا  علت  به  همدان  استان  هستند، هاى  بسترى  كرونا  علت  به  همدان  استان  هاى 

ظرفيت بيمارستان هاى استان همدان محدود است. ظرفيت بيمارستان هاى استان همدان محدود است. 
 وى با بيان اينكه كادر بهداشت و درمان بيش از   وى با بيان اينكه كادر بهداشت و درمان بيش از  88  
ماه است شبانه روز درگير هستند، گفت: اگر توانشان ماه است شبانه روز درگير هستند، گفت: اگر توانشان 
بيش از اين كم شود فاجعه به بار مى آيد، ورودى به بيش از اين كم شود فاجعه به بار مى آيد، ورودى به 

بيمارستان ها بايد كنترل شود . بيمارستان ها بايد كنترل شود . 
بايد  بهداشتى  هاى  پروتكل  رعايت  افزود:  شاهرخى  بايد   بهداشتى  هاى  پروتكل  رعايت  افزود:  شاهرخى   
ملكه ذهن آحاد مردم شود، تنها راه شكست و مقابله با ملكه ذهن آحاد مردم شود، تنها راه شكست و مقابله با 

كرونا رعايت پروتكل هاى بهداشتى است. كرونا رعايت پروتكل هاى بهداشتى است. 
در  و  نكنند  همكارى  مردم  اگر  كرد:  تصريح  در وى  و  نكنند  همكارى  مردم  اگر  كرد:  تصريح  وى 
مجالس عزا و جشن شركت كنند بايد منتظر فاجعه و مجالس عزا و جشن شركت كنند بايد منتظر فاجعه و 

غير قابل كنترل بودن كرونا باشيم. غير قابل كنترل بودن كرونا باشيم. 
در  بايد  استان  فرمانداران  فزود:  همدان  در استاندار  بايد  استان  فرمانداران  فزود:  همدان  استاندار 
بهداشتى  هاى  پروتكل  رعايت  كردن  اجتماعى  بهداشتى زمينه  هاى  پروتكل  رعايت  كردن  اجتماعى  زمينه 
اصحاب  جمله  از  شهرستان  مختلف  توانمنديهاى  اصحاب از  جمله  از  شهرستان  مختلف  توانمنديهاى  از 
گرفته  كمك  و...  ها  سمن  ها،  اصناف،اتحاديه  گرفته رسانه،  كمك  و...  ها  سمن  ها،  اصناف،اتحاديه  رسانه، 

و رعايت پروتكل ها را اجتماعى كنند. و رعايت پروتكل ها را اجتماعى كنند. 
وى با تأكيد بر اينكه وى با تأكيد بر اينكه متولى و رئيس ستاد مقابله با كرونا متولى و رئيس ستاد مقابله با كرونا 
ده  ارزيابى  ده :  ارزيابى  گفت:  هستند،  فرمانداران  ها  شهرستان  گفتدر  هستند،  فرمانداران  ها  شهرستان  در 
روز آينده فرمانداران بر اساس ميزان كاهش ورودى به روز آينده فرمانداران بر اساس ميزان كاهش ورودى به 

بيمارستان ها نسبت به اكنون است. بيمارستان ها نسبت به اكنون است. 
استاندار همدان افزود: مقابله با كرونا نياز به عزم جمعى همه استاندار همدان افزود: مقابله با كرونا نياز به عزم جمعى همه 
ائمه جمعه، گروه جهادى، سمن ها، رسانه ها، آحاد مختلف ائمه جمعه، گروه جهادى، سمن ها، رسانه ها، آحاد مختلف 

مردم دارد و با روى كاغذ نوشتن مشكلى حل نمى شود. مردم دارد و با روى كاغذ نوشتن مشكلى حل نمى شود. 
اجتماعات،  در  مردم  آحاد  نكردن  شركت  خواستار  اجتماعات، وى  در  مردم  آحاد  نكردن  شركت  خواستار  وى 
اجازه  افزود:   و  شد  ها  همى  دور  و  عزا  و  جشن  اجازه مراسم  افزود:   و  شد  ها  همى  دور  و  عزا  و  جشن  مراسم 
نخواهيم داد افراد تحت هر عنوانى مردم را دور هم جمع نخواهيم داد افراد تحت هر عنوانى مردم را دور هم جمع 
كنند، اين خالف قانون است و همه مردم و مسئوالن موظف كنند، اين خالف قانون است و همه مردم و مسئوالن موظف 

به اجراى محدوديت ها هستند. به اجراى محدوديت ها هستند. 
مراجع  به  نكنند  رعايت  كه  افرادى  كرد:   تأكيد  مراجع شاهرخى  به  نكنند  رعايت  كه  افرادى  كرد:   تأكيد  شاهرخى 

قانونى و قضايى معرفى و با آنها برخورد مى شود. قانونى و قضايى معرفى و با آنها برخورد مى شود. 
را  مردم  سالمت  معيشت،  كنار  در  فرمانداران  افزود:  را وى  مردم  سالمت  معيشت،  كنار  در  فرمانداران  افزود:  وى 
در اولويت خود قرار دهند و همه امكانات شهرستان براى در اولويت خود قرار دهند و همه امكانات شهرستان براى 

رعايت پروتكل هاى بهداشتى را بكار بگيرند. رعايت پروتكل هاى بهداشتى را بكار بگيرند. 
استاندار همدان با بيان اينكه استاندارى، ستاد كروناى استان استاندار همدان با بيان اينكه استاندارى، ستاد كروناى استان 
گفت:  باشند،  صددرصدى  باش  آماده  در  فرمانداران  گفت: و  باشند،  صددرصدى  باش  آماده  در  فرمانداران  و 
فرمانداران در شهرستان ها هزينه كنند و موجى ايجاد شود فرمانداران در شهرستان ها هزينه كنند و موجى ايجاد شود 
كند،  مى  تهديد  را  آنها  بزرگى  خطر  شوند  متوجه  مردم  كند، تا  مى  تهديد  را  آنها  بزرگى  خطر  شوند  متوجه  مردم  تا 

فرمانداران ستاد شهرستانى را مرتبا تشكيل دهند. فرمانداران ستاد شهرستانى را مرتبا تشكيل دهند. 
وى افزود: تمامى مرخصى ها، مأموريت هاى غير ضرورى وى افزود: تمامى مرخصى ها، مأموريت هاى غير ضرورى 
با  مقابله  و  پيشگيرى  ها  شهرستان  در  كار  مهمترين  و  با لغو  مقابله  و  پيشگيرى  ها  شهرستان  در  كار  مهمترين  و  لغو 

كرونا است. كرونا است. 
شاهرخى اظهار كرد: فرمانداران تمهيدات ويژه بكار بگيرند شاهرخى اظهار كرد: فرمانداران تمهيدات ويژه بكار بگيرند 
و تا پايان سال اصحاب رسانه را پاشنه آشيل در كنار خود و تا پايان سال اصحاب رسانه را پاشنه آشيل در كنار خود 

داشته باشيد. داشته باشيد. 
حافظ  بايد  خود  سهم  به  مردم  خود  اينكه  بيان  با  وى  حافظ   بايد  خود  سهم  به  مردم  خود  اينكه  بيان  با  وى   
نشود،  كشيده  درمانى  مراكز  به  پايشان  تا  باشند  نشود، سالمتشان  كشيده  درمانى  مراكز  به  پايشان  تا  باشند  سالمتشان 
گفت:  مردم استان همدان كه نشان از تاريخ و تمدن ايران گفت:  مردم استان همدان كه نشان از تاريخ و تمدن ايران 

است با رعايت پروتكل هاى بهداشتى در راستاى دفع كامل است با رعايت پروتكل هاى بهداشتى در راستاى دفع كامل 
ويروس كرونا قدم بردارند. ويروس كرونا قدم بردارند. 

وى افزود: تيم هاى بازرسى ستاد صيانت بايد از امروز فعال وى افزود: تيم هاى بازرسى ستاد صيانت بايد از امروز فعال 
شود. شود. 

 استاندار افزود: فرمانداران گزارش بازرسى ها را هر روز به  استاندار افزود: فرمانداران گزارش بازرسى ها را هر روز به 
دبيرخانه استان ارسال نمايند. دبيرخانه استان ارسال نمايند. 

هاى  پروتكل  رعايت  ضمن  مختلف  اصناف  اينكه  بر  هاى وى  پروتكل  رعايت  ضمن  مختلف  اصناف  اينكه  بر  وى 
كه  افرادى  به  خدمت  ارائه  از  فروشنده،  توسط  كه بهداشتى  افرادى  به  خدمت  ارائه  از  فروشنده،  توسط  بهداشتى 
پروتكل ها را رعايت نمى كنند خوددارى نمايند، تأكيد كرد پروتكل ها را رعايت نمى كنند خوددارى نمايند، تأكيد كرد 
و گفت: فرمانداران از روستاها و حاشيه شهرها غافل نشوند.  و گفت: فرمانداران از روستاها و حاشيه شهرها غافل نشوند.  
قابل توجه است در اين جلسه محدوديت هاى هفته آينده قابل توجه است در اين جلسه محدوديت هاى هفته آينده 

نيز بيان شد: نيز بيان شد: 
ها  موزه  باغ  پذيرايى،  تاالرهاى  ها،  شهربازى  سينماها،  ها   موزه  باغ  پذيرايى،  تاالرهاى  ها،  شهربازى  سينماها،   
ها  زيارتگاه  جماعت،  نمازهاى  جمعه،  نماز  سياحتى،  ها و  زيارتگاه  جماعت،  نمازهاى  جمعه،  نماز  سياحتى،  و 
چاى  مسافرها،  خانه  ها،  سوئيت  متبركه،  اماكن  و  تكايا  چاى و  مسافرها،  خانه  ها،  سوئيت  متبركه،  اماكن  و  تكايا  و 
خانه و قهوه خانه، باشگاههاى ورزشى و بدنسازى تعطيل خانه و قهوه خانه، باشگاههاى ورزشى و بدنسازى تعطيل 

هستند. هستند. 
 تمامى مراكز علمى، مدارس در مقاطع مختلف، حوزه هاى  تمامى مراكز علمى، مدارس در مقاطع مختلف، حوزه هاى 
علميه، آموزشگاه هاى آزاد فنى و حرفهاى، آموزشگاه هاى علميه، آموزشگاه هاى آزاد فنى و حرفهاى، آموزشگاه هاى 

آزاد بايد به صورت غيرحضورى خدمات ارائه دهند. آزاد بايد به صورت غيرحضورى خدمات ارائه دهند. 
 ، پزشكى  هاى  كلينيك  پزشكان،  مطب  كودك،  ، مهدهاى  پزشكى  هاى  كلينيك  پزشكان،  مطب  كودك،  مهدهاى 
پاساژها و دفاتر پيشخوان دولت نيز در صورتى كه پروتكل پاساژها و دفاتر پيشخوان دولت نيز در صورتى كه پروتكل 

هاى اجتماعى را رعايت نكنند پلمپ مى شوند. هاى اجتماعى را رعايت نكنند پلمپ مى شوند. 
شود،  انجام  كنترل  و  اعمال  ها  آرامستان  در  محدوديت  شود،   انجام  كنترل  و  اعمال  ها  آرامستان  در  محدوديت   

هنگام دفن اموات نبايد بيشتر از هنگام دفن اموات نبايد بيشتر از 2020 نفر باشند. نفر باشند.

از  همدان  استان  جهادكشاورزى  سازمان  برنامه ريزى  و  اقتصادى  از معاون  همدان  استان  جهادكشاورزى  سازمان  برنامه ريزى  و  اقتصادى  معاون 
سرمايه گذارى سرمايه گذارى 263263 ميليارد تومانى در شش ماهه ابتداى امسال خبر داد و گفت:  ميليارد تومانى در شش ماهه ابتداى امسال خبر داد و گفت: 
پيش بينى مى شود امسال بيش از پيش بينى مى شود امسال بيش از 10001000 ميليارد تومان سرمايه گذارى در بخش  ميليارد تومان سرمايه گذارى در بخش 

كشاورزى صورت بگيرد.كشاورزى صورت بگيرد.
تومان  ميليارد  تومان   ميليارد   512512 گذشته  سال  در  كرد:  اظهار   ، شهسوارى  گذشته محمدرضا  سال  در  كرد:  اظهار   ، شهسوارى  محمدرضا 
سرمايه گذارى در بخش كشاورزى استان همدان صورت گرفت كه سرمايه گذارى در بخش كشاورزى استان همدان صورت گرفت كه 306306 نفر  نفر 

اشتغالزايى به همراه داشته است.اشتغالزايى به همراه داشته است.
وى با تأكيد بر اينكه روند رشد اقتصادى بخش كشاورزى مثبت است، افزود: وى با تأكيد بر اينكه روند رشد اقتصادى بخش كشاورزى مثبت است، افزود: 
با وجود تمام مشكالت و بحران هاى اقتصادى و كرونايى خوشبختانه بخش با وجود تمام مشكالت و بحران هاى اقتصادى و كرونايى خوشبختانه بخش 
به  داشته  مثبتى  رشد  روند  مجموع  در  و  ديده  را  آسيب  كمترين  به كشاورزى  داشته  مثبتى  رشد  روند  مجموع  در  و  ديده  را  آسيب  كمترين  كشاورزى 
طوريكه بخش اقتصادى با وجود رشد منفى بخش هاى ديگر سه درصد رشد طوريكه بخش اقتصادى با وجود رشد منفى بخش هاى ديگر سه درصد رشد 

داشته است.داشته است.
شهسوارى با بيان اينكه سال گذشته شهسوارى با بيان اينكه سال گذشته 3131 طرح صنايع كشاورزى در استان همدان  طرح صنايع كشاورزى در استان همدان 
واحد  واحد   گلخانه اى، 6161  واحد  گلخانه اى،   واحد  گذشته 5050  سال  در  شد:  يادآور  است،  شده  گذشته اجرا  سال  در  شد:  يادآور  است،  شده  اجرا 
پرورش دام، پنج واحد پرورش طيور، پرورش دام، پنج واحد پرورش طيور، 1919 واحد پرورش شيالت و آبزيان و  واحد پرورش شيالت و آبزيان و 
گذشته  سال  همچنين  شده  ايجاد  همدان  استان  در  قارج  پرورش  واحد  گذشته يك  سال  همچنين  شده  ايجاد  همدان  استان  در  قارج  پرورش  واحد  يك 
صادر  همدان  استان  در  روستايى  كوچك  پروانه  صادر   همدان  استان  در  روستايى  كوچك  پروانه   255255 و  صنعتى  پروانه  و   صنعتى  پروانه   168168

شده است.شده است.
معاون اقتصادى و برنامه ريزى سازمان جهادكشاورزى استان همدان با اشاره به معاون اقتصادى و برنامه ريزى سازمان جهادكشاورزى استان همدان با اشاره به 
اينكه در سال گذشته اينكه در سال گذشته 104104 مورد مجوز مشاغل خانگى در استان همدان صادر  مورد مجوز مشاغل خانگى در استان همدان صادر 

دنباله دار  و  تراكتور  ماشين آالت  دستگاه  دنباله دار   و  تراكتور  ماشين آالت  دستگاه   17071707 كرد:  خاطرنشان  است،  كرد: شده  خاطرنشان  است،  شده 
خريدارى و خريدارى و 40044004 هكتار آبيارى نوين در سال گذشته در مزارع استان اجرا  هكتار آبيارى نوين در سال گذشته در مزارع استان اجرا 

شده است.شده است.
اقتصادى  قالب  در  كشاورزى  بخش  در  سرمايه گذارى  اينكه  بر  تأكيد  با  اقتصادى وى  قالب  در  كشاورزى  بخش  در  سرمايه گذارى  اينكه  بر  تأكيد  با  وى 
مقاومتى، جهش توليد و برنامه ششم انجام مى شود، اظهار كرد: مقاومتى، جهش توليد و برنامه ششم انجام مى شود، اظهار كرد: 99 برنامه در  برنامه در 
برنامه جهش توليد در بخش كشاورزى تعريف شده و اعتبارات جهش توليد برنامه جهش توليد در بخش كشاورزى تعريف شده و اعتبارات جهش توليد 
در قالب تفاهم نامه اى كه استاندار همدان با رئيس سازمان برنامه و بودجه منعقد در قالب تفاهم نامه اى كه استاندار همدان با رئيس سازمان برنامه و بودجه منعقد 
كرده، كرده، 10001000 ميليارد تومان براى كل استان درنظر گرفته كه از اين ميزان  ميليارد تومان براى كل استان درنظر گرفته كه از اين ميزان 300300  

ميليارد تومان مربوط به بخش كشاورزى است.ميليارد تومان مربوط به بخش كشاورزى است.
واحد  مورد  واحد   مورد   109109 امسال  ابتداى  ماهه  شش  در  شد:  يادآور  مسئول  مقام  امسال اين  ابتداى  ماهه  شش  در  شد:  يادآور  مسئول  مقام  اين 
پرورش دام كوچك روستايى، پرورش دام كوچك روستايى، 5252 واحد كوچك پرورش زنبور عسل و كرم  واحد كوچك پرورش زنبور عسل و كرم 

ابريشم و ابريشم و 6060 مورد مجوز مشاغل خانگى صادر شده است. مورد مجوز مشاغل خانگى صادر شده است.
ميلياردتومان  ميلياردتومان    263263 امسال  ابتداى  ماهه  شش  در  اينكه  به  اشاره  با  امسال وى  ابتداى  ماهه  شش  در  اينكه  به  اشاره  با  وى 
سرمايه گذارى در بخش كشاورزى انجام شده است، افزود: حاصل اين ميزان سرمايه گذارى در بخش كشاورزى انجام شده است، افزود: حاصل اين ميزان 

سرمايه گذارى، اشتغالزايى سرمايه گذارى، اشتغالزايى 22842284 نفر در بخش كشاورزى بوده است. نفر در بخش كشاورزى بوده است.
تومان  ميليون  تومان   ميليون   700700 و  ميليارد  و   ميليارد   100100 گذشته  سال  در  اينكه  بيان  با  گذشته شهسوارى  سال  در  اينكه  بيان  با  شهسوارى 
تسهيالت سرمايه در گردش در استان همدان پرداخت شده است، يادآور شد: تسهيالت سرمايه در گردش در استان همدان پرداخت شده است، يادآور شد: 
كشت هاى  گردش  در  سرمايه  تومان  ميليون  كشت هاى   گردش  در  سرمايه  تومان  ميليون   700700 و  ميليارد  و   ميليارد   7878 گذشته  گذشته سال  سال 
همدان  استان  در  بذر  كشت  گردش  سرمايه در  تومان  ميليارد  همدان   استان  در  بذر  كشت  گردش  سرمايه در  تومان  ميليارد   2222 و  و زراعى  زراعى 

پرداخت شده است.پرداخت شده است.

مديران مديران نظم در كار را سرلوحه كار خود نظم در كار را سرلوحه كار خود 
قرار دهندقرار دهند

فرماندار تويسركان در مراسم تكريم و معارفه معاونت هاى فرماندار و فرماندار تويسركان در مراسم تكريم و معارفه معاونت هاى فرماندار و 
بخشدار قلقلرود با اشاره به اينكه از حضور بنده در شهرستان بخشدار قلقلرود با اشاره به اينكه از حضور بنده در شهرستان 1414 ماه  ماه 
با  كه  اجراست  بحث  ما  اجرايى  كار  تنها  گفت:  گذرد،  مى  روز  با   كه  اجراست  بحث  ما  اجرايى  كار  تنها  گفت:  گذرد،  مى  روز  و و 1414 
انتخابات شروع كه بهترين انتخابات برگزار شد و حتى يك مورد طرح انتخابات شروع كه بهترين انتخابات برگزار شد و حتى يك مورد طرح 

دعوا نداشتيم. دعوا نداشتيم. 
رسول حسينى با بيان اينكه در اجرايى شدن سند سه ساله، شهرستان رسول حسينى با بيان اينكه در اجرايى شدن سند سه ساله، شهرستان 
در  شهرستان  دومين  تويسركان  گفت:  نيست،  عقب  پارامترى  هيچ  در در  شهرستان  دومين  تويسركان  گفت:  نيست،  عقب  پارامترى  هيچ  در 

پرداخت تسهيالت روستايى است. پرداخت تسهيالت روستايى است. 
فيزيكى  ساختمان  در  عمده  تغييرات  مدت  اين  طول  در  افزود:  فيزيكى وى  ساختمان  در  عمده  تغييرات  مدت  اين  طول  در  افزود:  وى 
فرماندارى بوجود آورديم، پيگيرى براى گرفتن خودرو و نيروى انسانى فرماندارى بوجود آورديم، پيگيرى براى گرفتن خودرو و نيروى انسانى 
را نيز داشتيم. تنها شهرستانى پست سازمانى نه تنها پر نيست بلكه كم را نيز داشتيم. تنها شهرستانى پست سازمانى نه تنها پر نيست بلكه كم 

هم داريم فرماندارى تويسركان است.هم داريم فرماندارى تويسركان است.
وى گفت: نظم و نسق در سطح شهرستان شكل گرفته است. وى گفت: نظم و نسق در سطح شهرستان شكل گرفته است. 

از  خيلى  تواند  مى  دولت  اين  در  گفتمان  اينكه  بر  تأكيد  با  حسينى  از   خيلى  تواند  مى  دولت  اين  در  گفتمان  اينكه  بر  تأكيد  با  حسينى   
مشكالت را حل كند، گفت: در حوزه اقتصادى شاهد تحول در سطح مشكالت را حل كند، گفت: در حوزه اقتصادى شاهد تحول در سطح 
شهرستان هستيم، كشتارگاه مرغ با اشتغالزايى شهرستان هستيم، كشتارگاه مرغ با اشتغالزايى 120120 نفر در بخش قلقلرود  نفر در بخش قلقلرود 

پس از پس از 2727 ماه تعطيلى احيا مى شود. ماه تعطيلى احيا مى شود.
 وى گفت: شهرستان تويسركان داراى استعداد بالقوه و بالفعل فراوانى  وى گفت: شهرستان تويسركان داراى استعداد بالقوه و بالفعل فراوانى 
است، در بحث گردو در بين الملل زبانزد هستيم، است، در بحث گردو در بين الملل زبانزد هستيم، 750750 شهيد دارد، در  شهيد دارد، در 
زمينه استعدادهاى بالقوه قبل از ما خيلى بيشتر زحمت كشيدند كه به زمينه استعدادهاى بالقوه قبل از ما خيلى بيشتر زحمت كشيدند كه به 

بالفعل تبديل مى شوند. بالفعل تبديل مى شوند. 
فرماندار تويسركان افزود: انتظارم از مديران و همكارانم اين است كه فرماندار تويسركان افزود: انتظارم از مديران و همكارانم اين است كه 
نظم در كار را سرلوحه كار خود قرار دهند و پيگيرى جدى در امور، نظم در كار را سرلوحه كار خود قرار دهند و پيگيرى جدى در امور، 
را  استان  ادارات  همچنين  و  ديگر  ادارات  و  خود  همكاران  با  را تعامل  استان  ادارات  همچنين  و  ديگر  ادارات  و  خود  همكاران  با  تعامل 

مدنظر قرار دهند. مدنظر قرار دهند. 
وى افزود:  مستندسازى بايد حرف اول را بزند. وى افزود:  مستندسازى بايد حرف اول را بزند. 

 حسينى اظهار داشت: سال آخر دولت است، دولت تالش كرده خدمات  حسينى اظهار داشت: سال آخر دولت است، دولت تالش كرده خدمات 
خوبى را ارائه دهد، حتى اگر انتقاداتى هم بكنند. خوبى را ارائه دهد، حتى اگر انتقاداتى هم بكنند. 

فرماندار تويسركان افزود: فعاليت فضاى مجازى در تويسركان فرماندار تويسركان افزود: فعاليت فضاى مجازى در تويسركان 2020 است. است.
 قابل توجه است در اين جلسه: قابل توجه است در اين جلسه:

  از زحمات زهرا زين العابدينى تقدير و به بازنشستگى نائل آمد و كريم   از زحمات زهرا زين العابدينى تقدير و به بازنشستگى نائل آمد و كريم 
برنوسى به عنوان معاون سياسى امنيتى اجتماعى معرفى شدند. برنوسى به عنوان معاون سياسى امنيتى اجتماعى معرفى شدند. 

 فاطمه صلح ميرزايى كه پيش از اين رئيس آب و فاضالب شهر سركان  فاطمه صلح ميرزايى كه پيش از اين رئيس آب و فاضالب شهر سركان 
بود به عنوان معاونت برنامه ريزى انتخاب شدند. بود به عنوان معاونت برنامه ريزى انتخاب شدند. 

شيخ  و  تقدير  قلقلرود  سابق  بخشدار  دوست  محمدى  خدمات  شيخ  از  و  تقدير  قلقلرود  سابق  بخشدار  دوست  محمدى  خدمات   از 
االسالمى از نيروهاى وزارت كشور به عنوان بخشدار معرفى گرديد.    االسالمى از نيروهاى وزارت كشور به عنوان بخشدار معرفى گرديد.    

آگهى فقدان سند مالكيت م/الف 1028
متولد  ش 283  ش  به  ناصر  فرزند  نجيمى  مهدى  آقاى  اينكه  به  عنايت  با 
1349/11/21 داراى كد ملى 3979248623 با ارائه دو برگ استشهاد محلى 
آپارتمان  واحد  يك  دانگ  شش  مالكيت  سند  شدن  مفقود  بر  مبنى  مصدق 
طبقه سوم به مساحت 41/32 متر مربع پالك 232/2/4 و باقيمانده 232 و 
509 اصلى واقع در بخش يك تويسركان ذيل ثبت 316321 صفحه 221 
تسليم  و  صادر  نجيمى  مهدى  نام  به   281922 چاپى  شماره  به   150 دفتر 
لذا  نموده.  را  مذكور  پالك  المثنى  سند  صدور  تقاضاى  و  مفقود  گرديده، 
مراتب در اجراى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت آگهى تا چنانچه هر كس 
نسبت به پالك مورد آگهى معامله اى كرده كه فوقًا به آن اشاره اى نشده يا 
مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت 10 روز پس از 
انتشار آگهى به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و چنانچه ظرف مهلت فوق سند معامله 
ارائه نشود اداره ثبت المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى 
تسليم خواهد كرد. سيروس قلى زاده رئيس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان تويسركان

آگهى فقدان سند مالكيت م/الف 1027
با عنايت به اينكه آقايان محمدرضا نجيمى فرزند مهدى به ش ملى 3970282438 
برگ  دو  ارائه  با   3970323312 ملى  شماره  به  مهدى  فرزند  نجيمى  حنانه  و 
استشهاد محلى مصدق مبنى بر مفقود شدن سند مالكيت شش دانگ يك واحد 
آپارتمان مسكونى به مساحت 50/96 متر مربع پالك 6 فرعى از 509 اصلى واقع 
در بخش يك تويسركان ذيل ثبت هاى 316325 و 316326 صفحه 234 و 237 
دفتر 150 به شماره چاپى 097439 و 097440 به نام محمدرضا نجيمى و حنانه 
نجيمى هر كدام نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ صادر و تسليم گرديده، 
مفقود و تقاضاى صدور سند المثنى پالك مذكور را نموده. لذا مراتب در اجراى 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت آگهى تا چنانچه هر كس نسبت به پالك مورد 
آگهى معامله اى كرده كه فوقًا به آن اشاره اى نشده يا مدعى وجود سند مالكيت 
نزد خود مى باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهى به ثبت محل مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و 
چنانچه ظرف مهلت فوق سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنى سند مالكيت 
را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد. سيروس قلى زاده 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تويسركان

آگهى فقدان سند مالكيت    م/الف 1029
ملى  ش  به  اله  فتح  فرزند  توحيدى  شكوفه  خانم  اينكه  به  عنايت  با 
3979256561 با ارائه دو برگ استشهاد محلى مصدق مبنى بر مفقود شدن 
سند مالكيت شش دانگ يك واحد آپارتمان مسكونى به مساحت 50/96 
متر مربع پالك 3 فرعى از دو فرعى از 232 و باقيمانده 232 و 509 اصلى 
واقع در بخش يك تويسركان ذيل ثبت 316324 صفحه 231 دفتر 150 به 
شماره چاپى 097441 به نام شكوفه توحيدى صادر و تسليم گرديده، مفقود 
و تقاضاى صدور سند المثنى پالك مذكور را نموده. لذا مراتب در اجراى 
پالك  به  نسبت  كس  هر  چنانچه  تا  آگهى  ثبت  قانون  نامه  آيين  ماده 120 
مورد آگهى معامله اى كرده كه فوقًا به آن اشاره اى نشده يا مدعى وجود 
سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهى به 
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند 
معامله تسليم نمايد و چنانچه ظرف مهلت فوق سند معامله ارائه نشود اداره 
ثبت المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد 
شهرستان  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  رئيس  زاده  قلى  سيروس  كرد. 

تويسركان

پيش بينى سرمايه گذارى پيش بينى سرمايه گذارى 10001000 ميلياردى در بخش كشاورزى همدان ميلياردى در بخش كشاورزى همدان

157157هزار مترمربع از حريم رودخانه هاى استان آزاد شدهزار مترمربع از حريم رودخانه هاى استان آزاد شد

اگر مردم پروتكل هاى بهداشتى را رعايت نكنند فاجعه به بار مى آيداگر مردم پروتكل هاى بهداشتى را رعايت نكنند فاجعه به بار مى آيد



خاكشير عالوه بر فوايدى كه براى رفع 
عطش و تشنگى دارد، براى از بين بردن 
جوش و لك هاى پوستى و درمان شوره 

سر بسيار مفيد است.
خاكشير يكى از گياهان مشهور ايرانى است كه از زمانهاى بسيار قديم و در طب 
سنتى به عنوان يك نوشيدنى با طبع سرد مطرح بوده است كه در فصل گرما براى 

جلوگيرى از گرما زدگى از آن استفاده مى كردند.
اما تنها خاصيت خاكشير ، براى رفع عطش نيست و داراى فوايد بسيارى مانند 
كمك به دفع سنگ كليه، بهبود برخى از اختالل هاى پوستى و درمان اسهال نيز 
مى باشد . خاكشير عالوه بر پروتئين داراى گلوكز، آهن، پتاسيم، كلسيم، سديم و 

منيزيم و … است كه هر كدام به طريقى براى بدن مفيد هستند.
 ، لينولنيك  اسيد   ، لينوئيك  اسيد  مانند  چرب  اسيدهاى  داراى  خاكشير  همچنين 
اسيد اولئيك ، اسيد پالمتيك و اسيد استئاريك مى باشد.در اين بخش از سالمت 
نمناك خواص فوق العاده اين گياه دارويى براى پوست صورت را بيشتر بررسى 

مى كنيم.
خواص فوق العاده خاكشير براى پوست

1. از بين بردن آكنه و لك صورت: لك صورت يكى از مشكالت پوستى 
است كه از زيبايى چهره كم مى كند .خاكشير يكى از درمان هاى طبيعى براى رفع 
لك هاى پوستى است . به همين منظور 2 قاشق غذاخورى خاكشير پاك كرده را 

با ترنجبين صاف شده تركيب كنيد.
البته ترنجبين را بايد به مدت 5 ساعت در آب خيس كنيد . افرادى كه از اين 
تركيب همراه با آب به عنوان نوشيدنى به صورت روزانه و مستمر به مدت 3 هفته 
استفاده كنند بعد از مدتى شاهد روشنى پوست و از بين رفتن كك هاى صورت 

و پوست خود مى شوند . اين نوشيدنى براى 
درمان پسوريازيس نيز موثر است.

مشكلى  صورت  جوش   : جوش   رفع   .2
رايج در پوست است كه به ويژه روى صورت 
 ، جوش  درمان  .براى  شود  مى  افراد  برخى  در  نفس  به  اعتماد  كمبود  موجب 
كافيست خاكشير را با برخى از عرق هاى گياهى طبيعى مخلوط نمائيد .2 قاشق 
غذا خورى خاكشير را با يك استكان عرق شاهتره، عرق كاسنى و عرق به خوبى 

تركيب كنيد.
گرفتگى  رفع  در  صورت،  جوشهاى  بردن  بين  از  بر  عالوه  تركيب  اين  نوشيدن 
صدا نيز موثر است .اين نوشيدنى را در طول 3 الى 4 هفته به طور روزانه استفاده 
كنيد تا تغييرات ناشى از خاكشير روى جوش صورت و بهبود پوست خود را 

مشاهده نمائيد.
3. رفع شوره سر:  خاكشير داراى خواص ضد التهابى و ضد باكترى است 
بنابراين افرادى كه از شوره و خارش سر رنج مى برند بهتر است روزانه 2 تا 
3 ليوان نوشيدنى خاك شير را ميل كنند تابا اصالح مزاج خود ،براى هميشه با 

خارش و شوره موهاى خود خداحافظى كنند.
تغذيه سالم در جلوگيرى از ريزش مو تاثير بسزايى دارد. همچنين خواب منظم 
در طب سنتى اهميت بسيارى دارد زيرا خواب در به وجود آمدن بيمارى هاى 

پوستى نقش موثرى دارد.
خوابيدن در 3 زمان باعث ايجاد لك و تيره شدن پوست مى شود:

و  خوابيدن  پر  معده  با  يعنى  ناهار،  از  بعد  خوابيدن  صبح،  طلوع  از  بعد  خواب 
خوابيدن هنگام غروب آفتاب. بنابراين بهتر است از بروز لك و تيرگى پوستى 

پيشگيرى كنيم . زيرا پيشگيرى هميشه بهتر از درمان است.

نداى توىاطالعات عمومىاطالعات عمومى44 neday_toy@yahoo.com
 https://telegram.me/nedaytoy

هفته نامه فرهنگى، اقتصادى، ورزشى، سياسى، طنز و سرگرمى سالم، معلومات عمومى، هنرى و...
سال شانزدهم، يكشنبه، 20 مهر 99 ،  2721 صفر 1441 ،  11 اكتبر 2020 ، شماره 567

محققان مى گويند؛ اگر كلسيم و مكمل هاى 
ويتامين D را به رژيم غذايى روزانه خود 
كاهش  شما  در  خوردن  هوس  بيفزاييد 
مى يابد و قدرت پيدا مى كنيد كه در برابر 
كنترل  را  خود  انگيز  هوس  خوراكى هاى 

كنيد.
نشان  محققان  جديد  پژوهش  يك  در 
دادند: زنانى كه در رژيم غذايى خود اين 
دو مكمل را مى گنجانند كمتر غذاى چرب 
از  بيشتر  برابر  چهار  و  مى كنند  مصرف 
زنانى كه از اين مكمل ها استفاده نمى كنند، 

وزنشان كاهش مى يابد.
اما چرا كلسيم اين ويژگى را دارد؟

محققان چنين فرض مى كنند؛ وقتى مقدار 
كلسيم در بدن بيش از حد طبيعى كاهش 

غذاهاى  خوردن  براى  بدن  ولع  مى يابد، 
غنى از اين ماده معدنى زياد مى شود.

كه  خوراكى هايى  از  بسيارى  متاسفانه 
بستنى  مانند  هستند  كلسيم  از  سرشار 
و  چربى  باالى  مقادير  پرچرب  پنير  و 
افزايش  باعث  امر  اين  و  دارند  كالرى 
وزن مى شود. اما زنانى كه در اين پژوهش 
را  مكمل  كلسيم  مصرفى  مقدار  حداقل 
و  مى خوردند  چربى  كمتر  كردند  استفاده 
در نتيجه وزنشان هم كاهش پيدا كرد. از 
در  هم   D ويتامين  مصرف  ديگر،  سوى 
جذب  ميزان  چون  دارد  نقش  ميان  اين 
بنابراين  و  مى برد  باال  بدن  در  را  كلسيم 

مكمل خوبى براى كلسيم است.

ويتامينى براى كاهش اشتها
با فرا رسيدن فصل برداشت ليمو و نيز با فرا رسيدن فصل برداشت ليمو و نيز 
توليد آبليمو، براى بسيارى اين سئوال توليد آبليمو، براى بسيارى اين سئوال 
تلخى  گرفتن  راه  كه  آيد  مى  تلخى پيش  گرفتن  راه  كه  آيد  مى  پيش 

آبليمو چيست؟آبليمو چيست؟
چون  و  و   رسيده  فرا  ليمو  فصل  چون    و  و   رسيده  فرا  ليمو  فصل    
اكثرا بصورت ماشينى و با دستگاه آب اكثرا بصورت ماشينى و با دستگاه آب 
گرفته مى شود و ديگر خانم ها سنتى گرفته مى شود و ديگر خانم ها سنتى 
اينكار را انجام نمى دهند،  هسته هاى، اينكار را انجام نمى دهند،  هسته هاى، 
باعث  و  شود  مى  له  كمى  هم  باعث ليمو  و  شود  مى  له  كمى  هم  ليمو 
تلخى آب ليمو مى شود براى رفع اين تلخى آب ليمو مى شود براى رفع اين 
مشكل بعد از گرفتن آب ليمو  استفاده مشكل بعد از گرفتن آب ليمو  استفاده 
به  بستگى  هويج،  عدد  سه  تا  دو  به از  بستگى  هويج،  عدد  سه  تا  دو  از 

ميزان آبليمو نياز است. ميزان آبليمو نياز است. 
هويج  عدد  هويج   عدد   44 ليمو  كيلو  ليمو   كيلو   1515 براى براى 
بيندازيد  كامل  كنده  پوست  بيندازيد متوسط  كامل  كنده  پوست  متوسط 
داخل ليمو داخل ليمو 2424 ساعت بماند بعد آن را  ساعت بماند بعد آن را 
صاف كنيد، هويج ها تلخى آب ليمو صاف كنيد، هويج ها تلخى آب ليمو 

را به خودش خواهد گرفت و بعد از را به خودش خواهد گرفت و بعد از 
صاف كردن آبليمو مى توانيد گوشت صاف كردن آبليمو مى توانيد گوشت 
ليمو را براى خورشت ها استفاده كنيد ليمو را براى خورشت ها استفاده كنيد 

بدون اينكه نگران تلخى آن باشيد.بدون اينكه نگران تلخى آن باشيد.
آبليمو  اينكه  براى  باشيد  داشته  آبليمو توجه  اينكه  براى  باشيد  داشته  توجه 
كدر  آن  رنگ  بيشتر  يا  آينده  سال  كدر تا  آن  رنگ  بيشتر  يا  آينده  سال  تا 
تاريك  جاى  در  حتما  نشود  سياه  تاريك يا  جاى  در  حتما  نشود  سياه  يا 
هاى  شيشه  روى  و  شود  هاى نگهدارى  شيشه  روى  و  شود  نگهدارى 
تا  شود  كشيده  مشكى  مشماع  تا آبليمو  شود  كشيده  مشكى  مشماع  آبليمو 

رنگ آن عالى بماند.  رنگ آن عالى بماند.  
و  آبليمو  موقع  هيچ  است  و گفتنى  آبليمو  موقع  هيچ  است  گفتنى 
آبغوره و آب نارنج و كال ترشيجات را آبغوره و آب نارنج و كال ترشيجات را 
داخل ظرف يا بطرى هاى پالستيكى داخل ظرف يا بطرى هاى پالستيكى 
نبايد ريخت،  چون ترشى آنها باعث نبايد ريخت،  چون ترشى آنها باعث 
اكسيده شدن ظروف و سمى شدن آن اكسيده شدن ظروف و سمى شدن آن 

ها مى شود.ها مى شود.

چگونه تلخى آبليمو را بگيريم؟

آيا روغن زيتون به كاهش وزن آيا روغن زيتون به كاهش وزن 
كمك مى كند؟كمك مى كند؟

كه  است  روغن هايى  مفيدترين  و  سالم ترين  از  يكى  زيتون  كه روغن  است  روغن هايى  مفيدترين  و  سالم ترين  از  يكى  زيتون  روغن 
مى توانيد به رژيم غذايى روزانه خود اضافه كنيد. افراد بسيارى از اين مى توانيد به رژيم غذايى روزانه خود اضافه كنيد. افراد بسيارى از اين 
روغن براى پخت و پز يا به عنوان چاشنى براى ساالد، پيتزا، يا پاستا روغن براى پخت و پز يا به عنوان چاشنى براى ساالد، پيتزا، يا پاستا 

استفاده مى كنند.استفاده مى كنند.
به گزارش «تابناك»، «عصر ايران» به نقل از هلث الين نوشت: از فوايد به گزارش «تابناك»، «عصر ايران» به نقل از هلث الين نوشت: از فوايد 
التهاب،  كاهش  به  مى توان  زيتون  روغن  مصرف  شناخته شده  التهاب، سالمت  كاهش  به  مى توان  زيتون  روغن  مصرف  شناخته شده  سالمت 
همچنين،  كرد.  اشاره  خون  فشار  كاهش  و  قلب  سالمت  از  همچنين، پشتيبانى  كرد.  اشاره  خون  فشار  كاهش  و  قلب  سالمت  از  پشتيبانى 
روغن زيتون ممكن است آثار ضد سرطان و محافظت از سالمت مغز روغن زيتون ممكن است آثار ضد سرطان و محافظت از سالمت مغز 

را ارائه كند.را ارائه كند.
حاوى تركيباتى كه ممكن است به كاهش وزن كمك كنندحاوى تركيباتى كه ممكن است به كاهش وزن كمك كنند

بسيارى از فوايد روغن زيتون با پيروى از يك رژيم غذايى مديترانه اى بسيارى از فوايد روغن زيتون با پيروى از يك رژيم غذايى مديترانه اى 
قابل مشاهده اند.قابل مشاهده اند.

سبزيجات،  ها،  ميوه  باالى  مصرف  واسطه  به  خوردن  غذا  الگوى  سبزيجات، اين  ها،  ميوه  باالى  مصرف  واسطه  به  خوردن  غذا  الگوى  اين 
غالت كامل، حبوبات، سيب زمينى، مغزها و دانه هاى خوراكى شناخته غالت كامل، حبوبات، سيب زمينى، مغزها و دانه هاى خوراكى شناخته 
حاوى  اغلب  اى  مديترانه  غذايى  رژيم  كه  شرايطى  در  است.  حاوى شده  اغلب  اى  مديترانه  غذايى  رژيم  كه  شرايطى  در  است.  شده 
ماهى است اما منبع چربى اصلى آن روغن زيتون محسوب مى شود و ماهى است اما منبع چربى اصلى آن روغن زيتون محسوب مى شود و 

همچنين مصرف گوشت قرمز و شيرينى ها در آن محدود است.همچنين مصرف گوشت قرمز و شيرينى ها در آن محدود است.
روغن زيتون حاوى اسيدهاى چرب تك غير اشباع است كه داراى يك روغن زيتون حاوى اسيدهاى چرب تك غير اشباع است كه داراى يك 
پيوند كربن اشباع نشده در تركيب شيميايى خود هستند. اين اسيدهاى پيوند كربن اشباع نشده در تركيب شيميايى خود هستند. اين اسيدهاى 

چرب به طور معمول در دماى اتاق مايع هستند.چرب به طور معمول در دماى اتاق مايع هستند.
نتايج يك مطالعه نتايج يك مطالعه 44 هفته اى نشان داد مردانى داراى اضافه وزن يا چاق  هفته اى نشان داد مردانى داراى اضافه وزن يا چاق 
كه به جاى چربى اشباع از چربى هاى تك غير اشباع در رژيم غذايى كه به جاى چربى اشباع از چربى هاى تك غير اشباع در رژيم غذايى 
خود استفاده كردند، كاهش وزن كم اما مشهودى را نسبت به گروهى خود استفاده كردند، كاهش وزن كم اما مشهودى را نسبت به گروهى 
كه يك رژيم غذايى سرشار از چربى اشباع را دنبال مى كردند، تجربه كه يك رژيم غذايى سرشار از چربى اشباع را دنبال مى كردند، تجربه 
كرده و اين در شرايطى بود كه هيچ تغيير چشمگيرى در مصرف چربى كرده و اين در شرايطى بود كه هيچ تغيير چشمگيرى در مصرف چربى 

يا كالرى كلى ايجاد نشده بود.يا كالرى كلى ايجاد نشده بود.
مطالعه اى ديگر نيز نشان داد زمانى كه موضوع حفظ وزن سالم مطرح مطالعه اى ديگر نيز نشان داد زمانى كه موضوع حفظ وزن سالم مطرح 
مى شود، اسيدهاى چرب غير اشباع نسبت به چربى هاى اشباع احتماال مى شود، اسيدهاى چرب غير اشباع نسبت به چربى هاى اشباع احتماال 

مفيدتر هستند.مفيدتر هستند.
همچنين، در مطالعاتى با حضور سوژه هاى حيوانى، رژيم هاى غذايى همچنين، در مطالعاتى با حضور سوژه هاى حيوانى، رژيم هاى غذايى 
سرشار از چربى هاى تك غير اشباع نشان داده اند كه از افزايش وزن و سرشار از چربى هاى تك غير اشباع نشان داده اند كه از افزايش وزن و 

انباشت چربى پيشگيرى مى كنند.انباشت چربى پيشگيرى مى كنند.
افزون بر اين، روغن زيتون يك منبع غنى از ترى گليسيريدهاى زنجيره افزون بر اين، روغن زيتون يك منبع غنى از ترى گليسيريدهاى زنجيره 
متوسط است كه به واسطه توانايى خود در كاهش وزن و حفظ وزن متوسط است كه به واسطه توانايى خود در كاهش وزن و حفظ وزن 

سالم مورد مطالعه قرار گرفته اند.سالم مورد مطالعه قرار گرفته اند.
ترى گليسيريدهاى زنجيره متوسط حاوى اسيدهاى چربى متشكل از ترى گليسيريدهاى زنجيره متوسط حاوى اسيدهاى چربى متشكل از 66  
تا تا 1212 اتم كربن هستند. آنها به سرعت تجزيه شده و توسط كبد، جايى  اتم كربن هستند. آنها به سرعت تجزيه شده و توسط كبد، جايى 

كه مى توانند براى انرژى استفاده شوند، جذب مى شوند.كه مى توانند براى انرژى استفاده شوند، جذب مى شوند.
زنجيره  گليسيريدهاى  ترى  مثبت  اثر  مطالعات  برخى  كه  شرايطى  زنجيره در  گليسيريدهاى  ترى  مثبت  اثر  مطالعات  برخى  كه  شرايطى  در 
هيچ  ديگر  مطالعات  برخى  اند،  داده  نشان  را  وزن  كاهش  بر  هيچ متوسط  ديگر  مطالعات  برخى  اند،  داده  نشان  را  وزن  كاهش  بر  متوسط 

اثرى را نيافته اند.اثرى را نيافته اند.
متوسط  زنجيره  گليسيريدهاى  ترى  كه  مطالعه  يك  در  وجود،  اين  متوسط با  زنجيره  گليسيريدهاى  ترى  كه  مطالعه  يك  در  وجود،  اين  با 
ترى  شد  مشخص  شدند،  مقايسه  بلند  زنجيره  گليسيريدهاى  ترى  ترى با  شد  مشخص  شدند،  مقايسه  بلند  زنجيره  گليسيريدهاى  ترى  با 
گليسيريدهاى زنجيره متوسط به توليد بيشتر هورمون هاى تنظيم كننده گليسيريدهاى زنجيره متوسط به توليد بيشتر هورمون هاى تنظيم كننده 
مى  تقويت  را  سيرى  احساس  كه  كمك كرده  مى ،  تقويت  را  سيرى  احساس  كه  كمك كرده   ،YYYY پپتيد  مانند  پپتيد اشتها،  مانند  اشتها، 

كند.كند.
مطالعه اى ديگر نشان داد كه ترى گليسيريدهاى زنجيره متوسط ممكن مطالعه اى ديگر نشان داد كه ترى گليسيريدهاى زنجيره متوسط ممكن 
است از طريق افزايش كالرى سوزى و چربى سوزى در بدن به كاهش است از طريق افزايش كالرى سوزى و چربى سوزى در بدن به كاهش 

وزن كمك كنند.وزن كمك كنند.
چگونگى استفاده از روغن زيتون براى كاهش وزنچگونگى استفاده از روغن زيتون براى كاهش وزن

روغن زيتون ممكن است براى كاهش وزن مفيد باشد اما به نظر مى روغن زيتون ممكن است براى كاهش وزن مفيد باشد اما به نظر مى 
رسد زمانى كه به روش ها و مقادير خاص استفاده مى شود، بيشترين رسد زمانى كه به روش ها و مقادير خاص استفاده مى شود، بيشترين 

فايده را ارائه مى كند.فايده را ارائه مى كند.
مى  زيتون  روغن  ماساژ  كه  هستند  مدعى  افراد  برخى  كه  شرايطى  مى در  زيتون  روغن  ماساژ  كه  هستند  مدعى  افراد  برخى  كه  شرايطى  در 
تواند به تقويت كاهش وزن كمك كند، هيچ پژوهشى كه پشتيبان اين تواند به تقويت كاهش وزن كمك كند، هيچ پژوهشى كه پشتيبان اين 
كه  اند  داده  نشان  مطالعات  است،  شده  گفته  ندارد.  وجود  باشد،  كه ايده  اند  داده  نشان  مطالعات  است،  شده  گفته  ندارد.  وجود  باشد،  ايده 

چنين ماساژى مى تواند به افزايش وزن نوزادان نارس كمك كند.چنين ماساژى مى تواند به افزايش وزن نوزادان نارس كمك كند.
ادعايى ديگر اين است كه تركيب روغن زيتون و آبليمو مى تواند به ادعايى ديگر اين است كه تركيب روغن زيتون و آبليمو مى تواند به 
كاهش وزن سريع كمك كند. اما اين به احتمال زياد به دليل آن است كاهش وزن سريع كمك كند. اما اين به احتمال زياد به دليل آن است 
كه روغن زيتون اغلب به عنوان يك پاك كننده مورد استفاده قرار مى كه روغن زيتون اغلب به عنوان يك پاك كننده مورد استفاده قرار مى 
گيرد كه معموال به دريافت كالرى بسيار كم و در نتيجه از دست دادن گيرد كه معموال به دريافت كالرى بسيار كم و در نتيجه از دست دادن 

چربى و عضله منجر مى شود.چربى و عضله منجر مى شود.
مى  گنجانده  سالم  غذايى  رژيم  يك  در  كه  زيتون  روغن  حال،  اين  مى با  گنجانده  سالم  غذايى  رژيم  يك  در  كه  زيتون  روغن  حال،  اين  با 

شود، داستان ديگرى دارد.شود، داستان ديگرى دارد.
يك قاشق غذاخورى (يك قاشق غذاخورى (1515 ميلى ليتر) روغن زيتون حاوى  ميلى ليتر) روغن زيتون حاوى 119119 كالرى و  كالرى و 
13.513.5 گرم چربى است. در يك رژيم غذايى با ميزان كالرى محدود اين  گرم چربى است. در يك رژيم غذايى با ميزان كالرى محدود اين 
مى تواند به سرعت بر ميزان كالرى و چربى مصرفى بيفزايد، از اين رو، مى تواند به سرعت بر ميزان كالرى و چربى مصرفى بيفزايد، از اين رو، 
بهتر است روغن زيتون در مقادير محدود به آن اضافه شود تا موجب بهتر است روغن زيتون در مقادير محدود به آن اضافه شود تا موجب 

افزايش وزن نشود.افزايش وزن نشود.
انتخاب شده  تصادفى  طور  به  مطالعه  انتخاب شده   تصادفى  طور  به  مطالعه   1111 از  سيستماتيك  بررسى  از يك  سيستماتيك  بررسى  يك 
نشان داد كه دنبال كردن يك رژيم غذايى سرشار از روغن زيتون براى نشان داد كه دنبال كردن يك رژيم غذايى سرشار از روغن زيتون براى 
حداقل حداقل 1212 هفته در مقايسه با گروه كنترل به كاهش وزن بيشتر منجر  هفته در مقايسه با گروه كنترل به كاهش وزن بيشتر منجر 

شده استشده است

نوجوانان،  و  قد كودكان  به  توجه  اصلى  اهميت  نوجوانان،   و  قد كودكان  به  توجه  اصلى  اهميت   
رشد  مى تواند  كه  است  بيمارى هايى  رشد تشخيص  مى تواند  كه  است  بيمارى هايى  تشخيص 
كودك را مختل كند و بررسى منحنى رشد كودكان كودك را مختل كند و بررسى منحنى رشد كودكان 
در اين باره اهميتى بيش از ميزان مقطعى قد آنان در اين باره اهميتى بيش از ميزان مقطعى قد آنان 
پنجم  صدك  موازات  به  كه  كودكى  شرايط  پنجم دارد.  صدك  موازات  به  كه  كودكى  شرايط  دارد. 
منحنى  به  نسبت  او  منحنى  شيب  و  مى كند  منحنى رشد  به  نسبت  او  منحنى  شيب  و  مى كند  رشد 

نرمال خوب است،نرمال خوب است،
قد است، ولى نگران كننده نيست و  قد است، ولى نگران كننده نيست و اگرچه كوتاه  اگرچه كوتاه 
شرايط كودكى كه چند سانتى متر از او بلندتر است شرايط كودكى كه چند سانتى متر از او بلندتر است 
و به مدت مثال شش ماه هيچ رشد قدى نداشته، و به مدت مثال شش ماه هيچ رشد قدى نداشته، 
بيمارى  برخى  نيز  است. گاهى  نگران كننده  بيمارى بيشتر  برخى  نيز  است. گاهى  نگران كننده  بيشتر 

ها نظير ها نظير 
((11)بيماريهاى كليوى،)بيماريهاى كليوى،

 ( (22) بيمارى هاى كبدى، ) بيمارى هاى كبدى، 
((33) بيمارى ديابت،) بيمارى ديابت،

 ( (44) سوءتغذيه شديد،) سوءتغذيه شديد،
((55) نواقص ژنتيكى،) نواقص ژنتيكى،

 ( (66)كم كارى تيروئيد، )كم كارى تيروئيد، 
((77)راشيتيسم،)راشيتيسم،

((88)بيمارى ترنر)بيمارى ترنر
كليوى  مى شوند.بيمارى هاى  قد  كوتاهى  موجب  كليوى   مى شوند.بيمارى هاى  قد  كوتاهى  موجب   
و كبدى، ديابت، سوء تغذيه شديد و انواع نقايص و كبدى، ديابت، سوء تغذيه شديد و انواع نقايص 
مى شود.  قد  كوتاهى  و  رشد  افت  موجب  مى شود. ژنتيك  قد  كوتاهى  و  رشد  افت  موجب  ژنتيك 
به  آنان  رشد  برگشت  باعث  بيماران  اين  به درمان  آنان  رشد  برگشت  باعث  بيماران  اين  درمان 

حالت طبيعى مى شود. حالت طبيعى مى شود. 
وجود  با  گاه  كه  هستند  نيز  ديگرى  وجود بيمارى هاى  با  گاه  كه  هستند  نيز  ديگرى  بيمارى هاى 
مداوا  و  مى گيرند  قرار  توجه  مورد  قد  مداوا كوتاهى  و  مى گيرند  قرار  توجه  مورد  قد  كوتاهى 
كارى  كم  مهم  نشانه هاى  از  كارى مى شوند.كوتاهى قد  كم  مهم  نشانه هاى  از  مى شوند.كوتاهى قد 
تيروئيد است كه در كنار عالمت هايى مثل خواب تيروئيد است كه در كنار عالمت هايى مثل خواب 
كند  و  بودن  پف آلود  مفرط،  خستگى  كند آلودگى،  و  بودن  پف آلود  مفرط،  خستگى  آلودگى، 
ذهنى مى تواند توجه والدين و پزشكان را به وجود ذهنى مى تواند توجه والدين و پزشكان را به وجود 

اين بيمارى معطوف سازد.اين بيمارى معطوف سازد.
آنچه اهميت دارد اين است كه تشخيص به موقع آنچه اهميت دارد اين است كه تشخيص به موقع 
و درمان اين بيمارى اگر قبل از بسته شدن صفحه و درمان اين بيمارى اگر قبل از بسته شدن صفحه 
رشد استخوانى صورت گيرد، باعث برگشت قد  به رشد استخوانى صورت گيرد، باعث برگشت قد  به 
حالت نرمال مى شود. درمان اين بيمارى با مصرف حالت نرمال مى شود. درمان اين بيمارى با مصرف 
زندگى  است.    ممكن  لووتيروكسين  زندگى قرص هاى  است.    ممكن  لووتيروكسين  قرص هاى 

شهرى بسيارىشهرى بسيارى

محروم  خورشيد  نور  تابش  از  را  كودكان  محروم از  خورشيد  نور  تابش  از  را  كودكان  از 
راشيتيسم  بيمارى  ترتيب،  اين  به  و  است  راشيتيسم كرده  بيمارى  ترتيب،  اين  به  و  است  كرده 
مى شود.  محسوب  كودكان  براى  تهديدى  مى شود. كماكان  محسوب  كودكان  براى  تهديدى  كماكان 
كندى  بر  عالوه  بيمارى  اين  ديگر  كندى عالمت هاى  بر  عالوه  بيمارى  اين  ديگر  عالمت هاى 
رشد، قوسى شدن پاها و برجسته شدن كناره هاى رشد، قوسى شدن پاها و برجسته شدن كناره هاى 

استخوان جناغ است.استخوان جناغ است.
درمان به موقع راشيتيسم به هر دليل چندان سخت درمان به موقع راشيتيسم به هر دليل چندان سخت 
  DD نيست و مى توان با مصرف كلسيم و ويتامين نيست و مى توان با مصرف كلسيم و ويتامين
جلوگيرى  كوتاهى قد  مثل  بيمارى  عوارض  جلوگيرى از  كوتاهى قد  مثل  بيمارى  عوارض  از 
يك  كمبود  اثر  بر  كروموزومى  بيمارى  يك كرد.اين  كمبود  اثر  بر  كروموزومى  بيمارى  كرد.اين 
از  مى شود.  ايجاد  دختران  در  ايكس  از كروموزوم  مى شود.  ايجاد  دختران  در  ايكس  كروموزوم 

ديگر عالئم اين سندرومديگر عالئم اين سندروم
وجود پره در دو طرف گردن، پاهاى قوس دار و وجود پره در دو طرف گردن، پاهاى قوس دار و 
تاخير در بلوغ است. به طور معمول اين دختران تاخير در بلوغ است. به طور معمول اين دختران 
در سنين در سنين 1414 تا  تا 1616 سالگى به خاطر ظاهر نشدن  سالگى به خاطر ظاهر نشدن 
عالئم بلوغ نزد پزشك مى روند. اين كودكان چون عالئم بلوغ نزد پزشك مى روند. اين كودكان چون 
با  درمان  به  باالتر  سنين  تا  دارند  ديرترى  با بلوغ  درمان  به  باالتر  سنين  تا  دارند  ديرترى  بلوغ 

هورمون رشد جواب مى دهند.هورمون رشد جواب مى دهند.

اين بيمارى ها باعث كوتاهى قد مى شود!!اين بيمارى ها باعث كوتاهى قد مى شود!!
چند  بخش  اين  چند در  بخش  اين  در 
ميگرن  كنترل  ميگرن روش  كنترل  روش 
قرار داده ايم.ميگرن قرار داده ايم.ميگرن 
سردرد  يك  سردرد تنها  يك  تنها 
اين  نيست.  اين ساده  نيست.  ساده 
در واقع يك بيمارى در واقع يك بيمارى 
با  پيچيده  با بسيار  پيچيده  بسيار 
از  گسترده اى  از طيف  گسترده اى  طيف 
كننده  ناتوان  كننده عالئم  ناتوان  عالئم 
با  بيشتر  كه  با است  بيشتر  كه  است 
شديد  شديد سردردهاى  سردردهاى 
مى شود.  مى شود. مشخص  مشخص 
نشانه ها  نشانه ها ساير  ساير 
شامل  است  شامل ممكن  است  ممكن 
حساسيت شديد ديد به نور، صداها، بوهاى خاص و نيز استفراغ و حالت حساسيت شديد ديد به نور، صداها، بوهاى خاص و نيز استفراغ و حالت 
تهوع باشد.با اينكه ميگرن بسيار ناراحت كننده است اما روش هاى ساده و تهوع باشد.با اينكه ميگرن بسيار ناراحت كننده است اما روش هاى ساده و 
موثرى براى كنترل و مديريت آن وجود دارد. در ادامه با موثرى براى كنترل و مديريت آن وجود دارد. در ادامه با 1010 مورد از اين  مورد از اين 
روش ها آشنا خواهيم شد.سبك زندگى و فعاليت هاى روزمره شما هر چيزى روش ها آشنا خواهيم شد.سبك زندگى و فعاليت هاى روزمره شما هر چيزى 

كه هست بايد به يك زمانبندى منظم پايبند باشيد.كه هست بايد به يك زمانبندى منظم پايبند باشيد.
اين زمانبندى ممكن است شامل رفتن به رختخواب و بيدار شدن در يك اين زمانبندى ممكن است شامل رفتن به رختخواب و بيدار شدن در يك 
تمرينات  انجام  و  منظم  غذايى  وعده هاى  در  غذا  خوردن  مشخص،  تمرينات زمان  انجام  و  منظم  غذايى  وعده هاى  در  غذا  خوردن  مشخص،  زمان 
ورزشى روزانه باشد.اغلب اين محرك ها ممكن است نوع خاصى از غذاها ورزشى روزانه باشد.اغلب اين محرك ها ممكن است نوع خاصى از غذاها 
همچون شكالت تلخ يا پنير باشد.محرك هايى را كه در عرض چند ماه به همچون شكالت تلخ يا پنير باشد.محرك هايى را كه در عرض چند ماه به 

دست آورده ايد تجزيه و تحليل كنيد تا به يك نتيجه نهايى برسيد.دست آورده ايد تجزيه و تحليل كنيد تا به يك نتيجه نهايى برسيد.
مطالعات نشان داده است كه منيزيم، ويتامين مطالعات نشان داده است كه منيزيم، ويتامين BB22 و  و CoQCoQ1010 جزو مكمل هايى  جزو مكمل هايى 
هستند كه اثر آرامش بخشى دارند.محققان نشان داده اند كه درد در برخى از هستند كه اثر آرامش بخشى دارند.محققان نشان داده اند كه درد در برخى از 
يوگا  از  كنيد  سعى  مى شود.  بدتر  شديد  ورزشى  تمرينات  انجام  با  يوگا مواقع  از  كنيد  سعى  مى شود.  بدتر  شديد  ورزشى  تمرينات  انجام  با  مواقع 

استفاده كنيد كه مى تواند باعث ايجاد آرامش، كاهش استرس و درد شود.استفاده كنيد كه مى تواند باعث ايجاد آرامش، كاهش استرس و درد شود.
و  گردن  در  سفتى  بردن  بين  از  به  مى تواند  نيز  ماليم  هوازى  و ورزش هاى  گردن  در  سفتى  بردن  بين  از  به  مى تواند  نيز  ماليم  هوازى  ورزش هاى 
شانه ها كمك كند.از موادى همچون سبزيجات سبز، گوجه فرنگى، آجيل ها، شانه ها كمك كند.از موادى همچون سبزيجات سبز، گوجه فرنگى، آجيل ها، 
حبوبات، نخودفرنگى و غالت كامل كه سرشار از منيزيم هستند استفاده كنيد. حبوبات، نخودفرنگى و غالت كامل كه سرشار از منيزيم هستند استفاده كنيد. 

كمبود منيزيم در بدن مى تواند گردش خون به مغز را كمتر كندكمبود منيزيم در بدن مى تواند گردش خون به مغز را كمتر كند
و همين امر باعث ايجاد حمالت ميگرنى خواهد شد. غذاهاى حاوى امگا و همين امر باعث ايجاد حمالت ميگرنى خواهد شد. غذاهاى حاوى امگا 
و  دارند  خوبى  بخشى  آرامش  اثرات  نيز  ساردين  و  ماهى  تن  همچون  و   دارند  خوبى  بخشى  آرامش  اثرات  نيز  ساردين  و  ماهى  تن  همچون   33
براى سالمت قلب مفيدند.افت قند خون يك محرك شايع براى سردردهاى براى سالمت قلب مفيدند.افت قند خون يك محرك شايع براى سردردهاى 
ميگرنى محسوب مى شود. در اين شرايط گلوكز بيشترى وارد جريان خون ميگرنى محسوب مى شود. در اين شرايط گلوكز بيشترى وارد جريان خون 

مى شودمى شود
و همين امر منجر به افزايش فشار خون خواهد شد.اگر به سيگار كشيدن يا و همين امر منجر به افزايش فشار خون خواهد شد.اگر به سيگار كشيدن يا 
بوى آن حساسيت داريد، اين موضوع مى تواند باعث ايجاد حمالت ميگرنى بوى آن حساسيت داريد، اين موضوع مى تواند باعث ايجاد حمالت ميگرنى 
شود. با پرهيز از رفتن به اين مكان ها يا ترك سيگار مى توانيد سردردهاى شود. با پرهيز از رفتن به اين مكان ها يا ترك سيگار مى توانيد سردردهاى 
كه  دارد  وجود  بازار  در  زيادى  ببخشيد.داروهاى  بهبود  را  خود  كه ميگرنى  دارد  وجود  بازار  در  زيادى  ببخشيد.داروهاى  بهبود  را  خود  ميگرنى 

مى تواند جلوى بروز ميگرن را بگيرد.مى تواند جلوى بروز ميگرن را بگيرد.
اينكه شما به ميگرن مزمن مبتال هستيد يا خير هيچ فرقى نمى كند. پزشك اينكه شما به ميگرن مزمن مبتال هستيد يا خير هيچ فرقى نمى كند. پزشك 
ممكن است داروهايى را براى شما تجويز كند. اين داروها براى تسكين درد ممكن است داروهايى را براى شما تجويز كند. اين داروها براى تسكين درد 
و نشانه هاى ميگرن طراحى شده اند و به پيگشيرى از بروز حمالت ميگرنى و نشانه هاى ميگرن طراحى شده اند و به پيگشيرى از بروز حمالت ميگرنى 

كمك مى كنند. داروها را همانگونه كه توصيه شده است مصرف كنيد.كمك مى كنند. داروها را همانگونه كه توصيه شده است مصرف كنيد.
دفترچه  از  هميشه  است.  سوماتريپتان  ميگرنى  ضد  رايج  داروهاى  از  دفترچه يكى  از  هميشه  است.  سوماتريپتان  ميگرنى  ضد  رايج  داروهاى  از  يكى 
باعث  كافئين  زياد  كنيد.مصرف  استفاده  داروها  قوطى  در  موجود  باعث اطالعات  كافئين  زياد  كنيد.مصرف  استفاده  داروها  قوطى  در  موجود  اطالعات 
مى شود رگ هاى خونى موجود در اطراف مغز بيشتر از معمول منقبض شود. مى شود رگ هاى خونى موجود در اطراف مغز بيشتر از معمول منقبض شود. 
  300300 از  بيشتر  شد.  خواهد  ميگرنى  سردردهاى  ايجاد  به  منجر  امر  از همين  بيشتر  شد.  خواهد  ميگرنى  سردردهاى  ايجاد  به  منجر  امر  همين 
ميلى گرم( معادل ميلى گرم( معادل 55 فنجان قهوه فورى) قهوه در روز مى تواند باعث ايجاد  فنجان قهوه فورى) قهوه در روز مى تواند باعث ايجاد 

مشكالت زيادى شود.مشكالت زيادى شود.

چگونه ميگرن خود را كنترل چگونه ميگرن خود را كنترل 
كنيم؟كنيم؟

خاكشير براى پوستخاكشير براى پوست

باشد. مى  افراد  در  قلبى  ى  سكته  عجيب  عالئم  ها  باشد.اين  مى  افراد  در  قلبى  ى  سكته  عجيب  عالئم  ها  اين 
گروه  دو  تحقيقات  براساس  بودن  ترافيك  معرض  گروه در  دو  تحقيقات  براساس  بودن  ترافيك  معرض  در 
درصد  هشت  حدود  فرانسه  و  بلژيك  در  مطالعه  درصد مورد  هشت  حدود  فرانسه  و  بلژيك  در  مطالعه  مورد 
موارد سكته قلبى ناشى از در معرض ترافيك بودن است. موارد سكته قلبى ناشى از در معرض ترافيك بودن است. 
وسيله  راننده  شما  كند  نمى  فرقى  تحقيق،  اين  وسيله براساس  راننده  شما  كند  نمى  فرقى  تحقيق،  اين  براساس 

نقليه باشيد يا مسافر آن،نقليه باشيد يا مسافر آن،
الى  البه  در  خيابان  در  كه  سوارى  دوچرخه  حتى  الى يا  البه  در  خيابان  در  كه  سوارى  دوچرخه  حتى  يا 
اين  در  متعددى  مطالعات  است.  افتاده  گير  ها  اين اتومبيل  در  متعددى  مطالعات  است.  افتاده  گير  ها  اتومبيل 
هواى  آلودگى  شود  مشخص  تا  است  شده  انجام  هواى زمينه  آلودگى  شود  مشخص  تا  است  شده  انجام  زمينه 
و  ترافيك  در  ماندن  استرس  ها،  ماشين  ازدحام  از  و ناشى  ترافيك  در  ماندن  استرس  ها،  ماشين  ازدحام  از  ناشى 
دير رسيدن به مقصد يا تركيبى از اين دو، عامل اين حمله دير رسيدن به مقصد يا تركيبى از اين دو، عامل اين حمله 

هاى قلبى استهاى قلبى است
آنچه  اما  است  نشده  مشخص  مساله  اين  دقيقا  هنوز  آنچه اما  اما  است  نشده  مشخص  مساله  اين  دقيقا  هنوز  اما 
است  اين  شده  تاكيد  آن  بر  هم  بسيار  و  شده  است مشخص  اين  شده  تاكيد  آن  بر  هم  بسيار  و  شده  مشخص 
سكته  ابتال  هاى  ريسك  يا  قلبى  مشكالت  سابقه  اگر  سكته كه  ابتال  هاى  ريسك  يا  قلبى  مشكالت  سابقه  اگر  كه 
شلوغى  و  ترافيك  اوج  ساعات  در  نبايد  داريد،  شلوغى قلبى  و  ترافيك  اوج  ساعات  در  نبايد  داريد،  قلبى 
از  بسيارى  توانيد  مى  شما  بمانيد.  ها  ماشين  ازدحام  از در  بسيارى  توانيد  مى  شما  بمانيد.  ها  ماشين  ازدحام  در 
به  جديد  هاى  تكنولوژى  واسطه  به  را  خودتان  به كارهاى  جديد  هاى  تكنولوژى  واسطه  به  را  خودتان  كارهاى 

وسيله تلفن،وسيله تلفن،
و  ورود  ساعت  و  دهيد  انجام  اينترنت  و  همراه  و تلفن  ورود  ساعت  و  دهيد  انجام  اينترنت  و  همراه  تلفن 
تنظيم  اى  گونه  به  هم  را  كار  محل  به  خودتان  تنظيم خروج  اى  گونه  به  هم  را  كار  محل  به  خودتان  خروج 
نكنيد.  برخورد  شلوغى  اوج  ساعات  ترافيك  با  كه  نكنيد. كنيد  برخورد  شلوغى  اوج  ساعات  ترافيك  با  كه  كنيد 
از  بگيريد،  قرار  هوا  آلودگى  معرض  در  كمتر  چقدر  از هر  بگيريد،  قرار  هوا  آلودگى  معرض  در  كمتر  چقدر  هر 
لحاظ جسمانى سالم تر خواهيد بود. لحاظ جسمانى سالم تر خواهيد بود. 22) فعاليت جسمانى ) فعاليت جسمانى 
و انجام ورزش دومين عامل موجود در فهرست عوامل و انجام ورزش دومين عامل موجود در فهرست عوامل 

خطرزاى سكته قلبى،خطرزاى سكته قلبى،
بروز  باعث  كه  است  كردن  ورزش  و  جسمانى  بروز فعاليت  باعث  كه  است  كردن  ورزش  و  جسمانى  فعاليت 
شش درصد اين سكته ها و حمالت قلبى در جامعه مورد شش درصد اين سكته ها و حمالت قلبى در جامعه مورد 
مطالعه بوده است. براساس مطالعات اين گروه از پزشكان، مطالعه بوده است. براساس مطالعات اين گروه از پزشكان، 
اصطالح  به  و  تحرك  كم  زندگى  ميانسال  افراد  اصطالح اكثريت  به  و  تحرك  كم  زندگى  ميانسال  افراد  اكثريت 
پشت ميزى دارند و انجام فعاليت هاى فيزيكى و ورزش پشت ميزى دارند و انجام فعاليت هاى فيزيكى و ورزش 

هاى شديد ناگهانى مى تواند آنها را دچار مشكل كند.هاى شديد ناگهانى مى تواند آنها را دچار مشكل كند.

وارد  قلب  به  زيادى  فشار  ناگهان  حالتى،  چنين  واقع  وارد در  قلب  به  زيادى  فشار  ناگهان  حالتى،  چنين  واقع  در 
مى كند و فرد مستعد در آستانه حمله قلبى قرار مى گيرد. مى كند و فرد مستعد در آستانه حمله قلبى قرار مى گيرد. 
انجام  خطرناك،  عامل  اين  از  محافظت  براى  راه  انجام بهترين  خطرناك،  عامل  اين  از  محافظت  براى  راه  بهترين 
هفته اى هفته اى 150150 دقيقه ورزش منظم و هدفمند است. اما اگر  دقيقه ورزش منظم و هدفمند است. اما اگر 
است  الزم  و  ندارد  جايى  ورزش  تان  روزمره  برنامه  است در  الزم  و  ندارد  جايى  ورزش  تان  روزمره  برنامه  در 
شما ناگهان يك حركت و يك فعاليت سنگين انجام دهيد،شما ناگهان يك حركت و يك فعاليت سنگين انجام دهيد،
بهترين كار اين است كه ابتدا بدن تان را كامال گرم كنيد. بهترين كار اين است كه ابتدا بدن تان را كامال گرم كنيد. 
در ضمن هيچ وقت بالفاصله بعد از بيدار شدن از خواب، در ضمن هيچ وقت بالفاصله بعد از بيدار شدن از خواب، 
ورزش يا فعاليت سنگين انجام ندهيد و اين كارها را به ورزش يا فعاليت سنگين انجام ندهيد و اين كارها را به 
مدتى بعد موكول كنيد. مدتى بعد موكول كنيد. 33) كافئين و الكل نوشيدنى هاى ) كافئين و الكل نوشيدنى هاى 
نامناسب در گروهى كه در بلژيك مورد مطالعه قرار گرفته نامناسب در گروهى كه در بلژيك مورد مطالعه قرار گرفته 

بودند، علت پنج درصد از بروز سكته هاى قلبى بودند.بودند، علت پنج درصد از بروز سكته هاى قلبى بودند.
الكل  داده  نشان  مطالعات  ها)  (غربى  تصورات  الكل برخالف  داده  نشان  مطالعات  ها)  (غربى  تصورات  برخالف 
باعث افزايش ميزان التهاب در بافت هاى بدن مى شود باعث افزايش ميزان التهاب در بافت هاى بدن مى شود 
و قابليت بدن در كنترل و حل كردن لخته هاى خونى را و قابليت بدن در كنترل و حل كردن لخته هاى خونى را 
بلوك مى كند. قهوه و ساير نوشيدنى هاى كافئين دار هم بلوك مى كند. قهوه و ساير نوشيدنى هاى كافئين دار هم 

همين اثر ناگوار را دارند اما به شكل عجيب،همين اثر ناگوار را دارند اما به شكل عجيب،
در واقع چند مطالعه مختلف در چند كشور جهان نشان در واقع چند مطالعه مختلف در چند كشور جهان نشان 
يك  روزى  كه  كسانى  در  قلبى  حمله  بروز  ميزان  يك داده  روزى  كه  كسانى  در  قلبى  حمله  بروز  ميزان  داده 
تفريح  آنها  براى  خوردن  قهوه  و  نوشند  مى  قهوه  تفريح فنجان  آنها  براى  خوردن  قهوه  و  نوشند  مى  قهوه  فنجان 
محسوب مى شود، بيشتر از كسانى است كه در روز چند محسوب مى شود، بيشتر از كسانى است كه در روز چند 

فنجان قهوه مى نوشند يا اصال قهوه نمى خورند!فنجان قهوه مى نوشند يا اصال قهوه نمى خورند!
اين نتيجه، كمى عجيب به نظر مى رسد اما به هر حال اين نتيجه، كمى عجيب به نظر مى رسد اما به هر حال 
مى  قهوه  تفننى  طور  به  كه  افرادى  براى  پزشكان  مى توصيه  قهوه  تفننى  طور  به  كه  افرادى  براى  پزشكان  توصيه 
نوشند، اين است كه به جاى اين فنجان هاى تفننى قهوه، نوشند، اين است كه به جاى اين فنجان هاى تفننى قهوه، 
چاى بنوشند. چاى بنوشند. 44) آلودگى هوا در مبحث ترافيك و ازدحام ) آلودگى هوا در مبحث ترافيك و ازدحام 
اتومبيل ها اشاره كرديم كه آلودگى هوا مى تواند جرقه اتومبيل ها اشاره كرديم كه آلودگى هوا مى تواند جرقه 

حمله قلبى را بزند،حمله قلبى را بزند،
اگزوز  از  ناشى  آلودگى  فقط  آلودگى  كه  نكنيد  فكر  اگزوز اما  از  ناشى  آلودگى  فقط  آلودگى  كه  نكنيد  فكر  اما 
اتومبيل هاست، دود كارخانه ها، گردوغبار معلق در هوا، اتومبيل هاست، دود كارخانه ها، گردوغبار معلق در هوا، 
ذرات شن و حتى ذرات معلق ناشى از آتش و هيزم، مى ذرات شن و حتى ذرات معلق ناشى از آتش و هيزم، مى 
گروه  مطالعه  در  كنند.  رو  روبه  مشكل  با  را  قلب  گروه توانند  مطالعه  در  كنند.  رو  روبه  مشكل  با  را  قلب  توانند 

بلژيكى در بلژيكى در 77//44 درصد موارد حمله قلبى ناشى از شرايط  درصد موارد حمله قلبى ناشى از شرايط 
بد هواى استنشاقى و آلودگى هوا بوده است.بد هواى استنشاقى و آلودگى هوا بوده است.

دهند،  مى  هشدار  مورد  اين  در  خصوص  به  دهند، پزشكان  مى  هشدار  مورد  اين  در  خصوص  به  پزشكان 
دارد چراكه اين حالت با بقيه حالت هاى ذكرشده فرق دارد  چراكه اين حالت با بقيه حالت هاى ذكرشده فرق 
و آن هم اين است كه اين حالت مى تواند كل مردم يك و آن هم اين است كه اين حالت مى تواند كل مردم يك 
ناحيه يا حتى يك شهر را در خطر قرار دهد و البته دور ناحيه يا حتى يك شهر را در خطر قرار دهد و البته دور 
ماندن از آن هم سخت است. اما دكتر ماتيلدابى، از گروه ماندن از آن هم سخت است. اما دكتر ماتيلدابى، از گروه 

تحقيق «تاثيرات محيطى روى بيمارى هاى قلبى»تحقيق «تاثيرات محيطى روى بيمارى هاى قلبى»
آلودگى  نتواند  شايد  انسان  يك  گويد:  مى  اتاوا  آلودگى دانشگاه  نتواند  شايد  انسان  يك  گويد:  مى  اتاوا  دانشگاه 
هواى محل زندگى اش را برطرف كند ولى مى تواند با هواى محل زندگى اش را برطرف كند ولى مى تواند با 
رعايت اصول الزم براى داشتن قلبى سالم از خطر حمله رعايت اصول الزم براى داشتن قلبى سالم از خطر حمله 
قلبى دور بماند. او مى گويد: «تا مى توانيد سطح اضطراب قلبى دور بماند. او مى گويد: «تا مى توانيد سطح اضطراب 
خودتان را كاهش دهيد.» خودتان را كاهش دهيد.» 55) احساس شادى يا غم زياد ) احساس شادى يا غم زياد 
بروز  باعث  است  ممكن  شديد  اضطراب  و  استرس  بروز هر  باعث  است  ممكن  شديد  اضطراب  و  استرس  هر 

حمله قلبى شود،حمله قلبى شود،
جالب است كه حتى احساس خوشى و شادمانى شديد جالب است كه حتى احساس خوشى و شادمانى شديد 
هم مى تواند اين حالت را ايجاد كند. اما خشم، عصبانيت هم مى تواند اين حالت را ايجاد كند. اما خشم، عصبانيت 
و اضطراب شما را بيشتر در خطر قرار مى دهند (براساس و اضطراب شما را بيشتر در خطر قرار مى دهند (براساس 
حمله  بروز  موارد  از  درصد  هفت  بلژيكى  گروه  حمله آمار  بروز  موارد  از  درصد  هفت  بلژيكى  گروه  آمار 
خشم  اضطراب،  احساس  دچار  كه  بود  افرادى  در  خشم قلبى  اضطراب،  احساس  دچار  كه  بود  افرادى  در  قلبى 
حمالت  از  درصد  سه  و  بودند  شده  شديد  عصبانيت  حمالت و  از  درصد  سه  و  بودند  شده  شديد  عصبانيت  و 
قلبى هم متعاقب مواردى بود كه اشخاص احساس شادى قلبى هم متعاقب مواردى بود كه اشخاص احساس شادى 

و سرخوشى زيادى را تجربه كرده بودند).و سرخوشى زيادى را تجربه كرده بودند).
در  منيجمنت  اليف  مركز  مدير  راسموسن،  جفرى  در دكتر  منيجمنت  اليف  مركز  مدير  راسموسن،  جفرى  دكتر 
لنوكس ماساچوست مى گويد: «هر حالت روحى شديدى لنوكس ماساچوست مى گويد: «هر حالت روحى شديدى 
و  بدن  در  استرس  حالت  خوردن  جرقه  باعث  تواند  و مى  بدن  در  استرس  حالت  خوردن  جرقه  باعث  تواند  مى 
ايجاد تغييراتى شود كه احتمال دارد شرايط را براى حمله ايجاد تغييراتى شود كه احتمال دارد شرايط را براى حمله 
شديدى  احساس  هر  تئورى  اين  در  كند.»  فراهم  شديدى قلبى  احساس  هر  تئورى  اين  در  كند.»  فراهم  قلبى 
باعث افزايش ترشح آدرنالين شده كه سبب افزايش برون باعث افزايش ترشح آدرنالين شده كه سبب افزايش برون 
ده قلبى مى شود ودر عين حال عروق هم منقبض خواهد ده قلبى مى شود ودر عين حال عروق هم منقبض خواهد 
شد و همه اينها در كنار هم ممكن است باعث افزايش شد و همه اينها در كنار هم ممكن است باعث افزايش 

احتمال ابتال به حمله قلبى شود.احتمال ابتال به حمله قلبى شود.

علت هاى عجيب سكته قلبىعلت هاى عجيب سكته قلبى

 شروع فصل سرما و افزايش استفاده از وسايل گرمايشى  شروع فصل سرما و افزايش استفاده از وسايل گرمايشى 
تعداد  هرساله  خانگى،  بخش  ويژه  به  مختلف  اماكن  تعداد در  هرساله  خانگى،  بخش  ويژه  به  مختلف  اماكن  در 
زيادى از هموطنان در اثر مسموميت با گاز منوكسيدكربن زيادى از هموطنان در اثر مسموميت با گاز منوكسيدكربن 
ياجان خود را از دست ميدهند يا اينكه صدمات غير قابل ياجان خود را از دست ميدهند يا اينكه صدمات غير قابل 
جبران و خسارت هاى مالى زيادى متحمل مى شوند،اين جبران و خسارت هاى مالى زيادى متحمل مى شوند،اين 
گاز در اثر سوخت ناقص حاصل از وسايل گرمايشى نفت گاز در اثر سوخت ناقص حاصل از وسايل گرمايشى نفت 
سوز، گازوئيل سوز و گازسوز وحتى زغالى توليد مى شود سوز، گازوئيل سوز و گازسوز وحتى زغالى توليد مى شود 
بر اساس آمارهاى سازمان پزشكى قانونى كشور  هر سال بر اساس آمارهاى سازمان پزشكى قانونى كشور  هر سال 
حدود حدود 8080هزار نفر دچار مسموميت با اين گاز مى شوند هزار نفر دچار مسموميت با اين گاز مى شوند 
كه تقريبا يك درصد آنها دچار مرگ مى شوندكه تقريبا يك درصد آنها دچار مرگ مى شوند784784نفر در نفر در 
كشور  در  منوكسيدكربن  گاز  با  مسموميت  اثر  بر  كشور   در  منوكسيدكربن  گاز  با  مسموميت  اثر  بر  سالسال9898 

را  خود  را جان  خود  جان 
از دست دادند از دست دادند 
نشان  نشان آمارها  آمارها 
بيش  دهد  بيش مى  دهد  مى 
7070درصد درصد  از از 
ت  ت تلفا تلفا
با  با مسموميت  مسموميت 
مربوط  مربوط گاز   گاز  
دوم  نيمه  دوم به  نيمه  به 
است  سال  است هر  سال  هر 
به  توجه  به با  توجه  با 
دكتر  دكتر تذكرات  تذكرات 
جواد نوفرستى جواد نوفرستى 
مل  عا ير مل مد عا ير مد
معه  معه جا جا
گاز  با  مسموميت  از  پيشگيرى  راه  ترين  كشورمهم  گاز ايمن  با  مسموميت  از  پيشگيرى  راه  ترين  كشورمهم  ايمن 
مونوكسيد كربن  رعايت نكات ايمنى به شرح زير مى باشدمونوكسيد كربن  رعايت نكات ايمنى به شرح زير مى باشد

  11)رعايت تعهد واخالقى  وحرفه اى توسط مجريان امر در )رعايت تعهد واخالقى  وحرفه اى توسط مجريان امر در 
ساخت و ساز ساختمان و همچنين پرهيز از تغييرات غير ساخت و ساز ساختمان و همچنين پرهيز از تغييرات غير 

اصولى و غير مجاز توسط بهربرداران ساختماناصولى و غير مجاز توسط بهربرداران ساختمان
گرمايشى  وسايل  كردن  كار  درست  از  بودن  گرمايشى )مطمئن  وسايل  كردن  كار  درست  از  بودن  22)مطمئن    
به  بودن  معيوب  صورت  در  و  سوزو...  گاز  خصوص  به به  بودن  معيوب  صورت  در  و  سوزو...  گاز  خصوص  به 
متخصصان امر و مراكز مجاز تعمير و نگهدارى وسايل گاز متخصصان امر و مراكز مجاز تعمير و نگهدارى وسايل گاز 

سوز، جهت كنترل و رفع عيب مراجعه كنندسوز، جهت كنترل و رفع عيب مراجعه كنند
 ( (HH)استاندارد هاي  كالهك  با  دودكش  از  استاندارد()استفاده  هاي  كالهك  با  دودكش  از  33)استفاده    

از  عبور  محل  در  گازسوز  وسايل  هاي  دودكش  از همچنين  عبور  محل  در  گازسوز  وسايل  هاي  دودكش  همچنين 
شيشه هاي پنجره نبايد به طور مستقيم با شيشه در تماس شيشه هاي پنجره نبايد به طور مستقيم با شيشه در تماس 
باشد زيرا در چنين صورتي امكان شكستن شيشه در اثر باشد زيرا در چنين صورتي امكان شكستن شيشه در اثر 

حرارت و افتادن دودكش وجود دارد. حرارت و افتادن دودكش وجود دارد. 
  44)عدم استفاده ازلوله هاى غير استاندارد مانند آكاردئونى )عدم استفاده ازلوله هاى غير استاندارد مانند آكاردئونى 

و  فلكسيبل به منظور انتقال دود بخارى  و  فلكسيبل به منظور انتقال دود بخارى  
  55)پرهيز از استفاده يك لوله براى چند وسيله گرمايشى  )پرهيز از استفاده يك لوله براى چند وسيله گرمايشى  

واز قرار دادن لوله بخاري در ظرف آب خودداري كنيد واز قرار دادن لوله بخاري در ظرف آب خودداري كنيد 
66)شعله بخارى بايد آبى بسوزد تغيير رنگ شعله بخارى )شعله بخارى بايد آبى بسوزد تغيير رنگ شعله بخارى 
به زرد ،نارنجى وقرمز  هشدار جدى براى خطر است و از به زرد ،نارنجى وقرمز  هشدار جدى براى خطر است و از 

داغ بودن لوله دودكش بخاري اطمينان حاصل كنند.داغ بودن لوله دودكش بخاري اطمينان حاصل كنند.
  77)نصب هشدار دهنده نشت گاز و منوكسيد كربن جهت )نصب هشدار دهنده نشت گاز و منوكسيد كربن جهت 
به  نسبت  دستگاه  اين  مسكونى  محيطهاى  ايمنى  به حفظ  نسبت  دستگاه  اين  مسكونى  محيطهاى  ايمنى  حفظ 
گازهاى مونوكسيد كربن و گازشهرى حساس بوده و در گازهاى مونوكسيد كربن و گازشهرى حساس بوده و در 
صورت وجود اين گازها در محيط توسط هشداردهندههاى صورت وجود اين گازها در محيط توسط هشداردهندههاى 

صوتى و نورى ساكنين را از خطر آگاه مى سازد.صوتى و نورى ساكنين را از خطر آگاه مى سازد.
88)سايز بخارى با توجه به اندازه محيط انتخاب شود )سايز بخارى با توجه به اندازه محيط انتخاب شود 

99)از عوامل مهم خفگى در اثر گاز گرفتگى ،انساد خروجى )از عوامل مهم خفگى در اثر گاز گرفتگى ،انساد خروجى 
دودكش ها بدليل النه سازى پرندگان در خروجى دودكش دودكش ها بدليل النه سازى پرندگان در خروجى دودكش 
وسائل  ساير  يا  بخارى  كردن  روشن  از  .قبل  وسائل هاست  ساير  يا  بخارى  كردن  روشن  از  .قبل  هاست 

گرمايشى، لوله خروجى را چك كنيد گرمايشى، لوله خروجى را چك كنيد 
1010)مكش معكوس از طريق دريچه كولر پديده خطرناكى )مكش معكوس از طريق دريچه كولر پديده خطرناكى 
است كه جدى گرفته نمى شود دريچه كولر در فصل سرما است كه جدى گرفته نمى شود دريچه كولر در فصل سرما 
با پوشش مناسب بسته تا از اين پديده و خطر گاز گرفتگى با پوشش مناسب بسته تا از اين پديده و خطر گاز گرفتگى 

جلوگيرى شودجلوگيرى شود

1111)استفاده از روشهاى مختلف از قبيل استفاده از پردههاى )استفاده از روشهاى مختلف از قبيل استفاده از پردههاى 
  2121 تا  تا    1818 بين  منزل  دماى  تنظيم  مناسب،  لباس  بين ضخيم،  منزل  دماى  تنظيم  مناسب،  لباس  ضخيم، 
درجه سانتيگراد از مواردى است كه ميتوان با بهكارگيرى درجه سانتيگراد از مواردى است كه ميتوان با بهكارگيرى 

آن نياز استفاده از وسايل گرمايشى را به حداقل رساندآن نياز استفاده از وسايل گرمايشى را به حداقل رساند
1212)عدم استفاده از وسايل پخت و پز براى گرمايش فضا )عدم استفاده از وسايل پخت و پز براى گرمايش فضا 
چرا كه اين مسموميت به وسيله انواع وسايل گاز سوز اعم چرا كه اين مسموميت به وسيله انواع وسايل گاز سوز اعم 

از اجازگاز پيكنيك و حتى ذغال ايجاد ميشود از اجازگاز پيكنيك و حتى ذغال ايجاد ميشود 
1313)در صورت استشمام بوى گاز فورا شير اصلى گاز را )در صورت استشمام بوى گاز فورا شير اصلى گاز را 
ببندند و شركت گاز را مطلع كنند تلفن حوادث گاز ببندند و شركت گاز را مطلع كنند تلفن حوادث گاز 194194را را 

هميشه به خاطر بسپارند.هميشه به خاطر بسپارند.
است  بهتر  استاندارد  نشان  داشتن  صورت  در  است )شومينه  بهتر  استاندارد  نشان  داشتن  صورت  در  1414)شومينه 
استفاده  مورد  خانه  گرمايش  براى  ساعت  چند  از  استفاده بيشتر  مورد  خانه  گرمايش  براى  ساعت  چند  از  بيشتر 
گرمايش  جهت  اى  وسيله  عنوان  به  آن   از  نگيردو  گرمايش قرار  جهت  اى  وسيله  عنوان  به  آن   از  نگيردو  قرار 

دائم استفاده نشود.دائم استفاده نشود.
بي  تهوع،  حالت  سرگيجه،  سردرد،  آلودگي،  بي )خواب  تهوع،  حالت  سرگيجه،  سردرد،  آلودگي،  1515)خواب 
حالي، كبودي بدن و رنگ پريدگي در محيطهاى استفاده حالي، كبودي بدن و رنگ پريدگي در محيطهاى استفاده 
گاز  عاليم  از  سوز  گاز  خصوص  به  گرمايشى  وسايل  گاز از  عاليم  از  سوز  گاز  خصوص  به  گرمايشى  وسايل  از 
گرفتگي  گاز  با  مواجهه  صورت  در  باشد،  مى  گرفتگي گرفتگي  گاز  با  مواجهه  صورت  در  باشد،  مى  گرفتگي 
بالفاصله بايد با اورژانس تماس گرفته و در ادامه كار با بالفاصله بايد با اورژانس تماس گرفته و در ادامه كار با 
باز كردن درب و پنجره ها، هر چه سريع تر هواي محيط باز كردن درب و پنجره ها، هر چه سريع تر هواي محيط 

را عوض كنند.را عوض كنند.
داشته  منزل  در  حريق  اطفاء  كپسول  يك  هميشه  داشته )  منزل  در  حريق  اطفاء  كپسول  يك  هميشه   (1616     

باشند.باشند.
به  خانواده  آگاه  افراد  توسط  ايمنى  نكات  به )آموزش  خانواده  آگاه  افراد  توسط  ايمنى  نكات  1717)آموزش    

ديگران  ديگران  

قاتل خاموش(گاز مونواكسيد كربن) با شروع فصول سرد در كمين استقاتل خاموش(گاز مونواكسيد كربن) با شروع فصول سرد در كمين است  محمد خليلى مدرس دورهاى تخصصى امداد ونجاتمحمد خليلى مدرس دورهاى تخصصى امداد ونجات
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كسى  كمتر  ايران زمين،  بزرگ  سخنوران  ميان  در 
مصلح الدين  شيخ  همانند  كه  يافت  مى توان  را 
از  انتقاد  و  نكوهش  به  بى محابا  شيرازى،  سعدى 
حاكمان  و  پادشاهان  ستم ورزى  و  خودكامگى 
پرداخته، و بى پروا حكمرانان و ارباب زر و زور را 
به رعايت حقوق مردم و مراعات انصاف و عدالت 
و تفّقِد احوال عامه و تالش در جهت تأمين معاش 
و آسايش و رفع گرفتارى ها و دشوارى هاى آنها، 
دعوت و تشويق كرده و حتى مؤكداً به انجام دادن 

امور مزبور موظف و مكلف دانسته باشد.
«بدان كه ملوك از بهِر پاِس رعيت اند نه رعيت از 

بهر طاعِت ملوك»
(گلستان، باب اول، حكايت 28)

درآمد: در ميان سخنوران بزرگ ايران زمين، كمتر 
كسى را مى توان يافت كه همانند شيخ مصلح الدين 
از  انتقاد  و  نكوهش  به  بى محابا  شيرازى،  سعدى 
حاكمان  و  پادشاهان  ستم ورزى  و  خودكامگى 
پرداخته، و بى پروا حكمرانان و ارباب زر و زور را 
به رعايت حقوق مردم و مراعات انصاف و عدالت 
و تفّقِد احوال عامه و تالش در جهت تأمين معاش 
و آسايش و رفع گرفتارى ها و دشوارى هاى آنها، 
دعوت و تشويق كرده و حتى مؤكداً به انجام دادن 

امور مزبور موظف و مكلف دانسته باشد.
انديشه هاى  بيان  در  سعدى  نوآورى  و  پيشگامى 
مردم گرايانه و ضد استبداد، هنگامى بيشتر و بهتر 
آشكار مى شود كه به زمان طرح اين انديشه ها ـ 
دورانى  و  گرديم  باز  ـ  پيش  سده  هشت  حدود 
لگدكوب  ما  عزيز  سرزمين  كه  كنيم  مجسم  را 
زير  در  مردمانش  و  بود  مغول  مهاجمان  ستوران 
خودكامه  شاهكان  و  شاهان  ستم  و  ظلم  سيطره 
و بيدادگر دست و پا مى زدند. در اين ميان، آنچه 
زمينه  اين  در  را  سعدى  كار  عظمت  و  اهميت 
دردناك  واقعيت  اين  به  توجه  مى كند،  دوچندان 
اتفاق  به  قريب  حتى  و  اكثر  متأسفانه  كه  است 
مردم هم عصر اين شاعر، خودكامگى و بيدادگرى 
مى كردند  تلقى  طبيعى  و  عادى  امرى  را  حاكمان 
«واجب االطاعه»  را  قدرت  اصحاب  و  سالطين  و 
در  مى دانستند!  «مفترض الطاعه»  شرعى  نظر  از  و 
اين نوشتار مى كوشيم شمه اى از انديشه هاى واال 
و انسانى شيخ اجل را در باب مقوله هاى يادشده، 
تحت سه عنوان: «مردم گرايى»، «استبدادستيزى» و 

«ستم نكوهى» ارائه و تحليل كنيم.
1ـ مردم گرايى

«پادشاه بر رعيت، از آن محتاج تر است كه رعيت 
به پادشاه…» (رسائل، در نصيحت سلطان انكيانو، 

كليات سعدى، ص36)
اعتقاد  از  سعدى،  آثار  در  سريع  هرچند  تتبّعى، 
انسان دوستى  و  مردم گرايى  به  او  مسلم  و  قاطع 
جانب  از  مردم  حقوق  رعايت  ضرورت  و 
حاكمان حكايت مى كند. در تأييد اين ادعا، كافى 
جمله  از  وى  آثار  از  بعضى  به  مخصوصا  است 
«نصيحه الملوك» و «گلستان» (باب اول «در سيرت 
و  عدل  «در  اول  (باب  «بوستان»  و  پادشاهان») 
تدبير و راى») و نيز برخى از قصايد وى نظرى 
حتى گذرا بيفكنيم. در اين گفتار، ذيل عنوان هايى 
برجسته  جوانب  و  موارد  بررسى  به  جداگانه، 

انديشه هاى مردم گرايانة سعدى پرداخته مى شود.
وجود  بر  فرِع  حاكمان  و  پادشاهان  وجود  1ـ1ـ 
و  وجودى  علت  سعدى،  ديدگاه  از  رعاياست: 
مبناى مشروعيت حكمرانان، خدمتگزارى به رعايا 
و تأمين امنيت و آسايش و رفاه براى آنان است. 
گذشته  در  آنچه  برخالف  رعايا،  سخن،  ديگر  به 
و  حاكمان اند  ولى نعمت  واقع  در  مى شد،  تصور 

شاهان و حكام به منزله خادم آنها. در اثبات اين 
سعدى  آثار  در  متعددى  مثال هاى  شاهد  معنى، 
وجود دارد كه در سطور آينده از موارد شاخص 
آنها ياد مى شود. سخن را با نقل قولهايى از رساله 
جاى  جاى  در  كه  مى كنيم  آغاز  نصيحه الملوك 
عزت  و  حرمت  تمام تر،  هرچه  صراحت  با  آن، 
پادشاهان مرهون و مديون رعايا تلقى شده است:

به  حرمت  و  دولت  اين  را  پادشاهان  حقيقت  «به 
وجود رعيت است كه بى وجود رعيت، پادشاهى 
ممكن نيست. پس اگر نگهداشت[=رعايت حاِل] 
درويشان [مستمندان و مستضعفان] نكند و حقوق 
ايشان را بر خود نشناسد، غايِت بى مروتى باشد.» 

(كليات سعدى، ص59)
در جاى ديگر از همان رساله آمده است: «رعيت 
اگر پادشاه، نيست و اگر هست، همان رعيت است 
نمى شود…»  متصور  رعيت  بى وجود  پادشاه،  و 

(همان،  ص67)
حكايتى  ضمن  نيز  «گلستان»  در  سعدى 
وجود  كه  معنى  اين  به  بار  ديگر  عبرت انگيز،  
شاهان فرع بر وجود رعاياست، مهر تأكيد مى نهد:

پادشه پاسباِن درويش است
گرچه نعمت به فّر دولِت اوست
گوسفند از براى چوپان نيست

بلكه چوپان براى خدمت اوست
(باب اول، حكايت 28)

ريشه  منزله  به  را  رعايا  «بوستان»،  در  سعدى 
درخت و پادشاه را به مثابه تنه آن قلمداد مى كند 
و نيك پيداست كه استوارى درخت به توانايى و 

استحكام ريشه آن بستگى دارد:
برو پاس درويش محتاج  دار
كه شاه از رعيت بود تاجدار

رعيت چو بيخ اند و سلطان درخت
درخت،  اى پسر باشد از بيخ سخت

(باب اول، بيتهاى 2237ـ222)
1ـ2ـ حكمرانى در واقع امر متعلق به مردم است: 

مطلع  با  كه  معروفش  قصايد  از  يكى  در  سعدى 
به  سراى…»  سپنج  اين  اندر  ملوك  نوبتند  «به 
مى كند  اشاره  شگفت انگيز  و  باورنكردنى  نكته اى 
كه معّرف كمال مردم دوستى و نشانه بارز روحيه 
آزادمنشانه و طرز تفكر مردم گرايانه او در هشتصد 
سال پيش است: وى  در اين منظومه، مردم را به 
اين  با  و  مى كند  تلقى  «پادشاهان»  «رعايا»،  جاى 
(دمكراسى)  مردم ساالرى  انديشه  به  اظهارنظر، 

مقبول در عصر حاضر نزديك مى شود:
به چشِم عقل من اين خلق پادشاهانند

كه سايه بر سر ايشان فكنده اى چو هماى
(قصايد، كليات، ص471)

2ـ استبدادستيزى
«يكى از پادشاهان پارسايى را ديد، گفت: هيچت 
از ما ياد مى آيد؟ گفت: بلى، هر وقت كه خداى 
را فراموش مى كنم!» (گلستان، باب دوم، حكايت 
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2ـ1ـ نفى استبداد

از  آكنده  منظوم،  و  منشور  از  اعم  سعدى،  آثار 
خودكامگان  ذّم  و  نقد  و  خودكامگى  نكوهش 
مذمت  به  بى پروايى  و  تهور  چنان  با  وى  است. 
و  توصيه ها  كه  مى پردازد  جابر  و  مستبد  حاكمان 
در  كه  نيز  حاضر  عصر  براى  حتى  هشدارهايش، 
در  حاكمان  مسئوليت پذيرى  و  مردم ساالرى  آن، 
شمار  به  بديهى  و  مسلم  امور  از  شهروندان  برابر 
مى رود، حيرت انگيز و باورناپذير به نظر مى رسد 
و هنوز هم مصداق هاى فراوانى دارد. سخن را با 

نقل حكايتى از گلستان آغاز مى كنيم:
«يكى از وزرا پيش ذوالنون مصرى آمد و هّمت 
سلطان  خدمت  به  شب  و  روز  كه  خواست 
مشغولم و به خيرش اميدوار و از عقوبتش ترسان. 
ذوالنون بگريست، گفت: اگر من خداى را چنان 
صديّقان  جمله  از  را،  سطان  تو  كه  مى پرستيدمى 

بودمى!»(باب اول، حكايت 29)
در جايى ديگر ( «صاحبيه») حاكمانى را كه منشأ 

مستحق  نيستند،  خلق  براى  راحتى  و  خدمت 
توهين مى  داند:

پروردگار خلق، خدايى به كس نداد
تا همچو كعبه روى بمالند بر درش
از مال و دستگاهِ خداونِد قدر و جاه

چون راحتى به كس نرسد خاك بر سرش!
(كليات سعدى، صاحبيه، 1374)

دوستى:  منصب  و  جاه طلبى  نقد  و  نفى  2ـ2ـ 
نيرومندترين  جمله  از  بى گمان  مقام  و  جاه  حّب 
و مؤثرترين عاليق و انگيزه هاى آدمى و در عين 
كه  اوست   لغزشگاه  هاى  خطرناك ترين  از  حال 
ساير  با  مقايسه  مقام  در  آن،  شدت  و  قوت  هر 
غريزة  و  ثروت دوستى  نظير  انسان  غرايز  و  اميال 
جنسى، به مراتب بيشتر است. ناگفته پيداست كه 
خصيصة مزبور، بيش از همه، از ابتالئات اصحاب 
حكومت و ارباب قدرت است. اين خصيصه در 
ازدياد  براى  را  بستر  و  زمينه  مناسب ترين  ضمن، 
فراهم  حاكمان  خودكامگى  و  استبدادگرايى 
آن،  دربارة  را  سعدى  جهت  همين  به  مى سازد. 
گفته ها و توصيه هايى بس نغز و آموزنده است كه 

از اهم آنها ياد مى شود.
سخن را با استناد به رسالة «نصيحه الملوك» آغاز 
مى كنيم: «صاحب دولت و فرمان را واجب باشد 
تأمل  وقتى  همه  تعالى  خداوند  بقاى  و  ملك  در 
انتقال  در  و  برانديشيدن  زمان  دور  از  و  كردن 
روز  پنج  به  تا  كردن  نظر  خلق،  به  خلق  از  ُملك 
مهلت دنيا، دل نهند و به جاه و مال عاريتى مغرور 

نگردد.» (كليات سعدى، ص48)
در گلستان نيز  ضمن حكايتى دلنشين و آموزنده، 
از مواجهة مغرورانه پادشاهى متفرعن با جماعت 
درويشان و واكنش متهورانة يكى از آنان در برابر 
به  «پادشاهى  است:  رفته  سخن  شرح  بدين  وى، 
يكى  كرد.  نظر  درويشان  طايفة  در  حقارت  ديدة 
از آن ميان، به فراست،  به جاى آورد و گفت: اى 
ملك! ما در اين دنيا به جيش، از تو كمتريم و به 

عيش خوش تر و به مرگ برابر و به قيامت بهتر…
اگر كشورخداى كامران است

وگر درويش حاجتمند نان است
در آن ساعت كه خواهند اين و آن ُمرد

نخواهند از جهان بيش از كفن برد
(باب دوم، حكايت 45)

در بوستان نيز ضمن «حكايت مرد كوته نظر و زن 
سيرى  خصيصة  در باب حب جاه و  عالى همت» 

ناپذيرى آن نزد ارباب قدرت چنين آمده است:
خبر ده به درويش سلطان پرست

كه سلطان ز درويش مسكين تر است
گدا را كند يك درم سيم، سير
فريدون به ملك عجم نيم سير
نگهبانى ملك و دولت بالست

گدا پادشاه است و نامش گداست
… بخسبند خوش روستايى و جفت
به ذوقى كه سلطان در ايوان نخفت

اگر پادشاه است وگر پينه دوز
چو خفتند، گردد شب هر دو روز

(باب ششم، بيتهاى 3820 ـ 2814)
2ـ 3ـ در عواقب و توالى فاسد استبداد

2ـ 3ـ 1 ممتنع شدن صالح انديشى خيرخواهان: 
يكى از زيانبارترين آثار و پيامدهاى خودكامگى، 
مأيوس و مرعوب شدن خردمندان و نيكخواهان 
جامعه و درنتيجه، انصراف آنها از طرح  نظرها و 
رهنمودهاى دلسوزانه و مصلحت جويانة خويش، 
از بيم خشم و تعقيب احتمالى حاكمان است كه 
و  عقيده  جز  و  برنمى تابند  را  انتقادى  كمترين 
را  توصيه ها  و  انديشه ها  همه  صوابديدخويش، 
مى كنند.  تلقى  خصمانه  حتى  و  ناروا  و  ناصواب 
استبداد  بارز  خصيصه  اين  به  ازقضا  سعدى 
از  يكى  ضمن  و  يافته  وافى  توجه  مستبدان  و 
آن  تحليل  و  توصيف  به  گلستان  حكايت هاى 

پرداخته است:
مملكت  مصالح  از  مهمى  در  انوشيروان  «وزراى 
انديشه همى كردند و هر يك رايى همى زدند و 
ملك همچنين تدبيرى انديشه همى كرد. بزرجمهر 
را راى ملك اختيار آمد. وزيران در خفيه پرسيدند 
كه: راى ملك را چه مزيت ديدى بر فكر چندين 
حكيم؟ گفت: به موجب آن كه انجام كار معلوم 
ممكن  در مشيت است [=  نيست و راى همگان 
است] كه صواب آيد يا خطا؛ پس موافقت با راى 
ملك اولى تر است، تا اگر خالف صواب آيد، به 
علت متابعت از او از معاتبت  ايمن باشم!» (باب 

اول، حكايت 31)
يكى  دهشت افكنى:  و  ارعاب  ايجاد  2ـ3ـ2ـ 
حاكميت  استبداد،  اجتناب ناپذير  پيامدهاى  از 
مردم  پيش  متقابل  وحشت زدگى  و  بى اعتمادى 
عواقب  و  مراحل  به  گاه  كه  است  پادشاهان  و 
بس خطرناكى مى رسد. سعدى در گلستان نمونه 
در  زدگى  بيم  و  اعتمادى  بى  جو  اين  از  بارزى 
كرده  بيان  عبرت انگيز  حكايتى  ضمن  را  جامعه 

است.
«هرمز را گفتند: از وزيران پدر چه خطا ديدى كه 
بند فرمودى؟ گفت: خطايى معلوم نكردم، وليكن 
ديدم كه مهابت من در دل ايشان بيكران است … 
ترسيدم از بيم گزند خويش، قصد هالك من كنند. 

پس قول حكما را كار بستم كه گفته اند:
از آن آن كز تو ترسد، بترس اى حكيم

و گر با چنو صد بر آيى به جنگ…
(همان باب، حكايت 18)

ادامه دارد...
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خواجه شمس الدين محمد بن بهاءالّدين محمد شيرازى شاعر 
و حافظ قرآن، متخلص به حافظ و معروف به لسان الغيب از 
بزرگترين شاعران غزل سراى ايران و جهان به شمار مى رود. 

بيش تر شعر هاى او غزل هستند كه به غزليات شهرت دارند.
سال  از  برنا،  خبرگزارى  هنر  و  فرهنگ  گروه  گزارش  به 
1375  بنياد فارس شناسى براى برنامه هايى در جهت توسعه 
بزرگ  شاعر  دو  به  را  سال  از  روز  دو  شيراز  استان  فرهنگى 
مهرماه  بيستم  كه  داد  اختصاص  حافظ  و  سعدى  پارسى زبان 

روز بزرگداشت حافظ نام گرفت.
تاريخ  شعراى  بزرگ ترين  از  يكى  مى توان  قطعًا  را  حافظ 
بر  اثرگذاران  مهم ترين  از  قطعًا  كه  دانست  فارسى  ادبيات 
شاعراِن فارسى زباِن پس از خود است. در سده هاى هجدهم 
ترجمه  نيز  اروپايى  زبان هاى  به  او  اشعار  ميالدى  نوزدهم  و 
شد و نامش به محافل ادبى جهان غرب نيز راه يافت. تا جايى 
كه گوته شاعر، اديب، نويسنده، نقاش، محقق، انسان شناس، 
فيلسوف و سياست مدار آلمانى اثر درخشان «ديوان شرقى» را 
متأثر از آثار حافظ نوشته است و فيلسوف هاى بزرگى چون 

عالى  نمونه هاِى  از  يكى  نيچه 
ديونوسوسى  بيناى  خردمند 
نام  مى يابد.  حافظ  در  را  خود 
آثارِ  مجموعه   در  بار  ده  حافظ 

وى آمده است.
گوته  دل بستگى  بى گمان، 
در  كه  ستايشى  و  حافظ  به 
از  غربى-شرقى»  «ديوان 
او  شرقى»  «حكمِت  و  حافظ 
حافظ  به  نيچه  توجه  در  كرده، 
در  است.  داشته   اساسى  نقشى 
در  حافظ  نامِ  نيچه  نوشته هاى 
گوته  نامِ  كنار  در  موارد  بيشتر 
ژرف  خردمندِى  قله هاى  عنواِن  به  را  دو  هر  نيچه  و  مى آيد 
او نماينده� آن آزاده جانى شرقى است  مى ستايد. حافظ نزدِ 
با  را  زندگى  تراژيك،  نگاهى  با  ديونوسوسى،  وجِد  با  كه 
در  و،  مى كند  روى  آن  لّذت هاى  به  مى ستايد،  سرشار  شور 
همان حال، به خطرها و بالهاى آن نيز پشت نمى كند (باليى 
نيچه،  ديد  از  اين ها،  گفتيم!).  مرحبا  هزارش  آيد،  حبيب  كز 
ويژگى هاى رويكرد مثبت و دليرانه، يا رويكرد «تراژيك» به 

زندگى ست.
و  است  كامل  انسان  يا  برتر  انسان  رند،  حافظ،  روايت  به 
همانطوركه از متن ديوان حافظ برمى آيد، شخصيتى در ظاهر 
متناقض و در باطن متعادل است و اهل هيچ افراط و تفريطى 
نيست. يكى ديگر از نويسنده هاى متأثر از حافظ آندره ژيد 
است، اين نويسنده فرانسوى برنده جايزه نوبل به نوعى در اثر 
معروفش «مائده هاى زمين» «رند» خود را در هيئت «منالك» 
زمينى»  «مائده هاى  درباره  مقاله اى  در  او  مى كشد؛  تصوير  به 
از  بيش  را  خيام  و  حافظ  ايرانى  شاعران  ميان  مى نويسد: «از 

و  گرفته ام  دو  اين  از  را  الهام  بيشترين  و  مى پسندم  ديگران 
مائده هاى  بر  حافظ  غزليات  و  خيام  رباعيات  تاثير  به  خودم 
زمينى آگاه هستم و منكر بازتاب انديشه هاى حافظ و خيام 
در خود و آثارم نمى شوم و اين تاثير پذيرى من از آنان شايد 
به دليل نزديكى افكار و عقايدمان باشد. من در خالل ديوان 
شرقى گوته حافظ را شناختم و از طريق ترجمه انگليسى فيتز 
جرالد با «منطق الطير» عطار و «سالمان و ابسال» جامى و با 
رباعيات خيام و دنياى ذهنى و روحى او آشنا شدم و از خيام 
آموختم كه دم را غنيمت شمرم و قدر لحظه ها را از ياد نبرم.»

بيشتر بخوانيد:
    توييت سفير ايران در اتريش در روز جهانى حافظ شيرازى

    فريدون گله و سينماى اجتماعى ايران
آندره شينه شاعر شوريده بختى كه در جريان انقالب فرانسه 
در سن 32 سالگى به گيوتين سپرده شد از مترجمان جدى 
حافظ در فرانسه بود و ويكتور هوگو از نويسندگان بزرگى 

است كه حافظ را ستوده است. او خطاب به خود مى گويد:
شاعر، كاش در سرزمين عباس ها و خسروها

در سرزمين نور و آفتاب
در ميان عنبر و عود

چشم به جهان گشوده بودم
رالف  مى خورد،  چشم  به  نيز  آمريكا  ادبيات  در  حافظ  تأثير 
والدو امرسون شاعر مطرح و صاحب نام آمريكايى عاشق و 
دلباخته حافظ بود، بارها و بارها اذعان كرد كه دوست دارد 

همانند حافظ باشد و همانند او شعر بسرايد.
ديوان حافظ داراى 500 غزل، 42 رباعى و چندين قصيده مى 
باشد . حافظ به طور متوسط در هر سال فقط 10 غزل سروده 
ديوان  است.  سروده  سال   50 طول  در  را  خود  ديوان  او  و 
حافظ بيش از چهارصد بار به زبان فارسى و زبان هاى ديگر 

در دنيا به چاپ رسيده است.

تعداد نسخه هاى خّطى ساده يا تذهيب شده آن در كتابخانه 
هاى ايران، افغانستان، هند، پاكستان، تركيه و حتيكشورهاى 
غربى از هر ديوان فارسى ديگرى بيشتر است . نكته خاصى 
كه در ديوان حافظ وجود دارد، كثرت نسخه هايى با مفردات 
بروز  سبب  ويژگى  اين  كه  است  گوناگون  هاى  واژه  و 
مى  مصححان  بين  در  هم  متناقض  گاه  و  متعدد  تصحيحات 

شود.
چندين رباعى نيز به حافظ نسبت داده شده كه هرچند مانند 
غزل هاى او از ارزش ادبى وااليى برخوردار نيستند، اما در 

انتساب برخى از آن ها ترديد زيادى وجود ندارد.
جالب است بدانيد در ميان پاره نوشته هاى بازمانده از نيچه، از 

جمله شعرى خطاب به حافظ هست:
به حافظ. پرسِش يك آبنوش.’ 

آن مى خانه  كه تو از بهِر خويش بنا كرده اى 
ُگنجا تر از هر خانه اى ست،

مى اى كه تو در آن پرورده  اى
همه –عالم آن را َدركشيدن نتواند. 

آن پرنده اى كه [نام اش] روزگارى ققنوس بود،
در خانه ميهماِن تو ست،

آن موشى كه كوه زاد،  
هماناخود تو اى! 

همه و هيچ  تو اى، مى و مى خانه تو اى،
ققنوس تويى، كوه تويى، موش تويى،
تو كه هماره در خود فرومى ريزى و  

هماره از خود پَر مى كشى— 
ژرف ترين فرورفتگِى بلندى ها تويى،

روشن ترين روشنِى ژرفاها تويى،
مستِى مستانه ترين مستى ها تويى
  تو را، تو را، با شراب چه كار؟ 

به مناسبت روز حافظ:به مناسبت روز حافظ:        تأثير حافظ بر ادبيات و فلسفه غربتأثير حافظ بر ادبيات و فلسفه غرب

روشى  به  و  باشند  پايبند  فروش  افزايش  اساسى  روشهاى  به  بايد  بازرگانان  فروردين: 
با  ضرورى  غير  هاى  درگيرى  از  و  كنند  حفظ  را  خود  آرامش  بايد  آنها  كنند.  كار  سيستماتيك 

مردم جلوگيرى كنند. دانشجويانى كه فارغ التحصيل مى شوند همچنان درگير امور بى ربط و غير 
مهم خواهند بود. در نتيجه، آنها نمى توانند تمركز مناسبى روى مطالعات داشته باشند. اين قطعًا تأثير 
نامطلوبى بر پيشرفت آنها خواهد داشت. هيچ هزينه عمده و غيرمنتظره اى پيش بينى نشده است. 
خوبى  اوقات  هفته  اين  در  متاهل  هاى  زوج  است.  خوبى  ايده  خود  آينده  براى  انداز  پس  هميشه 
نخواهند داشت. تنها كارى كه مى توانند انجام دهند اين است كه صبور باشند. جو در خانواده دلپذير 

و آرام خواهد بود. 
 ارديبهشت: به دليل برخى انسداد هاى ذهنى يا محدوديت ها ، كارمندان حقوق بگير نمى توانند 
حداكثر بازده خود را ارائه دهند. در نتيجه، آنها به طور مداوم نسبت به موقعيت خود در سازمان 
احساس عدم امنيت مى كنند. دانشجويانى كه فارغ التحصيلى را دنبال مى كنند مى توانند ساعت 
هاى طوالنى تحصيل كنند. آنها قادر خواهند بود موضوعات پيچيده را به راحتى ياد بگيرند و مهارت 
هاى حفظ آنها مانند شمشير تيز خواهد بود! خود را از خريد لوازم اضافى گران قيمت كه نيازى به 
آن نداريد منصرف كنيد! چيزها را بر اساس انگيزه خريدارى نكنيد! هزينه هاى شخصى خود را نيز 
بررسى كنيد. در اين دوره احتمال آسيب ديدگى جدى وجود دارد. اين را ساده نگيريد. شما بايد در 

اين زمينه بسيار جدى باشيد.
 خرداد: پشتكار عامل اصلى براى تاجران خواهد بود. پيگيرى منظم مشترى براى فروش شما معجزه 
مى كند. در تعطيالت آخر هفته، امكان دريافت تكرار  سفارش از مشترى بسيار مشهور وجود دارد. 
دانشجويانى كه تحصيالت عالى را دنبال مى كنند نمى توانند تمركز خود را در اين هفته حفظ كنند. 
آنها بهانه مى آورند و زمان كافى را براى مطالعه اختصاص نمى دهند. جريان مالى شما قطعًا در اين 
دوره افزايش خواهد يافت. با اين حال به شما توصيه مى شود در اين مدت هيچگونه سرمايه گذارى 
تازه انجام ندهيد. هزينه هاى مربوط به خانواده شما به طور قابل توجهى افزايش مى يابد. احتمال 
زيادى براى ايجاد مشكالت با شخصى كه با او نزديك هستيد وجود دارد. فقط سعى كنيد آرام و 
سازگار باشيد. احتمال ايجاد مشكل در برخى از مسائل جزئى بهداشتى وجود دارد. به محض مشاهده 

عالئم ناراحتى جسمى، به شما توصيه مى كنيم فوراً به پزشك مراجعه كنيد.
 تير: تجار بايد آرام و متين باشند. آنها نبايد هيچ تصميم تكانشى يا عجوالنه اى در رابطه با تجارت 
خود بگيرند. آنها بايد استقامت كنند و بسيار سخت كار كنند. دانشجويانى كه فارغ التحصيلى را دنبال 
مى كنند، همچنان با برخى از مسائل شخصى مشغول خواهند بود. آنها همچنان تالش مى كنند تا 
اختالفات را با يكى از عزيزان حل كنند. اين مسلمًا تأثير نامطلوبى بر پيشرفت تحصيلى آنها خواهد 
داشت. به نظر مى رسد سياره سايه در حال حركت در خانه دوازدهم شما است كه با هزينه ها و 
ضررها همراه است. شما بايد هزينه هاى ناخواسته را كامال محكم نگه داريد. به نظر مى رسد هفته 
براى زوج هاى متاهل خيلى مساعد نيست. آنها از يك نگرش غيرمجاز توسط شريك زندگى خود 
خسته خواهند شد. تنها كارى كه آنها مى توانند انجام دهند اين است كه با يكديگر صبور باشند. در 

اين زمينه تمام اقدامات احتياطى ممكن را انجام دهيد. 
 مرداد: بازرگانان در بازار با رقباى زيادى روبرو مى شوند. سفرهاى كوتاه مدت ممكن است فوراً 
حفظ  هفته  اين  در  را  خود  تمركز  توانند  نمى  التحصيلى  فارغ  متقاضى  دانشجويان  نباشد.  سودآور 
كنند. آنها به كارهاى ديگر مشغول خواهند شد و زمان كافى را براى تحصيل اختصاص نمى دهند. 
شايد الزم باشد هزينه هاى پيش بينى نشده را تحمل كنيد. توصيه مى شود براى تأمين چنين شرايط 
اضطرارى بودجه هاى احتمالى آماده كنيد. شما مقدار قابل توجهى پس انداز خواهيد كرد. مجردها 
مشغول كنار آمدن با برخى بحران هاى نامطلوب خواهند بود. اين وضعيت به دليل برخى از ناراحتى 
مشكل  اين  حل  براى  توانيد  نمى  كارى  هيچ  حاضر،  حال  در  بود.  خواهد  خانواده  در  بزرگ  هاى 
انجام دهيد. شما مى توانيد براى حفظ سالمتى، هر روز ورزش هاى قلبى عروقى سبك انجام دهيد.
 شهريور: تجار بر افزايش فروش محصوالت خود متمركز خواهند شد. با اين حال، افزايش فروش 
نبايد تنها هدف آنها باشد. آنها بايد به طور مساوى بر مطالبات نيز تمركز كنند. دانشجويانى كه فارغ 
التحصيل مى شوند، انگيزه خواهند داشت كه براى ساعتهاى طوالنى مطالعه كنند. آنها براى يادگيرى 
موضوعات پيچيده و حفظ موثر بايد بسيار سخت كار كنند. سخت كوشى و كوشش مداوم، افزايش 
مالى را براى شما مشخص مى كند. اين هفته مجبور به انجام برخى از هزينه هاى عمده مالى در 
رابطه با خانواده خود هستيد. احتمال زيادى براى ايجاد مشكالت با شخصى كه با او نزديك هستيد 
وجود دارد. سعى كنيد آرام و سازگار باشيد. شما بايد در مورد هرگونه ناراحتى در چشم چپ خود 
مراجعه  خود  پزشك  چشم  به  سريعًا  ناهنجارى،  هرگونه  مشاهده  صورت  در  باشيد.  مراقب  بسيار 
كنيد. مطمئنًا دليلى براى وحشت وجود ندارد. داروهاى مناسب توسط پزشك قطعًا به رفع اين مسئله 

كمك مى كند. 
مهر: به دليل برخى اختالالت روحى، كارمندان حقوق بگير نمى توانند حداكثر بازده خود را ارائه 
دهند. در نتيجه، آنها به طور مداوم نسبت به موقعيت خود در سازمان احساس عدم امنيت مى كنند. 
دانشجويان، از اساتيد خود نكات بسيار مفيدى دريافت مى كنند ارزش آنها از طال بيشتر خواهد بود 
و به آنها كمك مى كند تا سريعتر مطالعات را درك كنند. شما بايد هزينه هاى ناخواسته خود را نگه 
داريد و از خريد چيزهايى كه نيازى به آنها نداريد، خوددارى كنيد. هيچ هزينه عمده اى براى شما 

پيش بينى نشده است.
 آبان: كارمندان حقوق بگير بايد در كار خود تالش و تمركز داشته باشند. آنها بايد به طور مداوم 
در بهبود عملكرد خود و توليد بيشتر تالش كنند. آنها نبايد از پذيرش چالش هاى جديد پرهيز كنند. 
دانشجويانى كه تحصيالت عالى را دنبال مى كنند قادر خواهند بود تمركز خود را حفظ كنند. آنها 
انگيزه خود را براى كار بسيار سخت باقى خواهند گذاشت و در نتيجه آنها نمرات عالى را كسب 
مى كنند. شما مقدار قابل توجهى از پول را صرف مهمانى كردن و لذت بردن با دوستان صميمى 
خود خواهيد كرد. هزينه هاى شخصى شما نيز بطور قابل توجهى افزايش مى يابد. همچنين امكان 
انجام برخى از هزينه هاى عمده نيز وجود دارد. احتمال زيادى وجود دارد كه با شخصى كه نزديك 
هستيد مسائل اساسى را ايجاد كنيد. از اين شخص دور نشويد. يك جلسه را در يك زمان و مكان 

با هم توافق كنيد.
 آذر: كارمندان بسيار متمركز بر كار خواهند بود. آنها با يك ذهنيت مثبت كار خواهند كرد، در نتيجه 
خروجى با كيفيت ارائه مى دهند. صبر بسيار مهم خواهد بود. دانشجويان قادر به حفظ تمركز خود 
نخواهند بود. آنها با مشكالت شخصى درگير خواهند شد و زمان كافى را براى تحصيل اختصاص 
نخواهند داد. در نتيجه، مطمئنًا پيشرفت تحصيلى آنها آسيب خواهد ديد. احتمال سود بزرگ مالى 
وجود دارد. هزينه هاى معمول شما ممكن است به طور قابل توجهى افزايش يابد. ما نمى توانيم به 
اندازه كافى بر اهميت صبورى در اين هفته تأكيد كنيم. احتمال آشكارى وجود دارد كه ممكن است 
توسط برخى از مسائل بهداشتى ناراحت شويد كه بهبود آن ممكن است زمان قابل توجهى طول 

بكشد. در صورت نياز با يك متخصص مشورت كنيد.
 دى: در روزهاى ابتدايى هفته، احتمال تمايل بازرگانان به معامله سودآور وجود دارد. اين موفقيت 
انگيزه آنها را براى كار حتى بيشتر فراهم مى كند! آنها بايد آرام و متين باشند. دانشجويانى كه در 
وقت  آنها  مانند.  مى  باقى  توجه  با  كالس  طول  در  شوند،  مى  التحصيل  فارغ  تجارت  يا  هنر  رشته 
كافى براى مطالعه اختصاص مى دهند و قادر به حفظ بسيار موثر هستند. پيشرفت كلى آنها رضايت 
بخش خواهد بود. احتمال سود بزرگ مالى وجود دارد. چنين دستاوردى شما را مثبت و با اشتياق 
مى كند! مجردها در مورد موقعيت نامشخص خود در شغل فعلى استرس منفى خواهند داشت. آنها 
ممكن است نتوانند زمان كافى براى عشق تازه پيدا شده خود اختصاص دهند! با خود و ديگران در 
اطراف خود صبور باشيد. افراد ميانسال و باالتر بايد به خصوص در مورد فشار خون خود دقت كنند.

 بهمن: كارمندان، در صورت صالحيت سازمان خود، با كار مسئوالنه در خارج از كشور گسيل مى 
شوند. با اين حال ، ممكن است زمان كمى براى استقرار و عملكرد موثر داشته باشند. دانشجويانى كه 
تحصيالت عالى را دنبال مى كنند قادر به حفظ تمركز خود نخواهند بود. آنها با مشكالت شخصى 
درگير خواهند شد و توجه آنها از مطالعات منحرف خواهد شد. در نتيجه، پيشرفت تحصيلى آنها 
آسيب خواهد ديد. هيچ هزينه عمده و غيرمنتظره اى پيش بينى نشده است. هميشه پس انداز براى 
آينده ايده خوبى است. يك مسئله مهم در خانواده دائمًا شما را تحت فشارهاى منفى قرار خواهد داد. 
با وجود تالش صادقانه، ممكن است در اين هفته نتوانيد آن را حل كنيد. احتمال ايجاد مشكل در اثر 

عفونت ويروسى يا بيمارى فصلى وجود دارد.
 اسفند: بازرگانان بايد در مورد پرداخت هاى معوقه همچنان توجه داشته باشند. پس از انجام بررسى 
هاى پيشينه مناسب، ارائه اعتبار به مشتريان جديد مشكلى ندارد. كارمندان انگيزه خود را براى كار 
سخت حفظ خواهند كرد. دانشجويان بايد آرام و متين باشند. آنها بايد در طول كالس بسيار مراقب 
باشند. آنها بايد از همه مسائل منفى و شخصى پرهيز كنند. به نظر مى رسد آينده مالى شما بسيار 
درخشان است! براى امنيت خود مقدار قابل توجهى پس انداز خواهيد كرد. افراد ميانسال و باالتر 

بايد به خصوص در مورد فشار خون خود دقت كنند.

فال اينترنت اين هفتهفال اينترنت اين هفته

چكيده: هزار و يك شب يكى از متون ادبى چند مليتى است كه 
زنان در آن حضورى روشن و فعّال دارند. قهرمان قصّه  ها زنى با 
پادشاهى  هوشمندانه،  هايى  قصّه   نقل  با  كه  است  هوشيار  و  تدبير 
خودكامه و مستبد را به پايگاه خودآگاهى مى  رساند. روند قّصه ـ 
گويى شهرزاد در طى هزار و يك شب و مقايسه مضامين قّصه ها با 
توجه به ريخت شناسى و اجزاى سازاى آنها نشان مى  دهد كه وى 
در اجراى اين حركت بشر دوستانه و ايثار در جهت نجات جان 
بررسى  است.  گذاشته  قدم  هوشمندانه  كامًال  سرزمينش  خواهران 
قصّه ها بر اساس همبستگى اين سازه  ها با يكديگر كمك شايانى 
پژوهش  اين  است.  نموده  شهرزاد  گويى  قصّه   شگردهاى  درك  به 
نشان مى  دهد كه سير قصّه  هاى هزار و يك شب، تكرار دو بخش 
قّصة مدخل هزار و يك شب و يا همان قّصه شهريار و برادرش 
شاهزمان است؛ امّا اين فرافكنى سيرى تكاملى به خود مى  گيرد؛ 
بدين ترتيب كه بعضى قصّه  ها بازتاب خيانت زنان (مانندزنان خائن 
شخصيت هاى  از  يكى  قصّه گويى  ديگر  برخى  شاهزمان)،  و  شهريار 
حكايت ها براى نجات جان ديگران (مانند قصّه  گويى شهرزاد) است. 
در  جادوگر  و  مّكار  قدرتمند،  زنان  دادن  نشان  با  زنان  كنشمندى 
لفاف قصّه  ها از زبان شهرزاد و يا راويان قصّه  ها تناسبى هوشمندانه 
در روند قصّه  گويى ايجاد مى كند و وضعيت زنان بعد از گذشت و 

هزار و يك شب بتدريج بهبود مى  يابد. حتى نحوة برخورد شهرزاد 
روندى  از  نيز  قصّه  ها  پايان  در  شهريار  با  او  كوتاه  گفتگوهاى  و 
درمان  در  روانشناسى  اصول  با  كه  است  برخوردار  هوشمندانه 

بيماران مطابقت مى  كند.
كليدواژه ها: هزار و يك شب،  شهرزاد،  ريخت شناسى،  قّصه درمانى

موضوعات: نقد و شرح متون ادب فارسى
 اصل مقاله

مقدمه: فرماليسم روسى يكى از اولين رويكردهاى انتقادى به متون 
ادبى در آغاز قرن بيستم است. آن چه باعث شد تا اين مكتب سرآغاز 
نقد ادبى مدرن در جهان شناخته شود، گسست روشـ  شناختى آنها 
از سنّت هاى قبلى بوده است. در نظر فرماليست ها آن چه تعيين  كنندة 
نهايى به شمار مى  آيد، شكل اثر است و بايد با بررسى مناسبات و 
روابط ميان عناصر سازندة متن، قوانين درونى اثر يا ژانِر آن اثر را به 
دست آورد. كشف اين روابط به اين طريق صورت مى  گيرد كه ابتدا 
متن را به عناصر سازندة آن، تجزيه كرده و سپس روابط اين اجزا و 
عناصر را با يكديگر و روابط يكايك آن ها را با كل اثر مشخص مى 

 كنند (پراپ، 1386: 49).
قّصه  روى  بر  پراپ  والديمير  كار  تالش ها  اين  موفق ترين  از  يكى 
مكتب  عمدة  نمايندگان  از  يكى  كه  وى  است.  روسى  پريان  هاى 

صورتگرايى روسيه است با نقد روش دسته  بندي هاى پيشين، اجزاى 
داستان  اشخاِص  عملكردِ  مبناى 31  بر  را  پريان  قصّه  هاى  درونى 
به دست آورد و آن را عناصر ثابت ناميد. پراپ كار ثابت قهرمانان 
قّصه هاى  ساخت  آنان  آرايش  كه  ناميد  «خويشكارى»  را  قّصه 
روسى را نشان مى داد (پراپ،1371: 28). نخستين قدم در تحّقق 
فرضية پراپ، شناخت و تعيين عناصر ثابت و متغير در قّصه بود. 
قّصه  گوناگونى  و  پراكندگى  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  سرانجام  وى 
 هاى روسى را مى  تواند با اتكا به اين عناصر ثابت به يك فرمول 
خاص فرو كاهد و اين فرمول صورت نهايى همة اين قّصه هاست 
(خديش، 1387: 53-58). به عنوان مثال «انجام يك نقش واحد مى 
 تواند بر عهدة مثًال يك قورباغه، يا پيرمرد باشد و يك نقش ماية 
واحد نيز ممكن است، مثًال از راه تميز كردن اصطبلى عملى شود يا 

از طريق كشتن يك اژدها» (مكاريك، 1384: 151-150).
كار پراپ اگر چه بررسى فرم قصّه  ها و توجه به صورت است؛ اما 
به شناخت محتواى قصّه  ها در مطالعات تطبيقى، تاريخى و نظاير 
آن كمك شايانى نموده است. «شايد بتوان گفت پراپ در جستجوى 
شاه فرم گروهى از حكايات مى خواسته بنيادهاى پوياى پاسخ انسان 
را تا آنجا ادامه  به روايت را پيدا كند. او هرگز جست و جويش 
نداد كه بپرسد يك كاركرد معيّن چه واكنشى را احتماالً در مخاطبان 

يك حكايت بر مي انگيخته است» (اسكولز، 1383: 103). با توجه به 
همين سخن اسكولز است كه مى  توان از ريخت شناسى قصّه  هاى 
هزار و يك شب، در راستاى شناخت مقاصد شهرزاد در قصّه  گويى 
و درمان شهريار سود برد. به اعتقاد اسحاقيان «هزار و يك شب تنها 
اثرى است كه شنونده اصلى(شهريار خودكامه) خود بايد از چند و 
چون قصّه به اغراض پنهان تر شهرزاد پى برد» (اسحاقيان،1384: 38).

كتاب  اين  شب،  يك  و  هزار  پيكرة  به  سطحى  و  كّلى  نگاهى  با 
دقت به  هم گسيخته مى  بينيم؛ اما با كمى  و از  را اثرى نامنسجم 
چيدمان هوشمندانة قصّه  ها پى مى  بريم به نحوى كه مى  توانيم، در 
اين مجموعه نوعى هوشيارى جمعى مؤلّفان و نّقاالن گوناگون را 
كشف كنيم. ثمينى نيز با تأييد اين مطلب از زبان محسن مهدى(يكى 
چند  «هر  است  معتقد  شب)  يك  و  هزار  بنام  كنندگان  تصحيح  از 
در هزار و يك شب، از نگاه قاطع و جزئى تك آوايى مؤلف اثرى 
نيست؛ اما در عوض در بطن اين كتاب، مى  توان هم  آوايى ماليم و 
ظريف ده ها راوى را كشف كرد كه آگاهانه و يا ناآگاهانه، ديدگاه 
شرقى خود را روايت كرده  اند و بى آنكه به پراكندگى كتاب دامن 
زنند، به غنا و عمق چند صدايى شدن آن افزوده  اند» (ثمينى، 1379: 

.(207
استخراج  و  ها  قصّه   بين  روابط  كشف  مقاله  اين  نگارش  هدف 
شگردهاى قصّه  گويى شهرزاد است كه تا حدودى با مباحث ريخت 
شناسى پراپ پيوند مى  خورد. در حقيقت مقاصد شگرف شهرزاد 
و راويان قّصه ها با به كارگيرى اصول كّلى نظرية پراپ بهتر نمودار 
و  عربى  كشورهاى  ديگر  نسبت  به  ايران  سهم  متأسفانه  مى  شود. 
غربى در پژوهش بر روى داستان هاى هزار و يك شب بسيار ناچيز 

بر  درآمدى  كتاب  از  مى  توان  تنها  ريخت شناسى  حوزة  در  و  است 
ريخت شناسى هزار و يك شب از خانم محبوبه خراسانى نام برد.

قصّه  گويى  روند  در  اول،  جلد  حكايت هاى  كه  است  ذكر  شايان 
شهرزاد، از اهميت بيشترى برخوردارند. ستّارى، در مورد هنر قصّه  
گويى شهرزاد، معتقد است كه كار كارستان شهرزاد و هنر قّصه ـ 
گويى او بي شك در شب هاى اوليه قّصه هاى هزار و يك شب  اتفاق 
مى  افتد. ما هم با اين محقق بزرگ همداستانيم؛ چرا كه شهرزاد در 
آغاز قصّه  گويى، شايد يك درصد به زنده بودن خود اميد داشت. 
را  خواهرش  و  نداشت  را  شاه  با  رويارويى  جرأت  حتى  چنانكه 
درون متنى  برشگردهاى  بيشتر  لذا  داد؛  قرار  قصّه  هايش  مخاطب 
قّصه هاى جلد اول بويژه بيست حكايت نخست، تأكيد شد و براى 
درك سير منطقى و هوشمندانة توالى قصّه  ها تا حدودى به قصّه  
هاى جلد دوم نيز اشاره گرديد. يكى از داليل تأكيد بر قّصه هاى 
جلد اول و بويژه شب هاى اول، نزديكى هدف اين پژوهش به روند 
قصّه گويى از منظر خود شهرزاد است كه به نظر مى  رسد، بيشتر 
رسوخ  آن  در  كمتر  نّقاالن  و  راويان  دخالت  و  بوده  شهرزاد  گفتة 

كرده باشد.
شهرزاد و معجزة كالم

كالم، سحر مى  كند. معجزة كالم به عنوان اصيل ترين و كارآمد ترين 
اصل تربيتى، امرى مسّلم و قطعى است. در اين ميان شهرزاد، ملك 
را با جادوى كالم آشنا ساخت و به او ظرفيت شنيدن صداى مخالف 
را داد. او با نقل هر قصّه  اش، شنونده را واداشت كه احساس كند، 
مهم است و انسان به معجزة كالم خود مى  تواند چيزى را بسازد 

و يا از بيخ و بن تغيير دهد.......                         ادامه دارد.....

روند قّصه گويى شهرزاد در توالى قّصه هاى هزار و يك شب
مقاله پژوهشى      نويسندگان: مريم حسينى  و حميده قدرتى
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همدانى  باز  هاكى  چهار 
هاكى  ملى  تيم  اردوى  به 

بزرگساالن دعوت شدند.
عمومى  روابط  گزارش  به 
جوانان  و  ورزش  كل  اداره 
پى  در  همدان،  استان 
ملى  تيم  اردوى  برگزارى 
بزرگساالن  مقطع  در  هاكى 
به  همدانى  باز  هاكى  چهار 
محمد  ميعادكرامتى،  نامهاى 

و  بهاروند  محسن  مرادى، 
محمد على فرشچيان به اين 

اردو دعوت شده اند.
تيم  اردوى  است  گفتنى 
ايران  بزرگساالن  هاكى  ملى 
شهرستان  اردبيل؛  استان  در 
بهمن  بيستم  تاريخ  از  مغان 
لغايت بيست و هفتم مهرماه 
مى  برگزارى  جارى  سال 

شود.

دعوت چهار هاكى باز همدانى به 
ميليارد اردوى تيم ملى  55 گفت:اكنون  پرسپوليس  باشگاه  سرپرست 

از شركت كارگزار طلب داريم، 350 هزار يورو آماده 
كرده ايم تا بتوانيم به برانكو پرداخت كنيم.

به گزارش تابناك به نقل از ميزان، حدود 30 هوادار 
اين  ساختمان  مقابل  در  حضور  با  امروز  پرسپوليس 
پرداخت  ايوانكوويچ،  برانكو  پرونده  پيگير  باشگاه 
مطالبات سرمربى اسبق اين باشگاه و مشكالت شجاع 

خليل زاده شدند.
ساختمان  مقابل  شعار  دادن  سر  بدون  هواداران  اين 
بين  معاون  حسينى،  على  امير  با  دقايقى  پرسپوليس 
انجام  باشگاه  اين  حراست  مسئول  و  باشگاه  الملل 
هواداران  اين  از  پناه  رسول  مهدى  ادامه  در  و  دادند 
دعوت كرد با حضور در ساختمان توضيحات وى را 

درباره آخرين وضعيت پرونده برانكو بشنوند.
مهدى رسول پناه در جمع هواداران پرسپوليس درباره 

 55 اكنون  داشت:  اظهار  باشگاه  اين  مالى  مشكالت 
ميليارد از شركت كارگزار طلب داريم. از وقتى آمديم 
براى پرداخت طلب اين مربى اقدام هاى خوبى انجام 
آماده  يورو  هزار   350 و  كرد  كمك  خدا  ايم.  داده 
ما  البته  كنيم.  پرداخت  برانكو  به  بتوانيم  تا  كرده ايم 
منتظر هستيم كل طلب وى را يكجا بدهيم، زيرا االن 
پرداخت اين 350 هزار يورو فايده اى ندارد. اصال هم 
فكر نمى كردم اين پول كه براى انتقالش به حساب اين 

مربى محدوديت داريم، پرداخت شود.
وى افزود: براى اينكه كميته انضباطى فيفا بداند براى 
پرداخت طلب برانكو حسن نيت داريم، دو نامه براى 
مبلغ  اين  پرداخت  با  تا  كرديم  ارسال   AFC و  فيفا 
جوابى  تاكنون  اما  بدهيم،  نشان  را  خود  نيت  حسن 

ما نداده اند.

رسول پناه: طلب برانكو آماده استرسول پناه: طلب برانكو آماده است

سرپرست نايب رئيسى فدراسيون ورزش هاى همگانى 
گفت: قسمت دردناك ماجرا اين است، بودجه اى كه در 
كشور صرف درمان ديابت مى شود، 60 برابر بودجه كل 

ورزش كشور است.
عصر  شجيع  رضا  ايسنا,  از  نقل  به  تابناك  گزارش  به 
سه شنبه 22 مهرما در آيين افتتاح رسمى فاز ارزيابى 
به  موسوم  ايران  فعال  شهر هاى  ملى  پروژه  در  همدان 
تيم  يك  هفته،  دو  مدت  به  امروز  از  كرد:  اظهار  شفا، 
ارزيابى تخصصى در سطح شهر همدان مستقر خواهند 
شد و به مدت دو هفته عملكرد همدانى ها را بررسى 

خواهند كرد.
وى با اشاره به اينكه ورزش همگانى استان همدان مانند 
نگينى در ورزش همگانى كشور مى درخشد و الگويى 
براى همه استان هاى ديگر است، تصريح كرد: ارزيابى 
دوچرخه،  روى،  پياده  دوستدار  شهر  محور  پنج  در 
اين  اميدواريم  و  بود  خواهد  تناسب  و  بازى  ورزش، 

ارزيابى منتج به نتايج خوبى شود.
شجيع بيان كرد: شهر فعال، شهرى است كه دوستدار 
ورزش و فعاليت بدنى تمامى اقشار و گروه هاى سنى 
دارد  وجود  همدان  در  اميدبخش  وضعيت  يك  است. 
هستند  محور  انسان  شهر  حامى  استان  مديران  چراكه 
توجه  انسان ها  تردد  به  خودرو ها  تردد  جاى  به  يعنى 

مى كنند.
داد:  توضيح  كم تحركى،  مضرات  با  رابطه  در  شجيع 
بيمارى هاى  در  زيادى  بسيار  اهميت  تحركى  كم 
غيرواگيردار دارد. اگر در جامعه ما 60 درصد افراد كم 
و  خون  فشار  مى توانند  افراد  اين  نصف  باشند  تحرك 

نصف ديگر ديابت داشته باشند.
وى افزود: قسمت دردناك ماجرا اين است، بودجه اى 
برابر   60 مى شود،  ديابت  درمان  صرف  كشور  در  كه 

بودجه كل ورزش كشور است.
نيز  ايران  فعال  شهر هاى  سياستگذارى  شوراى  دبيركل 

گفت: طرح ملى «شفا»، ورزش همگانى را در شهر هاى 
ايران نهادينه خواهد كرد.

محمدرضا فروحى اظهار كرد: امروز مفتخريم كه شاهد 
مشاركت بسيارى از شهردارى هاى كشور در پروژه ملى 
شفا هستيم. اين طرح ملى موضوع ورزش همگانى را 
به شكلى يكپارچه و هم افزا در شهر هاى كشور نهادينه 
و زمينه مشاركت بيشتر شهردارى ها در حوزه ورزش 

همگانى را فراهم خواهد كرد.
ما  گفت:  نيز  همدان  استان  جوانان  و  ورزش  مديركل 
در ورزش همگانى بيشترين هزينه و وقت را خواهيم 
قهرمانى  ورزش  پايه  همگانى  ورزش  چراكه  گذاشت 

است.
حميد سيفى اظهار كرد: اگر شهر پويا و خالق نباشد به 
مشكالت زيادى بر خواهد خورد، همدان مهد تمدن و 
فرهنگ است. از هزاران سال قبل بوده مردم اين شهر 

انسان هاى دانا، خوش فكر و خالق هستند.

و  كوهپيمايى  ورزش  در  همدان  كرد:  تصريح  وى 
كوهنوردى بيش از 100 سال سابقه دارد و خدا را شكر 
قهرمانان جهان و المپيك زيادى هم در استان حضور 
قدردانى  و  تجليل  بايد  قطعا  عزيزان  اين  از  كه  دارن 

شود.
سيفى با بيان اينكه كرونا درس هاى خوبى به ما مى دهد، 
گفت: در اين شرايط هر خانه مى تواند يك ورزشگاه 
روش هاى  هستيم  تالش  در  ما  جهت  همين  به  باشد 
تمرين در خانه را طراحى كنيم و تا چند روز آينده اين 

روش ها را ارائه خواهيم داد.
ايستگاه   10 راه اندازى  از  نيز  همدان  شهردار 
اين  گفت:  و  داد  خبر  شهر  سطح  در  دوچرخه سوارى 
به  كرديم  منعقد  كه  قراردادى  با  كه  مى دهم  را  نويد 
زودى 10 ايستگاه دوچرخه سوارى در سطح شهر راه 

اندازى مى شود.
عباس صوفى با بيان اينكه همدان جزء شهر هاى نام آور 

در حوزه ورزش هاى همگانى است، تصريح كرد: امروز 
ارزيابى عملكرد همدان در پروژه شفا آغاز مى شود و 
اميدوارم بتوانيم همدان را در آسيا و جهان مطرح كنيم.
كنار  در  كه  است  شهرى  همدان  كرد:  خاطرنشان  وى 
توجه  نيز  انسانى  مباحث  به  عمرانى  مباحث  به  توجه 
دارد و توسعه ورزش هاى همگانى در سطح شهر اتفاق 

خوبى است.
ورزش هاى  و  روى  پياده  داد:  ادامه  همدان  شهردار 
صبحگاهى موضوعاتى است كه همدان در سطح كشور 
حرفى براى زدن دارد و زيرساخت هايى مانند پياده رو 
سازى ها نيز در سطح شهر براى اين مسئله ايجاد شده 

است.
مسئوالن  با  مى كنيم  تالش  كرد:  بيان  پايان  در  صوفى 
و  استان  بدنى  تربيت  كل  اداره  همگانى  ورزش هاى 
در  را  همگانى  ورزش  شهردارى،  ورزشى  مجموعه 

سطح شهر گسترش بدهيم.

ضرغامى.  عزت اهللا  و  آخوندى  عباس 
به  نزديك  ميانه رو  سياستمدارى  يكى 
اولى  اصولگرا.  آن  يك،  و  اصالح طلبان 
و  اقتصادى  كار  سابقه  با  سياستمردى 

فرهنگى  مناصب  در  عمدتا  كه  سياستمدارى  ديگرى 
كار كرده.

عباس  نوشت:  اعتماد  روزنامه  «تابناك»،  گزارش  به 
به  اندك  به  فاصله اى  ضرغامى  عزت اهللا  و  آخوندى 

فهرست كانديداهاى قطعى انتخابات پيوستند.
از ناظران و تحليلگران سياست ايرانى، كم نيستند آنها 
كه معتقدند انتخابات در ايران، به خصوص مهم ترينش 
كه  آنجا  -از  باشد  رياست جمهورى  انتخابات  كه 
بسيارى  البته  و  انتخاباتى  كانديداهاى  و  نيست  حزبى 
اين  را  خود  افتخار  سياسى  كالن  و  خرد  كنشگران  از 
مى دانند كه به هيچ حزب و دسته اى «وابسته» نيستند- 
انتخاباتى است احساسى تا منطقى و مبتنى بر اصول و 
قواعد كار سياست و به همين دليل، گمانه زنى درباره 
كمپين  كدام  و  شعار  چه  با  و  چه كسى  درنهايت  اينكه 
انتخاباتى پيروز مى شود تا همان روزهاى پايانى تبليغات 

هم ممكن نيست.
ازجمله  نهم  مجلس  در  زمانى  كه  ميركاظمى  مسعود 
دولت  در  مقطعى  پيش تر،  و  بود  پارلمان  پايدارى هاى 
احمدى نژاد، وزير نفت مملكت يكى از آن كسانى است 
كه گفته كسى رييس جمهور مى شود كه بتواند يك هفته، 
خود  و  شود  سوار  انتخابات  موج  روى  آخر  روز  ده 
كه  است  شرايطى  چنين  پاستور.  ميدان  به  برساند  را 
روش  چند  و  چندين  از  يكى  دست كم  مى شود  باعث 
سياستمداران  از  كدام يك  اينكه  درمورد  گمانه زنى 
كه  باشد  اين  دارد،  سر  در  رياست جمهورى  هواى 
رصد  را  اظهارنظرهايش  و  رسانه اى  موضع گيرى هاى 
كنيم و ببينيم چقدر بلد است عجيب غريب نطق كند و 
در گفتن از آنچه مى تواند سوژه سطحى فضاى مجازى 
حالج  مرده  چند  به  اصطالح  باشد،  عمومى  افكار  و 

است.
البته اين اظهارات و افاضات الزاما قرار نيست با ادبياتى 
ممكن  حتى  و  شود  مطرح  محاوره  كالمى  و  عوامانه 
است در ظاهر با ادبياتى فاخر و كالمى وزين به عرض 
از  مى شود  تا  محتوايى  با  اما  برسد  عمومى  مخاطب 
اين  درواقع  باشد.  دور  ايرانى  سياست  واقعى  فضاى 
كه  است  وابسته  سياستمدار  آن  متد  و  سبك  به  ديگر 
و  چطور  انتخابات،  آستانه  در  عجيبش  حرف هاى 

چگونه صورت بندى شده باشند.
اين چند روز گذشته -به استثناى خبر درگذشت استاد 
مشخصا  و  سياسى  اخبار  ميان  آنچه  شايد  شجريان- 
خبرى  هر  از  بيش  داخلى،  سياست  حوزه  خبرهاى 

گفت وگوى  دو  گرفت،  قرار  عمومى  افكار  موردتوجه 
ويديويى بود با دو سياستمدار؛ سياستمدارانى كه البته 
شايد جز در اينكه هر دو از سياستمدارانند و به مردان 
مشغول به حرفه سياست، شباهت چندانى باهم نداشته 
يكى  ضرغامى.  عزت اهللا  و  آخوندى  عباس  باشند؛ 
ميانه رو  سياستمدارى  دقيق تر  بيان  به  يا  اصالح طلب 
اولى  اصولگرا.  آن  يك،  و  اصالح طلبان  به  نزديك 
سياستمردى با كارنامه و سابقه كار اقتصادى و ديگرى 
سياستمدارى كه عمدتا در مناصب فرهنگى كار كرده. 
در  ايرانى  سياستمدار  يك  از  مى توان  كه  آنجا  تا  يكى 
ليبرال  داشت،  انتظار  حاكم  سياسى  نظام  چارچوب 
ديدگاه هاى  بر  مبتنى  اقتصادى  ايده هاى  به  باورمند  و 
مهندسى  اگرچه  يكى،  آن   و  اقتصادى  دست راستى 
دوران  از  پس  اما  خوانده  صنعتى  مديريت  و  عمران 
دانشجويى به سويى ديگر رفته با سياست هاى اقتصادى 
نسبتا بيگانه است اما از آنجا كه از معدود دانشجويان 
خط امام فعال در غائله تسخير سفارت امريكاست كه 
طيف  به  بيشتر  كه  گفت  مى توان  نيست،  اصالح طلب 
اينكه،  جالب تر  و  دارد  نزديكى  اقتصاددانان  چپ 
كسى كه ميان اين دو به  لحاظ ديدگاه هاى اقتصادى به 
سياست هاى دست راستى نزديك است، آن كسى است 
و  اصالح طلبان  زمره  در  را  او  بايد  نسبى  دقتى  با  كه 
كه  آن  ديگرى  و  داد  قرار  ايرانى  سياست  چپ  جناح 
به  به  تعبيرى  اقتصادى،  سياست هاى  و  روش ها  در 
است،  سياستمدارى  است،  متمايل  اقتصادى  چپ هاى 

اصولگرا.
وجود  با  اما  ضرغامى  عزت اهللا  و  آخوندى  عباس 
كه  نمى شود  خالصه  اين  در  تنها  افتراق،  نكات  اين 
اين  در  دو  هر  و  ايرانى  اند  سياست  مردان  از  دو  هر 
از  ويديويى،  گفت وگوهايى  در  گذشته  روز  دو  يكى، 
ايرانيان  و  ايران  فرداى  البته  و  امروز  اوضاع  و  حال 
آستانه  در  حاال  را  ضرغامى  و  آخوندى  آنچه  گفته اند. 
هم  كنار  رياست جمهورى،  دوره  سيزدهمين  انتخابات 
از  مى توان  را  دو  هر  نام  كه  است  اين  مى دهد،  قرار 
فهرست بلند كانديداهاى احتمالى 1400 خارج كرد و 
در فهرستى مختصر نوشت كه باالى آن اين عنوان درج 
شده: «كانديداهاى قطعى انتخابات 1400» چه آنكه 8 
ماه و 7 روز مانده به انتخابات رياست جمهورى، اگرچه 
تا  دست باال  و  سياستمدار   30 از  دست كم  بتوان  شايد 
اين  احتمالى  كانديداهاى  عنوان  به  را  نفر   50 حدود 
به  تا  كه  آنها  اما  كرد  رديف  سرنوشت ساز  انتخابات 

از  راسا  يا  كرده  تاييد  را  گمانه زنى ها  اين  كار  اينجاى 
عزم شان براى كانديداتورى سخن گفته اند، حتما كمتر 
با  حاال  كه  كانديداهايى  است.  دست  دو  انگشتان  از 
اعالم  از  پس  روزى  چند  كه  ضرغامى  رسمى  اعالم 
كانديداتورى آخوندى صورت گرفته، مى توانند ازجمله 
اينجاى  به  تا  كه  باشند  فهرستى  گزينه هاى  مهم ترين 
كار شايد جدى ترين اعضايش، حسين دهقان و محمد 

غرضى باشند.
«اعتماد» چندى پيش در گزارشى كه با تيتر «رضا خاتمى 
حزب  احتمالى  گزينه هاى  به  شد،  منتشر  مى آيد؟» 
اتحاد ملت پرداخت و از احتمال انتخابات اين حزب 
از  گروهى  سياسى  تشكيالت  عنوان  به  اصالح طلب 
كنشگران كه دست كم از دو دهه پيش تاكنون، بارها در 
مطبوعات فارسى -در مقايسه با كارگزاران سازندگى- 
به عنوان «بال چپ جناح چپ سياست ايرانى» مطرح 
شده، پرده برداشت. گزينه هايى كه البته همگى در طول 
اما  داشتند  قرار  اصلى  گزينه  عنوان  به  خاتمى  رضا 
شايد كسى كه حضورش در اين جمع، بيش از ديگران 
آخوندى؛  عباس  مگر  نبود  كسى  بود،  محل  تعجب 
ليبراليستى  ديدگاه هاى  با  گفتيم  چنان كه  سياستمدارى 
كه اگر به  جاى آنكه او را اصولگرايى ميانه رو نزديك به 
چهره هايى چون ناطق نورى و على الريجانى دسته بندى 
قرار  اصالح طلبان  جمع  در  اغماض  با  بخواهيم  كنيم، 
به  نزديك  گزينه اى  عنوان  به  او  از  است  بهتر  دهيم، 
آن هم  ملت.  اتحاد  نه  كنيم،  ياد  سازندگى  كارگزاران 
 96 دى  ماه  حوادث  پيرو  اتحادى ها  كه  روزهايى  در 
عدالت  بر  مبتنى  مشى  بر  را  خود  تمركز   ،98 آبان  و 
اجتماعى قرار داده و به ويژه در رويكردهاى اقتصادى، 
با  كرده اند.  پيدا  گرايش  سوسياليستى  سياست هاى  به 
بيش  به مراتب  كارگزارانى ها  كه  درحالى  اما  همه  اين 
انتخابات  كانديداى  معرفى  خواهان  اتحادى ها  از 
هستند، به  نظر مى رسد چندان تمايلى به چهره اى چون 
تعبير  به  و  اتحادى ها  اين  ازقضا  و  ندارند  آخوندى 
دقيق تر طيفى خاص و البته اقليت در حزب اتحاد است 
وزير  و  هاشمى  مسكن  وزير  از  حمايت  خواهان  كه 
نهضت  از  آنچه  به  شبيه  كه  طيفى  است.  روحانى  راه 
آزادى مى شناسيم، بيش از اغلب اعضاى حزب اتحاد 
به سياست هاى اقتصادى ليبراليستى باور دارد. آخوندى 
سياست هاى  دست  اين  بر  موكد  تاكيد  بر  عالوه  اما 
نيز  ديگر  تفكر  يك  از  گفتمانى  لحاظ  به   اقتصادى، 
به  كه  ديدگاهى  مى گويد.  و  گفته  سخن  به صراحت 

و  است  شهره  «ايرانشهرى»  انديشه 
نويسندگانى  افكار  و  آرا  از  برگرفته 

چون سيدجواد طباطبايى.
آن سوى اين ميدان انتخاباتى اما اوضاع 
نه تنها به اين ميزان جدى و مبتنى بر انديشه هاى فكرى 
سياستمدارى  از  آنچه  از  حتى  بلكه  نيست،  فلسفى  و 
هم  مى رود  انتظار  اسالمى  جمهورى  چارچوب  در 
خودمانى تر است. عزت اهللا ضرغامى كه اگرچه عمران 
و مديريت صنعتى خوانده و كار غيردانشگاهى را نيز 
با سپاه پاسداران شروع كرده اما خيلى زود به وزارت 
ارشاد و حوزه فرهنگ رفته و امروز بيش از هر چيز به 
عنوان رييس اسبق صداوسيما شناخته مى شود. ضرغامى 
البته پس از پايان دوران رياست بر ساختمان شيشه اى، 
بيش از هميشه سياسى شد و برخالف آنچه در زمان 
سياستمدارى  مى داد،  نشان  صداوسيما  بر  مديريت 
او  كه  نبود  اين  فقط  اما  موضوع  بذله گو.  و  خودمانى 
مى خواست اصولگرايى متفاوت باشد. ضرغامى با رفتار 
كروبى  حسين  با  كه  زمانى  به خصوص  كردارش،  و 
اصولگرا  را  خود  ديگر  كه  احمدى نژادى  و  ابطحى  و 
نمى دانست، همنشين شد، به نحوى در فضاى سياسى-
رسانه اى عمل كرد كه انگار حتى بنا نداشت به عنوان 
يك سياستمدار اصولگرا شناخته شود. روش و مرامى 
كه شايد اوج آن را در همين گفت وگوى ويديويى اخير 
ادبيات «شاخ هاى  با  كه  مدل 1400  ضرغامى  مى بينيم. 
همزمان  البته  و  مى گويد  سياست  از  اينستاگرامى» 
و  ايستاد  بايد  تنها  است  معتقد  او  كه  «پلنگ هايى»  از 
موردى  مميزى  يك  با  -و  آنها  از  و  كرد  تماشاى شان 
كه  كانديدايى  برد!  لذت  آنها-  حرف هاى  از  درلحظه، 
منظم  به طور  كه  است  سال  يك  دست كم  مى گويد 
سرگرم برگزارى جلسات كارشناسى با تمركز بيشتر بر 
مسائل اقتصادى است و بعيد نيست حتى محمدجواد 
را  ايران»  ديپلماسى  در  خاص  نگرشى  «نماد  ظريف، 
به  سياست خارجى»  حوزه  «كارشناس  مقام  در  الاقل 
رقبايش،  اغلب  برخالف  كه  سياستمدارى  گيرد.  كار 
سد  از  عبور  و  صالحيت  تاييد  از  چندانى  نگرانى 
نظارت استصوابى شوراى نگهبان هم ندارد و خيالش 
نگهبان  شوراى  حقوقدان   6 و  فقيه   5 مثبت  راى  از 
است  آن  علت  شود،  ردصالحيت  اگر  و  است  آسوده 
است.»  نگهبان  شوراى  عضو  هم  الريجانى  «آملى  كه 
در  و  اواخر  همين  او  كه  دليل  اين  به  احتماال  اين هم 
اجرايى  معاون  طبرى،  اكبر  پرونده  به  رسيدگى  جريان 
رييس پيشين قوه قضاييه، گفته بود كه «آملى الريجانى 
و  نيست!»  مربوط  او  به  طبرى  فساد  بگويد  نمى تواند 
اگر اين يكى را هم نگفته بود، احتماال با 12 راى تاييد 

صالحيت مى شد!

ساختمان  براى  تومانى  ميليارد  صد  كه  كرد  اعالم  مجلس  ساختمان نماينده  براى  تومانى  ميليارد  صد  كه  كرد  اعالم  مجلس  نماينده 
دانشكده اى كه  «دختر حسن روحانى» قرار بود در آن عضو هيات دانشكده اى كه  «دختر حسن روحانى» قرار بود در آن عضو هيات 
علمى شود، از اعتبارات كرونا تخصيص يافته است. عليرضا نظرى علمى شود، از اعتبارات كرونا تخصيص يافته است. عليرضا نظرى 
با اشاره به مشكالت اقتصادى مردم و رنج و زحمت اقشار ضعيف با اشاره به مشكالت اقتصادى مردم و رنج و زحمت اقشار ضعيف 
ملت  كيسه  از  آنهم  روشن  روز  در  خوارى  رانت  گفت:  ملت جامعه،  كيسه  از  آنهم  روشن  روز  در  خوارى  رانت  گفت:  جامعه، 
پول هاى  برخى  امروز  مى رسد،  نظر  به  و  است  دادن  رخ  پول هاى درحال  برخى  امروز  مى رسد،  نظر  به  و  است  دادن  رخ  درحال 
در  خمين  مردم  مى شود.نماينده  جابجا  كتاب  و  بى حساب  در كالن،  خمين  مردم  مى شود.نماينده  جابجا  كتاب  و  بى حساب  كالن، 
صداى  و  سر  پر  عضويت  يادآورى  با  اسالمى  شوراى  صداى مجلس  و  سر  پر  عضويت  يادآورى  با  اسالمى  شوراى  مجلس 
نوين  فناورى هاى  دانشكده  علمى  هيات  در  روحانى  حسن  نوين فرزند  فناورى هاى  دانشكده  علمى  هيات  در  روحانى  حسن  فرزند 
دانشگاه شهيد بهشتى گفت: متاسفانه گزارش هاى خوبى از روابط دانشگاه شهيد بهشتى گفت: متاسفانه گزارش هاى خوبى از روابط 
پيگيرى هاى  و  نمى رسد  گوش  به  دولت  در  فاميلى  نسبت هاى  پيگيرى هاى و  و  نمى رسد  گوش  به  دولت  در  فاميلى  نسبت هاى  و 
ابهام  پر  مسئله اى  از  حكايت  نمايندگى  كوتاه  مدت  اين  در  ابهام بنده  پر  مسئله اى  از  حكايت  نمايندگى  كوتاه  مدت  اين  در  بنده 
در دانشكده مذكور دارد.نظرى افزود: در حاليكه در دانشكده مذكور دارد.نظرى افزود: در حاليكه 77 سال از فعاليت  سال از فعاليت 
تاسف  نهايت  با  مى گذرد،  همراهشان  تيم  و  روحانى  آقاى  تاسف دولت  نهايت  با  مى گذرد،  همراهشان  تيم  و  روحانى  آقاى  دولت 
به  كشور  نقاط  اقصى  در  فراوانى  پروژه هاى  كه  مى بينيم  به همچنان  كشور  نقاط  اقصى  در  فراوانى  پروژه هاى  كه  مى بينيم  همچنان 
براى  نيز  اهتمامى  و  مانده  زمين  بر  تخصيصى  اعتبار  كمبود  براى دليل  نيز  اهتمامى  و  مانده  زمين  بر  تخصيصى  اعتبار  كمبود  دليل 
ناباورى  كمال  در  اما  ندارد  وجود  عمرانى  طرح هاى  اين  ناباورى تكميل  كمال  در  اما  ندارد  وجود  عمرانى  طرح هاى  اين  تكميل 
وقتى پاى نزديكان آقاى روحانى در ميان باشد با چشم برهم زدنى وقتى پاى نزديكان آقاى روحانى در ميان باشد با چشم برهم زدنى 

اعتبارات كالن به سمت سوژه مورد نظر سرازير مى شود.اعتبارات كالن به سمت سوژه مورد نظر سرازير مى شود.

ادعاى نماينده مجلس درباره 
روابط فاميلى در دولت

ضرورت  بر  همدان  استان  جوانان  و  ورزش  مديركل 
ورزشى  و  فرهنگى  جشنواره هاى  و  مسابقات  اجراى 

مجازى در استان همدان تأكيد كرد.
جوانان  و  ورزش  كل  اداره  عمومى  روابط  گزارش  به 
استان همدان، حميد سيفى صبح يكشنبه در جمع كاركنان 
روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان با تأكيد بر توجه 
هرچه بيشتر به فرهنگ ايثار و شهادت در امورات مختلفى 
چون فرهنگى، ورزشى، اجتماعى و اطالع رسانى، گفت: 
صاحب نظر  زمينه ها  همه  در  همواره  اسالمى  ايران  مردم 
مهم  اين  از  نيز  كهن  ديار  اين  مردم  كه  بوده اند  ايده  و 

مستثنا نبوده اند.
امروز  گفت:  كرونا،  ويروس  مثبت  آثار  به  اشاره  با  وى 
و  اخالقى  دينى،  آموزه هاى  از  بسيارى  كرونا  ويروس 
اجتماعى را براى ما به فرهنگ تبديل كرده است كه از 

مهم ترين آن ها مى تواند به كم صحبت كردن و مفيد بودن 
سخنان اشاره كرد.

مديركل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به اينكه 
امروز بايد تالش كنيم تا از آداب ورسوم خود براى شكوفا 
شدن همه جانبه در استان همدان استفاده كنيم، گفت: در 
استفاده  انگيزه  ايجاد  براى  برنامه هايى  ابد  به  كرونا  ايام 
كنيم تا بتوانيم جامعه را از خمودگى، استرس و اضطراب 

دور كنيم.
را  ورزشى  و  فرهنگى  مختلف  جشنواره  برگزارى  وى 
كرد  عنوان  خانواده ها  در  انگيزه  ايجاد  راه هاى  از  يكى 
و گفت: بايد با استفاده از ابزارهايى همچون صداوسيما 
حوزه  در  بايد  لذا  بازگردانيم  مردم  به  را  نشاط  شور 
همكارى و تعامل هرچه بيشتر با صداوسيما تالش كنيم.

ضرورت اجراى مسابقات و جشنواره هاى فرهنگى و ورزشى مجازى در ضرورت اجراى مسابقات و جشنواره هاى فرهنگى و ورزشى مجازى در 
استان همداناستان همدان

بهره مندى از دو مشاور جوان 
آقا و خانم در اداره كل ورزش 

و جوانان استان همدان
از  همدان  استان  جوانان  و  ورزش  مديركل 
خانم  و  آقا  جوان  مشاور  دو  از  بهره مندى 
در اداره كل ورزش و جوانان استان همدان 

خبر داد.
ورزش  كل  اداره  عمومى  روابط  گزارش  به 
در  سيفى  حميد  همدان،  استان  جوانان  و 
اشاره  با  همدان  استان  جوانان  مجمع  جمع 
به نقش تأثيرگذار جوانان در امورات، گفت: 
يكى از مهم ترين برنامه هاى وزارت ورزش 

و جوانان توجه به حوزه جوانان است.
به  بيشتر  هرچه  اشراف  براى  داد:  ادامه  وى 
اين  پيرامونى  مباحث  و  نيازها  مشكالت، 
عزيزان بايد در دل جوانان حضور داشت كه 
بهره گيرى از مشاورين جوان مى تواند نقش 
تصميمات  در  تعيين كننده اى  و  راهبردى 

مرتبط با جوانان داشته باشد.
همدان،  استان  جوانان  و  ورزش  مديركل 
ادامه داد: در راستاى تحقق اين مهم با توجه 
به تأكيد مقام عالى استان همدان بهره گيرى 
از دو مشاور جوان آقا و خانم در دستور كار 
جوانان  بين  از  وقت  اسرع  در  و  قرارگرفته 
خواهند  برگزيده  عزيز  دو  اين  استان  نخبه 

شد.
محاسن  مهم ترين  از  يكى  افزود:  وى 
مطالبه  ادارات  در  جوان  مشاوران  حضور 
گر بودن ايشان است كه مى تواند جامعه را 
سوق  بيشتر  هرچه  آبادانى  و  روبه پيشرفت 

داد.
داريم  آنچه  هر  امروز  كرد:  تصريح  سيفى 
گرفته  اسالمى  ايران  آبادانى  و  امنيت  از 
شغلى  جايگاه هاى  و  تحصيلى  مراتب  تا 
مديون و مرهون مجاهدت ها و ايثار شهداى 
گران قدرى است كه در زمان هاى مختلف از 
جنگ تحميلى تا نبرد با داعش جان خود را 
نثار كردند لذا بايد در حوزه ترويج فرهنگ 
ايثار و شهادت هر آنچه در توان داريم بكار 
بگيرم تا دين خود به اين عزيزان را ادا كنيم.

ورزش  وزرات  هاى  استان  و  مجلس  امور  معاون   
وجوانان، گفت: تالش براى رفع مشكالت جوانان 

استان همدان در دستور كار باشد.
جشميد تقى زاده ضمن تقدير و تشكر از مدير كل 
اسبق و رزش وجوانان مطرح كرد:جناب آقاى جهان 
ورزشى  نخبه  و  اليق  بسيار  مديران  از  يكى  شير 
وقدرانى  تشكر  كمال  ايشان  زحمات  از  كه  هستند 

را دارم.
وى ادامه داد: مديركل سابق اداره ورزش و جوانان 
استان همدان در طى مديريت خود خدمات ارزنده 

ايى به جامعه ورزشى همدان ارائه كردند.
ورزش  وزرات  هاى  استان  و  مجلس  امور  معاون 
وجوانان با بيان اينكه سياست وزرات خانه ورزش 
و جوانان اين است كه از وجود مديرانى هم چون 
مدير كل اسبق استان همدان همه ى استان هاى ايران 
بهرمند شوند گفت:از جناب اقاى جهانشير دارم در 
و  ورزش  وزرات  با  همكارى  ضمن  كه  خواست 

جوانان بنده را هم يارى كنند.

جديد  كل  مدير  به  گويى  آمد  خوش  ضمن  وى 
حميد  كرد:  مطرح  همدان،  استان  وجوانان  ورزش 
سيف جز قهرمانان وافتخار آفرينان كشورمان هستند 
كه اميدوارم با انتصاب وى ورزش استان همدان در 

جايگاه ويژه و برترى قرار بگيرد.
تقى زاده با اشاره به اهميت حوزه جوانان در وزرات 
جديد  كل  مدير  از  كرد:  مطرح  وجوانان  ورزش 
كه  دارم  درخواست  همدان  استان  وجوانان  ورزش 

حوزه جوانان را اولويت كارى خود قرار بدهد.
جوانان  امور  به  رسيدگى  و  اهتمام  افزود:  وى 
حوزه  در  ريزى  برنامه  و  رسيدگى  ؛  ؛هماهنگى 
استان  جوانان  مشكالت  رفع  براى  تالش  جوانان 

همدان بايد در اولويت كارى خود قرار دهيد.
ورزش  وزرات  هاى  استان  و  مجلس  امور  معاون 
اسالمى  شوراى  مجلس  در  اينكه  بيان  با  وجوانان 
اليحه مبنى بر اهداف اداره ورزش وجوانان مصوب 
شده است، مطرح كرد: در اليحه بر لزوم نظارت بر 
توسعه ورزش هاى همگانى ؛نظارت دقيق بر انجام 

و اجرا پروژه هاى ورزشى؛ توسعه ورزش بانوان و 
نظارت ادوارى بر هئيت ها و بخش اداره ورزش و 
جوانان؛ زمينه سازى براى احقاق دولت الكترونيك؛ 

برنامه ريزى و توسعه ورزش قهرمانى انجام گيرد.
وى افزود: نبايد هيچ گونه بى قانونى در هيچ يك از 

حوزه هاى ورزش و جوانان صورت بپذيرد.
در  نيز  همدان  استان  جوانان  و  ورزش  مديركل   
اين جلسه با تأكيد بر اينكه خود را مديون ورزش 
استان همدان ميدانم و براى اداى دين آمده ام، گفت: 
زياد  بسيار  ورزش  حوزه  در  همدان  استان  ظرفيت 
است و بايد ورزش را از تمامى ابعاد در نظر گرفت 

و براى آن تالش كرد.
سيفى تصريح كرد: در اين روزهاى كرونايى توجه 
به ورزش همگانى كه پايه و اساس ورزش قهرمانى 

است، بايد دستور كار قرار بگيرد.
گفت:  همدان،  استان  جوانان  و  ورزش  مديركل 
تهديد كرونا را براى خود به فرصت تبديل كنيم و 

ياد بگيريم در شرايط كرونا زندگى و ورزش كنيم.

براى  راهى  مى توان  حوزه اى  هر  در  افزود:  وى 
حاضر  حال  در  و  كرد  پيدا  مشكالت  از  برون رفت 
تنها راه ما به روز كردن سيستم متناسب با دنيا است.

سيفى خاطرنشان كرد: در استان همدان سال ها منتظر 
و  ورزشكاران  بيفتد،  ورزش  در  اتفاقى  كه  بوديم 

جوانان ما حال وروز خوبى ندارند.
را  فساد  موجبات  برنامه  نبود  اينكه  بيان  با  وى 
ورزش  وزارت  با  گام به گام  گفت:  آورد،  مى  فراهم 
و جوانان حركت كنيم و تالش كنيم تا جوانان استان 
اسالمى  جمهورى  و  خود  استان  براى  تنها  همدان 

ايران كسب مدال و افتخار كنند.
پايان  در  همدان  استان  جوانان  و  ورزش  مديركل 
بزرگان  و  همدان  استان  مديون  را  خودم  گفت: 

ورزش مى دانم و مى خواهم دين خود را ادا كنم.
شوراى  مجلس  در  فامنين  و  همدان  مردم  نماينده 
اسالمى نيز در اين جلسه بر ضرورت توزيع عادالنه 
امكانات ورزشى در استان همدان تأكيد كرد و گفت: 
با توجه به گستردگى و اهمييت كار در حوزه ورزش 

و جوانان بايد اهتمام و توجه ى ويژه ايى در اين دو 
حوزه صورت پذيرد.

اينكه  بيان  با  فالحى  حسين  احمد  االسالم  حجت   
بايد توزيع متوازن امكانات ورزشى در استان همدان 
صورت پذيردگفت: بايد تمام شهرستان هاى استان 

همدان از امكانات ورزشى استفاده كنند.
اهميت  به  اشاره  با  فامنين  و  همدان  مردم  نماينده 
:با  گفت  جوانان،  حوزه  در  نهاد  مردم  هاى  سازمان 
توجه به اهميتى كه سمن ها در حوزه هاى فرهنگى 
؛اشتغال؛ازدواج؛مسكن استام همدان در حوزه سمن 
ها در جايگاه خوبى قرار گرفته و اقدامات خوبى در 

اين حوزه انجام شده است.
كل  مدير  خوب  بسيار  مديريت  به  اشاره  با   وى 
كرد:  مطرح  همدان  استان  جوانان  و  ورزش  اسبق 
دريافت22تقدير نامه توسط مدير كل سابق ورزش 
و جوانان موجب گرديد تا استان همدان جز استان 

همدان برتر در اين حوزه ها قرار گرفته است.

 در مجلس شوراى اسالمى اليحه مبنى بر اهداف اداره ورزش وجوانان مصوب شده است در مجلس شوراى اسالمى اليحه مبنى بر اهداف اداره ورزش وجوانان مصوب شده است

سيــــاســىسيــــاســى
دو كانديداى انتخابات رياست جمهورى قطعى شدند

واكنش دستيار قاليباف به نظر 
جنجالى فائزه هاشمى

60 برابر بودجه ورزش كشور صرف درمان ديابت مى شود

دستيار ويژه رئيس مجلس به اظهارات فائزه هاشمى درباره به رسميت 
شناخته شدن اسرائيل واكنش نشان داد.

امير  حسين  خبرنگاران،  باشگاه  از  نقل  به  تابناك  گزارش  به 
و  بين الملل  امور  در  مجلس  رئيس  ويژه  دستيار  اميرعبداللهيان، 
دبيركل كنفرانس بين المللى حمايت از انتقاضه فلسطين در واكنش 
به اظهارات منتسب به فائزه هاشمى رفسنجانى اظهار كرد: «اينجانب 
ضرورى  غير  سياسى  مجاالت  برخى  در  ورود  به  عالقه اى  اساسا 
داخلى ندارم، اما سخنان منسوب به خانم فائزه هاشمى در مورد رژيم 
جعلى اسرائيلى كه تهديد كننده صلح و امنيت منطقه است بدور از 
حكمت و تدبير است. متاسفانه اين موضع نسنجيده و نادرست ايشان 

باعث ذوق زدگى صهيونيست هاى تروريست شده است.»
«مرحوم  كرد:  بيان  بين الملل  امور  در  مجلس  رئيس  ويژه  دستيار 
هاشمى رفسنجانى از جوانى حامى فلسطين بودند و كتاب ارزشمندى 
را هم در اين خصوص به رشته تحرير در آوردند. حداقل آن را مرور 

كنيد و اظهاراتتان را اصالح نماييد.»
درباره  سياستش  در  بايد  «ايران  عنوان  با  مطلبى  در  تودى»  «اسراييل 
با  گفت وگو  در  رفسنجانى  فائزه  سخنان  كند»  نظر  تجديد  اسرائيل 
روزنامه «آرمان» را بازتاب داد. فائزه هاشمى گفته بود: «وقتى تاريخ را 
مرور مى كنيم مشاهده مى شود كه اين رژيم از سال 1948 در سازمان 
ملل به عنوان يك كشور شناسايى شد؛ بايد در عرصه جهانى به روز 

باشيم و تصميماتى را بگيريم كه با منافع ما سازگار باشد.»
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آگهى  تويسركان  تا  بى  ترابر  پانزده  مسافربرى  شركت  تغييرات  تاسيس،  آگهى    995041 شناسه آگهى  
تغييرات شركت مسافربرى پانزده ترابر بى تا تويسركان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 877 و شناسه ملى 14005533748 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 11/04/1399 و طبق مجوز شماره 22940/75 مورخ 21/05/1399 اداره كل راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى استان همدان تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاى هيات مديره به شرح ذيل تعيين گرديد: آقاى مهدى شمس 
اللهى به شماره ملى 3979298892 به سمت رئيس هيئت مديره خانم الهه ظاهرى به شماره ملى 3970048567به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره آقاى هادى شمس الهى به شماره ملى 3979851427 به سمت عضو هيئت مديره ومدير عامل شركت 2 - دارندگان حق 
امضاء : كليه اسناد و مدارك و اوراق بهاء دار شركت با امضاء همزمان آقاى هادى شمس الهى مدير عامل و آقاى مهدى شمس اللهى 
رئيس هيئت مديره و نامه هاى عادى شركت با امضاء منفرد آقاى هادى شمس الهى مديرعامل همراه با مهر شركت معتبرمى باشد. 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تويسركان (995041)

هگمتانه    پيشخوان  پيشرو  شركت  تغييرات  تاسيس،  آگهى  هگمتانه      پيشخوان  پيشرو  شركت  تغييرات  تاسيس،  آگهى    987681987681 آگهى  آگهى شناسه  شناسه 
آگهى تغييرات شركت پيشرو پيشخوان هگمتانه شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت آگهى تغييرات شركت پيشرو پيشخوان هگمتانه شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 989989 و شناسه  و شناسه 
ملى ملى 1400829641014008296410 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ  به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 13991399//0303//2222 تصميمات  تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : آقاى پدرام جعفر مويزى كليه ذيل اتخاذ شد : آقاى پدرام جعفر مويزى كليه 1000010000 ريال سهم الشركه خود را به موجب سند صلح  ريال سهم الشركه خود را به موجب سند صلح 
عادلى  محمد  آقاى  به  تويسركان  عادلى   محمد  آقاى  به  تويسركان  رسمى 1616  دفتراسناد  از  صادره  رسمى   دفتراسناد  از  صادره  مورخ 13991399//0303//2121  مورخ   شماره شماره 6849468494 
باكدملى باكدملى 39701876803970187680 واگذارنمود و از شركت خارج شد و ديگر هيچ گونه حق و سمتى در شركت  واگذارنمود و از شركت خارج شد و ديگر هيچ گونه حق و سمتى در شركت 
ندارد. ليست شركاء و ميزان سهم الشركه آنها بشرح ذيل مى باشد: آقاى على زنگنه داراى ندارد. ليست شركاء و ميزان سهم الشركه آنها بشرح ذيل مى باشد: آقاى على زنگنه داراى 990000990000  
ريال سهم الشراكه آقاى محمد عادلى داراى ريال سهم الشراكه آقاى محمد عادلى داراى 1000010000 ريال سهم الشراكه  ريال سهم الشراكه اداره كل ثبت اسناد و امالك اداره كل ثبت اسناد و امالك 

استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تويسركان (استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تويسركان (987681987681))

غرب  مهرآوران  شركت  تغييرات  تاسيس،  آگهى  غرب    مهرآوران  شركت  تغييرات  تاسيس،  آگهى    987699987699 شناسه آگهى  شناسه آگهى  
گستر همدانگستر همدان

آگهى تغييرات شركت مهرآوران غرب گستر همدان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت آگهى تغييرات شركت مهرآوران غرب گستر همدان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 1077510775  
و شناسه ملى و شناسه ملى 1082010596010820105960 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ  به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 13991399//0606//1010 تصميمات ذيل  تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : اتخاذ شد : 11 - خانم نسرين حسينى به شماره ملى - خانم نسرين حسينى به شماره ملى40400955024040095502 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى  به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى 
محمد حسينى به شماره ملىمحمد حسينى به شماره ملى40521015964052101596 به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل به مدت  به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل به مدت 33 سال  سال 
انتخاب شدند . انتخاب شدند . 22 - كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك ، سفته ، براوت ، قراردادها  - كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك ، سفته ، براوت ، قراردادها 
و عقوداسالمى با امضاء مدير عامل به تنهايى و همراه با مهر شركت مى باشد . و عقوداسالمى با امضاء مدير عامل به تنهايى و همراه با مهر شركت مى باشد . اداره كل ثبت اسناد و اداره كل ثبت اسناد و 

امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان (امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان (987699987699))

شناسه آگهى  شناسه آگهى  10131941013194   آگهى تاسيس، تغييرات شركت كشت و صنعت آناهيتا عمرائى    آگهى تاسيس، تغييرات شركت كشت و صنعت آناهيتا عمرائى 
ملى  شناسه  و  ملى   شناسه  و  ثبت 951951  شماره  به  تعاونى  شركت  عمرائى  آناهيتا  صنعت  و  كشت  شركت  تغييرات  ثبت آگهى  شماره  به  تعاونى  شركت  عمرائى  آناهيتا  صنعت  و  كشت  شركت  تغييرات  آگهى 
شماره  وتاييديه  شماره   وتاييديه   3131//0303//13991399 مورخ  ساليانه  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به  مورخ   ساليانه  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   1082003753710820037537
966966//9999 مورخ  مورخ 13991399//44//3131 اداره تعاون ، كارورفاه اجتماعى شهرستان نهاوند تصميمات ذيل اتخاذ شد : - اداره تعاون ، كارورفاه اجتماعى شهرستان نهاوند تصميمات ذيل اتخاذ شد : -11  
اعضاء هيئت مديره به قرارذيل براى باقيمانده مدت سه سال ( تاتاريخاعضاء هيئت مديره به قرارذيل براى باقيمانده مدت سه سال ( تاتاريخ14011401//1010//77) انتخاب گرديدند: خانمها ) انتخاب گرديدند: خانمها 
آناهيتا عمرانى با كد ملى آناهيتا عمرانى با كد ملى 38611135033861113503 و فاطمه عمرائى با كد ملى  و فاطمه عمرائى با كد ملى 39611687513961168751 و آقاى پيمان عمرانى با  و آقاى پيمان عمرانى با 
كد ملى كد ملى 39627822913962782291 بعنوان اعضاء اصلى هيئت مديره و آقاى عليرضا عمرانى با كد ملى  بعنوان اعضاء اصلى هيئت مديره و آقاى عليرضا عمرانى با كد ملى 39611717013961171701  
وخانم كبرى امرائى با كد ملى وخانم كبرى امرائى با كد ملى 39611722423961172242 بعنوان اعضاء على البدل هيئت مديره . - بعنوان اعضاء على البدل هيئت مديره . -22 آقاى پيمان زارعى  آقاى پيمان زارعى 
باكدملى باكدملى 39618569823961856982 بعنوان بازرس اصلى و خانم زهرا امرائى باكدملى  بعنوان بازرس اصلى و خانم زهرا امرائى باكدملى 39625204573962520457 بعنوان بازرس على  بعنوان بازرس على 
البدل (هردو خارج از سهامداران) براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند.البدل (هردو خارج از سهامداران) براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند. اداره كل ثبت اسناد و امالك  اداره كل ثبت اسناد و امالك 

استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نهاوند (استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نهاوند (10131941013194))

و  كشت  شركت  تغييرات  تاسيس،  آگهى  و     كشت  شركت  تغييرات  تاسيس،  آگهى  آگهى 10131931013193    آگهى شناسه  شناسه 
عمرائى  آناهيتا  صنعت  و  كشت  شركت  تغييرات  آگهى  عمرائى   آناهيتا  صنعت  و  كشت  شركت  تغييرات  آگهى  عمرائى  آناهيتا  عمرائىصنعت  آناهيتا  صنعت 
استناد  به  استناد   به   1082003753710820037537 ملى  شناسه  و  ملى   شناسه  و   951951 ثبت  شماره  به  تعاونى  ثبت شركت  شماره  به  تعاونى  شركت 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 13991399//0303//3131 وتاييديه شماره  وتاييديه شماره 966966//9999  
تصميمات  نهاوند  شهرستان  اجتماعى  تعاون،كارورفاه  اداره  تصميمات   نهاوند  شهرستان  اجتماعى  تعاون،كارورفاه  اداره   3131//33//13991399 مورخ مورخ 
به موضوع فعاليت شركت الحاق به موضوع فعاليت شركت الحاق  پرورش گوسفند پرورش گوسفند " "  ذيل اتخاذ شد : -ذيل اتخاذ شد : -11 مورد  مورد " " 
از2121سهم سهم  شركت  سهام  تعداد  از  شركت  سهام  تعداد   33- گرديد.  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  -و  گرديد.  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و 
20000000002000000000ريالى به ريالى به 10501050 سهم سهم4000000040000000ريالى تغيير يافت و تعداد سهامداران ريالى تغيير يافت و تعداد سهامداران 
77 نفر و سرمايه شركت كماكان  نفر و سرمايه شركت كماكان 4200000000042000000000 ريال مى باشد بدين ترتيب ماده  ريال مى باشد بدين ترتيب ماده 
مربوطه دراساسنامه اصالح شد.مربوطه دراساسنامه اصالح شد. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان  اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نهاوند (مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نهاوند (10131931013193))

شناسه آگهى  شناسه آگهى  10131921013192  آگهى تاسيس، تغييرات شركت كشت و صنعت آناهيتا   آگهى تاسيس، تغييرات شركت كشت و صنعت آناهيتا 
عمرائىعمرائى

آگهى تغييرات شركت كشت و صنعت آناهيتا عمرائى شركت تعاونى به شماره ثبت آگهى تغييرات شركت كشت و صنعت آناهيتا عمرائى شركت تعاونى به شماره ثبت 951951 و شناسه ملى  و شناسه ملى 
1082003753710820037537 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ  به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 13991399//0303//3131 وتاييديه شماره  وتاييديه شماره 
نهاوند تصميمات ذيل اتخاذ  966966//9999 مورخ  مورخ 13991399//44//3131 اداره تعاون ، كارورفاه اجتماعى شهرستان نهاوند تصميمات ذيل اتخاذ  اداره تعاون ، كارورفاه اجتماعى شهرستان 
شد : سرمايه شركت از مبلغ شد : سرمايه شركت از مبلغ 4242//000000//000000//000000ريال(چهل ودوميلياردريال) به مبلغ ريال(چهل ودوميلياردريال) به مبلغ 11//050050//000000 ريال  ريال 
(يك ميليون و پنجاه هزار ريال) كاهش يافت وارزش اسمى سهام نيز ازمبلغ (يك ميليون و پنجاه هزار ريال) كاهش يافت وارزش اسمى سهام نيز ازمبلغ 4040//000000//000000ريال به مبلغ ريال به مبلغ 
10001000ريال كاهش پيدا كرد وماده مربوطه دراساسنامه به شرح ذيل اصالح گرديد : سرمايه شركت مبلغ ريال كاهش پيدا كرد وماده مربوطه دراساسنامه به شرح ذيل اصالح گرديد : سرمايه شركت مبلغ 
11//050050//000000 ريال منقسم به  ريال منقسم به 10501050 سهم  سهم 10001000 ريالى بانام مى باشد. ريالى بانام مى باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالك  اداره كل ثبت اسناد و امالك 

استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نهاوند (استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نهاوند (10131921013192))

شناسه آگهى شناسه آگهى 10131911013191   آگهى تاسيس، تغييرات شركت كشت و صنعت آناهيتا عمرائى   آگهى تاسيس، تغييرات شركت كشت و صنعت آناهيتا عمرائى
به  به    1082003753710820037537 ملى  شناسه  و  ملى   شناسه  و   951951 ثبت  شماره  به  تعاونى  شركت  عمرائى  آناهيتا  صنعت  و  كشت  شركت  تغييرات  ثبت آگهى  شماره  به  تعاونى  شركت  عمرائى  آناهيتا  صنعت  و  كشت  شركت  تغييرات  آگهى 
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 13991399//0303//3131 وتاييديه شماره  وتاييديه شماره 966966//9999 مورخ  مورخ 13991399//44//3131 اداره تعاون ، كارورفاه اجتماعى  اداره تعاون ، كارورفاه اجتماعى 
شهرستان نهاوند تصميمات ذيل اتخاذ شد : -شهرستان نهاوند تصميمات ذيل اتخاذ شد : -11 سمت اعضاى هيات مديره بقرارذيل تعيين گرديد: خانم آناهيتا عمرانى با كد ملى  سمت اعضاى هيات مديره بقرارذيل تعيين گرديد: خانم آناهيتا عمرانى با كد ملى 
38611135033861113503 به سمت رئيس هيئت مديره خانم فاطمه عمرائى با كد ملى  به سمت رئيس هيئت مديره خانم فاطمه عمرائى با كد ملى 39611687513961168751 به سمت نايب رئيس هيئت مديره آقاى  به سمت نايب رئيس هيئت مديره آقاى 
پيمان عمرانى با كد ملى پيمان عمرانى با كد ملى 39627822913962782291 به سمت مديرعامل و منشى هيئت مديره - به سمت مديرعامل و منشى هيئت مديره -22 كليه قراردادها و اسناد رسمى و تعهدآور بانكى  كليه قراردادها و اسناد رسمى و تعهدآور بانكى 
ازقبيل چك،سفته،برات و اوراق بهاداربا امضاءآقاى پيمان عمرانى (مديرعامل)به اتفاق خانم آناهيتا عمرانى (رئيس هيئت مديره) ازقبيل چك،سفته،برات و اوراق بهاداربا امضاءآقاى پيمان عمرانى (مديرعامل)به اتفاق خانم آناهيتا عمرانى (رئيس هيئت مديره) 
ومهر شركت تعاونى داراى اعتباراست و در غياب رئيس هيئت مديره ، خانم فاطمه عمرائى (نايب رئيس هيئت مديره) داراى حق ومهر شركت تعاونى داراى اعتباراست و در غياب رئيس هيئت مديره ، خانم فاطمه عمرائى (نايب رئيس هيئت مديره) داراى حق 
بود. .  معتبرخواهد  مهرتعاونى  عمرانى(مديرعامل)ممهوربه  پيمان  آقاى  امضاء  با  ادارى  هاى  ونامه  عادى  اوراق  و  باشد  مى  بودامضاء  معتبرخواهد  مهرتعاونى  عمرانى(مديرعامل)ممهوربه  پيمان  آقاى  امضاء  با  ادارى  هاى  ونامه  عادى  اوراق  و  باشد  مى  امضاء 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نهاوند (اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نهاوند (10131911013191))

شناسه آگهى شناسه آگهى 10064681006468    آگهى تاسيس، تغييرات     آگهى تاسيس، تغييرات 
شركت همت بار همدانشركت همت بار همدان

آگهى تغييرات شركت همت بار همدان شركت با مسئوليت محدود به آگهى تغييرات شركت همت بار همدان شركت با مسئوليت محدود به 
شماره ثبت شماره ثبت 897897 و شناسه ملى  و شناسه ملى 1086112139010861121390 به استناد صورتجلسه  به استناد صورتجلسه 
شماره  مجوز  طبق  و  شماره   مجوز  طبق  و  مورخ 13991399//0404//2525  العاده  فوق  عمومى  مورخ مجمع  العاده  فوق  عمومى  مجمع 
7575//2575825758 مورخ  مورخ 13991399//0606//0505 اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده  اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده 
اى استان همدان تصميمات ذيل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هيات مديره اى استان همدان تصميمات ذيل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هيات مديره 
اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  يافت  كاهش  نفر  اصالح   اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  يافت  كاهش  نفر   66 به  نفر  به   نفر   77 از از 
گرديد. گرديد. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجارى بهار (شركت ها و موسسات غيرتجارى بهار (10064681006468))
شناسه آگهى شناسه آگهى 10056351005635  آگهى تاسيس، تغييرات شركت دشت مهاجر  آگهى تاسيس، تغييرات شركت دشت مهاجر آگهى تغييرات شركت  آگهى تغييرات شركت 

دشت مهاجر شركت سهامى خاص به شماره ثبت دشت مهاجر شركت سهامى خاص به شماره ثبت 302302 و شناسه ملى  و شناسه ملى 1086111636710861116367 به استناد صورتجلسه  به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ هيئت مديره مورخ 13991399//0404//0909 تصميمات ذيل اتخاذ شد :  تصميمات ذيل اتخاذ شد : 11- محل شركت در واحد ثبتى بهار به آدرس استان - محل شركت در واحد ثبتى بهار به آدرس استان 
همدان ، شهرستان بهار ، بخش اللجين ، شهر مهاجران، محله جاده همدان ، بلوار انقالب ، جاده همدان ، پالك همدان ، شهرستان بهار ، بخش اللجين ، شهر مهاجران، محله جاده همدان ، بلوار انقالب ، جاده همدان ، پالك 00  
، طبقه همكف ،كدپستى، طبقه همكف ،كدپستى65391643916539164391 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.  تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 22 - سمت اعضاى  - سمت اعضاى 
هيئت مديره براى مدت دو سال به شرح ذيل تعيين شد : آقاى حسن بختيارى به شماره ملىهيئت مديره براى مدت دو سال به شرح ذيل تعيين شد : آقاى حسن بختيارى به شماره ملى40510810954051081095 به  به 
سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل خانم مرضيه سليمانى به شماره ملىسمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل خانم مرضيه سليمانى به شماره ملى38744734573874473457 به سمت نايب رئيس  به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره خانم طوبى محمدى به شماره ملىهيئت مديره خانم طوبى محمدى به شماره ملى40516437864051643786 به سمت عضو هيئت مديره  به سمت عضو هيئت مديره 33 - كليه ى اسناد  - كليه ى اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمى با امضاء مدير عامل و و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمى با امضاء مدير عامل و 
نايب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. نايب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بهار (مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بهار (10056351005635))

شناسه آگهى  شناسه آگهى  10056341005634  آگهى تاسيس، تغييرات شركت دشت مهاجر  آگهى تاسيس، تغييرات شركت دشت مهاجر
آگهى تغييرات شركت دشت مهاجر شركت سهامى خاص به شماره ثبت آگهى تغييرات شركت دشت مهاجر شركت سهامى خاص به شماره ثبت 302302 و شناسه ملى  و شناسه ملى 1086111636710861116367 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى  به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ بطور فوق العاده مورخ 13991399//0404//0909 تصميمات ذيل اتخاذ شد :  تصميمات ذيل اتخاذ شد : 11 - آقاى حسن بختيارى به شماره ملى - آقاى حسن بختيارى به شماره ملى40510810954051081095 ، خانم مرضيه سليمانى به شماره  ، خانم مرضيه سليمانى به شماره 
ملىملى38744734573874473457 و خانم طوبى محمدى به شماره ملى و خانم طوبى محمدى به شماره ملى40516437864051643786 به عنوان اعضاى هيئت مديره براى مدت  به عنوان اعضاى هيئت مديره براى مدت 22 سال انتخاب شدند.  سال انتخاب شدند. 22 - آقاى ايرج  - آقاى ايرج 
برجى به شماره ملىبرجى به شماره ملى40510943404051094340 به عنوان بازرس اصلى براى مدت  به عنوان بازرس اصلى براى مدت 11 سال مالى انتخاب گرديد .  سال مالى انتخاب گرديد . اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بهار (ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بهار (10056341005634))

شناسه آگهى شناسه آگهى 10010491001049   آگهى تاسيس، تغييرات شركت پيشرو پيشخوان هگمتانه   آگهى تاسيس، تغييرات شركت پيشرو پيشخوان هگمتانه
آگهى تغييرات شركت پيشرو پيشخوان هگمتانه شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت آگهى تغييرات شركت پيشرو پيشخوان هگمتانه شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 989989 و شناسه ملى  و شناسه ملى 1400829641014008296410 به استناد صورتجلسه  به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ مجمع عمومى عادى مورخ 13991399//0303//2222 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - تصميمات ذيل اتخاذ شد : -11 سمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديد: آقاى على زنگنه به شماره  سمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديد: آقاى على زنگنه به شماره 
ملى ملى 39701948143970194814 به سمت مديرعامل ورئيس هيئت مديره آقاى محمد عادلى به شماره ملى  به سمت مديرعامل ورئيس هيئت مديره آقاى محمد عادلى به شماره ملى 39701876803970187680 به سمت نايب رئيس هيئت مديره - به سمت نايب رئيس هيئت مديره -22كليه كليه 
اسناد و مدارك و اوراق بهادار و نامه هاى عادى شركت با امضاء اسناد و مدارك و اوراق بهادار و نامه هاى عادى شركت با امضاء ""منفردمنفرد" " آقاى على زنگنه (مديرعامل ورئيس هيات مديره)همراه با مهر شركت معتبر آقاى على زنگنه (مديرعامل ورئيس هيات مديره)همراه با مهر شركت معتبر 

مى باشد.مى باشد. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تويسركان ( اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تويسركان (10010491001049))

از  استفاده  عدم  اين  كه  بيان  با  سنتى  طب  متخصص  پزشك  يك 
ظرفيت  هاى طب سنتى در درمان كرونا برخاسته از منافع مافياى دارو 
به  بهداشت  وزارت  فعلى  مسئوالن  متأسفانه  گفت:  است،  ناآگاهى  يا 
كرونا  درمان  و  پيشگيرى  حوزه  در  سنتى  طب  گسترده  توانمندى هاى 

اعتنايى ندارند!
دكتر حسن اكبرى در گفت  وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزارى 
تسنيم درباره چرايى عدم استفاده از ظرفيت هاى گسترده بالقوه و بالفعل 
طب سنتى در حوزه پيشگيرى و درمان كرونا اظهار كرد: در طب سنتى 
و رايج، به اين مسئله اشاره شده است كه برخى از داروهاى گياهى و 

غذاها، مى  تواند باعث ارتقاى عملكرد سيستم ايمنى بدن شود.
داروى  كرونا  ويروس  كه  مى  شود  گفته  حاضر  زمان  در  افزود:  وى 
ژنتيكى  مداوم  تغييرات  به علت  همچنين  و  ارزان  و  مؤثر  اختصاصى 
ويروس، واكسن تأييدشده ندارد؛ در حالى كه در نظام سالمت از تأثير 
داروهاى گياهى و مواد غذايى بر ارتقاى سيستم ايمنى استفاده نمى  شود، 
كه به دليل مشكالت مديريتى در نظام سالمت فعلى است و شايد منافع 

مافياى دارو در كار است يا شايد برخاسته از ناآگاهى علمى است.
دكتر اكبرى با ارائه مثالى ادامه داد: طبق مقاالت علمى، برخى مواد غذايى 
مانند زنجبيل و دارچين اگر استفاده شوند باعث ارتقاى عملكرد سيستم 
ايمنى مى  شوند؛ در مقابل مصرف گوشت  هايى مانند گوشت گاو يا مرغ 
صنعتى، نان بدون سبوس و روغن  هاى نباتى جامد و سرخ كردنى، باعث 
طب  در  و  مى  شوند  ايمنى  سيستم  عملكرد  در  ضعف  و  اختالل  ايجاد 
سنتى، جايگزين دارند مثًال به جاى گوشت گاو و مرغ صنعتى مى  توان از 
گوشت شتر يا گوسفند استفاده كرد اما اين نكات به مردم گفته نمى  شود 

و از ظرفيت طب سنتى در كشور به  خوبى استفاده نمى  شود.
وى تصريح كرد: گوشت شتر به دليل داشتن موادى مانند منگنز، روى، 
همچنين  شود  ايمنى  سيستم  ارتقاى  باعث  مى  تواند  فسفر  و  آهن  يد، 
«ايمونوگلوبولين  هاى» موجود در شير شتر باعث تقويت سيستم ايمنى 
برابر  سه  حدود  نيز  گوسفند  گوشت  در  موجود  «ال كارنيتين»  مى  شود. 
 B گروه  ويتامين  هاى  داشتن  به دليل  سبوس  دار  نان  است؛  گاو  گوشت 
مانند تيامين و ريبوفالوين در بهبود عملكرد سيستم ايمنى تأثير دارد و 
جگر سياه گوسفندى حاوى بسيارى از ويتامين  هايى است كه به عنوان 
مصرف  و  باشند  مؤثر  ايمنى  سيستم  تقويت  در  مى  توانند  «كوآنزيم» 
سلول  هاى  عملكرد  روى  فوق العاده  اى  تأثيرات  آن  از  گرم   10 هفته  اى 

ايمنى بدن دارد.
كارهاى  انجام  لزوم  بر  تأكيد  با  سنتى  طب  پژوهشگر  و  متخصص  اين 
به  دانشگاهى  امكانات  بايد  شد:  متذكر  سنتى  طب  حوزه  در  پژوهشى 
متخصصين طب سنتى داده شود تا بتوانند تأثير مواد غذايى مورد ادعا 
سنتى  طب  منافع  از  بتوانند  افراد  همه  تا  كنند  بررسى  بيمارى  ها  بر  را 

منتفع شوند.
چرا آمار فوتى هاى كشورهاى غربى باالست؟

وى خاطرنشان كرد: در حوزه درمان كرونا، طب نوين مورد حمايت 
اين  اگر  كه  حالى    در  است  كشور  مسئوالن  برخى  سوى  از  تأكيد  و 

كشورهايى  بايد  اآلن  بود،  اثربخش  كرونا  درمان  در  به تنهايى  طب، 
مانند انگليس و آمريكا كه دانشمندان زيادى در اين طب دارند، ميزان 
مرگ وميرشان كاهش مى  يافت در حالى   كه چنين اتفاقى رخ نداده است؛ 
متأسفانه مسئوالن فعلى وزارت بهداشت به توانمندى هاى گسترده بالقوه 

و بالفعل طب سنتى در حوزه پيشگيرى و درمان كرونا اعتنايى ندارند.
ادعاهاى  كه  افرادى  به بهانه  نبايد  گفت:  آسيب  شناسى  متخصص  اين 
اشتباه و غيرعلمى دارند و خود را به طب سنتى منتسب مى  كنند، بخش 

علمى طب سنتى و توانمندى هاى گسترده آن زير سؤال برود.
بيماران  بهبودى  در  عسل  و  آويشن  مصرف  اين   كه  بيان  با  اكبرى  دكتر 
شده  ثابت  تأثير  اين  اين  كه  وجود  با  گفت:  است،  مؤثر  كرونا  به  مبتال 
است، از آن حمايت نشده و بيشتر از مصرف داروهاى شيميايى حمايت 
كلروكين»  «هيدروكسى  مصرف  كرونا،  شيوع  ابتداى  در  است؛  شده 
توصيه شد اما سپس در آمريكا گفته شد كه اين دارو مفيد نيست! نبايد 
نظام سالمت تنها مقاالت ساير كشورها را علمى بداند و توجه به طب 

سنتى مغفول بماند و با طب سنتى سليقه  اى برخورد شود.
اين متخصص و پژوهشگر طب سنتى در پاسخ به اين سؤال كه چقدر 
از توان و ظرفيت متخصصين طب سنتى در درمان بيماران كرونايى در 
بيمارستان  ها استفاده مى  شود، تصريح كرد: در ابتداى شيوع بيمارى، از 
آمد؛  به عمل  دعوت  بيمارستان  ها  در  حوزه  اين  متخصصين  از  تعدادى 
من از جمله كسانى بودم كه به بيمارستان رفتم و از آن  ها خواهش كردم 
يك بخش را به طور كامل در اختيار ما قرار دهند تا ما با روش خود 
بيماران را درمان كنيم اما با اين پيشنهاد مخالفت كردند؛ راهكار اين بود 
كه يك مركز درمانى را در اختيار متخصصين طب سنتى در حوزه كرونا 
قرار دهند و رئيس يكى از دانشكده  هاى طب سنتى را به عنوان مدير آن 
مجموعه انتخاب كنند و برخى از افراد مبتال به كرونا را نيز با تمايل خود 
به طور آزادانه انتخاب كنند كه در آن بخش درمان شوند و سپس يك 
مطالعه علمى صورت مى  گرفت تا متوجه تأثير روش  هاى طب سنتى بر 
درمان كرونا شويم اما جلوى اجراى اين را هم گرفتند! متأسفانه بعضى 
از مسئوالن وزارت بهداشت به جاى حمايت همه جانبه، اقدام به تخريب 
طب سنتى كردند كه با توجه به شكست طب غربى در مبارزه با كرونا 
در آمريكا و انگليس و ادعاى طب سنتى مبنى بر درمان كرونا، بايد در 

آينده نزديك پاسخگو باشند.
وى با انتقاد نسبت به تغذيه غلط بيماران كرونايى در بيمارستان  ها و عدم 
توجه به مبانى طب سنتى يادآور شد: بايد به بيمارانى كه به كرونا مبتال 
و بسترى هستند، رژيم غذايى متناسب با وضعيت آن  ها داده شود؛ در 
حالى  كه در بيمارستان  ها شاهد اين هستيم كه به بيماران كرونايى برنج 
سفيد، قارچ، ماست يا ماهى مى  دهند كه در شرايط بيمارى به تضعيف 

سيستم ايمنى دامن مى  زند.

سال  از  ساختمانى  مصالح  بعضى  كه  گويند  مى  سازندگان 
گذشته تا كنون رشد بيش از 200 درصد داشته كه تاثير خود 
را بر قيمت تمام شده ساختمان و به تبع آن طرح اقدام ملى 

مسكن خواهد گذاشت.
به گزارش تابناك به نقل از ايسنا، افزايش 15 درصدى نرخ 
تاثير  تواند  نمى  اگرچه  شد  اعالم  قبل  روز  دو  كه  سيمان 
چندانى بر قيمت تمام شده مسكن بگذارد اما يك بار ديگر 
جو روانى ناشى از تاثيرپذيرى نهاده هاى ساختمانى از نرخ 
ارز را تشديد كرد. آنطور كه فروشندگان مصالح ساختمانى 
مى گويند با ابالغيه انجمن سيمان از روز 17 مهرماه قيمت 
هر پاكت سيمان حدود 1000 تومان گرانتر به دست مصرف 
كننده مى رسد. البته اين رشد به دليل افزايش قيمت كيسه 
هاى پروپيلن بوده و در واقع نرخ سيمان باال نرفته است. با 
اين حال زمزمه هايى مبنى بر افزايش كرايه حمل و نقل هم 

شنيده مى شود.
تومان  هزار   20 گذشته  هفته  تا  كه  سيمان  حساب  اين  با 
فروخته مى شد و با هزينه هاى حمل و نقل حدود 22 هزار 
تومان  هزار   21 حاال  رسيد  مى  سازندگان  دست  به  تومان 
فروخته مى شود و تا به دست مصرف كننده برسد 23 تا 24 

هزار تومان تمام خواهد شد.
نگرانى  ساختمانى،  مصالح  قيمت  تدريجى  افزايش  اما 

پى  در  ساز  و  ساخت  ركود  شدن  تر  عميق  از  را  سازندگان 
آالت،  آهن  بازار  كه  هستند  مدعى  سازندگان  است.  داشته 
خليج  حوزه  كشورهاى  از  نرخها  و  شده  انحصارى  و  رانتى 
فارس هم باالتر رفته است. مضافا اينكه اين روزها تهيه آهن 
آالت و فوالد كار آسانى نيست و سازندگانى كه دستشان زير 
سنگ است مدعى هستند كه فروشندگان دائما دبه مى كنند.

واحد  مربع  متر  هر  شده  تمام  قيمت  محاسبه  ديگر  حاال 
عنوان  سازندگان  برخى  البته  نيست.  آسان  چندان  مسكونى 
مى كنند كه قيمت تمام شده ساخت به باالى 5 ميليون تومان 
در هر متر مربع رسيده و مشخص نيست دولت چگونه مى 
تواند مسكن ملى را با قيمت مترى 2.5 تا 3.5 ميليون تومان 

به دست متقاضيان برساند.
قيمت ميلگرد از كيلويى 4200 تومان در اواخر سال گذشته 
به حدود 14 هزار تومان در هر كيلوگرم رسيده است. تنها 
در يك ماه گذشته ميلگرد كيلويى 2000 تومان افزايش يافته 
است. قيمت سيم و كابل هم با افزايش 20 تا 30 درصدى 
مواجه شده و موتور آسانسور رشد 40 درصدى را نشان داد. 
با نوسانات نرخ دالر، قيمت مصالح هم روز به روز در حال 

تغيير است.
فعاالن صنعت ساختمان مى گويند كه بهمن ماه سال گذشته 
تا پايان مرحله سفت كارى يك واحد مسكونى حدود يك 

ميليون و 200 هزار تومان تمام مى شد اما االن فقط هزينه 
خريد و حمل ميلگرد تا پاى كارگاه يك ميليون و 200 هزار 

تومان آب مى خورد.
فرشيد پورحاجت، دبير كانون انبوه سازان با اشاره به ميانگين 
13.5 ميليون تومانى قيمت مسكن شهر تهران در آذرماه سال 
گذشته مى گويد: با نرخ امروز كه قيمت خانه در تهران به 
درصدى   77 افزايش  شاهد  رسيده  تومان  ميليون   24 مترى 
قيمتها بوده ايم. يعنى اگر سازنده اى آذرماه سال قبل خانه 
فروخته و حاال قصد اجراى يك پروژه جديد را دارد سرمايه 
اش 77 درصد كوچكتر شده، در حالى كه كه نرخ مصالح بين 

150 تا 200 درصد رشد كرده است.
شده  تمام  قيمت  تغيير  منتظر  بايد  احتماال  شرايط  اين  با 
براى  توانى  ديگر  متقاضيان  هرچند  باشيم؛  مسكن  ساخت 
خريد ندارند و كارشناسان بازار مسكن ركود آينده اين بخش 
نظر  اختالف  آن  زمان  مورد  در  فقط  و  دانند  مى  قطعى  را 
وجود دارد. گروهى از فعاالن بازار مسكن معتقدند مادامى كه 
سرمايه ها در بورس و طال باشد قيمت مسكن جهش نخواهد 
گروه  دهد.  مى  ادامه  خود  تدريجى  رشد  روند  به  اما  كرد 
ديگر مى گويند كه ظرفيتى براى افزايش قيمت مسكن وجود 
ندارد؛ هرچند نمى توان به كاهش نرخها نيز دل خوش كرد.

پيش بينى خريد مسكن در ايران

اجتماعى،  اقتصادى،  گوناگون  تحوالت  ايجاد  دنبال  به 
شهر  شوراى  در  هم  جديدى  تحوالت   .... و  بهداشتى 
شورا  دوره  اين  در  چند  هر  كه  شده؛  ايجاد  تويسركان 
خودرو  و  دالر  قيمت  مانند  به  تحوالت  و  تغيير  اين 
عقب  واسطه  به  كه  بود  تكرارى  و  زياد  آنقدر  طال،  و 
نرخها؛  روزانه  افزايش  واسطه  به  و  كارها  انداختن 
متضرر كردن مردم، جالب بودن و جذابيت و شيرينى 
و  داد  دست  از  را  خودش  سياسى  جنجالهاى  خاص 
جايگاه  زيادى  حدود  تا  گفت  توان  مى  تعارف  بدون 
شورا به عنوان يك مرجع تصميم گيرى براى شهردارى 

و حيطه وظايفى آن از جانب شورا را زير سوال برد.
شوراى  عمومى  روابط  بودن  غيرفعال  ديگر  جانب  از 
شهر تويسركان و عدم ارتباط اين ارگان مردمى با رسانه 
ها، باعث شده تا تجزيه و تحليل عملكرد اين ارگان از 
جانب رسانه ها اغلب با گمانه زنى ها و اما و اگرهاى 
زيادى همراه باشد و تنشها و تناقضگويى هاى گاه به 
گاهى شورا نشيان و اعضاى قبلى هم منجر به ساخت 
شايعاتى شد و مى شود كه بيشتر باعث سردرگمى مردم 

و در نتيجه تزلزل جايگاه شورا در ديد آنها مى شود.
شهر  شوراى  سخنگوى  و  عمومى  روابط  كارى  كم   
تثبيت  از  پس  حتى  كه  است  حدى  به  تا  تويسركان 
مهمى  بحث  شدن  مطرح  از  پس  و  جديد  اعضاى 
همچون بحث پرسش از شهردار كه على رغم آن كه 
جلسات آن بدون حضور خبرنگاران برپا شده و حتى 
يك خبر مستند و رسمى هم از جانب روابط عمومى و 
يا سخنگوى شورا به رسانه ها اعالم نشده، سخنگوى 
شورا نسبت به پاسخگويى به تماس تلفنى خبرنگاران 
رييس  با  تماس  از  پس  حتى  و  بوده  تفاوت  بى  هم 
پرسشهاى  متن  ارسال  جهت  پيگيرى  و  شورا  جديد 
توى،  نداى  دفتر  به  تويسركان  شهردار  از  شده  مطرح 
على رغم قول اكيد رييس شورا هنوز اين متن به نداى 
توى ارسال نشده است و بعيد به نظر مى رسد كه اين 
چراغ خاموش عمل كردن شورا كه در تركيبهاى قبلى 
داشته  دنبال  به  را  خوبى  نتايج  بوديم،  آن  شاهد  هم 

باشد.
از  پس  حاضر  حال  در  كه  است  درست  احوال  اين  با 
همچون  پرشورى  فعاليت  شورا  اعضاى  تثبيت  آخرين 
نشان  ها  تجربه  اما  افتاده  اتفاق  شهردار  از  سوال  طرح 

داده كه تب سرد، عرق سرد هم به دنبال دارد.
صفحه  در  شورا  اعضاى  از  يكى  وقتى  مثال  براى   

مى  مدعى  آن  در  و  گذارد  مى  پستى  خود  اينستاگرام 
از  سوال  قانونى  ظرفيت  از  استفاده  «بحمدا...  كه  شود 
از  يكى  و  داد  جواب  24ساعت  از  كمتر  در  شهردار 
اهالى  و  هنرستان  خيابان  كسبه  حق  به  هاى  خواسته 
اگر  داد:  نشان  موضوع  اين  و  رسيد  نتيجه  به  محل 
بخواهيم مى شود و مى توانيم.» اين گفته يا نشان از 
هيجان زدگى اين عضو تازه از گرد راه رسيده دارد كه 
شايد به اين نكته مهم توجهى ندارد كه با گفتن چنين 
كند  مى  ايجاد  عمومى  افواه  در  را  انتظار  اين  حرفى 
كه ساير 14 پرسش مطروحه ديگر هم كه اصوال آنها 
هم بايد از مطالبات و خواسته ها و حقوق حقه مردم 
باشند، اگر نه در 14 روز آينده كه بايد در خالل 14 
هفته آتى به انجام برسند! و هر چند دعاى هميشگى 
ما پيروزى و بهروزى تمامى مسئولين در هر رده و هر 
با  ايم  توانسته  كه  آنجا  تا  و  هست  و  بوده  جايگاهى 
ارائه راهكار و پس از ارائه راهكار، انتقادهاى سازنده، 
سعى در كمك به آنها و پيشبرد اهداف مقدس اسالم 
و نظام در جامعه متمدن و با ريشه تويسركان داشته و 
داريم اما تجربه هم ه ما ياد داده كه با توجه به شرايط 
و اوضاع اقتصادى شهردارى و ساير زمينه ها بعيد به 
نظر مى رسد كه اين دوره از شورا در مهلت باقيمانده 
بتواند به اين امر جامه عمل بپوشاند و تمام آن 14مورد 
سوالى كه تا اكنون فقط خود اعضاى شورا مى دانند كه 
چه بوده اند را به نتيجه برسانند. البته اين گونه صحبت 
كردن و ادعاى يك شبه آسفالت شدن يك خيابان مى 
تواند نشان از بى تجربگى و بى اطالعى مدعى چنين 
ادعايى از شرايط و بروكراسيهاى ادارى و .... هم داشته 
باشد  باالخره زمان مشخص مى كند كدام يك از اين 

دو احتمال است.
در ادامه همين پست اينستاگرامى مطلب قابل تأملترى 
هم آمده است: «تركيب جديد شوراى شهر به دور از 
هياهو و جنجال و فضا سازى رسانه، به واقع پيگير امور 
شورا،  كه  است  اين  بر  معتقد  گذشته  برخالف  و  بوده 

شوراى شهردارى نيست، شوراى شهر است.»
در  شورا  عملكرد  نحوه  كه  اين  از  نظر  صرف  البته   
ايجاد  سطور  اين  نويسنده  براى  را  شائبه  اين  گذشته 
فضا  و  جنجال  و  «هياهو  ها  رسانه  با  ارتباط  كه  كرده 
سازى» است، و اين، مسئله بسيار مهمى است كه حل 
پذير  امكان  افراد  اى  رسانه  سواد  بردن  باال  با  تنها  آن 
با  اطراف  شهرهاى  ساير  دانستند  مى  كاش  و  است 

استفاده از رسانه چه ظرفيتها و امكانات عديده اى براى 
از  برخى  و  اند  كرده  پا  و  دست  شهرستانشان  و  شهر 
مسئولين شهر ما هنوز رسانه را هياهو پراكن و جنجال 
آفرين و فضا ساز مى دانند، نكته بسيار مهمى كه در اين 
چند خط به آن اشاره شده اين است كه؛ «تركيب جديد 
شوراى شهر ....... برخالف گذشته معتقد بر اين است 
كه شورا، شوراى شهردارى نيست، شوراى شهر است.»
داريم  انتظار  ها  گفته  اين  اساس  بر  و  حساب  اين  با 
كه در ماه هاى اخير با پيگيريهاى مجدانه شوراى شهر 
همچون  اى  كاره  نيمه  هاى  پروژه  شدن  تكميل  شاهد 
پروژه مقدم، بيمارستان قائم، جمع آورى ستونهاى برق 
پياده  و  سازيها  كناره  و  ها  كوچه  وسط  در  شده  واقع 
روسازى هاى مسيرهايى همچون بلوار سركان و مسير 

مير رضى و .... باشيم.
بارگاه  محوطه  نابسامان  وضعيت  رود  مى  انتظار  حتى 
حبقوق نبى(ع) با تالش و نظارت و پيگيريهاى اعضاى 
شوراى «شهر» ساماندهى شود و نظارتى صورت بگيرد 
تا قبل از آنكه با ساخت بازارچه اى نامناسب و تاالرهاى 
بيشتر چيدمان آن منطقه به جايى نرسد كه وجود بارگاه 

اين پيامبر الهى در آنجا نامانوس به نظر برسد.
شاهد  موارد  اين  از  تر  دسترس  قابل  و  باالتر  حتى  و 
جزو  كه  باشيم  شهر  اين  براى  شهربازى  يك  ساخت 
اصلى ترين نيازهاى شهر و شهرستان است و احداث 
آن مردم را از رفتن به شهرهاى همسايه براى ارضاى 
اين نياز بى نياز مى كند و در كنار آن شاهد رونق مراكز 
خريد و فروش و كسب و كارهاى كوچك خواهيم بود. 
هرچند كه انجام اين كار چندان بى ارتباط با وظايف 
آن  از  حكايت  ها  شنيده  حال  اين  با  نيست  شهردارى 
براى  هم  خصوصى  بخش  حاضر  حال  در  كه  دارد 
تفريحى  مركز  يك  ايجاد  و  آن  برپايى  در  مشاركت 
براى شهروندان تويسركان اعالم آمادگى كرده و ادامه 
اين  مديريت  و  كرد  عمل  نحوه  به  كار  روند  پيشرفت 

شوراى «شهر» دارد.
شورا  اعضاى  نگرش  نوع  از  نظر  صرف  ترتيب  هر  به 
كه  كند  مى  آمادگى  اعالم  توى  نداى  ها،  رسانه  به 
ظرفيتهاى  از  بهتر  استفاده  به  اميد  با  تنها  است  حاضر 
و  اى  رسانه  هاى  مشاوره  دادن  با  شهرستان،  و  شهر 
از  خارج  تويسركانيهاى  شهروندان،  بين  ارتباط  ايجاد 
شهرستان و شورا، اين ارگان را در بهتر ايفا كردن نقش 

خود يارى كند.

شروع طوفانى شوراى شهر جديد تويسركانشروع طوفانى شوراى شهر جديد تويسركان

پخش  ملى  شركت  سخنگوى 
فرايند  اگر  نفتى:  فرآورده هاى 
كارت  از  استفاده  با  سوخت گيرى 
به  شود  انجام  شخصى  سوخت 
كسر  افراد  سهميه  از  عنوان  هيچ 
بسته  كاهش،  ميزان  شد.  نخواهد 
دستگاه  توسط  كه  پيمايشى  به 
است،  متفاوت  مى گيرد،  صورت 
علت  به  گاهى  است  ممكن  اما 
يا  يك  كارت  از  نادرست  استفاده 
يابد.  كاهش  سهميه  ميزان  ليتر  دو 
سهميه  كاهش  متوجه  افراد  اگر 
كارت هاى  در  ليتر  چهار  از  بيش 
سوخت خود شدند، مى توانند اين 
سامانه 09627  طريق  از  را  مساله 

پيگيرى كنند. /ايسنا

علت غيب شدن 
سهميه بنزين از 
كارت سوخت 

چيست؟
در  خصوصى  شركت  يك  زن  كارمند 
اخاذى  و  اذيت  و  آزار  اتهام  به  حالى 
كرده  شكايت  جوان  مهندس  يك  از 
را  او  انگيزه  و  ماجراست  منكر  وى  كه 

انتقام جويى عنوان مى كند.
دختر  قبل  روز  چند  ايران،  به  گزارش 
تهران  كالنترى هاى  از  يكى  به  جوانى 
توسط  شدنش  ربوده  از  و  رفت 
من  گفت:  و  داد  خبر  خود  خواستگار 
هستم  خصوصى  شركت  يك  كارمند 
آنها  از  يكى  دارم  زيادى  مراجعان  و 
خودش  او  بود.  بهرام  نام  به   مهندسى 
را مردى ثروتمند و بانفوذ معرفى كرده 

بود.
شيال ادامه داد: در همين رفت و آمدها 
قرار  درنهايت  و  شدم  عالقه مند  او  به 
شد ازدواج كنيم. بعد از مدتى كه به او 
اعتماد كرده بودم گفت دوستش در كار 
خريد و فروش خودرو است و به  قيمت 
كمترى مى تواند برايم خودرو بخرد. من 
خودرو  از  نه  اما  دادم  پول  او  به  هم 

خبرى شد نه پولم را پس مى داد.
موضوع  همين  سر  گفت:  جوان  دختر 
با هم اختالف پيدا كرديم تا اينكه يك 
خواست  من  از  و  گرفت  تماس  روز 
براى صحبت درباره برگرداندن پولم به 
مالقاتش بروم وقتى به محل قرار رسيدم 
او نيز به همراه دو نفر از دوستانش سوار 
ناگهان  اما  آمدند  پژويى  خودروى  بر 
به  و  كرده  خودرو  سوار  مرا  زور  به 
پاركينگ خانه اى در شرق تهران بردند. 
وارد خانه كه شديم دوستانش رفتند و 
بعد هم بهرام مرا با خوراندن نوشيدنى 
بى هوش كرد. وقتى به هوش آمدم بهرام 
عكس و فيلم هايى نشانم داد كه فهميدم 
كرده  تعرض  من  به  بى هوشى  زمان  در 
است. او تهديدم كرد اگر شكايت كنم 

عكس و فيلم مرا منتشر مى كند.
تماس  من  با  بهرام  هم  بعد  روز  چند 
گرفت و تهديد كرد 250 ميليون تومان 
را  پول  آبرويم  ترس  از  بدهم.  او  به 
تهيه كردم و به او دادم اما دست بردار 

كه  من  مى خواست.  پول  بازهم  و  نبود 
دست  نداشتم  را  فشار  همه  اين  تحمل 
به خودكشى زدم ولى نجات پيدا كردم. 

بعد هم تصميم به شكايت گرفتم.
به  تحقيقات  جوان،  دختر  شكايت  با 
بهرام  و  آغاز  جنايى  بازپرس  دستور 
دستگير اما در تحقيقات منكر ماجرا شد 
در  اذيتى  و  آزار  و  ربايى  آدم  گفت:  و 
كار نبوده است. وقتى هم به خانه ام آمد 
به خواست خودش با من ارتباط برقرار 
كرد. فيلم و عكس سياه و اخاذى را هم 
ازدواج  او  با  بود  قرار  من  ندارم.  قبول 
كنم اما فهميدم به من دروغ گفته است.

او گفت 33 سال دارد در حالى كه بعداً 
با  وقتى  است.  سالش   41 شدم  متوجه 
از  شدم  روبه رو  نيز  او  ديگر  دروغ هاى 
براى  حاال  اما  كردم  نظر  صرف  ازدواج 
انتقام از من چنين شكايتى مطرح كرده 
است. بدين ترتيب تحقيقات به دستور 
ادعاى  بررسى  براى  جنايى  بازپرس 

مهندس جوان و زن شاكى ادامه دارد.

شكايت دردسر ساز زن جوان از مهندس پولدار

علت كارشكنى در استفاده از «ظرفيت گسترده طب سنتى 
براى درمان بيماران كرونايى» چيست؟!
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شطرنج دبيرستان شاهد شهيد فهميده در مسابقات آموزشگاههاى شطرنج دبيرستان شاهد شهيد فهميده در مسابقات آموزشگاههاى 
شهرستان را حضور مربى محترم جناب آقاى بيات ، همكاران شهرستان را حضور مربى محترم جناب آقاى بيات ، همكاران 

محترم، دانش آموزان عزيز و اوليا محترم تبريك عرض مى نماييم.محترم، دانش آموزان عزيز و اوليا محترم تبريك عرض مى نماييم.

كسب عنوان نايب كسب عنوان نايب 
قهرمان فوتسال قهرمان فوتسال 

آموزشگاهاى شهرستان آموزشگاهاى شهرستان 
را به مربى محترم آقاى را به مربى محترم آقاى 
بيات، بازيكنان پر تالش، بيات، بازيكنان پر تالش، 

دانش آموزان عزيز و دانش آموزان عزيز و 
همكاران محترم تبريك همكاران محترم تبريك 

عرض مى نماييمعرض مى نماييم

هفته نامه فرهنگى، اقتصادى، ورزشى، سياسى، طنز و سرگرمى سالم، معلومات عمومى، هنرى و...
صاحب امتياز و مدير مسئول: مهدى نجيمى 09188512931

معاون سردبير: شكوفه توحيدى 09183502460
مدير اجرايى: بهناز نجيمى 09189112706

دفتر تويسركان: ابتداى خيابان حافظ شرقى  تلفكس  34940449 و  تلفن 34943439
دفتر همدان: خيابان بوعلى، روبروى برج آريان، كوچه ميخك ، دفتر نداى توى    

nedayetoy.ir :تلفكس: 38270673                                                   پرتال خبرى نداى توى
صفحه آرايى: نداى توى       ليتوگرافى و چاپ: پيام رسانه

چاپ و انتشار مطالب بيانگر ديدگاه صاحب نظر است و الزامًا ديدگاه نشريه نيست
neday_toy@yahoo.com https://telegram.me/nedaytoy نداي توي
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شماره 567
5000تومان
سال شانزدهم

رتبه هاى برتر علمى، مسابقات قرآن ومعارف اسالمى، مسابقات ورزشى و مسابقات فرهنگى هنرى رتبه هاى برتر علمى، مسابقات قرآن ومعارف اسالمى، مسابقات ورزشى و مسابقات فرهنگى هنرى 
دبيرستان شاهد شهيد فهميده تويسركان (دوره اول)  سال تحصيلى دبيرستان شاهد شهيد فهميده تويسركان (دوره اول)  سال تحصيلى 9999--13981398

رتبه هاى برتر علمى پايه هـفتم ـ  نوبت دومرتبه هاى برتر علمى پايه هـفتم ـ  نوبت دوم
كالس كالس 
هفتمهفتم
 يك يك

على شمس الهىعلى شمس الهىمحمد اسدبيگىمحمد اسدبيگىمحمدجواد مالميرمحمدجواد مالميرمحمد مجيدىمحمد مجيدى
امير محمد گمارامير محمد گمارعلى قلخانبازعلى قلخانبازمعدل  معدل  9393//1919

كالس كالس 
هفتمهفتم
دودو

حسين اقدسىحسين اقدسىمحمدمهدى طاهرىمحمدمهدى طاهرىمحمد امين بختيارىمحمد امين بختيارى
محمدرضا فضل الهمحمدرضا فضل الهعليرضا زرين فرعليرضا زرين فرمعدلمعدل    9393//1919

كالس كالس 
هفتمهفتم
 سه سه

طه جامه بزرگطه جامه بزرگپويا بهنام فر پويا بهنام فر اميررضا سورىاميررضا سورىمحمد رضا سورىمحمد رضا سورىاميرمهدى خرمىاميرمهدى خرمىاميرحسين خرمى اميرحسين خرمى 

رتبه هاى برتر علمى پايه هشتم ـ نوبت دومرتبه هاى برتر علمى پايه هشتم ـ نوبت دوم
كالس كالس 

هـشتم هـشتم 
يكيك

محمد رضيئى محمد رضيئى حسين جليلوندحسين جليلوند
محمد رضا تركمانمحمد رضا تركمانياسين خطيبىياسين خطيبىمحمد مهدى گمارمحمد مهدى گمارمعدل معدل 2020

كالس كالس 
هـشتم هـشتم 

دودو

محمد زين العابدينى محمد زين العابدينى 
معدل معدل 2020

رضاعبدالملكىرضاعبدالملكى
معدل معدل 2020

حسين عبدالملكىحسين عبدالملكى
معدلمعدل    2020

اميرمحمد آئينه ونداميرمحمد آئينه وند
  معدل معدل 9393//1919

محمد سورىمحمد سورى
معدلمعدل    8686//1919

مهدى تيمورىمهدى تيمورى
معدلمعدل  8686//1919

كالس كالس 
نـهمنـهم
 يك يك

سعيد فضلعلىسعيد فضلعلى
معدلمعدل    2020

رضا جوادىرضا جوادىاميرمهدى عبدالملكىاميرمهدى عبدالملكىعليرضا بيات عليرضا بيات سيد ابوالفضل ميرمعينىسيد ابوالفضل ميرمعينى

رتبه هاى برتر علمى پايه نهم ـ   نوبت دومرتبه هاى برتر علمى پايه نهم ـ   نوبت دوم

كالس كالس 
نـهمنـهم
دودو

اميررضا جليلونداميررضا جليلوند
على جليلوندعلى جليلوندعليرضا نوروزىعليرضا نوروزىعليرضا سورىعليرضا سورىپارسا بياتپارسا بياتمعدل معدل 2020

كالس كالس 
نـهمنـهم
سهسه

محمد خزائىمحمد خزائى
معدل معدل 2020

ابوالفضل فتحىابوالفضل فتحى
  معدلمعدل  2020

محراب عبدالمالكىمحراب عبدالمالكىرضا الوندىرضا الوندىامير حسين الوندىامير حسين الوندى
معدلمعدل  8686//1919

رتبه رتبه  اول شهرستان و  اول شهرستان و 
دوم استانىدوم استانى  
رشته مشبكرشته مشبك

و رتبه دوم شهرستانى و رتبه دوم شهرستانى 
شطرنج شطرنج 

ستانى
ه اول شهر

رتب

ستانى
ه اول شهر

رتب

رشتهرشته

مداد رنگ
شى با 

 نقا

مداد رنگ
شى با 

رتبه اول شهرستانىرتبه اول شهرستانى نقا
رشتهرشته

 طراحى  با ذغال طراحى  با ذغال

اميرحسين مالميراميرحسين مالمير
رتبه دوم مسابقاترتبه دوم مسابقات

 دو صحرا نوردى شهرستان  دو صحرا نوردى شهرستان 
پايه نهمپايه نهم

اميرمحمد عبدالملكىاميرمحمد عبدالملكى
رتبه اول شهرستانرتبه اول شهرستان

رشته پاستيلرشته پاستيل
پايه نهمپايه نهم

عليرضا گودرزىعليرضا گودرزى
رتبه اول شهرستانرتبه اول شهرستان
رشته گوواشرشته گوواش
پايه نهمپايه نهم

محمدفاضل حمزه اىمحمدفاضل حمزه اى
رتبه اول شهرستان رشته كاريكاتوررتبه اول شهرستان رشته كاريكاتور
 و  رتبه دوم مداحى شهرستان و  رتبه دوم مداحى شهرستان

پايه هشتمپايه هشتم

رتبه  اول رتبه  اول 
شهرستانشهرستان

رشته حفظ رشته حفظ 
عمومىعمومى

رتبه  اول رتبه  اول 
شهرستانشهرستان

رشته حفظ رشته حفظ 
ويژهويژه

رتبه  رتبه  اولاول  
شهرستانىشهرستانى و  و 
اولاول  استانىاستانى  
رشته احكامرشته احكام

رتبه  اول شهرستانرتبه  اول شهرستان
رشته احكامرشته احكام

رتبه  اول رتبه  اول 
شهرستانشهرستان

رشته انشاى رشته انشاى 
نمازنماز

رتبه  رتبه  
دوم شهرستاندوم شهرستان
رشته انشاى نمازرشته انشاى نماز

دوم  دوم رتبه   رتبه  
شهرستانشهرستان

رشتهرشته
 تفسير تفسير

رتبه  دوم شهرستانرتبه  دوم شهرستان
رشته صحيفه رشته صحيفه 

سجاديه و رتبه سجاديه و رتبه 
سوم رشته اذانسوم رشته اذان

رتبه  سوم رتبه  سوم 
شهرستانشهرستان
رشته قرائترشته قرائت

محمد مبين تركاشوندمحمد مبين تركاشوند
رتبه اول رتبه اول شهرستانشهرستان
  رشته نهج البالغهرشته نهج البالغه

پايه هشتمپايه هشتم

سبحان سورىسبحان سورى
رتبه اول شهرستانرتبه اول شهرستان  

دوم استاندوم استان  
 رشته اذان رشته اذان
پايه نهمپايه نهم

اميرعلى الوندى  اميرعلى الوندى  
رتبه رتبه اول اول شهرستانشهرستان

  رشته اذانرشته اذان
پايه هفتمپايه هفتم

ابوالفضل عبدالملكىابوالفضل عبدالملكى
 رتبه  رتبه اول اول شهرستانشهرستان رشته  رشته 

قرائتقرائت
پايه نهمپايه نهم

مهدى بختيارى مهدى بختيارى 
رتبه رتبه اول اول شهرستانشهرستان  
رشته حفظ عمومىرشته حفظ عمومى

پايه هفتمپايه هفتم

محمدرضا عبدالملكى محمدرضا عبدالملكى 
رتبه رتبه دوم دوم شهرستانشهرستان  

رشته تفسيررشته تفسير
پايه نهمپايه نهم

على محمدى على محمدى 
رتبه رتبه دوم دوم شهرستانشهرستان
  رشته مداحىرشته مداحى
پايه نهمپايه نهم

متين كوليوند متين كوليوند 
رتبه رتبه دوم دوم شهرستانشهرستان

  رشته صحيفه سجاديهرشته صحيفه سجاديه
پايه نهمپايه نهم

محمدامين تشكينىمحمدامين تشكينى
رتبه دوم رتبه دوم شهرستان شهرستان 

رشته احكامرشته احكام
پايه هشتمپايه هشتم

مهدى رضا عبادى امجد مهدى رضا عبادى امجد 
رتبه رتبه اول اول شهرستان شهرستان 
 رتبه دوم استانى رتبه دوم استانى  

 رشته تفسير رشته تفسير
پايه هفتمپايه هفتم

على سورى على سورى 
رتبه رتبه سوم سوم شهرستان شهرستان 
رشته نهج البالغهرشته نهج البالغه

پايه هفتمپايه هفتم

رضا قلخانىرضا قلخانى
 رتبه  رتبه سوم سوم شهرستانشهرستان
رشته انشاى نمازرشته انشاى نماز

پايه نهمپايه نهم

اميراميرمهدى سورىمهدى سورى
رتبه رتبه سوم سوم شهرستان شهرستان 

رشته مداحىرشته مداحى
پايه هفتمپايه هفتم

اميرعباس عبدالملكىاميرعباس عبدالملكى
 رتبه  رتبه دوم دوم شهرستانشهرستان  

رشته قرائترشته قرائت
پايه هفتمپايه هفتم

محمد مهدى مسيبى عزيز محمد مهدى مسيبى عزيز 
رتبه رتبه دوم دوم شهرستانشهرستان

  رشته حفظ عمومى رشته حفظ عمومى 
پايه هشتمپايه هشتم
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كسب رتبه اول رشته كسب رتبه اول رشته 
نمايشنامه خوانى نمايشنامه خوانى 

توسط گروه توسط گروه 
نمايشنامه خوانى نمايشنامه خوانى 

گرداب از دبيرستان گرداب از دبيرستان 
شهيد فهميده را شهيد فهميده را 

تبريك عرض تبريك عرض 
مى نماييممى نماييم
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