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سوداگرى بازار مسكن و تغيير كاربرى نياز به نداي تويسال چهاردهم

قانون دارد يا مبارز؟اين روز ها اگر براى خريد 
به  آپارتمان  رهن  و  اجاره  يا  امالك  فروش  و 
بنگاه يا مشاورين  امالك يا سايت هاى مجازى 
وضوح  به  نماييد.  مراجعه  زمينه  اين  در  فعال 
وفروش  خريد  قيمت  كه  مى كنيد  مشاهده 
در  دائما  هوا  دماسنج  مانند  به  اجاره  و  امالك 

از  كه  دماسنج  برخالف  باشد.  مى  تغيير  حال 
اين انصاف برخوردار است كه گرما و سرما را 
با هم نشان دهد. متاسفانه بعضى از بنگاه هاى 
امالك فقط در شرايط گرما و داغ بازار مسكن 
به  سنجيشان  قيمت  و  هستند  معركه  آتشبيار 
و  فروش  در  مسكن  قيمت  افزايش  فقط  روز 
قيمت  در  كاهش  از  و  مى دهد  نشان  را  اجاره 

سنج هيچ وقت در اين بازار خبرى نيست.
بعضا  اين  به  دقت  با  اگر  «تابناك»  گزارش  به 
بفرمائيد  دقت  امالك  بازار  آشفته  سوداگران 
قطعا تاييد خواهيد كرد كه متاسفانه اكثر قريب 
به اتفاق اين دالالن بدون الحيت و پروانه بازار 
برخوردار   ... و  كسب  پروانه  اين  از  مسكن 
كسب  پروانه  نداشتن  از  صرفنظر  و  نيستند 

در امكان مسكونى بنگاه و دفتر و امالك 
ميباشند؛  فعال  آن  در  و  دائر  امثالهم  و 
سرپيچى  قانون  از  آشكار  محترمانه  و 

مى كنند.
وكيل  و  حقوقدان  باباييان  آقا  رضا  حميد  دكتر 
دادگسترى با ذكر اين مقدمه به «تابناك» گفت:«مطابق 
قانون الزمه فعاليت در اين رشته به عنوان متصدى يا 
مشاور امالك بعنوان تاجر جز مستلزم برخوردارى 

از صالحيت علمى و اخالقى و فنى مى باشد.
ادامه در صفحه 7

سوداگرى بازار مسكن و تغيير كاربرى نياز به قانون دارد يا مبارز؟

معضلى
 به نام ترافيك

تويسركان در شكل گيرى  سازمان هاى 
مردم نهاد يكى از ضعيف ترين شهرستان هاى 

استان همدان است 66

نشستى با شورا نشينان 
تويسركان 33 2

حفظ محيط زيست ، تزريق روح تازه و با نشاط به زندگيست
روابط عمومى منابع طبيعى و آبخيز دارى استان همدان

مى  تنظيم  نفتى  درآمدهاى  مبناى  بر  كشور  بودجه  كه  بود  سال  ساليان 
روى  بود،  ناپذير  اجتناب  امرى  كه  بودجه  هاى  هزينه  گذارى  پايه  شد. 

درآمدهاى نفتى با ريسك ها و انتقادات فراوانى رو به رو بود.
بينى  پيش  عدم  مساله،  اين  هاى  ريسك  اقتصادى،  تابناك  گزارش  به 
پذيرى قيمت نفت و خارج بودن اختيار تنظيم قيمت طالى سياه از عهده 
شرايط  در  كشور  كه  بود  زمانى  موضوع  اين  تازه  بود.  كشور  مسئولين 
تحريمى نبود و اين مساله در شرايط تحريم هاى نفتى ايران حادتر هم بود 
و ريسك بيشترى را به همراه داشت. همچنين انتقاد عمده اى كه به هزينه 
كرد درآمدهاى نفتى صورت مى گرفت، اين بود كه درآمدهاى نفتى يك 
ثروت بين نسلى است و نبايد براى هزينه هاى جارى كشور صرف شود.
به هر حال با آغاز تحريم هاى نفتى آمريكا در سال 1397، رهبر انقالب 

پيشنهاد اصالحات ساختارى بودجه را مطرح كردند.
روند اصالحات ساختارى بودجه در دو سال گذشته چگونه بوده است؟

در آذرماه سال 1397 بود كه رهبر انقالب مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه 
كلى اصالح ساختار بودجه عمومى و كاهش كسرى بودجه با افق دو سال 
(99-1398) تدوين و مصوب شوراى عالى هماهنگى اقتصادى شود و 

بودجه سال 1398 نيز در چارچوب اين برنامه تنظيم شود.
پس از رونمايى از اليحه بودجه 98 گويا اصالحات مدنظر رهبر انقالب 
آن گونه كه بايد در اين اليحه اعمال نشده بود و به همين منظور على 
اعالم  ماه 1397  بهمن  در 17  مصاحبه اى  طى  مجلس  رئيس  الريجانى، 
اصالح  آينده  ماه  چهار  ظرف  كه  دادند  دستور  رهبرى  معظم  مقام  كرد: 
ساختارى در كشور صورت گيرد، شايد اين اصالح ساختارى به اصالح 

بودجه نيز بينجامد.
در 20 فروردين ماه سال 1398 براى نخستين بار «طرح اصالح ساختار 

بودجه» توسط سازمان برنامه و بودجه رونمايى شد.
اصالحات  زمينه  در  جدى  اقدام  آنكه  دليل  به  و  رونمايى  اين  از  پس 
ساختارى بودجه صورت نگرفت، رهبر انقالب در ديدار رمضانى خود 
با مسئوالن در مورخه 24 ارديبهشت ماه 98 با تاكيد مجدد براى اصالح 
ساختار بودجه، به مقامات كشور فرمودند: قرار بر اين شد كه در چهار ماه 
اول سال 98، مجلس و دولت با همكارى همديگر، اين مشكل ساختارى 
بودجه را برطرف و حل كنند؛ دو ماهش گذشته، االن دو ماه بيشتر باقى 

نيست.
بيستم  در  سرانجام  رهبرى،  سخنان  از  ماه  يك  حدود  گذشت  از  بعد 
خردادماه سال گذشته سازمان برنامه و بودجه گزارش «چارچوب اصالح 
اصالح  برنامه  كلى  چارچوب  كرد:  اعالم  و  منتشر  را  بودجه»  ساختارى 
ساختار بودجه عمومى با رويكرد قطع وابستگى مستقيم بودجه به نفت 

ارائه شده است.
طرح اصالح ساختارى بودجه بر مبناى 4 محور و شامل 24 برنامه طراحى 

شده بود تا زمينه حركت به سمت بودجه بدون نفت را فراهم سازد.

بعد از انتشار چارچوب اصالح ساختارى بودجه، برخى نمايندگان مجلس 
ساختارى  اصالحات  جزئيات  و  رويكرد  به  نسبت  اطالعى  بى  اظهار  با 
بودجه، انتقاداتى به عملكرد سازمان برنامه و بودجه در اين زمينه داشتند. 
سازمان برنامه و بودجه نيز با انتشار اطالعيه اى در 19 تيرماه سال جارى 
اعالم كرد: مقرر است كه اين طرح در مجلس و شوراى عالى هماهنگى 
انقالب  معظم  رهبر  تنفيذ  با  نهايت  در  و  مطرح  قوه  سه  سران  اقتصادى 

ابالغ و اجرايى شود.
در مورخه 23 تيرماه سال 1398 در مجلس جلسه غيرعلنى برگزار شد و 
على الريجانى رئيس مجلس در مورد اين جلسه غيرعلنى گفت: موضوع 
مهمى در جلسه غير علنى مطرح بود و مسئوالن سازمان برنامه و بودجه، 
مركز پژوهش ها و ديوان محاسبات به دليل بررسى اصالح ساختار بودجه 

به مجلس آمده بودند و اين موضوع مورد بررسى قرار گرفت.
اصالحات ساختارى بودجه براى سال 99 چه شد؟

محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در دوم شهريور 
ماه 1398 در چهارمين جلسه ستاد تهيه و تدوين اليحه بودجه سال 1399 
كل كشور گفت: از نظر ماهوى و ماهيتى، بودجه سال 1399 با بودجه 
سال هاى قبل متفاوت خواهد بود و آن لحاظ كردن اصالحات ساختارى 

در بودجه است.
همچنين نوبخت در سوم شهريور ماه 1398 و در حاشيه نشست كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه بودجه سال 99 بر اساس ساختار 
بررسى  بر  عالوه  امروز  جلسه  در  گفت:  مى شود،  بسته  شده  اصالح 
بودجه  ساختار  اصالح  طرح  اجراى  روند  جارى،  سال  بودجه  وضعيت 

ريزى كشور مورد بررسى قرار گرفت.
وى افزود: اصالح ساختار بودجه در 4 محور درآمد هاى پايدار، هزينه هاى 
كارا، ثبات اقتصادى و تقويت نهاد بودجه ريزى بنا شده و برنامه هاى الزم 
براى تحقق هر يك از اجزاى اين طرح، تقديم شوراى عالى هماهنگى 
اصالح  كليات  اينكه  بيان  با  دوازدهم  كابينه  عضو  است.  شده  اقتصادى 
و  شده  تصويب  اقتصادى  هماهنگى  عالى  شوراى  در  بودجه  ساختار 
درآمدى  بخش  شورا  اين  گفت:  است،  بررسى  حال  در  نيز  آن  جزئيات 
اصالح ساختار بودجه را شروع كرده و بخش نخست آن كه مربوط به 

نظام يارانه پنهان است، تكليف كرد.
درآمدهاى نفتى

زمينه  در  مسئولين  رسانه اى  سكوت  با  و  نوبخت  مصاحبه  اين  از  بعد 
اصالحات ساختارى بودجه، يك بار ديگر رهبر انقالب در ديدار خود با 
كارآفرينان و توليدكنندگان در مورخه 28 آبان ماه سال گذشته فرمودند: 
كشور  ريزى  بودجه  نظام  تا  شد  داده  فرصت  ماه  چهار  سال  ابتداى  در 

اصالح شود، اما متأسفانه اين كار انجام نشد.
يك روز بعد از اين انتقاد رهبر انقالب، رئيس سازمان برنامه و بودجه 
طى نامه اى به ايشان توضيحاتى را در مورد اقدامات انجام شده پيرامون 

اصالحات ساختارى بودجه ارائه دادند. در بخشى از اين نامه كه تصوير آن 
را در زير مالحظه مى كنيد، آمده بود: تدوين نقشه راه و برنامه كلى اصالح 
ساختار بودجه عمومى، با يك سال تالش شبانه روزى و با بهره گيرى از 
ظرفيت هاى كارشناسى اين سازمان و گروه هاى متعددى از متخصصين، 
فعال  پژوهشكده هاى  دانشگاه ها،  در  موجود  قابليت هاى  و  انديشمندان 
ساختارى بودجه  در اين حوزه و نيز دستگاه هاى اجرايى، طرح اصالح 
به  مقرر  موعد  در  حضرت عالى  تأكيد  حسب  و  آماده  را  آن  راه  نقشه  و 
شوراى عالى هماهنگى اقتصادى سران سه قوه تقديم كرده است. پس از 
آن، جزئيات اين طرح مستمر بر اساس برنامه زمان بندى شده به آن شوراى 

محترم ارائه شد كه به ترتيب اولويت در حال بررسى است.
مسئولين  توسط  گرفته  صورت  مصاحبه هاى  مبناى  بر  صورت  هر  به 
مربوطه اعالم شد كه بودجه سال 99 بر مبناى اصالحات ساختارى بودجه 
تنظيم شده است، اما با روى كار آمدن مجلس جديد يعنى مجلس يازدهم 

دوباره انتقادات به اصالحات ساختارى بودجه آغاز شد.
نماينده مردم كرمان: بودجه 99 تفاوتى با سال هاى قبل ندارد

در  مجلس  علنى  جلسه  در  كرمان  مردم  نماينده  پورابراهيمى  محمدرضا 
سيزدهم خرداد ماه سال جارى گفت: سوال بنده از رئيس سازمان برنامه 
و بودجه اين است آيا بودجه اى كه امروز در كشور در حال اجراست، 
تفاوتى با بودجه سالهاى قبل دارد؟ اين در حالى است كه عليرغم تأكيد 
انجام  اصالحى  هيچ  بودجه،  ساختار  در  سال 97  در  رهبرى  معظم  مقام 

نشد و بودجه ريزى ما با سالهاى قبل فرقى ندارد.
يك  ساختار بودجه  اصالح  برنامه  بودجه:  و  سازمان برنامه  رئيس  پاسخ 

جراحى بزرگ نظام اقتصادى و ادارى بود
بعد از اين پرسش نماينده كرمان از رئيس سازمان برنامه و بودجه، نوبخت 
در مقام پاسخ در حساب كاربرى خود در توئيتر طى توئيتى در چهاردهم 
رويكرد  با  بودجه  ساختار  اصالح  برنامه  نوشت:  جارى  سال  ماه  خرداد 
قطع وابستگى به نفت كه با همكارى صاحب نظران در سازمان برنامه و 
بودجه كشور تهيه و پارسال به شوراى عالى هماهنگى اقتصادى ارسال 
شد. برنامه مزبور به منزله جراحى بزرگ نظام اقتصادى و ادارى است كه 
نياز به اجماع دارد. پيرو اعالم در جلسه علنى مجلس شوراى اسالمى، 
شنبه (17 خرداد) اين برنامه را براى بررسى به مجلس ارسال خواهم كرد.

سال  ماه  خرداد  پانزدهم  در  اقتصاد  راديو  با  گفتگويى  در  همچنين  وى 
اقتصادى  هماهنگى  عالى  شوراى  به  قبل  سال  برنامه  اين  گفت:  جارى 
ساختار  اصالح  برنامه  از  هايى  بخش  داشت:  اظهار  نوبخت  شد.  تقديم 

بودجه در اين شورا آغاز شد البته هنوز تكميل نشده است.
معظم  مقام  مصرح  ابالغيه  اين  داد:  ادامه  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئيس 
رهبرى در دو سال گذشته بود كه اصالح ساختار بودجه در كشور انجام 
شود و به شوراى عالى هماهنگى اقتصادى سه قوه تقديم و مورد تصويب 

قرار گيرد.

 وى گفت: احساس شد كه حاال مقرر است اين اتفاق بيفتد و شورا هم 
تاكنون نتوانسته اين برنامه را تكميل كند به مجلس تقديم و از همفكرى 
و رايزنى نمايندگان مردم استفاده شود. بدون ترديد آن ها تحول خواه و 

عالقه مند هستند اين اصالح ساختار را انجام دهند.
بررسى،  براى  بودجه  ساختارى  اصالحات  كه  رسد  مى  نظر  به  بنابراين 
مسير خود را تغيير داده است و از شوراى عالى هماهنگى اقتصادى سه 

قوه به سمت مجلس حركت كرد.
چه  نمايندگان  نظر  شد؟  ارسال  مجلس  به  بودجه  ساختارى  اصالحات 

بود؟
طبق وعده داده شده رئيس سازمان برنامه و بودجه، اصالحات ساختارى 
بودجه در روز شنبه 17 خرداد ماه سال جارى به مجلس رفت. اما نظر 
مجلس  به  ارسالى  بودجه  ساختارى  اصالحات  سند  مورد  در  نمايندگان 

چه بود؟
سيداحسان خاندورزى نماينده مردم تهران طى مصاحبه اى در 22 خرداد 
ماه سال جارى درباره برنامه اى كه سازمان برنامه و بودجه درباره اصالح 
ساختار بودجه در مجلس ارائه كرد، گفت: مستندى كه سازمان برنامه و 
بودجه شنبه 17 خرداد به مجلس ارسال كرد، سندى است كه در پاييز 98 
تهيه شده و خود آن منتخبى است از يك سند مفصل تر كه اوايل تابستان 
98 توسط سازمان برنامه منتشر شده بود. جمع بندى بنده اين است كه 
به هيچ وجه براى اصالح ساختار بودجه سند گره گشايى نيست، چون 
اگر كافى بود در اليحه بودجه سال 99 به مجلس قبل ارائه مى شد و بايد 

ردپاى آن را در اليحه بودجه 99 مى ديديم.
وى ادامه داد: بنابراين سندى كه سازمان برنامه 17 خرداد تقديم مجلس 
كرد، همان سند سال گذشته است، براى اينكه بتواند اليحه بودجه 99 را 
به نحو اساسى متحول كند، ناتوان است و براى مجلس يازدهم نيز سند 
و  بودجه  قوانين  اصالح  اليحه  داريم  انتظار  ما  بود.  نخواهد  قبولى  قابل 
محاسبات در كوتاه ترين زمان ممكن به مجلس ارائه شود و مجلس بتواند 
تا پايان سال 99 آن قوانين را اصالح كند كه مسير و ريل بلند مدت بودجه 

ريزى كشور شاهد تغيير و تحول اساسى شود.
آيا قانون بودجه 99 مورد بازنگرى قرار مى گيرد؟

با توجه به اينكه گويا بسيارى از نمايندگان فعلى مجلس از اصالحات 
ساختارى اعمال شده در بودجه سال جارى چندان رضايتى ندارند، به نظر 
مى رسد شايد تحوالتى در راه باشد؛ هر چند سيدشمس الدين حسينى، 
 27 مورخه  در  مصاحبه اى  طى  مجلس  بودجه  و  برنامه  كميسيون  عضو 
خرداد ماه سال جارى در پاسخ به اين پرسش گفت: پاسخ به اين سؤال 
مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  كميسيون  هنوز  و  است  زود  فعًال 
تشكيل نشده؛ البته قطعًا با همكاران خود به اين جمع بندى خواهيم رسيد.

از  دقيق  ارزيابى  با  كرد:  تأكيد  مجلس  برنامه وبودجه  كميسيون  عضو 
سازمان  مانند  تخصصى  دستگاه هاى  با  تعامل  در  و  بودجه  وضعيت 

برنامه وبودجه و وزارت اقتصاد، بايد به اين جمع بندى برسيم كه آيا اساسًا 
نياز به اصالحيه هست يا نه؟

به هر صورت شيوع ويروس كرونا از يك سو و تحريم ها از سوى ديگر 
كسرى بودجه دولت در سال جارى را عميق تر كرده است و سيداحسان 
اين  تحقق  عدم  ثمره  گفت:  باره  اين  در  مجلس  نماينده  خاندوزى 
اصالحات ساختارى اين است كه حتى مراكز رسمى پژوهشى حكومتى 
نيز در مورد اليحه 99، كسرى بودجه 200 هزار ميليارد تومانى را پيش 

بينى مى كنند.
ساختارى  اصالحات  جارى،  سال  در  بودجه  كسرى  شدن  عميق تر  اين 

بودجه به مانند سال گذشته را اجتناب ناپذير كرده است.
در سال گذشته و با توجه به تشديد تحريم هاى نفتى ايران در ارديبهشت 
ماه، بودجه 98 با كسرى 150 هزار ميليارد تومانى رو به رو شد و براى 
فرار از اين كسرى بودجه اصالحات ساختارى در دستور كار قرار گرفت. 
تومانى  ميليارد  هزار   150 بودجه  كسرى  اين  از  نيمى  دولت  شد  مقرر 
از  منابع  افزايش  طريق  از  را  ديگر  نيمى  و  هزينه ها  كاهش  طريق  از  را 
چهار روشى كه در 5 مرداد ماه 1398 به تصويب شوراى عالى هماهنگى 

اقتصادى سران قوا رسيد، تامين كند.
دارايى هاى  مولدسازى  و  واگذارى  از:  بودند  عبارت  راهكار  چهار  اين 
دولت توسط وزارت اقتصادى به ميزان 10 هزار ميليارد تومان، 50 درصد 
تومان،  ميليارد   500 و  هزار   4 ميزان  به  ارزى  ذخيره  حساب  موجودى 
فروش اوراق مالى اسالمى مازاد قانون بودجه 98 به ميزان 38 هزار ميليارد 
تومان و برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملى به ميزان 
45 هزار ميليارد تومان؛ بنابراين در صورت بحرانى تر شدن اوضاع كسرى 
بودجه در سال جارى، اصالحات ساختارى بودجه براى سال 99 نيز دور 

از ذهن نخواهد بود.
آنچه در شرايط كنونى اقتصاد ايران اهميت دارد، تالش جمعى نمايندگان 
بودجه  ساختار  اصالح  جهت  در  اجرايى  راهكار هاى  ارائه  براى  مجلس 
بودجه  ساختار  اصالح  سازوكار  از  انتقاد  اخير،  ماه هاى  در  زيرا  است، 
همواره از سوى برخى نمايندگان مطرح شده، اما راهكارى ارائه نشده و 
است  نشده  نمايندگان همراه  سوى  از  پيگيرى  با  متاسفانه  شده،  هم  اگر 
ساختار  اصالح  رويه  به  اعتراض  و  انتقاد  صداى  همچنان  نتيجه  در  و 
راستاى  در  مسئوليت  قبول  عدم  مى رسد،  نظر  به  مى شود.  شنيده  بودجه 
نمايندگان  سوى  از  پيشتيبانى  و  حمايت  عدم  و  بودجه  ساختار  اصالح 
منتقد، مهم ترين چالش سال هاى اخير براى بودجه كشور بوده است. به 
هر صورت، جراحى بزرگ نظام اقتصادى و ادارى كشور نيازمند حمايت 
تمام مسئوالن دولت و نمايندگان مجلس است و طرح هرگونه انتقاد تنها 
داراى  و  پيشنهادى  راهكار  يك  با  همراه  كه  بود  خواهد  اثرگذار  زمانى 

قابليت اجرا در اقتصاد ايران باشد.

چرا خبرى از اجماع براى جراحى نظام اقتصادى ايران نيست؟ اصالح ساختار 
بودجه در چه مرحله اى است؟

رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان همدان گفت: 
با 400  طرح  امسال 47  كشاورزى  جهاد  هفته  در 
ميليارد ريال سرمايه گذارى و با ايجاد 689 فرصت 
خواهد  بهره بردارى  به  همدان  استان  در  شغلى 

رسيد.
منصور رضوانى جالل به مناسبت گراميداشت هفته 

اظهار  كشاورزى  جهاد 
جهاد  هفته  در  كرد: 
 47 امسال  كشاورزى 
ميليارد   400 با  طرح 
و  سرمايه گذارى  ريال 
فرصت   689 ايجاد  با 
به  استان  در  شغلى 

بهره بردارى رسيد. 
اينكه  به  اشاره  با  وى 
 21 شامل  طرح ها  اين 
آب  بخش   در  طرح 
طرح  هفت  خاك،  و 
پنج  دامى،  توليدات 
طرح شيالت، پنج طرح 
صنايع تبديلى، 6 طرح 
توليدات  حوزه  در 
در  طرح  سه  و  گياهى 
طبيعى  منابع  حوزه 
مى شود  بهره بردارى 
استان  در  افزود: 
برنامه هايى براى تحقق 
سند  توليد،  جهش 
كشت هاى  كه  شده  تدوين  استان  سال  سه  توسعه 

گلخانه اى از اهميت بيشترى برخوردار است.
همدان  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس 
ستاد  مصوبه  با  گذشته  روز   10 طى  كرد:  تصريح 
مقابله با كرونا افراد زيان ديده در حوزه كشاورزى 

توليد  مرغدارى ها،  از  اعم  مختلف  رسته هاى  در 
حمايت  مشمول  تزيينى  گل هاى  و  زينتى  ماهيان 

مى شوند.
درصد   25 اينكه   بيان  با  سخنانش  ادامه  در  وى 
سيب زمينى كشور از استان همدان تامين مى شود 
و در واقع همدان بارانداز سيب زمينى كشور است 
خاطرنشان كرد: در حال حاضر بيش از 175 هزار 
تن سردخانه فعال و بيش از 200 هزار تن سردخانه 

در حال ساخت در استان همدان وجود دارد.
تا   25 گذشته  در  اينكه  به  اشاره  با  رضوانى جالل 
27 درصد از محصول سيب زمينى افت داشت در 
حالى كه امروز بيش از هفت ماه اين محصول در 
سردخانه نگهدارى مى شود و كمتر از پنج درصد 
افت دارد ادامه داد: نگهدارى محصوالت از نكات 

قابل توجه در زنجيره توليد محسوب مى شود.
وى با تأكيد بر اينكه احداث گلخانه يكى از راه هاى 
تحقق جهش توليد و سند راهبردى استان همدان 
است گفت: در سال هاى گذشته هر سال هفت تا 
در  مى شد  اضافه  استان  در  گلخانه  هكتار  هشت 
سال  در  هكتار   70 به  ميزان  اين  امروز  كه  حالى 

ارتقا پيدا كرده است.
رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان همدان با بيان 
معرفى  بانك  به  گلخانه  هكتار  احداث 140  اينكه 
بانك  به  و  گرفته  مصوبه  آن  هكتار   110 كه  شده 
كشاورزى كشور ارسال شده است افزود: يارانه  فاز 
دوم و سوم تخصيص داده نشده و با جلساتى كه 
داشتيم  مسووالن  و  استاندار  اقتصادى  امور  معاون 

قول داده شده به محض اينكه يارانه تخصيص داده 
شود به پروژه هاى استان همدان پرداخت شوند.

استان  در  كلزا  تن  هزار   5 توليد  از  ادامه  در  وى 
همدان خبر داد و اظهار كرد: اگرچه كشاورزان در 
استان به دليل قيمت كلزا در قياس با ديگر كشت ها 

رغبت كمترى در اين زمينه دارند.
تقسيم  و  كشت  الگوى  افزود:  جالل  رضوانى 
اما  گرفته   صورت  استان  در  شهرستانى  بندى 
از  قيمت  و  خاص  حمايت هاى  فرهنگسازى، 
كشاورزان الگوى  مى شود  باعث  كه  است  عواملى 

كشت را رعايت كنند.
اعالم  كلزا،  قيمت  افزايش  اينكه  به  اشاره  با  وى 
به موقع قيمت كلزا و حمايت بيشتر از كلزاكاران 
سطح  افزايش  راستاى  در  نياز  مورد  اقدامات  از 
زيركشت كلزا در استان همدان است تصريح كرد: 
كلزا محصول استراتژيك كشور محسوب مى شود.

با  همدان  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس 
بيان اينكه براى جذب سرمايه گذار در استان تمام 
مسووالن پاى كار هستند گفت: سال گذشته بيش 
از 3 هزار شغل در بخش كشاورزى ايجاد شده و 
 2 حوزه  اين  در  كشاورزى  جهاد  جارى  سال  در 

هزار و 700 اشتغال متعهد است.
وى در پايان يادآور شد: برندسازى كشمش، سير 
هلو  و  است  پيگيرى  حال  در  استان  در  گردو  و 
گشنيز  و  رزن  رازيانه  اسدآباد،  شهرستان  شليل  و 

نهاوند قابليت برندسازى دارد.

در استان برنامه هايى براى تحقق جهش توليد، سند توسعه سه سال استان 
تدوين شده كه كشت هاى گلخانه اى از اهميت بيشترى برخوردار است

به اطالع مى رساند مجوز اسلحه شكارى ساچمه زنى يك لول ته پر 
مدل چخماقى كاليبر 12 به شماره بدنه 91882721 ساخت تركيه متعلق 

به آقاى حميد جليلوند فرزند خدامراد به ش.ش 68 متولد 1366 
صادره از تويسركان به شماره ملى 5849972757 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است

 مى دانم و مى دانى كه روز تولد تو در هيچ تقويمى ثبت نشده و نمى  مى دانم و مى دانى كه روز تولد تو در هيچ تقويمى ثبت نشده و نمى 
شود. اين روز در قلب دوستان تو ثبت شده. دوباره متولد مى شوى شود. اين روز در قلب دوستان تو ثبت شده. دوباره متولد مى شوى 
و شمع ها، كه سهم توست از زندگى و ستاره هائى كه به ميهمانيت و شمع ها، كه سهم توست از زندگى و ستاره هائى كه به ميهمانيت 

مى آيند و شكوفه هائى كه دوباره خواهند شكفت و عطرى كه نصيب مى آيند و شكوفه هائى كه دوباره خواهند شكفت و عطرى كه نصيب 
پروانه هاست همه از آن توست و دوستى تو سهم دوستانپروانه هاست همه از آن توست و دوستى تو سهم دوستان

                فائزه خانم                 فائزه خانم 2525مين بهار زندگيت مباركمين بهار زندگيت مبارك
از طرف جمعى از دوستاناز طرف جمعى از دوستان

روابط عمومى شهردارى تويسركانروابط عمومى شهردارى تويسركان

روابط عمومى شهردارى تويسركانروابط عمومى شهردارى تويسركان



 صدور پروانه ايمنى آتش نشانى و  صدور پروانه ايمنى آتش نشانى و 
استعالمات مناطق الكترونيكى شداستعالمات مناطق الكترونيكى شد

براى نخستين بار در شهردارى همدان و در جهت حفاظت از اسناد و ارتقاء امنيت براى نخستين بار در شهردارى همدان و در جهت حفاظت از اسناد و ارتقاء امنيت 
اطالعات ، صدور پروانه ايمنى آتش نشانى و استعالمات مناطق جهت اخذ پايان اطالعات ، صدور پروانه ايمنى آتش نشانى و استعالمات مناطق جهت اخذ پايان 

كار ساختمان الكترونيكى شد.كار ساختمان الكترونيكى شد.
مدير حراست شهردارى همدانمدير حراست شهردارى همدان ضمن بيان اين خبر اظهار داشت : درگذشته صدور  ضمن بيان اين خبر اظهار داشت : درگذشته صدور 
پروانه ايمنى جهت اخذ پايان كار ساختمان و نيز استعالمات مناطق چهارگانه از پروانه ايمنى جهت اخذ پايان كار ساختمان و نيز استعالمات مناطق چهارگانه از 
پيگيرى  و  تالش  با  كه  ميگرفت  انجام  حضورى  و  دستى  بصورت  نشانى  پيگيرى آتش  و  تالش  با  كه  ميگرفت  انجام  حضورى  و  دستى  بصورت  نشانى  آتش 
ايجاد  نيز  و  نشانى  آتش  سازمان  مديرعامل  همكارى  و  حراست  ايجاد   نيز  و  نشانى  آتش  سازمان  مديرعامل  همكارى  و  حراست   ITIT كارشناسان كارشناسان 
زيرساخت هاى نرم افزارى و سخت افزارى مورد نياز ، بصورت الكترونيكى و زيرساخت هاى نرم افزارى و سخت افزارى مورد نياز ، بصورت الكترونيكى و 

غيرحضورى انجام خواهد گرفت .غيرحضورى انجام خواهد گرفت .
حسين مردانىحسين مردانى به مزيتهاى فرايند سيستمى و آرشيو الكترونيكى اشاره و تاكيد نمود  به مزيتهاى فرايند سيستمى و آرشيو الكترونيكى اشاره و تاكيد نمود 
بصورت  نشانى  آتش  ايمنى  طرح  اجراى  تاييديه  فرم  الكترونيكى  صدور  بصورت امكان  نشانى  آتش  ايمنى  طرح  اجراى  تاييديه  فرم  الكترونيكى  صدور  امكان 
تسهيل  موجب  اطالعات  سازى  ذخيره  و  الكترونيكى  آرشيو  قابليت  با  تسهيل سيستمى  موجب  اطالعات  سازى  ذخيره  و  الكترونيكى  آرشيو  قابليت  با  سيستمى 
در پاسخگويى به شهروندان ، سهولت در دسترسى به اطالعات از سوى مناطق در پاسخگويى به شهروندان ، سهولت در دسترسى به اطالعات از سوى مناطق 
چهارگانه شهردارى و آتش نشانى ، ارتقاء امنيت اطالعات و جلوگيرى از هرگونه چهارگانه شهردارى و آتش نشانى ، ارتقاء امنيت اطالعات و جلوگيرى از هرگونه 

جعل و تضييع حقوق شهروندان خواهد شد.جعل و تضييع حقوق شهروندان خواهد شد.
بادامى نجات:بادامى نجات:

مديريت آرامستان به شهردارى برگرددمديريت آرامستان به شهردارى برگردد
نايب رئيس شوراى اسالمى شهر همدان تاكيد كرد: مديريت آرامستان همدان بايد نايب رئيس شوراى اسالمى شهر همدان تاكيد كرد: مديريت آرامستان همدان بايد 

به شهردارى برگردانده شود.به شهردارى برگردانده شود.
اينكه  توجه به  شورا، افزود: با  جلسه صحن  در نوزدهمين  بادامى نجات  حميد  اينكه   توجه به  شورا، افزود: با  جلسه صحن  در نوزدهمين  بادامى نجات  حميد   
اداره اوقاف و امور خيريه متولى آرامستان است اما شهردارى طبق اسناد مالكيت اداره اوقاف و امور خيريه متولى آرامستان است اما شهردارى طبق اسناد مالكيت 

آرامستان را بر عهده دارد .آرامستان را بر عهده دارد .
بادامى نجات با اشاره به تخريب و نشست قبور در آرامستان ، گفت: شهردارى بايد بادامى نجات با اشاره به تخريب و نشست قبور در آرامستان ، گفت: شهردارى بايد 
براساس وظايف خود در اين زمينه وارد شده  ضمن پيگيرى، مديريت آرامستان براساس وظايف خود در اين زمينه وارد شده  ضمن پيگيرى، مديريت آرامستان 

را به شهردارى برگرداند.را به شهردارى برگرداند.
وى با اشاره به اجالس اخير شوراى عالى استانها با حضور محسن رضايى عضو وى با اشاره به اجالس اخير شوراى عالى استانها با حضور محسن رضايى عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، يادآور شد: در حال حاضر سياست هاى كلى برنامه مجمع تشخيص مصلحت نظام، يادآور شد: در حال حاضر سياست هاى كلى برنامه 
هفتم توسعه كشور، در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال تدوين است كه در هفتم توسعه كشور، در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال تدوين است كه در 
اين سياست ها فصل اختصاصى مربوط به شوراها و مديريت شهرى لحاظ شده اين سياست ها فصل اختصاصى مربوط به شوراها و مديريت شهرى لحاظ شده 
كه در صورت تحقق، تحول بزرگى در همه ابعاد مديريت شهر شاهد خواهيم بود.كه در صورت تحقق، تحول بزرگى در همه ابعاد مديريت شهر شاهد خواهيم بود.

نايب رئيس شوراى اسالمى شهر همدان در ادامه به شيوع ويروس كرونا اشاره نايب رئيس شوراى اسالمى شهر همدان در ادامه به شيوع ويروس كرونا اشاره 
را  اجتماعى  فاصله گذارى  بايد  و  دارد  وجود  همچنان  كرونا  خطر  افزود:  و  را كرد  اجتماعى  فاصله گذارى  بايد  و  دارد  وجود  همچنان  كرونا  خطر  افزود:  و  كرد 

جدى بگيريم.جدى بگيريم.
نگاردن  عادى  پزشكى  كادر  دغدغه  و  نگرانى  بزرگترين  امروز  كرد:  اضافه  نگاردن وى  عادى  پزشكى  كادر  دغدغه  و  نگرانى  بزرگترين  امروز  كرد:  اضافه  وى 
اين بيمارى است و اگر مردم به سمت عادى سازى روند و فكر كنند كه ويروس اين بيمارى است و اگر مردم به سمت عادى سازى روند و فكر كنند كه ويروس 
را  اجتماعى  فاصله گذارى  ديگر  مى توانيم  و  شده  تمام  فعاليتش  و  شده  را ضعيف  اجتماعى  فاصله گذارى  ديگر  مى توانيم  و  شده  تمام  فعاليتش  و  شده  ضعيف 

رعايت نكنيم، بزرگترين معضل را براى كنترل و مديريت بيمارى ايجاد مى كند.رعايت نكنيم، بزرگترين معضل را براى كنترل و مديريت بيمارى ايجاد مى كند.
* فتحى: برخى از ساخت و سازها نياز به استعالم از ميراث فرهنگى ندارند* فتحى: برخى از ساخت و سازها نياز به استعالم از ميراث فرهنگى ندارند

ايجاد  به  اشاره  با  هم  همدان  شهر  شوراى  شهرى  خدمات  كميسيون  ايجاد رييس  به  اشاره  با  هم  همدان  شهر  شوراى  شهرى  خدمات  كميسيون  رييس 
محدوديت ارتفاع در ساخت و سازها توسط ميراث فرهنگى، افزود: براى انجام محدوديت ارتفاع در ساخت و سازها توسط ميراث فرهنگى، افزود: براى انجام 
و  هستيم  مواجه  مشكل  با  همواره  قديمى  هاى  بافت  در  نشانى  آتش  و عمليات  هستيم  مواجه  مشكل  با  همواره  قديمى  هاى  بافت  در  نشانى  آتش  عمليات 

دسترسى الزم را در اين مناطق نداريم.دسترسى الزم را در اين مناطق نداريم.
على فتحى اضافه كرد: اكنون صدور مجوز ارتفاع در يك ساخت و ساز و مخالفت على فتحى اضافه كرد: اكنون صدور مجوز ارتفاع در يك ساخت و ساز و مخالفت 
با اين اقدام در ملك مسكونى ديگر باعث شده تا معابر به شكل دندانه اى درآمده با اين اقدام در ملك مسكونى ديگر باعث شده تا معابر به شكل دندانه اى درآمده 

و دگرگونى در سيماى شهرى ايجاد شود.و دگرگونى در سيماى شهرى ايجاد شود.
وى اظهار كرد: در صدور مجوز ارتفاع در ساخت و ساز، ميراث فرهنگى تخصص وى اظهار كرد: در صدور مجوز ارتفاع در ساخت و ساز، ميراث فرهنگى تخصص 

الزم را ندارد و اين مساله منجر به عدم پيشروى در كار مردم شده استالزم را ندارد و اين مساله منجر به عدم پيشروى در كار مردم شده است
ميراث  از  استعالم  به  نياز  همدان  هاى  محله  از  برخى  معتقديم  شد:  يادآور  ميراث وى  از  استعالم  به  نياز  همدان  هاى  محله  از  برخى  معتقديم  شد:  يادآور  وى 

فرهنگى ندارد و وضعيت در ساخت و ساز و ميزان ارتفاع مشخص است.فرهنگى ندارد و وضعيت در ساخت و ساز و ميزان ارتفاع مشخص است.
رييس كميسيون خدمات شهرى شوراى شهر همدان نيز با تاكيد بر لزوم خدمات رييس كميسيون خدمات شهرى شوراى شهر همدان نيز با تاكيد بر لزوم خدمات 
دهى به مجتمع هاى مسكونى، گفت: اين مجتمع ها به دليل ديواركشى اطراف آن دهى به مجتمع هاى مسكونى، گفت: اين مجتمع ها به دليل ديواركشى اطراف آن 

نتوانسته اند از خدمات الزم مديريت شهرى برخوردار شوند.نتوانسته اند از خدمات الزم مديريت شهرى برخوردار شوند.
على فتحى با اشاره به اينكه  مجتمع مسكونى مهر هنوز پايان كار اخذ نكرده اند، على فتحى با اشاره به اينكه  مجتمع مسكونى مهر هنوز پايان كار اخذ نكرده اند، 
واگذار  شهردارى  خمينى (ره) به  امام  واحدى  واگذار   شهردارى  خمينى (ره) به  امام  واحدى  مجتمع 540540  تنها يك  شد:  مجتمع يادآور  تنها يك  شد:  يادآور 
شده و پايان كار اخذ كرده و در زمان نقل و انتقال سند به شهردارى هزينه پرداخت شده و پايان كار اخذ كرده و در زمان نقل و انتقال سند به شهردارى هزينه پرداخت 
مى كنند اين در حالى است كه اكثر اين مجتمع هاى مسكونى نيز عوارض پرداخت مى كنند اين در حالى است كه اكثر اين مجتمع هاى مسكونى نيز عوارض پرداخت 

مى كنند و بايد از خدمات الزم برخوردار شوند.مى كنند و بايد از خدمات الزم برخوردار شوند.
وى خاطرنشان كرد: انتظار مى رود نسبت به تعيين تكليف وضعيت اين مجتمع ها وى خاطرنشان كرد: انتظار مى رود نسبت به تعيين تكليف وضعيت اين مجتمع ها 

تصميم گيرى الزم صورت پذيرد.تصميم گيرى الزم صورت پذيرد.
* كاوسى اميد: قبور مطهر شهدا بهسازى شود* كاوسى اميد: قبور مطهر شهدا بهسازى شود

رييس كميسيون برنامه، بودجه و مالى شوراى اسالمى شهر همدان با بيان اينكه رييس كميسيون برنامه، بودجه و مالى شوراى اسالمى شهر همدان با بيان اينكه 
شهدا زنده اند، گفت: امروز امنيت، آسايش و غرور ملى را مرهون خون شهدا و شهدا زنده اند، گفت: امروز امنيت، آسايش و غرور ملى را مرهون خون شهدا و 
معزز  شهدا  اين  و  رهرو  بايد  ابد  تا  سرزمين  اين  فرزندان  ما  و  هستيم  معزز ايثارگران  شهدا  اين  و  رهرو  بايد  ابد  تا  سرزمين  اين  فرزندان  ما  و  هستيم  ايثارگران 

باشيم.باشيم.
اكبر كاوسى اميد دوران دفاع مقدس را جزو افتخارات ملى ايران اسالمى برشمرد و اكبر كاوسى اميد دوران دفاع مقدس را جزو افتخارات ملى ايران اسالمى برشمرد و 
گفت: گفت: 230230 هزار نفر شهيد تقديم انقالب اسالمى شده است كه با تقسيم هر پست  هزار نفر شهيد تقديم انقالب اسالمى شده است كه با تقسيم هر پست 

در اين كشور تقريبا در اين كشور تقريبا 7272 شهيد را تقديم كرده ايم. شهيد را تقديم كرده ايم.
وى با بيان اينكه مسئولين و متوليان گلزارشهدا وظيفه سنگينى بر عهده دارند، اظهار وى با بيان اينكه مسئولين و متوليان گلزارشهدا وظيفه سنگينى بر عهده دارند، اظهار 
داشت: طبق بازديد صورت گرفته از گلزار شهداى شهر همدان متاسفانه مشاهده داشت: طبق بازديد صورت گرفته از گلزار شهداى شهر همدان متاسفانه مشاهده 

شد بعضى از قبور مطهر اين امامزادگان عشق در حال تخريب است.شد بعضى از قبور مطهر اين امامزادگان عشق در حال تخريب است.
وى تاكيد كرد: ما نمايندگان مردم در پارلمان شهرى از بنياد شهيد و امور ايثارگران وى تاكيد كرد: ما نمايندگان مردم در پارلمان شهرى از بنياد شهيد و امور ايثارگران 
و اداره اوقاف كه متولى باغ بهشت هستند تقاضاى توجه جدى به اين موضوع را و اداره اوقاف كه متولى باغ بهشت هستند تقاضاى توجه جدى به اين موضوع را 

داريم و الزم است در اسرع وقت نسبت به بهسازى اين قبور مطهر اقدام شود.داريم و الزم است در اسرع وقت نسبت به بهسازى اين قبور مطهر اقدام شود.
* قراباغى: تعيين محدوده بافت تاريخى با خط كشى شدنى نيست* قراباغى: تعيين محدوده بافت تاريخى با خط كشى شدنى نيست

رييس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر همدان نيز در رييس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر همدان نيز در 
اين جلسه گفت: تعيين محدوده بافت واجد ارزش تاريخى سطح شهر همدان با اين جلسه گفت: تعيين محدوده بافت واجد ارزش تاريخى سطح شهر همدان با 

خط كشى شدنى نيست و نياز به كارشناسى تخصصى دارد.خط كشى شدنى نيست و نياز به كارشناسى تخصصى دارد.
بافت  شدن  مشخص  براى  دوم  رينگ  كشيدن  خط  اينكه  بيان  با  قراباغى  بافت حسين  شدن  مشخص  براى  دوم  رينگ  كشيدن  خط  اينكه  بيان  با  قراباغى  حسين 
واجد ارزش تاريخى بدون مطالعه انجام شده است، افزود: همدان در حال حاضر واجد ارزش تاريخى بدون مطالعه انجام شده است، افزود: همدان در حال حاضر 
با كمبود زمين براى ساخت و ساز مواجه است و همين مساله باعث شده تا سرمايه با كمبود زمين براى ساخت و ساز مواجه است و همين مساله باعث شده تا سرمايه 

داران به رينگ اول و دوم و با جلوگيرى در ارتفاع مواجه شوند.داران به رينگ اول و دوم و با جلوگيرى در ارتفاع مواجه شوند.
قراباغى با تاكيد بر  تعيين حريم براى مكان هاى واجد ارزش تاريخى شهر، اضافه قراباغى با تاكيد بر  تعيين حريم براى مكان هاى واجد ارزش تاريخى شهر، اضافه 
كرد: اكنون براى ساخت و ساز زمين جديد وجود ندارد و موانع موجود در رينگ كرد: اكنون براى ساخت و ساز زمين جديد وجود ندارد و موانع موجود در رينگ 

اول و دوم شهر موجب گرانى زمين نيز شده است.  اول و دوم شهر موجب گرانى زمين نيز شده است.  
گفتنى است؛ در اين جلسه صحن شورا، سرمايه گذار بخش خصوصى نيز براى گفتنى است؛ در اين جلسه صحن شورا، سرمايه گذار بخش خصوصى نيز براى 
ارائه طرح پيشنهادى خود جهت توليد گازوئيل يوروارائه طرح پيشنهادى خود جهت توليد گازوئيل يورو4 از پسماند زباله تر حضور  از پسماند زباله تر حضور 

داشت و به تشريح طرح پيشنهادى پرداخت.داشت و به تشريح طرح پيشنهادى پرداخت.

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 چهاردهم، شنبه 31  خرداد 99 ، 28 شوال 1441،   20 مى 2020، شماره 562

مشاركت گسترده سازمان هاى مردم نهاد در اطالع 
رسانى و آگاه سازى مردم بسيار حائز اهميت است..
استان  ارز  و  كاال  قاچاق  با  مبارزه  كميسيون  دبير 
از  تعدادى  با  جلسه  در  مطلب  اين  بر  تأكيد  ضمن 
داشت:  اظهار  فرهنگى  حوزه  در  فعال  هاى  سمن 
مبارزه با قاچاق كاال  مى تواند حمايت از توليد و 
تحقق شعار سال از سوى مقام معظم رهبرى مبنى 

بر جهش توليد را بدنيال  داشته باشد.
حبيب موميوند با اشاره سالروز صدور فرمان مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز در 12 تيرماه سال 1381 گفت: 
از  يكى  زمينه  اين  در  ها  سمن  همراهى  و  ورود 

الزامات تحقق  اهداف اين كميسيون است.
معظم  مقام  فرمان  مختلف  ابعاد  تشريح  به  وى 
ارز  و  كاال  قاچاق  با  مبارزه  خصوص  در  رهبرى 
پرداخت و گفت: اقدامات پيشگيرانه در اين زمينه 

اهميت بااليى دارد.
و  فرهنگ  حوزه  هاى  سمن  هاى  فعاليت  موميوند 
هنر را در تبيين اهداف مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
برنامه  اجراى  و  بينى  پيش  افزود:  و  دانست  مؤثر 
پيشگيرانه  هاى  سياست  مهمترين  از  فرهنگى  هاى 

در مبارزه با قاچاق كاال و ارز است.
سمن  گسترده  مشاركت  و  همراهى  خواستار  وى 
مبارزه  فرمان  صدور  سالروز  بزرگداشت  در  ها 
كميسيون  اين  افزود:  و  شد  ارز  و  كاال  قاچاق  به 
قرار  خود  كارهاى  رأس  در  را  پيشگيرانه  اقدامات 
به  امر  اين  گسترده  تأثيرات  حتم  طور  به  كه  داده 

مرور مشهود و قابل لمس خواهد بود.
موميوند بر اينكه هرچه در حوزه پيشگيرى با تدابير 
و فعاليت هاى فرهنگى بيشتر كار شود، كار مقابله 
در  كميسيون  گفت:  يابد،  مى  كاهش  نسبت  به  اى 
دستگاه  با  مستمر  جلسات  گذشته  سال  يك  ظرف 
هاى فرهنگى از جمله آموزش و پرورش، صدا و 
سيما، رسانه ها، روحانيون و سمن ها داشته است 
آگاهى  زمينه  در  توانند  مى  ها  بخش  اين  همه  كه 
سازى جامعه هدف در جهت نخريدن كاالى قاچاق 

قدم هاى مؤثرى بردارند.

محل  از  شغل  گفت: 4565  همدان  استان  امداد  كميته  خودكفايى  و  اشتغال  معاون 
پرداخت تسهيالت و 537 مورد نيز از محل كاريابى براى مددجويان تحت حمايت 

ايجاد شده است.
 شهرام عابدى، معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد استان همدان با عنوان اين 
مطلب كه افزايش سرمايه گذارى داخلى و ارتقاى فعاليت ها و افزايش سطح بهره ورى 
و كارآفرينى درنتيجه افزايش قدرت اقتصادى جامعه را به دنبال دارد، گفت: سال 
گذشته 4565 مددجوى همدانى با دريافت تسهيالت داخلى و خارجى از اين نهاد 

توانسته اند اشتغال ايجاد كنند.
وى در ادامه با اشاره به اينكه براى راه اندازى شغل ها 158 ميليارد تومان پرداخت شده 
است كه 14 ميليارد تومان آن از منابع داخلى براى 1046 طرح بوده است، بيان كرد: 
 96 مبلغ  با  بانكى  منابع  از  تسهيالت  پرداخت  طريق  از  نيز  طرح   2418 همچنين 

ميليارد تومان بوده است.
ارائه  از  استفاده  با  شغل   1101 گفت:  روستاييان  اشتغال  شمردن  مهم  با  عابدى 
تسهيالت از محل منابع اشتغال روستايى راه اندازى شده كه 48 ميليارد تومان هزينه 

داشته است.
معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد استان همدان در پايان به افرادى كه از طريق 
كاريابى صاحب شغل شده اند اشاره كرد و تعداد آن ها را در سال گذشته 537 مورد 

اعالم كرد.

5102 مددجوى جوان همدانى در سال 
گذشته داراى شغل شدند

شهرستان  اصناف  با  نشست  در  تويسركان  فرماندار 
بيشتر  تويسركان  اصناف  از  ما  انتظار  اينكه  بر  تويسركان 
است، گفت: رؤساى اتحاديه ها و اصناف آنچه ما انتظار 

داريم را تأمين نكردند.
رسول حسينى بر اينكه مشاركت اتحاديه هاى شهرستان 
گفت:  و  كرد  تأكيد  ندارد،  نمود  اجتماعى  مسائلى  در 

ارتباط اتحاديه ها با ما بسيار كم است
هم  با  ها  اتحاديه  بين  روابط  كه  مطلب  اين  بيان  با  وى 
با  ها  اتحاديه  روساى  ارتباط  گفت:  نيست،  مطلوب 

دستگاههاى اجرايى بسيار ضعيف است.
بر  قدم  ده  من  برداريد  قدم  يك  شما  اگر  افزود:  حسينى 

ميدارم، لياقت شهرستان بيشتر از اين است.
وى تصريح كرد: با همراهى هم بايد كمك كرد تحولى در 

شهرستان ايجاد شود
چرا  اينكه  از  تأسف  ابراز  ضمن  تويسركان  فرماندار 
ايجاد  براى  زمين  متر  10هزار  شود  حاضر  شخصى  بايد 
نمايشگاه داده ولى اتحاديه مبل و منبت پاى كار نباشد، 
گفت:  5هزار ميليارد تومان تسهيالت خريد مبل و منبت 
خوردن  برگشت  حال  در  كه  شده  گرفته  شهرستان  براى 

است، مردم سريعتر براى خريد مبل و منبت اقدام كنند.
وى خطاب به رؤساى اتحاديه ها گفت: رودربايستى را رودربايستى را 
بايد كنار بگذاريد، اتحاديه ها مكلفند به اعضاى اتاق بايد كنار بگذاريد، اتحاديه ها مكلفند به اعضاى اتاق 

اصناف گزارش دهند.اصناف گزارش دهند.

با  با وى  وى 
كيد  كيد تأ تأ
اينكه  اينكه بر  بر 
سب  منا سب نا منا نا
ين  ين تر تر
ن  ن مبلما مبلما
ى  ى شهر شهر
استان  استان در  در 
به  به مربوط  مربوط 
ن  كا يسر ن تو كا يسر تو
 ، ست ، ا ست ا
 : : گپفت گپفت
از  از يكى  يكى 
مهترين كار مهترين كار 

شهرى  مبلمان  كردن  درست  و  توجه  هاست  شهرى اتحاديه  مبلمان  كردن  درست  و  توجه  هاست  اتحاديه 
است.است.

وى با ناهمگونى نصب تابلوهاى صنف هاى مختلف وى با ناهمگونى نصب تابلوهاى صنف هاى مختلف 
در خيابان هاى شهر اشاره كرد و گفت: هر كس يك در خيابان هاى شهر اشاره كرد و گفت: هر كس يك 
طور تابلو زده است كه اين مهم بايد توسط اتحاديه ها طور تابلو زده است كه اين مهم بايد توسط اتحاديه ها 

ساماندهى شودساماندهى شود
كاسبان  سالمت  بهداشت  گواهى  داشتن  به  كاسبان حسينى  سالمت  بهداشت  گواهى  داشتن  به  حسينى 
تأكيد كرد و گفت: پروانه كسب مغازه ها بايد به نام تأكيد كرد و گفت: پروانه كسب مغازه ها بايد به نام 

فروشنده همان مغازه باشدفروشنده همان مغازه باشد

مشاركت اتحاديه هاى شهرستان در مسائلى 
اجتماعى نمود ندارد

فرماندار تويسركان در جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد فرماندار تويسركان در جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد 
شهرستان تويسركان با تأكيد بر اينكه نياز است در سال جهش شهرستان تويسركان با تأكيد بر اينكه نياز است در سال جهش 
توليد  ظرفيت  به  فعال  نيمه  و  فعال  راكد،  واحدهاى  توليد توليد  ظرفيت  به  فعال  نيمه  و  فعال  راكد،  واحدهاى  توليد 
برگزار  هفتگى  صورت  به  تسهيل  ستاد  گفت:جلسه  برگزار برسند،  هفتگى  صورت  به  تسهيل  ستاد  گفت:جلسه  برسند، 

شود.شود.
رسول حسينى طرح هاى توليدى در دست ساخت را رسول حسينى طرح هاى توليدى در دست ساخت را 2020 مورد  مورد 
اعالم كرد و افزود: از اين تعداداعالم كرد و افزود: از اين تعداد  1515 طرح مربوط به صنعت  طرح مربوط به صنعت 
معدن تجارت، معدن تجارت، 33 طرح مربوط به جهاد كشاورزى و  طرح مربوط به جهاد كشاورزى و 22 طرح  طرح 

مربوط به ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى است.مربوط به ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى است.
وى تعداد واحدهاى راكد و غيرفعال را وى تعداد واحدهاى راكد و غيرفعال را 3131 طرح عنوان كرد و  طرح عنوان كرد و 
گفت: گفت: 1010 طرح مربوط به صنعت معدن و تجارت و  طرح مربوط به صنعت معدن و تجارت و 2121 طرح  طرح 

مربوط به جهاد كشاورزى است.مربوط به جهاد كشاورزى است.
 حسينى تصريح كرد:  حسينى تصريح كرد: 5050 واحد فعال با ظرفيت زير  واحد فعال با ظرفيت زير 3030درصد، درصد، 
بين بين 3030 تا  تا 6060 درصد و باالتر از  درصد و باالتر از 6060 درصد داريم كه  درصد داريم كه 3333 واحد  واحد 
مربوط به صنعت معدن و تجارت و مربوط به صنعت معدن و تجارت و 1717 طرح مربوط به جهاد  طرح مربوط به جهاد 
رساندن  ظرفيت  حداكثر  به  براى  بايد  كه  است  رساندن كشاورزى  ظرفيت  حداكثر  به  براى  بايد  كه  است  كشاورزى 

واحدها با پيگيرى مشكالت و ارائه تسهيالت تالش كنيم.واحدها با پيگيرى مشكالت و ارائه تسهيالت تالش كنيم.
وى اذعان داشت: از وى اذعان داشت: از 55واحد تملك شده توسط بانكهاى عامل واحد تملك شده توسط بانكهاى عامل 
22مورد مربوط به صنعت معدن و تجارت و مورد مربوط به صنعت معدن و تجارت و 33 واحد مربوط به  واحد مربوط به 

جهاد كشاورزى است. جهاد كشاورزى است. 
فرماندار تويسركان افزود: از فرماندار تويسركان افزود: از 33 واحد تمليكى واگذارى شده  واحد تمليكى واگذارى شده 
و احيا شده يك واحد مربوط به صنعت معدن و تجارت و و احيا شده يك واحد مربوط به صنعت معدن و تجارت و 22  

پروژه مربوط به جهاد كشاورزى است.پروژه مربوط به جهاد كشاورزى است.
وى تأكيد كرد: واحدهايى كه در تمليك بانك هستند واسطه وى تأكيد كرد: واحدهايى كه در تمليك بانك هستند واسطه 
شويم تا با پيگيرى مشكالت و پرداخت تسهيالت واحد فعال شويم تا با پيگيرى مشكالت و پرداخت تسهيالت واحد فعال 

شود.شود.
فرماندار تويسركان با اشاره به اينكه در وضعيت اقتصادى چند فرماندار تويسركان با اشاره به اينكه در وضعيت اقتصادى چند 
واحد شاخص از جمله گاودارى محمدى كه در تملك بانك واحد شاخص از جمله گاودارى محمدى كه در تملك بانك 
بود، امسال فعال شدند و به توليد رسيدند، گفت:  مرغ آذربال بود، امسال فعال شدند و به توليد رسيدند، گفت:  مرغ آذربال 
بزودى  جديد  گذار  سرمايه  جذب  و  شده  انجام  پيگيرى  بزودى با  جديد  گذار  سرمايه  جذب  و  شده  انجام  پيگيرى  با 

فعال مى شودفعال مى شود
وى هدف از تشكيل جلسات ستاد تسهيل را احصا و تعيين وى هدف از تشكيل جلسات ستاد تسهيل را احصا و تعيين 
و  شهرستان  فعال  نيمه  و  راكد  توليدى  واحدهاى  و تكليف  شهرستان  فعال  نيمه  و  راكد  توليدى  واحدهاى  تكليف 
واحدهاى  آمار  افزود:   . كرد  عنوان  آنها  مشكالت  واحدهاى پيگيرى  آمار  افزود:   . كرد  عنوان  آنها  مشكالت  پيگيرى 
احصا شده يا پيگيرى و فعال شود، يا نفر ديگرى كه عالقمند احصا شده يا پيگيرى و فعال شود، يا نفر ديگرى كه عالقمند 

به انجام آن كار است را پيدا و به آنها واگذار شود.به انجام آن كار است را پيدا و به آنها واگذار شود.
حسينى افزود: طرح هاى صنعتى تأثيرگذار در دست اجراى حسينى افزود: طرح هاى صنعتى تأثيرگذار در دست اجراى 

شهرستان هفتگى پيگيرى شود.شهرستان هفتگى پيگيرى شود.
براى  رغبتى  گذارش  سرمايه  طرحى  اگر  كرد:  تأكيد  براى وى  رغبتى  گذارش  سرمايه  طرحى  اگر  كرد:  تأكيد  وى 
ادامه ندارد و يا از شهرستان رفته و با رايزنى برنمى گردد و ادامه ندارد و يا از شهرستان رفته و با رايزنى برنمى گردد و 
دبيرخانه تشخيص مى دهد قابل فعال شدن نيست، آمارش از دبيرخانه تشخيص مى دهد قابل فعال شدن نيست، آمارش از 

ليست پروژه هاى راكد شهرستان خارج شوند.ليست پروژه هاى راكد شهرستان خارج شوند.
فيزيكى  پيشرفت  كه  نيز  هايى  پروژه  كرد:  تصريح  فيزيكى حسينى  پيشرفت  كه  نيز  هايى  پروژه  كرد:  تصريح  حسينى 
بااليى دارند از راكد خارج و جزو پروژه هاى فعال در حال بااليى دارند از راكد خارج و جزو پروژه هاى فعال در حال 

پيگيرى ثبت شوند.پيگيرى ثبت شوند.
فرماندار تويسركان افزود:  در روزهاى آتى نشست با صاحبان فرماندار تويسركان افزود:  در روزهاى آتى نشست با صاحبان 
به  مشكالت  پيگيرى  جهت  راكد  و  فعال  نيمه  هاى  به پروژه  مشكالت  پيگيرى  جهت  راكد  و  فعال  نيمه  هاى  پروژه 

ترتيب اولويت برگزار مى شود.ترتيب اولويت برگزار مى شود.

نشست با صاحبان پروژه هاى نيمه فعال و راكد به ترتيب نشست با صاحبان پروژه هاى نيمه فعال و راكد به ترتيب 
اولويت برگزار مى شوداولويت برگزار مى شود

 سمن ها در بزرگداشت سالروز صدور فرمان 
مبارزه به قاچاق كاال و ارز مشاركت كنند

خريدارى  از  تويسركان  پيش بيمارستانى  اورژانس  رئيس 
يك دستگاه آمبوالنس مدل 315 به ارزش 2 ميليارد تومان 

خبر داد.
اورژانس  به   315 مدل  آمبوالنس  دستگاه  يك  اختصاص 

تويسركان
دستگاه  يك  شدن  اضافه  از  عبدالملكى  فرشاد  فارس، 
آمبوالنس مدل بنز اسپرينتر 315 به ارزش 2 ميليارد تومان 
به امكانات اورژانس خبر داد و اظهار كرد: عالوه بر اين 
اورژانس پيش بيمارستانى تويسركان مجهز به پنج دستگاه 

آمبوالنس فعال و سه دستگاه آمبوالنس پشتيبان است.
وى با اشاره به فعاليت 34 نيروى انسانى در اين مجموعه، 
از جذب سه نيروى ديگر خبر داد و افزود: اقدامات اوليه 
براى جذب اين نيروها در حال انجام است، با اين وجود 
اقدام  دست  در  پايگاه  دو  براى  پيش بيمارستانى  اورژانس 

سركان و فرسفج نيرو نياز دارد.
پايگاه هاى  تويسركان،  پيش بيمارستان  اورژانس  رئيس 
راه اندازى  از  و  كرد  عنوان  پايگاه  پنج  را  اورژانس  فعال 
خبر  فرسفج  و  سركان  شهرهاى  در  اورژانس  پايگاه هاى 
براى  الزم  مجوز  مكان  جانمايى  بر  عالوه  گفت:  و  داد 
است  شده  گرفته  فرسفج  و  سركان  پايگاه هاى  راه اندازى 
ارائه  براى  هم  اورژانس  كنونى  نيروهاى  از  اينكه  ضمن 

خدمات بهره خواهيم برد.
در  بالگرد  پد  سه  حاضر  حال  در  اينكه  به  اشاره  با  وى 
احداث  حال  در  بيمارستان  و  دواليى  گردنه  ميررضى، 

شهيد «سليمانى» داريم گفت: انتقال بيمار با آمبوالنس از 
شهرستان به همدان 50 دقيقه تا يك ساعت زمان مى برد در 

حالى كه زمان انتقال با بالگرد به 12 دقيقه تقليل مى يابد.
عبدالملكى با تاكيد بر اينكه زمان انتقال براى نجات جان 
بيماران اورژانسى بسيار مهم است تاكيد كرد: زمين براى 
شده  اهدا  خيران  سوى  از  ميانده  و  والشجرد  بالگرد  پد 

است.
و  خيرآباد  گردنه  بالگرد  پد  براى  زمين  اينكه  بيان  با  وى 
ورود آورد را منابع طبيعى و زمين پد گردنه را هم اداره 
حمل و نقل جاده اى تأمين كرده اند گفت: عالوه بر چهار 
در  ويژه  به  بالگرد  پد  به  شهرستان،  در  فعال  بالگرد  پد 
محور چهارخطه تويسركان به كنگاور و منطقه خرم رود به 
عنوان يك ضرورت نياز داريم كه اين مهم نيز در اولويت 

ما قرار دارد.
رئيس اورژانس پيش بيمارستان تويسركان گفت: پد بالگرد 
شود،  انجام  آن  زيرسازى  بايد  و  جانمايى  سركان  شهر 
همچنين زمين براى ايجاد پد بالگرد در حميل آباد گرفته 

شده است.
توسط  نقدى  كمك  تومانى  ميليون   15 پرداخت  از  وى 
حسين كزازى، كاظم ضرغام و مصطفى كزازى به اورژانس 
با شيوع ويروس كرونا خبر داد و يادآور شد: خوشبختانه 

از حيث ماسك، دارو و مواد ضدعفونى كمبود نداشتيم.
 4 حدود  نقدى  كمك  از  اشاره  با  پايان  در  عبدالملكى 

ميليون تومانى خير تويسركانى خبر داد.

اختصاص يك دستگاه آمبوالنس مدل 315 
به اورژانس تويسركان

 فرماندار تويسركان در جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان 
گفت:  استان  در  شهرستان  عضويت  اول  رتبه  به  اشاره  با  تويسركان 

وضعيت كتابخانه هاي شهرستان از نظر فيزيكي خوب است
است// مطلق  سرمايه گذاري  فرهنگي  مباحث  در  گذاري  سرمايه 
شهرداري هاي شهرستان در پرداخت نيم درصد كتابخانه ها در استان 

پيشتاز باشند
فرماندار تويسركان در جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان 
گفت:  استان  در  شهرستان  عضويت  اول  رتبه  به  اشاره  با  تويسركان 

وضعيت كتابخانه هاي شهرستان از نظر فيزيكي خوب است.
رسول حسيني به وجود 9 كتابخانه در شهرستان اشاره كرد و افزود: از 

اين تعداد 6 باب شهري و 3 كتابخانه روستايي است.
استان  به  نسبت  شهرستان  سرانه  اول  رتبه  بودن  دارا  به  اشاره  با  وي 
را  آن  كنيم  تالش  بايد  كه  كشيدند  زحمت  ما  از  قبل  كساني  گفت: 

حفظ كنيم.
حسيني با اشاره به سبقه فرهنگي شهرستان با دارا بودن اولين كتابخانه 
نوجوان،  و  كودك  تخصصي  كتابخانه  اولين  داشتن  و  استان  عمومي 
گفت: در سال 95 ، 4463نفر جشنواره رضوي شركت كردند كه امسال 

نيز به طور حتم شاهد حضور گسترده مردم در اين جشنواره هستيم.
وي انتخاب كتابخانه سيد شهاب به عنوان روستاي برتر در ششمين 
جشنواره دوستدار كتاب را يكي ديگر از موفقيت هاي شهرستان عنوان 
شهاب  سيد  كتابخانه  گفت:  كتابخانه  اين  فعاالن  به  تبريك  با  و  كرد 

مشكل زيرساختي دارند كه نيازمند توجه ويژه است.
وي با اشاره به پرداخت نيم درصد درآمد شهرداري ها به اداره كتابخانه 
شهرستان  هاي  شهرداري  كه  داريم،  استان  در  گفت: 31شهرداري  ها 

بايد در پرداخت  نيم درصد سهم شهرداري ها پيشتاز باشند.
فرماندار تويسركان با اشاره به نقدهاي انجام شده در فضاي مجازي 
گفت: هركس در زمينه فرهنگ نظري دارد بيان نمايد و كار فرهنگي 

كند و زمينه جذب كتابخوان را فراهم كند.
وي با بيان اينكه تويسركان داراي سابقه مدنيت فراوان است، افزود: 
درصد  نيم  پرداخت  در  استان  در  شهرستان  شهر  سه  هر  شهرداري 
پيشتاز باشند چرا كه هرچه در مباحث فرهنگي سرمايه گذاري كنيم 

سرمايه گذاري مطلق است.
حسيني به تشكيل هر دوماه يكبار جلسه كتابخانه هاي عمومي تأكيد 

كرد و افزود: بايد به كيفيت جلسات هم توجه شود
و  دانست  مهم   را  فرهنگي  مباحث  و  كتابخواني  بحث  به  توجه  وي 
افزود: اين امر سرمايه گذاري است كه در بلند مدت براي شهرستان 

پاسخ مي دهد.
گفت:  ببندم،  رو  از  را  شمشير   بايد  كه  مطلب  اين  بيان  با  حسيني 
پيشنهاد  با  همراه  و  كارشناسانه  بايد  ميگيرد  صورت  كه  انتقادهايي 

سازنده باشد.
وي حضور خيرين در شهرستان را پررنگ دانست و افزود: خيرين در 

اين امر نيز مانند زمان كرونا به طور حتم حضور مي يابند.
و  كرد  ارزيابي  مهم  را  مباحث  در  جلسه  اعضاي   مشاركت  حسيني 

افزود: اعضا مي توانند دستور جلسه را مشخص نمايند
وي تصريح كرد: پيشنهادات و مطالب در دبيرخانه بر اساس نظرسنجي 

عمومي باشد تا نتيجه مطلوب بدنبال داشته باشد.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان نيز در اين جلسه با اشاره به مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان نيز در اين جلسه با اشاره به 
اينكه انجمن كتابخانه هاى عمومى شهرستان تويسركان نخستين جلسه اينكه انجمن كتابخانه هاى عمومى شهرستان تويسركان نخستين جلسه 
شيوع كرونا هشدارى  استان است گفت:  استان است گفت: شيوع كرونا هشدارى پس از شيوع كرونا در كل  پس از شيوع كرونا در كل 
براى همه ما بود كه بتوانيم به ظرفيت هاى پنهان مانده واقف شده و براى همه ما بود كه بتوانيم به ظرفيت هاى پنهان مانده واقف شده و 

تجربيات خوبى در حوزه ارتقا شرايط مطالعه و تجربيات خوبى در حوزه ارتقا شرايط مطالعه و 
كتابخانه هاى عمومى به دست آوريم.كتابخانه هاى عمومى به دست آوريم.

كتابخانه هاى  براينكه  تأكيد  با  كتابخانه هاى   براينكه  تأكيد  با  زارعى  زارعىعاطفه  عاطفه 
حفظ  هدفشان  و  هستند  محور  كاربر  حفظ عمومى  هدفشان  و  هستند  محور  كاربر  عمومى 
و پايدارى مراجعه كنندگان است تصريح كرد: و پايدارى مراجعه كنندگان است تصريح كرد: 
در  فرصت هايى  بدانيم  كه  شد  باعث  در كرونا  فرصت هايى  بدانيم  كه  شد  باعث  كرونا 
داخل مجموعه است كه از آن ها مغفول هستيم داخل مجموعه است كه از آن ها مغفول هستيم 
كه  دارد  وجود  كتابداران  در  توانمندى هايى  كه و  دارد  وجود  كتابداران  در  توانمندى هايى  و 
مهندسى  سازمانى  فرآيند  در  را  آن ها  مهندسى توانستيم  سازمانى  فرآيند  در  را  آن ها  توانستيم 

كرده و در راه رسيدن به اهداف استفاده كنيم.كرده و در راه رسيدن به اهداف استفاده كنيم.
وى با بيان اينكهوى با بيان اينكه فضاى ما بيشتر سنتى و فيزيكى  فضاى ما بيشتر سنتى و فيزيكى 
است و شيوع اين بيمارى باعث شد كه بدانيم است و شيوع اين بيمارى باعث شد كه بدانيم 
عالوه بر داشته هاى فيزيكى فضاهايى در دنياى عالوه بر داشته هاى فيزيكى فضاهايى در دنياى 
مجازى وجود دارد كه  مى تواند ما را در ادامه مجازى وجود دارد كه  مى تواند ما را در ادامه 
فعاليت ها و همان اصل حفظ و پايدارى كاربران فعاليت ها و همان اصل حفظ و پايدارى كاربران 
پايگاه هاى  تعطيلى  ايام  در  گفت:  كند،  پايگاه هاى كمك  تعطيلى  ايام  در  گفت:  كند،  كمك 

اطالعاتى خود را در اختيار اعضا قرار داديم اطالعاتى خود را در اختيار اعضا قرار داديم 
زارعى اظهار داشت: خوشبختانه در ايام تعطيلى زارعى اظهار داشت: خوشبختانه در ايام تعطيلى 
در  ما  از  مردم  كه  بوديم  آن  شاهد  ها  در كتابخانه  ما  از  مردم  كه  بوديم  آن  شاهد  ها  كتابخانه 
مورد بازگشايى در يافت كتاب مرتبط سؤال مى مورد بازگشايى در يافت كتاب مرتبط سؤال مى 

و  مطالعه  تشنه  همچنان  كه  داريم  بسيارى  كتابخوان  افراد  و  و پرسند  مطالعه  تشنه  همچنان  كه  داريم  بسيارى  كتابخوان  افراد  و  پرسند 
اين  در  نيز  مردم  كه  كنيم  فراهم  را  بسترى  بايد  ما  و  هستند  اين تحقيق  در  نيز  مردم  كه  كنيم  فراهم  را  بسترى  بايد  ما  و  هستند  تحقيق 

مسير قرار گيرند.مسير قرار گيرند.
كه  شد  گرفته  كار  به  و  طراحى  بسيارى  اقدامات  اينكه  بيان  با  كه وى  شد  گرفته  كار  به  و  طراحى  بسيارى  اقدامات  اينكه  بيان  با  وى 
كرد:  تصريح  كرديم  دريافت  نيز  خوبى  بازخوردهاى  كرد: خوشبختانه  تصريح  كرديم  دريافت  نيز  خوبى  بازخوردهاى  خوشبختانه 
كتابداران ما در شهرستان تويسركان توانستند به خوبى با كادر درمان كتابداران ما در شهرستان تويسركان توانستند به خوبى با كادر درمان 

ارتباط بگيرند و در شرايط سخت كارى به معرفى كتاب بپردازند.ارتباط بگيرند و در شرايط سخت كارى به معرفى كتاب بپردازند.
دنبال  به  ما  اينكه  بيان  با  دنبال   به  ما  اينكه  بيان  با  همدان  استان  عمومى  كتابخانه هاى  همدانمديركل  استان  عمومى  كتابخانه هاى  مديركل 
اين  بتوانند  كه  هستيم  سالمت  مدافعان  تجربيات  ساماندهى  و  اين جمع  بتوانند  كه  هستيم  سالمت  مدافعان  تجربيات  ساماندهى  و  جمع 
شبكه هاى  ويژه  به  مختلف  فضاهاى  در  مردم  عموم  با  را  شبكه هاى تجربيات  ويژه  به  مختلف  فضاهاى  در  مردم  عموم  با  را  تجربيات 
اجتماعى به اشتراك بگذارند، گفت: امروز فرزندان ما به دنبال كسب اجتماعى به اشتراك بگذارند، گفت: امروز فرزندان ما به دنبال كسب 
اطالعات در فضاى مجازى هستند بنابراين بايد شرايطى فراهم شود اطالعات در فضاى مجازى هستند بنابراين بايد شرايطى فراهم شود 

كه با منابع موثق مواجه شوند. كه با منابع موثق مواجه شوند. 
نهاد  اينكه  به  اشاره  با  همدان  استان  عمومى  كتابخانه هاى  نهاد مديركل  اينكه  به  اشاره  با  همدان  استان  عمومى  كتابخانه هاى  مديركل 
كتابخانه هاى عمومى دسترسى به اپليكيش هايى چون طاقچه را براى كتابخانه هاى عمومى دسترسى به اپليكيش هايى چون طاقچه را براى 
كتابخوانان فعال فراهم كرد و در اختيار آنان قرار داد خاطرنشان كرد: كتابخوانان فعال فراهم كرد و در اختيار آنان قرار داد خاطرنشان كرد: 
دوره آزمايشى اين اپليكيشن در حال انجام است تا بتوان آن را به طور دوره آزمايشى اين اپليكيشن در حال انجام است تا بتوان آن را به طور 

كامل تسرى داد.كامل تسرى داد.
كمك  كتابخانه ها  به  دهياران  و  شهرداران  وقتى  اينكه  بيان  با  كمك زارعى  كتابخانه ها  به  دهياران  و  شهرداران  وقتى  اينكه  بيان  با  زارعى 
كار  به  مضاعفى  تالش  و  يافته  بيشترى  انگيزه  ما  كتابداران  كار مى كنند  به  مضاعفى  تالش  و  يافته  بيشترى  انگيزه  ما  كتابداران  مى كنند 
نيم  محل  از  عمومى  كتابخانه هاى  جارى  هزينه هاى  گفت:  نيم مى گيرند  محل  از  عمومى  كتابخانه هاى  جارى  هزينه هاى  گفت:  مى گيرند 
در  نيز  شهردارى ها  مى شود.  تأمين  شهردارى ها  درآمدهاى  در درصد  نيز  شهردارى ها  مى شود.  تأمين  شهردارى ها  درآمدهاى  درصد 
برنامه هاى خود به دنبال  تأثير مثبت بر رفتار شهروندان هستند با با برنامه هاى خود به دنبال  تأثير مثبت بر رفتار شهروندان هستند با با 

فرهنگ سازى بتوانند هزينه هاى خود را كاهش دهند.فرهنگ سازى بتوانند هزينه هاى خود را كاهش دهند.
دوستدار  روستاى  درباره  همدان  استان  عمومى  كتابخانه هاى  دوستدار مديركل  روستاى  درباره  همدان  استان  عمومى  كتابخانه هاى  مديركل 
كتاب نيز گفت: كتاب نيز گفت: 2121 پرونده از استان براى ششمين جشنواره روستاها و  پرونده از استان براى ششمين جشنواره روستاها و 
عشاير دوستدار كتاب در سال گذشته ارسال شد كه عشاير دوستدار كتاب در سال گذشته ارسال شد كه 66 روستا از استان  روستا از استان 
همدان در جمع همدان در جمع 6060 روستاى برتر كشور قرار گرفت و در  روستاى برتر كشور قرار گرفت و در 1010 روستاى  روستاى 

برتر كشورى روستاى سيد شهاب نيز معرفى شد.برتر كشورى روستاى سيد شهاب نيز معرفى شد.
كتاب  امانت  تنها  كتابخانه ها  فعاليت  از  هدف  اينكه  بيان  با  كتاب زارعى  امانت  تنها  كتابخانه ها  فعاليت  از  هدف  اينكه  بيان  با  زارعى 

افراد  رفتار  در  اميدواريم  كرد:  اظهار  افراد نيست  رفتار  در  اميدواريم  كرد:  اظهار  نيست 
تأثير  نوجوانان  و  كودكان  ويژه  به  تأثير جامعه  نوجوانان  و  كودكان  ويژه  به  جامعه 
تغيير   ايجاد  ما  تالش  بگذاريم.  جاى  بر  تغيير  مثبت  ايجاد  ما  تالش  بگذاريم.  جاى  بر  مثبت 
منطقه  اجتماعى  و  فرهنگى  ساختار  در  منطقه مثبت  اجتماعى  و  فرهنگى  ساختار  در  مثبت 
و ارائه مشاوره فرهنگى و اطالعاتى به مراجعه و ارائه مشاوره فرهنگى و اطالعاتى به مراجعه 

كنندگان است.كنندگان است.
وى در ادامه از همكارى شهردارى تويسركان وى در ادامه از همكارى شهردارى تويسركان 
با كتابخانه هاى عمومى قدردانى كرد و افزود: با كتابخانه هاى عمومى قدردانى كرد و افزود: 
وقتى شهردارى براى فرهنگ دغدغه دارند جا وقتى شهردارى براى فرهنگ دغدغه دارند جا 

دارد كه از آنان تقدير كنيم.دارد كه از آنان تقدير كنيم.
شهرستان  عمومى  كتابخانه هاى  اداره  شهرستان رئيس  عمومى  كتابخانه هاى  اداره  رئيس 
تويسركان نيز در اين جلسه با بيان اينكه رتبه تويسركان نيز در اين جلسه با بيان اينكه رتبه 
اول سرانه زيربنا كتابخانه هاى عمومى استان به اول سرانه زيربنا كتابخانه هاى عمومى استان به 
  33 كرد:  اظهار  دارد  تعلق  تويسركان  كرد: شهرستان  اظهار  دارد  تعلق  تويسركان  شهرستان 
هزار و هزار و 818818 متر مربع كل مساحت كتابخانه هاى  متر مربع كل مساحت كتابخانه هاى 
اين  در  زيربنا  سرانه  است.  تويسركان  اين عمومى  در  زيربنا  سرانه  است.  تويسركان  عمومى 
شهرستان  به شهرستان  به 3,763,76 به ازاى هر  به ازاى هر 100100 نفر مى رسد  نفر مى رسد 

كه در استان كه در استان 2,642,64 و در كشور  و در كشور 1,681,68 است. است.
روستايى  كتابخانه  روستايى   كتابخانه   33 تويسركان  در  اينكه  به  اشاره  با  كريمى  تويسركان مهدى  در  اينكه  به  اشاره  با  كريمى  مهدى 
اعضاى  اعضاى   سال 9797  انتهاى  در  افزود:  هستند  فعال  شهرى  كتابخانه  سال   انتهاى  در  افزود:  هستند  فعال  شهرى  كتابخانه   66 و و 
كتابخانه هاى عمومى اين شهرستان كتابخانه هاى عمومى اين شهرستان 66 هزار و  هزار و 145145 نفر بودند كه اين  نفر بودند كه اين 

تعداد در پايان بهمن ماه سال تعداد در پايان بهمن ماه سال 13981398 به  به 66 هزار و  هزار و 539539 نفر رسيدند. نفر رسيدند.
وى با بيان اينكه كتابخانه هاى عمومى به دليل شيوع ويروس كرونا از وى با بيان اينكه كتابخانه هاى عمومى به دليل شيوع ويروس كرونا از 
سوم اسفند ماه تعطيل شدند افزود: با وجود اينكه سوم اسفند ماه تعطيل شدند افزود: با وجود اينكه 1111 ماه را با  ماه را با 1212 ماه  ماه 
مقايسه مى كنيم در شهرستان تويسركان با رشد هفت درصدى اعضا مقايسه مى كنيم در شهرستان تويسركان با رشد هفت درصدى اعضا 

مواجه هستيم.مواجه هستيم.
در  داد:  ادامه  تويسركان  شهرستان  عمومى  كتابخانه هاى  اداره  رئيس  در   داد:  ادامه  تويسركان  شهرستان  عمومى  كتابخانه هاى  اداره  رئيس   
كتابخانه هاى  عضو  كتابخانه هاى   عضو   6,436,43 نفر  نفر   هر 100100  ازاى   به  تويسركان  هر شهرستان  ازاى   به  تويسركان  شهرستان 
اين  مى رسد.  نفر  اين   مى رسد.  نفر   4,494,49 به  استان  در  سرانه  اين  كه  هستند   به عمومى  استان  در  سرانه  اين  كه  هستند   عمومى 
به  بايد  تويسركان  شهرستان  در  توسعه  ششم  برنامه  پايان  در  به عدد   بايد  تويسركان  شهرستان  در  توسعه  ششم  برنامه  پايان  در  عدد  

7,807,80 برسانيم. برسانيم.
در  موجود  كتاب هاى  تعداد  در   موجود  كتاب هاى  تعداد   9797 سال  در  كرد:  خاطرنشان  سال كريمى  در  كرد:  خاطرنشان  كريمى 
كتابخانه هاى عمومى شهرستان تويسركان كتابخانه هاى عمومى شهرستان تويسركان 9393 هزار و  هزار و 1111 نسخه كتاب  نسخه كتاب 
بود و در سال بود و در سال 9898 به بيش از  به بيش از 9595 هزار نسخه رسيد. از همين رو شاهد  هزار نسخه رسيد. از همين رو شاهد 

رشد سه درصدى در حوزه منابع هستيم.رشد سه درصدى در حوزه منابع هستيم.
را  كتابخانه ها  در  موجود  كتاب هاى  عمده  اينكه  به  اشاره  با  را وى  كتابخانه ها  در  موجود  كتاب هاى  عمده  اينكه  به  اشاره  با  وى 
كتاب هاى دينى و ادبيات تشكيل مى دهند و پس از آن كتب تاريخى و كتاب هاى دينى و ادبيات تشكيل مى دهند و پس از آن كتب تاريخى و 
ساير عناوين قرار دارد گفت: به ازاى هر ساير عناوين قرار دارد گفت: به ازاى هر 100100 نفر  نفر 9797 نسخه كتاب در  نسخه كتاب در 
كتابخانه هاى عمومى شهرستان تويسركان وجود دارد كه در استان به كتابخانه هاى عمومى شهرستان تويسركان وجود دارد كه در استان به 

7777 نسخه براى هر  نسخه براى هر 100100 نفر مى رسد. نفر مى رسد.
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان تويسركان با بيان اينكه در رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان تويسركان با بيان اينكه در 
پايان سال پايان سال 9797، ، 7777 هزار و  هزار و 191191 نسخه كتاب در اين شهرستان به امانت  نسخه كتاب در اين شهرستان به امانت 
رفته است اظهار كرد: در سال رفته است اظهار كرد: در سال 9898 اين تعداد به  اين تعداد به 6767 هزار و  هزار و 854854 نسخه  نسخه 
سال  دو  اگر  اما  بودند  تعطيل  كتابخانه ها  ماه  اسفند  در  كه  چرا  سال رسيد  دو  اگر  اما  بودند  تعطيل  كتابخانه ها  ماه  اسفند  در  كه  چرا  رسيد 
بخش  در  درصدى  بخش   در  درصدى  رشد 22  شاهد  كنيم،  مقايسه  ماه  رشد   شاهد  كنيم،  مقايسه  ماه  در 1111  را  در گذشته  را  گذشته 

امانات خواهيم بود.امانات خواهيم بود.
اجتماعى  علوم  و  ادبيات  دينى،  كتاب هاى  اينكه  به  اشاره  با  اجتماعى كريمى  علوم  و  ادبيات  دينى،  كتاب هاى  اينكه  به  اشاره  با  كريمى 

بيشترين آمار امانت را به خود اختصاص دادند افزود: بيشترين آمار امانت را به خود اختصاص دادند افزود: 1111 درصد امانت  درصد امانت 
متوسطه  دوره  در  درصد  متوسطه   دوره  در  درصد   1717 و  ارشد  كارشناسى  دوره  در  و گيرندگان  ارشد  كارشناسى  دوره  در  گيرندگان 
هستند. كمترين تعداد مخاطبين كتابخانه هاى عمومى هم به حوزه دكترا هستند. كمترين تعداد مخاطبين كتابخانه هاى عمومى هم به حوزه دكترا 

باز مى گردد.باز مى گردد.
رسالت  مهم ترين  كه  فرهنگى  برنامه هاى  بخش  در  كرد:  تصريح  رسالت وى  مهم ترين  كه  فرهنگى  برنامه هاى  بخش  در  كرد:  تصريح  وى 
مانند  مختلفى  برنامه هاى  مى شود  محسوب  عمومى  مانند كتابخانه هاى  مختلفى  برنامه هاى  مى شود  محسوب  عمومى  كتابخانه هاى 
 ... و  كتاب  نقد  جلسات  كتابخوانى،  مسابقات  كتابخانه اى،  ... مسابقات  و  كتاب  نقد  جلسات  كتابخوانى،  مسابقات  كتابخانه اى،  مسابقات 

برگزار شده است.برگزار شده است.
اينكه  بيان  با  تويسركان  شهرستان  عمومى  كتابخانه هاى  اداره  اينكه رئيس  بيان  با  تويسركان  شهرستان  عمومى  كتابخانه هاى  اداره  رئيس 
را  آموزان  دانش  كه  مى شود  برگزار  مدارس  در  مفيدى  را برنامه هاى  آموزان  دانش  كه  مى شود  برگزار  مدارس  در  مفيدى  برنامه هاى 
سه  گذشته  سال  در  داد:  ادامه  مى كند  آشنا  مطالعه  و  كتاب  دنياى  سه با  گذشته  سال  در  داد:  ادامه  مى كند  آشنا  مطالعه  و  كتاب  دنياى  با 
مسابقه  كتابخوانى شهرستانى كه مهم ترين آن مسابقه كسب و كار و با مسابقه  كتابخوانى شهرستانى كه مهم ترين آن مسابقه كسب و كار و با 

محوريت شهر سركان بود؛ برگزار شد.محوريت شهر سركان بود؛ برگزار شد.
به  مختلفى  نمايشگاه هاى  و  برنامه ها  اينكه  به  اشاره  با  به كريمى  مختلفى  نمايشگاه هاى  و  برنامه ها  اينكه  به  اشاره  با  كريمى 
مناسبت هاى گوناگون در سطح شهرستان برگزار شده است خاطرنشان مناسبت هاى گوناگون در سطح شهرستان برگزار شده است خاطرنشان 
كرد: در نهمين دوره جشنواره كتابخوانى رضوى  بيش از كرد: در نهمين دوره جشنواره كتابخوانى رضوى  بيش از 44 هزار و  هزار و 
600600 نفر در شهرستان تويسركان شركت كردند كه براى نخستين بار  نفر در شهرستان تويسركان شركت كردند كه براى نخستين بار 

اختتاميه شهرستانى نيز برگزار شد.اختتاميه شهرستانى نيز برگزار شد.
وى درباره اقدامات انجام شده در دوران شيوع بيمارى كرونا و تعطيلى وى درباره اقدامات انجام شده در دوران شيوع بيمارى كرونا و تعطيلى 
با  رضوى  كتابخوانى  جشنواره  دهمين  گفت:  عمومى  با كتابخانه هاى  رضوى  كتابخوانى  جشنواره  دهمين  گفت:  عمومى  كتابخانه هاى 
سراسر  با  همزمان  تويسركان  شهرستان  در  مجازى  فضاى  سراسر محوريت  با  همزمان  تويسركان  شهرستان  در  مجازى  فضاى  محوريت 
استان و البته كشور آغاز شد. كتابداران با وجود تعطيلى كتابخانه ها، با استان و البته كشور آغاز شد. كتابداران با وجود تعطيلى كتابخانه ها، با 

تمام توان برگزارى اين مسابقه را دنبال مى كنند.تمام توان برگزارى اين مسابقه را دنبال مى كنند.
اينكه  بيان  با  تويسركان  شهرستان  عمومى  كتابخانه هاى  اداره  اينكه رئيس  بيان  با  تويسركان  شهرستان  عمومى  كتابخانه هاى  اداره  رئيس 
كتابداران با فعال كردن شبكه هاى اجتماعى به اعضاى خود خدمات كتابداران با فعال كردن شبكه هاى اجتماعى به اعضاى خود خدمات 
مختلف  پويش هاى  اجراى  و  كتاب  معرفى  كرد:  تصريح  دادند  مختلف ارائه  پويش هاى  اجراى  و  كتاب  معرفى  كرد:  تصريح  دادند  ارائه 
همچنان  كه  شد  انجام  كتابداران  توسط  مجازى  شبكه هاى  بستر  همچنان در  كه  شد  انجام  كتابداران  توسط  مجازى  شبكه هاى  بستر  در 

ادامه دارد.ادامه دارد.
كريمى با اشاره به اينكه كتابخانه هاى عمومى به طور كامل ضدعفونى كريمى با اشاره به اينكه كتابخانه هاى عمومى به طور كامل ضدعفونى 
رعايت  منظور  به  كتابداران  نياز  مورد  تجهيزات  داد:  ادامه  رعايت شدند  منظور  به  كتابداران  نياز  مورد  تجهيزات  داد:  ادامه  شدند 
پروتكل هاى بهداشتى تهيه و در اختيار آن ها قرار داده شده و اقدامات پروتكل هاى بهداشتى تهيه و در اختيار آن ها قرار داده شده و اقدامات 

حفاظتى انجام شده است.حفاظتى انجام شده است.
وى با بيان اينكه نشست مجازى كتابخوان با موضوع عفاف و حجاب وى با بيان اينكه نشست مجازى كتابخوان با موضوع عفاف و حجاب 
با  مى توانند  مردم  همه  كرد:  خاطرنشان  شد  برگزار  شهرستان  در  با نيز  مى توانند  مردم  همه  كرد:  خاطرنشان  شد  برگزار  شهرستان  در  نيز 
مراجعه به صفحه كتابخوان همدان در اين نشست هاى مجازى شركت مراجعه به صفحه كتابخوان همدان در اين نشست هاى مجازى شركت 

كنند و از مباحث آن استفاده نمايند.كنند و از مباحث آن استفاده نمايند.
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان تويسركان گفت: به همت رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان تويسركان گفت: به همت 
كتابخانه عمومى بعثت، روستاى سيد شهاب به عنوان روستاى دوستدار كتابخانه عمومى بعثت، روستاى سيد شهاب به عنوان روستاى دوستدار 

كتاب در جشنواره روستاها و عشاير دوستدار كتاب برگزيده شد.كتاب در جشنواره روستاها و عشاير دوستدار كتاب برگزيده شد.
كريمى با بيان اينكه مبلغ كريمى با بيان اينكه مبلغ 5050 ميليون تومان به عنوان جايزه براى اين  ميليون تومان به عنوان جايزه براى اين 
هنوز  مبلغ  اين  البته  كرد:  اظهار  است  شده  گرفته  نظر  در  هنوز كتابخانه  مبلغ  اين  البته  كرد:  اظهار  است  شده  گرفته  نظر  در  كتابخانه 

تخصيص نيافته است اما حواله هاى آن را دريافت كرديم.تخصيص نيافته است اما حواله هاى آن را دريافت كرديم.
شهرستان  عمومى  كتابخانه هاى  كنون،  تا  شهرستان   عمومى  كتابخانه هاى  كنون،  تا   13931393 سال  از  افزود:  سال وى  از  افزود:  وى 
مختلف  حوزه هاى  در  را  برتر  عناوين  همه  كه  توانستند  مختلف تويسركان  حوزه هاى  در  را  برتر  عناوين  همه  كه  توانستند  تويسركان 
به دست آورند به طورى كه عناوينى چون بهترين مسؤول كتابخانه، به دست آورند به طورى كه عناوينى چون بهترين مسؤول كتابخانه، 
گذشته  سال هاى  در  را  كتاب  دوستدار  روستاى  و  كتابخوان  گذشته بهترين  سال هاى  در  را  كتاب  دوستدار  روستاى  و  كتابخوان  بهترين 

كسب كرديم.كسب كرديم.

به همت كتابخانه عمومى بعثت، روستاى سيد شهاب به عنوان روستاى دوستدار كتاب در جشنواره 
روستاها و عشاير دوستدار كتاب در كشور برگزيده شد
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هفته نامه فرهنگى، اقتصادى، ورزشى، سياسى، طنز و سرگرمى سالم، معلومات عمومى، هنرى و...
سال چهاردهم، شنبه 31  خرداد 99 ، 28 شوال 1441،   20 مى 2020، شماره 562

آرامستان تويسركان به دليل مشكالت بهداشتى و زيست محيطى بايد از مكان فعلى جابجا شود.آرامستان تويسركان به دليل مشكالت بهداشتى و زيست محيطى بايد از مكان فعلى جابجا شود.
فرماندار شهرستان تويسركان در جلسه با  مدير كل اوقاف و امور خيريه استان همدان ضمن بيان اين مطلب با اشاره فرماندار شهرستان تويسركان در جلسه با  مدير كل اوقاف و امور خيريه استان همدان ضمن بيان اين مطلب با اشاره 

به نظرات كارشناسان امر گفت:به نظرات كارشناسان امر گفت: وجود قبرستان در هر مكانى روى آب زيرزمينى و روح و روان تأثير منفى دارد وجود قبرستان در هر مكانى روى آب زيرزمينى و روح و روان تأثير منفى دارد
رسول حسينى با اشاره به ظرفيت محدود قبرستان فعلى گفت: باالخره آرامستان در طى چندسال آينده بايد جابجا رسول حسينى با اشاره به ظرفيت محدود قبرستان فعلى گفت: باالخره آرامستان در طى چندسال آينده بايد جابجا 

شود، پس بهتر است زودتر كار انجام شود.شود، پس بهتر است زودتر كار انجام شود.
وى با بيان اينكه بسيج سازندگى در حال مطالعه طرح قبرستان است، گفت: طرح جامعى براى قبرستان جديد واقع وى با بيان اينكه بسيج سازندگى در حال مطالعه طرح قبرستان است، گفت: طرح جامعى براى قبرستان جديد واقع 

در امام زاده ناصر ديده شده است.در امام زاده ناصر ديده شده است.
حسينى تعريض جاده دسترسى به امام زاده ناصر را از مزاياى انتقال قبرستان به اين منطقه عنوان كرد و افزود: عالوه حسينى تعريض جاده دسترسى به امام زاده ناصر را از مزاياى انتقال قبرستان به اين منطقه عنوان كرد و افزود: عالوه 

بر اينكه خيابان هاى اطراف تعريض مى شود بلوار وسط نيز ايجاد مى شود.بر اينكه خيابان هاى اطراف تعريض مى شود بلوار وسط نيز ايجاد مى شود.
مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان نيز در اين جلسه با تأكيد بر اينكه در صورتى كه آرامستان با طرح جامع مديركل اوقاف و امور خيريه استان همدان نيز در اين جلسه با تأكيد بر اينكه در صورتى كه آرامستان با طرح جامع 
امامزاده مغايرت نداشته باشد، مشكلى براى جابجايى آرامستان وجود ندارد، گفت: مجوز از تهران گرفته شده و جلسه امامزاده مغايرت نداشته باشد، مشكلى براى جابجايى آرامستان وجود ندارد، گفت: مجوز از تهران گرفته شده و جلسه 

اى با شهردارى در راستاى الزامات و موانع بايد برگزار شود.اى با شهردارى در راستاى الزامات و موانع بايد برگزار شود.
حجت االسالم و المسلمين زين العابدينى تأكيد كرد: كار مردم را نمى توان بخاطر تعصبات نگه داشتحجت االسالم و المسلمين زين العابدينى تأكيد كرد: كار مردم را نمى توان بخاطر تعصبات نگه داشت

وى افزود: در جلسه با شهردارى بايد نحوه اجرا و مديريت و امنيت مشخص شود و در صورتى كه شهردارى نتواند وى افزود: در جلسه با شهردارى بايد نحوه اجرا و مديريت و امنيت مشخص شود و در صورتى كه شهردارى نتواند 
امنيت را تأمين كند مى تواند به اوقاف محول نمايد.امنيت را تأمين كند مى تواند به اوقاف محول نمايد.

وى در خصوص موقوفه بودن شهرك صنعتى تويسركان گفت: دو راهكار دارد  كه يا پالك موجود را افراز و پالك وى در خصوص موقوفه بودن شهرك صنعتى تويسركان گفت: دو راهكار دارد  كه يا پالك موجود را افراز و پالك 
اوقافى برداشته و بقيه مشكلى نباشد، يا بفروشيم و ما حاضريم سهم را بفروشيم ولى بجاى پول ملك تحويل دهند.اوقافى برداشته و بقيه مشكلى نباشد، يا بفروشيم و ما حاضريم سهم را بفروشيم ولى بجاى پول ملك تحويل دهند.

زين العابدينى با بيان اينكه اين مشكل قابل حل است گفت: جلسه اى با حضور مدير شركت شهرك صنعتى، برگزار زين العابدينى با بيان اينكه اين مشكل قابل حل است گفت: جلسه اى با حضور مدير شركت شهرك صنعتى، برگزار 
مى كنيم و آن را حل مى كنيم.مى كنيم و آن را حل مى كنيم.

مشكل موقوفه بودن شهرك صنعتى تويسركان
 حل مى شود

ادارى  امور  و  بازرسى  نظارت،  كميسيون  رئيس 
زمين  تفكيك  روند  گفت:  همدان  شهر  شوراى 
در شهر همدان متاسفانه همراه با دست اندازهاى 
ادارى، بسيار طول مى كشد و اداره راه وشهرسازى 
تكليف  اصالحى،   101 ماده  اينكه  على رغم 
كرده  مشخص  را  شهرى  اراضى  تفكيك كننده 
است، از مالكين، سهم دولت را تقاضا مى كند كه 
در اين راستا انتظار مى رود از قانون تمكين كنند.

ماده  استناد  به  افزود:  عسگريان  مسعود  سيد 
دادگسترى  شهردارى ها،  قانون  اصالحى   101
در  را  الزم  درخواست هاى  اسناد  ثبت  اداره  و 
و  شهردارى  و  كرده  ثبت  اراضى  تفكيك  حوزه 
و  دهند  انجام  را  ادارى  مباحث  شهرسازى  راه 
دريافت سهم بيش از حدنصاب تعيين شده در 

قانون، خالف مقررات است.
در  زمين  گرانى  عوامل  از  يكى  داد:  ادامه  وى 
محدوده شهر همدان اين بوده كه تفكيك مناسب 
در  است؛  نشده  انجام  همدان  شهر  در  زمين 
حالى كه بر جمعيت شهر افزوده مى شود و توليد 

مسكن محدود است و در واقع، عرضه و تقاضا 
متعادل نيست.

عسگريان؛ وجود 10 هزار واحد خالى را متعلق 
به بخش خصوصى برشمرد و گفت: دولت بايد 
مسكن  زيرا  كند؛  تامين  قيمت  ارزان  واحدهاى 
قشر  براى  را  قيمت  ارزان  مسكن  ميزان  مهر 
گذشته  سال   7 طى  اما  كرد،  فراهم  آسيب پذير 
نبوديم  شاهد  را  قيمت  ارزان  مسكن  توليد 
مسكن  به  ضرورى  نياز  آسيب پذير  اقشار  و 

ارزن قيمت دارد.
ادارى  امور  و  بازرسى  نظارت،  كميسيون  رئيس 
شهر  در  اينكه  بر  تأكيد  با  همدان  شهر  شوراى 
حوزه  در  مردم  سرمايه گذارى  عمدتا  همدان 
اين  گفت:  است؛  آن  زيرمجموعه هاى  و  مسكن 
مهم يكى از علل اساسى افزايش قيمت مسكن 
عمومى  سياست هاى  بايد  ديگر  سوى  از  است؛ 
وزارت راه وشهرسازى بر اين محور باشد تا در 
استان و كشور بخش عمده مسكن را براى اقشار 

آسيب پذير توليد كند.

رئيس كميسيون نظارت، بازرسى و امور ادارى شورا:

مسكن ارزان قيمت تأمين شود

چند چند نشستى با شورا نشينان تويسركان
لحظهلحظه

 با  با 
اينترنتاينترنت

سامانه هاى سهام عدالت پر از خطاست
افزوده  مردم  دغدغه هاى  به  را  دغدغه اى  عدالت،  سهام  سامانه هاى  پرتكرار  اشكاالت   
است. از پيغام هاى خطاى سامانه سهام عدالت بورس و سامانه سهام عدالت كارگزارى ها 

تا فروش سهام از طريق كارگزارى ها و عدم امكان تغيير روش آزاد سازى.
به گزارش «تابناك» به نقل از مهر، سال 85 كه سهام بهترين شركت هاى دولتى به مردم 
واگذار شد، پيش بينى آزاد سازى آن بعد از ده سال ديده شده بود اما اكنون كه بعد از 14 
سال اين سهام آزاد شده است، ايرادهاى پرتكرار سامانه هاى بورس و كارگزارى ها تبديل 

به سنگ بزرگى تبديل شده است.
دولت در آن زمان با هدف كمك به معيشت دهك هاى پايين درآمدى و از طرفى باال رفتن 
بهره ورى برخى از شركت هاى دولتى از جمله پااليشگاه ها و پتروشيمى ها، درصدى از 
سهام آنها را به مردم واگذار كرد و مقرر شد ده سال امكان فروش و انتقال سود اين سهام 
به مردم، مسدود باشد و از محل سود اين سهام، قيمت اوليه سهام به دولت پرداخت شود.
در سال 95 كه موعد آزادسازى سهام عدالت فرا رسيد به دليل اينكه اين شركت ها به اندازه 
كافى سود ده نبودند سهامى كه براى همه مردم يك ميليون تومان بود عمًال به جز براى 
برخى از اقشار آسيب پذير، به حدود نصف اين مبلغ كاهش يافت و به اين ترتيب دولت 

قيمت اوليه سهام را تسويه كرد.
فارغ از اين ماجرا، در سال 95 دولت، اليحه آزاد سازى سهام عدالت را تدوين كرد و به 
مجلس فرستاد اما به دليل تعلل مجلسى ها، هيچ وقت به بررسى صحن نرسيد تا نهايتًا 
رئيس جمهور در ماه هاى پايانى سال 98 با ارسال دو نامه به مقام معظم رهبرى اجازه 

آزادسازى را اخذ كرد و نهايتًا اين اتفاق در 8 ارديبهشت 99 عملياتى شد.
دولت براى آزاد سازى سهام عدالت، دو روش مستقيم و غير مستقيم را تعيين كرد. به اين 
samanese. نحو كه سهامداران متمايل به مديريت شخصى سهام عدالت با مراجعه به
ir مى توانستند تا پنج شنبه 29 خرداد 99 آزادسازى مستقيم را انتخاب كنند و افرادى كه 
قصد مديريت شخصى نداشتند، سامانه به صورت خود كار روش غير مستقيم را براى 
آنها انتخاب مى كرد اين افراد مديريت سهام عدالت خود را براى هميشه به شركت هاى 
سرمايه گذارى استان خود مى سپارند اما در عوض به اندازه ارزش سهام عدالت، سهامدار 

شركت هاى سرمايه گذارى استانى مى شوند.
ناگفته مشخص است كه امكان فروش سهام عدالت به روش غير مستقيم تنها بعد از ورود 
شركت هاى استانى به بورس امكان پذير است و آن زمان است كه تكليف آن مشخص 
كرده اند  تالش  مدت  اين  در  سازى  خصوصى  سازمان  و  بورس  سازمان  اما  شد  خواهد 

امكان فروش سهام عدالت به روش مستقيم را فراهم كنند.
دو روش فروش سهام عدالت چه بود؟

اين امكان عمًال به دو روش براى سهامداران سهام عدالت ايجاد شد. روش اول، فروش 
از طريق ثبت سفارش به بانك ها و روش دوم، فروش از طريق كارگزارى ها. طبق پيگيرى 
خبرنگار مهر، شيوه اجراى فروش سهام عدالت در هر دو روش ماالمال از ابهام، نقص و 

خطاهاى رفع نشده است.
در روش اول كه ثبت سفارش فروش در بانك ها انجام مى شود، هيچ راهى براى پيگيرى 
كه  هستند  بسيارى  سهامداران  دليل  همين  به  است؛  نشده  تعريف  عدالت  سهام  فروش 
سفارش فروش سهام خود را نزد بانك ثبت كرده اند اما هيچ خبرى از فروش سهام شأن 
نيست و بدتر آنكه امكان پيگيرى از بانك هم وجود ندارد و سهامداران عدالت دستشان به 
جايى بند نيست. متوليان اجراى آزاد سازى سهام عدالت نيز اعالم كرده اند كه در صورتى 
كه واريز وجه تا ده روز پس از ثبت سفارش فروش انجام نشود، مشكل از شماره شباى 

سهامدار است.
فروش از طريق كارگزارى ها با اشكاالت فراوان همراه است

بورس  فضاى  بودن  آزموده  دليل  به  مى رسيد  بنظر  كه  عدالت  سهام  فروش  دوم  روش 
شده  همراه  اجرا  در  عجيب ترى  و  بيشتر  خطاهاى  با  بالعكس  باشد،  تر  خطا  كم  روشى 
است. در اين روش سهامداران مى بايست پس از دريافت كد بورسى، در سامانه فروش 
سهام عدالت يكى از كارگزارى هاى رسمى كشور به صورت اينترنتى ثبت نام كند. در اين 
گام بايد كدملى و شماره تلفن همراهى كه به نام خود سهامدار است وارد شود اما همين 
موضوع براى بسيارى از سهامداران ايجاد مشكل كرده است. تماس هاى مكرر سهامداران 
با خبرگزارى مهر حاكى است خطايى مانند «شماره تلفن همراه نامعتبر است» يا «كدملى 
اشتباه است» يا «دارنده اين كدملى سهام عدالت ندارد (درحالى كه سهام عدالت فرد در 
مختلف  كارگزارى هاى  عدالت  سهام  سامانه  در  است)»  شده  تأييد  عدالت  سهام  سامانه 
را  مردم  نارضايتى  كه  مى شود  مشاهده  فارابى  و  آگاه  مفيد،  كارگزارى  جمله  از  كشور 

برانگيخته است.
با پيگيرى خبرنگار مهر، سخنگوى ستاد آزادسازى سهام عدالت خبر از امكان تغيير شماره 
همراه در سامانه كارگزارى ها داد اما در سايت كارگزارى فارابى تنها گزينه آن قرار داده 
شده و كاركردى ندارد در سايت دو كارگزارى رسمى و معتبر ديگر كشور نيز خبرى از 

اين تغيير نيست.
بايد بر كارگزارى ها نظارت شود / مردم معطل فروش كارگزارى ها هستند

اما مشكل به همين جا ختم نمى شود. پس از اينكه هفت خان رستم تمام شد و با هر 
زحمتى ثبت نام در سايت كارگزارى ها انجام شد، مشكل بعدى فروش سهام عدالت است.

به گفته سخنگوى ستاد آزادسازى سهام عدالت، كارگزارى ها دو روز بعد از فروش سهام 
مهر  خبرنگار  پيگيرى  اساس  بر  اما  كنند.  واريز  سهامدار  حساب  به  را  پول  بايد  عدالت 
براى برخى از سهامداران مدت زمان زيادى حتى در برخى موارد بيش از 15 روز از ثبت 
فروش سهام عدالت مى گذرد اما نه تنها وجهى واريز نشده بلكه اطالعى نيز بابت فروش 
يا عدم فروش سهام عدالت توسط كارگزارى ارائه نمى شود و مشخص نيست سهام فرد 

چه روزى و به قيمت كدام روز تابلو به فروش خواهد رفت.

يكى از متبلورترين نهاديهايى كه وجوب 
حضور آن در جامعه در رژيم گذشته نيز 
احساس شده و در برنامه هاى كارى در 
دستور كار قرار گرفته بود شوراى شهر 
بود كه البته در آن زمان با نام انجمنهاى 
ايالتى و واليتى تعريف شده و در چند 
شكل  به  انقالب  پيروزى  از  پس  سال 
كشور  ساسيت  عرصه  به  پا  امروزى 
دوره  پنج  گذشت  از  پس  هرچند  نهاد. 
از عمر اين شوراها هنوز آنچنان كه بايد 
و شايد جايگاه اصلى خود را در جامعه 
باز نكرده و حتى حيطه عملكردى اين 
پيدا  تقليل  شهردارى  به  شهر،  از  شورا 
نامزدهاى  اى  دوره  هر  در  اما  كرده، 
مجموعه  اين  در  حضور  براى  زيادى 
شوراى  پنجمين  پردازند.  مى  رقابت  به 
به  توان  مى  را  تويسركان  شهر  اسالمى 
جرأت پرحاشيه ترين شوراى اين شهر 
هنوز  كه  روزهايى  اين  در  و  دانست 
نگذشته  شوراها  روز  از  زيادى  مدت 
گذشته  سالهاى  همچون  تا  شديم  برآن 
از عمر اين شورا اعضاى حاضر در آن 
را به دفتر نداى توى دعوت كرده با آنها 
گفت و گويى مقدماتى داشته باشيم كه 
سالهاى  برخالف  امسال  خوشبختانه 
گذشته شش نفر از هفت نفر شورا در 
دليل  به  هفتم  نفر  و  شدند  حاضر  دفتر 
موعود  روز  در  مترقبه  غير  هاى  مشغله 

در جمع غايب بود.
قبيل  از  موضوعاتى  به  نشست  اين  در 

به  نسبت  نظراتشان  نكته  بيان  شورا،  در  اعضا  حضور  انگيزه 
اولويتهاى شهر تويسركان و .... پرداختيم كه مختصرى از گفته 
در يك كجا  صورت موجز و مجزا  را به  اعضا  از  هاى هريك 
جمع آورده ايم. البته به خاطر پرهيز از دوباره گويى برخى گفته 
هاى  اعضا را كه مشابه يكديگر بوده خالصه كرده ايم و الزم 
به ذكر است كه در اين نشست برخى از اعضا بيشتر و برخى 
كمتر صحبت كرده اند كه نتيجه اين گفت و گو را با هم مرور 

مى كنيم:

*محسن مجتبايى: 
در ابتدا پس از سالم خدمت تمامى همشهريان گرامى جا دارد كه 
تشكر كنم از تمامى همشهريان گرامى و كسانى كه به بنده راى 
دادند. بايد عرض كنم بنده در آغاز دوران ثبت نام نامزدها،  قصد 
آمدن به شورا را نداشتم اما پس از آنكه برخى از دوستانى كه 
قصد حضور در اين انتخابات را داشتند به من مراجعه مى كردند 
و ما به دنبال آن بوديم كه مجموعه اى از افراد شايسته را ترغيب 
كنيم كه در اين انتخابات شركت كنند، دوستان پيشنهاد دادند كه 
خودم هم در انتخابات حاضر شوم كه بنده هم وارد اين ميدان 
شدم. هدف من از ورود به شورا اين بود كه با توجه به داشتن 
اطالعات اداراى كه در خالل سالهاى خدمت كسب كرده بودم و 
ارتباطاتى كه با مديران استانى و مديران كل داشتم بتوانم قدمى 
در پيشبرد فعاليتهاى در حال انجام شهرستان بردارم. هرچند الزم 
به گفتن است كه بنده با اين روش كه شوراى شهر بخواهد نقش 
كميته امداد يا بهزيستى را بازى كند مخالفم و معتقدم كه برنامه 
شورا بايد طورى باشد كه اتاق فكر داشته باشد و بداند مثال براى 
حدود 1200خودروى كه در سال به مجموعه خودروهاى شهر 
اضافه مى شود چگونه برنامه ريزى كند؟ در مجموع در ارتباط با 
برنامه هاى شورا براى شهر ما نبايد به چند كارشناس داخل شهر 
اكتفا كنيم. بايد طراحان و كارشناسان به شورا مشاوره بدهند و 
با مشخص كردن اعتبار مورد نياز طرحها را به شورا ارائه دهند. 
درست است كه اين تركيب شورا انتخاب مردم است و ما به آن 
احترام مى گذاريم اما در حال حاضر ما داريم سليقه اى در شهر 
اى  زمينه  هر  در  بايد  واقعى  شوراى  كه  حالى  در  كنيم  مى  كار 

كارشناسان متخصص داشته باشد.
البته اين را هم در نظر بگيريم كه در بعضى بخشها ما مشكالتى 
به  متعلق  ميررضى  منطقه  نيست  معلوم  مثال  كه  داريم  هم 
كند  موجب  امر  همين  كه  فرهنگى  ميراث  يا  است  شهردارى 

شدن روند پيشرفت مى شود.
 با توجه به اين كه بازار ما كهنترين بازار است و بايد آن را حفظ 
ميراث  نظارت  و  همكارى  با  كه  است   اين  بر  ما  تالش  كنيم 

فرهنگى زيرساختها و كف بازار را ترميم كنيم.
كمر بندى  هم يكى از طرحهايى است كه حدود 10سال است 
اين  كرديم  كه  كارى  هر  متاسفانه  و  شده  بررسى  و  مطالعه  كه 
طرح ملى نشد و مسكن و شهرسازى هم متقبل اجراى آن نشد 
و در حال حاظر ما پيشنهاد داده ايم كه فرماندار و نمايده شهر 
پيگيريهاى الزم جهت استانى شدن طرح را انجام دهند كه در 
صورت استانى شدن، به گردشگرى شهر هم كمك زيادى مى 

شود.
*اعظم درويشى:

با نام و ياد خدا و تشكر از دست اندركاران نداى توى به خاطر 
اين  مورد  در  شهرم.  مردم  براى  موفقيت  آرزوى  و  دعوت  اين 
انسانى  ذاتا  من  بگويم  توانم  مى  آمدم  شورا  به  مجدد  چرا  كه 
اجتماعى هستم و از آنجا كه اجرا شدن يا نشدن خيلى از ديدگاه 
ها در يك دوره وابسته به شرايط محيطى و اقتصادى شهردارى 

و همچنين مجموعه اعضاى شوراست برخى از طرح هايى كه 
ما قبال به دنبال انجام آن بوديم هنوز هم قابليت اجرا داشته يا 

ندارند. هر چندرند كه متاسفانه انجام نشده اند.
من هر بار كه وارد شورا شده ام به اين نيت بوده كه بتوانم قدم 
موثرى در پيشبرد مسايلى كه در سطح شهر وجود دارد  بردارم 
اين  از  خودم  من  و  بوده  كمرنگ  خيلى  امر  اين  متاسفانه  كه 
مسئله شاكى هستم. آن انتظارى كه مردم از شورا ها دارند؛ يك 
قسمت خود شورا و بيان ديدگاه ها و خواسته هاى شوراست 
و بقيه بستگى به امكانات شهردارى، ديدگاه هاى ساير اعضا و 
همه  زمينه  اين  در  متاسفانه  كه  دارد  شورا  اعضاى  نظر  وسعت 
ما ضعف داريم و چه بسا كارهاى خيلى زيادى را مى توان با 
همدلى در اين شهر انجام داد كه متاسفانه ناكام مانده و از خدا 
مى خواهم در فرصت كمى كه باقى مانده بتوانيم از ايده هاى 
نوى كه همشهريان به ما ارائه مى دهند كمال استفاده را بكنيم. با 
توجه به اين كه ما دوست داشتيم اعضاى قبلى بمانند، اما وقتى 
ديديم كه ماندن اعضاى قبلى دردى را دوا نمى كند، پس از يك 

ماه كه ابالغ ما را زده بودند به شورا آمديم.
آنچه را كه من احساس مى كنم كارهاى عقب مانده شورا را همه 
اعضا؛ نه بنده يا اعضاى تازه وارد، بلكه همه، طورى عمل شده 
كه كارهاى عقب مانده به روز شده و ارباب رجوع را راه مى 
اندازيم و به اذعان خود مردم راندمان كار شورا باالتر رفته و ما 
اعالم كرده ايم كه هر زمان اعضاى قبلى مشكلشان حل شود ما 
به استقبال آنها مى رويم و اميدوارم در شرايط اقتصادى موجود و 

مشكالتى مانند كرونا و ... بتوانيم در كنار مردم باشيم.
بجز مشكالت و كمبودهاى احتمالى شورا يكى از مشكالتى كه 
در  شهرستان  مسؤولين  كه  است  اين  دارد  وجود  تويسركان  در 
طى زمان كوتاهى تعويض مى شوند و ما طرحى را با يكى از 
آنها مطرح مى كنيم و مى خواهيم در مورد آن نتيجه گيرى كنيم 
عوض مى شوند. از نظر اقتصادى هم كه متاسفانه درآمد مردم و 
شهردارى كم است و خيلى از طرحها نيمه كاره مانده كه از جمله 
شوراى  دغدغه  كه  كرد  اشاره  كمربندى  همين  به  توان  مى  آنها 
كنونى همين است كه بتواند بارترافيكى را سبكتر كنيم. البته من 
هميشه در شعارهاى تبليغاتيم گفته ام و به عنوان نماينده خيرين 
تويسركان در استان هم گفته ام و به دنبال آن بوده ام كه سرمايه 
اگر  حاال  ام  كرده  هم  را  كار  اين  و  كنم  جذب  بيرون  از  گذار 
ديگران نتوانسته اند آنها را نگهدارند تقصير ما نيست. از جانب 
تويسركان  از  خارج  در  زيادى  تويسركانى  متمول  افراد  ديگر 
همين  در  ها  شورا  هنر  و  كنيم  جمع  هم  را  آنها  بايد  كه  داريم 

است كه آنها را هم در سرنوشت شهر دخيل كند.
در نهايت آنچه در برنامه شورا است و تمام تالش ما را به خود 
اختصاص داده است اين است كه كمربندى و كشتارگاه شهر را 
به بهره بردارى برسانيم و اگر بتوانيم كسبه را متقاعد كنيم زيبا 
سازى شهر را از يك طرف و حفظ باغات شهر را از جانب ديگر  
تويسركان  مهم  هاى  سرمايه  از  يكى  كه  چرا  برسانيم  نتيجه  به 

باغات آن است.
* جواد اسماعيل بگى: 

با سالم قصد بنده از ثبت نام مجدد در شورا كه در دوره قبلى 
هم بعد از بيمارى مرحوم اپرويز چند ماهى هم در شورا بودم. 
اما در اين دوره از آنجا افرادى كه نسبت به بنده وثوق داشتند 
اصرار داشتند بنده هم به اميد برداشتن قدم خيرى براى مردم در 
شورا باشم و از آنجا كه با اداره آموزش و پرورش هم در ارتباط 
هستيم شرايط را مناسب ارائه خدمات به مردم دانستم و اميدوارم 

كه خداوند متعال كمك كند و حضور مثمر ثمرى داشته باشيم.
 از وقتى كه شوراى پنجم تشكيل شد، متاسفانه خبر اختالفات 
شورا به ما مى رسيد و از آنجا كه نظر من اين است كه شورا 

اين نيست كه همه نظر يكسان داشته باشند اما وقتى كه اكثريت 
به اجماع مى رسند بقيه بايد تبعيت كنند. حدود يكسال و نيم 
گذشته بود كه يكى از اعضا استعفا داد و با شرايط پيش آمده بنده 
به شورا وارد شدم. بنده معتقدم كه خصوصى سازى و مشاركت 
با بخش خصوصى هم هميشه خروجى بدى ندارد. اين را هم 
بايد در نظر گرفت كه پروژه هايى را بايد پيگيرى كرد كه در دراز 
مدت پاسخگو باشند. براى مثال در روستاى باباپيرعلى مدرسه 
آن  براى  تومان  500ميليون  بر  بالغ  كه  شده  درست  خيرسازى 
هزينه شد اما اكنون كه جمعيت روستا كم شده اين مدرسه بايد 

به دامدارى تبديل شود.
و  ساخت  بر  فقط  نبايد  شورا  نظارت  من  نظر  به  روى  هر  به 
معضالت  و  فرهنگى  مسايل  به  بايد  بلكه  شود  متمركز  سازها 
اجتماعى هم نظارت و رسيدگى شود. چرا كه ما دو بحث كنترل 
اجتماعى را در كنار مبحث درونى كردن ارزشها داريم كه مورد 
درونى كردن ارزشها به مراتب مهمتر از كنترل اجتماعى است. 
زيرا كنترل اجتماعى به شكلى است كه فرد تنها در حضور پليس 
خود راكنترل مى كند اما وقتى ارزشى براى يك فرد درونى شد 

حتى اگر تنها هم باشد به آن احترام مى گذارد.
*مازيار عبدى: 

تحصيالت بنده در رشته مهندسى عمران است و خيال و هدف 
من اين بود كه با اندوخته هاى علمى و دانشگاهى و تجربه هايى 
كه به واسطه شرايط كارى و حضور مداوم در رسانه و تماس 
را  آنچه  ام،  داشته  كشورى،  گاهى  و  استانى  مسئوالن  با  مستمر 
اين  معضالت  و  كاستيها  كردن  برطرف  راستاى  در  ام  آموخته 

شهر به كار بگيرم.
به نظر من شوراى پنجم يكى از موفقترين شوراهاست زيرا اعتقاد 
دارم كه هر برهه اى از تاريخ چيزى به اندوخته هاى ما اضافه 
كند برهه خوبى است. اولين مزيت شوراى پنج ايجاد تحول در 
مديريت شهرى بود و دومين مزيت آن اين بود كه ياد گرفتيم كه 
نبايد فقط به عقبه افراد بر اساس قوم و خويش بودن راى داد. 
نكته سوم اين بود كه در مجموعه هايى كه ارزش راى افراد برابر 
است و آرا متكثر، تضارب آرا وجود دارد و طبيعى است كه از 
دل اين تضارب، اتفاقات خوبى بيرون مى آيد به شرط آن كه 
اندازه نگهداشته شود. اين شورا درد زايمانى را تحمل كرد و در 
نهايت نوزادى متولد شد كه اعضا با هم اختالف نظر دارند در 
موضوع اما در ذيل چتر قانون قاعده بازى دموكراسى را رعايت 
مى كنند. من معتقدم سرانه فضاى سبز شهرى قابل قبول نيست و 
آنچه را هم كه داريم قابل استفاده نيست. به همين خاطر نهضت 
به روز رسانى پاركهاى شهر را به راه انداختيم و همه پاركها را 

تا جايى كه مى شد احيا كرديم.
سال دوم شورا اولين سالى بود كه بودجه شهردارى محله محور 
بود و ما تالش كرديم كه توزيع عادالنه بودجه را مد نظر داشته 
باشيم چرا كه تخصيص نامتوازن، توسعه نا متوازن به دنبال دارد. 
متاسفانه پس از ورود به شورا متوجه شدم كه بعضى اصول هنوز 
جانيفتاده از جمله همين توزيع عادالنه بودجه. ما مى توانيم ادعا 
كنيم كه در شوراى پنجم در «كارشدن»ها و «كارنشدن»ها همه 

محله ها مساوى ديده شدند.
داشت؛  چشمگيرى  فعاليت  پنجم  شوراى  هم  كرونا  بحث  در 
حتى  و  گورستان،  كردن  ضدعفونى  پيامكها،  ارسال  زمينه  در 
جزو شهرهايى بوديم كه پيشرفته ترين دستگاه ضدعفونى كننده 

شهرى را تهيه كرديم.  
براى  تويسركان  معتقدم  كه  است  شهرى  ترافيك  ديگر  بحث 
حتى  مشكل  اين  رفع  براى  و  است  جوان  ترافيك  در  ماندن 
طرح  شهر.  جامع  طرح  براى  آورديم  ميدان  به  هم  را  نماينده 
آماده آن را داريم و تنها شهرى هستيم كه مشاور داخلى براى 

شهردارى به كار گرفتيم و اميد است كه در 
تا  نيايد  پيش  مشكلى  تملكها  و  اعتبار  تامين 

اجرايى شود.
خواهد  مى  دلمان  و  داريم  فرهنگى  برنامه   
ارزشها را با تحسين آدمهاى ارزشمند نهادينه 
و  ششم  شوراى  به  خيلى  مجموع  در  كنيم. 
يك سال باقى مانده از شوراى پنجم اميدوارم. 
هرچند جا دارد بگويم نقطه ضعف ما اين بود 

كه دستمان از رسانه بريده بود.
به هر حال اگر يك شهروند از نماينده خود 
به  بخشى  است  ناراضى  شورايى  هر  در 
هم  بخشى  اما  است  مربوط  نماينده  عملكرد 
بر عهده خود شهروندان است چون خودشان 
با رايى كه داده اند آن نماينده را انتخاب كرده 

اند.
*فتانه شاه محمدى:

اعتقادات  سرى  يك  شورا  در  حضور  براى 
و آرزوها داشتم هرچند در ابتداى كار وقتى 
ديدم كه افرادى در رقابت شورا شركت كرده 
اند كه داراى تخصصهاى باال هستند و دانش 
است  ممكن  و  دارند  دست  در  را  كار  فن  و 
مفيدتر و موثرتر از من باشند، خيلى از حضور 
خودم راضى نبودم اما به درخواست جمعى 
از دوستان و حاميان كه توجيه قشنگى داشتند 
و معتقد بودند كه بعد از دو دوره حضور در 
شورا كارايى الزم را دارم به ميدان آمدم و بعد 
از حضور در شوراى پنجم هم ديديم كه فقط 
تخصص كافى نيست و تركيبى از تخصص، 
شورا  كارهاى  پشتيبان  بايد  تعهد  و  تجربه 
خودش  بخواهد  فقط  كه  تخصصى  و  باشد 
را به منصه ظهور برساند به نظر من خيلى كاربردى ندارد. هدف 
در  بماند  حال  شورا بود  گيريهاى  تصميم  در  از مردم  دفاع  من 
شرايطى كه پيش آمد خيلى نتوانستيم موفق باشيم و اميدوارم در 
هدف  چون  روى  هر  به  كنيم.  جبران  بتوانيم  باقيمانده  فرصت 
توسعه شهر است مهمترين نياز امروز شهر، همگرايى شورا در 
راستاى توسعه شهرستان كه تا امروز خيلى پررنگ نبوده. توزيع 
عادالنه بودجه و بحث شفاف سازى  عملكرد شورا در اولويتهاى 
بعدى است و اولويت نخست ما در كار فرهنگى در تمام زمينه 

هاست.
هاى  پروژه  بردن  پيش  زمينه  در  كه  مشكالتى  از  ديگر  يكى 
سطح شهر وجود دارد اين است كه آنقدر ادارات از نظر اسناد و 
مدارك با هم مشكل دارند كه پروژه هاى زيادى على رقم برپايى 

جلسات زياد هنوز هم به نتيجه نرسيده اند.
در نهايت مى توانم بگويم در زمان انتخابات افرادى هستند كه 
از  من  خواهش  كنند.  مى  تاييد  را  شده  كانديد  افراد  صالحيت 
آنها اين است كه دقت بيشترى در تاييد صالحيتها داشته باشند. 
بياييم  انتخابات  بازار  شدن  داغ  قيمت  به  ما  كه  نيست  هنر  اين 
اخالق  كنيم  دقت  كنيم.  تاييد  كرده  نام  ثبت  كه  را  هركسى  و 

اجتماعى و سابقه افراد را در نظر بگيرند و بيشتر دقت كنند.
*على اشرف پيرى

و  كند  مى  زندگى  اميد  با  هميشه  انسان  دارم  اعتقاد  كه  آنجا  از 
واقع  موثر  اجتماعى  مسائل  در  كه  است  اين  دنبال  به  معموال 
شود با توجه به تجربياتى كه در دوره هاى قبل داشتم احساسم 
اين بود كه اگر دوباره وارد شورا شوم با توجه به تغيير مسائل 
اجتماعى و سياسى در شهرستان شايد بشود به ايده هايى كه از 
قبل و از بدو ورود به شروع شورا داشتم جامه عمل بپوشانم. 
از جمله اين ايده ها فقرزدايى، ايجاد ارتباط تنگاتنگ بين مردم 
و ادارات شهرستان و رفع مشكالت قشر ضعيف جامعه است 
داشتم فراهم نشد  اعتقاد  كه متاسفانه زمينه كارهايى كه به آنها 
و نكته اى كه به تجربه هاى من اضافه شد اين بود كه اگر بنا 
باشد مردم به افرادى راى بدهند كه بعدا انتظار كار از آنها داشته 
باشند بايد كمتر به مسائل عاطفى اهميت بدهند. هرچند ممكن 
است در سطح كالن و به شكلى كه خودم مى خواهم يا ديگران 
بپرسيد  ديگران  از  توانيد  مى  اما  باشم  نكرده  عمل  دارند  انتظار 
ذهن  در  كه  آنچه  اما  نه؟  يا  شورا مؤثر بوده  در  من  حضور  كه 
شماست و خودمان هم توقع داشتيم كه يك تغيير كلى در سطح 
شهر ايجاد شود با توجه به شرايط سياسى كه در سطح شهرستان 
وجود دارد و از قبل هم وجود داشته فعال اين امر غير ممكن 
است. ولى اعتقادم بر اين است كه انشاا... تويسركان قابل تغيير 

است و حتما مى توانيم مؤثر باشيم.
در حال حاضر به نظر بنده اگر شورا بتواند در فرصت باقيمانده 
كند  برپا  تويسركان  شهروندان  شان  در  و  خوب  شهربازى  يك 
كار خوبى كرده است. هرچند معتقدم در مجموع شورا در كشور 
كرناى  و  بوق  دولت  كه  شكل  اين  به  شده؛  واقع  مظلوم  خيلى 
عظيمى در رابطه با شورا ها راه انداخته اما وقتى شوراها وارد 
كار مى شوند دولتها شورا را به عنوان يك رقيب مى بينند؛ در 
صورتى كه مى توانند شوراها را با نيروهاى خوبى كه دارند به 
عنوان يك واسطه ببينند و در مجموع خوب از شوراها استفاده 
نكرده اند. و علت آن اين است كه كسانى كه مسئوليت گرفته 
اند دوست دارند خودشان را ببينند و دوست ندارند كه كارهاى 
شود  تمام  كس ديگرى  اسم  به  خودشان  اسم  به  اجتماعى بجز 
و هنوز ياد نگرفته اند كار جمعى و اجتماعى بكنند. مشكل ما 
در كشور اين است و در شهرستان هم به صورت كوچكتر مى 

تواند باشد.

معاون بهره برداري و توسعه فاضالب شركت آب  و فاضالب 
به  همدان  استان  رودخانه  هفت  اينكه  بيان  با  همدان  استان 
فاضالب آلوده است، گفت: ورود فاضالب خاكستري كه به 
طور غيرمجاز به سيستم جمع آوري آب هاي سطحي وارد 

شده، هفت رودخانه استان را آلوده كرده است.
 فرهاد بختياري فر با اشاره به اينكه از ساليان دور مردم همدان 
به علت نبود شبكه جمع آوري فاضالب چاه هاي جذبي حفر 
مي كردند، اظهار كرد: به علت حجم باالي فاضالب خانگي 
و براي جلوگيري از پر شدن چاه هاي جذبي مردم فاصالب 

خود را به بيرون از منزل خود رها مي كردند.
وي با بيان اينكه رودخانه هاي خروجي شهر همدان بيشترين 
آلودگي را دارند، تصريح كرد: با توجه به جمعيت شهري و 
وجود چهار رودخانه و زيرشاخه هاي گسترده در سطح شهر 
همدان  شهر  به  مربوط  رودخانه ها  آلودگي  بيشترين  همدان 

است.
معاون بهره برداري و توسعه فاضالب شركت آب و فاضالب 
توانسته  استان  فاضالب  و  آب  شركت  افزود:  همدان  استان 
حصار  در  رود  اين  فرعي  زيرشاخه  و  آباد  عباس  رودخانه 
مطهري را از فاضالب پاكسازي كند و فاضالب اين رودخانه 

جمع آوري شده است.

شهري  جمعيت  از  درصد   75 اينكه  به  اشاره  با  بختياري فر 
دبي  داد:  ادامه  است،  فاضالب  شبكه  پوشش  تحت  استان 
در  مترمكعب   130.700 فاضالب  خانه  تصفيه  به  ورودي 

شبانه روز است.
معاون بهره برداري و توسعه فاضالب شركت آب و فاضالب 
استان همدان تصريح كرد: پاكسازي فاضالب رودخانه عين 
آباد تويسركان درحال اجراست كه هزينه آن 50 ميليارد ريال 

بوده و تاكنون 25 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.
وي با اشاره به تصفيه فاضالب جمع آوري شده از رودخانه 
جمع  شبكه  توسط  فاضالب  آوري  جمع  از  پس  افزود:  ها، 
آوري فاضالب به تصفيه خانه انتقال مي يابد و پس از تصفيه 
و  كشاورزي  مصارف  براي  و  آمده  پايين  آن  آلودگي  بار 

صنعت استفاده شده و يا قابليت رهاسازي در طبيعت دارد.
بختياري فر درباره اقدامات شركت آبفا در راستاي جلوگيري 
ساخت  به  موفق  بفا  شركت  گفت:  ها  رودخانه  آلودگي  از 
مترمكعب   500 و  هزار   177 ظرفيت  با  خانه  تصفيه  هفت 
 144 اجراي  انتقال،  خط  كيلومتر   41 اجراي  روز،  شبانه  در 
كيلومتر شبكه فاضالب در سطح استان با صرف هزينه 2360 
ميليارد ريال از سال آغاز به طرح فاضالب كرده است و براي 

اتمام كامل آن نياز به 6200 ميليارد ريال اعتبار دارد. ايسنا

سهامى  شركت  غرب  فلز  سينا  شركت  تغييرات  آگهى  سهامى    شركت  غرب  فلز  سينا  شركت  تغييرات  آگهى   تاسيس، تغييرات شركت سينا فلز غرب    شناسه آگهى تاسيس، تغييرات شركت سينا فلز غرب    شناسه آگهى: : 881886881886  
خاص به شماره ثبت خاص به شماره ثبت 40474047 و شناسه ملى  و شناسه ملى 1082005034010820050340 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ  به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1010//0404//13981398 تصميمات ذيل اتخاذ  تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : شد : 11 - سمت اعضا هيات مديره به قرار ذيل تا تاريخ  - سمت اعضا هيات مديره به قرار ذيل تا تاريخ 1414//1111//9898 به شرح ذيل تعيين گرديد: آقاى غالمرضا وفا صفت به شماره ملى  به شرح ذيل تعيين گرديد: آقاى غالمرضا وفا صفت به شماره ملى 
38732174653873217465 رئيس هيات مديره آقاى محمد رضا وفا صفت به شماره ملى  رئيس هيات مديره آقاى محمد رضا وفا صفت به شماره ملى 38745128863874512886 مديرعامل و عضو هيات مديره آقاى سجاد  مديرعامل و عضو هيات مديره آقاى سجاد 
وفا صفت به شماره ملىوفا صفت به شماره ملى38757298463875729846 نايب رئيس هيات مديره  نايب رئيس هيات مديره 22 - حق امضا مجاز كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از  - حق امضا مجاز كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از 
قبيل چك، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمى با امضاء مديرعامل (محمد رضا وفا صفت) با مهر شركت معتبر مى باشد.قبيل چك، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمى با امضاء مديرعامل (محمد رضا وفا صفت) با مهر شركت معتبر مى باشد. اداره  اداره 

كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان (كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان (881886881886))

  881887881887  تاسيس، تغييرات شركت سينا فلز غرب    شناسه آگهى تاسيس، تغييرات شركت سينا فلز غرب    شناسه آگهى  
 آگهى تغييرات شركت سينا فلز غرب شركت سهامى خاص به شماره ثبت  آگهى تغييرات شركت سينا فلز غرب شركت سهامى خاص به شماره ثبت 40474047 و  و 
شناسه ملى شناسه ملى 1082005034010820050340 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ  به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
اوراق  و  اسناد  كليه  مجاز  امضا  حق  اوراق  -  و  اسناد  كليه  مجاز  امضا  حق   - 11 : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات    : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   13981398//0404//1010
بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمى با بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمى با 
همدان  استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  همدان   استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره   . باشد  مى  مديره  هيات  .تصويب  باشد  مى  مديره  هيات  تصويب 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان (اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان (881887881887))

75 درصد جمعيت شهري استان همدان تحت پوشش 
شبكه فاضالب است
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كشف  به  موفق  دانشمندان 
راهى براى استخراج انرژى 

از گياهان پيدا كرده اند.
ساينس  از  آنا   گزارش  به 
استفاده  با  محققان  الرت، 
توليد  هيدروژن  گياهان  از 
اين  كه  اميدوارند  و  كرده  
به  منجر  نهايت  در  روش 
توليد برق از پوشش گياهى 

شود.
از  استفاده  با  اكتشاف  اين 
ميكروسكوپى،  جلبك هاى 
آبزى،  گياه  نوعى 
وقتى  است.  شده  ميسر 
يك  به  را  برق  مى خواهيد 

دستگاه برسانيد، تنها كافى است دستگاه را به منبع انرژى متصل كنيد. 

انرژى  تأمين  بحث  در 
اتصال  محل  گياهان،  از 

مشخص نيست.
آنزيم  نوعى  دانشمندان 
جلبك  نمونه  هاى  در  را 
توليد  روند  و  داده  قرار 
مشاهده  را  آن  هيدروژن 
حاضر  حال  در  كردند، 
عنوان  به  هيدروژن  از 
نقليه  وسايل  سوخت 

استفاده مى شود.
جديد  بررسى هاى  نتايج 
كه  است  آن  از  حاكى 
گياهان پتانسيل توليد برق 
را دارند، البته بيش از 20 

سال طول مى كشد تا جهان  از مزاياى اين فناورى بهره مند شوند.

 توليد انرژى از گياهان ممكن شد
بر  مبتنى  ابزارى  استنفورد»،  «دانشگاه  پژوهشگران 
نواحى  مى تواند  كه  كرده اند  ابداع  مصنوعى  هوش 

فقيرنشين آفريقا را شناسايى كند.
استنفورد،  دانشگاه  رسمى  وب سايت  گزارش  به 
مصنوعى  هوش  بر  مبتنى  جديد  ابزار  يك  شايد 
بتواند به رديابى فقر در روستاهاى آفريقا كمك كند.
بايد  ديگرى،  جنگ  هر  مانند  فقر  با  جنگيدن  براى 
دشمن  مانند  فقر  كه  شوند  شناسايى  مكان هايى 
«دانشگاه  پژوهشگران  است.  يافته  سلطه  آنها  بر 
ابزارى   ،(Stanford University) استنفورد» 
مبتنى بر هوش مصنوعى ابداع كرده اند كه مى تواند 

به رديابى نواحى فقيرنشين آفريقا بپردازد.
هوش  با  را  ماهواره اى  تصاوير  قوى،  ابزار  اين   
تغييرات  و  فقر  سطح  تا  مى كند  ادغام  مصنوعى 
بزند.  تخمين  آفريقا  روستاهاى  در  را  آمده  پيش 
و  گذشته  داده هاى  ارزيابى  با  مى تواند  ابزار  اين 

اختيار  در  را  سودمندى  اطالعات  كنونى،  داده هاى 
سازمان ها و مراكز دولتى بگذارد تا براى مبارزه با 

فقر برنامه ريزى كنند.
از   ،(Marshall Burke) بورك»  «مارشال 
از  ما  مهم  انگيزه  گفت:  پروژه  اين  پژوهشگران 
كه  است  فناورى هايى  و  ابزار  ابداع  پژوهش،  اين 
به  اقتصادى  مشكالت  كردن  برطرف  در  مى توانند 

ما كمك كنند.
پژوهشگران  از   ،(David Lobell) لوبل»  «ديويد 
به  كه  عواملى  شناسايى  براى  گفت:  پروژه  اين 
به  كردن  نگاه  مى كنند،  كمك  فقر  كردن  برطرف 

گذشته ضرورى است.
وى افزود: در حال حاضر هيچ راه حلى براى درك 
ندارد. روش هايى  وجود  آفريقا  در  فقر  تغيير  نحوه 
مانند سرشمارى و بررسى هاى خانه به خانه، براى 
اين هدف كافى نيست. اگر ماهواره ها بتوانند به ما 

در ارائه سابقه اى از فقر كمك كنند، امكان درك بهتر 
فقر در اين قاره فراهم مى شود.

و  روز  طى  هم  كه  تصاويرى  از  جديد،  ابزار  اين 
هم طى شب تهيه شده اند، استفاده مى كند. روشنايى 
جاده ها،  مانند  تصاويرى  و  شب  هنگام  خانه ها 
شاخص هاى  مى توانند  آب راه ها،  و  كشاورزى 

پيشرفت باشند.
مى كند  كمك  ابزار  اين  به  عميق،  يادگيرى  فناورى 
تا مدلى براى تحليل داده هاى تصويرى و شاخصى 
براى ارزيابى ثروت در كشورهاى در حال توسعه 

ارائه دهد.
را  جديد  ابزار  اين  استنفورد،  دانشگاه  پژوهشگران 
در حدود 20 هزار روستاى آفريقا به كار گرفتند و 
دريافتند كه عملكرد آن در سنجش سطح فقر خوب 
براى  مى تواند  ابزار  اين  كه  دارند  باور  آنها  است. 

بهبود اقتصاد جهان به كار برود.

وقتى هوش مصنوعى به جنگ فقر مى رود!

در مورد خواص گياه خرفه چه مى دانيد؟
خانواده  از   Portulaca oleracea علمى  نام  با  (پرپين)  پرپهن  يا  خرفه 
برگ هاى  دار،  گوشت  ساق هاى  با  يك ساله  علفى،  است  گياهى   Oleracea
ضخيم و متقابِل آبدار و سبز با ساقه هاى قرمز و گل هاى زرد يا سفيد كوچك و 

تخم هاى سياه ريز كه خواص دارويى دارند.
اين گياه در اغلب نقاط كره زمين مى رويد و امروزه هم به صورت خودرو و 

هم به صورت كشت شده در اغلب كشور ها وجود دارد.
خرفه، به عنوان يك گياه بومى در ايران شناخته مى شود كه سابقه كشت آن به 
بيش از 2000 سال پيش بر مى گردد، به طورى كه در مناطق جنوبى كشور به 
عنوان يك سبزى، مورد كشت قرار مى گيرد و از تخم آن در تزئين انواع شيرينى 

استفاده مى شود.
در ادامه به برخى از خواص متنوع و خارق العاده اين گياه باارزش اشاره خواهيم 

نمود:
 خرفه و ديابت

ساكاريد هاى  پلى  هيپوگاليسميك  اثر  گرفته  صورت  علمى  بررسى هاى  در 
موجود در خرفه به اثبات رسيده است. همچنين يافته هاى حاصل از مطالعات 
مختلف نشان داده اند مصرف دانه خرفه در بيماران مبتال به ديابت نوع 2 در 
مقايسه با متفورمين (داروى اصلى كنترل كننده قند خون در افراد ديابتى) منجر 
به كاهش معنى دارى در گلوكز ناشتاى پالسما و سطح سرمى انسولين مى شود.

اثر كاهنده قند خون خرفه شايد به علت تأثير آن بر ترشح انسولين از طريق 
بستن كانال هاى K+/ATP و تأثير بر دپوالريزاسيون غشا و ورود كلسيم باشد.
به عالوه مصرف دانه خرفه به طور معنى دارى سطح پپتيد-1 شبه گلوكاگون 
(GLP-1) را در افراد ديابتى نوع 2 افزايش مى دهد. پپتيد-1 شبه گلوكاگون 
عملكرد هاى  داراى  و  مى شود  ترشح  روده   L سلول هاى  از  كه  است  پپتيدى 
تنظيم  پانكراس،  بتا  سلول هاى  عملكرد  تقويت  مانند  متعددى  فيزيولوژيكى 
مفيد  اثرات  بنابراين  مى باشد؛  گلوكاگون  رهايى  از  ممانعت  و  انسولين  ترشح 
خرفه بر انسولين شايد از طريق تأثير بر پپتيد-1 شبه گلوكاگون نيز توجيه شود.

خرفه و پروفايل ليپيدى خون
اولئيك  جمله  از  باال  غذايى  باارزش  غيراشباع  چرب  اسيد هاى  داراى  خرفه 
اسيد، لينولئيك اسيد و لينولنيك اسيد مى باشد كه همگى تنها يك پيوند دوگانه 
قوى  آنتى اكسيدانى  مواد  جمله  از  تركيبات  اين  و  دارند  خود  ساختمان  در 
جمله  از  جانورى،  گونه هاى  از  بسيارى  تغذيه  تكميل  براى  حتى  و  مى باشند 
انسان، ضرورى به شمار مى روند و به آن ها اسيد هاى چرب ضرورى از لحاظ 

تغذيه اى گفته مى شود.
(فرآيند  گليكوليز  اصلى  آنزيم هاى  بروز  مهار  هماهنگ،  گونه اى  به  مواد  اين 
را  چربى)  سنتز  (فرآيند  ليپوژنز  و  بدن)  انرژى  تأمين  منظور  به  گلوكز  تجزيه 
ترى  كلسترول،  جمله  از  سرم  ليپيد هاى  ميزان  كاهش  بنابراين  مى كنند،  تنظيم 

گليسريد و افزايش HDL بدين وسيله قابل توجيه مى باشد.
عالوه بر اين، مطالعات بر روى گياه خرفه نشان مى دهند كه اين گياه حاوى 

انواع آلكالوئيد هاى فنوليك مى باشد.
طريق  از  را  كلسترول  سنتز  مى توانند  كه  هستند  موادى  جمله  از  آلكالوئيد ها 
 A مهار مهم ترين آنزيم مسير سنتز كلسترول يعنى هيدروكسى متيل كوآنزيم

ردوكتاز كاهش دهند.
 خرفه و فشارخون

اسيد هاى چرب ضرورى موجود در خرفه همانند لينولنيك اسيد در بدن متابوليزه 
 (DHA) و دوكوزاهگزانوئيك اسيد (EPA) شده و به ايكوزاپنتانوئيك اسيد
تبديل مى شود كه در نهايت به پروستاسايكلين تبديل مى شوند. پروستاسايكلين 

از ايجاد لخته در عروق جلوگيرى و باعث انبساط عروق مى شود.
اين اسيد هاى چرب از توليد ترومبوكسان A 2 كه منقبض كننده عروق و جمع 

كننده پالكت ها هست نيز جلوگيرى مى كنند.
 خرفه و سالمت پوست

از مواردى كه مدت هاست مورد توجه محققين قرارگرفته، استفاده از گياه خرفه 
فراوان  مقادير  بهداشتى است. خرفه به دليل داشتن  آرايشى و  در محصوالت 
اسيد  آنتى اكسيدان،  داشتن  دليل  به  و  مى شود  پوست  زيبايى  باعث  بتاكاروتن 
توليد  كاهش  با  و  مى كند  تحريك  را  كالژن  توليد  منگنز  و  مس  آسكوربيك، 
چين و چروك در پوست به عنوان گياه ضد پيرى در فرآورده هاى زيبايى مورد 

استفاده قرار مى گيرد.
محققين نشان داده اند ترپنوئيد هاى موجود در خرفه داراى خواص آنتى باكتريال 
و آنتى نئوپالستيك است و در درمان سوختگى و بيمارى هاى پوست از جمله 

اگزما و آكنه كاربرد دارد.
عالوه بر مطالب مذكور اشعه اولتراويوله نور خورشيد توسط پوست جذب و 
تركيبات خطرناكى به نام راديكال هاى آزاد در آن ايجاد مى شود. اين تركيبات 

معموالً عامل ايجاد سرطان، افت كيفيت و پيرى زودرس پوست هستند.
نظير  مفيد  بسيار  و  گوناگون  آنتى اكسيدان  تركيبات  داشتن  دليل  به  خرفه  گياه 
 ... و  كوئرستين  بتاالئين ها،  گلوتاتيون،  بتاكاروتن،   ،E ويتامين   ،C ويتامين 
آسيب هاى  و  آزاد  راديكال هاى  اين  توليد  كاهش  و  خنثى سازى  در  مى تواند 

ناشى از آن ها و در نهايت زيبايى و سالمت پوس نقش اساسى را ايفا نمايد.
 در مورد خواص گياه خرفه چه مى دانيد؟

خرفه و ماه مبارك رمضان
متخصصان طب سنتى عنوان مى دارند مصرف خرفه خشكى، گرمى و حرارت 
مى شود  درد هايى  رفتن  بين  از  و  شدن  برطرف  باعث  و  فرومى نشاند  را  بدن 
رمضان،  پرفيض  ماه  در  بنابراين  است،  بدن  در  گرمى  و  حرارت  از  ناشى  كه 
مصرف اين گياه به خصوص در وعده سحرى مى تواند در رفع تشنگى بدن 

كمك شايانى بنمايد.
 خرفه و اضطراب

با  كه  شده  اسكلتى  عضالت  شدن  شل  سبب  خرفه  برگ  و  ساقه  آبى  عصاره 
اثر دارو هاى كاهنده اضطراب مانند كلرديازپوكسايد، ديازپام و وانترولن سديم 
قابل مقايسه مى باشد، به طورى كه حتى اثر شل كنندگى خرفه به صورت داخل 
صفاقى مؤثرتر از دارو هاى فوق گزارش شده است. خرفه احتماالً انتقال غشايى 
كلسيم را مهار كرده و يا مانع از آزادسازى كلسيم از ذخاير داخل سلولى از 

جمله شبكه ساركوپالسميك مى شود.
سيستم  بر  تأثير  طريق  از  مى تواند  عصاره  اين  ضداضطرابى  اثرات  همچنين 
اعصاب مركزى و محيطى و يا به علت شل شدن عضالت (در پى يون پتاسيم) 
باشد؛ زيرا كه اين گياه منبعى غنى از يون پتاسيم است؛ همچنين محققين اشاره 
تركيبات  سينرژيك  عملكرد  از  ناشى  خرفه،  ضداضطرابى  مكانيسم  داشته اند 

فتوشيميايى، به خصوص فالوونوئيد هاى موجود در اين گياه است.
 GABAA گيرنده  بنزوديازپينى  اتصال  محل  به  خود  نوبه  به  فالوونوئيد ها 

متصل و اثراتى شبيه تركيبات ضداضطرابى از خود بروز مى دهند.

براى هيچ كسى تبديل شدن به فرد منفى جمع هاى دوستانه 
جذابيت ندارد؛ اما اگر حواسمان  نباشد به راحتى در چاله  
از  پس  يكى  بد  اتفاقات  و  مى افتيم  منفى  افكار  جاذب 

ديگرى ما را پيدا مى كنند.
مسئله  بغرنج اينجاست كه استرس و كج خلقى فقط ما را 
اذيت و كالفه نمى كند؛ بلكه اطرافيان  ما هم از يك جايى 
به بعد، حوصله  تحمل كردن ما را ندارند. گاهى در زندگى 
چيزى  هيچ  مى آوريم.  بد  هم  سر  پشت  چرا  كه  نمى دانيم 
جهتى  در  دنيا  انگار  و  نمى رود  پيش  ما  برنامه هاى  طبق 
جدا  هم  از  را  زندگيمان  چهارچوب  كه  مى كند  حركت 
كند. وقتى بدن ما خسته است نياز به استراحت دارد ولى 
خستگى ذهن ما چگونه در مى رود؟ در اين زمان هر چقدر 
هم كه مرخصى بگيريم و به مسافرت برويم هيچ تضمينى 
براى خالى شدن ذهن وجود ندارد. در ادامه راهكارهايى 

براى كاركرد مثبت ذهن پويا را بخوانيد.
را  خود  ذهن  به راحتى  مرحله   3 در  فورى؛  يوگاى   .1

خاموش، روشن كنيم
تنها كافى است 20 دقيقه خالى را در محل كار يا دانشگاه به 
اين كارها اختصاص دهيد تا انگيزه  الزم براى ادامه  روزتان 

بازيابى شود:
الف) 3 بار نفس عميق بكشيد: از بينى تا جايى كه ريه هايتان 

جا دارد نفس بكشيد و از دهان آن را بيرون دهيد.
ب) چشم هاى خود را ببنديد: خاطراتى را يادآورى كنيد كه 

در آن لحظه، شما را خوشحال مى كنند.
موسيقى هاى  به  ميلى  اگر  حتى  دهيد:  گوش  موسيقى  ج) 
گوش  به  مجبور  را  خود  هم  نداريد  موقعيت  آن  در  شاد 
دادن موسيقى هاى شاد كنيد تا بتوانيد از حال و هواى بدى 

كه داريد رها شويد.
2. احساسات سركوب شده ما را عصبى مى كنند

گاهى اوقات خستگى ذهن به علت احساسات سركوب شده  
خشم  و  استرس  كنترل  براى  راه كارهايى  امروزه  هستند. 
در وبسايت  و صفحه هاى شبكه  مجازى به فراوانى يافت 
درصد  چند  هستند؟  كمك كننده  درصد  چند  مى شوند. 
اثرات منفى جانبى دارند؟ البته كه ما بايد روى احساسات 

خود كنترل داشته باشيم ولى نه هميشه و همه  جا.

اگر شما از كسى ناراحت هستيد بهترين كار اين است كه 
رفتارهاى غيرمنطقى و تكانه اى از خود نشان ندهيد. روان 
شما نياز دارد كه از شر آن احساسات ناراحت كننده خالص 
شود. اگر عصبانى هستيد به جايى برويد كه بتوانيد فرياد 
بكشيد و اگر ناراحت هستيد گريه كنيد. اين موضوع درباره  
هستيد  خوشحال  اگر  است.  صادق  هم  مثبت  احساسات 
لبخند بزنيد، اگر شگفت زده مى شويد ذوق كنيد و كودك 
درون خود را در روندهاى روزمرگى خود، منزوى نكنيد.

اگر نياز داريد با كسى صحبت كنيد ولى كسى را مناسب 
براى اين موضوع نمى دانيد سعى كنيد با مداد بر روى كاغذ 
بنويسيد. تا جايى كه احساس آرامش داريد بنويسيد و ذهن 

خود را از احساسات سركوب شده خالى كنيد.
3. چه جاهايى بايد رها كنيم؟

در مقاالت و مطالب انگيزشى مدام مى شنويم و مى بينيم كه 
مى گويند هيچ گاه نااميد نشويد و زندگى را رها نكنيد. در 
واقع نياز است گاهى اين كار را بكنيم؛ زيرا كه در آن مقطع 

زمانى بهترين كار «رها كردن» است.
الف) وقتى از كارى لذت نمى بريد آن را رها كنيد.

ب) وقتى از مصاحبت با كسى لذت نمى بريد آن گفت وگو 
را رها كنيد.

و  نيستيد  همگن  آنها  با  كه  دوستانه اى  ديدارهاى  در  ج) 
احساس خوبى نداريد آنجا را ترك كنيد.

بهتر است بدانيم روابط  دوستانه  سطحى نه تنها حال ما را 
خوب نمى كنند؛ بلكه ما را خسته مى كنند.

4. نقش فضاى مجازى در احساس ناراحتى عميق
و  آتالنتيك  ايان،  معتبر  سايت هاى  در  بسيارى  مقاالت 
و  ديجيتال  عصر  در  شدنمان  «منزوى تر  درباره   هاف پست 
رونق فضاى مجازى» منتشر شدند. طبق نوشته ها، فضاهاى 
مجازى ما را از تنهايى در نياورده  بلكه ما را تنهاتر كردند. ما 
به جاى اينكه برويم دوستان مان را ببينيم با آنها به صورت 
مى گذاريم  پست  اينستاگرام  در  مى كنيم.  چت  مجازى 
خوشحال  مى رسند  راه  از  كامنت ها  و  اليك ها  وقتى  و 
اين  اما  مى دهند.  ما  به  را  بودن  مهم   حس  چون  مى شويم 
است.  كاذب  و  مجازى  اساس  از  بودن»  مهم   «احساس 
فضاهاى  در  كه  كسانى  در  افسردگى  آمار  دليل  همين  به 

مجازى فعاليت بيشترى دارند باالتر است.
حاال بياييد به يك موضوع جايگزين بهتر فكر كنيم، مثل 
مى خواهيم  اگر  حقيقى.  و  واقعى  دنياى  در  وقت گذرانى  
دوستان مان را ببينيم، خودمان را گول نزنيم و با يك تماس 
تصويرى كه تنها درصد كمى از لذت ديدار را دارد، بيخيال 
هفتگى  برنامه   خودمان  براى  نشويم.  حضورى  ديدارهاى 
تفريحى داشته باشيم. با دوستان  و خانواده هايمان به گردش 
بدون  باشيم  خودمان  براى  را  ساعت  دو  هفته،  در  برويم. 
اينكه، فكر عقب افتادن از برنامه  درسى و كارى به ذهن مان 

خطور كند.
ذهن  مفرط  خستگى  اين  افزايش  اين  كوويد 19در  آيا   .5

اثر داشته است؟
دور  خود  تفريحى  امكانات  بسيارى  از  ما   19 كوويد  با 
غيره.  و  كنسرت ها  تئاتر،  سينما،  رستوران،  كافه،  افتاديم؛ 
در اين دوره منطقى است اگر ما خستگى خود را نتوانيم 
آن طور كه بايد رفع كنيم. اما نمى توان با خستگى و افكار 
مزاحم به زندگى باكيفيت و خوب ادامه داد. پس بهتر است 

به سراغ راه هاى جايگزين برويم.
مثال اگر داريم به اين موضوع فكر مى كنيم كه «امروز خيلى 
ساعتى  مرخصى  ساعت   2 هستم»  خسته  كردن  كار  براى 
بگيريم و به نزديك ترين كافه برويم يا اينكه قدمى بزنيم و 
با كسى كه حال مان را خوب مى كند درباره  اتفاقات روزمره  
اينجور  در  نظر  مورد  فرد  انتخاب  در  كنيم.  صحبت  ساده  
مواقع دقت كنيد؛ زيرا آن شخص بايد كسى باشد كه هم ما 
به او حال خوب مى دهيم، هم او به ما. بهتر است هميشه 

در ذهن مان باشد كه مزاحم كسى نشويم.
ديدن  فيلم  و  دادن  گوش  موسيقى  خواندن،  كتاب   اگر 
از  دهيد.  انجام  را  كارها  اين   حتما  مى كند  كمك  شما  به 
خوشحال  را  من  كارى  چه  حاال  «همين  بپرسيد  خودتان 
مى كند» به جوابى كه مى دهيد دقت كنيد. جواب شما نبايد 
را  خودتان  بايد  تنها  برساند.  آسيب  ديگران  و  خودتان  به 
از آن حال و هواى خستگى دور كند. به خودتان، افكار و 
احساسات تان اهميت بدهيد. تنها در اين شرايط است كه 
از خودتان راضى مى شويد و مى توانيد انسانى مفيد براى 

جامعه و دوستانتان باشيد.

55 پيشنهاد براى رهايى از خستگى ذهن پيشنهاد براى رهايى از خستگى ذهن

چربى احشايى چربى هاى ذخيره شده ى 
غذا  خوردن  بار  هر  با  كه  هستند  بدن 
توليد مى شوند. اما شما مى توانيد با سرو 
كه  چربى هايى  ميزان  خود  شام  صحيح 
حداقل  به  را  مى شوند  ذخيره  بدن  در 

برسانيد.
مضر  چربى هاى  به  احشايى  چربى   
بيشتر  حتمًا  كه  مى شود  گفته  شكمى 
دلتان  ديگرى  قسمت  هر  چربى هاى  از 
مى خواهد از دست آن ها خالص شويد. 
شكمى  حفره ى  انسداد  با  چربى ها  اين 
مى تواند آثار زيان بارى بر سالمت شما 
داشته باشد. با اين حال، يك راه خوب 
چربى هاى  رساندن  حداقل  به  براى 

شكمى وجود دارد.
باعث  كه  است  نخوردن  درست  اين 
چربى  زيادى  مقادير  شدن  انباشته 

احشايى در بدن شما مى شود.
بروز  ريسك  مى تواند  مسأله  اين 
در  را  مختلفى  جسمانى  مشكالت 
و  دو  نوع  ديابت  از  دهد،  افزايش  فرد 
افزايش  تا  گرفته  خون  فشار  رفتن  باال 
بيمارى هاى  به  ابتال  و  خون  كلسترول 

قلبى.
تغذيه ى  يك  داشتن  با  مشكل  اين  آيا 
اين  هم  هنوز  خير  مى شود؟  حل  سالم 

ريسك وجود دارد كه پرخورى كنيد.
از  استفاده  شام  سرو  درست  روش 
كار  اين  است.  كوچك  بشقاب هاى 
كه  غذايى  مقدار  مى كند  كمك  شما  به 

مى خوريد را تحت كنترل داشته باشيد.
استفاده  بزرگ تر  بشقاب هاى  از  اگر 
كنيد، اين كار شما را تشويق به خوردن 
چربى هاى  درگير  و  كرده  بيشتر  غذاى 

ناخواسته ى شكمى مى كند.
مغزتان را گول بزنيد تا به سرعت الغر 

شويد!
محققان  است.  علمى  كامًال  ترفند  اين 
نشانه هاى  تأثير  آمريكا  كورنل  دانشگاه 
افراد  خوردن  غذا  ميزان  در  را  بصرى 

مورد بررسى قرار دادند.
در اين تحقيق كه در آن 54 نفر شركت 
مخصوصى  سوپ  كاسه هاى  از  داشتند، 
پر  خودكار  طور  به  كه  شد  استفاده 

مى شدند.
به گفته ى محققان، دستگاه سوپ پركنى 
رستوران  سبك  به  ميز  يك  داخل  در 
كاسه ى  چهار  تا  دو  كه  بود  شده  تعبيه 
غير  شكل  به  و  تدريج  به  آن  روى 
محتويات  صرف  با  همزمان  محسوسى 

شان دوباره پر مى شدند.
شركت  كه  طور  همان  خاطر،  همين  به 
مى خوردند،  را  خود  سوپ  كنندگان 

كاسه ها هم به آرامى دوباره پر مى شدند.
در  كه  آن هايى  داد  نشان  آزمايش  نتايج 
خورده  غذا  شونده  پر  خود  ظرف هاى 
تا  بودند  خورده  بيشترى  سوپ  بودند، 
آن هايى كه در ظرف هاى معمولى سوپ 

خورده بودند.
بيشترى  سوپ  كه  آن هايى  آنكه  جالب 
خورده بودند (به خاطر ظرف هاى خود 
در  كه  آن هايى  از  بيشتر  شونده)  پر 
بودند،  خورده  غذا  معمولى  ظرف هاى 

احساس سيرى نمى كردند.
غذاى  «مقدار  گرفتند:  نتيجه  محققان 
موجود در بشقاب يا كاسه ميزان غذاى 
اين  چون  مى دهد،  افزايش  را  مصرفى 
مسأله روى هنجار ها و انتظارات مصرفى 

فرد تأثير مى گذارد.»
مى شود  باعث  همچنين  مسأله  «اين 
باشد.  داشته  كمترى  خودنظارتى  فرد 
خود  چشم هاى  از  افراد  معلوم  قرار  از 
براى شمردن ميزان كالرى مصرفى شان 

استفاده مى كنند نه از شكم شان.»
دانشگاه  محققان  ديگر،  پژوهشى  در 
مشابهى  نتيجه ى  به  هلند  واخنينگن 

دست يافتند.
ين تحقيق 67 نفر شركت داشتند كه به 
كاسه ى  يك  در  آن ها  به  تصادفى  طور 
بزرگ يا يك كاسه ى متوسط پاستا داده 

مى شد.
گنجايش  ليتر   9/6 بزرگ  كاسه هاى 
متوسط  كاسه هاى  گنجايش  و  داشتند 

بسيار كمتر يعنى 8/3 ليتر بود.
اين محققان متوجه شدند وقتى كاسه ها 
بزرگ بودند شركت كننده ها 77 درصد 
كه  زمانى  تا  مى خوردند  غذا  بيشتر 

كاسه ها متوسط بودند.
دانشمندان از اين اطالعات به اين نتيجه 
رسيدند كه در نظر گرفتن اندازه ى كاسه 
(يا بشقابى) كه غذا در آن سرو مى شود 

اهميت زيادى دارد.
براى كمك به كاهش غذاى مصرفى تان 
(و ميزان چربى هاى احشايى بدن خود)، 
از  شام  خوردن  براى  مى شود  توصيه 
بشقاب هايى استفاده كنيد كه حدود 25 

سانتيمتر قطر دارند.
چهارم  دو  مى شود  توصيه  عالوه  به 
غير  سبزيجات  به  را  خود  بشقاب 
نشاسته اى مثل هويج، جوانه ى لوبيا و ... 

اختصاص دهيد.
براى  را  تان  بشقاب  ديگر  چهارم  يك 
سيب  مثل  دارى  نشاسته  سبزيجات 
زمينى و يك چهارم باقى مانده را براى 
مواد غذايى پروتئينى مثل مرغ بگذاريد.

مغزتان را گول بزنيد تا به مغزتان را گول بزنيد تا به 
سرعت الغر شويد!سرعت الغر شويد!

اگر شما هم اين روزها براى نجات از ويروس كرونا، 
تا  را  مقاله  اين  شده ايد،  شوينده  مواد  دامان  به  دست 

انتها بخوانيد.
همه مى دانيم جهت پيشگيرى از ابتال به ويروس كرونا، 
الزم است لوازم خريدارى شده ضدعفونى يا شستشو 
اين  جهان،  مردم  بيشتر  كه  است  همين  براى  شوند، 
سبزيجات  ميوه،  اغلب  خريد،  از  پس  بالفاصله  روزها 
به  مستقيم  ظرفشويى  مايع  با  شستشو  جهت  را  و... 

سينك ظرفشويى منتقل مى كنند.
اما بايد مراقب باشيد، پس از نابودى ويروس كرونا از 
نخوريد.  را  مانده  جا  به  ظرفشويى  مايع  سطوح،  روى 
شايد با خود بگوييد، مگر ما مايع ظرفشويى مى خوريم؟!
جدى  را  سبزيجات  و  ميوه  ظروف،  آبكشى  اگر  بله 
هنگام  را  شوينده  مواد  زيادى  مقادير  روزانه  نگيريد، 
مواد  اگر  مى كنيد.  خود  غذاهاى  وارد   ... و  پخت وپز 
باقى  سطوح  روى  نشوند  آبكشى  خوبى  به  شوينده، 
خود،  ويژه  شيميايى  خاصيت هاى  دليل  به  و  مى مانند 
امر  اين  كه  شوند  انسان  بدن  وارد  راحتى  به  مى توانند 
در دراز مدت با آسيب هاى جدى و جبران ناپذير براى 

معده همراه خواهد بود.
مايع  كامل  آبكشى  از  چگونه  كه  است  اين  سوال  حاال 
ظرفشويى از سطوح مختلف مطمئن شويم؟ پاسخ اين 
شيوه ى  آب،  فشار  همچون  مختلفى  عوامل  به  سوال 
سختى  و  شوينده  مواد  فرموالسيون  شستشو،  صحيح 
فرهنگ  بر  عالوه  بدانيد  است  دارد.جالب  بستگى  آب 

كليدى ترين  از  يكى  جهان،  مختلف  نقاط  در  شستشو 
موارد جهت آبكشى آسان، سختى آب است و هر چه 
آب داراى سختى باالترى باشد، پاك كنندگى و آبكشى 
سوى  از  شد،  خواهد  سخت تر  سطح،  از  شوينده  مواد 
توليد  كمترى  كف  سخت  آب  در  شوينده  مواد  ديگر 
مى كنند و در نتيجه موجب مصرف بيشتر مواد شوينده 

و آب مى شوند.
حداقل  ما  از  هريك  آب  سختى  دليل  به  اينكه  احتمال 

يكبار شوينده اى را خورده باشيم بسيار زياد است.
حال منظور از سختى آب چيست؟

مواد  زيادى  مقدار  آن  در  كه  است  آبى  سخت،  آب 
معدنى حل شده، عمدتا يون هاى كلسيم و منيزيم وجود 
چهار  به  را  آب ها  سختى،  ميزان  به  بسته  معموال  دارد. 

گروه تقسيم مى كنند:
الف) آب هاى سبك : ميزان سختى بين 0 تا 75 ميلى 

گرم در ليتر
ب) آب هاى نيمه سخت: ميزان سختى بين 75 تا 150 

ميلى گرم در ليتر
ج) آب هاى سخت: ميزان سختى بين 150 تا 300 ميلى 

گرم در ليتر
از 300  بيش  سختى  ميزان  سخت:  بسيار  هاى  آب  د) 

ميلى گرم در ليتر
و  استاندارد  موسسه   1053 شماره  استاندارد  طبق 
تحقيقات صنعتى ايران ، ميزان حداكثر مطلوب سختى 
در آب، 200 ميلى گرم در ليتر بر حسب كربنات كلسيم 

و حداكثر مجاز آن 500 
بر  ليتر  در  گرم  ميلى 
كلسيم  كربنات  حسب 

است.
آب  سختى  ميزان  البته 
در نقاط مختلف كشور 
عوامل  به  توجه  با 
ميزان  همچون  مختلف 
خاك  جنس  رطوبت، 
و  است  متفاوت   ... و 
مناطق  سمت  به  هرچه 
برويم  پيش  كويرى 
نيزعمدتا  آب  سختى 

افزايش پيدا مى كند.
آب  سختى  مثال  براى 
نقاط مختلف تهران بين 

صورت  به  بوشهر  همچون  شهرى  در   ،700 الى   210
ميانگين 600 و در اروميه 92 است.

محل  در  آب  سختى  هرچقدر  گفت  مى توان  نتيجه  در 
صرف  را  بيشترى  زمان  بايد  باشد،  بيشتر  شما  زندگى 
كف  مثال  براى  كنيد،  شوينده  مواد  آبكشى  و  شستشو 
مايع ظرفشويى و در نهايت ميزان مصرف آن در نقاط 
مختلف جهان و حتى كشور متفاوت است و آنچه بيش 
از همه مهم به نظر مى آيد آگاهى مردم از سختى آب 
مصرفى خود و شناخت از فرموالسيون شوينده ها است، 

از  بسيارى  مانند  نيز  داخلى  شوينده هاى  است  ممكن 
محصوالت ديگر همچون ضدآفتاب ها و ... با توجه به 
وضعيت آب و هوايى كشور، بيشتر پاسخگوى نيازهاى 

ما باشند.
آب  سختى  رغم  على  كه  باشيم  داشته  ياد  به  پايان  در 
ميان  در  ما  عزيز  ايران  متاسفانه  كشور،  در  متفاوت 
درصد   80 به  نزديك  ساالنه  كه  دارد  قرار  كشورهايى 
ذخيره آب در دسترس خود را مصرف مى كنند و با اين 
وجود همچنان روزانه حجم بااليى از آب شرب شهرى 

براى شستشوى ظروف به فاضالب تبديل مى شود.

آسيب هاى پنهان ويروس كروناآسيب هاى پنهان ويروس كرونا

نوشابه انرژى زاى زنجبيلىنوشابه انرژى زاى زنجبيلى
نصف قاشق مرباخورى پودر يا به اندازه يك بند انگشت نصف قاشق مرباخورى پودر يا به اندازه يك بند انگشت 
آب  ليوان  دو  با  و  كرده  خرد  را  تازه  زنجبيل  از  آب كامل  ليوان  دو  با  و  كرده  خرد  را  تازه  زنجبيل  از  كامل 
جوشانده و ميل كنيد تا يك روز پر از انرژى داشته باشيد. جوشانده و ميل كنيد تا يك روز پر از انرژى داشته باشيد. 
اگر طعم اين دمنوش برايتان تند و غيرقابل تحمل است، اگر طعم اين دمنوش برايتان تند و غيرقابل تحمل است، 

چند قطره آب ليمو و مقدارى عسل به آن اضافه كنيد.چند قطره آب ليمو و مقدارى عسل به آن اضافه كنيد.
اين دمنوش باعث نشاط بسيار مى شود؛ به خصوص اگر آن اين دمنوش باعث نشاط بسيار مى شود؛ به خصوص اگر آن 
را صبح ميل كنيد، روزى بسيار پرانرژى و پرتالش خواهيد را صبح ميل كنيد، روزى بسيار پرانرژى و پرتالش خواهيد 
داشت. همچنين اين دمنوش بهبوددهنده دردهاى مفاصل و داشت. همچنين اين دمنوش بهبوددهنده دردهاى مفاصل و 
نفخ معده است، اما مى تواند براى مبتاليان به زخم يا درد نفخ معده است، اما مى تواند براى مبتاليان به زخم يا درد 
معده بسيار خطرناك باشد و سوزش معده يا سوزش زخم معده بسيار خطرناك باشد و سوزش معده يا سوزش زخم 

معده را افزايش مى دهد.معده را افزايش مى دهد.
سه  دو،  با  زعفران  سرخالى  مرباخورى  قاشق  نصف  سه اگر  دو،  با  زعفران  سرخالى  مرباخورى  قاشق  نصف  اگر 
چند  نبات،  مقدارى  و  شود  مخلوط  جوش  آب  چند ليوان  نبات،  مقدارى  و  شود  مخلوط  جوش  آب  ليوان 
از  كنيد  اضافه  آن  به  گالب  مقدارى  حتى  و  آبليمو  از قطره  كنيد  اضافه  آن  به  گالب  مقدارى  حتى  و  آبليمو  قطره 
اثرات نشاط آورى و ضدافسردگى بسيار قوى زعفران بهره اثرات نشاط آورى و ضدافسردگى بسيار قوى زعفران بهره 
ضربان دار  سردردهاى  كه  افرادى  در  برد.زنجبيل  ضربان دار خواهيد  سردردهاى  كه  افرادى  در  برد.زنجبيل  خواهيد 
دليل  همين  به  و  مى شود  سردرد  تشديد  باعث  دليل دارند،  همين  به  و  مى شود  سردرد  تشديد  باعث  دارند، 
هضم  ضعف  كه  افرادى  اما  شود،  مصرف  احتياط  با  هضم بايد  ضعف  كه  افرادى  اما  شود،  مصرف  احتياط  با  بايد 
دارند و بعد از خوردن دو، سه قاشق غذا احساس پرى و دارند و بعد از خوردن دو، سه قاشق غذا احساس پرى و 
سيرى مى كنند، مى توانند براى تقويت هضم از اين دمنوش سيرى مى كنند، مى توانند براى تقويت هضم از اين دمنوش 
استفاده كنند اما نوشيدن بيش از يك ليوان از اين دمنوش استفاده كنند اما نوشيدن بيش از يك ليوان از اين دمنوش 

به هيچ وجه توصيه نمى شود.به هيچ وجه توصيه نمى شود.
دمنوشى براى زندگى بدون استرس!دمنوشى براى زندگى بدون استرس!

يك  بابونه،  غذاخورى  قاشق  يك  دمنوش  اين  تهيه  يك براى  بابونه،  غذاخورى  قاشق  يك  دمنوش  اين  تهيه  براى 
غذاخورى  قاشق  يك  بادرنجبويه،  غذاخورى  غذاخورى قاشق  قاشق  يك  بادرنجبويه،  غذاخورى  قاشق 
(در  بنفشه  گل  غذاخورى  قاشق  دو  و  (در اسطوخودوس  بنفشه  گل  غذاخورى  قاشق  دو  و  اسطوخودوس 
در  اما  مى كنيم  مخلوط  آب جوش  ليوان  دو  با  را  در تابستان)  اما  مى كنيم  مخلوط  آب جوش  ليوان  دو  با  را  تابستان) 
محدود  غذاخورى  قاشق  يك  به  را  بنفشه  گل  محدود زمستان  غذاخورى  قاشق  يك  به  را  بنفشه  گل  زمستان 
مى كنيم.اين تركيب را با دو ليوان آب جوش مى كنيم.اين تركيب را با دو ليوان آب جوش 2020 دقيقه دم  دقيقه دم 
كرد.  ميل  روز  در  بار  سه  تا  را  آن  مى توان  بعد  كرد. مى كنيم،  ميل  روز  در  بار  سه  تا  را  آن  مى توان  بعد  مى كنيم، 
از  را  عزيزى  ناگهانى  به طور  كه  افرادى  براى  دمنوش  از اين  را  عزيزى  ناگهانى  به طور  كه  افرادى  براى  دمنوش  اين 
دست داده و به اصطالح دچار تروماى روحى و در پى آن دست داده و به اصطالح دچار تروماى روحى و در پى آن 
دچار دردهاى دائمى سر، شكم ودچار دردهاى دائمى سر، شكم و… … مى شوند نيز كارساز مى شوند نيز كارساز 

خواهد بود.خواهد بود.
دمنوش بادرنجبويهدمنوش بادرنجبويه

شدن  ريلكس  به  شدن )  ريلكس  به   (lemon balmlemon balm) بادرنجبويه  (دمنوش  بادرنجبويه  دمنوش 
اين  طبع  مى كند،  كمك  خوب  خواب  و  آرامش  اين ذهن،  طبع  مى كند،  كمك  خوب  خواب  و  آرامش  ذهن، 
است.  مناسب  بسيار  زمستان  براى  و  است  گرم  است. نوشيدنى  مناسب  بسيار  زمستان  براى  و  است  گرم  نوشيدنى 
اين دمنوش را به دفعات مى توان مصرف كرد و هيچ منعى اين دمنوش را به دفعات مى توان مصرف كرد و هيچ منعى 

براى افراد با مزاج هاى مختلف ندارد.براى افراد با مزاج هاى مختلف ندارد.
تركيب چاى سبز و سفيدتركيب چاى سبز و سفيد

دارچين  اندكى  مقدار  و  سبز  چاى  سفيد،  چاى  دارچين تركيب  اندكى  مقدار  و  سبز  چاى  سفيد،  چاى  تركيب 
خستگى تان را كم مى كند. اين دمنوش مى تواند به دفعات خستگى تان را كم مى كند. اين دمنوش مى تواند به دفعات 

استفاده شود چراكه ضرر بسيار كمى دارد و بيشتر منفعت استفاده شود چراكه ضرر بسيار كمى دارد و بيشتر منفعت 
خستگى  رفع  و  قوا  بازسازى  به  مواد  اين  تركيب  خستگى است،  رفع  و  قوا  بازسازى  به  مواد  اين  تركيب  است، 
رفع  فقط  اسطوخودوس  برخالف  و  مى كند  كمك  رفع خيلى  فقط  اسطوخودوس  برخالف  و  مى كند  كمك  خيلى 
جسمى  خستگى  آن  بر  عالوه  و  نمى كند  روحى  جسمى خستگى  خستگى  آن  بر  عالوه  و  نمى كند  روحى  خستگى 

را هم برطرف مى كند.را هم برطرف مى كند.
با  منظور  يك  براى  هركدام  معموالً  تركيبى  با دمنوش هاى  منظور  يك  براى  هركدام  معموالً  تركيبى  دمنوش هاى 
تركيبى  دمنوش هاى  از  دسته اى  مثًال  مى شوند،  تركيب  تركيبى هم  دمنوش هاى  از  دسته اى  مثًال  مى شوند،  تركيب  هم 
انرژى زا هستند و بعضى ديگر كاهنده فشارخون و دسته اى انرژى زا هستند و بعضى ديگر كاهنده فشارخون و دسته اى 
كه  انرژى زاها  برخالف  كه  هستند  آرامش بخش  كه ديگر  انرژى زاها  برخالف  كه  هستند  آرامش بخش  ديگر 
ضربان قلب و انرژى را افزايش مى دهند به ريلكسيشن و ضربان قلب و انرژى را افزايش مى دهند به ريلكسيشن و 

تنش زدايى از بدن كمك مى كنند.تنش زدايى از بدن كمك مى كنند.
يك قاعده كلى براى تهيه دمنوش هايك قاعده كلى براى تهيه دمنوش ها

دم   مدت  مى شوند،  تهيه  گل  يا  برگ  با  كه  دم  دمنوش هايى  مدت  مى شوند،  تهيه  گل  يا  برگ  با  كه  دمنوش هايى 
نيم  تا  دقيقه  نيم   تا  دقيقه   2020 بين  است  كافى  و  است  كم  بين كشيدن شان  است  كافى  و  است  كم  كشيدن شان 
ساعت روى حرارت قرار بگيرند اما آن ها كه چوب (مثل ساعت روى حرارت قرار بگيرند اما آن ها كه چوب (مثل 
و  انيسون  (مثل  بذر  يا  زنجبيل)  (مثل  ريشه  و دارچين)،  انيسون  (مثل  بذر  يا  زنجبيل)  (مثل  ريشه  دارچين)، 
دارند  طوالنى ترى  كشيدن  دم  زمان  مدت  دارند،  دارند رازيانه)  طوالنى ترى  كشيدن  دم  زمان  مدت  دارند،  رازيانه) 
تا عصاره شان به خوبى خارج شود مثًال دارچين را تا دو تا عصاره شان به خوبى خارج شود مثًال دارچين را تا دو 
ساعت يا حتى بيشتر هم مى توان روى حرارت غيرمستقيم ساعت يا حتى بيشتر هم مى توان روى حرارت غيرمستقيم 
گذاشت به اين ترتيب عصاره  اش بيشتر خارج مى شود و گذاشت به اين ترتيب عصاره  اش بيشتر خارج مى شود و 

نبايد نگران تغيير طعم يا از دست رفتن خاصيتش بود.نبايد نگران تغيير طعم يا از دست رفتن خاصيتش بود.

ادامهادامه نوشيدنى هاى انرژى زا خانگى + طرز تهيه نوشيدنى هاى انرژى زا خانگى + طرز تهيه



فرهنگ و ادبفرهنگ و ادب55 neday_toy@yahoo.comنداى توى
 https://telegram.me/nedaytoy

هفته نامه فرهنگى، اقتصادى، ورزشى، سياسى، طنز و سرگرمى سالم، معلومات عمومى، هنرى و...
سال چهاردهم، شنبه 31  خرداد 99 ، 28 شوال 1441،   20 مى 2020، شماره 562

پخش فيلم سينمايى «شبى كه ماه كامل شد» به كارگردانى «نرگس آبيار» 
براى پخش در آمريكا و كانادا خريدارى شده است. 

شركت سينرجتيك به تازگى حقوق پخش فيلم سينمايى شبى كه ماه كامل 
شد به كارگردانى نرگس آبيار را براى پخش در آمريكا و كانادا خريد. اين 
شركت معتبر آمريكايى كه سال هاست در بازارهاى جهانى در زمينه پخش 
مى كند،  فعاليت  تلويزيونى  سريال هاى  و  مستند  سينمايى،  بلند  فيلم هاى 
پخش  و  اكران  براى  را  ايران  سينماى  محصول  فيلمى  نخستين بار  براى 

عمومى در آمريكاى شمالى خريده است.
شركت پخش فيلم آتالنتيك مديا نيز حقوق پخش اين فيلم را براى كشور 

تركيه خريد.
شبى كه ماه كامل شد براساس داستان واقعى عبدالحميد ريگى و همسرش 
فائزه منصورى ساخته شده است. اين فيلم روايت دختر جوانى از مناطق 
در  مى شود  شهرستانى  جوانى  عشق  درگير  كه  است  تهران  شهر  جنوب 
حالى كه دختر به داليلى مجبور به مهاجرت از ايران است. در اين مسير، 
رقم  آن ها  براى  اتفاقاتى  راه،  ميانه  در  اما  مى شود  همراه  او  با  برادرش 

مى خورد.
الناز شاكردوست، هوتن شكيبا، فرشته صدرعرفايى، شبنم مقدمى، پدرام 
آرمين  و  شومون  بانيپال  ميرى،  امين  حسينى،  سجادى  فريد  شريفى، 

رحيميان بازيگران اين فيلم سينمايى هستند.
سينماهاى  در  اكران  با  گذشته  سال  شد  كامل  ماه  كه  شبى  سينمايى  فيلم 
سراسر كشور و فروش نزديك به 20 ميليارد تومان پنجمين فيلم پرفروش 

سال 98 شد.
شركت فيلم هاى مستقل ايران به مديريت محمد اطبايى پخش بين المللى 

شبى كه ماه كامل شد را عهده دار است.

 «شبى كه ماه كامل شد» در مسير اكران جهانى
و  فرهنگ  مدير  انديشى  هم  نشست 
ارشاد اسالمى رزن با اصحاب رسانه 

اين شهرستان برگزارشد.
از  جلسه  اين  در  سيف يار  على   
در  مختلف  دستگاه هاى  مشاركت 
هنرى  و  فرهنگى  هاى  برنامه  حوزه 
برنامه  امسال  گفت:  و  داد  خبر 
با  شهرستان  هنرى  و  فرهنگى  هاى 
بخش  و  مرتبط  نهادهاى  مشاركت 

خصوصى برگزار خواهد شد.
مجمع  تشكيل  اينكه  بيان  با  وى 
از  يكى  هنر  و  فرهنگ  خردورزان 
برنامه هاى اصلى ارشاد شهرستان در 
با  مجمع  اين  افزود:  است،  سال 99 
حضور رؤساى انجمن هاى فرهنگى 

از  گيرى  بهره  منظور  با  و  هنرى  و 
حوزه  نظران  صاحب  نظرات  نقطه 
مى  شكل  درشهرستان  وهنر  فرهنگ 

گيرد.
اعضاى  كرد:  خاطرنشان  يار  سيف 
و  برجستگان  از  خردورزان  مجمع 
مختلف  هاى  حوزه  نظران  صاحب 
و  فرهنگ  اداره  وظايف  با  مرتبط 

ارشاد اسالمى هستند.
اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مدير 
شهرستان رزن، بهره مندى از ايده ها 
و طرح هاى كارشناسى براى تقويت 
كيفى در اجراى برنامه هاى آموزشى، 
فرهنگى و هنرى را ضرورى برشمرد.

نشست هم انديشى مدير فرهنگ و 
ارشاد اسالمى رزن با خبرنگاران

استان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل 
همدان در نشست مديران انجمن هاى ادبى 
همدان با مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان، گفت: خانه شعر و ادب همدان به 
عنوان يكى از  مجموعه هاى فعال در حوزه 

فرهنگ و ادب استان شناخته مى شود.
اين  اينكه  بر  تاكيد  با  احسانى  احمدرضا 
مختلف  برنامه هاى  برگزارى  در   خانه 
داشته،  توجهى  قابل  همكارى  و  مشاركت 
اظهار كرد: انتخابات خانه شعر و ادب يكى 
از مهمترين برنامه هاى فرهنگى استان در 

سال 99 است.
وى با تاكيد بر لزوم مشاركت اهالى فرهنگ 
و ادب استان در اين انتخابات، خاطرنشان 
كرد: تالش ما اين است در راستاى تحقق 

فعاالن  مشاركت  فرهنگى،  عدالت  شعار 
داشته  را  ها  شهرستان  همه  در  فرهنگى 
مختلف  مسائل  به  كل  اداره  نگاه  باشيم؛ 

فرهنگى و هنرى استانى است.
فعاليت  مجدد  آغاز  خصوص  در  وى 
كرد:  تاكيد  هم  استان  ادبى  هاى  انجمن 
اول  از  ها  انجمن  جلسات  برگزارى 
تيرماه با رعايت پروتكل هاى بهداشتى و 
هنرى  و  فرهنگى  هاى  مجتمع  ضدعفونى 

آغاز مى شود.
استان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل 
همدان خاطرنشان كرد: اعضاى انجمن ها 
هم بايد با رعايت فاصله گذارى هوشمند 
اين  در  بهداشتى،  نكات  و  اجتماعى 

جلسات حضور پيدا كنند.

انتخابات خانه شعر و ادب استان همدان 
تيرماه برگزار مى شود

را  ايد  نكرده  مالقات  را  آنها  هاست  مدت  كه  بستگانى  فروردين: 
دوباره مالقات مى كنيد. انرژى تان را صرف تعميرات محل زندگيتان كنيد. 

هم اكنون زمان اعتصاب فرا رسيده است. در حال حاضر انرژى داريد كه مى 
توانيد چيزهاى زيادى را در ارتباط با خود كشف كنيد. نياز داريد بدانيد كه 
چه ميخواهيد. ميخواهيد بدانيد كه به كجا قرار است برويد؟ شما احساس رو 
به رشد و قانع كننده اى را داريد كه نمى توانيد آن را به راحتى توضيح دهيد

ارديبهشت: اين هفته ممكن است با تأخيراتى در حمل و نقل مواجه شويد 
و يا ديگران با صحبت هاى شما دچار سوء تفاهم شوند و يا پيام اطرافيان را 
به صورت مختلط دريافت كنيد. افرادى كه مدت زمان زيادى است كه آن ها 
را نديده ايد دوباره به زندگى شما باز مى گردند. با اين حال در اين هفته با 
گروه ها برخوردهاى بسيار موثرى خواهيد داشت. انرژى داريد كه مى توانيد به 

تمام اهداف خود دست پيدا كنيد
خرداد: اتفاقاتى براى شما رخ مى دهد كه مربوط به كسب درآمد و زندگى 
حرفه اى تان مى باشد. به اين معنى است كه در امورات مالى ممكن است با 
خطا هايى مواجه شويد. بنابراين سعى كنيد در اين هفته صورت حساب ها و 
فاكتورهاى خود را مورد بررسى قرار دهيد. هرگز تصور نكنيد چون پول در 
دست داريد مى توانيد به درستى از آن استفاده كنيد هميشه مشكالتى در اين 
راه وجود دارد. اگر به دنبال امالكى ميگرديد، پيدا كردن آن براى شما در اين 

هفته سخت خواهد شد.هيچ چيز نمى تواند شما را متوقف كند
ممكن  شد.  خواهيد  رو  به  رو  خود  سابق  يا همسر  و  قديمى  دوستان  با  تير: 
است با يك سرى خطاها مواجه شويد و يا قرار مالقات هاى خود را از دست 
بدهيد و پيام اطرافيان را به درستى دريافت نكنيد. همين موضوع باعث نااميدى 
شما خواهد شد. با اين مشكالت كنار بيايد. فقط براى چند هفته اين مشكالت 
در زندگى شما وجود دارد. در حال حاضر ايده هاى بسيار خوبى در ارتباط 
با سياست و مذهب داريد كه آماده هستيد تا آنها را به مرحله اجرا در آوريد. 
برخى از شما تيرماهى هاى عزيز بسيار مصمم هستيد تا آنها را با ديگران به 

اشتراك بگذاريد. انرژى داريد كه مى توانيد با هر مشكلى مقابله كنيد
مشترك،  اموال  جمله  از  مالى  مشكالت  با  كنيد  سعى  هفته  اين  در  مرداد: 
به  چيز  همه  كه  خواهيد  مى  نكنيد  برخورد  ميراث  و  ارث  و  بدهى  ماليات، 
درستى پيش برود.مصمم هستيد تا هر كارى را كه مى خواهيد با روش خود 
انجام دهيد.برخى از شما مردادماهى هاى عزيز مى خواهيد كارى انجام دهيد 
كه به ثروت شريك زندگيتان وابسته است. شما در حال حاضر بسيار قدرتمند 
هستند. انرژى زيادى در زندگى زناشوييتان وجود دارد. در حال حاضر در حال 
انجام مطالعه هستيد اين كار براى شما مفيد خواهد بود. همچنين ممكن است 

با يك سرى شايعات روبرو شويد
شهريور: دوستانى را كه مدتهاست از آنها بى خبر بوده ايد را ببينيد. همچنين 
با افراد و گروه هايى برخورد كنيد كه در گذشته بسيار با آنها برخورد داشته 
ايد. حتى ممكن است يكى از اهداف قديميتان يادآورى شود و سعى كنيد كه 
براى رسيدن به آن تالش كنيد. در اين هفته كه ميخواهيد با شركاى قديمى و يا 
دوستان نزديكتان برخورد داشته باشيد از سياست و صبر استفاده كنيد. اگر در 
برابر آنها صبور نباشيد به ضرر شما تمام خواهد شد. از آن جايى كه شخصى در 
كنار شما انرژى بسيار زيادى دارد تا شما را به يكسرى كارها متهم كند بايد در 
مقابل اين فرد بسيار صبور باشيد و ظرفيت خود را باال ببريد. چه كسى نسبت 

به شما ظرفيت بيشترى دارد
مهر: افرادى كه در گذشته در زندگى شما بوده اند دوباره به زندگى شما برمى 
گردند و يا شما به سمت آنها جذب مى شويد. اين افراد ممكن است شامل 
پدر و مادر؟ رئيس قديمى؟ و يا افرادى كه احترام آنها واجب است باشد؟ حتى 
ممكن است فرصتى براى شما فراهم شود تا حرفه خود را با زواياى ديگرى 
دنبال كنيد. با اين حال در اين هفته زياد كار نخواهيد كرد و بيشتر زمان خود را 
به بررسى و جستجو صرف خواهيد كرد. اهداف خاصى داريد كه مى خواهيد 
به آنها دست پيدا كنيد. اين اهداف ممكن است براى برخى از مهرماهى هاى 
عزيز از نظر سالمتى باشد. تا جايى كه ممكن است بهترين هاى خود را انجام 

مى دهيد. (قابل تحسين است)
آبان: اين هفته تاخيراتى در زمان سفرتان رخ مى دهد. همچنين باعث ايجاد 
مشكالت  و  خطاها  تاثير  مى  شود.  ها  دانشگاه  و  ها  كالج  مدرسه،  در  تاخير 
مربوط به نشر و رسانه ممكن است باعث ايجاد به تعويق افتادن انجام كارهاى 
تان شود. براى انجام هر كارى بايد مجددا همه چيز را بررسى كنيد. زمانى كه 
صحبت از كارهاى خالقانه و ورزش مى شود شما در آن فوق العاده خواهيد 
بود. موضوعى براى شما بسيار با ارزش خواهد بود كه براى رسيدن به آن بسيار 
عاشقانه  رابطه  در  داريد  كه  زيادى  انرژى  همين  واقع  در  هستيد.  زده  هيجان 

شما نمايان است
آذر: در مسائل مربوط به امور مالى، ارث و ميراث و همچنين بدهى و بيمه 
اين  تمام  كنيد  هستند.سعى  دهنده  آزار  بسيار  كه  شد  خواهيد  تاخيراتى  دچار 
بررسى كنيد كه به شما بسيار كمك مى كند. خبر خوب اين  موارد را مجدداً 
است كه با توانايى كه داريد ميتوانيد كارهاى نيمه تمام خود را به پايان برسانيد. 
مصمم هستيد تا تغييرات بزرگى را در خانه ايجاد كنيد. رخ دادن اتفاقى باعث 
ايجاد تغيير و يا آشوب بزرگى مى شود كه مى تواند جابجايى مسكونى باشد و 
يا حتى نوسازى و تعميرات. اين موضوع باعث ايجاد تنش در خانواده خواهد 
ماهرانه  صورت  به  فرصت  اين  از  اگر  نيست.  جزئى  هست  كه  چه  هر  شد. 

استفاده كنيد مى توانيد توسط آن كارهاى زيادى را انجام دهيد
دى: زمانى كه به بيرون مى رويد مى خواهيد تمام نظرات را به خود جلب 
كنيد زيرا عقيده داريد كه زندگى خوب يك نوع انتقام است. فرصتى داريد كه 
به نياز هاى دوست داشتنى خود دست پيدا كنيد. با ديگران بسيار قدرتمندانه 
برخورد كنيد و ارتباط داشته باشيد. در همين حال همه از شما پيروى مى كنند 
كنيد.  استفاده  احسن  نحو  به  امر  اين  از  كرد.  خواهند  موافقت  كارهايتان  با  و 
براى برخى از دى ماهى هاى عزيز كه در كارهايى مانند نوشتن و يا تدريس و 
بازيگرى توانايى دارند فرصت بسيار خوبى است. با اين وجود سعى كنيد در 

انجام هر كارى به آرامى پيش برويد تا باعث ترس ديگران نشويد
بهمن: اين هفته در بخشى از نمودار شما كه مربوط به شغل و سالمتى است 
و  تاخيرات  سرى  يك  با  است  ممكن  كارى  محيط  دهد.در  مى  رخ  اتفاقاتى 
اشتباهات بزرگى مواجه شويد به طور مثال: ممكن است مداركى را گم كنيد و 
يا كارهايتان را نتوانيد به موقع به اتمام برسانيد. در همين حال به صورت كامال 
ناگهانى به يك منبع درآمد جديد هدايت مى شويد كه بسيار بهتر و پرسود تر 

از كار قبلى تان خواهد بود.
اسفند: هفته فوق العاده براى شما اسفند ماهى هاى عزيز است. در حقيقت 
با سرعت زيادى در حال زندگى كردن هستيد كه باعث ترس ديگران خواهد 
شد. بسيار قدرتمند به سمت اهداف خود در حال حركت هستيد. مى  خواهيد 
در انجام هر كارى نسبت به ديگران برترى داشته باشيد. فرصتى خواهيد داشت 
اگر  كند.  مى  كمك  شما  به  افراد  از  گروهى  هايتان  خواسته  به  رسيدن  در  كه 
حال  اين  با  كنيد.  استفاده  فرصت  اين  از  برسيد  خود  اوج  به  كه  مى خواهيد 

افرادى از گذشته به زندگى حال شما راه پيدا مى كنند

فال اينترنتىفال اينترنتى
زندگى هيچ ملتى جدا از «ادبيات » نيست . اين هفته شما اين هفته شما

و  روح »  «غذاى  عنوان  به   ، ملل  و  اشخاص  نزد  ادبيات 
با  ديرزمان  از  مردم  و  است  بوده  مطرح  زندگى »  «چاشنى 
حالت  اين  نيز  اكنون  هم   . داشته اند  انس  و  آن مى زيسته اند 

وجود دارد.
است  حدى  به  آن  برگهاى  و  شاخ  و  ادبيات  گسترده  دامنه 
كه هر قوم و ملتى و هر شخصى را با فرهنگهاى مختلفى كه 

دارند ، به نوعى دربر مى گيرد .
نگاهى به فرهنگ مكتوب ملتها (كتاب) ، شعرها و سرودها 
داستانها   ، المثلها  ضرب  و  حكم  و  امثال   ، اشعار  ،ديوانهاى 
وافسانه ها ، نقاشى ها ، خوشنويسى ها ، خطاطى ها و هنرهاى 
 ، شود  مى  مربوط  نوشته  و  سخن  و  كالم  به  گوناگونى كه 
نزد  نيز  آن  جاذبه   . مى دهد  نشان  ادبيات را  دامنه  گستردگى 

اقوام مختلف بشرى مشهور است.
رمز جاذبه ادبيات

مردم ذاتا جذب زيبايى هاى هنرى مى شوند . كال هنر ، نوعى 
آوردن  پديد  و  خلق  و  زيبايى  كارگيرى  به   ، شناخت زيبايى 
«زيبايى  و  طلب »  «جمال  حس   . است  آثارهنرى  در  زيبايى 
دوست » در سرشت انسان به وديعت نهاده شده است . خداى 
متعال نيز ، خالق زيبايى و جمال است و جمال را هم دوست 

دارد . «ان اهللا جميل يحب الجمال »
و مگر هنر و ادبيات ، چيزى جز پيوند زدن فكر و زندگى 
و آثارانديشه ، با «جمال » است ؟ و مگر چيزى جز جمال ، 

رمزجاودانگى و جذابيت هنر و ادبيات است ؟
احساسهاى  و  ذهنى  مفاهيم  زيباى  بيان  شكلى  به   ، ادبيات 
و  گيرا  و  نافذ  قالب  در   ، است  بشرى  وانديشه هاى  درونى 
چون از زيبايى برخوردار است مردم را به سوى خود جذب 

مى كند و با زندگى عجين مى شود .
تشكيل  را  بشرى  ادبيات  و  ملل  فرهنگ  آنچه  مجموعه  از 
چنان  از   ، مثلها  و  داستانها   ، شعرها  از  يك سرى   ، مى دهد 
را  آنها  نمى توان  كه  است  برخوردار  پايگاه وااليى  و  جايگاه 
از زندگى مردم تفكيك كرد . مردم با ادبيات خودشان زندگى 
مى كنند و ادبيات ، سايه اى بر ذهن و زندگى آنها مى افكند و 

از همين رهگذر است كه «ادبيات مردمى » شكل مى گيرد .
باورهاى  و  انديشه ها  با  پيوند   ، ادبى  آثار  گونه  اين  اگر 
«حس  زيرا   ، بود  خواهد  فراگيرتر   ، باشد  داشته  مكتبى هم 
است  عنصرى  فراگيرترين   ، مذهبى »  «معتقدات  و  دينى » 
و  «ارتباط »  عامل  و  مى دهد  يكديگرپيوند  به  را  مردم  كه 

«همبستگى » و «وحدت »ميان انسانهاست .
ادبيات فرامرزى

«روح »  وجود  نشانه   ، ديگر  زبان هاى  به  ادبى  آثار  ترجمه 
و«پيام » خاصى در آنهاست كه مردم ديگر هم آن «محتوا» رابا 
فطرت خويش مانوس مى يابند . اين مرز شكنى در ادبيات ، 
عالوه بر جنبه محتوايى و غناى آن ، جنبه زيبايى بيان هم دارد 
كه زمين ها و زمانها را درمى نوردد و يك «اثر ادبى خوب » ، 
متعلق به همه جهان مى شود ، نه كشور يا زبان خاص . و به 
همين دليل ،در قرون مختلف ماندگار مى شود و به زبانهاى 

ديگر نيز ترجمه مى شود .
اگر «اهل بيت » ، تاكيد داشته اند كه تعاليم و فرهنگ وسخن 
ما  حرف   ، آنان  اگر  كه  چرا   ، برسانيد  هم  ديگران  به  را  ما 
راو زيبايى هاى كالم ما را بشناسند و بفهمند ، از ما تبعيت 
مى كنند، ناظر به همين انتقال است . اين سخن حضرت رضا 

(ع) است كه «ان الناس لو علموا محاسن كالمنا التبعونا» .
فرموده  اطمينان  با  (ع)  رضا  حضرت  كه  صريح  سخن  اين 
متعالى  مفاهيم  در  كه  است  بودن  فطرى  همين  ،نشانه  است 
 ، مستعد  جانهاى  و  سالم  انديشه هاى  داردو  وجود  مكتب 

بى شك پذيراى آنند و «ترجمه » ، يكى از اين راههاست .
شده  ترجمه  فارسى  به  ديگر  زبانهاى  از  بسيارى  ادبى  آثار 

است .
بر عكس نيز ، متون و آثار فراوانى از ادبيات فارسى (شعر ، 
قصه، متون ادبى و تاريخى) نيز به زبانهاى ديگر برگردانده 
شده و«مقبوليت عامه » نزد اهل انديشه پيدا كرده است . اين 

دليل مرز نشناسى هنرهاى خالق و ادبيات برجسته است .
پيامها   ، مى برند  كار  به  را  مرز»  «شعر  عنوان  برخى  اگر 
آنها  مخاطب  كه  دارد  وجود  هم  «بى مرز»  ومحتواهاى 

«وجدان بشرى » و «فطرت انسانى » است .

با  ارتباطگيرى  زمينه هاى  چنين  از  نبايد   ، ما  ادبيات 
بشريت غافل بماند و صرفا درحيطه مسائل داخلى دور بزند 
. وقتى ادبيات، در زندگى مردم سارى و جارى است ، چرا 
نبايد از اين بستر مهيادر رساندن پيام آسمان و دعوت حق 
رسالت  ؟  گرفت  بهره  السالم)  (عليهم  بيت  اهل  فرهنگ  و 
در   ، واال  نسبت به آرمانهاى  متعهد  نويسندگان  و  هنرمندان 
و«تعهد  مى كند  پيدا  بروز  و  ظهور  كه  عرصه هاست  همين 

قلمى » خود را نشان مى دهد .
شعر

از شاخه هاى مختلف ادبيات ، «شعر» ويژگى مهمترى دارد 
وجود  ما  مردم  نهاد  در  شعر  به  عالقه   . است  وفراگيرتر 
در  آن  بردن  كار  به  و  كردن  حفظ  و  شعر  از  واستقبال  دارد 
 ، مختلف  مقاطع  در  روزانه  عادى  وگفتگوهاى  محاورات 

نشانه آن است .
شايد اين جاذبه ، به عامل متعددى بستگى داشته باشد . ولى 

اين چند عامل را نمى توان ناديده گرفت :
1ك موزون و آهنگين بودن آن .

2ك زيبايى لفظى و سجع و قافيه .
3ك ظرايف ذوق برانگيز و نكات لطيف .

4ك ايجاز و اختصار ، در عين غناى محتوايى .
5ك حكمتها و پندها .

موزون و آهنگين بودن شعر ، آن را با طبع بشرى هماهنگ 
مى سازدو هم دلنشين مى شود ، هم راحت تر قابل حفظ كردن 
در  كه  هم  تعبيرى  و  واژگانى  سپردن تناسبهاى  خاطر  به  و 
شعر نهفته ، بر جاذبه آن مى افزايد ، محتواى پرنكته و لطايفى 
معنى دار و نكات دقيق وشاعرانه كه در آن است ، رمز ديگرى 
«حصنعت  يك  عنوان  به  رعايت ايجاز   . است  آن  جاذبه  از 
ادبى » و فشردگى الفاظ در عين مفاهيم بلند و فراوان كه در 
قالب محدود و ظرف الفاظ بيان مى شودو گاهى در يك غزل 
، رباعى و حتى در يك تك بيت و مصرع يا ضرب المثل ، به 
اندازه يك كتاب ، حرف نهفته است ، نكته ديگرى است كه 

نمى توان از آن غافل بود .
تاثير  گاهى  نيز  شعر  در  نهفته  حكمتهاى  و  پندها  و  مواعظ 
شگفت و معجزه آسا در بر انگيختن و جهت و ارتباط دادن با 
فطرت و روح انسان دارد و بسيارى از فرهيختگان و عاشقان 
شعر ، مضمون نهفته در آن را حرف دل و ترجمان احساس 
قبيل  اين  از  افتاده  جا  ضرب المثلهاى  بيشتر   . مى يابند  خود 

است كه جريان و سريان يافته است .
در شعر ، هم زيبايى لفظى وجود دارد ، هم معنوى . و اين 
يكى از رموز جاذبه آن است . شعر ، در ذهن مردم حجيت 
دارد و براى اثبات بسيارى از حرفها و ايده هاى خود ، شعرى 
را از شاعرى به عنوان سند مى آورند. «استناد به شعر»، موهبتى 
است عظيم كه اهل شعر نبايد از اين جايگاه غافل باشند. كالم 
شاعران ، سند به حساب مى آيد و شاعران نوعى حكومت بر 
به  مستند  وقتى  حرفى  كه  وهمين  دارند  انديشه ها  و  دلها 
شعرى مى شود، پشتوانه مى يابد ورسميت پيدا مى كند، دليل 

اهميت اين هنر و تكليف سنگين شاعران متعهد است.
قشر عظيمى از جوانان ، ذوق شعرى دارند . و اين ، راهى 
آنان  احساس  و  فكر  و  زندگى  و  ذهن  دنياى  به  براى ورود 
است . مى توان باحركت در اين بستر ، آنان را با جلوه هاى 
زيباتر زندگى وآرمانهاى پاك و دنياى معنويت آشنا ساخت .
مخرب  تاثير  كه  فهميد  مى توان  وقتى  را  خوب  شعر  تاثير 
و  انقالب  ضد  و  اسالم  ضد  و  اخالق  ضد  و  شعرهاى بد 

ارزشها را مالحظه كرد .
اينها همه ، ضرورت روى كرد جدى تر را از سوى دلسوختگان 

اسالم وانقالب و دلباختگان به فضيلت و پاكى مى رساند .
بزرگان  و  السالم)  (عليهم  اهل بيت  امامان  كه  دفاعى 
«شاعران  از  كه  حمايتى  و  داشته اند  مكتبى »  «شعر  از  دين 
سوى  از  آن  تاييد  و  ضرورت  اين  شاهد   ، متعهد»مى كردند 

پيشوايان است .
براى خادمان   ، متعهد»  ادبيات  «قلمرو  به  ورود  آنكه  اميد  به 
و  آيد  شمار  به  پسند  خدا  عبادتى  و  مقدس  رسالتى   ، حق 
بايسته  جايگاه   ، رهگذر  اين  از   ، بيت »  اهل  ناب  «فرهنگ 
آنگونه كه  و شايسته خود را در حيطه ادب و هنر باز يابد ; 
خدمتى   ، كردند  «خدمت »  واقعا   ، قلمرو  دراين  ما  پيشينيان 

ماندگار و اثرگذار.

جواد محدثىنقش ادبيات در زندگىنقش ادبيات در زندگى

(الف) الهى من به درگاهت بسى جرم و خطا كردم(الف) الهى من به درگاهت بسى جرم و خطا كردم

(ب) بحق ذات اقدس خود تفضل كن بر احوالم(ب) بحق ذات اقدس خود تفضل كن بر احوالم

(پ)  پشيمانم من از كردار خود درمانده ام يارب(پ)  پشيمانم من از كردار خود درمانده ام يارب

بينم نمى  يارى  تو  غير  كردم  تو  بر  توكل  بينم(ت)  نمى  يارى  تو  غير  كردم  تو  بر  توكل  (ت) 

(ث) ثنا گويم تو را اى خالق نيكو سرشت من(ث) ثنا گويم تو را اى خالق نيكو سرشت من

(ج) جوانى صرف ره كردم كه يابم خالق هستى(ج) جوانى صرف ره كردم كه يابم خالق هستى

(چ) چه گويم راز پنهانى كه خود ناخوانده ميدانى(چ) چه گويم راز پنهانى كه خود ناخوانده ميدانى

عالم همه  دلهاى  محبوب  حامدا  حميدا  عالم(ح)  همه  دلهاى  محبوب  حامدا  حميدا  (ح) 

(خ) خودت دانى  كه در عالم تويى تنها و بى همتا(خ) خودت دانى  كه در عالم تويى تنها و بى همتا

(د) در اين دنياى وانفسا از اين اعمال مى ترسم(د) در اين دنياى وانفسا از اين اعمال مى ترسم

(ذ) ذليلى مانده در راهت حكيمى حاكمى نورى(ذ) ذليلى مانده در راهت حكيمى حاكمى نورى

 (ر) رهايم كن از اين ظلمات كده نور خدايى ده (ر) رهايم كن از اين ظلمات كده نور خدايى ده

خسران بيراهه  اين  در  خداوندا  بگذر  زمن  خسران(ز)  بيراهه  اين  در  خداوندا  بگذر  زمن  (ز) 

(ژ) ژ غند خويش مى ترسم كه آداب بزرگان نيست(ژ) ژ غند خويش مى ترسم كه آداب بزرگان نيست

(س) سرى بر سجده بگذارم به صبحى تا سحر گويم(س) سرى بر سجده بگذارم به صبحى تا سحر گويم

(ش) شبى با خويش مى گفتم كه عالم محضر نور است(ش) شبى با خويش مى گفتم كه عالم محضر نور است

(ص) صداقت رخت بربسته شهامت رفته از يادم(ص) صداقت رخت بربسته شهامت رفته از يادم

(ض) ضمير خسته ام بنگر به اميدى شدم راهى(ض) ضمير خسته ام بنگر به اميدى شدم راهى

مرنجانى خاكى  من  ميدانى  راه  مرنجانى(ط)طريق  خاكى  من  ميدانى  راه  (ط)طريق 

(ظ) ظواهر ها به من دادى به مهمانى نشد راهم(ظ) ظواهر ها به من دادى به مهمانى نشد راهم

(ع) عبادت ذات درگاه تو بود و غير مى ديدم(ع) عبادت ذات درگاه تو بود و غير مى ديدم

(غ) غم دل با كه گويم اين چنين بركنده بنيادم(غ) غم دل با كه گويم اين چنين بركنده بنيادم

(ف) فريب  هركه خوردم عاقبت شد دشمن جانم(ف) فريب  هركه خوردم عاقبت شد دشمن جانم

(ق) قسم بر سوره توحيد و هود و يونس و عمران(ق) قسم بر سوره توحيد و هود و يونس و عمران

عالم همه  دلهاى  محبوب  قادرا  كريما  عالم(ك)  همه  دلهاى  محبوب  قادرا  كريما  (ك) 

(گ) گريبان چاك بنمودم چو مجنون بر سر راهى(گ) گريبان چاك بنمودم چو مجنون بر سر راهى

(ل) لبم را ذكر يارب يارب تو كرده محبوبش(ل) لبم را ذكر يارب يارب تو كرده محبوبش

شد آتش  سوزان  شعله  وجودم  در  منيت  شد(م)  آتش  سوزان  شعله  وجودم  در  منيت  (م) 

كردن بندگى  را  غيرحق  شنيدن  حق  نداى  كردن(ن)  بندگى  را  غيرحق  شنيدن  حق  نداى  (ن) 

دامانت  به  كوتاهم  دست  اعظم  اهللا  ولى  دامانت (و)  به  كوتاهم  دست  اعظم  اهللا  ولى  (و) 

ما نجات  راه  هادى  مارا،  تو  كن  هدايت  ما(ه)  نجات  راه  هادى  مارا،  تو  كن  هدايت  (ه) 

(ى) يمينى يا يثارى بنده اى گم كرده راهم من(ى) يمينى يا يثارى بنده اى گم كرده راهم من

كردم فنا  خود  عمر  كه  من  حال  به  كن  كردمترحم  فنا  خود  عمر  كه  من  حال  به  كن  ترحم 

كردم رها  را  وجودم  وانفسا  دنياى  در  كردمكه  رها  را  وجودم  وانفسا  دنياى  در  كه 

كردم خدا  از  شرم  چنين  گناهانم  ميدانى  كردمچو  خدا  از  شرم  چنين  گناهانم  ميدانى  چو 

كردم جدا  خود  از  را  تو  بشكستم  توبه  كردمهزاران  جدا  خود  از  را  تو  بشكستم  توبه  هزاران 

كردم بها  بى  را  آدمى  پرستش  تو  غير  كردمبه  بها  بى  را  آدمى  پرستش  تو  غير  به 

چو گم كردم جوانى را به نفس خود جفا كردمچو گم كردم جوانى را به نفس خود جفا كردم

كردم برمال  را  اى  پرده  رسيدم  پرده  هر  كردمبه  برمال  را  اى  پرده  رسيدم  پرده  هر  به 

كردم صدا  را  نامت  قرآن  سوره  و  حمد  كردمبه  صدا  را  نامت  قرآن  سوره  و  حمد  به 

توجان بخشيده اى ما را كه من ترك تو را كردمتوجان بخشيده اى ما را كه من ترك تو را كردم

كردم ادعا  غفلت  به  يارب  ام  شرمنده  كردممكن  ادعا  غفلت  به  يارب  ام  شرمنده  مكن 

كردم رهنما  من  را  تو  كن  رهايم  ها  ظلمت  كردمز  رهنما  من  را  تو  كن  رهايم  ها  ظلمت  ز 

كردم اعتنا  آن  بر  كه  شيطانى  ز  كردمگريزانم  اعتنا  آن  بر  كه  شيطانى  ز  گريزانم 

كردم فدا  شيرينم  جان  منيت  اين  در  من  كردمكه  فدا  شيرينم  جان  منيت  اين  در  من  كه 

كردم خطا  ببخشايم  گويم  مى  فرياد  با  كردمكه  خطا  ببخشايم  گويم  مى  فرياد  با  كه 

وجودم سخت دلگير است چرا ترك وفا كردموجودم سخت دلگير است چرا ترك وفا كردم

كردم  آشنا  ياد  كه  خروشانم  دريايى  كردم به  آشنا  ياد  كه  خروشانم  دريايى  به 

كردم چرا  جرمى  چنين  نالد  مى  پيوسته  كردمدلم  چرا  جرمى  چنين  نالد  مى  پيوسته  دلم 

كردم ريا  و  بخل  بس  ز  دريابم  و  باش  كردمپذيرا  ريا  و  بخل  بس  ز  دريابم  و  باش  پذيرا 

كه در اين عالم فانى به عمر خود چه ها كردمكه در اين عالم فانى به عمر خود چه ها كردم

كردم خفا  در  جرمى  كه  ده  آشنايى  نورت  كردمبه  خفا  در  جرمى  كه  ده  آشنايى  نورت  به 

كردم دعا  بهرت  بيا  گفتى  مى  بار  كردمهزاران  دعا  بهرت  بيا  گفتى  مى  بار  هزاران 

كردم كيميا  هواى  خاكم  اين  ذرات  من  كردمكه  كيميا  هواى  خاكم  اين  ذرات  من  كه 

كردم دوا  فكر  چرا  تو  حكيمى  را  كردمطبيبان  دوا  فكر  چرا  تو  حكيمى  را  طبيبان 

كردم دارالشفا  دلم  اين  كريمت  قرآن  كردمبه  دارالشفا  دلم  اين  كريمت  قرآن  به 

كردم ناخدا  من  را  تو  آنم  از  كمتر  ذره  كردمبه  ناخدا  من  را  تو  آنم  از  كمتر  ذره  به 

چو راه كاروان تنگ است ترك اين سرا كردمچو راه كاروان تنگ است ترك اين سرا كردم

كردم گشا  دل  وجودم  بيابانم  در  كردمپريشان  گشا  دل  وجودم  بيابانم  در  پريشان 

كردم گدا  از  تمنا  بودى  جهان  ارباب  كردمتو  گدا  از  تمنا  بودى  جهان  ارباب  تو 

كردم اقتدا  نامت  به  ديدم  مى  جان  با  را  كردمتو  اقتدا  نامت  به  ديدم  مى  جان  با  را  تو 

كردم مرحبا  آن  بر   كه  پوشيدى  پرده  كردمهزاران  مرحبا  آن  بر   كه  پوشيدى  پرده  هزاران 

كردم ثنا  و  حمد  را  تو  جنت،  و  دوزخ  بهر  كردمنه  ثنا  و  حمد  را  تو  جنت،  و  دوزخ  بهر  نه 

حقيرى چون من ضامن به بخشش دل رضا كردمحقيرى چون من ضامن به بخشش دل رضا كردم

قصيده اى بر ترتيب حروف الفباى فارسى قصيده اى بر ترتيب حروف الفباى فارسى 
شامل شامل 3232 بيت بيت

اميدعلى سورىاميدعلى سورى

در زمان ساسانيان موسيقى رواج و رونق گرفت ؛ هم از آن در زمان ساسانيان موسيقى رواج و رونق گرفت ؛ هم از آن 
عالقه  ايرانى  تمدن  توسعه  به  ساسانى  پادشاهان  كه  عالقه جهت  ايرانى  تمدن  توسعه  به  ساسانى  پادشاهان  كه  جهت 
داشتند و در دوره آنها علوم و صنايع ترقى كرد و هم اينكه به داشتند و در دوره آنها علوم و صنايع ترقى كرد و هم اينكه به 
دليل تجمل سلطنت ساسانيان ، موسيقى در آن دوره احترام دليل تجمل سلطنت ساسانيان ، موسيقى در آن دوره احترام 
و اعتبار يافت به خصوص كه بعضى از شاهان اين سلسله و اعتبار يافت به خصوص كه بعضى از شاهان اين سلسله 
از قبيل بهرام گور و خسرو پرويز عشرت دوست و خوش از قبيل بهرام گور و خسرو پرويز عشرت دوست و خوش 

گذران بوده اند.گذران بوده اند.
پادشاهان  نزد  آن  اعتبار  و  موسيقى  گرفتن  رواج  با  پادشاهان بنابراين  نزد  آن  اعتبار  و  موسيقى  گرفتن  رواج  با  بنابراين 
ساسانى، رامشگران و خنياگران نيز در بارگاه ساسانيان مقامى ساسانى، رامشگران و خنياگران نيز در بارگاه ساسانيان مقامى 
مخصوص يافتند. بخصوص در زمان بهرام گور موسيقيدانها مخصوص يافتند. بخصوص در زمان بهرام گور موسيقيدانها 
جزء طبقه ممتاز كشور بودند و بر ساير طبقات مردم مقدم جزء طبقه ممتاز كشور بودند و بر ساير طبقات مردم مقدم 

بودند.بودند.
پرويز  خسرو  زمان  در  مخصوصًا  ساسانى  دوره  پرويز موسيقى  خسرو  زمان  در  مخصوصًا  ساسانى  دوره  موسيقى 
بيشترين ترقى را داشت . معروفترين آهنگسازان دوره خسرو بيشترين ترقى را داشت . معروفترين آهنگسازان دوره خسرو 

پرويز سرگش، باربد و نكيسا بودند.پرويز سرگش، باربد و نكيسا بودند.
اختراع دستگاههاى ايرانى را به باربد نسبت مى دهند و به اختراع دستگاههاى ايرانى را به باربد نسبت مى دهند و به 
عمل  به  اصالحاتى  قديم  هاى  مقام  در  او  كه  آيد  مى  عمل نظر  به  اصالحاتى  قديم  هاى  مقام  در  او  كه  آيد  مى  نظر 
آورده و دستگاهها را تنظيم كرده است. مقام او نزد خسرو آورده و دستگاهها را تنظيم كرده است. مقام او نزد خسرو 
پرويز تا اندازه اى بوده كه هر كس حاجتى داشته از طريق او پرويز تا اندازه اى بوده كه هر كس حاجتى داشته از طريق او 

به عرض شاه مى رسانده است.به عرض شاه مى رسانده است.
پادشاهان ساساني براي موسيقي و موسيقيدان جايگاهي واال پادشاهان ساساني براي موسيقي و موسيقيدان جايگاهي واال 

به گونه اي  داشتند،  وافر  عالقه ايي  موسيقي  به  و  بودند  به گونه اي قائل  داشتند،  وافر  عالقه ايي  موسيقي  به  و  بودند  قائل 
خود  موسيقي  شنيدن  لذت  از  نيز  شكار  هنگام  به  حتي  خود كه  موسيقي  شنيدن  لذت  از  نيز  شكار  هنگام  به  حتي  كه 
رامشگر  و  خنياگر  گروهي  همواره  و  نمي كردند  محروم  رامشگر را  و  خنياگر  گروهي  همواره  و  نمي كردند  محروم  را 
را با خود همراه مي بردند. از همين روست كه در آثار باقي را با خود همراه مي بردند. از همين روست كه در آثار باقي 
مانده از آن دوران، اغلب در كنار صحنه هاي مربوط به شكار، مانده از آن دوران، اغلب در كنار صحنه هاي مربوط به شكار، 

خنياگران و نوازندگان را نيز مي توان مشاهده كرد.خنياگران و نوازندگان را نيز مي توان مشاهده كرد.
  در كتاب پهلوى خسرو پسر قباد طويلى از سازهاى دوران   در كتاب پهلوى خسرو پسر قباد طويلى از سازهاى دوران 
ساسانيان گرد آورى شده كه مى توان كم و بيش كامل دانست:ساسانيان گرد آورى شده كه مى توان كم و بيش كامل دانست:
از  نوعى  چنگ،  بربط،  (وين)،  هندى  عود  معمولى،  از عود  نوعى  چنگ،  بربط،  (وين)،  هندى  عود  معمولى،  عود 
چنگ (اندرواى)، تنبور، تنبور بزرگ از مس، تنبور كوچك چنگ (اندرواى)، تنبور، تنبور بزرگ از مس، تنبور كوچك 
(دنبالك)، طبل كوچك (چمبار)، سنتور (كنار)، زنگ، ناى، (دنبالك)، طبل كوچك (چمبار)، سنتور (كنار)، زنگ، ناى، 
قره نى، مار، تاس و چند آالت موسيقى ديگر كه تشخيص قره نى، مار، تاس و چند آالت موسيقى ديگر كه تشخيص 
مشتك،  شمشير،  سپر،  تير  زنجير،  مانند  است  مشكل  مشتك، آن ها  شمشير،  سپر،  تير  زنجير،  مانند  است  مشكل  آن ها 

رسن، وندق، شيشك، كپيكرسن، وندق، شيشك، كپيك
ايران  در  كه  را  سازهايى  نام  الذهب  مروج  در  ايران مسعودى  در  كه  را  سازهايى  نام  الذهب  مروج  در  مسعودى 
و  عود  و  نى  و  چنگ  و  مى شمرد  رفته است  كار  به  و باستان  عود  و  نى  و  چنگ  و  مى شمرد  رفته است  كار  به  باستان 
بربط و سرناى را از ايرانيان مى داند و گويد كه بنياد پرده ها بربط و سرناى را از ايرانيان مى داند و گويد كه بنياد پرده ها 
ايرانيان  را  خسروانى  سرود  هفت  و  موسيقى  آهنگ هاى  ايرانيان و  را  خسروانى  سرود  هفت  و  موسيقى  آهنگ هاى  و 
نهاده اند. مسعودى در مروج الذهب مى نويسد:مردم خراسان نهاده اند. مسعودى در مروج الذهب مى نويسد:مردم خراسان 
چنگ را به كار مى برده اند و مردم طبرستان و ديلمستان رباب چنگ را به كار مى برده اند و مردم طبرستان و ديلمستان رباب 

را بيشتر مى پسنديدند.را بيشتر مى پسنديدند.

ادامهادامه موسيقى در دوران ساسانيان موسيقى در دوران ساسانيان
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هفته نامه فرهنگى، اقتصادى، ورزشى، سياسى، طنز و سرگرمى سالم، معلومات عمومى، هنرى و...
سال چهاردهم، شنبه 31  خرداد 99 ، 28 شوال 1441،   20 مى 2020، شماره 562

همچنين تايچى چوان ماهيچه ها و تاندون هاى اطراف مفاصل را قدرتمند مى كند.
از ورزشهاى مناسب آرتروز زانو، پياده روى بر روى زمين صاف و شنا است

 وزن زياد آرتروز را تشديد مى كند
اگر افزايش وزن داريد بهتر است وزن كم كنيد. وزن زياد فشار بر روى غضروف ها 
را افزايش مى دهد و آرتروز را تشديد مى كند. به عالوه تحقيقات نشان داده اند كه كم 
كردن وزن باعث كاهش دردهاى آرتزوز مى شود. اگر سه بار در هفته  به مدت يك 

ساعت ورزش كنيد، احساس درد باز هم كمتر خواهد شد.
چه ورزش هايى براى چه مفاصلى مناسب هستند؟

زانو:
ورزش هايى كه نبايد انجام شود: فوتبال، شمشيربازى، راگبى، ورزش هاى مبارزه اى 

، تنيس
ورزش هاى مناسب آرتروز زانو: پياده روى بر روى زمين صاف، شنا

مفصل ران:
پرش،  سوارى،  اسب  توپ،  با  ورزش هاى  شوند:  انجام  نبايد  كه  ورزش هايى 

ورزش هاى مبارزه اى
ورزش هاى مناسب آرتروز ران : پياده روى، شنا، دوچرخه سوارى، غواصى، قايقرانى

معضل كمر:
ورزش  پرش،  سوارى،  اسب  دوچرخه سوارى،  داد:  انجام  نبايد  كه  هايى  ورزش 

مبارزه اى، گلف، تنيس.
ورزش هاى مناسب آرتزوز كمر: پياده روى، شنا

شانه:
مبارزه اى،  ورزش هاى  راكت،  با  ورزش هاى  داد:  انجام  نبايد  كه  ورزش هايى 

تيراندازى، گلف، قايقرانى
ورزش هاى مناسب آرتزوز شانه: پياده روى ، شنا، دوچرخه سوارى و غواصى

آرنج:
ورزش هايى كه نبايد انجام داد: ورزش هاى با راكت، ورزش هاى مبارزه اى، پرتاب 

نيزه ، تيراندازى
ورزش هاى مناسب آرتزوز آرنج : تمام ورزش هاى ديگر

مفصل دست:
ورزشهايى كه نبايد انجام داد: ورزش هاى با راكت، بوكس، كاراته، اسب سوارى.

ورزش هاى مناسب آرتروز دست: همه ورزش هاى ديگرى كه زياد به دست فشار 
نمى آورند.

  چه ورزش هايى براى آرتروز مناسبند؟
ادامه

3 كوهنورد تويسركانى موفق به پيمايش خط 
با  كيلومتر   68 طول  به  الوند  كوهستان  راس 

فتح 13 قله شدند.
و  حسنى  محسن  محمدظاهرى،  احمد   
مصطفى باقرى كوهنوردان تويسركانى هستند 
تويسركان  شهرستان  در  بار  اولين  براى  كه 
الوند  كوهستان  راس  خط  پيمايش  به  موفق 
منظور  همين  به  شدند.  روز  دو  مدت  در 
شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست 
شهرستان  كوهنوردى  هيئت  با  تويسركان 

ديدار و گفتگو كرد.
باشگاه  حضور  با  كه  جلسات  اين  در 
كوهنوردى  هيئت  و  فاطميون  كوهنوردى 
جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست  حضور  با 
برگزار شد، ابتدا رئيس هيئت كوهنوردى پس 

از خير مقدم به مدعوين گزارشى از وضعيت 
هيئت كوهنوردى تويسركان ارائه داد.

محسن حسنى نماينده كوهنوردان تويسركانى 
خط  پيمايش  نحوه  مورد  در  توضيحاتى  نيز 
پيمايش  اين  گفت  و  داد  ارائه  الوند  راس 
دوست  را  طبيعت  شعار  با  روز  دو  مدت  به 
بداريم براى اولين بار در شهرستان تويسركان 

انجام شد.
ورزش  اداره  سرپرست  شايسته  آن  از  پس 
موفقيت  تبريك  ضمن  تويسركان  جوانان  و 
كوهنوردان تويسركانى در پيمايش خط راس 
ورزش  گسترش  راستاى  را  مطالبى  الوند 
كوهنوردى و اهميت آن خصوصا در راستاى 

برنامه هاى دانش آموزى ارائه نمود.
مسائل  بررسى  به  همچنين  جلسات  اين  در 

هيئت كوهنوردى و باشگاه فاطميون پرداخته 
شد. در پايان جلسه مقرر شد هيئت كوهنوردى 
تقويم ورزشى فصلى و شش ماه يكبار خود 
را به اداره ارائه دهد. بيمه ورزشى كوهنوردان 
براى  استعداديابى  شود.  پيگيرى  و  كنترل 
آموزش  اداره  همكارى  با  كوهنوردى  رشته 
همچنين  شود.  انجام  شهرستان  پرورش  و 
مقرر شد كالس هاى آموزشى مربيان، اعضاء 
و  شود.  برگزار  كوهنوردى  هيئت  و  باشگاه 
پيگيرى  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره 
هاى الزم جهت تامين لوازم مورد نياز هيئت 

كوهنوردى را انجام دهد.
الزم  هاى  هماهنگى  جلسه  اين  در  همچنين 
قله  به  فاطميون  باشگاه  اعضاء  صعود  جهت 

كول جنو استان لرستان انجام شد.

پيمايش خط راس كوهستان الوند توسط پيمايش خط راس كوهستان الوند توسط 33 كوهنورد تويسركانى كوهنورد تويسركانى

13 فايده ذهنى ورزش كردن

13 فايده ذهنى ورزش كردنبسيارى از افراد با هدف افزايش آمادگى جسمانى و 
داشتن تناسب اندام ورزش مى كنند؛ با اين حال ورزش عالوه بر فوايد جسمانى 

فوايد ذهنى و مغزى زيادى نيز دارد.
ورزش كارايى مغزى را افزايش مى دهد. فوايد ذهنى و روحى كه ورزش به 

همراه دارد عبارتند از:
1 – كاهش استرس

كردن  ورزش  است.  استرس  كاهش  ورزش  روحى  فوايد  مهم تر ين  از  يكى 
استرس وارد بر جسم و ذهن را كم مى كند. استرس ترشح «نورپين فرين» را 
افزايش مى دهد. اين ماده شيميايى واكنش مغز به استرس را كنترل مى كند. با 

كمك ورزش بدن مى تواند راحت تر با تنش ها كنار بيايد.
2 – افزايش شادى

مطالعات مختلف نشان داده است كه ورزش باعث كاهش افسردگى و اضطراب 
مى شود. در بعضى موارد ورزش مانند قرص هاى ضد افسردگى عمل مى كند و 
مى تواند به همان اندازه در درمان افسردگى موثر باشد تنها 30 دقيقه ورزش در 

روز مى تواند شادى را افزايش دهد.
3 – افزايش اعتماد به نفس

ترتيب  به  اين   مى دهد.  افزايش  خود  به  نسبت  را  مثبت  ذهنيت  كردن  ورزش 
اعتماد به نفس افزايش مى يابد.
4 – لذت بردن از فضاى آزاد

ورزش هايى  مى دهد.  افزايش  را  نفس  به  اعتماد  آزاد  فضاى  در  ورزش  انجام 
مانند كوهنوردى، قايقرانى و پياده روى در فضاى آزاد مى تواند براى ذهن مفيد 

باشد. ورزش در فضاى آزاد به دريافت ويتامين D كمك مى كند.
5 – جلوگيرى از تحليل رفتن كارايى شناختى

اين قضيه حقيقت دارد كه هر چقدر سن باال مى رود، مغز هم تحليل مى رود 
و احتمال ابتال به بيمارى هايى همچون آلزايمر افزايش مى يابد. با وجود اينكه 
ورزش و تغذيه مناسب نمى توانند آلزايمر را درمان كنند اما انجام آنها مى تواند 
از تحليل رفتن مغز جلوگيرى كند. تحليل كارايى شناختى معموال بعد از 45 
سال   45 تا   25 سنين  بين  خصوص  به   كردن  ورزش  مى افتد.  اتفاق  سالگى 
رفتن هيپوكامپوس  از تحليل  مى شود كه  مغز  در  شيميايى  مواد  افزايش  باعث 

جلوگيرى مى كند.
6 – كاهش اضطراب

مواد شيميايى كه بعد از انجام ورزش در بدن ترشح مى شوند، از بروز اضطراب 
باعث  شديد  تا  متوسط  حد  در  هوازى  ورزش هاى  انجام  مى كند.  جلوگيرى 

كاهش اضطراب مى شود.
7 – افزايش قدرت مغز

مطالعات مختلفى كه بر روى موش ها و انسان ها انجام شده است نشان مى دهد 
مى شوند  مغزى  جديد  سلول هاى  توليد  باعث  عروقى   – قلبى  ورزش هاى  كه 
و كارايى مغزى را افزايش مى دهند. همچنين انجام ورزش هاى شديدتر باعث 
و  تفكر  گيرى،  تصميم  قدرت  كه  مى شود  بدن  در   BDNF پروتئين  افزايش 

يادگيرى را افزايش مى دهد.
8 – افزايش حافظه

انجام ورزش مداوم باعث افزايش حافظه و قدرت يادگيرى مى شود. ورزش 
هستند  يادگيرى  و  حافظه  مسئول  كه  را  هيپوكامپوس  سلول هاى  توليد  كردن 

افزايش مى دهد.
9 – كنترل اعتياد

بدن به هنگام لذت، دوپامين ترشح مى كند. اين لذت مى تواند از ورزش، مواد 
... ترشح شود. بعضى از افراد به ترشح دوپامين معتاد  مخدر، غذا خوردن و 

مى شوند. ورزش مى تواند اعتياد به مواد ديگر را هم كاهش دهد.
10 – افزايش آرامش

تاثيرگذار  خواب آور  قرص  يك  اندازه  به  متوسط  حد  در  ورزش  جلسه  يك 
است؛ به خصوص براى افرادى كه بى خوابى دارند ورزش مى تواند بسيار مفيد 
افزايش  را  بدن  دماى  خواب  از  قبل  ساعت  شش  تا  پنج  كردن  ورزش  باشد. 
مى دهد. هنگامى كه دماى بدن چند ساعت بعد به حالت نرمال باز مى گردد بدن 

احساس مى كند كه زمان خواب فرا رسيده است.
11 – افزايش انرژى

افرادى كه به صورت منظم ورزش مى كنند انرژى  بررسى ها نشان داده است 
بيشترى دارند و توانايى انجام كارهاى مختلف در آنها باالتر است.

12- افزايش خالقيت
انجام ورزش خالقيت را تا دو ساعت بعد از آن افزايش مى دهد. ورزش در 

فضاى آزاد تاثير بيشترى بر خالقيت دارد.
13 – تاثيرگذارى بر ديگران

و  مى شوند  يكديگر  در  انگيزه  ايجاد  باعث  مى كنند  ورزش  هم  با  كه  افرادى 
تاثير مثبت بر يكديگر مى گذارند. در واقع عضو يك تيم ورزشى بودن باعث 

افزايش قدرت مى شود.

اداره  سابق  رئيس  حقيقى  توسط  شده  ارائه  مطلب  و  اداره پروژه  سابق  رئيس  حقيقى  توسط  شده  ارائه  مطلب  و  پروژه 
و  الگو  عنوان  به  را  تويسركان  شهرستان  جوانان  و  و ورزش  الگو  عنوان  به  را  تويسركان  شهرستان  جوانان  و  ورزش 
راهنما در دستور كار قرار دادم تا براى ديگر دستگاهها بكار راهنما در دستور كار قرار دادم تا براى ديگر دستگاهها بكار 

بگيريم.بگيريم.
فرماندار تويسركان در مراسم تكريم و معارفه رئيس ورزش فرماندار تويسركان در مراسم تكريم و معارفه رئيس ورزش 
و جوانان شهرستان ضمن بيان اين مطلب گفت: و جوانان شهرستان ضمن بيان اين مطلب گفت: در سند سه در سند سه 
ساله شهرستان تويسركان مجموعه ورزشى بانوان شهرستان، ساله شهرستان تويسركان مجموعه ورزشى بانوان شهرستان، 
در  سركان  چمن  زمين  تكميل  و  خوابگاه   ، باستانى  در سالن  سركان  چمن  زمين  تكميل  و  خوابگاه   ، باستانى  سالن 

دستور كار براى بهره بردارى است.دستور كار براى بهره بردارى است.
رسول حسينى با  اشاره به اينكهرسول حسينى با  اشاره به اينكه جمعيت پويا و فعال نوجوان 
و جوان شهرستان بين سنين 11 تا 25 سال حدود20 درصد 
را  تويسركان  شهرستان  جمعيت  درصد   13.6 گفت:  است 

جوانان در سنين 15 تا 24 سال تشكيل مى دهد.
وى برگزارى مستمر جلسات ستاد ساماندهى امور جوانان در 
شهرستان را مهم ارزيابى كرد و افزود: به طور حتم 6 جلسه 

طى سال براى امور جوانان خيلى زياد نيست.
حسينى با تاكيد بر اينكه شهرستان تويسركان در شكل گيرى 
شهرستان هاى  ضعيف ترين  از  يكى  مردم نهاد  سازمان هاى 
تنها  نه  مردم  نهاد  سازمان هاى  گفت:  است،  همدان  استان 
و  انتظامى  نيروى  بهزيستى،  در  بلكه  ورزش؛  اداره  سوى  از 
در  بتوانيم  ما  كه  اميدواريم  نبودند،  فعال  خيلى  فرماندارى 
راستاى اهداف دولت تدبير و اميد كه كار او هم مردم ساالرى 

است كار را در قالب سمن ها به مردم بسپاريم.
وى با اشاره به طرح هر روستا يك سمن گفت: با محوريت 
شهرستان  روستاهاى  در  را  طرح  اين  دهياران   و  بخشداران 

اجرا  كنيم.
بر  مبنى  جلسه  حاضران  از  يكى  گاليه  به  پاسخ  در  حسينى 
من  گفت:  ورزش  اداره  رئيس  تكريم  از  رسانى  اطالع  عدم 
براى هيچ رئيس اداره اى جز اعضاى شوراى تامين در چهار 

شهرستانى كه كار كردم، مراسم تكريم و معارفه نگذاشتم.
انسانى  نيروى  شديد  كمبود  به  اشاره  با  تويسركان  فرماندار 

از  استفاده  گفت:  شهرستان  اجرايى  دستگاه هاى  در 
هاى  برنامه  از  رئيس  عنوان  به  بومى  جوان  نيرو هاى 

من است.
اداره  جديد  رئيس  شايسته،  محسن  به  خطاب  وى 
ورزش و جوانان تاكيد كرد: در انتصابتان وامدار هيچ 
فرد و گروهى نيستيد، هيچ كس خود را به شما مسلط 
بالفعل  و  مردم  به  خدمت  راستاى  در  بايد  تنها  نكند، 
رساندن نقاط قوت شهرستان قدم بردارى و تعامل ها تعامل ها 

در راستاى قانون باشددر راستاى قانون باشد
حسينى خواستار توجه ويژه مديركل ورزش و جوان 
 50 افزود:  و  شد  شهرستان  ورزشى  سرانه  به  استان 
ميليون تومان اعتبار براى هيئت هاى ورزشى شهرستان 
درنظر گرفته كه تاكنون محقق نشده است كه نيازمند 

پيگيرى ازسوى شماست.
مديركل ورزش و جوانان شهرستان تويسركان نيز در مديركل ورزش و جوانان شهرستان تويسركان نيز در 
امور  ساماندهى  جلسه  مستمر  تشكيل  بر  جلسه  امور اين  ساماندهى  جلسه  مستمر  تشكيل  بر  جلسه  اين 
در  تويسركان  شهرستان  گفت:  و  كرد  تأكيد  در جوانان  تويسركان  شهرستان  گفت:  و  كرد  تأكيد  جوانان 

تشكيل ستادها امور جوانان پيشتاز بود .تشكيل ستادها امور جوانان پيشتاز بود .
محسن جهانشير زيرمجموعه هاى اين ستاد را شامل تشكيل محسن جهانشير زيرمجموعه هاى اين ستاد را شامل تشكيل 
هاى  آسيب  ازدواج،  اشتغال،  مسكن،  مانند  هايى  هاى كميسيون  آسيب  ازدواج،  اشتغال،  مسكن،  مانند  هايى  كميسيون 
كرد  عنوان  شهرستان  اداره  دبيرى  با  ها  تشكل  و  كرد اجتماعى  عنوان  شهرستان  اداره  دبيرى  با  ها  تشكل  و  اجتماعى 
و افزود: انتظار مى رود اين كميسيون ها نيز فعال و تشكيل و افزود: انتظار مى رود اين كميسيون ها نيز فعال و تشكيل 

جلسه دهند.جلسه دهند.
عنوان  ها  برنامه  ديگر  از  سمن  يك  روستا  هر  تشكيل  عنوان وى  ها  برنامه  ديگر  از  سمن  يك  روستا  هر  تشكيل  وى 
بسيار  نيز  مردمى  نهادهاى  ظرفيت  از  استفاده  افزود:  و  بسيار كرد  نيز  مردمى  نهادهاى  ظرفيت  از  استفاده  افزود:  و  كرد 

مؤثر است.مؤثر است.
جهانشير تصريح كرد: تويسركان در تك تك بخش هاى خود جهانشير تصريح كرد: تويسركان در تك تك بخش هاى خود 
استعدادهاى زيادى دارد كه اعتماد و اعتبار به حوزه جوانان و استعدادهاى زيادى دارد كه اعتماد و اعتبار به حوزه جوانان و 

بانوان مى تواند بسيار راهگشا باشد.بانوان مى تواند بسيار راهگشا باشد.
اين  در  نيز  تويسركان  جوانان  و  ورزش  اداره  سابق  رئيس 
جلسه از پرداخت 32 ميليارد و 190 ميليون تومان وام ازدواج 

در قالب 917 فقره در سال گذشته اين شهرستان خبر داد و 
اظهار كرد: باالترين پرداختى وام ازدواج در بانك ملى و سپس 

بانك هاى سپه و تجارت است.
 95 سال  در  سمن   11 براى  اينكه  به  اشاره  با  حقيقى  على 
گرفتند،  فعاليت  مجوز  سمن   6 كه  شد  داده  تشكيل  پرونده 
در حوزه هاى مختلف به  شهرستان  سطح  در  افزود: 6 سمن 
نام  «زندگى آرام»، «طبيعت گردى»، «معنويت در حوزه قرآن»، 

«شميم آرامش» و «نوانديشان خالق» فعاليت دارند.
وى از كسب مقام اول توسط اداره ورزش و جوانان تويسركان 
در همه شاخص ها طى دو سال گذشته خبر داد و ادامه داد: 
44 هيئت ورزشى در رشته هاى مختلف ورزشى فعال هستند.
ميزبانى  به  اشاره  با  تويسركان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئيس 
به  اعزام  از   97 سال  در  كشورى  مسابقه  هفت  از  شهرستان 
مسابقات استانى 128 مورد؛ ميزبانى مسابقات استانى 56 مورد 

و اعزام به مسابقات كشورى 47 مورد خبر داد و گفت: 3 هزار 
و 397 نفر ورزشكار زير پوشش بيمه و سازمان يافته هستند.

وى با اشاره به افتتاح استخر سرپوشيده بانوان و سالن ورزشى 
روستاى الميان و بهره مندى روستاهاى همجوار از اين سالن 
اضافه كرد: پروژه هاى عمرانى اين نهاد شامل سالن باستانى، 
خوابگاه و سالن رزمى خوشبختانه پيشرفت چشمگيرى دارند.
زمين  پروژه هاى  اجرايى  روند  اينكه  به  اشاره  با  حقيقى 
چمن سركان، فرسفج و اشتران در وضعيت خوبى قرار دارد 
خاطرنشان كرد: سرانه ورزشى تويسركان بر اساس جمعيت 

80 سانتى متر به ازاى هر نفر است.
در اين جلسه در اين جلسه از زحمات على حقيقى تقدير و محسن شايسته 
به عنوان رئيس جديد اداره ورزش و جوانان اين شهرستان 

معرفى شد.

شهرستان تويسركان در شكل گيرى سازمان هاى مردم نهاد يكى از ضعيف ترينشهرستان تويسركان در شكل گيرى سازمان هاى مردم نهاد يكى از ضعيف ترين
 شهرستان هاى استان همدان است شهرستان هاى استان همدان است

تور  گفت:  همدان،  استان  دوچرخه سوارى  هيئت  رئيس 
دوچرخه سوارى همدان با حضور منتخبان غرب كشور برگزار 

مى شود.
رامين تاج بخشيان با اشاره به برگزارى مجمع انتخاباتى هيئت 
و  گذشته  سال  اسفند   20 در  همدان  استان  دوچرخه سوارى 
استان  جوانان  و  ورزش  و  مديركل  مجمع،  اعضاى  اعتماد 
همدان و رئيس فدراسيون دوچرخه سوارى جمهورى اسالمى 
ايران، گفت: هدف كلى هيئت دوچرخه سوارى استان همدان 
جايگاه  ارتقاء  براى  استان  ظرفيت هاى  تمامى  از  بهره گيرى 
ورزش دوچرخه سوارى در دو بخش همگانى و قهرمانى است 
قديم،  اعضاى  همه  از  تا  شده  آن  بر  سعى  راستا  اين  در  كه 
پيشكسوتان، قهرمانان و مدال آوران در ادوار گذشته در اتاق 

فكر هيئت استفاده شود.
افراد  از  بيشتر  هرچه  تعالى  براى  اينكه  به  اشاره  با  وى 
صاحب فكر و بانفوذ براى حضور در هيئت رئيسه دعوت به 
همكارى شده است، گفت: در حال حاضر هيئت رئيسه هيئت 
استان كامل شده و يكى از اعضاى قديمى براى رئيس هيئت 
شهرستان همدان نيز انتخاب و در حال انجام مراحل قانونى 

است.
اينكه  بابيان  همدان  استان  دوچرخه سوارى  هيئت  رئيس 
است،  انتخاب شده  باشند  فعال  بايد  كه  كميته هايى  مسئولين 
كه  آماده شده  دوچرخه سوارى  هيئت  بدن سازى  سالن  گفت: 
با توجه به شيوع ويروس كرونا و پيشگيرى از ابتال در حال 

حاضر به صورت انفرادى فعاليت مى كنند.
آماده انعقاد تفاهم نامه همكارى با دستگاه هاى اجرايى استان 

همدان هستيم

روى  به  زوج  روزهاى  نيز  هيئت  دفتر  اينكه  به  اشاره  با  وى 
اقدامات  از  يكى  گفت:  است،  باز  عالقه مندان  و  ورزشكاران 
بسيار مهمى كه طى روزهاى اخير انجام شده انعقاد تفاهم نامه 
آموزش  و  تربيت  معاونت  و  دوچرخه سوارى  هيئت  بين 

فرماندهى انتظامى استان همدان است.
تاج بخشيان با اشاره به اينكه درگذشته 16 شهرستان كشور اين 
اقدام را انجام داده بودند كه خوشبختانه اين مهم باهدف توسعه 
در  گفت:  است،  انجام شده  انتظامى  نيروى  در  هدف  جامعه 
حال حاضر تقويم اجرايى هيئت دوچرخه سوارى تدوين شده 

و مسابقات و برنامه هاى مختلفى در آن پيش بينى شده است.
تا  ورزشى  برنامه  عنوان   10 از  بيش  اينكه  به  اشاره  با  وى 
در  مسابقه  و  همايش  شامل  جارى  سال  شهريورماه  پايان 
از  تجليل  محيط زيست،  جهانى  روز  چون  مناسبت هايى 
قهرمانان مبارزه با كرونا، روز جهانى مبارزه با مواد مخدر، روز 
شهردارى ها و دهيارى ها، روز عفاف و حجاب، روز خبرنگار 
و غيره در نظر گرفته شده است، گفت: اميدواريم با شكست 
كرونا و يا عادى شدن وضعيت شيوع ويروس كرونا در استان 
همدان و صدور مجوز از سوى ستاد مبارزه با كرونا در استان 
با  مشخص   زمان بندى  در  را  پيش بينى شده  برنامه هاى  بتوانيم 

حضور آقايان و خانم ها به صورت مجزا به اجرا برسانيم.
رئيس هيئت دوچرخه سوارى استان همدان با اشاره به اينكه 
در سال گذشته 3 مدال رنگارنگ در رقابت هاى آسيايى و ملى 
كسب شده است: اين تعداد مدال توسط سينا كريميان در رشته 

پيست و پانتا قلى پور كسب شده است.
وى در ادامه با اشاره به آغاز فعاليت مسئول كميته استعداديابى 
شدن  همگانى  بحث  در  گفت:  زوج،  روزهاى  در  استان 

هماهنگى  شده  آن  بر  سعى  نيز  استان  در  دوچرخه سوارى 
الزم با گروه هاى خودجوش انجام شود و با ليدرهاى ايشان 

تفاهم نامه اى براى ضابطه مند شدن آن انجام و شد.
اقدامات  انجام  آموزشى،  كالس هاى  برگزارى  تاج بخشيان 
درست  و  اصولى  استفاده  برنامه ها،  شدن  ايمن  جهت  الزم 
حضور  براى  ايشان  از  دعوت  و  اندازه  ازلحاظ  دوچرخه  از 
ايشان  ساماندهى  اهداف  ازجمله  را  هيئت  برنامه هاى  در 
عنوان كرد و گفت: فعال شدن هيئت هاى شهرستانى از ديگر 
اقداماتى است كه در دستور كار قرارگرفته تا با برنامه ريزى 

مدون اين مهم به اجرا درآيد.
فعاليت يك هزار دوچرخه سوار حرفه اى در استان همدان

استان  آموزش ديده  و  فعال  دوچرخه سواران  جمعيت  وى 
همدان را يك هزار نفر عنوان كرد و گفت: در حال حاضر 
نهاوند  شهرستان  با  كم  اختالف  با  نهاوند  شهرستان  هيئت 
تويسركان،  شهرستان هاى  آن  بعد  و  هستند  رقابت  حال  در 
داريم  انتظار  لذا  هستند  سرآمدها  از  كبودرآهنگ  و  اسدآباد 
سار شهرستان ها نيز با توجه به رسالت خود نسبت به فعاليت 

هرچه بهتر اقدام كنند.
از  يكى  گفت:  همدان،  استان  دوچرخه سوارى  هيئت  رئيس 
برنامه ريزى  آن  براى  استان  هيئت  كه  برنامه هايى  مهم ترين 
دوچرخه سوارى  تور  برگزارى  برسد  اجرا  مرحله  به  تا  كرده 
در  كشور  غرب  استان هاى  منتخب   70 حضور  با  همدان 

شهريورماه برنامه ريزى شده است.
به  توجه  با  همدان  استان  جاده هاى  اينكه  به  اشاره  با  وى 
كوهستانى بودن آن ها ظرفيت خوبى براى برگزارى مسابقات 
و  توسعه  در  دوچرخه سوارى  تور  برگزارى  گفت:  رادارند، 

همچنين  و  استان  در  دوچرخه سوارى  ورزش  جايگاه  ارتقاء 
همچنان  است  اهميت  حائز  بسيار  عالقه مند  افراد  شناسايى 
فراهم  را  زيادى  بسيار  توفيقات  زمينه  مهم  اين  درگذشته  كه 

كرده است.
كار مطالعاتى احداث پيست BMX همدان انجام شده است

تاج بخشيان با اشاره به برگزارى 4 دوره تور دوچرخه سوارى 
كسب  موجب  مسابقات  اين  گفت:   ،60 دهه  در  كشور 
افتخارات و قهرمانى و همچنين درخشش دوچرخه سوارانى 
چون محمد قادرى كه مقام سوم آسيا در ماده سرعت، خسرو 
قمرى رئيس فدراسيون دوچرخه سوارى كشور كه در المپيك 

بارسلون شركت كردند شد.
دوچرخه سوارى  تور  برگزارى  بحث  در  اينكه  بابيان  وى 
اسپانسر  توسط  اعتبار  تأمين  خصوص  در  الزم  رايزنى ها 
رونق  براى  كه  اقدامى  ديگر  گفت:  است،  انجام شده 
 BMX پيشت  احداث  گرفته شده  نظر  در  دوچرخه سوارى 
براى دوچرخه سواران در شهر همدان براى جذب ركاب زنان 

كه كارهاى مطالعاتى آن انجام شده است.
رئيس هيئت دوچرخه سوارى استان همدان با اشاره به اينكه 
براى  بيشتر  هرچه  مهارت  كسب  زمينه  پيست  اين  احداث 
دوران  طاليى ترين  گفت:  مى كند،  فراهم  را  دوچرخه سواران 
دوچرخه سوارى استان همدان در زمان تصدى شهيد گران قدر 
عليرضا شمسى در سال هاى 88 تا 91 بود كه حدود 12 كاپ 

قهرمانى در سوپر ليگ و قهرمانى كشورى كسب شد.
شدن  فراهم  به  توجه  با  اميدواريم  كرد:  تصريح  وى 
آينده  و  جايگاه  بتوانيم  تجهيزاتى  و  مديريتى  زيرساخت هاى 

دوچرخه سوارى كشور را به خوبى ارتقا دهيم.

توسعه  گفت:  همدان  ورزش يار  خيرين  مجمع  رييس 
نقاط كم برخوردار از امكانات ورزشى را مدنظر داريم 

و سياست مجمع براين پايه استوار است.

هادى سبزوارى اظهار داشت: شناسايى نقاط 
ورزشى  امكانات  و  فضاها  از  برخوردار  كم 
در  تاكنون  و  است  خيرين  مجمع  رويكرد 
نسبت  ارزانفود  روستاى  نظير  مناطق  برخى 
به ساخت سالن چندمنظوره اقدام شده است.

قانونى  مجوزهاى  اخذ  اينكه  بيان  با  وى 
ساخت وساز توسط خيرين در حوزه ورزش 
انجام  مسووليت  و  ندارد  دوندگى  به  نياز 
تمامى مراحل را با همكارى دستگاه ورزش 
مشاركت  از  افزود:  داريم،  برعهده  استان 
وساز  ساخت  در  داران  سرمايه  و  خيرين 
استقبال  استان  سطح  در  ورزشى  فضاهاى 
مى كنيم و هيچ گونه دغدغه اى براى صدور 

مجوزهاى قانونى وجود ندارد.
ورزش  خيرين  مجمع  كرد:  اضافه  سبزوارى 
اخذ  مراحل  تمامى  انجام  همدان  استان  يار 
مجوزهاى ساخت  و ساز و نيز عمليات هاى عمرانى را 
برعهده دارد و خيرين در اين زمينه دغدغه اى نخواهند 

داشت.
وى با تاكيد بر لزوم راه اندازى مجمع خيرين ورزش 
يار در سطح شهرهاى مختلف استان همدان گفت: اين 
مجمع در راستاى كمك به توسعه ورزش گام بر مى 

دارد.
شد:  يادآور  همدان  يار  ورزش  خيرين  مجمع  رييس 
اولويت اين مجمع تكميل طرح هاى نيمه تمام ورزش 
راه  نيز  خيرين  اعتبارى   – مالى  صندق  و  است  استان 
اندازى شده تا برآوردهاى الزم براى تكميل اين طرح 

ها با توجه به سهم آورده موجود داشته باشيم.
مجمع  اين  در  عضويت  از  استان  خيرين  استقبال  وى 
ورزشى را مطلوب دانست و گفت: خيرين ورزش يار 

چراغ راه توسعه ورزش استان هستند.
اندازى  راه   80 دهه  از  همدان  ورزش  خيرين  مجمع 

شده است.
اين مجمع تاكنون در تكميل و راه اندازى بيش از 20 
مجموعه ورزشى در سطح استان مشاركت داشته است

رئيس هيأت اسكيت استان همدان، رئيس هيأت اسكيت استان همدان، 
اسكيت  تابستانى  اسكيت گفت:مدارس  تابستانى  گفت:مدارس 

استان فعال مى شود.استان فعال مى شود.
هيأت  جمع  در  مجيدى،  مهدى  هيأت   جمع  در  مجيدى،  مهدى   
رئيسه و مربيان اين هيأت ورزشى، رئيسه و مربيان اين هيأت ورزشى، 
آغاز  به  توجه  كرد:با  آغاز اظهار  به  توجه  كرد:با  اظهار 
فعاليت هاى آموزشى اسكيت همراه فعاليت هاى آموزشى اسكيت همراه 
و  بهداشتى  پروتكل هاى  رعايت  و با  بهداشتى  پروتكل هاى  رعايت  با 
مربيان  از  اجتماعى،  فاصله  مربيان طرح  از  اجتماعى،  فاصله  طرح 
اشاعه  به  نسبت  دارم  اشاعه درخواست  به  نسبت  دارم  درخواست 
شهرستان ها،  در  ورزشى  رشته  شهرستان ها، اين  در  ورزشى  رشته  اين 
اهتمام ورزند و ضمن توجه به بُعد اهتمام ورزند و ضمن توجه به بُعد 
در  پرورى  قهرمان  از  آن،  در همگانى  پرورى  قهرمان  از  آن،  همگانى 

اين رشته، نيز غافل نشوند.اين رشته، نيز غافل نشوند.
از  بهره گيرى  اينكه  بيان  با  از وى  بهره گيرى  اينكه  بيان  با  وى 
عباس آباد  اسكيت  پيست  عباس آباد ظرفيت  اسكيت  پيست  ظرفيت 
(فضاى باز) به عنوان مكانى مطلوب (فضاى باز) به عنوان مكانى مطلوب 

كرونا،  شيوع  از  پيشگيرى  كرونا، براى  شيوع  از  پيشگيرى  براى 
قابل توجه است، گفت: فعال شدن قابل توجه است، گفت: فعال شدن 
شهرستان ها  اسكيت  شهرستان ها هيأت هاى  اسكيت  هيأت هاى 

ضرورت دارد.ضرورت دارد.
رئيس هيأت اسكيت استان همدان، رئيس هيأت اسكيت استان همدان، 
حاضر  درحال  كرد:  حاضر تصريح  درحال  كرد:  تصريح 
در  همدان  استان  اسكيت  در هيأت  همدان  استان  اسكيت  هيأت 
استايل،  فرى  سرعت،  استايل، گرايش هاى  فرى  سرعت،  گرايش هاى 
فعال  بال  رول  و  هاكى  فعال اينالين  بال  رول  و  هاكى  اينالين 

است.است.
گفتنى است در اين نشست مربيان گفتنى است در اين نشست مربيان 
خود  نظرات  و  ديدگاه ها  طرح  خود به  نظرات  و  ديدگاه ها  طرح  به 
اسكيت  رشته  بهبود  اسكيت پيرامون  رشته  بهبود  پيرامون 
كالس هاى  فعاليت  از  و  كالس هاى پرداختند  فعاليت  از  و  پرداختند 
مقرر  كه  كردند  انتقاد  مقرر غيرمجاز  كه  كردند  انتقاد  غيرمجاز 
شد موضوع به اداره كل ورزش و شد موضوع به اداره كل ورزش و 
جوانان استان همدان منعكس شودجوانان استان همدان منعكس شود

 رئيس هيئت دوچرخه سوارى استان همدان:

تور دوچرخه سوارى همدان با حضور منتخبان غرب كشور برگزار مى شود

مدارس تابستانى اسكيت استان مدارس تابستانى اسكيت استان توسعه نقاط كم برخوردار را مدنظر داريمتوسعه نقاط كم برخوردار را مدنظر داريم
فعال مى شودفعال مى شود
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گام هايى كوچك برداريد
اموزش  كالس  يك  در  ترسيد،  مى  سخنرانى  از  چنانچه 
سخنرانى ثبت نام كنيد. درصورتى كه از رابطه برقرار كردن با 

اشخاص بيگانه ترس داريد، به يك كلوب مجازى بپيونديد.
چنانچه نمى توانيد يك كسب و كار راه بياندازيد، به صورت 
پاره وقت آغاز به كار كنيد. اقدامات كوچك هنگامى كه بطور 
مداوم ادامه پيدا كنند، برايتان عزت نفس به ارمغان مى آورند.
در مورد نگاه و فكر سايرين نسبت به خودتان نگران نباشيد

هنگامى كه در حال تالش براى غلبه بر ترس هايتان هستيد، 
بازيست.  از  بخشى  هم  اين  بخوريد.  شكست  دارد  امكان 

هنگامى كه مى بازيد، بازنده باقى نمانيد.
زندگى دوى ماراتن است، پس به دويدن ادامه دهيد تا در پايان 
بر ترس غلبه كرده و پيروز شويد. كسانى كه به ترس هايشان 

غلبه نمى كنند، زندگى خيلى كوچكى خواهند داشت.
براى غلبه بر ترس به هشدارهاى بدنمان گوش دهيم

با ديدن اين تيتر شايد حس خوبى نسبت به آن نداشته باشيد و 
اين سؤال برايتان پيش بيايد كه به چه دليل بايد به هشدارهاى 
بدنمان گوش دهيم ؟! خب الزم است كه بگوييم با نشان دادن 

عكس العمل به آن از اسيب رسيدن به 
ميتوانيد  دهد،  مى  هشدار  كه  بخشى 
جّدي  هاى  اسيب  و  ها  صدمه  از 
جلوگيرى نماييد و با اين كار به نحوى 

زندگى شما متحول مى شود.
گاهى ترس ها حقيقى نيستند و ميتوانند از طريق اعتقادات و 
از سر برداشت ها و فكر ما بوجود بيايند و بنابراين الزم است 
كه از هر چيزى به بدى برداشت نكنيم و به ياد داشته باشيم 
كه همه چيز به خودمان بستگى دارد و ما مى توانيم تصميم 
بگيريم كه چه چيزى تبديل به ترس شود يا تبديل به خاطره 

خوب و يا تبديل به يك كابوس ترسناك شود.
درمان ترس, غلبه بر ترس, مقابله با ترس

روش هاى موثر براى غلبه بر ترس
شايد مشكالت جسمى عامل ترس تان است

كسى كه از ترس رنج مى برد بايد حتمًا خود را مورد معاينات 
دقيق پزشكى قرار دهد. چنانچه بيمار، خسته و يا دچار سوء 
تغذيه هستيد، حس ترس رهايتان نخواهد كرد. شخصى بود 
كه از ترس هاى مداوم و بى مورد رنج مى برد كه بعد معلوم 
شد كه در مرحله هاى ابتدايى كم بود قند خون است. بنابراين 
از سالمت جسمى و كم بود ويتامين هاى بدن خويش آگاه 

باشيد.

 دانش تان را 
بيشتر كنيد

باشد  يادمان 
با  ترس  كه 
و  دانستن 
محو  دانش 
شود. مى 
دريابيد  بايد 
چيز  چه  كه 
مى  را  شما 

ترساند.
يكى از داليل 
ترس  مهم 
اطمينان،  عدم 
دقيقًا،  شايد 

پيش  قابل  وضع  كه  وقتى  چه  است  آن  نبودن  پيشبينى  قابل 
بينى باشد ترس هم كم مى شود به خصوص اگر بدانيد كه 
در مواردى ترس سپر محافظتى براى شماست.در نبود اگاهى، 
ترس ميتواند سبب ناراحتى شما بشود. چنانچه از كيفيت ترس 

اگاهى كافى داشته باشيد، ميتوانيد با آن كنار بيايد.
جيغ زدن، ترس را خالى مى كند

مى  استفاده  خويش  ترس  كنترل  براى  زيادي  انرژى  شما 
كنيد. گاهى اوقات بسيار تمركز مى كنيد تا در موقعيت هاى 
ترسناك جيغ نكشيد. حال درصورتى كه فضا و مكانى براى 
انرژى  اين  ميتوانيد  كنيد،  پيدا  شهربازى)  مثل  كشيدن(  جيغ 
جيغ  و  هيجانى  هاى  ترس  تجربهى  با  و  كنيد  آزاد  را  پنهان 

كشيدن، فشارهاى روحى خويش را تخليه كنيد.

سوداگرى بازار مسكن و تغيير ادامه 9 نكته براى غلبه بر ترس
كاربرى نياز به قانون دارد يا مبارز؟

 بدين ترتيب كه متقاضى ايجاد بنگاه مسكن يا دفتر امالك و امثالهم بدوا بايد به 
صنف مشاورين امالك مراجعه و اسناد و مدارك خويش را تحويل صنف نماييد. 
متعاقب آن صنف مربوطه استعالم هاى الزم را از اداره اماكن نيروى انتظامى، گواهى 
عدم سو پيشينه و عدم اعتياد و ... را از مراجعه مربوط استفسار مى نماييد. متعاقب 
آن نسبت به بررسى و تاييد كاربرى ملك محل دفتر امالك از شهردارى و دارايى 
استعالم و نهايتا پس از سير مراحل ادارى و جر ى تشريفات قانونى نسبت به اعطا 
مراحل  كليه  طى  فرض  لو  اين  از  پس  مى نماييد.  اقدام  متقاضى  به  كسب  پروانه 

معروضه نامبرده به عنوان مشاور امالك به فعاليت مى پردازد.»
 مشاورين امالك تهران پروانه كسب ندارند

به  قريب  شده  انجام  بررسى هاى  و  معموله  تحقيقات  وفق  افزود:«  ادامه  در  وى 
لواسان،  (دماوند،  شهر هاى  خاصه  بزرگ  تهران  در  فعال  امالك  مشاورين  اتفاق 
پروانه  هيچ  از  متاسفانه  پرندك..)  پرديس،  اسالمشهر،  رودهن،  آبسرد،  شهريار، 
كسب برخوردار نمى باشند. شوربختانه اين مشاورين امالك بدونه پروانه كسب و 
صالحيت با خريد صورى و قولنامه اى امالك و گا ها با جعل اسناد و كالهبردارى 
و خيانت در امانت ضمن ارتكاب جرم و از بين بردن نظم جامعه آمال و آرزو هاى 
افراد براى خانه دار شدن را نقش بر آب مى كنند. شايد اگر ادارات مربوطه با دقت 
بر فعاليت آن ها نظارت داشته اند هيچ وقت اين افراد به خود اجازه نمى دانند در 
روز روشن اين گونه با ا تكاب جرم بازار مسكن را آشفته نماييد. سوالى كه در اين 
قسمت مطرح مى شود اين است، مگر نه اينكه مطابق قانون تغيير كاربرى اراضى 
زارعى جرم تلقى مى شود؟مگر نه اينكه اعطاى امتيازات آب و برق و گاز و ديگر 
اينكه  نه  است؟مگر  ممنوع  مجاز  غير  ساز هاى  و  ساخت  اين  به  عمومى  خدمات 
ادارات جهت كشاورزى بايد بعنوان شاكى بر عليه اين متجاوزين به سرمايه هاى ملى 
و ثروت نسل هاى آينده جلوگيرى نمايند؟آيا دادستان به عنوان نماينده مدعى العموم 
مكلف نيست نسبت به اعالم جرم و تعقيب و پيگيرى متجاوزين به اين اراضى و 

عرضه هاى عمومى اقدام نماييد.»
آقاباباييان خاطرنشان كرد:«با كمال تاسف وقتى فردى از جاده هاى فيروزكوه يا هراز 
يا چالوس وارد تهران و از سمت اتوبان كرج از اين شهر خارج ميشود نحوه ساخت 
و ساز ها در داخل شهر و اراضى خارج از شهر و تغيير كاربرى اراضى و ساخت 
و ساز هاى غير مجاز و ويال ها و بنا هاى رنگ و رنگ و پرزرق و برق و چشم نواز 
اين  سازندگان  كه  نيست؛  موجود  ناظرى  نهاد  هيچ  ام  گمانه  كه  است  گونه اى  به 
بنا هاى غير مجاز با خيال راحت و مطابق الگو هاى معمارى خويش بناها را ساخته 
و از ادارات مربوطه آب و برق و گاز و ... هم دريافت مى نمايند،آيا واقعا روسا و 
كارمندان ارادت ذى سمت اين تخلفات و تغير كاربرى ها را نمى بيند؟آيا اين ادارت 
كمال  نيستند؟!با  مطلع  مجاز  غير  بنا هاى  اين  به  خدمات  ارائه  عدم  قانونى  منع  از 
تاسف همين سازندگان خودجوش بدون مجوز، فردا به هر قيمت كه مى خواهند 
اين امالك را در امالك و سايت هاى قيمت گذارى نموه و به مانند بغضى از افراد 
با چشم و هم چشمى ساعتى قيمت آنرا تغيير مى دهند. تازه وقتى از آن ها مى پرسى 
شما كه مجوز ندارى چگونه آنرا ساخته اى؟ يا چگونه امتيازات آن را اخذ نموده اى 
و در آن استخر شنا و پرورش ماهى و ... زده اى، در جواب مى گويند نگران نباش، 

كارى به ما ندارند.
وى با بيان اينكه در  فرض تخريب هم فقط امالكى كه درونشان محصور و بدون بنا 
باشد را هرچند سال يكبار شايد تخريب بكنند تاكيد كرد:«در نظر اين سازندگان غير 
مجاز مسكن تخريب هم مشكلى ندارد. غافل از اين آثار زيانبار آن متوجه محيط 
زيست و اقتصاد جامعه است. چرا بدون مجوز بسازند و ميسازند كه بعد تخريب 
شودگَدشته از خسارات زيانبارى زيست محيطى و اقتصادى آن به جامعه: مطابق 
قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغ ها و آيين نامه اجرايى آن مصوب سال 1374 
مبنى بر اينكه «به منظور حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغ ها و تداوم و بهره ورى 
آن ها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربرى اراضى و باغ ها در خارج از محدوده 
قانونى شهر ها و شهرك ها جز در موارد ضرورى ممنوع مى باشد.» و براى تشخيص 
موارد ضرورى هم، كميسيونى را در وزارت جهاد كشاورزى مأمور كرد تا با بررسى 

درخواست ها، براى تغيير كاربرى هاى ضرورى مجوز صادر كنند.
شرايط  رعايت  و  ذى ربط  كميسيون  تشخيص  از  پس  قانون،  اين   2 ماده  مطابق 
احتساب ارزش زمين  درصد قيمت روز اراضى و باغ هاى مذكور با  قانونى، «80 
پس از تغيير كاربرى، بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه دارى كل كشور 
واريز مى گردد.» بر اساس تبصره يك اين ماده قانونى، «تغيير كاربرى اراضى زراعى 
و باغ ها براى سكونت شخصى صاحبان زمين تا 500 متر مربع فقط براى يكبار و 
همچنين  و  گلخانه اى  توليدات  آبزيان،  پرورش  مرغدارى ها،  دامدارى ها،  احداث 
مشمول  دستى،  صنايع  و  كشاورزى  بخش  تكميلى  و  تبديلى  صنايع  واحد هاى 

پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.»
شده،  اعالم  مسير هاى  طى  و  قانونى  طريق  از  كه  است  كسانى  براى  مقررات  اين 
به  كه  كسانى  اما  مى كنند،  خود  باغى  يا  زراعى  اراضى  در  كاربرى  تغيير  به  اقدام 
قانون  نظر  از  كنند؛  ايجاد  زراعى  اراضى  كاربرى  در  تغييرى  غيرقانونى  صورت 
داراى مسئوليت كيفرى شناخته است.در ماده 3 قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى 
و باغات در خصوص جرم انگارى تغيير قانونى كاربرى در اين اراضى تاكيد شده 

است .
الف-مطابق ماده قانونى پيش گفته «كليه مالكان يا متصرفان اراضى زراعى و باغ هاى 
موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون اين قانون، 
اقدام به تغيير كاربرى نمايند، عالوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاى نقدى از 
يك تا سه برابر بهاى اراضى زراعى و باغ ها به قيمت روز زمين با كاربرى جديد كه 
مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم، به حداكثر جزاى نقدى و 

حبس از يك ماه تا 6 ماه محكوم خواهند شد.»
كشورهيات  عالى  سال 99ديوان  شماره 724مورخه  رويه  وحدت  راى  ب-مطابق 
براى  مترمربع،   500 تا  زراعى  اراضى  «تغييركاربرى  كشور  عالى  ديوان  عمومى 
سكونت شخصى صاحبان زمين، اگر با اجازه اعضاى كميسيون موضوع تبصره يك 
ماده يك قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغ ها باشد، طبق تبصره يك ماده 2 
اين قانون فقط براى يك بار از پرداخت عوارض قانونى معاف خواهد بود. مفاد اين 
تبصره به معافيت از مجازات افرادى كه بدون اخذ مجوز از كميسيون مزبور اقدام به 
تغييركاربرى كرده اند، داللت نمى نمايد؛ زيرا ماده 3 قانون مرقوم، اين قبيل اشخاص 
در  نيز  مجازات،  شمول  از  خارج  و  استثنايى  موارد  و  دانسته  تعقيب  قابل  كًال،  را 
تبصره 4 همين ماده صراحتًا ذكر گرديده است؛ لذا به نظر اكثريت اعضاى هيأت 
عمومى ديوان عالى كشور تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى زراعى و باغ ها به منظور 

سكونت مطلقًا ممنوع و مرتكبين آن قابل تعقيب كيفرى مى باشند.» جرم مى باشد.
ماسه،  و  شن  افزايش  يا  عبارتنداز:برداشت  كاربرى  تغيير  جرم  قانونى  مصاديق  از 
ايجاد بنا و تاسيسات، خاكبردارى و خاكريزى، گود بردارى، احداث كوره هاى آجر 
و گچ پزى، پى كنى، ديوار كشى اراضى، دپوى زباله، نخاله و مصالح ساختمانى، شن 
و ماسه و ضايعات فلزى، ايجاد سكونتگاه هاى موقت، استقرار كانكس و آالچيق، 
احداث جاده و راه، استقرار كانكس و آالچيق، احداث جاده و راه، دفن زباله هاى 
واحد هاى صنعتى، رها كردن پساب هاى واحد هاى صنعتى، فاضالب هاى شهرى، 
حقابه  تغيير  و  انتقال  برق،  شبكه هاى  عبور  گذارى،  لوله  كارخانجات،  ضايعات 
سوزاندن،  كشاورزى،  غير  فعاليت هاى  و  اراضى  ساير  به  باغات  و  زراعى  اراضى 
قطع و ريشه كنى و خشك كردن باغات به هر طريق، مخلوط ريزى و شن ريزى 

و.. مى باشد.
اين وكيل دادگسترى در پايان خاطرنشان كرد:«به هر صورت با توجه به اينكه تغير 
كاربرى در خارج از شهر ها و تبديل اراضى مزروعى به مسكونى و در داخل شهر به 
هر صورت مطابق قانون جرم و غير مجاز مى باشد. تشديد و ادامه اين روند ساخت 
و ساز غير مجاز و بدون مجوز نابسامانى اوضاع مسكن را به دنبال داشته و دارد، 
پيشنهاد مى گردد به منظور جلوگيرى از اين سوداگرى آشفته بازار مسكن در داخل 

شهر و تغير كاربرى غير مجاز در خارج از شهردارى:
1- مامورين جهاد كشاورزى و نيروى انتظامى و شهردارى فورا تغيير كاربرى و 
ساخت و ساز غير مجاز را گزارش نمايند. صنف مشاورين امالك بر امالك بازرسى 

مداوم و مستمر داشته باشد.
2-ادارات دولتى از ارائه هر گونه خدمات عمومى بصورت مجاز و غير مجاز به 

آن ها خوددارى نمايند.
3-روساى ادارت مربوطه تخلف و سهل انگارى و چشم پوشى تخلف مامورين 

خود را در قالب شكايت در مراجع قضايى مطرح نمايند.
4-نيروى انتظامى نسبت به پلمپ مشاورين امالك غير مجاز در داخل و خارج از 
شهر هاى على الخصوص شهر هاى خوش آب و هواى اطراف تهران به جد اقدام 

نماييد.
5-ادارات دارايى و شهردارى كه از كارگران و كارمندان و پزشكان و وكال، چون ما 
قانون ماليات و عوارض دريافت مى نمايند، از آن ها هم عوارض ساخت ساز مجاز 

و غير مجاز را بعنوان جريمه تخلف اخذ نمايند.
6-دادستان شهرستان هاى مربوط با قاطعيت نسبت به رسيدگى و تعقيب و پيگيرى 
جرائم، تغير كاربرى اراضى، كسب امالك بدون پروانه، جرم دريافت حق الزحمه 
خارج از قانون مشاورين امالك، نظارت تام و تمام و مستمر بر ادارت ارائه دهنده 
خدمات عمومى به امالك با كمك نيروى انتظامى اقدام نمايند. تا شايد بدينوسيله 
سليقه اى  ساز هاى  و  ساخت  و  مسكن  بازار  كردن  آشفته  و  امالك  سوداگرى  از 

جلوگيرى شود.

گسترش روزافزون تعداد خودروها در شهرها و حتى روستاها، گسترش روزافزون تعداد خودروها در شهرها و حتى روستاها، 
معضالتى  از  يكى  ترافيك  فرهنگ  تعميق  و  گسترش  معضالتى بدون  از  يكى  ترافيك  فرهنگ  تعميق  و  گسترش  بدون 
است كه گريبانگير افراد بسيارى درجامعه مى شود كه حتى است كه گريبانگير افراد بسيارى درجامعه مى شود كه حتى 
بروز  با  نشوند،  واقع  جسمى  آسيب  مورد  كه  صورتى  بروز در  با  نشوند،  واقع  جسمى  آسيب  مورد  كه  صورتى  در 
وحشت،  و  استرس  تشويش،  امنيت،  عدم  مانند  وحشت، احساساتى  و  استرس  تشويش،  امنيت،  عدم  مانند  احساساتى 
ساعات و يا دست كم دقايقى را با ناراحتى در خيابانها سپرى ساعات و يا دست كم دقايقى را با ناراحتى در خيابانها سپرى 

خواهند كرد.خواهند كرد.
يكى از مباحثى كه بارها توسط رسانه ها مورد تدقيق و بررسى يكى از مباحثى كه بارها توسط رسانه ها مورد تدقيق و بررسى 
همشهريان  از  يكى  حضور  با  گذشته  هفته  در  و  همشهريان قرارگرفته  از  يكى  حضور  با  گذشته  هفته  در  و  قرارگرفته 
نشريه  اين  اندركاران  دست  به  توى  نداى  دفتر  در  نشريه گرامى  اين  اندركاران  دست  به  توى  نداى  دفتر  در  گرامى 
و  وظايف  پياده؛  عابر  ترافيكى  فرهنگ  بحث  شد؛  و يادآورى  وظايف  پياده؛  عابر  ترافيكى  فرهنگ  بحث  شد؛  يادآورى 
كه  نكته  اين  بيان  با  گرامى  همشهرى  اين  آنهاست.  كه حقوق  نكته  اين  بيان  با  گرامى  همشهرى  اين  آنهاست.  حقوق 
شهر  در  راهنمايى  چراغ  داراى  معابر  ساير  و  ها  چهارراه  شهر در  در  راهنمايى  چراغ  داراى  معابر  ساير  و  ها  چهارراه  در 
تويسركان، خبرى از چراغهاى راهنمايى عابر پياده نيست، ما تويسركان، خبرى از چراغهاى راهنمايى عابر پياده نيست، ما 
را ترغيب كرد تا يك بازنگرى كلى داشته باشيم بر تعاريف، را ترغيب كرد تا يك بازنگرى كلى داشته باشيم بر تعاريف، 
قوانين و ملزوماتى كه جهت رعايت قوانين حاكم بر فرهنگ قوانين و ملزوماتى كه جهت رعايت قوانين حاكم بر فرهنگ 
از  عبور  ترس  كه  چرا  است.  نياز  مورد  پياده  عابر  از ترافيكى  عبور  ترس  كه  چرا  است.  نياز  مورد  پياده  عابر  ترافيكى 
موضوعى  پياده  عابر  كشى هاى  خط  روى  از  هم  آن  موضوعى خيابان،  پياده  عابر  كشى هاى  خط  روى  از  هم  آن  خيابان، 
رانندگى،  و  راهنمايى  قوانين  تدوين  سال ها  از  پس  كه  رانندگى، است  و  راهنمايى  قوانين  تدوين  سال ها  از  پس  كه  است 
ثبت  حتى  و  راهنمايى  چراغ هاى  متعدد،  تابلوهاى  ثبت ايجاد  حتى  و  راهنمايى  چراغ هاى  متعدد،  تابلوهاى  ايجاد 
تصويرى تخلفات همچنان با شهروندان همراه است و كمتر تصويرى تخلفات همچنان با شهروندان همراه است و كمتر 
كسى وجود دارد كه به هنگام پياده روى شاهد رفتار رانندگانى كسى وجود دارد كه به هنگام پياده روى شاهد رفتار رانندگانى 
كه با بى توجهى تمام به خطوط عابرپياده و به خيال خود با كه با بى توجهى تمام به خطوط عابرپياده و به خيال خود با 
زرنگى كردن با سرعت هرچه تمام قصد دارند چراغ زرد را رد زرنگى كردن با سرعت هرچه تمام قصد دارند چراغ زرد را رد 
كرده تا براى چند ثانيه زودتر به مقصد برسند و يا حتى زمانى كرده تا براى چند ثانيه زودتر به مقصد برسند و يا حتى زمانى 
كه در پشت چراغ قرمز بر روى خطوط عابر پياده توقف كرده كه در پشت چراغ قرمز بر روى خطوط عابر پياده توقف كرده 
سر  بر  رانندگانى  و  عابرين  بين  نزاع  هاى  صحنه  يا  و  سر باشند  بر  رانندگانى  و  عابرين  بين  نزاع  هاى  صحنه  يا  و  باشند 

حق تقدم عبور نبوده باشد و صد البته گاهى هم قضاوت در حق تقدم عبور نبوده باشد و صد البته گاهى هم قضاوت در 
دادن حق تقدم به يكى از دو طرف به آن راحتى ها هم كه دادن حق تقدم به يكى از دو طرف به آن راحتى ها هم كه 

فكر مى كنيم نيست!فكر مى كنيم نيست!
بياييد نگاهى بياندازيم بر تعريف پياده و پياده رو و ....بياييد نگاهى بياندازيم بر تعريف پياده و پياده رو و ....

نوع  هيچ  از  استفاده  بدون  كه  غيرسوار  شخصى  پياده:  نوع عابر  هيچ  از  استفاده  بدون  كه  غيرسوار  شخصى  پياده:  عابر 
وسيله نقليه موتورى يا غير موتورى حركت نموده يا مبادرت وسيله نقليه موتورى يا غير موتورى حركت نموده يا مبادرت 
سبدهاى  دان،  جامه  دستى،  چرخ  كالسكه،  جايى  جابه  سبدهاى به  دان،  جامه  دستى،  چرخ  كالسكه،  جايى  جابه  به 

چرخدار و مانند آن مى نمايد.چرخدار و مانند آن مى نمايد.
پياده رو و «پياده راه»: بخشى جداشده از خيابان مى باشد كه پياده رو و «پياده راه»: بخشى جداشده از خيابان مى باشد كه 
در امتداد آن واقع شده و براى عبور و مرور پياده ها اختصاص در امتداد آن واقع شده و براى عبور و مرور پياده ها اختصاص 

يافته است.يافته است.
خط ايست: خط كشى عرضى است كه در ورودى تقاطع و به خط ايست: خط كشى عرضى است كه در ورودى تقاطع و به 
منظور تعيين مرز توقف وسايل نقليه پيش از گذرگاه پياده بر منظور تعيين مرز توقف وسايل نقليه پيش از گذرگاه پياده بر 

سطح راه ترسيم مى شود.سطح راه ترسيم مى شود.
حال ببينيم حق تقدم چيست؟ و با كيست؟حال ببينيم حق تقدم چيست؟ و با كيست؟

 ماده  ماده 136136 آئين نامه راهنمايى و رانندگى نيز بر اجبارى بودن  آئين نامه راهنمايى و رانندگى نيز بر اجبارى بودن 
در  نيز  در   نيز  ماده 103103  دارد.  تاكيد  همگان  براى  تقدم  حق  ماده رعايت  دارد.  تاكيد  همگان  براى  تقدم  حق  رعايت 
بيان معانى رنگ چراغ هاى راهنمايى عابر پياده (يعنى همان بيان معانى رنگ چراغ هاى راهنمايى عابر پياده (يعنى همان 
چيزى كه ما نداريم و مجبوريم وقتى پياده ايم بر عكس معانى چيزى كه ما نداريم و مجبوريم وقتى پياده ايم بر عكس معانى 
داده شده زير بر روى رنگ چراغ راهنمايى خودرو استنباط داده شده زير بر روى رنگ چراغ راهنمايى خودرو استنباط 
كه  نيست  راحتى  كار  دارد  قبول  نگارنده  كم  دست  كه  كه كنيم  نيست  راحتى  كار  دارد  قبول  نگارنده  كم  دست  كه  كنيم 
به  مدام  مثال  كنى.  برداشت  بينى  مى  كه  آنچه  برعكس  به مدام  مدام  مثال  كنى.  برداشت  بينى  مى  كه  آنچه  برعكس  مدام 
خودت بقبوالنى چراغ سبزى كه مى بينى االن براى تو قرمز خودت بقبوالنى چراغ سبزى كه مى بينى االن براى تو قرمز 

است!)اشاره دارد:است!)اشاره دارد:
چراغ سبز: پيادگان مجاز به عبور از عرض راه مى باشند.چراغ سبز: پيادگان مجاز به عبور از عرض راه مى باشند.

چراغ قرمز: عبور پيادگان از عرض راه ممنوع است، در واقع چراغ قرمز: عبور پيادگان از عرض راه ممنوع است، در واقع 
تاكيد بر رعايت حق و تكليف توامان عابران دارد.تاكيد بر رعايت حق و تكليف توامان عابران دارد.

باشيم  داشته  نگاهى  است  خوب  فوق  موارد  مورور  باشيم با  داشته  نگاهى  است  خوب  فوق  موارد  مورور  با 
بر حقوق عابران كه در آئين نامه راهنمايى و رانندگى بر حقوق عابران كه در آئين نامه راهنمايى و رانندگى 
به  رسيدگى  قانون  و  آ.)  مخفف  (با  به   رسيدگى  قانون  و  آ.)  مخفف  (با   13841384 مصوب مصوب 
آمده:  ر)چنين  (ق.  آمده:   ر)چنين  (ق.   13901390 مصوب  رانندگى  مصوب تخلفات  رانندگى  تخلفات 
رانندگى،  و  راهنمايى  نامه  آئين  رانندگى،   و  راهنمايى  نامه  آئين   218218 ماده  ماده براساس  براساس 
و  هموار  استاندارد،  روهاى  پياده  موظفند  ها  و شهردارى  هموار  استاندارد،  روهاى  پياده  موظفند  ها  شهردارى 
ايمن با در نظر گرفتن عبور سالخوردگان و معلوالن با ايمن با در نظر گرفتن عبور سالخوردگان و معلوالن با 
صندلى چرخ دار و يا بدون آن، در حاشيه معابر شهرى صندلى چرخ دار و يا بدون آن، در حاشيه معابر شهرى 
ايجاد كنند. تامين روشنايى معابر نيز در ماده ايجاد كنند. تامين روشنايى معابر نيز در ماده 219219 همين  همين 
قانون اشاره شده است. نكته قابل توجه تر اين كه خط  قانون اشاره شده است. نكته قابل توجه تر اين كه خط  
و  شهر  در  ترافيكى  عالئم  مهم ترين  از  عابرپياده  و كشى   شهر  در  ترافيكى  عالئم  مهم ترين  از  عابرپياده  كشى  
وسيله اى براى آگاه كردن رانندگان از وجود عابران در وسيله اى براى آگاه كردن رانندگان از وجود عابران در 
مسير است و مطابق قانون و فرهنگ رانندگى صحيح، مسير است و مطابق قانون و فرهنگ رانندگى صحيح، 
يا  و  توقف  پياده  عابر  خطوط  از  قبل  بايد  يا خودروها  و  توقف  پياده  عابر  خطوط  از  قبل  بايد  خودروها 
سرعتشان را كم كنند تا عابر پياده به راحتى از عرض سرعتشان را كم كنند تا عابر پياده به راحتى از عرض 
اى  حلقه  به  قانون  اين  متاسفانه  اما  كند  عبور  اى خيابان  حلقه  به  قانون  اين  متاسفانه  اما  كند  عبور  خيابان 

مفقوده در فرهنگ رانندگى ما تبديل شده است.مفقوده در فرهنگ رانندگى ما تبديل شده است.
و  راهنمايى  مقررات  و  قوانين  در  پياده  عابران  و تكاليف  راهنمايى  مقررات  و  قوانين  در  پياده  عابران  تكاليف 

رانندگىرانندگى
ماده ماده 215215 آئين نامه راهنمايى وظايف  آئين نامه راهنمايى وظايف 99گانه اى را براى گانه اى را براى 

عابرين پياده برشمرده كه عبارتند از:عابرين پياده برشمرده كه عبارتند از:
11- در محل هايى كه پياده رو وجود دارد از سطح سواره - در محل هايى كه پياده رو وجود دارد از سطح سواره 

رو استفاده نكنند.رو استفاده نكنند.
22- در محل هايى كه پياده رو وجود ندارد يا در صورت - در محل هايى كه پياده رو وجود ندارد يا در صورت 
وجود، به داليلى غيرقابل تردد باشد، بايد از منتهى اليه وجود، به داليلى غيرقابل تردد باشد، بايد از منتهى اليه 
وسايل  حركت  جهت  عكس  و  رو  سواره  چپ  وسايل سمت  حركت  جهت  عكس  و  رو  سواره  چپ  سمت 

نقليه عبور نمايند.نقليه عبور نمايند.
33- براى عبور از عرض راه، تنها از گذرگاه هاى پياده، - براى عبور از عرض راه، تنها از گذرگاه هاى پياده، 

پل هاى هوايى و گذرگاه هاى زيرزمينى مجاز عبور نمايند.پل هاى هوايى و گذرگاه هاى زيرزمينى مجاز عبور نمايند.
رو  سواره  سطح  به  ناگهانى  ورود  و  پريدن  دويدن،  از  رو -  سواره  سطح  به  ناگهانى  ورود  و  پريدن  دويدن،  از   -44

خوددارى كرده و مراقب حركت وسايل نقليه باشند.خوددارى كرده و مراقب حركت وسايل نقليه باشند.
55- از حصار آزادراه ها نگذرند و در بزرگراه ها و خيابان ها از - از حصار آزادراه ها نگذرند و در بزرگراه ها و خيابان ها از 
البه الى درختان و گلبوته هاى حاشيه و ميانه راه عبور نكنند.البه الى درختان و گلبوته هاى حاشيه و ميانه راه عبور نكنند.
66- در تقاطع ها با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود (چراغ - در تقاطع ها با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود (چراغ 
عابر) حركت نمايند و هنگامى كه چراغ عابر قرمز بود عبور عابر) حركت نمايند و هنگامى كه چراغ عابر قرمز بود عبور 

نكنند.نكنند.
77- از موانع و خط كشى خطوط ويژه، سواره رو خيابان ها و - از موانع و خط كشى خطوط ويژه، سواره رو خيابان ها و 

ميدان ها عبور نكنند.ميدان ها عبور نكنند.
88- در بزرگراه ها و خيابان هاى اصلى از خارج از گذرگاه - در بزرگراه ها و خيابان هاى اصلى از خارج از گذرگاه 

هاى تعيين شده عبور نكنند.هاى تعيين شده عبور نكنند.
نقليه  وسيله  به  شدن  سوار  براى  خيابان  رو  سواره  در  نقليه -  وسيله  به  شدن  سوار  براى  خيابان  رو  سواره  در   -99
يا  راننده  با  فروش  و  خريد  يا  و  كردن  صحبت  همچنين  يا و  راننده  با  فروش  و  خريد  يا  و  كردن  صحبت  همچنين  و 

سرنشينان وسايل نقليه توقف نكنند.سرنشينان وسايل نقليه توقف نكنند.
با مرور موارد فوق به اين نتيجه مى رسيم كه ارتقاى فرهنگ با مرور موارد فوق به اين نتيجه مى رسيم كه ارتقاى فرهنگ 
ترافيك به سه عامل بستگى دارد؛ يكم: وجود زيرساختهايى ترافيك به سه عامل بستگى دارد؛ يكم: وجود زيرساختهايى 
رانندگى  و  راهنمايى  چراغهاى  راه،  پياده  رو،  پياده  رانندگى مانند  و  راهنمايى  چراغهاى  راه،  پياده  رو،  پياده  مانند 
اى  هشداردهنده  عوامل  و  پياده  عابر  و  خودرو  اى مخصوص  هشداردهنده  عوامل  و  پياده  عابر  و  خودرو  مخصوص 
مانند خط كشى خيابانها و خط كشى عابر پياده و ... دوديگر مانند خط كشى خيابانها و خط كشى عابر پياده و ... دوديگر 
مانند  موتورى  غير  و  موتورى  حركتى  وسايل  و  مانند خودروها  موتورى  غير  و  موتورى  حركتى  وسايل  و  خودروها 

دوچرخه و .... و سه ديگر انسانها كه يا سواره اند و يا پياده.دوچرخه و .... و سه ديگر انسانها كه يا سواره اند و يا پياده.
بررسى هر يك از اين عوامل در شهر تويسركان گفتنى هاى بررسى هر يك از اين عوامل در شهر تويسركان گفتنى هاى 
خاص خود را دارد. براى مثال در زمينه زيرساختها مى توان خاص خود را دارد. براى مثال در زمينه زيرساختها مى توان 
گفت: پياده راه كه نداريم و هر چند در گذشته اى نه چندان گفت: پياده راه كه نداريم و هر چند در گذشته اى نه چندان 
فراوان  تاكيدى  با  و  تويسركان  فعلى  فرماندار  همت  با  فراوان دور  تاكيدى  با  و  تويسركان  فعلى  فرماندار  همت  با  دور 

پياده  احداث  پروژه  تا  شد  قرار  و  شد  زده  جايى  بر  پياده كلنگى  احداث  پروژه  تا  شد  قرار  و  شد  زده  جايى  بر  كلنگى 
آسفالتهاى  زخمهاى  بر  زخمى  تنها  اما  شود؛  آغاز  آسفالتهاى راهى  زخمهاى  بر  زخمى  تنها  اما  شود؛  آغاز  راهى 
فرسوده كف آن محله اضافه شد و ديگر هيچ. پياده روهاى فرسوده كف آن محله اضافه شد و ديگر هيچ. پياده روهاى 
شهر را هم كه اگر نگاهى گذرا بيندازيم متوجه مى شويم كه شهر را هم كه اگر نگاهى گذرا بيندازيم متوجه مى شويم كه 
باريكى  همان  به  همگى  بساطها،  و  ترددها  افزايش  رقم  باريكى على  همان  به  همگى  بساطها،  و  ترددها  افزايش  رقم  على 
بهشتى  شهيد  بلوار  در  بسا  چه  و  مانده  پيش  بهشتى سال  شهيد  بلوار  در  بسا  چه  و  مانده  پيش  5050سال  حدود حدود 
بود،  مانده  يادگار  به  گذشته  از  كه  هم  عريضى  روهاى  بود، پياده  مانده  يادگار  به  گذشته  از  كه  هم  عريضى  روهاى  پياده 
تقليل يافته و كوچك شدند. وضعيت خط كشيهاى خيابانها و تقليل يافته و كوچك شدند. وضعيت خط كشيهاى خيابانها و 
چهارراه ها هم كه قابل مشاهده است و به گفته همان دوست چهارراه ها هم كه قابل مشاهده است و به گفته همان دوست 
عزيزى كه به دفتر نداى توى آمد غير از چند چراغ راهنمايى عزيزى كه به دفتر نداى توى آمد غير از چند چراغ راهنمايى 
هم  پياده  عابر  راهنمايى  چراغهاى  از  خودروها،  هم مخصوص  پياده  عابر  راهنمايى  چراغهاى  از  خودروها،  مخصوص 
طبيعى  اندازهاى  دست  از  غير  كه  بماند  حال  نيست.  طبيعى خبرى  اندازهاى  دست  از  غير  كه  بماند  حال  نيست.  خبرى 
هم  آنها  به  است  بهتر  كه  سرعتگيرهايى  خيابانها،  در  هم موجود  آنها  به  است  بهتر  كه  سرعتگيرهايى  خيابانها،  در  موجود 
دست انداز بگوييم با فواصلى كوتاه از هم، حتى در بلوارها دست انداز بگوييم با فواصلى كوتاه از هم، حتى در بلوارها 

هم ايجاد شده اند.هم ايجاد شده اند.
روز  به  روز  دانند  مى  همگان  كه  هم  نقليه  وسايل  مورد  روز در  به  روز  دانند  مى  همگان  كه  هم  نقليه  وسايل  مورد  در 
از  است.  افزايش  به  رو  قيمتشان،  مانند  به  درست  از تعدادشان  است.  افزايش  به  رو  قيمتشان،  مانند  به  درست  تعدادشان 
طرف ديگر خريداران اين خودروها دوست دارند توانمندى طرف ديگر خريداران اين خودروها دوست دارند توانمندى 
خودرويى را كه با قيمت گزافى خريده اند به رخ بكشند و خودرويى را كه با قيمت گزافى خريده اند به رخ بكشند و 
دست كم با سرعتى معادل سرعت مجاز در خيابانها حركت دست كم با سرعتى معادل سرعت مجاز در خيابانها حركت 
كنند كه به دليل كم عرض بودن خيابانها فرصت چنين كارى را كنند كه به دليل كم عرض بودن خيابانها فرصت چنين كارى را 
ندارند. حتى در بلوار شهيد بهشتى و يا شهيد اشرفى اصفهانى.ندارند. حتى در بلوار شهيد بهشتى و يا شهيد اشرفى اصفهانى.

در انتها ما مى مانيم و سواره ها و پياده ها كه مدام نقش عوض در انتها ما مى مانيم و سواره ها و پياده ها كه مدام نقش عوض 
مى كنند و در هر نقشى كه دارند از بازيكنان طرف مقابل ايراد مى كنند و در هر نقشى كه دارند از بازيكنان طرف مقابل ايراد 
مى گيرند! براى مثال حد فاصل ميدان امام تا چهار راه حافظ مى گيرند! براى مثال حد فاصل ميدان امام تا چهار راه حافظ 
خيابان  كنار  در  تاكسيها  بگيريد.  نظر  در  را  شهدا  خيابان  خيابان در  كنار  در  تاكسيها  بگيريد.  نظر  در  را  شهدا  خيابان  در 
پارك شده و رانندگان تاكسى هم در كنار درب راننده دو به پارك شده و رانندگان تاكسى هم در كنار درب راننده دو به 
دو يا سه به سه يا كمتر يا بيشتر جمع مى شوند و در اينجا دو يا سه به سه يا كمتر يا بيشتر جمع مى شوند و در اينجا 
كمى  فاصله  به  و  دارند  را  پياده  ساكنان  نه،  كه  عابران  كمى نقش  فاصله  به  و  دارند  را  پياده  ساكنان  نه،  كه  عابران  نقش 
باالتر رانندگان وانتبار ها و ... هم به همين شكل يا در ابتداى باالتر رانندگان وانتبار ها و ... هم به همين شكل يا در ابتداى 
اينجا  در  ندارد.  فرقى  شريعتى،  يا  انقالب  يا  باهنر  اينجا خيابانهاى  در  ندارد.  فرقى  شريعتى،  يا  انقالب  يا  باهنر  خيابانهاى 
اين پياده ها مانع استفاده سواره ها از حقوق شهروندى خود اين پياده ها مانع استفاده سواره ها از حقوق شهروندى خود 
مى شوند. يا به عنوان مثالى ديگر شخصى را در نظر بگيريد مى شوند. يا به عنوان مثالى ديگر شخصى را در نظر بگيريد 
كه با خودرو خود به خيابان آمده و پس از ايفاى نقش سواره، كه با خودرو خود به خيابان آمده و پس از ايفاى نقش سواره، 
خودرو را در گوشه اى پارك كرده و از آن پس نقش پياده خودرو را در گوشه اى پارك كرده و از آن پس نقش پياده 
را بازى مى كند. اغلب ديده مى شود كه به دليل لبريز بودن را بازى مى كند. اغلب ديده مى شود كه به دليل لبريز بودن 
پياده روها به خصوص در صبحها، پياده هاى سرريزشده به پياده روها به خصوص در صبحها، پياده هاى سرريزشده به 
داخل خيابانها مى آيند و و يا برعكس گاهى پيش مى آيد كه داخل خيابانها مى آيند و و يا برعكس گاهى پيش مى آيد كه 
يك سواره با اسب آهنى دوپاى خود كه با نام مستعار موتور يك سواره با اسب آهنى دوپاى خود كه با نام مستعار موتور 
خيابان  رو  پياده  مانند  باريكى  رو  پياده  از  شوند  مى  خيابان شناخته  رو  پياده  مانند  باريكى  رو  پياده  از  شوند  مى  شناخته 
كه  خودروى  يا  دارد.  را  ها  پياده  كنار  از  عبور  قصد  كه انقالب  خودروى  يا  دارد.  را  ها  پياده  كنار  از  عبور  قصد  انقالب 
روى خط كشى عابر پياده منتظر سبز شدن چراغ راهنمايى مى روى خط كشى عابر پياده منتظر سبز شدن چراغ راهنمايى مى 
ماند. اينها همه نمونه هايى از رعايت نكردن حق تقدم است؛ ماند. اينها همه نمونه هايى از رعايت نكردن حق تقدم است؛ 

يا از جانب سواره ها يا از جانب پياده ها.يا از جانب سواره ها يا از جانب پياده ها.
را  كمكاريشان  بگويم  بهتر  يا  كار  دليل  كه  هم  گروه  هر  را از  كمكاريشان  بگويم  بهتر  يا  كار  دليل  كه  هم  گروه  هر  از 
هم  ها  پياده  و  ها  سواره  و  مسوولين  از  دسته  هر  هم بپرسيد؛  ها  پياده  و  ها  سواره  و  مسوولين  از  دسته  هر  بپرسيد؛ 
به  براى  كافى  بودجه  شهردارى  دارند؛  را  خود  خاص  به داليل  براى  كافى  بودجه  شهردارى  دارند؛  را  خود  خاص  داليل 
روزرسانى معابر و زيرساختها را ندارد، سواره ها هم حوصله روزرسانى معابر و زيرساختها را ندارد، سواره ها هم حوصله 
ماندن پشت چراغ و صف نسبتا طوالنى ترافيك را و پياده ها ماندن پشت چراغ و صف نسبتا طوالنى ترافيك را و پياده ها 

هم جاى كافى براى ماندن در پياده رو.هم جاى كافى براى ماندن در پياده رو.
حاال شما پيدا كنيد پرتغال فروش را؟!حاال شما پيدا كنيد پرتغال فروش را؟!

هر يك از شهروندان گرامى كه بتواند قسمت دوم اين مطلب هر يك از شهروندان گرامى كه بتواند قسمت دوم اين مطلب 
تا  اشتراك  بفرستد  ما  براى  باشد،  راهكار  ارائه  حاوى  كه  تا را  اشتراك  بفرستد  ما  براى  باشد،  راهكار  ارائه  حاوى  كه  را 

انتهاى سال نداى توى را به رايگان دريافت خواهد كرد.انتهاى سال نداى توى را به رايگان دريافت خواهد كرد.

معضلى به نام ترافيك     قسمت اول

آگهى:  شناسه  اكباتان       سازان  آباد  شركت  تغييرات  تاسيس،  آگهى:   شناسه  اكباتان       سازان  آباد  شركت  تغييرات  تاسيس،   
  870268870268

و  و    77467746 ثبت  شماره  به  خاص  سهامى  شركت  اكباتان  سازان  آباد  شركت  تغييرات  آگهى  ثبت   شماره  به  خاص  سهامى  شركت  اكباتان  سازان  آباد  شركت  تغييرات  آگهى   
شناسه ملى شناسه ملى 1082007499910820074999 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ  به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
2626//1010//13971397 تصميمات ذيل اتخاذ شد : اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل براى الباقى مدت  تصميمات ذيل اتخاذ شد : اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل براى الباقى مدت 
دوسال(تاتاريخ دوسال(تاتاريخ 1515//22//13991399) انتخاب گرديدند: آقايان مهدى محمدى باكدملى ) انتخاب گرديدند: آقايان مهدى محمدى باكدملى 38714547453871454745  
و بهمن الونديان پرتو باكدملى و بهمن الونديان پرتو باكدملى 40319190934031919093 و روزبه بشيرى امانى باكدملى  و روزبه بشيرى امانى باكدملى 38713562393871356239و و 

على نژاد حسين قاسم آبادى باكدملىعلى نژاد حسين قاسم آبادى باكدملى26905628552690562855
موسسات  و  ها  شركت  ثبت  اداره  همدان  استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  موسسات   و  ها  شركت  ثبت  اداره  همدان  استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره   

غيرتجارى همدان (غيرتجارى همدان (870266870266))

 تاسيس، تغييرات شركت  زيبا هگمتان كار       شناسه آگهى:  تاسيس، تغييرات شركت  زيبا هگمتان كار       شناسه آگهى: 870265870265  
 آگهى تغييرات شركت زيبا هگمتان كار شركت سهامى خاص به شماره ثبت  آگهى تغييرات شركت زيبا هگمتان كار شركت سهامى خاص به شماره ثبت 58345834 و شناسه  و شناسه 

ملى ملى 1082005876510820058765 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ  به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 2323//0606//13981398 تصميمات  تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : ذيل اتخاذ شد : 11 - كليه سرمايه تعهدى شركت توسط صاحبان سهام پرداخت گرديده است.  - كليه سرمايه تعهدى شركت توسط صاحبان سهام پرداخت گرديده است. 22 - به  - به 
موضوع شركت ( انجام و ارائه خدمات پيمانكارى در رشته هاى ابنيه ، راه و ترابرى ، تاسيسات و موضوع شركت ( انجام و ارائه خدمات پيمانكارى در رشته هاى ابنيه ، راه و ترابرى ، تاسيسات و 
تجهيزات ، نيرو ،ارتباطات ،كشاورزى و مرمت آثار باستانى) الحاق گرديد و ماده تجهيزات ، نيرو ،ارتباطات ،كشاورزى و مرمت آثار باستانى) الحاق گرديد و ماده 22 اساسنامه اصالح  اساسنامه اصالح 
گرديد گرديد 33 - سرمايه شركت از مبلغ  - سرمايه شركت از مبلغ 10,000,00010,000,000 ريال به مبلغ  ريال به مبلغ 100,000,000100,000,000 ميليون ريال از محل  ميليون ريال از محل 
شركت  اساسنامه  شركت   اساسنامه   44 ماده  و  يافت  افزايش  شركت  از  سهامداران  شده  حاصل  نقدى  مطالبات  ماده تبديل  و  يافت  افزايش  شركت  از  سهامداران  شده  حاصل  نقدى  مطالبات  تبديل 
سهم  سهم   به 100100  منقسم  ريال  به   منقسم  ريال  مبلغ 100,000,000100,000,000  شركت  سرمايه   : مبلغ   شركت  سرمايه   : ماده 44   : شد  اصالح  ذيل  شرح  ماده به   : شد  اصالح  ذيل  شرح  به 
1,000,0001,000,000 ريالى كه  ريالى كه 100100 سهم با نام مى باشد  سهم با نام مى باشد 55 - اساسنامه جديد در  - اساسنامه جديد در 6464 ماده و  ماده و 1111 تبصره مورد  تبصره مورد 
تصويب قرار گرفت.  تصويب قرار گرفت.   اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و  اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و 

موسسات غيرتجارى همدان (موسسات غيرتجارى همدان (870265870265) ) 

 تاسيس، تغييرات شركت پيشرو پيشخوان هگمتانه     شناسه آگهى:  تاسيس، تغييرات شركت پيشرو پيشخوان هگمتانه     شناسه آگهى: 868065868065  
 تاسيس شركت با مسئوليت محدود پيشرو پيشخوان هگمتانه درتاريخ  تاسيس شركت با مسئوليت محدود پيشرو پيشخوان هگمتانه درتاريخ 0808//0202//13981398 به شماره ثبت  به شماره ثبت 989989 به شناسه ملى  به شناسه ملى 1400829641014008296410 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه  ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه 

خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. موضوع فعاليت :ارائه خدمات پيشخوان دولت الكترونيك از قبيل ايجاد و بهره بردارى و انجام خدمات مرتبط و قابل ارائه در خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. موضوع فعاليت :ارائه خدمات پيشخوان دولت الكترونيك از قبيل ايجاد و بهره بردارى و انجام خدمات مرتبط و قابل ارائه در 
دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومى غير دولتى و سامانه يكپارچه تبادل الكترونيك و خدمات پشتيبانى به دفاتر پيشخوان دولتى و غير دولتى تجارت و امور بازرگانى خريد و فروش دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومى غير دولتى و سامانه يكپارچه تبادل الكترونيك و خدمات پشتيبانى به دفاتر پيشخوان دولتى و غير دولتى تجارت و امور بازرگانى خريد و فروش 
كاال و تجهيزات ادارى واردات و صادرات انواع ماشين آالت و تجهيزات ادارى ارائه خدمات مرتبط با موضوع فعاليت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط مدت كاال و تجهيزات ادارى واردات و صادرات انواع ماشين آالت و تجهيزات ادارى ارائه خدمات مرتبط با موضوع فعاليت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط مدت 
فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : استان همدان ، شهرستان تويسركان ، بخش مركزى ، شهر تويسركان، خيابان سعدى ، خيابان سعدى ، كوچه ((فرعى انصار)) ، كوچه فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : استان همدان ، شهرستان تويسركان ، بخش مركزى ، شهر تويسركان، خيابان سعدى ، خيابان سعدى ، كوچه ((فرعى انصار)) ، كوچه 
شبنم ، پالك شبنم ، پالك 88 ، طبقه همكف كدپستى  ، طبقه همكف كدپستى 65819373336581937333 سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ  سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 10000001000000 ريال نقدى ميزان سهم الشركه هر يك از شركا آقاى على زنگنه به شماره  ريال نقدى ميزان سهم الشركه هر يك از شركا آقاى على زنگنه به شماره 
ملى ملى 39701948143970194814 دارنده  دارنده 990000990000 ريال سهم الشركه آقاى پدرام جعفر مويزى به شماره ملى  ريال سهم الشركه آقاى پدرام جعفر مويزى به شماره ملى 39702401073970240107 دارنده  دارنده 1000010000 ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره آقاى على زنگنه به شماره  ريال سهم الشركه اعضا هيئت مديره آقاى على زنگنه به شماره 
ملى ملى 39701948143970194814و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود آقاى پدرام جعفر مويزى به شماره ملى و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود آقاى پدرام جعفر مويزى به شماره ملى 39702401073970240107و به سمت رئيس و به سمت رئيس 
هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنين كليه نامه هاى عادى و هيئت مديره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنين كليه نامه هاى عادى و 
ادارى باامضاء منفرد مدير عامل على زنگنه همراه با مهر شركت معتبر مى باشد اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه روزنامه كثير االنتشار نداى توى جهت درج آگهى هاى شركت تعيين ادارى باامضاء منفرد مدير عامل على زنگنه همراه با مهر شركت معتبر مى باشد اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه روزنامه كثير االنتشار نداى توى جهت درج آگهى هاى شركت تعيين 

گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى 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 (868065868065)  )  
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معاون سردبير: شكوفه توحيدى 09183502460
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 2000تومان
سال چهاردهم

بخش  برگزيدگان  از  تجليل  آيين  در  تويسركان  شهرستان  بخش  فرماندار  برگزيدگان  از  تجليل  آيين  در  تويسركان  شهرستان   فرماندار 
كشاورزى استان همدان اظهار داشت: شهرستان تويسركان، شهرستانى كشاورزى استان همدان اظهار داشت: شهرستان تويسركان، شهرستانى 
و...  فرهنگى  اقتصادى،  اجتماعى،  هاى  شاخص  در  فرد  به  و... منحصر  فرهنگى  اقتصادى،  اجتماعى،  هاى  شاخص  در  فرد  به  منحصر 

است.است.
بر  بالغ  جمعيتى  با  تويسركان  شهرستان  اينكه  بيان  با  حسينى  بر رسول  بالغ  جمعيتى  با  تويسركان  شهرستان  اينكه  بيان  با  حسينى  رسول 
105105هزار نفر داراى هزار نفر داراى 105105روستا و سه شهر است، گفت:  قاطبه مردم روستا و سه شهر است، گفت:  قاطبه مردم 

شهرستان فعاالن و زحمت كشان بخش كشاورزى استشهرستان فعاالن و زحمت كشان بخش كشاورزى است
وى به اينكه شهرستان تويسركان وى به اينكه شهرستان تويسركان 750750 ققنوس به خون خفته را تقديم  ققنوس به خون خفته را تقديم 
انقالب كرده است، اشاره كرد و افزود:  شهرستان تويسركان با انقالب كرده است، اشاره كرد و افزود:  شهرستان تويسركان با 221221  
اثر تاريخى طبيعى از قطب هاى گردشگرى استان و كشور بحساب اثر تاريخى طبيعى از قطب هاى گردشگرى استان و كشور بحساب 

مى آيد.مى آيد.
حسينى با اشاره به توانمندى تويسركان در توليد دارو گفت: تويسركان حسينى با اشاره به توانمندى تويسركان در توليد دارو گفت: تويسركان 

به قطب توليد دارو تبديل شده است.به قطب توليد دارو تبديل شده است.
فرماندار تويسركان از وجود فرماندار تويسركان از وجود 180180هزار هكتار مرتع و اراضى كشاورزى هزار هكتار مرتع و اراضى كشاورزى 
هكتار  هكتار هزار  5555هزار  از  بيش  افزود:  و  گفت  سخن  شهرستان  سطح  از در  بيش  افزود:  و  گفت  سخن  شهرستان  سطح  در 
مساحت زراعت و مساحت زراعت و 95009500 هكتار مساحت باغات شهرستان تويسركان  هكتار مساحت باغات شهرستان تويسركان 

است.است.
وى بر اينكه شهرستان تويسركان مجرى طرح عظيم سرشاخه كارى وى بر اينكه شهرستان تويسركان مجرى طرح عظيم سرشاخه كارى 
گردو در كشور است ، گفت:  گردو در كشور است ، گفت:  300300 هزار پيوندك تا كنون در اين طرح  هزار پيوندك تا كنون در اين طرح 

در شهرستان زده شده است.در شهرستان زده شده است.
حسينى به زبانزد بودن كيفيت و طرح سرشاخه كارى گردو در كشور حسينى به زبانزد بودن كيفيت و طرح سرشاخه كارى گردو در كشور 
با  گردو  باغ  هكتار  با   گردو  باغ  هكتار   55005500 با  تويسركان  گفت:  و  كرد  اشاره  با كانادا  تويسركان  گفت:  و  كرد  اشاره  كانادا 

برداشت برداشت 2020 هزار تن قطب توليد گردو است. هزار تن قطب توليد گردو است.
سماق، آلو  توليد سير،  در  شهرستان تويسركان  اينكه  سماق، آلو وى با تأكيد بر  در توليد سير،  شهرستان تويسركان  اينكه  وى با تأكيد بر 
ظرفيت باال و قابل توجهى داشته و قابل طرح در كشور است، گفت:  ظرفيت باال و قابل توجهى داشته و قابل طرح در كشور است، گفت:  

گندم، جو و كلزا نيز در شهرستان حرف براى گفتن دارند.گندم، جو و كلزا نيز در شهرستان حرف براى گفتن دارند.
 حسينى وجود  حسينى وجود 33 نمونه كشورى استان در بين چهار نفر را نشان از  نمونه كشورى استان در بين چهار نفر را نشان از 
توان باالى كشاورزان شهرستان دانست و افزود: اين مهم، دليلى براى توان باالى كشاورزان شهرستان دانست و افزود: اين مهم، دليلى براى 
كشاورزى  بخش  هاى  نمونه  معرفى  و  تجليل  دوره  كشاورزى مين  بخش  هاى  نمونه  معرفى  و  تجليل  دوره  برگزارى برگزارى 3434مين 

استان همدان در تويسركان گرديد.استان همدان در تويسركان گرديد.
دوم در سطح زير كشت  شهرستان تويسركان رتبه  دوم در سطح زير كشت وى تصريح كرد:  شهرستان تويسركان رتبه  وى تصريح كرد: 

گلخانه در استان را دارد.گلخانه در استان را دارد.
حسينى اظهار اميدوارى كرد: در سال جهش توليد لحظه به لحظه شاهد حسينى اظهار اميدوارى كرد: در سال جهش توليد لحظه به لحظه شاهد 

توسعه همه جانبه شهرستان بويژه در بخش كشاورزى باشيمتوسعه همه جانبه شهرستان بويژه در بخش كشاورزى باشيم
تويسركان  شهرستان  از  نفرشان  سه  كشورى  برتر  نمونه  نفر  چهار  تويسركان از  شهرستان  از  نفرشان  سه  كشورى  برتر  نمونه  نفر  چهار  از 

است.است.
مطلب  اين  بيان  ضمن  همدان  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  مطلب رئيس  اين  بيان  ضمن  همدان  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس 
با تبريك هفته جهادكشاورزى به سالروز تأسيس اين سازمان در با تبريك هفته جهادكشاورزى به سالروز تأسيس اين سازمان در 2727  
خرداد سال خرداد سال 5858 به فرمان امام خمينى (ره ) اشاره كرد و گفت:. اين  به فرمان امام خمينى (ره ) اشاره كرد و گفت:. اين 
سازمان كار خود را به طور گسترده در ابتداى كار در روستاها آغاز سازمان كار خود را به طور گسترده در ابتداى كار در روستاها آغاز 
و در همه عرصه ها كمك كردند و بعد از آن در زمان جنگ در كنار و در همه عرصه ها كمك كردند و بعد از آن در زمان جنگ در كنار 
خدمات روستا به جبهه ها شتافتند و خدمات خوبى عرضه كردند و خدمات روستا به جبهه ها شتافتند و خدمات خوبى عرضه كردند و 

شهداى بسيار عزيز و گرانقدرى را تقديم انقالب كردند.شهداى بسيار عزيز و گرانقدرى را تقديم انقالب كردند.
منصور رضوانى جالل با تأكيد بر اهميت تجليل از برترين هاى بخش منصور رضوانى جالل با تأكيد بر اهميت تجليل از برترين هاى بخش 
كشاورزى، گفت:  بايد از قهرمانان توليد در سال جهش توليد تجليل و كشاورزى، گفت:  بايد از قهرمانان توليد در سال جهش توليد تجليل و 

از عملكرد آنان براى كل بخش كشاورزى الگوسازى شود.از عملكرد آنان براى كل بخش كشاورزى الگوسازى شود.
وى با بيان اينكه سه نفر از چهار نفر نمونه هاى برتر كشورى استان وى با بيان اينكه سه نفر از چهار نفر نمونه هاى برتر كشورى استان 
همدان از تويسركان در بحثهاى باغبانى، توليد نهال و مددكار اجتماعى همدان از تويسركان در بحثهاى باغبانى، توليد نهال و مددكار اجتماعى 
هستند، گفت: هستند، گفت: 88نفر هم نفر دوم از نقاط مختلف استان در سطح كشور نفر هم نفر دوم از نقاط مختلف استان در سطح كشور 

داريم.داريم.
رضوانى جالل با اشاره رقابت سنگين بين كشاورزان در سطح كشور رضوانى جالل با اشاره رقابت سنگين بين كشاورزان در سطح كشور 
براى انتخاب برترين ها گفت: ارزش برتر كشورى اين عزيزان بسيار براى انتخاب برترين ها گفت: ارزش برتر كشورى اين عزيزان بسيار 

باالست.باالست.
وى با بيان اينكه نفر اول توليد جو آبى استان نزديك به وى با بيان اينكه نفر اول توليد جو آبى استان نزديك به 1515تن در هكتار تن در هكتار 
گفت:  است،  كشورى  ميانگين  برابر  گفت:   است،  كشورى  ميانگين  برابر   3.53.5 از  بيش  كه  داشته  از برداشت  بيش  كه  داشته  برداشت 
توليد كننده برتر گردوى استان از شهرستان تويسركان نيز توليد كننده برتر گردوى استان از شهرستان تويسركان نيز 77تن و تن و 700700  
كيلوگرم برداشت داشته كه ميانگين توليد استان همدان  كيلوگرم برداشت داشته كه ميانگين توليد استان همدان  22تن و تن و 900900 و  و 

ميانگين كشورى ميانگين كشورى 22 تن و  تن و 200200كيلوگرم است.كيلوگرم است.
سال  در  دنيا  جمعيت  فايو  آمار  آخرين  اساس  بر  اينكه  بيان  با  سال وى  در  دنيا  جمعيت  فايو  آمار  آخرين  اساس  بر  اينكه  بيان  با  وى 
اكنون  از  بيشتر  مراتب  به  غذايى  نياز  كه  ميرسد  اكنون ميليارد  از  بيشتر  مراتب  به  غذايى  نياز  كه  ميرسد  99ميليارد  20502050به به 
خواهد بود، افزود: با توجه به كاهش منابع آب و خاك، انرژى و نهاده خواهد بود، افزود: با توجه به كاهش منابع آب و خاك، انرژى و نهاده 
بخش  در  سطح  واحد  در  ورى  بهره  افزايش  از  غير  كشاورزى،  بخش هاى  در  سطح  واحد  در  ورى  بهره  افزايش  از  غير  كشاورزى،  هاى 
كشاورزى چاره اى نيست، كه اين برگزيدگان اين مهم را محقق كرده كشاورزى چاره اى نيست، كه اين برگزيدگان اين مهم را محقق كرده 
آمد و بايد از قهرمانان ملى و استان تجليل شود و در كنارش ياريگر آمد و بايد از قهرمانان ملى و استان تجليل شود و در كنارش ياريگر 

آنها باشيم.آنها باشيم.
رضوانى جالل با اشاره به اينكه سه تهديد تغيير اقليم، كاهش خاك و رضوانى جالل با اشاره به اينكه سه تهديد تغيير اقليم، كاهش خاك و 
كاهش آب در سطح دنيا وجود دارد، گفت: متأسفانه بر اهميت خاك كاهش آب در سطح دنيا وجود دارد، گفت: متأسفانه بر اهميت خاك 
خيلى كم توجه مى شود و خاك مرغوب به توسعه شهرها منجر مى خيلى كم توجه مى شود و خاك مرغوب به توسعه شهرها منجر مى 
شود و ارزشش كم مى شود به شكلى كه اكنون كه از يك هكتار شود و ارزشش كم مى شود به شكلى كه اكنون كه از يك هكتار 22نفر نفر 

ارتزاق مى كنند در ارتزاق مى كنند در 20502050 از يك هكتار  از يك هكتار 55 نفر بايد ارتزاق نمايند. نفر بايد ارتزاق نمايند.
وى افزايش بهره ورى در واحد سطح را تنها عامل پيش رو دانست وى افزايش بهره ورى در واحد سطح را تنها عامل پيش رو دانست 
جهاد  سازمان  و  وزارتخانه  كلى  سياست  از  يكى  امر  اين  افزود:  جهاد و   سازمان  و  وزارتخانه  كلى  سياست  از  يكى  امر  اين  افزود:  و  

كشاورزى است.كشاورزى است.
اراضى  سازى  يكپارچه  همدان  استان  جهادكشاورزى  سازمان  اراضى رئيس  سازى  يكپارچه  همدان  استان  جهادكشاورزى  سازمان  رئيس 
از مهمترين عوامل افزايش بهره ورى دانست و افزود: خوشبختانه در از مهمترين عوامل افزايش بهره ورى دانست و افزود: خوشبختانه در 

نهاوند و بهار شروع شده است.نهاوند و بهار شروع شده است.
وى يكى از ديگر از عوامل افزايش راندمان را آبيارى مكانيزه عنوان وى يكى از ديگر از عوامل افزايش راندمان را آبيارى مكانيزه عنوان 
همدان  استان  سطح  در  نوين  آبيارى  هكتار  هزار  همدان   استان  سطح  در  نوين  آبيارى  هكتار  هزار  افزود: 155155  و  افزود: كرد  و  كرد 

انجام شده است.انجام شده است.
زنجيره هاى مختلف از نهاده اوليه تا كشت، فناورى تا بسته بندى و زنجيره هاى مختلف از نهاده اوليه تا كشت، فناورى تا بسته بندى و 

صادرات استصادرات است
رضوانى جالل توسعه گلخانه ها را نيز از ديگر عوامل افزايش بهره رضوانى جالل توسعه گلخانه ها را نيز از ديگر عوامل افزايش بهره 
افزايش  عوامل  جمله  از  نيز  باغات  اصالح  افزود:  و  كرد  اعالم  افزايش ورى  عوامل  جمله  از  نيز  باغات  اصالح  افزود:  و  كرد  اعالم  ورى 

بهره ورى است.بهره ورى است.

راندمان  افزايش  بر  تأكيد  با  راندمان وى  افزايش  بر  تأكيد  با  وى 
بحث  در  سطح  واحد  در  بحث توليد  در  سطح  واحد  در  توليد 
بيش  امسال  گفت:  باغات  بيش اصالح  امسال  گفت:  باغات  اصالح 
از از 1050010500 نهال گواهى شده گردو  نهال گواهى شده گردو 
سطح  در  تويسركان  مادرى  باغ  سطح از  در  تويسركان  مادرى  باغ  از 
نيز  نهال  هزار  نيز   نهال  هزار  و 6060  استان  و  و توى  استان  و  توى 
و  گرديده  توزيع  كشور  سطح  و در  گرديده  توزيع  كشور  سطح  در 
نيز  پيوندك  هزار  نيز   پيوندك  هزار   120120 همچنين همچنين 
در  در درصد  7070درصد  كه  گرفته  كه صورت  گرفته  صورت 

تويسركان بوده است.تويسركان بوده است.
كشور  توسعه  پايه  كشور **كشاورزى  توسعه  پايه  **كشاورزى 
با  مديران  رسانى  خدمت  با است//  مديران  رسانى  خدمت  است// 
اتمام ساعت كارى تمام نمى شود، اتمام ساعت كارى تمام نمى شود، 
خدمت  در  روز  شبانه  بايد  خدمت مديران  در  روز  شبانه  بايد  مديران 
گذار  سرمايه  دست   // باشند  گذار مردم  سرمايه  دست   // باشند  مردم 

را بايد بوسيدرا بايد بوسيد
اقتصادى  امور  هماهنگى  اقتصادى  معاون  امور  هماهنگى   معاون 
استاندارى همدان در مراسم تجليل استاندارى همدان در مراسم تجليل 
كشاورزى  بخش  هاى  برترين  كشاورزى از  بخش  هاى  برترين  از 
اينكه  به  اشاره  با  همدان  اينكه استان  به  اشاره  با  همدان  استان 
طرح  هكتار  طرح   هكتار   140140 استان   استان  جوانان  جوانان 
تكميل  پرونده  اى  گلخانه  تكميل هاى  پرونده  اى  گلخانه  هاى 

ابتداى  از  كشاورزى  بانك  در  ابتداى كردند  از  كشاورزى  بانك  در  كردند 
خود  تسهيالت  دريافت  منتظر  خود اسفند  تسهيالت  دريافت  منتظر  اسفند 
اين  ويژه  ميهمان  به  خطاب  اين هستند،  ويژه  ميهمان  به  خطاب  هستند، 
هاى  ميوه  امور  دفتر  مديركل  هاى مراسم،  ميوه  امور  دفتر  مديركل  مراسم، 
باغبانى  معاونت  خشك  و  باغبانى سردسيرى  معاونت  خشك  و  سردسيرى 
وزارت جهاد كشاورزى ، گفت: انتظار وزارت جهاد كشاورزى ، گفت: انتظار 
از  را  خصوص  اين  در  ويژه  از پيگيرى  را  خصوص  اين  در  ويژه  پيگيرى 

شما داريم.شما داريم.
اينكه  بر  تأكيد  با  پورمجاهد  اينكه ظاهر  بر  تأكيد  با  پورمجاهد  ظاهر 
است،  كشور  توسعه  پايه  است، كشاورزى  كشور  توسعه  پايه  كشاورزى 
انقالب،  ابتداى  از  ما  شعار  انقالب، گفت:  ابتداى  از  ما  شعار  گفت: 
اسالمى  جمهورى  آزادى،  اسالمى استقالل،  جمهورى  آزادى،  استقالل، 
امنيت  سايه  در  تنها  استقالل  كه  امنيت بوده  سايه  در  تنها  استقالل  كه  بوده 
در  امر  اين  كه  شود  مى  ايجاد  در غذايى  امر  اين  كه  شود  مى  ايجاد  غذايى 

بخش كشاورزى است.بخش كشاورزى است.
وى تصريح كرد: همه كشاورزان يك فرمانده و سرباز خط مقدم هستند وى تصريح كرد: همه كشاورزان يك فرمانده و سرباز خط مقدم هستند 

و ما بايد مشكالت آنها را برطرف كنيم.و ما بايد مشكالت آنها را برطرف كنيم.
پور مجاهد با بيان اينكه امسال در  سال جهش توليد پور مجاهد با بيان اينكه امسال در  سال جهش توليد 6464 پروژه تعريف  پروژه تعريف 
هاى  تشكل  به  آنها  در  كه  هستند  اقتصادى  بخش  محرك  كه  هاى شده  تشكل  به  آنها  در  كه  هستند  اقتصادى  بخش  محرك  كه  شده 
اقتصادى بها داده شده است، اذعان داشت: ورود تشكل ها به كارها اقتصادى بها داده شده است، اذعان داشت: ورود تشكل ها به كارها 

موجب حذف واسطه ها مى شود.موجب حذف واسطه ها مى شود.
در  ميليارد  هزار  گذارى  سرمايه  براى   فردى  آمادگى  اعالم  از  در وى  ميليارد  هزار  گذارى  سرمايه  براى   فردى  آمادگى  اعالم  از  وى 
شهرستان تويسركان خبر داد و افزود: اين شخص اعالم آمادگى كرده شهرستان تويسركان خبر داد و افزود: اين شخص اعالم آمادگى كرده 

كه پروژه هاى راكد شهرستان را احيا كند.كه پروژه هاى راكد شهرستان را احيا كند.
پور مجاهد خواستار همراهى و كمك ويژه مسئوالن شهرستان به اين پور مجاهد خواستار همراهى و كمك ويژه مسئوالن شهرستان به اين 
سرمايه گذار شد و افزود: شخصى كه مى خواهد يك طرح را استارت سرمايه گذار شد و افزود: شخصى كه مى خواهد يك طرح را استارت 

بزند را بايد كمك و حمايت كنيد.بزند را بايد كمك و حمايت كنيد.
بايد  نشده  تمام  كار  نيم  بايد و  نشده  تمام  كار  نيم  22و  ساعت  ادارات  روساى  كرد:  تأكيد  ساعت وى  ادارات  روساى  كرد:  تأكيد  وى 
بشدت در راستاى رفع موانع سرمايه گذاران تالش كنيد، دست سرمايه بشدت در راستاى رفع موانع سرمايه گذاران تالش كنيد، دست سرمايه 

گذار را بايد بوسيد.گذار را بايد بوسيد.
حذف  به  توجه  همدان  استاندارى  اقتصادى  امور  هماهنگى  معاون  حذف   به  توجه  همدان  استاندارى  اقتصادى  امور  هماهنگى  معاون   
محصوالت پر آب بر و تعادل بخشى تأكيد كرد و افزود: بايد امور آب محصوالت پر آب بر و تعادل بخشى تأكيد كرد و افزود: بايد امور آب 

افراد متقاضى ايجاد گلخانه را كمك كنند.  افراد متقاضى ايجاد گلخانه را كمك كنند.  
وى با گاليه از اداره محيط زيست شهرستان تويسركان، به طرح بسته وى با گاليه از اداره محيط زيست شهرستان تويسركان، به طرح بسته 
بندى گردو در مركز فنى و حرفهاى به همت سرمايه گذار اشاره كرد و بندى گردو در مركز فنى و حرفهاى به همت سرمايه گذار اشاره كرد و 
افزود:  يك طرح بسته بندى چه مشكل محيط زيستى مى تواند داشته افزود:  يك طرح بسته بندى چه مشكل محيط زيستى مى تواند داشته 

باشد؟ بايد حمايت كنيد و تمامش كنيد.باشد؟ بايد حمايت كنيد و تمامش كنيد.
بهره  براى  شكل  بهترين  را  توليد  زنجيره  تكميل  و  ايجاد  بهره پورمجاهد  براى  شكل  بهترين  را  توليد  زنجيره  تكميل  و  ايجاد  پورمجاهد 
دارد،  مشكل  بانكى  سيستم  افزود:   و  دانست  كشاورزى  بيشتر  دارد، ورى  مشكل  بانكى  سيستم  افزود:   و  دانست  كشاورزى  بيشتر  ورى 
روند ادارى سخت است ، تمام دغدغه ما معشيت مردم باشد، مردم روند ادارى سخت است ، تمام دغدغه ما معشيت مردم باشد، مردم 

حق دارند انتقاد كنند.حق دارند انتقاد كنند.

 وى با بيان اينكه در حوزه جهاد پروژه هاى خوبى در اين هفته افتتاح  وى با بيان اينكه در حوزه جهاد پروژه هاى خوبى در اين هفته افتتاح 
شده لست، گفت: افتتاح اين پروژه ها  شده لست، گفت: افتتاح اين پروژه ها  22 هزار اشتغال به دنبال دارد. هزار اشتغال به دنبال دارد.

 معاون امور اقتصادى استاندارى همدان از كشت   معاون امور اقتصادى استاندارى همدان از كشت  215215 هكتار پسته،  هكتار پسته، 
220220 زعفران و  زعفران و 210210 هكتار گل محمدى در استان اشاره كرد و افزود:  هكتار گل محمدى در استان اشاره كرد و افزود: 

,كشت اين محصوالت يعنى از كشت پرآب بر فاصله گرفتيم.,كشت اين محصوالت يعنى از كشت پرآب بر فاصله گرفتيم.
پور مجاهد بر اينكه هركس هر ايده و نظرى دارد كه با امكانات موجود پور مجاهد بر اينكه هركس هر ايده و نظرى دارد كه با امكانات موجود 
بتوانيم بهتر كار كنيم بيان كند، تأكيد كرد و افزود: كشاورز، دانشجو، بتوانيم بهتر كار كنيم بيان كند، تأكيد كرد و افزود: كشاورز، دانشجو، 

گلخانه دار همه بيايند و هركس مشكلى دارد تا گره گشايى كنيم.گلخانه دار همه بيايند و هركس مشكلى دارد تا گره گشايى كنيم.
وى با بيان بر اينكه اصناف بايد رعايت انصاف را داشته باشند بر اينكه وى با بيان بر اينكه اصناف بايد رعايت انصاف را داشته باشند بر اينكه 
چقدر بازرس بگذاريم؟ تأكيد كرد و گفت:  چقدر بازرس بگذاريم؟ تأكيد كرد و گفت:  215215 تن احتكار برنج يك  تن احتكار برنج يك 

قلم كشف شد.قلم كشف شد.
پور مجاهد تصريح كرد: مباحث فرهنگى را فراموش نكنيم.پور مجاهد تصريح كرد: مباحث فرهنگى را فراموش نكنيم.

 وى با اشاره به تشكيل ستاد گلخانه ها و ستاد موانع تسهيل گفت:  وى با اشاره به تشكيل ستاد گلخانه ها و ستاد موانع تسهيل گفت: 
مسئوالن ذيربط بايد طرح ها را بررسى كنند و مثال ريشه يابى كنند چرا مسئوالن ذيربط بايد طرح ها را بررسى كنند و مثال ريشه يابى كنند چرا 
طرح يك و نيم ساله بعد از سه سال به نتيجه نرسيده است و مشكالت طرح يك و نيم ساله بعد از سه سال به نتيجه نرسيده است و مشكالت 

را در جلسات مرتبط بيان و پيگيرى نمايندرا در جلسات مرتبط بيان و پيگيرى نمايند
 حوزه جهاد كشاورزى حوزه بسيار مهمى هم در اقتصاد كشور و هم  حوزه جهاد كشاورزى حوزه بسيار مهمى هم در اقتصاد كشور و هم 

در شهرستان تويسركان است.در شهرستان تويسركان است.
اين  بر  تأكيد  با  اسالمى  شوراى  مجلس  در  تويسركان  مردم  اين نماينده  بر  تأكيد  با  اسالمى  شوراى  مجلس  در  تويسركان  مردم  نماينده 
مطلب، يكى از مهمترين زمينه هاى رشد اقتصادى شهرستان و افزايش مطلب، يكى از مهمترين زمينه هاى رشد اقتصادى شهرستان و افزايش 
درآمد و سرانه اشتغال را بخش كشاورزى دانست و گفت:  هر چند در درآمد و سرانه اشتغال را بخش كشاورزى دانست و گفت:  هر چند در 
سال هاى اخير در صنعت و خدمات نيز فعاليت خوبى در شهرستان سال هاى اخير در صنعت و خدمات نيز فعاليت خوبى در شهرستان 

ايجاد شده، ولى بخش كشاورزى همچنان بيشترين اشتغال را به خود ايجاد شده، ولى بخش كشاورزى همچنان بيشترين اشتغال را به خود 
اختصاص داده است.اختصاص داده است.

اداره  كمبودهاى  و  مشكالت  به  اشاره  با  مفتح  اداره محمدمهدى  كمبودهاى  و  مشكالت  به  اشاره  با  مفتح  محمدمهدى 
جهادكشاورزى شهرستان تويسركان، مهمترين مشكل را كمبود نيروى جهادكشاورزى شهرستان تويسركان، مهمترين مشكل را كمبود نيروى 
عنوان  اداره  اين  سازمانى  هاى  پست  عنوان درصد  اداره  اين  سازمانى  هاى  پست  بودن 7070درصد  خالى  و  بودن انسانى  خالى  و  انسانى 
كرد و افزود: افراد مشغول به فعاليت نيز چه اندازه با كار خود متناسب كرد و افزود: افراد مشغول به فعاليت نيز چه اندازه با كار خود متناسب 

هستند هم جاى خود را دارد.هستند هم جاى خود را دارد.
شهرستان  كشاورزى  جهاد  مديريت  هاى  تالش  از  تشكر  با  شهرستان وى  كشاورزى  جهاد  مديريت  هاى  تالش  از  تشكر  با  وى 
كشاورزى است كه  عمدتا  تويسركان  گفت:  همكارانش  كشاورزى است كه تويسركان و  عمدتا  تويسركان  گفت:  همكارانش  تويسركان و 

فشار كار روى اين فشار كار روى اين 3030 درصد است. درصد است.
 مفتح با اشاره به ظرفيت باالى تويسركان در بخش كشاورزى گفت:  مفتح با اشاره به ظرفيت باالى تويسركان در بخش كشاورزى گفت: 

بايد با تالش همه تويسركان به جايگاه مناسب خود نزديك شود.بايد با تالش همه تويسركان به جايگاه مناسب خود نزديك شود.
وى از ثبت جهانى گردو در فائو (سازمان مالكيت فكرى جهانى) با وى از ثبت جهانى گردو در فائو (سازمان مالكيت فكرى جهانى) با 
پيگيرى انجمن گردو كاران و به همت و تأمين هزينه آن توسط خيرين پيگيرى انجمن گردو كاران و به همت و تأمين هزينه آن توسط خيرين 
خبر داد و افزود: ثبت جهانى اين محصول در ديگر قسمت ها نيز در خبر داد و افزود: ثبت جهانى اين محصول در ديگر قسمت ها نيز در 

دستور كار قرار دارد.دستور كار قرار دارد.
نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به توانمندى نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به توانمندى 
هاى  بخش  پيگيرى  براى  مستمر  جلسات  به  كشاورزى  بخش  هاى هاى  بخش  پيگيرى  براى  مستمر  جلسات  به  كشاورزى  بخش  هاى 
مختلف كشاورزى اشاره كرد و افزود: پيگيرى طرح سرشاخه كارى، مختلف كشاورزى اشاره كرد و افزود: پيگيرى طرح سرشاخه كارى، 
صورت  هاى  پيگيرى  مهمترين  از  و..  ها  گلخانه  دار،  شيب  صورت اراضى  هاى  پيگيرى  مهمترين  از  و..  ها  گلخانه  دار،  شيب  اراضى 

گرفته در بخش كشاورزى بوده است.گرفته در بخش كشاورزى بوده است.
وى با تأكيد بر اينكه از سرمايه گذاران در بخش گلخانه بايد حمايت وى با تأكيد بر اينكه از سرمايه گذاران در بخش گلخانه بايد حمايت 
شود  ساز  مشكل  نبايد  گلخانه  در  آب  تخصيص  بحث  گفت:  شود شود،  ساز  مشكل  نبايد  گلخانه  در  آب  تخصيص  بحث  گفت:  شود، 

بويژه امسال كه جهش توليد است.بويژه امسال كه جهش توليد است.
جهاد  وزارت  باغبانى  معاونت  سردسيرى  ميوه هاى  دفتر  مديركل 
كشاورزى نيز در اين مراسم با بيان اينكه توليد نهال يكى از موضوعات 
امسال  اهداف  ديگر  از  را  نهال  كيفيت  ارتقاى  است،  مانده  مغفول 

وزارت جهاد كشاورزى دانست.
 داراب حسنى با اشاره به اينكه تويسركان يكى از شهرستان هاى مهم و 
قطب توليد گردوى كشور است اظهار كرد: اين شهرستان مستعد توليد 
محصول مهم گردو است و شاهد توسعه آن در سالهاى قبل و ارتقاى 

سطح زير كشت آن به 5 هزار و 700 هكتار هستيم.
وى با تاكيد بر اينكه اكنون سرشاخه كارى و تعويض تاج درختان را در 
تويسركان آغاز كرديم تا درختان خوب گردو با حداقل تنوع در آن ها 
را حفظ كنيم افزود: سعى كنيم تعويض تاج را روى درختانى ببريم كه 

حداقل عملكرد را دارند.
جهاد  وزارت  باغبانى  معاونت  سردسيرى  ميوه هاى  دفتر  مديركل 
كشاورزى با بيان اينكه بررسى اقليمى منطقه تويسركان در سال هاى 
ارقام  پيوند  كه  مى كرده  ايجاد  مشكل  بهاره  سرمازدگى هاى  اخير 
ديربرگ در سرشاخه كارى تا حدودى اين مشكل را رفع مى كند گفت: 
بيش از چند صد نفر براى طرح سرشاخه كارى و پيوند براى اين كار 

در سطح كشور تربيت شدند.
ديگر  بر  اجرا  براى  خوبى  الگوى  را  گردو  سرشاخه كارى  طرح  وى 
محصوالت دانست و با بيان اينكه جهاد كشاورزى همدان اين طرح 
را براى انگور به عنوان يكى از محورهاى خوب كار پيگيرى مى كند 

خواستار توجه به اين مهم شد.
و  باغبانى  در  مانده  مغفول  مباحث  از  يكى  اينكه  بيان  با  حسنى 
كشاورزى در كشور توليد نهال است، از تالش طى سال هاى گذشته 
براى اصالح  اين چرخه سخن گفت و تاكيد كرد: چهار مرحله «كالس 

مواد گياهى» را براى توليد نهال داريم كه در دو سال گذشته در بحث 
گردو در تويسركان براى شكل  گيرى اين چهار مرحله تالش كرديم.

وى با اشاره اينكه پنج مجموعه باغ مادرى «زيرساخت هاى اوليه نهال» 
در كشور داريم كه يكى از اين زيرساخت ها در «تويسركان» ايجاد شده 
است بيان كرد: اميدواريم براى باغ مادرى نهال گردوى تويسركان در 
استان همدان پشتيبان خوب استانى و ملى را براى اين باغ به منظور 

بهره بردارى اقتصادى داشته باشيم.
حسنى ارتقاى كيفيت نهال را از اهداف امسال وزارت جهاد كشاورزى 
دانست و با بيان اينكه با هماهنگى با استان هاى مختلف از جمله استان 
از  برخى  براى  را  نهال  اوليه  «فرم دهى»  كردن  شاخه دار  بحث  همدان 
نهالستان ها در 60 هكتار از حدود 600 هكتار پيش بينى مى كنيم گفت: 
اميدواريم با اين امر شاهد ارتقاى كيفيت نهال و كم كردن زمان طول 

دوره از زمان استقرار تا به بار نشستن درخت باشيم.
وى همدان را يكى از استان هاى مهم باغبانى كشور خواند كه بيشتر 
حوزه  در  اصطالحا  يا  خشك  و  سردسيرى  حوزه  در  فعاليت هايش 
معتدله است گفت: تالش كرديم در  برنامه ريزى برنامه هاى ملى يك 

پايه آن استان همدان باشد.
جهاد  وزارت  باغبانى  معاونت  سردسيرى  ميوه هاى  دفتر  مديركل 
مادرى  طور  همين  و  سازگارى  باغ  پيش بينى  از  ادامه  در  كشاورزى 
پسته در استان همدان خبر داد و با بيان اينكه اهميت انگور و تنوع 
بخشى به ارقام آن اعم از بى دانه و تازه خورى در استان همدان هم 
يكى از پايه ها در اين زمينه شد افزود: 200 هزار تن كشمش  در كشور 

توليد مى شود و مالير هم يكى از قطب هاى توليد آن است .
كه  كشمش  براى  پايلوت هاى  تعريف  برنامه  كرد:  خاطرنشان  وى 
براى  را  بهره  كم  منابعى  و  ببريم  قراردادى  كشاورزى  سمت  بتوانيم 

باغداران با هدف ارتقاى كيفيت و صادرات آن پيش بينى كنيم.

انتخاب سه نفر از چهار نفر نمونه هاى برتر كشورى استان همدان از تويسركان، شهرستان را ميزبان آيين تجليل از 
برگزيدگان بخش كشاورزى استان همدان نمود

نداى توى؛نداى توى؛
 فرماندار تويسركان در بازديد از خانه صنايع دستى شهرستان  فرماندار تويسركان در بازديد از خانه صنايع دستى شهرستان 
تويسركان با اشاره به اينكه تويسركان با اشاره به اينكه 85008500 هنرمند در شهرستان در  هنرمند در شهرستان در 
اشتغال  سهم  افزود:  كنند،  مى  فعاليت  دستى  صنايع  اشتغال حوزه  سهم  افزود:  كنند،  مى  فعاليت  دستى  صنايع  حوزه 

صنايع دستى شهرستان تويسركان صنايع دستى شهرستان تويسركان 2323 درصد است. درصد است.
بهتر  بايد  دستى  صنايع  وضعيت  اينكه  بر   حسينى  بهتر رسول  بايد  دستى  صنايع  وضعيت  اينكه  بر   حسينى  رسول 
از وضع موجود شود، گفت: در حوزه صنايع دستى همت از وضع موجود شود، گفت: در حوزه صنايع دستى همت 

بيشترى نياز است.بيشترى نياز است.
در  دستى  صنايع  توليدى  محصوالت  اينكه  بيان  با  در وى  دستى  صنايع  توليدى  محصوالت  اينكه  بيان  با  وى 
شهرستان به ميزان زياد داريم، افزود: ولى بازاريابى و عدم شهرستان به ميزان زياد داريم، افزود: ولى بازاريابى و عدم 

فروش مناسب از مهمترين مشكالت اين حوزه است.فروش مناسب از مهمترين مشكالت اين حوزه است.

حسينى بر اينكه اكثرا شهرها نمايشگاه دائمى ندارند، گفت: حسينى بر اينكه اكثرا شهرها نمايشگاه دائمى ندارند، گفت: 
ندارد  دستى  صنايع  دائمى  فروش  بازار   نيز  تويسركان  ندارد در  دستى  صنايع  دائمى  فروش  بازار   نيز  تويسركان  در 
ولى برگزارى نمايشگاههاى مستمر براى فروش محصوالت ولى برگزارى نمايشگاههاى مستمر براى فروش محصوالت 

مى تواند مثمر ثمر باشد.مى تواند مثمر ثمر باشد.
وى تأكيد كرد: دراطالعرسانى و بازاريابى بايد قوى تر عمل وى تأكيد كرد: دراطالعرسانى و بازاريابى بايد قوى تر عمل 
برگزارى  با  و  بازاريابى  اطراف  شهرهاى  در  حتى  و  برگزارى كرد  با  و  بازاريابى  اطراف  شهرهاى  در  حتى  و  كرد 

نمايشگاه محصوالت را به فروش برسانيم.نمايشگاه محصوالت را به فروش برسانيم.
فرماندار تويسركان تصريح كرد: توليد به اندازه كافى داريم فرماندار تويسركان تصريح كرد: توليد به اندازه كافى داريم 

و بايد دنبال راهكار براى فروش باشيمو بايد دنبال راهكار براى فروش باشيم
وى از اعالم آمادگى و پيگيرى برادران محمدى جهت ايجاد وى از اعالم آمادگى و پيگيرى برادران محمدى جهت ايجاد 
از  افزود:  و  داد  خبر  تويسركان  در  منبت  و  مبل  از نمايشگاه  افزود:  و  داد  خبر  تويسركان  در  منبت  و  مبل  نمايشگاه 

ن  ا ر ا يهگذ ما ن سر ا ر ا يهگذ ما سر
مى  مى حمايت  حمايت 

شود.شود.
به  اشاره  با  به وى  اشاره  با  وى 
بيش  بيش پرداخت  پرداخت 
ميليارد  ميليارد    1717 از از 
تسهيالت  تسهيالت تومان  تومان 
به  به روستايى  روستايى 
فعاالن اين عرصه فعاالن اين عرصه 
تا  تا    9696 سال  سال از  از 
گفت:  گفت: كنون  كنون 
تنگناها،  تنگناها، بايد  بايد 
و  و معضالت  معضالت 
اين  اين مشكالت  مشكالت 
حوزه را احصا و حوزه را احصا و 
براى رفع مشكل براى رفع مشكل 

تالش شودتالش شود
** در شهر ملى منبت گلريز  ** در شهر ملى منبت گلريز  56005600 كارگاه صنايع  كارگاه صنايع 

دستى فعال استدستى فعال است
دستى  صنايع  و  گردشگرى  فرهنگى،  ميراث  اداره  دستى رئيس  صنايع  و  گردشگرى  فرهنگى،  ميراث  اداره  رئيس 
داشت:  اظهار  مطلب  اين  بيان  ضمن  تويسركان  داشت: شهرستان  اظهار  مطلب  اين  بيان  ضمن  تويسركان  شهرستان 
47514751 در زمينه هاى مبل و منبت، تراش سنگ قيمتى، مينا  در زمينه هاى مبل و منبت، تراش سنگ قيمتى، مينا 
كارى، مرواريد بافى، معرق، چرم دوزى، نقاشى زير لعابى كارى، مرواريد بافى، معرق، چرم دوزى، نقاشى زير لعابى 

فعاليت مى كنند .فعاليت مى كنند .
اسحاق تركاشوند با اشاره به فعاليت هاى خانه صنايع دستى اسحاق تركاشوند با اشاره به فعاليت هاى خانه صنايع دستى 
شهرستان گفت: در خانه صنايع دستى شهرستان كه در خانه شهرستان گفت: در خانه صنايع دستى شهرستان كه در خانه 

اقتدارى مستقر است اقتدارى مستقر است 66 كارگاه در ده رشته  آموزشى فعال  كارگاه در ده رشته  آموزشى فعال 
هستند.هستند.

هاى  رشته  در  گذشته  سال  در  نفر  هاى   رشته  در  گذشته  سال  در  نفر   310310 آموزش  از  آموزش وى  از  وى 
خبر  تويسركان  شهرستان  دستى  صنايع  خانه  در  خبر مختلف  تويسركان  شهرستان  دستى  صنايع  خانه  در  مختلف 
داد و افزود: پس تعطيلى رخ داده به علت شيوع ويروس داد و افزود: پس تعطيلى رخ داده به علت شيوع ويروس 
كرونا اكنون خانه صنايع دستى شهرستان با رعايت اصول كرونا اكنون خانه صنايع دستى شهرستان با رعايت اصول 

بهداشتى فعاليت و آموزش را آغاز نموده است.بهداشتى فعاليت و آموزش را آغاز نموده است.

دستى  صنايع  خانه  در  فعال  هاى  كالس  است  توجه  دستى قابل  صنايع  خانه  در  فعال  هاى  كالس  است  توجه  قابل 
شامل كارگاه سبدبافى با مرواربا مربيگرى سارا گمار، كارگاه شامل كارگاه سبدبافى با مرواربا مربيگرى سارا گمار، كارگاه 
ميناكارى با مربيگرى نوشين سورى، كارگاه سنگ تراشى با ميناكارى با مربيگرى نوشين سورى، كارگاه سنگ تراشى با 
مربيگرى سودابه ارفعى، كارگاه زيرلعاب با مربيگرى رزاقى مربيگرى سودابه ارفعى، كارگاه زيرلعاب با مربيگرى رزاقى 
مكان  اين  به  آموزش  جهت  توانند  مى  عالقمندان  و  مكان فعال  اين  به  آموزش  جهت  توانند  مى  عالقمندان  و  فعال 

مراجعه نمايند.مراجعه نمايند.

در شهر ملى منبت گلريز  در شهر ملى منبت گلريز  56005600 كارگاه صنايع دستى فعال است كارگاه صنايع دستى فعال است
 برپايى نمايشگاه هاى مستمر تأثير بسزايى در فروش محصوالت صنايع دستى دارد
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