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رئیس پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی در کرمانشاه:

6 میلیون اطالعات 
از سارقان سابقه دار 
کشور جمع آوری شد

مدیرکل کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی استان همدان:
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نخست برای به ثمر 
نشستن خوشه ها
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2950 زن سرپرست خانوار در استان همدان زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی
ســپهرغرب، گروه خبر: مدیرکل ســازمان تأمین 
اجتماعی اســتان همدان گفت: هفــت هزار و 306 
زن خانه دار در ســطح اســتان همدان زیر پوشش 
و  هــزار  دو  کــه  هســتند  اجتماعــی  تأمیــن  بیمــه 
950 نفــر از آنان را زنان سرپرســت خانوار تشــکیل 

می دهند.
به گزارش روز شنبه سپهرغرب از روابط عمومی 
ســازمان تأمین اجتماعی اســتان همدان، »جواد 
جمــور« اظهار کــرد: زنان خانــه دار درصورت تمایل 
برای بهره مندی از بیمه تأمین اجتماعی می توانند 
es.tamin. با مراجعه به سایت سازمان به نشانی

ir درخواست خود را ثبت کنند.
وی بــا بیــان اینکــه 46 درصــد جمعیت اســتان 
همــدان زیــر پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
هســتند، ادامه داد: از ابتدای ســال تا پایان تیرماه 
در اســتان همــدان دو هــزار و 617 نفر بیمه شــده 
اجباری جدید نام نویســی و شــماره بیمــه دریافت 

کردند.
این مقام مسئول جمعیت زیر پوشش سازمان 
بیمه تأمین اجتماعی استان همدان را 793 هزار و 
280 نفر اعالم کرد و افزود: از این تعداد، 254 هزار 
و 980 نفر را بیمه شدگان اصلی معادل 32 درصد 
از ســهم جمعیت زیر پوشش، 397 هزار و 619 نفر 

ســهم  از  درصــد   50 معــادل  تبعــی  بیمه شــده 
جمعیت زیر پوشش، 85 هزار و 110 نفر بازنشسته 
و ازکارافتــاده و بازمانــده معادل 11 درصد از ســهم 
جمعیــت زیر پوشــش و 55 هــزار و 571 نفر تبعی 
درصــد  هفــت  معــادل  ازکارافتــاده  و  بازنشســته 
از ســهم  جمعیــت زیــر پوشــش ســازمان تأمیــن 

اجتماعی استان را شامل شده اند.
میلیــارد   284 و  یک هــزار  پرداخــت  از  جمــور 
تومان مستمری توسط ســازمان تأمین اجتماعی 
اســتان به مســتمری بگیران از ابتدای سال تا پایان 
تیرمــاه خبــر داد و تصریح کــرد: از 254 هزار و 980 
بیمه شــده اصلی تأمین اجتماعی استان همدان، 
بیشترین سهم بیمه شده به تعداد 137 هزار و 91 
نفر معادل 54 درصد از سهم کل، به بیمه شدگان 

اجباری اختصاص دارد.

 980 و  هــزار   254 از  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بیمه شــده اصلی تأمین اجتماعی اســتان همدان 
عالوه بــر 137 هزار و 91 نفــر بیمه اجباری، تعداد 9 
هــزار و 235 نفر بیمه اختیاری، 388 هزار و 91 نفر 
بیمه حرف و مشاغل آزاد، یک هزار و 978 نفر بیمه 
بیــکاری، 153 نفــر زنبــورداران، 71 نفــر رزمندگان و 
بســیجیان، 22 هزار و 500 نفر کارگران ساختمانی، 
726 نفر نویســندگان، 54 نفر مداحان و شاعران، 
637 نفــر باربران، 705 نفر خادمان مســاجد، 29 
هــزار و 718 نفــر راننــدگان و 858 نفــر ســایر )از 

بیمه شدگان توافقی ( هستند.
وی در ادامه با اشاره به بیمه مشاغل آزاد )زنان 
خانه دار و زنان سرپرســت خانوار( تأمین اجتماعی 
و نــوع قراردادها در این رابطه، گفت: نوع نخســت 
ایــن قــرارداد 12 درصد شــامل بازنشســتگی، فوت 
و بعــد از بازنشســتگی، نوع دوم 14 درصد شــامل 
بازنشســتگی و فــوت قبل و بعد از بازنشســتگی و 
نــوع ســوم 18 درصد شــامل بازنشســتگی و فوت 
قبــل و بعــد از بازنشســتگی و ازکارافتادگــی بــوده 
کــه عالقه مندان به بهره منــدی از هریک از این نوع 
مــوارد بیمــه با مراجعه به ســایت ســازمان تأمین 
اجتماعــی بــه نشــانی es.tamin.ir ثبت نام و نوع 

بیمه درخواستی خود را مشخص کنند.

34 واحد صنفی در استان همدان به دلیل تخلفات بهداشتی پلمب شد
ســپهرغرب، گــروه خبــر: مدیر ســالمت محیط 
علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معاونــت  کار  و 
پزشــکی اســتان همدان گفــت: 34 واحد صنفی 
طی یــک هفتــه گذشــته به دلیــل رعایــت نکردن 
کرونــا در  بــا  بهداشــتی مرتبــط  شــیوه نامه های 

سطح استان، شناسایی و پلمب شده است.
ایــن  »لیــدا رفعتــی« روز شــنبه اظهــار کــرد: 
واحدهای صنفی شامل پنج رستوران، 9 نانوایی 
و 20 واحد خدماتی اســت کــه به دلیل بی توجهی 
به اجرای شیوه نامه های بهداشتی و پروتکل های 

ابالغی مرتبط، پلمب شدند.
وی افــزود: همچنیــن متصدیــان 726 واحــد 
صنفــی اســتان همــدان نیــز به علــت کم توجهی 
بــه اخطارهــا و توصیه هــای ارائه شــده از ســوی 
نهادهــای مســئول، بــه مراجــع قضائــی معرفی 
بــه  مربــوط  آن  میــزان  بیشــترین  کــه  شــدند 
نانوایی هــا بــا 126 مــورد و پــس از آن کارگاه ها و 

صنایع کوچک با 103 مورد است.
مدیر ســالمت محیط و کار معاونت بهداشــتی 

دانشــگاه علوم پزشــکی همدان خاطرنشان کرد: 
ســه هــزار و 509 مورد بازدیــد از مراکــز خدماتی، 
صنایع، اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد 
غذایی اســتان همدان در یک هفته گذشته انجام 
شده است که در دو هزار و 427 واحد معادل 69 
درصــد واحدهــای صنفی، شــاهد اجــرای موازین 

قانونی مرتبط با بهداشت فردی بودیم.
رفعتی با اشاره به اینکه در این زمینه بیشترین 
میــزان رعایت بهداشــت فردی مربوط به ســالن 
ســینما و تئاتر، مراکز تفریحی، صنایع، ورزشــگاه، 

فرودگاه و پایانه های مســافربری درون شــهری با 
100 درصد است، اظهار کرد: متصدیان 88 درصد 
واحدهــای صنفــی و خدماتــی اســتان همــدان 

واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
بــه گفتــه وی 68 درصد از مراجعــان به اماکن 
عمومــی در اســتان همدان از ماســک اســتفاده 
نمی کننــد و طبق آخرین آمــار 9 درصد مراجعان 
بــه اســتخرهای شــنا و مراکــز تفریحــی آبــی، 14 
درصد مراجعان بــه تاالرهای پذیرایی و 20 درصد 
مراجعه کننــدگان بــه ورزشــگاه از ماســک بــرای 
محافظت از خود در برابر کرونا استفاده می کنند.
مدیر ســالمت محیط و کار معاونت بهداشتی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان میــزان رعایت 
مراکــز  در  اجتماعــی  فاصله گــذاری  پروتــکل 
خدماتــی، صنایع، اماکن عمومــی و مراکز تهیه و 
توزیــع مــواد غذایی اســتان را 33 درصد عنوان 
کــرد و افــزود: همچنیــن 86 درصد معادل ســه 
هــزار و 29 واحــد از مجمــوع مراکز بازرسی شــده 
استان به دستگاه تهویه مناسب مجهز هستند.

90 درصد هزینه های نازایی در مرکز فاطمیه همدان زیر پوشش بیمه است
بیمارســتان  مدیــر  خبــر:  گــروه  ســپهرغرب، 
فاطمیه همــدان گفت: در مرکز ناباروری فاطمیه 
همدان فقط 10 درصد از هزینه های درمان نازایی 

از بیمار گرفته می شود.
از  کــرد:  اظهــار  حســینی  سیدعلی اشــرف 
اســفندماه ســال گذشــته طبــق توافقــی کــه بــا 
بیمه هــا داشــتیم، 90 درصــد هزینه هــای درمان 
ناباروری زیر پوشــش بیمه هــای پایه قرار گرفته و 

سهم پرداختی بیمار 10 درصد است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه کاهــش 90 درصــدی 

پرداخــت هزینه هــا از جیــب بیمــار ســبب تمایــل 
زوج ها برای درمان ناباروری شــده اســت، تصریح 
کــرد: ایــن طرح یــک کمک بــزرگ بــرای فرزندآوری 

اقشار کم درآمد و مشکل دار است.
مدیــر بیمارســتان فاطمیــه همدان با اشــاره 
بــه اینکــه اعمالــی ماننــد آی وی اف، آی یــو آی و 
ســایر روش های درمانی زیر پوشش 90 درصدی 
بیمه هــا قــرار گرفتــه اســت، اظهــار کرد: مثــاًل اگر 
هزینه انجام آی وی اف 10 میلیون تومان باشــد، 
ســهم پرداختــی بیمــار تنهــا یــک میلیــون تومان 

است.
حســینی با بیان اینکه مرکز نابــاروری فاطمیه 
اســت،  پیشــرفته  و  مجهــز  مرکــز  یــک  همــدان 
عنــوان کرد: عالوه بــر بیماران اســتان، پذیرش از 

استان های هم جوار هم انجام می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه روزانــه بیــن 30 تا 40 
پرونده ناباروری برای بیماران تشــکیل می شــود، 
گفت: زیر پوشــش قرار گرفتــن هزینه های نازایی 
ســبب افزایــش مراجعــه زوج های نابــارور به این 

مرکز شده است.

عاشقی به رسم سقایی
»روز سوم«، میراث هیئت داران دهه 40 همدان

صفحه 8

داغ نبود بازار صنایع دستی بر دوش هنرمندان سنگینی می کند
هنرمندان همدانی محصوالت با ارزش خود را در خیابان ها می فروشند

استفاده غیر اصولی از سموم، تیر خالصی بر سالمت جامعه
استفاده از روش بیولوژیک زمینه ساز اشتغال مولد
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سپهرغرب با اشاره به حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در همدان مطرح کرد:

هم اندیشی کم اثر 
به ابزار دم  دستی نمایش 

بدل خواهد شد
ســپهرغرب بــا اشــاره به مســائل مغفــول در نشســت هم اندیشــی بانــوان در اســتانداری، مطــرح کرد: 

هم اندیشی کم اثر به ابزار دم دستی تبلیغ بدل خواهد شد.
پنجشــنبه گذشته نشســت هم اندیشی اقشار مختلف بانوان استان همدان با حضور معاون امور زنان 

و خانواده رئیس جمهور در دولت سیزدهم در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در ابتدای ســخنان خود بیان کرد: زنان حضور حماسه ســازی 

در تاریخ ُپرافتخار ایران داشته اند و مرحومه دباغ یکی از افتخارات استان همدان بود  ...

خبرخبر

آتش سوزی در 153 هکتار 
از منابع طبیعی کردستان

کاهش 80 درصدی وقوع آتش سوزی 
منابع طبیعی در استان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان 
گفــت: 153 هکتــار از منابــع طبیعی اســتان طی 

چهار ماهه امسال طعمه حریق شده است.
بهزاد شریفی پور از وقوع 23 فقره آتش سوزی 

در منابع طبیعی استان طی چهار ماهه  ...
صفحه 4

معطلی و انتظار سهم 
شهروندان همدانی 
از حمل ونقل عمومی

در  همدانــی  شــهروندان  بــا  گفت و گــو  در 
خصوص اســتفاده از ناوگان عمومی مشــخص 
شــد معطلــی و انتظــار تنها ســهمی اســت که از 
نــاوگان حمل ونقــل عمومــی نصیبشــان شــده 
اســت. یکــی از مهم تریــن عوامــل تأثیرگــذار در 

توسعه پایدار و حمل ونقل شهری و  ...
صفحه 6

صفحه 2

ق،دارای بازدهی باالیی هستند. وی برچسبهایی نوشته شده، دقت کنید و وسایلی را انتخاب کنید که ضمن مصرف کمتر بر نها، که معموال بر ر آ ق  ید لوازم برقی به میزان مصرف بر  هنگام خر

)1 4 0 1 /1 ــماره ) گهی مناقصه عمومی ش آ
الــف: مناقصــه گــذار: مدیریت شــعب بانــک ملت اســتان همــدان ب: موضــوع مناقصــه: ســرویس و نگهداری، 
تعمیــر و تعویــض کلیه قطعات یدکی و تجهیزات رایانه ای این بانک مســتقر در اســتان همــدان مطابق با جزئیات و 
مشــخصات مندرج در اوراق مناقصه ج: ســپرده شــرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی)غیر از بانک ملت( و یا واریز 
مبلغ 250/0000/000 ریال به حســاب بســتانکاران موقت اداره امور مالی مدیریت شــعب استان همدان قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت. 
د: مد ارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: ارائه معرفینامه و فیش 1/000/000 ریالی واریزی به حساب بستانکاران موقت اداره امور مالی 
مدیریت شــعب اســتان همدان قابل پرداخت در کلیه شــعب بانک ملت. تبصره: 1- هزینه نشــر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشــد. 2- بانک 
ملت در رد یا قبول کلیه پیشــنهادها )بدون ذکر هیچ دلیلی( مختار می باشــد. ذ: محل دریافت اســناد مناقصه: همدان- چهارراه خواجه رشید - 

مدیریت شعب استان همدان- طبقه سوم - اداره تدارکات و ساختمان- تلفن 08112520301-4 -08132525008
*متقاضیان می توانند متن آگهی و اسناد مناقصه را با مراجعه به نشانی فوق دریافت نمایند.

* حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان قانونی در روز بازگشایی پاکات بالمانع می باشد.

جدول زمانی انجام مناقصه

1401/05/18 لغایت 1401/05/29 از ساعت 8 الی 13/30 مهلت دریافت اسناد مناقصه

1401/05/18 لغایت 1401/05/30 از ساعت 8 الی 13/30  مهلت ارائه پیشنهادات )تحویل پاکت مناقصه(

1401/06/01 راس ساعت 9 صبحتاریخ بازگشائی پاکات فنی

متعاقبا به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید  تاریخ بازگشائی پاکات قیمت

مدیریت شعب بانک ملت استان همدان- اداره تدارکات و ساختمان

* 



 سه شنبه 18 مرداد 1401  شماره 2363 

2
s e p e h r g h a r b . n e w s @ g m a i l . c o mw w w . s e p e h r p r e s s . i r

رئیس کل دادگستری استان همدان:
جلوی فعالیت معادن مخرب محیط زیست 

گرفته شود

رئیــس کل دادگســتری اســتان  گــروه خبــر:  ســپهرغرب، 
همدان گفت: با وجود اهمیت اشــتغال زایی، اما اگر فعالیت 
معدنی به محیط زیســت به ویژه آب شــرب آســیب بزند، باید 

جلوی فعالیت آن گرفته شود.
محمدرضا عدالتخواه در شــورای حفظ حقوق بیت المال 
اظهــار کــرد: ارگان هــای مربوطه بایــد تعیین کننــد که دقیقًا 
چــه تعداد معدن مجوزدار در ســطح اســتان فعالیت دارند 
و میزان برداشت مجاز، عرصه، زمان و مدت برداشت به طور 

جزء به جزء مشخص شود.
وی گفت: هرچند اشــتغال زایی مهم است، اما اگر فعالیت 

معدنی به محیط زیست به ویژه آب شرب آسیب برساند، باید 
جلوی فعالیت آن معدن گرفته شود.

دادســتان همدان نیز در این جلســه بر بررسی علت عدم 
تشــکیل کمیســیون موضــوع تبصــره دو بند ســه مــاده 99 
قانــون شــهرداری در اســتان و ضــرورت راه اندازی ســریع آن 

توسط استانداری تأکید کرد.
حسن خانجانی موقر به برخی دستگاه های اجرایی استان 

برای عدم انجام به هنگام مأموریت های قانونی تذکر داد.
ســامان دهی  موضــوع  بررســی  از  همــدان  دادســتان 
حفاظت از منابع طبیعی و معدنی منطقه ارزانفود و مناطق 
پیرامونــی آن خبــر داد و تصریــح کرد: در ایــن خصوص مقرر 
شــده تــا معــاون عمرانــی اســتاندار بــا تشــکیل کارگروهــی 
دراین باره بررســی های بیشــتری داشــته باشــد و نتیجه را در 

ع وقت برای تصمیم گیری نهایی به شورا تحویل دهد. اسر

گــزارش خبری: حال میدان میوه و تره بار همدان وخیم 
است

 ولــی پول هایی که دالالن روی قیمت می کشــند، 
ضخیم است!

مناســبت: حضور خودجوش نوجوانــان در هیئت های 
حسینی

ایــن همانــی اســت کــه موجــب کــوری چشــم   
دشمنان می شود.

گزارش شــهری: شــهرداری بــا مجموعه اصنــاف تعامل 
داشته باشد

 البتــه بایــد از ایــن تعامــل مــردم و شــهروندان 
منتفع شوند!

خبــر آموزش وپرورش: 12 ســال اســت که همــدان رتبه 
برتر ندارد

 تا 20 سال اول اشکال ندارد، چون ما به حمداهلل 
پایلوت هستیم.

اخبار شهری: رأی شهر در حاشیه انتخابات هیئت رئیسه
 امیــد اســت ایــن رئیس بازی ها برای شــهروندان 

منافعی داشته باشه!
مســیر  در  مالیــر  شهرســتان  فوتبــال  تیــم  ورزشــی: 

شکوفایی قرار دارد
 شــکوفا شوید شاید بتوانید تیم پاس همدان را 

ناک اوت کنید.
انتقــاد حاجی بابایــی: همــدان بــزرگ، مغزهــای بزرگ تر 

می خواهد
 یعنی می فرمایید برویم مغزدار هم وارد کنیم؟

معــاون رئیس جمهــور: جایــگاه زنان در ســاختار دولت 
تقویت می شود

هــم  شــما  کــه  دارنــد  قــدرت  کــم  زنــان  مگــر   
چندبرابرش کنید؟

خطیب جمعه: برای مبارزه با مفسدان همه مردم قیام 
کنند

 اون وقــت اســت که مفســدان ســوراخ موش را 
میلیاردها تومان می خرند!

اکباتــان همــدان 3.5  آب ســد  آبفــا: ذخیــره  شــرکت 
میلیون لیتر است

 عموجون نترس قول می دهم با خواســت الهی 
کسی تشنه نماند.

خبــر: افتتــاح شــهر زیرزمینــی ســامن بــه هفتــه دولت 
موکول شد

 مراقب باشید تعطیلی این شهر را در مواد برجام 
خواستار نشوند!

حماس: تل آویو را با خاک یکسان می کنیم
 کم مانده صهیونیســت ها دنبال راه فرار از طریق 

آب ها بیفتند.
یادداشت مناســبتی: حسین علیه السالم روی سخن با 

که داشت
 شــما بفرماییــد این اســوه ایثار و انســانیت روی 

سخن با چه کسی نداشت؟

تلخک خان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان همدان:
تخصیص 2 میلیارد و 780 میلیون 

تومان اعتبار جهت شهریه دانشجویان 
استان همدان

ســپهرغرب، گــروه خبــر: مدیــرکل کمیته امــداد امام 
از تخصیــص اعتبــار دو  خمینــی )ره( اســتان همــدان 
میلیــارد و 780 میلیــون میلیــون تومانی بــرای تحصیل 
دانشــجویان تحــت حمایت ایــن نهاد در دانشــگاه های 

غیر دولتی خبر داد.
به گزارش ســپهرغرب و به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
همــدان،  اســتان  )ره(  خمینــی  امــام  امــداد  کمیتــه 
محمدرســول شــیخی زاده کمــک بــه ادامــه تحصیل و 
حمایــت مالــی از دانشــجویان نیازمنــد را از اقدامــات 
فرهنگی دانســت و اظهار کرد: در سال جاری دو میلیارد 
و 780 میلیــون تومــان اعتبــار بانکــی بــرای کمک هزینه 
و  میلیــارد  هفــت  ایــن  عالوه بــر  و  تحصیــل  و  شــهریه 
550 میلیــون تومــان نیــز بــرای کمک هزینــه تحصیلــی 

دانش آموزان و دانشجویان پیش بینی  شده است.
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان 
همدان پرداخت کمک هزینه شــهریه به دانشــجویان را 
در تحصیــالت مددجویان مؤثر دانســت و خاطرنشــان 
جهــت  تومــان  میلیــارد  یــک  گذشــته  ســال  در  کــرد: 
شــهریه دانشــجویان هزینه شــده؛ میزان اعتبار شهریه 
دانشجویان نسبت به سال گذشته 74 در صد افزایش 

یافته است.
وی تعــداد دانشــجویان و طــالب را 965 نفــر اعالم 
کــرد و افــزود: بیــش 409 نفــر از ایــن دانشــجویان در 
دانشــگاه های دولتی و باقی مانده نیز در دانشگاه های 

غیر دولتی تحصیل می کنند.
شــیخی زاده تصریح کرد: دانشــجویان در هر مقطع 
تحصیلــی می تواننــد از تســهیالت پنــج تــا 20 میلیــون 
تومانــی در دوره تحصیل خود با توجه به شــهریه، نوع 

دانشگاه و رشته تحصیلی بهره مند شوند.

خبر

خبــــــر

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان همدان:

تشکل سازی گام نخست برای به ثمر نشستن خوشه ها
تشکل تعاونی لتگاه در مدت 21 روز به ثبت رسید

سپهرغرب، گروه خبر - ملیکا قانعی: مدیرکل 
کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی اســتان همدان با 
بیان اینکه سیاســت تشکل ســازی در خوشــه ها 
را ادامــه می دهیــم، گفت: یکی از این تشــکل ها 
ایجاد تعاونی تأمین نیاز در خوشه ها است؛ برای 
مثــال اگــر به لتگاه و یــا کردآباد برویــد، می بینید 
تولیدکنندگان عمدتًا با مشــکل تهیه مواد اولیه 

روبه رو هستند.
تحریریــه  در  حضــور  بــا  شــعبانی  یوســف 
ســپهرغرب ضمــن گرامیداشــت هفتــه خبرنگار، 
بــا بیــان اینکه مســئولین باید خود را هم ســطح 
مــردم بداننــد، اذعان کرد: با ایــن کار فاصله بین 
مــردم، دســت اندرکاران، مدیــران دســتگاه های 
اجرایــی و کارگــزاران کاهــش پیدا می کنــد و روند 
رسیدگی به درخواست مراجعان سریع تر صورت 

می گیرد.
وی بــا بیــان اینکــه چنــد موضــوع را در اداره 
کار، تعــاون و رفــاه اجتماعی اســتان همدان در 
اولویت قــرار داده ایم، گفت: در ابتــدا با یک نگاه 
ویژه به بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب، تمام 
مجموعــه را موظــف کردیم تا مســائل مرتبط با 

مردم را سرلوحه تمام امور خود قرار دهند.
شــعبانی با اشــاره به بیانیه گام دوم انقالب، 
بیــان کرد: اعتقــاد ما ایــن بوده که اجــرای مفاد 
بیانیــه گام دوم انقــالب، راهــکاری بــرای حضــور 

عملی مسئولین در بطن جامعه است.
و  تعــاون  کار،  اداره  افــزود:  همچنیــن  وی 
رفــاه اجتماعــی اســتان همــدان یــک مجموعه 
خدمات رســان بوده و 95 درصد هدف کارکرد ما 
خدمت اســت و این به آن معنی بوده که درحال 

تالش برای افزایش سطح کیفی کارها هستیم.
مدیــرکل کار، تعــاون و رفاه اجتماعی اســتان 
همــدان بــا بیــان اینکــه در هرشــرایط اولویــت 
مردم هســتند، اذعان کرد: مردم مســتحق ارائه 
خدمات و ســرویس خوب از جانب دســتگاه های 

اجرایی هستند.
وی بــا بیان اینکه تکریم و ارج نهادن به مردم 
وظیفــه مــا اســت، خاطرنشــان کــرد: بــا خدمت 

به موقــع و صحیــح می توانیم از مــردم قدردانی 
کنیم.

شعبانی با بیان اینکه درخواست مردم انجام 
کار ســالم اســت، اذعــان کــرد: مســئوالن بایــد 
تدبیــری درنظر بگیرند تا این تفکر که اگر آشــنایی 
در ادارات داشــته باشــند کارهایشان سریع تر به 

سرانجام می رسد، تغییر کند.
وی بــا بیــان اینکه بایــد از ابزار های انگیزشــی 
بــرای ارتقــای خدمت رســانی بــه جامعــه هــدف 
اســتفاده کنیــم، خاطرنشــان کــرد: جهــت بهبود 
روند خدمات رســانی به مــردم دو طرح »خدمت 
بی منــت« و »خدمت گره گشــا« را در اولویت قرار 

دادیم.
مدیــرکل کار، تعــاون و رفاه اجتماعی اســتان 
همــدان با اشــاره به ســرفصل های طرح خدمت 
ع وقت  بی منــت، بیان کرد: ارائه خدمات در اســر
و در کمتــر از زمــان توقــع اربــاب رجــوع باشــد، 
منجــر بــه تقدیر اربــاب رجوع شــود، باعــث ارائه 
خدمــت جدیــد باشــد، موجــب ارتقــای ســطح 
ســالمت ادارات شــود و به صورت ویــژه منجر به 
کاهــش حضور مردم در ادارات باشــد؛ همچنین 
ارائــه خدمت ویژه به محرومیــن و مردمی که در 
دسترســی به امکانات اداری بــا محدودیت هایی 

مواجه هستند، صورت گیرد.
وی بــا اشــاره به ســرفصل های طــرح خدمت 
گره گشــا، ابراز کرد: طرح و یــا اقدام صورت گرفته 
درخصوص حل وفصل پرونده های از قبل مانده 
مردم باشــد، منجر به جلوگیری ارجاع مســائل و 
مشــکالت مردم بــه مراجع قضائی شــود، باعث 
اصــالح روش هــای ناکارآمــد شــود و همچنین با 
تشــویق نهاد های ذی ربط، موجــب ایجاد فرآیند 

جدید با ویژگی های ارتقای سالمت مردم باشد.
شــعبانی با بیان اینکه باید بتوانیم به جامعه 
هســتند  زحمتکــش  کارگــران  کــه  خــود  هــدف 
هیئــت  در  کــرد:  اذعــان  کنیــم،  خدمت رســانی 
رســیدگی دادگاه هــا همیشــه حضــور نماینــده 
کارگــر و نماینــده کارفرمــا به عنــوان مدافــع، در 
کنــار نماینــده دولــت الزامی اســت و بــه موازات 

عــدم غیبت هرکــدام از این هــا، آســیب و تهدید 
تصمیم گیری ها به حداقل می رسد.

وی همچنین خاطرنشــان کرد: در هیئت های 
حــل اختالف 9 نفر عضو داریم؛ ســه نفر نماینده 
کارگر، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده 
دولــت که بــا این کار عدالت و مســاوات را رعایت 

می کنیم و هر 9 نفر اعالم نظر می کنند.
مدیــرکل کار، تعــاون و رفاه اجتماعی اســتان 
همــدان بــا اشــاره بــه روابــط صمیمــی و ســالم 
در کار، بیــان کــرد: بــرای محقــق شــدن ایــن امر 
نیازمندیم تا ضمــن ارتباط و صمیمیت با جامعه 
کارگر و کارفرما، جهت کم شدن فاصله بین مردم 

و ادارات اقدام کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه اداره کار، تعــاون و رفــاه 
اجتماعی استان همدان با توجه به سیاست های 
مندرج در وزارت کار که متأثر از مفاد قانون کار در 
جایگاه ســازمانی است عمل می کند، اذعان کرد: 
تنها با اولویت قرار گرفتن این مهم، قطع به یقین 

روابط بین کارگر و کارفرما ارتقا خواهد یافت.
شــعبانی با بیان اینکه در ســال گذشته 6 هزار 
دادخواست رسیدگی داشته ایم که اختالفات بین 
جامعه کارگری و کارفرمــا را عنوان می کند، گفت: 
همین امر موجب شد تا دو شاخص را در اولویت 
قرار دهیم؛ در ابتدا تالش می کنیم که اخراج ها به 
حداقل برسند، چراکه اعتقاد داریم حفظ مشاغل 
فعلــی هنــر اســت، دوم اینکــه تــالش می کنیم تا 
اذهــان عمومی جامعه کارگــری و کارفرمایی را به 

عدالت نسبی خودمان نزدیک کنیم.

مســائل  بــه  نســبی  عدالــت  در  افــزود:  وی 
ایــن  و  می کنیــم  رســیدگی  مــردم  مشــکالت  و 
چهارچوبــی اســت که قانــون برای مــا پیش بینی 
کــرده و تالش می کنیم اجرای طرح ها و ایده های 
جدید در کنار قوانین و مقررات، ســریع تر صورت 

بگیرد.
مدیــرکل کار، تعــاون و رفاه اجتماعی اســتان 
همدان با اشاره به تجربه چندساله خود، اذعان 
کــرد: یک ســری مفــاد و اولویــت از تجربیــات 26 
ســاله خود در اداره کار، تعــاون و رفاه اجتماعی 
داشــته ام کــه در راســتای تحقــق منویــات مقام 
معظــم رهبــری، شــعار ها و اصــول تعیین شــده 
دســتورات  و  خواســته ها  ســیزدهم،  دولــت 
استاندار و رفاه مردم در دستور کار قرار داده ام.

وی از میز های خدمت در شــهرک های صنعتی 
خبــر داد و گفــت: از دو روز قبــل به افراد شــاغل 
در شــهرک های صنعتــی اطالع رســانی می شــود 
تعــاون  کار،  اداره  معاونت هــای  بــا  همــراه  کــه 
در  را  مردمــی  خدمــت  میــز  اجتماعــی  رفــاه  و 
شهرک ها مســتقر کرده و در راستای رسیدگی به 
خواســته های کارگران و کارفرمایان، تمام تالش 

خود را به کار می بندیم.
شــعبانی با بیان اینکه با کار مذکور دو پیام به 
مردم می رسانیم، خاطرنشان کرد: نخست، روحیه 
پشت میز نشــینی را از بین می بریم و دوم، قبل از 
اینکه متقاضی به سراغ ما بیاید، ما جویای احوال 
کسب وکارشــان می شــویم و با این کار درتالشیم 

سطح رضایتمندی مردم را افزایش دهیم.
وی با اشاره به حوزه تعاون، بیان کرد: درحال 
حاضــر در ســطح اســتان یک هــزار و 220 تعاونی 

فعال داریم.
مدیــرکل کار، تعــاون و رفاه اجتماعی اســتان 
همدان با اشــاره به مشــکالت حوزه تعاون، ابراز 
کــرد: بخــش تعــاون دارای ضعف های شــدیدی 
اســت و نخســتین ضعف آن این بوده که ادغام 
شــد و همیــن امــر باعــث می شــود کــه فعالیت 
بخــش اقتصادی ضعیف باشــد کــه این معضل 

باید اصالح شود.

وی بــا بیــان اینکــه زمانــی در قانون اساســی 
اســت،  تعــاون  اقتصــاد  از  قطــب  یــک  گفتنــد 
خاطرنشــان کرد: باید تشکیالت ریشه دار، محکم 
تعــاون  و گســترده ای در جهــت تقویــت حــوزه 

پیش بینی کنیم
شــعبانی بــا بیان اینکــه یکــی از معضالتی که 
بــا آن دســت وپنجه نــرم می کنیــم ضعــف در کار 
گروهــی اســت، اذعــان کــرد: در تیم ســازی و کار 
گروهی ضعیف هســتیم و ریشــه تعــاون و بطن 

کارهای آن، کار گروهی است.
وی با بیان اینکه تنها با اعتمادسازی و نهادینه 
کردن فرهنگ کســب وکار می توانیم فعالیت های 
تعاونی را شروع کنیم، اذعان کرد: در ابتدا سعی 
کردیــم اولویــت، حفظ وضعیت موجود باشــد و 
اجازه ندادیم تعاونی ها عقب گرد داشته باشند؛ 
دومیــن کاری که انجــام دادیم این بــود که چند 
تیم متخصص علمی را مأمور کردیم معضل یابی 

در بخش تعاون کنند.
ایــن مقام مســئول همچنین افــزود: در ابتدا 
جهت شناسایی خوشه های استان اقدام کردیم؛ 
برای مثال سری به مالیر که خوشه مبل و منبت، 
نهاونــد که خوشــه لبنیات، اســدآباد که خوشــه 
کشاورزی و بهار که خوشه البسه و صنایع دستی 

و سرامیک دارد، زدیم.
مدیــرکل کار، تعــاون و رفاه اجتماعی اســتان 
همــدان بــا بیــان اینکــه سیاســت تشکل ســازی 
در خوشــه ها را ادامــه می دهیــم، اذعــان کــرد: 
یکــی از این تشــکل ها ایجــاد تعاونــی تأمین نیاز 
در خوشــه ها اســت؛ برای مثال اگر بــه لتگاه و یا 
کردآباد برویــد، می بینید تولیدکنندگان عمدتًا با 

مشکل تهیه مواد اولیه روبه رو هستند.
وی با بیان اینکه ســعی کردیــم معضل زدایی 
کنیــم، خاطرنشــان کــرد: یکــی از مشــکالتی کــه 
تعاونی هــا درگیــر آن هســتند، کاغذبــازی اداری 
اســت که فرآیند نسبتًا طوالنی را به همراه دارد؛ 
بــا کمــک همه جانبــه 21 روزه تعاونــی تأمین نیاز 
روستای لتگاه ایجاد شد که به عنوان کار جهادی 

بود.

سپهرغرب با اشاره به حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در همدان مطرح کرد:

هم اندیشی کم اثر به ابزار دم  دستی نمایش بدل خواهد شد
سپهرغرب، گروه خبر - سمیرا گمار: سپهرغرب 
نشســت  در  مغفــول  مســائل  بــه  اشــاره  بــا 
هم اندیشــی بانــوان در اســتانداری، مطرح کرد: 
هم اندیشــی کم اثر به ابزار دم دســتی تبلیغ بدل 

خواهد شد.
پنجشــنبه گذشته نشست هم اندیشی اقشار 
مختلف بانوان اســتان همدان با حضور معاون 
امــور زنــان و خانــواده رئیس جمهــور در دولــت 
سیزدهم در ســالن اجتماعات اســتانداری برگزار 

شد.

   اختصاص تســهیالت ویــژه به زوج های 
دهه شصتی 

معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیس جمهور 
در ابتــدای ســخنان خــود بیان کرد: زنــان حضور 
حماسه ســازی در تاریخ ُپرافتخار ایران داشته اند 
و مرحومه دباغ یکی از افتخارات اســتان همدان 
بود که با تواضع بی نظیر خود، الگو و راهگشایی 
بــرای زنان بوده و هســت تــا بداننــد و ببینند که 

می توانند.
انســیه خزعلــی در ادامــه بــا تأکیــد بــر نقش 
حضــرت زینــب )س( در قیــام عاشــورا، تصریــح 
کرد: مســیری کــه حضــرت زینــب )س( به عنوان 
یک کنشگر اجتماعی، یک تبیین گر و ُمبلغ ترسیم 
کردند، از این حیث حائز اهمیت اســت که ایشان 
در ایــن واقعــه از همه چیــز می گذرد و بــا انگیزه، 
ایثــار، همت و بردباری در این مســیر جــز زیبایی، 
خیــر و عنایــت الهــی، نمی بیند؛ مســئله ای که در 
زندگــی اهــل بیــت علیهم الســالم هم شــاهد آن 

هستیم.
معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیس جمهور 
در ادامــه ســخنان خــود بــه جنگ دشــمن علیه 
ملــت ایران و جایگاه بانوان در این عرصه اشــاره 
کــرد و افــزود: اگرچه این جنگ ظاهــری نرم دارد، 
امــا باطن آن ســخت اســت؛ جنگی کــه می تواند 
از دورن خانــواده را تهــی کــرده و هویــت فردی، 

اجتماعی و خانوادگی افراد را به خطر بیندازد.
خزعلی نقش بانوان در خط مقدم این مبارزه 
را کم نظیــر خوانــد و گفــت: وظیفه مردان اســت 
کــه از بانــوان حمایــت کنند تــا آن هــا بتوانند در 
این جنگ نابرابر به درســتی از خانواده محافظت 

کنند.
وی در ادامه ســخنان خود با اشــاره به نکات 
بانــوان  ســوی  از  جلســه  ایــن  در  مطرح شــده 
همدانی، ابراز کرد: خرســندم که مســئله درمان، 
ســالمتی و ورزش زنان مورد توجه اســت؛ بر این 
اســاس 30 میلیــارد تومــان اعتبار بــرای تکمیل 
مجموعه ورزشی بانوان همدان درنظر خواهیم 

گرفت.
این مقام مســئول به لــزوم برگزاری دوره های 
آموزشــی و مشــاوره به ویــژه برای زوجین اشــاره 

و تأکیــد کــرد: باید ایــن برنامه ها به صــورت ملی 
برگزار شود تا اثرگذاری بیشتری داشته باشند.

خزعلی همچنین با اشاره به میزان فرزندآوری 
در اســتان همــدان، متذکر شــد: نرخ بــاروری در 
اســتان همدان کمتــر از میانگین کشــوری بوده 
و نیاز اســت بیشتر از دیگر اســتان ها مورد توجه 

قرار گیرد.
ماننــد  برنامه هایــی  اجــرای  کــرد:  اظهــار  وی 
خوابگاه هــا،  تجهیــز  و  تعمیــر  اشــتغال آفرینی، 
تکمیل مجتمع آموزشــی فاطمیه و مرکز درمان 
نابــاروری در اســتان همدان نیــز ازجمله مواردی 
بوده که اعتباراتی برای آن ها درنظر گرفته شــده 

است.
معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیس جمهور 
ادامــه داد: بــرای ایجــاد بازارچــه صنایع دســتی 
نیــز 15 میلیــارد تومان اعتبار درنظر گرفته شــده 

است.
خزعلی از اجرای طرح ازدواج دهه شــصتی ها 
و اختصاص تســهیالت ویژه برای آن ها خبر داد و 
اعــالم کرد: این طرح از ســال گذشــته بــا اولویت 
روســتاها آغاز شــده، چون در روســتا ها تجرد دو 
برابر بود و باید آســیب کمتر می شــد؛ امسال نیز 

در روستاها و شهرها دنبال خواهد شد.
و  اتصــال  بــرای  اتاق هــای فکــر  وی تشــکیل 
هم افزایی بیشــتر بین زنان را مهم خواند و گفت: 
در بخش حرفه آموزی و مهارت آموزی استفاده از 

فناوری نوین بسیار حائز اهمیت است.
معاون امور زنان و خانــواده رئیس جمهور با 
اشــاره به وجود 14 گروه مردمی مختص بانوان، 
افــزود: حلقه های میانی در اســتان ها می توانند 
به آن ها متصل شده و ضمن حمایت و رفع نیاز، 
برنامــه ارائه دهند؛ اکنون نیــز طرح ها و قوانینی 
ماننــد جوانــی جمعیــت درحــال اجــرا بــوده که 
امیدواریم اجرای طرح ها ســرعت بیشتری گرفته 

و زودتر به نتیجه برسند.
خزعلــی در پایــان ســخنان خــود با اشــاره به 
اینکه هیچ قانونی تا مجری خوب نداشــته باشد 
به ثمر نمی نشــیند، بیان کرد: مــا قوانین خوبی 
در حوزه خانواده، ازدواج و غیره در کشور داریم، 
اما یا معطل مانده یا بد اجرا می شــود؛ بنابراین 
مجریــان قانــون مهــم بــوده و حــرف نخســت را 

می زنند.

   ظرفیت هــای بی بدیــل بانوان همدان، 
پشتوانه تحول

مدیــرکل امــور زنــان و خانــواده اســتانداری 
همــدان نیز در این نشســت اذعان کــرد: انقالب 
اســالمی به همت زنان و مردان مســلمان ایران 
بــه رهبری امــام راحل )ره( به وقوع پیوســت و از 
همان زمان پیروزی انقالب بود که شخصیت زن، 

حیات تازه ای پیدا کرد.

فاطمــه ســتاری نوید خاطرنشــان کــرد: زنــان 
ایرانی و مســلمان در شــکل گیری انقالب، هشت 
ســال دفاع مقدس و پس از جنگ در عرصه های 
سیاســی، فرهنگی و اجتماعی، ســهم بی نظیری 

داشته و دارند.
ظرفیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
اظهــار  همــدان،  اســتان  در  بانــوان  بی بدیــل 
و  جــدی  گام هــای  بتــوان  کــه  کــرد  امیــدواری 
مؤثــری در راســتای تحول و شــکوفایی بانوان 

برداشت. استان 
مدیــرکل امــور زنــان و خانــواده اســتانداری 
همــدان در پایــان عنــوان کــرد: توانمندســازی 
و مهارت آمــوزی زنــان سرپرســت خانــوار و زنــان 
بدسرپرســت برای رســیدن به کســب وکار پایدار، 
ارتقــای  زنــان،  اجتماعــی  آســیب های  کاهــش 
کرامــت و منزلت زنــان، توجه به نخبــگان، توجه 
بــه فرهنــگ ایثــار و شــهادت، تأکیــد بر تشــکیل، 
تحکیــم و تعالــی خانواده بر مبنای الگوی ســوم 
زن مسلمان، افزایش ازدواج آسان و به هنگام و 
رصــد دقیق قانــون حمایت از خانــواده و جوانی 
جمعیت به عنوان اهــم مأموریت های دفتر امور 
زنــان و خانواده اســتانداری درحال پیگیری بوده 
و تــالش خــود را برای به نتیجه رســیدن آن ها به 

کار خواهیم بست.

کــدام  رفــع  همدانــی  زنــان  اولویــت     
مشکل است؟

در خاتمــه بایــد گفــت؛ بــدون تردیــد برگــزاری 
جلسات هم اندیشی با حضور مسئوالن کشوری و 
بانوان فعال و دغدغه مند، منشأ خیرات بسیاری 
برای اســتان، به         ویژه جامعه زنان خواهد بود، اما 
توجه به چند نکته خالی از لطف نیســت؛ نخست 
اینکه بهتر اســت این جلسات از مدل سخنرانی با 
وقت محدود خارج شده و به صورت نشست های 
هم اندیشــی ولو با تعداد کمتری از بانوان باشــد 
تا با تبادل رأی بتوان ابعاد مســئله را تشریح کرد. 
اینکه چنین برنامه ای با تأخیر یک ســاعته برگزار و 
زمان درنظر گرفته شــده برای هریک از بانوان سه 
دقیقــه باشــد، باید گفت این زمان کــم حتی برای 
طرح مسئله نیز کافی نخواهد نبود، چه برسد به 

اینکه انتظار تبیین داشت.
مســئله بعدی درخصوص نکات مطرح شــده 
توســط مدیرکل امور بانوان اســتانداری اســت؛ 
بــه نظر می رســد یک نکتــه مهم در ســخنان وی 
مــورد غفلــت قــرار گرفــت کــه تبییــن، تحلیــل و 
آسیب شناســی نیازهای زنان و دختران همدانی 
بود. البته ســرفصل های ارائه شــده توســط این 
مقــام مســئول نشــان می دهــد بــا ایــن حــوزه 

نامأنوس نیســت، اما اینکــه االن زنان و دختران 
مــا بــا چــه مســائلی دســت وپنجه نــرم می کنند، 
چه نیازهایی دارند و بیشــترین آســیب اجتماعی 
مــا که مســتقیمًا هویــت و زنانگی آن هــا را درگیر 
کرده، چیســت، مورد توجه قــرار نگرفت. به دیگر 
بیان آیا مســئوالن این حوزه می دانند اولویت با 
رفــع کدامیک از نیازهای بانوان همدانی اســت؟ 
بــا توجه بــه اینکه زنــان نیمــی از آمــار جامعه را 
تشــکیل داده و بــر نیم دیگــر نیز اثــر می گذارند، 
کــدام آســیب های اجتماعی ســاحت خــود آنان، 
انتظــار  را تهدیــد می کنــد؟  خانــواده و جامعــه 
می رفت مدیرکل امور بانوان اهم مسائل مربوط 
بــه بانــوان را احصــا و تبییــن کــرده و راهکارهای 
خــود را نیز برای رفــع آنان با اســتفاده از ظرفیت 
موجود یعنی حضور معاونت ریاســت جمهوری، 

در استان پیگیری می کرد.
نکتــه پایانــی اینکه بــا وجــود جایــگاه اثرگذار 
و ُپرقــدرت رســانه، هیــچ نماینــده ای از بانــوان 
بــرای تبییــن  ایــن جلســه  رســانه ای اســتان در 
مســائل ایــن حوزه دعــوت نشــده بود. بــه نظر 
می رسد برخالف جبهه دشمن که از این سنگر به 
میزان قابل توجهی اســتفاده می کند، دوســتان 
ما شــأنیتی برای بانوان فعال رســانه ای اســتان 

قائل نیستند!
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حجم ذخیره آب سد اکباتان به 3.5 میلیون متر مکعب رسید
ســپهرغرب، گــروه خبــر: سرپرســت شــرکت 
آب منطقــه ای همدان گفــت: منابع تأمین آب 
مورد نیاز شهرســتان همــدان محدود بوده و 
اکنــون حجم ذخیره آب ســد اکباتــان به 3.5 

میلیون متر مکعب رســیده است.
بــه گــزارش ســپهرغرب و بــه نقــل از روابط 
عمومی شــرکت آب منطقه ای استان همدان، 
محمد ضــروری روز چهارشــنبه در آیین تجلیل 
آب  شــرکت  بازنشســتگان  و  پیشکســوتان  از 
دو  در  افــزود:  همــدان  اســتان  منطقــه ای 
ســال گذشــته میــزان بــارش نزوالت آســمانی 
در اســتان همــدان به شــدت کاهــش یافته و 
خشک ســالی اخیر استان، در 45 سال گذشته 

بوده است. بی سابقه 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در شــرایط کنونــی 
منابــع آب شــهر همدان محدود اســت، اظهار 
اســتان  نیمه جنوبــی  شهرســتان های  کــرد: 

مشــکلی بــرای تأمیــن آب ندارنــد و براســاس 
تأمیــن  آن هــا  نیــاز  مــورد  آب  برنامه ریزی هــا، 

شده است.
مالیــر  شهرســتان  کــرد:  تصریــح  ضــروری 
تصفیه خانــه،  کالن،  ســد  داشــتن  به واســطه 
خط انتقال و شــبکه آب زیرزمینی، مشــکلی در 

تأمین آب ندارد.
وجــود  بــا  همــدان  شــهر  داد:  ادامــه  وی 
بهره بــرداری از همــه ظرفیت هــای موجــود بــا 
ســطح  و  شــده  مواجــه  شــدید  خشک ســالی 
منابع آب  زیرزمینی نیز به شــدت کاهش یافته 

است.
اســتان  منطقــه ای  آب  شــرکت  سرپرســت 
همــدان تأکید کــرد: برای تأمیــن آب مورد نیاز 
مردم، اکنون در دشت همدان- بهار از طریق 
چاه هــا با ظرفیت برداشــت 370 لیتــر در ثانیه 

آب برداشت می شود.

نهایــی  ظرفیــت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
برداشــت از ایــن چاه هــا بــه 700 لیتــر در ثانیه 
هم می رســد، افزود: ایــن مقدار برداشــت نیز 

نیــاز آب همدان را برطرف نمی کند.
ضــروری ابراز کــرد: آب مورد نیاز آشــامیدن 
مــردم همدان نزدیک به دو هــزار لیتر در ثانیه 
اســت کــه اکنــون یک هــزار و 200 لیتــر از آن، از 

طریق ســد اکباتان تأمین می شود.
وی بــا اشــاره به اینکه ســد اکباتــان اکنون 
اظهــار  دارد،  آب  مکعــب  متــر  میلیــون   .5 3
کــرد: بــا توجه بــه محدودیــت منابــع آب های 
زیرزمینــی، تنهــا راه بــرای تأمین آب مــورد نیاز 
این شــهر، تأمین آب از طریق طرح آب رســانی 

به همدان است.
اســتان  منطقــه ای  آب  شــرکت  سرپرســت 
همدان با اشــاره بــه اینکه طرح آب رســانی به 
عملیــات  و  تصویــب   1383 ســال  از  همــدان 

اجرایــی آن از ســال 1386 آغــاز شــده اســت، 
خاطرنشــان کرد: بــا پیگیری هــای صورت گرفته 
اعتبــارات خوبــی به این طــرح اختصاص یافت 

و ســرعت اجرای آن شتاب گرفته است.
وی تصریــح کرد: عملیــات اجرایی این طرح 
در هفــت ســال گذشــته تقریبًا متوقف شــده 
بــا  پــروژه  امســال  فروردین مــاه   17 از  و  بــود 

کار می کند. سرعت خوبی 
ضــروری بــا اشــاره بــه ســفر رئیس جمهــور 
در هفتــه گذشــته به اســتان همــدان، افزود: 
رئیس جمهــور، اســتاندار و وزیــر نیــرو، پــروژه 
مهم تریــن  از  یکــی  را  همــدان  بــه  آب رســانی 
اســتان  بررســی  مــورد  عمرانــی  طرح هــای 
همدان در این ســفر عنوان و بر اجرای ســریع 

تأکید کردند. آن 
تــالش  بــا  امیدواریــم  کــرد:  اظهــار  وی 
همه جانبــه و فعالیــت دوچنــدان کارگاه هــای 

عمرانــی این طرح در زمانی که مقرر شــده، به 
برسد. بهره برداری 

سرپرســت شــرکت آب منطقــه ای همــدان 
تأکیــد کــرد: طرح های آب رســانی به شــهر ها و 
روســتاهای کشــور بــا نــام جهاد آب رســانی در 
ســطح کشور اجرا می شــود و دانش و تجارب 
نیرو هــای بازنشســته کمــک زیادی به تســریع 

این فرآیند خواهد کرد.
ضروری بــا قدردانی از تالش هــای نیروهای 
پیشــنهاد  گفــت:  شــرکت،  ایــن  بازنشســته 
می شــود بــا تشــکیل اتــاق فکــر، از تجربیــات 
بــه  بهتــر  خدمت رســانی  بــرای  بازنشســتگان 

مردم استان استفاده شود.
و  بازنشســتگان  از  آییــن  ایــن  پایــان  در 
اســتان  منطقــه ای  آب  شــرکت  پیشکســوتان 
همــدان با اهدای لــوح تقدیر، هدیــه نقدی و 

تندیس بازنشســتگی قدردانی شد.

خبر

حاجی بابایی:

وم، یک هزار میلیارد تومان سهم استان همدان از بودجه مناطق محر
ســپهرغرب، گروه خبر: نماینده مردم همدان 
و فامنین در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اختصاص 35 هزار میلیارد تومان اعتبار امسال 
بــرای انجــام کارهــای عمرانی در مناطــق محروم 
شــهری و روســتایی کشــور، گفــت: از ایــن میزان 
اعتبار سهم همدان یک هزار میلیارد تومان است 

و براساس جمعیت توزیع می شود.
»حمیدرضــا حاجی بابایــی« روز پنجشــنبه در 
کمیته برنامه ریزی شهرســتان همــدان افزود: از 
این میزان اعتبار ســهم همدان یک هــزار میلیارد 
تومان است و براساس جمعیت توزیع می شود.

وی ادامه داد: برای حاشــیه شــهر همدان نیز 
دو هــزار میلیــارد تومان اعتبار پیش بینی شــده؛ 
بــرای حاشــیه شــهرهای کشــور، اعتبــار خوبــی 
اختصــاص یافتــه اســت تــا مشــکالت فاضالب و 

دیگر مسائل رفع شود.
نماینــده مردم همــدان و فامنین در مجلس 
شورای اســالمی اضافه کرد: 167 میلیارد تومان 
اعتبــار عمرانی شهرســتان همدان اســت؛ با این 
وجود در تقســیم بندی به نیازهای واقعی توجه 
شــده اســت تــا اعتبــارات در این محل هــا هزینه 

شود.
تومــان  میلیــارد   167 گفــت:  حاجی بابایــی 
اعتبــار تملــک دارایــی شهرســتان همدان اســت 
کــه در خوش بینانه ترین حالــت 60 درصد حدود 
100 میلیــارد تومــان بودجــه عمرانــی تخصیص 

می یابد.
ســه راه  اتوبــان   23 مــاده  کــرد:  اظهــار  وی 
فامنیــن به همدان با اعتبار 400 میلیارد دریافت 
شــد و از ســه راه فامنین تا میدان فرودگاه شــهر 

همدان اتوبان می شود.
نماینــده مردم همــدان و فامنین در مجلس 
شورای اســالمی افزود: به زودی ماده 23 مسیر 
مســلم آباد-  مســیر  از  راهجــرد،  بــه  ســیاه کمر 
بــه  قهاونــد   23 مــاده  و  عبدالرحیــم  کــوزره- 
ســمت اتوبان همدان- تهــران را دریافت کرده و 
همچنین سه طرح راهسازی نیز با دریافت مجوز 

زیست محیطی، ماده 23 را دریافت می کند.
وی ادامــه داد: مســیر مرادبالغــی از اســتان 
مرکــزی تــا همــدان 350 میلیــارد تومــان مــاده 
56 دارد کــه 100 میلیارد تومان داده شــده؛ 100 
میلیارد تومان بودجه ملی اســت که 38 میلیارد 

در سفر رئیس جمهوری اختصاص یافت.
حاجی بابایی خاطرنشــان کــرد: اجرای کنارگذر 
غربی و شــرقی ســال 1388 در مجلس شــورای 
اســالمی مصوب شــد که اجــرای کنارگــذر غربی 
 200 و  می خواهــد  اعتبــار  تومــان  میلیــارد   400
میلیــارد تومان در ســفر رئیس جمهــوری به این 

طرح اختصاص یافت.
وی افزود: ماده 23 مســیر برگشــت گنجنامه 
همــدان دریافــت شــد و 80 میلیــارد تومــان در 
سفر هیئت دولت به استان همدان به این طرح 

اختصاص یافت.
ایــن مقــام مســئول بیــان کــرد: بایــد مســیر 
گنجنامه تویســرکان باز و به بزرگراه تبدیل شــود 
که امسال 100 میلیارد تومان تخصیص و توسط 

قرارگاه خاتم االنبیا انجام می شود.

نماینــده مردم همــدان و فامنین در مجلس 
شورای اســالمی گفت: 100 میلیارد تومان اعتبار 
بــرای جاده غار علیصدر پیش بینی شــده اســت؛ 
در عیــن حال بــرای راه آهــن تهران- همــدان 20 
میلیــارد اعتبــار پیش بینی شــده و 25 میلیارد در 
ســفر رئیس جمهــور گذاشــتند که تا ســال آینده 

باید راه اندازی شود.
وی خاطرنشــان کرد: کارهــای بزرگی در حوزه 
راه هــای همــدان درحــال اجــرا اســت و اعتبارات 
خوبی در ســفر هیئــت دولت به اســتان همدان 

اختصاص یافت.
حاجی بابایی اظهار کــرد: 350 میلیارد تومان 
شهرســتان  فاضــالب  بــرای  امســال   56 مــاده 
همدان پیش بینی شده و در شهر همدان حرکت 

بزرگی در زمینه تأسیسات فاضالب می شود.
وی بــا بیــان اینکه فاضــالب تمامی روســتاها 
امســال باید به کریدور مرکزی وصل شود، تأکید 
کرد: باید در توزیع امکانات و اجرای کارها عدالت 

درنظر گرفته شود.
نماینــده مردم همــدان و فامنین در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: یک هــزار میلیــارد تومان 
اعتبــار بــرای آب رســانی به شــهر همــدان درنظر 
گرفته شــده اســت و اگر ایــن طرح امروز شــروع 
می شــد، با اختصاص 20 هزار میلیارد تومان هم 

اجرای آن امکان پذیر نبود.
حاجی بابایــی افــزود: دو طــرح مجتمع آبیاری 
در مناطق پیشخور و عربلو امسال اجرا می شود 
و برای عربلو دســت کــم 50 میلیارد تومان اعتبار 
پیش بینی شــده اســت که 25 روســتا را پوشش 

می دهد و مابقی به سنگستان وصل می شود.
وی تأکیــد کــرد: بایــد بــه روســتاهای بخــش 
مرکزی در اجرای طرح هادی مثل شهر نگاه شود 
و بــدون توجــه و فکر بــه اعتبار مورد نیــاز، طرح 

هادی همه روســتاها توســط بنیاد مســکن اجرا 
شود.

نماینــده مردم همــدان و فامنین در مجلس 
شورای اســالمی تصریح کرد: 100 میلیارد تومان 
در مصوبــه اخیر مجلــس برای طرح هــای هادی 
پیش بینی شد که 10 میلیارد تومان آن به استان 

همدان تخصیص می یابد.
وی ادامــه داد: از منابع در اختیار وزارت نفت، 
قیر رایگان در اختیار دستگاه متولی قرار می گیرد 

تا کوچه های روستایی آسفالت شوند.
حاجی بابایی گفت: دانشــگاه ها اعتبارات ملی 
دارنــد و کمک شــده تــا جهــش ملی نیز داشــته 
باشــند؛ در بخــش ورزش هــم عالوه بــر بودجــه 

استانی، بودجه ملی نیز پیش بینی شده است.
بــه  رئیس جمهــور  ســفر  در  داد:  ادامــه  وی 
استان همدان برای تپه هگمتانه اعتبار مناسبی 
درنظر گرفته شده است و امسال این تپه جهانی 

می شود.
نماینــده مردم همــدان و فامنین در مجلس 
اظهــار کــرد: مهم تریــن عنصــر مورد نظــر رهبری 
خدمت رســانی به مردم است؛ بنابراین باید همه 
تالش هــا بــرای برداشــتن بــاری از دوش مردم و 

رفع مشکالت آن ها باشد.
از  باالتــر  جهــادی  هیــچ  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بــرای  بــه مــردم نیســت، گفــت:  خدمت رســانی 
رســیدن بــه ایــن هــدف بــا وجــود نقد داشــتن 
مســئوالن نسبت به یکدیگر، باید وفاق، همدلی 

و اتحاد داشت.
ســفر  کــرد:  خاطرنشــان  حاجی بابایــی 
رئیس جمهــور به همدان ثمرات زیادی به همراه 
داشــت و رئیس قوه مجریه با توجــه به فعالیت 
به عنوان دادســتان همــدان در اوایــل دهه 60، 

عالقه خاصی به این مردم داشتند.

وی افــزود: جلســات رئیس جمهور در اســتان 
بــه  خدمت رســانی  و  وحــدت  پیــام آور  همــدان 
اســتان بــود، رئیس جمهــور در ایــن ســفر پیــام 

خوبی را دریافت کرد.
فرماندار همدان نیــز گفت: اجرای 67 طرح با 
اعتبــاری معادل چهار هــزار و 200 میلیارد تومان 
در جریان ســفر اســتانی رئیس جمهــور، برای این 

شهرستان به تصویب رسید.
محمدعلــی محمــدی دراین بــاره افــزود: این 
طرح هــا شــامل 32 طــرح زیرســاختی، 22 طرح 
فرهنگــی، آموزشــی، علمــی و پژوهشــی، هفــت 
طــرح  چهــار  درمــان،  و  بهداشــت  حــوزه  طــرح 
بهزیســتی و  از  گردشــگری و دو طــرح حمایتــی 

کمیته امداد است.
ایــن  مصــوب  طرح هــای  مهم تریــن  وی 
شهرستان در سفر هیئت دولت را شامل تکمیل 
و تجهیــز اردوگاه فجــر کمیتــه امــداد، مجتمــع 
آموزشــی آموزش وپــرورش، تکمیــل دانشــکده 
دانش آمــوزان  اردوگاه  تکمیــل  فرهنگیــان، 
میلیــارد   350 )ع(،  امیرالمؤمنیــن  اســتثنایی 
تومان برای تکمیل و تجهیز بیمارستان اکباتان و 
تخصیص اعتبار برای مرکز جامع 217 تختخوابی 
ســرطان بیمارســتان بعثــت، خوابــگاه 400 نفره 
دانشــجویی و مجموعــه 110 واحــدی خوابــگاه 

متأهلی علوم پزشکی دانست.
فرماندار همدان اختصاص اعتبار برای تکمیل 
ســالن آمفی تئاتــر و کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه 
شــیمی،  دانشــکده  تجهیــز  و  تکمیــل  بوعلــی، 
تکمیل و راه اندازی مرکز درمان ناباروری، تکمیل 
آزمایشــگاه دامپزشکی، تکمیل ســاختمان پارک 
علــم و فنــاوری و تکمیــل مرحله دوم دانشــکده 
مهــم  طرح هــای  دیگــر  از  را  بوعلــی  مهندســی 

مصوب سفر رئیس جمهور عنوان کرد.

آزمایشــگاه  تکمیــل  داد:  ادامــه  محمــدی 
مرکزی دانشــگاه صنعتی، تکمیــل موزه هنرهای 
معاصــر همــدان، تکمیــل کتابخانه ملی اســناد 
غــرب کشــور، تکمیــل تاالر قــرآن همــدان، خرید 
یــک دســتگاه نردبــان بلندمرتبه برای شــهرداری 
اعتبــارات  حــوزه ای،  بیــن  آب  تأمیــن  همــدان، 
تکمیل شــبکه فاضــالب همدان، تکمیل ســالن 
ورزش باســتانی، تکمیل راه دسترسی به راه آهن 
همــدان، راه آهــن همــدان- مالیر، ایمن ســازی 
راه هــای حادثه خیــز و تعریض مســیرهای محور 
گنجنامه- همدان و بزرگراه همدان- قهاوند، از 
دیگــر طرح های مصوب ســفر رئیس جمهور برای 

این شهرستان است.
محمــدی خاطرنشــان کــرد: مجمــوع اعتبــار 
یک ساله شهرســتان همدان 300 میلیارد تومان 
است، درحالی که در سفر هیئت دولت به استان 
همــدان چهار هــزار و 200 میلیــارد تومان به این 

شهرستان تخصیص یافت.
بیــن حوضــه ای  آب رســانی  بــرای  وی گفــت: 
ســفر  در  اعتبــار  تومــان  میلیــارد  یک هــزار 
رئیس جمهــور اختصــاص یافت کــه 700 میلیارد 

تومان آن از محل تهاتر نفت پرداخت می شود.
فرماندار همدان اظهار کرد: اعتبار سال جاری 
طرح های شهرســتان همدان 167 میلیارد و 400 
میلیــون تومان بــوده که در توزیــع آن عدالت و 

نظر کارشناس مالک عمل بوده است.
محمــدی افزود: امســال 1.5 میلیــارد تومان 
بــرای زندان مرکزی پیش بینی شــد تا برای احیای 
راه های دسترســی، تأمیــن تجهیــزات و امکانات 

بیشتر حفاظتی هزینه شود.
اعتبــاری  نخســتین بار  بــرای  داد:  ادامــه  وی 
بــرای ســازمان تعــاون روســتایی در ســال جاری 
پیش بینــی شــد که امید مــی رود مســئوالن این 
بــا  کشــاورزان  از  حمایــت  راســتای  در  ســازمان 
تجهیــز محل نگهــداری محصوالت و ســردخانه، 

اقدام های الزم را انجام دهند.
رضویــون  گشــت  گفــت:  همــدان  فرمانــدار 
در کنــار دیگر رده هــای نظامــی و انتظامی برای 
می کننــد؛  همــکاری  و  تــالش  امنیــت  برقــراری 
شهرســتان  جــاری  ســال  بودجــه  در  بنابرایــن 
همدان اعتباری برای گشت رضویون و رده های 
بســیج مقاومت با هــدف تقویــت امنیت درنظر 

گرفته شد.
وی بــا تأکید بــر اینکــه بالفاصله بعــد از ابالغ 
اعتبار سال جاری شهرستان باید نسبت به تبادل 
تفاهم نامه هــا اقدام شــود، اضافه کــرد: تقویت 
ایســتگاه ماهــواره ای اداره کل هواشناســی بــا 
رویکــرد ارائه داده های آمــاری دقیق مورد توجه 
بوده و امســال از محل منابع شهرستانی و ملی 

اعتبارانی برای این طرح دیده شده است.
فرمانــدار همــدان بــا قدردانــی از مــردم این 
شهرستان به واسطه استقبال از رئیس جمهوری 
در ســفر ســی ام، گفــت: مــردم ارکان اصلــی این 
اســتقبال بودنــد که با حضــور خود یک بــار دیگر 
دولــت انقالبی و مردمی را حمایت کردند و آن ها 
با حضور حماســی نشــان دادند که قدرشــناس 

هستند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین مطرح کرد:

ممنوعیت کشت دوم در فامنین
لزوم تغییر الگوی کشت/ ترویج کشت هایی نظیر پسته، زعفران و گل محمدی

ســپهرغرب، گروه خبــر: مدیر جهاد کشــاورزی 
راســتای  برنامه ریــزی در  از  شهرســتان فامنیــن 
تغییر الگوی کشــت خبر داد و گفت: کشــت دوم 
پــس از برداشــت محصوالتــی نظیــر غــالت آبی، 
ســیر و ســیب زمینی تابســتانه ممنوع است و با 

کشاورزان متخلف برخورد می شود.
منصور خزایی پیش از ظهر روز شنبه در جمع 
خبرنــگاران بــا بیان اینکــه درحال حاضــر عالوه بر 
کاهــش منابــع آبی بــا تغییرات در اقلیــم منطقه 
روبــه رو هســتیم، اظهار کــرد: تغییــرات در دمای 
شــب و روز، تغییــر کیفیــت آب و خــاک و ســایر 
عواملــی کــه در رشــد گیاهــان مؤثر اســت، لزوم 
شناسایی و معرفی الگوی کشت سازگار با اقلیم 

جدید را بیش ازپیش آشکار می کند.
وی با اشــاره بــه اینکه تغییر الگوی کشــت در 
حوزه محصوالت باغی شــامل ترویج کشت های 
جدیــدی نظیــر پســته، زعفــران و گل محمــدی 
اســت، افزود: این گیاهــان عالوه بر مقاوم بودن 

در برابــر کم آبی و کیفیت پاییــن خاک، بازار خوبی 
مناســب  درآمــد  بــا  محصــوالت  جــزء  و  دارنــد 

محسوب می شوند.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان فامنین با 
تأکیــد بــر اینکه کشــت آن ها طی ســال های اخیر 
در منطقــه مورد توجــه قرار گرفته اســت، ادامه 
داد: 24 هکتار از اراضی شهرســتان در سال های 
اخیر به احداث باغات پسته اختصاص یافته و در 
بالغ بــر 12 هکتار از این ســطح عملیات پیوندزنی 

انجام شده است.
نیــز  زعفــران  کشــت  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
به عنــوان یــک فعالیــت جانبی مــورد توجــه قرار 
اراضــی  از  هکتــار   13.5 کــه  به طــوری  گرفتــه، 
شهرســتان بــه کشــت زعفــران اختصــاص یافته 
و محصــول تولیدی به شــکل ســنتی برداشــت، 

بسته بندی و عرضه می شود.
خزایــی بــا اشــاره بــه اینکه بخشــی از ســطح 
زیــر کشــت زعفــران شهرســتان متعلق بــه زنان 

روســتایی و در سطوح اندک خانگی است، یادآور 
شد: با وجود سطح اندک به دلیل مشارکت زنان 
در فرآینــد تولید، مشــارکت اجتماعــی و افزایش 

درآمد خانوار، ارزشمند و قابل توجه است.
اخیــر  ســال های  طــی  افــزود:  ادامــه  در  وی 
کشــت گل محمــدی در شهرســتان مــورد توجه 
قــرار گرفتــه و 6.5 هکتــار از اراضی به کشــت این 
محصــول اختصــاص یافتــه کــه درحــال حاضــر 

به صورت سنتی فرآوری می شود.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان فامنین با 
تأکیــد بــر اینکــه تغییــر در الگــوی کشــت روندی 
تدریجی اســت، متذکر شــد: تغییر الگوی کشــت 
عالوه بر بیشــترین ســازگاری با تغییرات اقلیمی، 
ازنظــر مالحظات اقتصــادی و اجتماعی نیز قابل 

قبول است.
وی از برگزاری کالس های آموزشــی کشاورزان 
در راســتای این تغییرات خبر داد و گفت: با توجه 
به شــرایط اقلیمی خاص در ســال زراعی جاری و 

کاهش شــدید منابع آبی کشــاورزان باید نسبت 
بــه برنامه ریــزی کشــت در هر ســال زراعــی برای 
کســب بیشــترین درآمــد بــا کمتریــن آســیب به 

منابع آبی و خاکی، اقدام کنند.
خزایی بیان کرد: کشــت دوم پس از برداشــت 
محصوالتی نظیر غالت آبی، ســیر و سیب زمینی 
تابســتانه و غیــره ممنــوع اســت و با کشــاورزان 

متخلف بدون هیچ اغماضی برخورد می شود.
وی بــا بیــان اینکــه اگــر کشــت دوم محــدود 
نشــود وضعیــت منابــع آبــی شهرســتان به ویژه 
آب هــای زیرزمینی بحرانی تر خواهد شــد، عنوان 
کرد: در راســتای افزایش بهــره وری، باید آبیاری با 
توجه به مراحل رشــد فنولوژیکی گیاه و نیاز آبی 

کشت، انجام شود.
فامنیــن  مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
خاطرنشــان کــرد: جهــاد کشــاورزی همــواره بــا 
افزایــش  درصــدد  ترویجــی  آموزش هــای  ارائــه 
میــزان بهــره وری آب در بخــش کشــاورزی و گــذر 

از کشــاورزی ســنتی به کشــاورزی نوین است؛ به 
نحوی کــه توصیه بــه محدود کردن کشــت های 

ُپرآب بر دارد.
از  اســتفاده  اهمیــت  بــه  ادامــه  در  وی 
سیســتم های نوین آبیــاری نظیر نــوار تیپ تأکید 
کرد و گفت: ســطح اجــرای آبیاری با نــوار تیپ در 
ایــن ســال زراعــی در شهرســتان فامنیــن بیــش 
از 300 هکتــار بــوده کــه 10 هکتــار از این ســطح 

مربوط به آبیاری غالت با نوار تیپ است.
خزایی با اشــاره بــه اینکه بیــش از 250 هکتار 
از کشــت ذرت علوفــه ای و دانه ای و کشــت های 
زیرپالســتیکی نظیر هندوانه و خربزه با سیستم 
آبیــاری نــوار تیــپ آبیــاری می شــود، اظهــار کرد: 
میــزان هدررفــت آب در روش آبیــاری بارانــی در 
این شهرســتان به ویــژه در مواقــع وزش باد باال 
اســت؛ بنابراین اســتفاده از سیســتم آبیاری تیپ 
افزایــش  باعــث  مناســب  جایگزینــی  به عنــوان 

بهره وری مصرف آب خواهد شد.

تجهیز دوباره همه جایگاه های 
استان همدان به کارت آزاد بنزین

پخــش  شــرکت  مدیــر  خبــر:  گــروه  ســپهرغرب، 
فرآورده هــای نفتــی منطقــه همــدان ابراز کــرد: تمامی 
جایگاه هــای عرضه کننده بنزین اســتان همــدان دارای 

کارت آزاد هستند.
بــه گــزارش ســپهرغرب و بــه نقــل از روابــط عمومی 
شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان، امین 
روســتایی گفت: با پیگیری جدی منطقه، مشکل کمبود 

کارت آزاد بنزین در جایگاه های استان رفع شد.
پخــش  ملــی  شــرکت  رســالت  کــرد:  تصریــح  وی 
فرآورده هــای نفتی، تأمیــن و توزیع مطلوب و به هنگام 

فرآورده های نفتی به ویژه در ایام اوج مصرف است.
ایــن مقام مســئول با اشــاره بــه افزایش ســفرهای 
تابســتانی و معنــوی هم وطنــان بــه کربــالی معلــی در 
آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی، اظهار کرد: با تالش 
مســتمر و رایزنــی شــبانه روزی، روند تولیــد و تخصیص 
ایــن کارت هــا ســرعت بخشــیده شــد و درحــال حاضــر 
)امــروز چهارشــنبه 12 مردادمــاه( تمامــی جایگاه هــای 
عرضه کننده ســوخت در همدان و دیگر شهرستان های 

تابعه مجهز به این کارت ها شده است.
مدیــر شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه 
از جایگاه هــای  اکنــون هیچیــک  کــرد:  تأکیــد  همــدان 
ســوخت فاقد کارت آزاد بنزین نیســتند و شهروندان با 
خیال راحت برای ســوخت گیری به مراکز عرضه مراجعه 
کنند و درصورت مشــاهده عدم ارائه این کارت موضوع 
را بــا شــماره تلفــن پاســخگویی 24 ســاعته 09627 در 

میان گذارند.

سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان همدان:

برگزیدگان مسابقه نقاشی پویش ملی 
»به رنگ مدرسه« تجلیل شدند

دانش آموزان ناحیه دو شهر همدان 
در پویش درخشیدند

ســپهرغرب، گروه خبر: سرپرســت اداره کل نوسازی، 
توســعه و تجهیــز مــدارس اســتان همــدان گفــت: در 
مراسمی از برگزیدگان مسابقه نقاشی پویش ملی »به 

رنگ مدرسه« تجلیل به عمل آمد.
به گزارش سپهرغرب و به نقل از روابط عمومی اداره 
کل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس مدارس استان 
همدان، حمید شــیرازیانی در این مراســم ابراز کرد: این 
پویش در راســتای اجرای بسته تحولی آجر به آجر با نام 
»به رنگ مدرســه« در گروه ســنی 6 الی 12 ســال برگزار 

شد.
وی هــدف از برگــزاری ایــن پویــش را ترویــج فرهنــگ 
مدرسه سازی در بین کودکان و نوجوانان و خانواده ها، 
افزایــش آگاهــی مــردم و اســتفاده از ظرفیــت کودکان 
بــرای بهره گیری از هنر آنان جهت تشــویق مــردم در امر 

مدرسه سازی ذکر کرد.
شــایان ذکر است اســتان همدان با ارســال 13 هزار 
نقاشــی رتبه هشت کشوری را در بحث مشارکت در این 
پویش به دســت آورد؛ همچنیــن اداره آموزش وپرورش 
ناحیــه دو شــهر همــدان با ارســال هفت هزار نقاشــی، 

خوش درخشید.
در ایــن مراســم تقدیــر کــه بــا حضــور رئیــس اداره 
سرپرســت  همــدان،  دو  ناحیــه  آموزش وپــرورش 
اولیــای  و  کل  اداره  ایــن  مردمــی  مشــارکت های 
از دانش آمــوزان  برگــزار شــد،  برگزیــده  دانش آمــوزان 
علیرضــا فتحیــان، نگیــن معظمــی و کیــاوش عبــدی با 

اهدای جایزه و لوح، تقدیر به عمل آمد.

18000 نوآموز در پایگاه های سنجش 
سالمت همدان ارزیابی شدند

ســپهرغرب، گــروه خبــر: مدیــرکل آموزش وپــرورش 
استان همدان گفت: 18 هزار نوآموز همدانی از ابتدای 
طرح ســنجش ســالمت و آمادگــی تحصیلــی نوآموزان 
استان در 24 پایگاه  سنجش مورد ارزیابی قرار گرفتند.

به گزارش ســپهرغرب و به نقل از اداره اطالع رســانی 
و روابــط عمومــی آموزش وپــرورش اســتان همــدان، 
محمود نقوی با اشــاره به اینکه این طرح امســال برای 
35 هزار نوآموز پیش بینی شــده اســت، افزود: 10 هزار 
نوآمــوز نیــز تــا پایان ایــن هفتــه در نوبت هســتند تا در 

پایگاه های سنجش مورد ارزیابی قرار گیرند.
نقوی اظهار کرد: 6 پایگاه به صورت سیار و 18 پایگاه 
نیز به صورت ثابت سنجش تخصصی سالمت نوآموزان 

استان همدان را برعهده دارند.
وی با اشــاره به اینکه پایگاه های ســنجش ســالمت 
ســیار در شهرســتان های بهــار، قهاونــد، خــزل، گل تپه، 
سامن و جوکار فعال اســت، افزود: سامانه نوبت گیری 
پایگاه هــای اولیــه ســنجش از 27 خردادمــاه راه اندازی 
شــده و به صــورت هماهنــگ از پنجم تیرماه آغــاز به کار 

کرده است.
مدیــرکل آموزش وپــرورش اســتان همــدان تصریح 
کــرد: دو هزار نفرســاعت آمــوزش برای عوامــل اجرایی 
به منظــور برگــزاری دوره هــای آموزشــی طرح ســنجش 
ســالمت و آمادگی تحصیلی نوآموزان استان همدان از 

18 تا 30 خردادماه برگزار شد.

خبر
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تولید لوله های پلی اتیلن در تهران به منظور خبــــــر
اجرای طرح آبرسانی به 128 روستای کردستان

ســپهرغرب، گروه خبر: فرمانــده ســپاه امیرالمؤمنین )ع( 
اســتان ایالم با بیان اینکــه در کارخانه پلی اتیلن ســاخت 100 
کیلومتــر از لوله های پلی اتیلن آغاز شــده گفــت: این کارخانه 
در اجرای طرح آب رســانی بسیج به 128 روستای استان ایالم 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
فرمانده ســپاه امیرالمؤمنین )ع( استان ایالم با حضور در 
شهرســتان مهران از کارخانه تولیــد لوله پلی اتیلن بازدید کرد 
و گفت: سپاه با به کارگیری ظرفیت گروه های جهادی و نظارت 
فنی دقیق، ســرعت، دقت و کیفیت را راهبرد اساسی خود در 

این عملیات بزرگ می داند.
ســردار شــاکرمی افــزود: در ایــن کارخانه کار ســاخت 100 

کیلومتر از لوله های پلی اتیلن آغاز شده که در اجرای طرح آب 
رسانی بسیج به 128 روستای استان ایالم مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت.
وی بــه پروژه آب رســانی به روســتاهای ایالم اشــاره کرد و 
گفت: پروژه آب رســانی به روســتاهای استان ایالم در روزگاری 
که این اســتان بــا تنش کم آبی و خشک ســالی مواجه اســت 
کاری بی نظیــر و از آن به عنــوان انقالب خدمت یــاد کرد که با 

محوریت دولت مردمی و سپاه امیرالمؤمنین )ع( و همراهی 
ارگان های مختلف استان در حال انجام است.

فرمانده ســپاه امیرالمؤمنین )ع( اســتان ایالم در پایان با 
ابــراز خرســندی از فعال شــدن خطوط تولید کارخانه ســیال 
گســتر شهرســتان مهران به عنوان بســتری دانش بنیان برای 
تولید و اشتغال آفرینی تعدادی از جوانان بر حمایت از تولید 

بومی و ملی تأکید کرد.

سیمان کردستان 
صادرکننده برتر استانی

ســپهرغرب، گــروه خبر: مراســم تجلیــل از واحدهای 
صادرکننده نمونه کردســتان در تاریــخ 2 مرداد 1401 با 
حضور مقامات اســتانی در محل اســتانداری کردستان 

برگزار شد.
به عنــوان  کردســتان  ســیمان  مراســم  ایــن  در 
صادرکننــده برتــر اســتانی موفــق بــه دریافــت لــوح و 

تندیس شد.
محصــول کلینکــر کارخانه ســیمان کردســتان با 151 
درصد بیشــترین میزان رشــد را به خود اختصاص داده 

است.
انتخاب ســیمان کردســتان با عنوان صادرکننده برتر 

از بین حدود 100 تولیدکننده انتخاب شده است.
تأمین ســهم بــازار داخلی و افزایش میــزان صادرات 
ازجمله برنامه های مجموعه ســیمان کردســتان است 
و چشــم انداز آینــده هم کســب عنــوان صادرکننده برتر 

کشوری و افزایش سهم بازار داخلی است.

رئیس پلیس فتا کردستان:
جرایم مالی سایبری در کردستان 

32 درصد افزایش یافت
ســپهرغرب، گــروه خبــر: رئیــس پلیس فتا کردســتان 
گفــت: از ابتدای امســال تاکنون و در مقایســه با مدت 
مشابه پارســال، جرایم مالی ســایبری در کردستان 32 
درصــد افزایش و جرایــم اخالقی هــم 16 درصد کاهش 

یافته است.
ســرهنگ مهدی دانش پور روز شنبه اظهار کرد: در از 
ابتدای ســال جاری تا کنون شــاهد افزایش 41 درصدی 
جرایم سایبری در استان بوده ایم و 90 درصد جرایم هم 

کشف شده است.
وی ادامه داد: جرایم مالی 58 درصد، جرایم اخالقی 
21 درصد و ســایر جرایم از جملــه اخاذی و هتک حیثیت 

20 درصد در این مدت فراوانی داشته است.
رئیــس پلیس فتــا کردســتان اضافه کرد: پیشــگیری 
همیشــه مقــدم بوده اســت و هــر جا که اطالع رســانی 
برای پیشــگیری از وقوع جرایم سایبری با کمک رسانه ها 

بهتر بوده از وقوع جرایم کاسته شده است.
ســرهنگ دانش پــور یــادآور شــد: بــا درایــت خــوب 
فرمانــده انتظامی کردســتان و تعامــل خوبی که ایجاد 
کرده اســت شــاهد موفقیت های خوبــی در بخش های 

مختلف انتظامی ازجمله حوزه فتا هستیم.
وی گفت: اخیرًا دو نفر که با ارسال پیامک های جعلی 
لینک دار با سیم کارت های شخصی به شهروندان و هک 
گوشــی همراه اقدام به کالهبرداری می کردند دســتگیر 

شدند.
از  شــکایت  چندیــن  وصــول  بــا  داد:  ادامــه  وی 
شــهروندان مبنی بر کالهبرداری از طریق ارســال پیامک 
جعلــی و هک شــدن گوشــی همراه آن ها و برداشــت از 
حساب هایشــان، پلیس فتا با هماهنگــی مقام قضائی 
در یک عملیات پلیســی متهمین را شناســایی و دستگیر 
کــرد و در تحقیقات انجام شــده مشــخص شــد حدود 
300 میلیــون ریــال از حســاب ایــن شــکات کالهبرداری 

شده است.
رئیس پلیس فتا کردســتان هشــدار داد: شهروندان 
در صورت دریافت پیامکی از ســیم کارت های شخصی با 
لینک هــای جعلی با عناوین مختلف ازجمله ســامانه ثنا 
و یارانه معیشتی و غیره اعتماد نکنند و از کلیک بر روی 

لینک های جعلی خودداری نمایند.
ســرهنگ دانش پور افزود: شــماره 096380 شماره 
تمــاس مرکــز فوریت هــای ســایبری اســت کــه تمــاس 
شــهروندان بــه ایــن شــماره در پیگیــری جرایــم، بســیار 

کمک کننده بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم:
بهسازی مسیرهای منتهی به پایانه  مرزی 

مهران درحال انجام است
سپهرغرب، گروه خبر: مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جــاده ای ایالم با اشــاره به تالش راهــداران اداره کل در 
ســطح جاده های استان جهت ســهولت در تردد زائران 
در روزهای منتهی به برگزاری اربعین حســینی )ع( گفت: 
عملیات بهســازی مسیرهای ارتباطی منتهی به مهران و 
پایانه مســافربری شهید حاج قاسم ســلیمانی در حال 

انجام است.
ســید زاهدیــن چشــمه خاور اظهــار کــرد: عملیات 
خط کشــی 150 کیلومتــر، نصــب 36 متــر مربــع تابلو 
تأمیــن  و  دیــد  افزایــش  جهــت  خاکبــری  اطالعــات، 
شــانه راه، در مســیر کنجانچــم، ایجاد حفــاظ خاکی، 
پاکســازی حاشــیه نیوجرســی و تســطیح مــکان برای 
اســتقرار موکب هــا در شهرســتان چرداول در مســیر 
ارتباطــی حمیــل- ایالم - مهران - مرز، انجام شــده 

است.
وی افزود: در مســیر قالجه- ایــوان- ایالم نیز بیش 
از 50 کیلومتر خط کشــی، نصب 70 عدد تابلو، تســطیح 
بــا  پایــه گاردیــل  آشکارســازی  راه،  و رگالژ 12 کیلومتــر 
نصب شــبرنگ، ایمن ســازی پل ها، و پاکســازی حاشــیه 
نیوجرســی مســیر از دیگر اقدامات انجام شــده در این 

مسیر ارتباطی بوده است.
ایــالم  جــاده ای  حمل و نقــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
یــادآور شــد: در دیگر مســیرهای ارتباطی چــون ایالم- 
ملکشــاهی- مهــران نیــز چهار هــزار و 700 متــر روکش 
آســفالت، تعمیــرات گاردیــل برخی محورهــا، انجام یک 
کیلومتر شانه ســازی، ایجاد حفاظ بتنــی خاکی به طول 

یک کیلومتر انجام شده است.

خبر رفع مشکل کم آبی دوشان سنندج تا پایان مرداد
سپهرغرب، گروه خبر: شهریور پارسال بود که 
مشــکل کم آبی و قطعــی آب روزانه در روســتای 
)شــهرک( دوشان سنندج رسانه ای شد و اکنون 
در آســتانه یک ســالگی آن، مســئوالن می گویند 
تــا تحقق وعده آبرســانی بــه این منطقــه چیزی 

نمانده است.
روســتای دوشــان یا بهتر بگویم روستا-شــهر 
دوشان، در پنج کیلومتری جنوب شرقی سنندج 
قــرار گرفته و در ســال های اخیــر جمعیت مهاجر 

زیادی را در خود جای داده است.
تــا ســال 1375 جمعیــت دوشــان به عنوان 
روســتایی بــزرگ، یــک هــزار و 430 نفــر بــوده که 
حاال به بیش از 14 هزار نفر یعنی 10 برابر رســیده 

است.
بــاال بــودن قیمــت زمیــن و اجاره مســکن در 
سنندج و راحتی کار برای ساخت و ساز غیرمجاز، 
ایــن شــهر و  از مــردم  جمعیــت قابــل توجهــی 
روســتاییان مهاجر را به ســمت دوشان و نواحی 

منفصل شهری دیگر کشانده است.
آمــاده  و  جمعیــت  ســریع  افزایــش  همیــن 
نبودن زیرســاخت ها، مشکالتی )از جمله تأمین 
آب( را برای ســاکنان این شهرک ایجاد کرد و حاال 
چند ســال اســت که مردم این روستا )شهرک( با 
مشکل کم آبی شدید دست و پنجه نرم می کنند.
در یک روز تابســتانی گرم باز هم به این روستا 
رفتم. همان ابتدای روســتا، ســاخت و ســازهای 
جدیــد خودنمایی می کرد. مشــخص بــود که با 
وجود کمبود و نوسان آب، اشتیاق برای ساخت 

و ساز در دوشان زیاد است.
بعد از طی حدود 500 متر از محدوده روستا، 
چشــمم به تابلوی دهیــاری افتــاد و طبق وعده 
قبلــی، بــرای اطــالع از آخریــن وضعیت مشــکل 

نوسان و کمبود آب، راهی آنجا شدم.

  رفــع مشــکل کم آبی دوشــان تا حدود 
15 روز دیگر

دهیــار دوشــان از اینکــه پــس از یک ســال از 
انتشار گزارش قبلی، همچنان پیگیر وضعیت آب 
این روســتا هستم، ابراز خوشــحالی کرد و گفت: 
پارسال مشکل کم آبی در این روستا بحرانی بود 
ولــی امســال تا حــدود زیــادی به دلیــل افزایش 

دبی آب شهری، این مشکل کمتر شده است.
پیمــان جهانگیری ادامه داد: زیرســاخت ها و 
دو حلقه چاه تعبیه شــده برای دوشــان مربوط 
بــه 20 ســال پیــش و بــرای 250 خانــوار طراحی 
شــده بــود و حــاال جمعیت بــه پنج هــزار و 400 

خانوار افزایش یافته است.
وی افــزود: بــرای رفــع این مشــکل، پارســال 
چاهی در مرکز تحقیقات کشاورزی )واقع در سه 
کیلومتری روســتا( حفر و قرار شــد برای رفع این 

مشکل کاری صورت گیرد اما طی نقل و انتقاالت 
دولت های گذشته و ســیزدهم، مشکالتی پیش 

آمد و کار متوقف شد.
دهیار دوشــان اضافه کرد: فروردین امســال 
بــا دخالــت اســتاندار، این مشــکل برطــرف، چاه 
مذکــور راه انــدازی و خــط انتقال دو هــزار و 800 
متــری ایجاد شــده و فقط کارهــای جزئی مانده 

است که به زودی تمام می شود.
جهانگیری با اشاره به ظرفیت 300 مترمکعبی 
منبــع آب روســتا و لــزوم ارتقــای آن، ایــن خبر را 
هم داد که مدیرعامل شــرکت آبفــا قول داده تا 

حدود 15 روز آینده این چاه وارد مدار شود.
وی گفت: درســت اســت بــا وارد مدار شــدن 
این چاه مشــکل کم آبی دوشان تا حدود زیادی 
برطرف می شــود اما در کنار آن سیل جمعیت به 
سمت روســتا روانه و اشتیاق مردم برای ساخت 
و ساز بیشتر می شود و در نتیجه مصرف آب هم 

افزایش می یابد.
این مســئول انتقاد شــدیدی از بنیاد مسکن 
بابــت دریافــت مجــوز  افــزود: مــردم  داشــت و 
ســاخت و ســاز باید پول زیادی به بنیاد مســکن 
بدهند و همین باعث شــده که اغلب به ســمت 
ســاخت و ســاز غیرمجاز بروند، ضمــن اینکه این 
نهــاد در قبال دریافت پــول برای مجوز، خدماتی 
هم از جمله در بحث طرح هادی ارائه نمی دهد.

  دغدغــه چنــد ســاله اهالــی و درد دل 
هایشان

به روســتا رفته و با چند تن از اهالی گفت و گو 
کردیم.

پیرمــردی جلــوی مغازه اش نشســته بــود. تا 
راجــع به کم آبی ســؤال کردم فــورًا داخل مغازه 
رفت و شیر آب را باز کرد و گفت نگاه کن آب قطع 

شده تا شب هم وصل نمی شود.
عــزت اهلل نــادری تانکــر آب روی پشــت بــام را 
نشــانم داد و گفت که هفته ای یــک بار این تانکر 
را بــا هزینه 70 هزار تومان پر و برای شست وشــو 
وضعیــت  اســت  ســال   6 و  می کنیــم  اســتفاده 

زندگیمان این است.
باز هم داخل روستا گشتی زدم و این بار چند 
بانوی دوشــانی را دیدم که جلوی منزل نشسته 

بودنــد. همیــن کــه راجع به مشــکل آب ســؤال 
کردم دردلشان شروع شد. مریم خانم می گفت: 
اآلن کــه ســاعت 11 اســت آب قطــع می شــود تــا 
غروب وصل نمی شــود. ناچاریم که آب چشــمه 
نیســت  مشــخص  کــه  کنیــم  اســتفاده  روســتا 

بهداشتی باشد.
چنــد کوچــه پایین تــر چشــمه آب را دیدم که 
چنــد نوجوان مشــغول پر کردن دبه هایشــان از 
آن بودنــد. یکــی از اهالی هم آنجا بود و گفت که 
14 سال است در دوشان زندگی می کند و حدود 
6 ســال اســت که با مشــکل کم آبی و قطعی آب 

دست و پنجه نرم می کنند.
زاهــد وکیلــی گفــت کــه وقتــی هــم آب وصل 
می شــود حــدود 20 دقیقــه فقــط هــوا از داخل 
لولــه بیــرون می آیــد و ادامــه داد: ناچاریم برای 
شــرب، از آب چشمه اســتفاده کنیم و اینقدر آب 

از چشمه آوردیم خسته شدیم.
وی اضافــه کرد: ماه گذشــته 170 هزار تومان 
قبض آب پرداخت کردم که بیشــترش مربوط به 

هوای داخل لوله ها است.

  هزینه کــرد هزار میلیــارد ریالی در بحث 
آبرسانی به دوشان

در همیــن رابطــه بــا مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضــالب کردســتان هــم صحبــت کردیــم که به 

بعضــی اقدامات انجام شــده برای رفع مشــکل 
آب دوشــان اشــاره کــرد و گفت: حفر یــک حلقه 
در  واقــع  کشــاورزی  تحقیقــات  مرکــز  در  چــاه 
کمربندی بهشــت محمدی و نیرورســانی و خرید 
انشــعاب برق ســه فاز جهــت راه انــدازی چاه آب 
شــرب مرکز تحقیقات و تکمیل اتاقک ســرچاهی 
چاه مرکز تحقیقات، از جمله این اقدامات است.

تجهیز و راه اندازی چاه مرکز تحقیقات شــامل 
خرید و نصب تابلو برق، الکتروپمپ شــناور، لوله 
و اتصــاالت و مخازن آب ژاول، اجرای خط انتقال 
چــاه بطول یک هزار و 300 متــر با لوله پلی اتیلن 
110 تا ســه راهی دوشــان، ایجاد اتصال در محل 
ســه راهی دوشــان و احــداث دو بــاب حوضچه 
شــیرآالت، اجرای خط انتقال بــه طول یک هزار و 
200 متر با لوله پلی اتیلن ســایز 200 از ســه راهی 
دوشــان تــا ایســتگاه پمپاژ میــان راهــی، از دیگر 
اقداماتی بود که محمد فرهاد به آن اشاره کرد.

او همچنین به خرید لوله و اتصاالت به منظور 
راهــی،  میــان  پمپــاژ  ایســتگاه  ســاختار  اصــالح 
احداث خــط انتقــال 200 میلی متری از ایســتگاه 
میان راهی تا مخزن گرمی به طول 3.5 کیلومتر 
بــرای افزایش ظرفیــت انتقال و اصــالح و اجرای 
شــبکه توزیع آب بطول پنج کیلومتر در راســتای 

اصالح قطر و زون بندی شبکه اشاره کرد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب کردســتان 
اعتبار هزینه شــده برای رفع مشــکل آب دوشان 
را تاکنــون بیــش از 100 میلیارد ریــال اعالم کرد و 
افــزود: عامــل اصلی تنــش آبی دوشــان به ویژه 
در فصل گرم ســال اســتفاده از چاه های مجاز و 
غیرمجاز کشاورزی است که باعث کاهش آبدهی 
چاه هــای تأمیــن آب موجود دوشــان می شــود 
هرچند که افزایش ســاخت و ســازهای غیرمجاز 
و همچنین انشــعابات غیر مجــاز این موضوع را 

تشدید می کند.
فرهــاد اظهار کرد: حفر چاه در مرکز تحقیقات 
جهــاد کشــاورزی گریــزه کــه بــه اتمام رســیده و 
همچنیــن قطــع انشــعابات غیــر مجــاز، برنامــه 
کوتاه مدت شــرکت آبفا برای رفع مشکل کم آبی 

روستای دوشان است.
انتقــال  خــط  از  آب  تأمیــن  داد:  ادامــه  وی 
جاده ســاحلی به طول 10 کیلومتر شــهر سنندج 
و کمربنــدی بهشــت محمــدی و ســاخت مخزن 
5000 متــر مکعبــی با اعتبــار مورد نیــاز یک هزار 

میلیارد ریال، جزو برنامه های بلند مدت است.
واقعیت این است که به هر حال این روستا- 
شــهر، مهاجرپذیــر بــوده و هــر روز بــر ســاخت و 
ســازها و ســاکنان آن افزوده می شود، پس بهتر 
ایــن اســت با تأمیــن آب پایدار و زیرســاخت های 
دیگــر، زمینه زندگی همراه بــا امکانات مورد نیاز 

را برای آنان فراهم کرد.

مردم بابت دریافت مجوز ساخت و ساز 
باید پول زیادی به بنیاد مسکن بدهند و 

همین باعث شده که اغلب به سمت ساخت 
وند، ضمن اینکه این نهاد  و ساز غیرمجاز بر
، خدماتی  در قبال دریافت پول برای مجوز

هم از جمله در بحث طرح هادی ارائه 
نمی دهد.

آتش سوزی در 153 هکتار از منابع طبیعی 
کردستان

کاهش 80 درصدی وقوع آتش سوزی منابع طبیعی در استان

ســپهرغرب، گــروه خبــر: مدیــرکل منابــع 
طبیعــی و آبخیزداری کردســتان گفت: 153 
هکتــار از منابــع طبیعــی اســتان طــی چهار 

ماهه امسال طعمه حریق شده است.
فقــره   23 وقــوع  از  شــریفی پور  بهــزاد 
آتش ســوزی در منابــع طبیعــی اســتان طی 
چهــار ماهه امســال خبــر داد و اظهــار کرد: 
153 هکتــار از منابــع طبیعــی کردســتان در 

این مدت درگیر حریق شده است.
مــدت مشــابه ســال  در  گفتــه وی،  بــه 
گذشــته 115 فقــره حریق دریک هــزار و 619 
هکتار از مراتع استان دچار آتش سوزی شد.
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
کردستان در ادامه عنوان کرد: امسال هیچ 
مــورد آتش ســوزی در جنگل های در دســت 

کاشت استان رخ نداده است.
و  عینــی  نمونــه  افــزود:  شــریفی  پور 
دستاورد ملموس اقدامات آگاهی بخشی و 
اطالع رسانی در بخش آتش سوزی جنگل ها 
در  درصــدی   80 کاهــش  اســتان،  مراتــع  و 
ســطح  در  درصــدی   91 و  فقــرات  تعــداد 

آتش سوزی است.
وی بــه همــکاری مطلــوب انجمن هــای 
مردم نهــاد و همیــاران طبیعــت در مناطــق 
جنگلــی بــرای اطفــای حریــق اشــاره کــرد و 
گفت: جلب همکاری دهیاران، فرهنگ سازی 
با استفاده از چهره های فرهنگی و تأثیرگذار 

و  ترویجــی  دوره هــای  برگــزاری  و  اســتان 
آموزشی ازجمله برنامه های اداره کل منابع 

طبیعی در این راستا است.
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
افــزود:  ســخنانش  ادامــه  در  کردســتان 
بازتــاب برگزاری موفق نخســتین جشــنواره 
منابــع طبیعــی و رســانه در کشــور موجــب 
گام  در  و  اســتان  در  آن  برگــزاری  تــداوم 
دیگــر منطقــه ای و نیز ملی شــده که در این 
راســتا ســنندج به عنــوان دبیرخانــه دائمی 
رســانه  و  طبیعــی  منابــع  جشــنواره های 

پیشنهاد شده است.
بــه گفتــه شــریفی پور، فراخــوان دومین 
دوره برگــزاری جشــنواره منابــع طبیعــی و 
رســانه اســتان نیز در ابتدای تیرماه انتشــار 

یافته است.
وی گفت: در دو ســال گذشــته این اداره 
کل بــا عملکرد خــوب، رتبه برتر کشــور را به 

خود اختصاص داده است.
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
کردستان اعالم کرد: این عملکرد در مجموع 
اقدامــات عملکــردی نظیــر تثبیــت مالکیت 
و حدنگــری اراضــی ملــی، ارتقــای پوشــش 
حفاظتی، اقدامات آموزشــی، اطالع رســانی 
و فرهنگ ســازی و اجــرای پروژه هــای منابــع 

طبیعی و آبخیزداری بوده است.
مهم تریــن  از  یکــی  افــزود:  شــریفی پور 
جنــگل کاری  توســعه  زمینــه  در  اقدامــات 
اجــرای طرح زراعت چوب اســت که از ســال 
1399 یک میلیون اصله نهال صنوبر در بین 
بهره برداران توزیع شــده و به ثمر نشســتن 
این طرح سه سال طول می کشد و مجریان 
این طرح بعد از این مدت می توانند شــاهد 

سودآوری باشند.
وی اضافــه کــرد: اجرای طرح هــای منابع 
طبیعی عالوه بر کارکردهای زیست محیطی، 
برای منابع آبی اســتان هم مهم اســت و در 
صورت خدشــه به این عرصه هــا باید منتظر 
صدمه های شدید به منابع آبی هم باشیم.

شهرداری منطقه دو همدانشماره آگهی:  16956  شماره م الف 788

عمومی مناقصــه  گهئ  آ
              شــهرداری منطقه 2 همدان در نظر دارد نســبت به واگذاری پروژه های عمرانی زیر ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شــرایط 
اقــدام نمایــد. لــذا از پیمانــکاران دارای صالحیت و ظرفیــت کاری ، دعوت بعمل مــی آید جهت دریافت اســناد و اوراق مربوط به  مناقصــه ، از تاریخ  

1401/05/18  تا 1401/05/20 به آدرس سامانه تدرکات الکترونیکی دولت  )سامانه ستاد( مراجعه نمایند.

خالصه شرایط شرکت در مناقصه 
1-حداکثر مهلت قبول پیشنهادها و تحویل و بارگذاری اسناد و اوراق مناقصه در سامانه تدرکات الکترونیکی دولت ، به مدت 10روز از 1401/05/20 

لغایت 05/31 /1401خواهد بود . 
2- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید  ,یا اینکه حداکثر ظرف 7 روز از تاریخ ابالغ نتیجه به ایشــان نســبت به ارائه تضمین انجام تعهدات 
اقدام نکند ،لذا سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال عمل خواهد شد .
3- مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه طبق جدول مندرج به صورت اســناد خزانــه یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماه یــا واریز نقدی 
که میبایســتی به شــماره حســاب IR 150600740501103331333002 شــهرداری منطقه 2همدان نزد بانک قرض الحســنه مهر ایران  واریز گردد 

میباشد. 
4- کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد . 

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج میباشد . 
6- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار میباشد . 

7- شــرکت در مناقصــه و دادن پیشــنهاد بــه منزله قبول شــرایط و تکالیف شــهرداری همدان موضوع مــاده 10 آیین نامه معامال تی شــهرداری 
میباشد .

8-بهای پیشــنهادی باید از حیث مبلغ مشــخص، معین و بدون ابهام بوده و در ســامانه بارگذاری و امضای الکترونیکی شــود.درصورت تعارض 
مبلغ حروفی با عددی، مبلغ درج شده به حروف مالک خواهد بود.

9-هنگام بارگذاری اسناد، داشتن رتبه مورد نیاز، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل،روزنامه آخرین تغییرات اعضای شرکت الزامی 
اســت و کلیــه صفحات مدارک می بایســتی حتما بــا امضا الکترونیکی افراد مجاز )گواهــی امضا صاحب امضا مجاز از دفاتر رســمی( و ممهور به مهر 

شرکت طبق آخرین تغییرات باشد.
10-تضمین افرادی که در مناقصه برنده نگردیده به استثناء نفر اول و دوم یک هفته پس از ابالغ صورتجلسه کمیسیون معامالت مسترد می گردد.
* بدیهی اســت حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان تعیین شــده در جدول، از برنده مناقصه اخذ و تضمین شرکت در 

مناقصه نفر دوم آزاد خواهدشد.
11- اعتبار پروژه از محل درآمدهای عمومی شهرداری منطقه 2 همدان می باشد.

12- زمان و مکان بازگشــایی پاکت ها مورخ 1401/06/02 ســاعت 17:00 واقع در  شــهرداری مرکزی خواهد بود .)حضور نمایندگان پیمانکاران در 
این جلسه بالمانع است(

13- برای کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 32513815-081 تماس حاصل نمایید ،ضمنا جهت اطالع از ســایر شــرایط تکمیلی به اســناد 
مناقصه مراجعه گردد.

14- ضمنًا مشاهده اطالعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس www.hamedan.ir  امکانپذیر میباشد . 

مبلغ برآورد اولیه نام پروژهشماره مناقصه
)ریال(

مدت 
پیمان

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال(
رتبه پیمانکار

مبلغ تضمین 
انجام تعهدات 

)ریال(
تعدیل

2001090334000073
پیاده رو سازی 
میدان آرامگاه 

بوعلی
حداقل پایه 5 31,000,000,000 ماه19,130,191,551

حقوقی رشته  ابنیه 
پنج درصد کل 

تعلق می گیردمبلغ پیمان

2001090334000074

تهیه و حمل 
ونصب سرویس 

نگهداری آسانسور 
سطح منطقه 2

2550,000,000 ماه11,000,000,000

دارای گواهینامه 
صالحیت از اداره 

استاندارد و صنف 
آسانسور و پله برقی

پنج درصد کل 
تعلق نمی گیردمبلغ پیمان
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خبــــــر 30 کیلومتر از محور پاوه به مریوان 
بهسازی شد

ســپهرغرب، گروه خبر: رئیس اداره راهــداری و حمل ونقل 
جــاده ای شهرســتان پــاوه گفــت: بــا تــالش راهــداران ایــن 
شهرســتان 30 کیلومتــر از محــور پاوه در اســتان کرمانشــاه 
بــه مریــوان در اســتان کردســتان با اعتبــار 24 میلیــارد ریال 

بهسازی و آسفالت شد.
»ابراهیم شهریاری« روز شنبه افزود: محور پاوه- نودشه- 
مریــوان 108 کیلومتــر اســت کــه 58 کیلومتــر آن در حــوزه 
اســتحفاظی شهرســتان پــاوه و 50 کیلومتــر آن نیــز در حوزه 

شهرستان های سروآباد و مریوان در استان کردستان است.
وی ادامــه داد: با تهیه، حمل و پخــش و تراکم بیش از یک هزار 
و 200 ُتــن آســفالت، 30 کیلومتر از محور پاوه به مریــوان در حوزه 

استحفاظی این شهرستان که رویه مناسبی نداشت، بهسازی شد.
رئیــس اداره راهــداری و حمل ونقــل جاده ای شهرســتان 
پــاوه با بیــان اینکه پــروژه به صورت امانی اجرا شــده اســت، 
اظهار کرد: 400 ُتن آســفالت در مســیر زلته به نودشــه، 350 
ُتن در محور نودشــه- ســه راهی ملنــدو و 450 ُتن در محور 
ملنــدو بــه گردنه تتــه )انتهای حوزه اســتحفاظی شهرســتان 

پاوه( به کارگیری شده است.

شــهریاری گفــت: با اجــرای این پــروژه عبورومــرور کاربران 
جاده ای در این محور مهم و ُپرتردد تسهیل و آسان شد.

محور پاوه– نودشه- مریوان محوری کوهستانی و گردشگری 
بــوده که بخــش زیادی از آن بر مناطقی از اقلیم کردســتان عراق 
مشرف است و با چشم غیر مسلح شماری از شهرها و روستاهای 
کردستان عراق و سد دربندیخان قابل مشاهده بوده که در فصل 
بهار و تابستان مقصد سفر گردشگران از اقصی نقاط کشور است.

روضه ای در سکوت؛ اوج دلدادگی 
به شهید دشت کربال

ســپهرغرب، گــروه خبــر: بــرای نخســتین بار بــود کــه 
جلســه روضــه ای مختــص خودشــان برگــزار می شــد و 
می توانســتند با تمــام وجود و بدون دغدغه، عشــق و 
ارادتشــان را به امام حسین )ع( و شــهدای دشت کربال 

نشان دهند.
ناشــنوایان روز شــنبه در حســینیه میــدان جلیلــی 
کرمانشــاه مقدمــات روضــه ای را فراهــم می کردنــد که 
ســال ها آرزوی آن را داشــتند و برای برگزاری آن ســر از پا 
نمی شــناختند؛ چراکه آن ها به دلیل مشــکلی که دارند، 
نمی تواننــد از مجالس روضه عمومی اســتفاده کنند و 

باید متن روضه برای آن ها با زبان اشاره ترجمه شود.
در این مجلس اشــارات دســت و لب روایتگر حوادث 
تلخی بود که 1400 سال پیش در کربال اتفاق افتاده بود 
و حکــم زبــان پیدا کرده و ســکوت این روضــه بلندترین 
فریادی بود که در وصف امام ســوم شیعیان و یارانش 

در کرمانشاه، سر داده شد.
ایــن نخســتین همایــش روضــه ســکوت بود کــه با 
مؤسســه  ناشــنوایان،  ورزش هــای  هیئــت  همــکاری 
فرهنگــی و هنــری آیت اهلل جلیلی، هیئت یــا زهرا )س( و 
انجمن و کانون ناشنوایان استان کرمانشاه برگزار شد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:
رئیس جمهور بر جبران تمام خسارات 

سیل تأکید دارد
سپهرغرب، گروه خبر: رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشــور با بیان اینکه خسارات ســیل توسط کارشناسان 
بخش هــای مختلــف درحال برآورد اســت، گفــت: تأکید 
رئیس جمهور بر جبران تمامی خســارات ســیل به مردم 

است.
»محمدحســن نامــی« روز شــنبه در جریــان بازدید 
از روســتای آهنگــران در جمــع خبرنگاران افــزود: حجم 
وســیعی از سیل در کشور توســط پدیده مونسون رها 
شــد و بــا توجه بــه اینکــه وضعیــت و رفتار تــوده قابل 

پیش بینی نبود، خساراتی از این سیل ایجاد شد.
وی بیــان کرد: با توجه به حجم عظیم بارشــی که در 
کشــور رخ داد و حجــم آبــی که فــرو ریخــت، تاکنون 78 
نفر جان خود را از دســت داده اند که البته آمار کشته ها 
زمانی دقیق اعالم می شــود که به تأیید پزشکی قانونی 
برســد که فرد در ســیل یا تخریب بر اثر سیل فوت شده 

است.
رئیــس ســازمان مدیریــت بحران کشــور ادامــه داد: 
آمــار  آمــار اهمیــت باالیــی دارد و همچنیــن  دقــت در 
مفقودی هــای ناشــی از ســیل هــم 26 نفر اعالم شــده 

است.
نامی بیان کرد: میزان خســارات توســط کارشناسان 
بخش هــای مختلــف درحال برآورد اســت و بــه احتمال 
زیــاد در چهارشــنبه آینــده در هیئت دولت یــک تنخواه 
اولیه برای همه استان های درگیر پیش بینی و براساس 
میــزان خســارت بــرای رفــع نیازهــای اولیــه مشــخص 

می شود.
وی گفت: حدود یک هفته پیش در غرب اروپا ســیلی 
آمــد کــه طبق آمــار اعالم شــد 184 نفر فوتــی و بیش از 
یک هــزار و 500 نفر مفقــودی دارند؛ این آمار تنها یک بار 

اعالم شد، اما خبر متروپل حدود 300 بار مرور شد.
رئیــس ســازمان مدیریت بحــران کشــور اضافه کرد: 
هرچنــد دارای نواقصــی در بخش پیشــگیری هســتیم، 
امــا بــا مدیریــت خــوب مســئولین و گروه هــای جهادی 
توانســتیم از سطح وسیع خســارات در کشور جلوگیری 

کنیم.
نامــی بیــان کــرد: قــوه قضائیــه، نیــروی انتظامــی و 
نیروهــای امنیتــی نیــز در این بیــن فعالیت هــای خوبی 

داشتند و همواره پای کار بودند که جای تقدیر دارد.
بارندگی 72 میلی متری هفتم مردادماه شهرســتان 
فراهــان موجــب ســیل و آب گرفتگــی شــدید روســتای 

آهنگران شد.

خبر رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی در کرمانشاه:

ی شد 6 میلیون اطالعات از سارقان سابقه دار کشور جمع آور
استاندار کرمانشاه: زمینه های ارتکاب سرقت در استان از بین برود

ســپهرغرب، گروه خبــر: رئیس پلیــس آگاهی 
بــا  اســالمی  جمهــوری  انتظامــی  فرماندهــی 
اشــاره به شناســایی حدود 750 نفر از سارقان 
ســابقه دار کشور و تشــکیل بانک های اطالعاتی 
از آن هــا، گفــت: درمجمــوع حــدود 6 میلیــون 
ایــن  در  و  جمــع آوری  افــراد  ایــن  از  اطالعــات 

بانک ها نگهداری می شود.
روز  قنبــری«  »محمــد  ســرتیپ  ســردار 
اســتان  ســرقت  بــا  مبــارزه  قــرارگاه  در  شــنبه 
کرمانشــاه کــه بــا حضــور اســتاندار و مدیــران 
دســتگاه های اجرایی در ســالن جلســات دفتر 
برگــزار شــد،  انتظامــی کرمانشــاه  فرماندهــی 
اظهار کرد: این قــرارگاه کمک می کند با حضور 
مدیــران  و  مختلــف  اجرایــی  دســتگاه های 
بــرای پیشــگیری  مربوطــه راهکارهــای بهتــری 
از ســرقت اندیشــیده شــده و شــاهد کاهــش 
وقــوع ســرقت به عنــوان یکــی از مخرب تریــن 

آســیب های اجتماعی باشیم.
وی بــا بیــان اینکــه قــرارگاه مبارزه با ســرقت 
کرمانشــاه جزء فعال ترین قرارگاه های کشوری 
است، خاطرنشان کرد: پلیس و دستگاه قضائی 
به تنهایــی نمی توانند معضل ســرقت را که جزء 
مهم تریــن معضالت اجتماعی اســت، ریشــه کن 
کننــد؛ بلکه برای برخورد با این پدیده نیاز اســت 
همه دســتگاه های اجرایی وظایف خود را انجام 
داده و بــا نهادهــای یادشــده همســو و همراه 

باشند.
ســردار قنبــری بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه 
اهتمام بسیار خوبی در راستای مقابله با جرائم 
خصوصــًا بحث ســرقت در اســتان کرمانشــاه از 
ســوی پلیس وجود دارد، گفــت: همین اهتمام 
باعث شــده امروز میانگین جرائم استان نسبت 

به میانگین کشوری، پایین تر باشد.
رئیس پلیس آگاهی کشــور با اشاره به کشف 
62 درصــد ســرقت ها در اســتان کرمانشــاه طی 
چهار ماه سپری شــده از سال جاری، خاطرنشان 
کــرد: ایــن درحالــی بــوده که آمــار کشــف انواع 
جرائــم در این اســتان بــاالی 90 درصد و عمومًا 

در سریع ترین زمان ممکن است.
محاســبات  طبــق  کــرد:  تصریــح  وی 
صورت گرفته بین 95 تا 98 درصد جرائم استان 
در حــوزه ســرقت اســت و ایــن نشــان می دهد 
عمده کارها و برنامه ریزی ها باید به این ســمت 
معطــوف شــود و همه دســتگاه های مســئول 

هــم پای کار آمده و نقش خود را ایفا کنند.
کــردن  ارزیابــی  مطلــوب  بــا  قنبــری  ســردار 
وضعیت امنیت کرمانشــاه، یــادآوری کرد: با این 
وجــود به خاطــر بازنشــر بســیار گســترده جرائم 
رخ داده در فضــای مجازی، آن احســاس امنیت 
میــان مــردم وجــود نــدارد کــه ایــن هــم خــود 

معضل اســت و باید به دنبال رفع آن بود.
این مقام عالی رتبه انتظامی کشور همچنین 
با تقدیر از حمایت های دســتگاه قضائی اســتان 
و اقدامــات و برنامه هــای پلیــس، خاطرنشــان 
کــرد: انتظاری که از مســئوالن دســتگاه قضائی 
کرمانشــاه می رود، تداوم برخوردهای قاطعانه 
بــرای  بازدارنــده  احــکام  صــدور  درعین حــال  و 

مجرمان است.
وی در بخش دیگری از ســخنانش از آمادگی 
پلیــس آگاهی فراجا بــرای تأمین امنیــت زائران 
اربعیــن در مرزهای چهارگانه کشــور )خســروی، 
مهران، شــلمچه، چذابه( خبر داد و گفت: بحث 
تأمیــن امنیت زائــران اربعین جــزء اولویت هایی 

است که با جدیت دنبال می شود.
ســردار قنبــری تصریــح کــرد: محصــور بودن 
پارکینگ هــا، داشــتن روشــنایی کافــی، اســتقرار 
نگهبــان، قطعه بندی کــردن پارکینگ ها و تجهیز 
آن هــا بــه دوربین مواردی اســت کــه حتمًا باید 
پارکینــگ داران در ایــام اربعیــن حســینی )ع( به 

آن ها توجه ویژه داشته باشند.
استاندار کرمانشــاه نیز در این جلسه با بیان 
اینکــه ســرقت یکــی از معضــالت مهــم جامعــه 
به شــمار می رود که تأثیر منفــی زیادی بر روحیه 
مــردم دارد، گفــت: بایــد زمینــه ارتکاب ســرقت 

برای ســارقان را در استان از بین ببریم.
کــرد: پدیــده  »بهمــن امیری مقــدم« اظهــار 

ســرقت موضوعــی نگران کننــده اســت که همه 
دســتگاه ها بایــد اقــدام الزم بــرای پیشــگیری و 

مقابله با آن را انجام دهند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از 90 درصــد 
شهرســتان های  در  اســتان  ســرقت های 
صحنــه  کنــگاور،  غــرب،  اســالم آباد  کرمانشــاه، 
آنالیــز و  اتفــاق می افتــد، خواســتار  و هرســین 
بررســی نحوه ســرقت ها شــد و افزود: براساس 
بررســی های انجام گرفتــه بایــد برنامه ریزی های 
مقابلــه ای  و  پیشــگیرانه  اقدامــات  جهــت  الزم 

داشته باشیم.
ایــن  در  کــرد:  تصریــح  امیری مقــدم 
انتظامــی  فرماندهــان  و  فرمانــداران  راســتا 
شهرســتان های یادشــده بایــد در نشســت های 
مشــترک به بررسی نوع ســرقت های رخ داده در 
حوزه اســتحفاظی خود پرداخته و با هم فکری و 
برنامه های مشــترک به مقابله با سارقان و دیگر 

بپردازند. مجرمان 
اســتاندار کرمانشــاه همچنیــن بــا اشــاره به 
فــرم  لباس هــای  از  ســارقان  اســتفاده  ســوء 
دســتگاه های خدمات رســان مانند شــرکت های 
حتــی  و  شــهرداری  گاز،  بــرق،  فاضــالب،  و  آب 
پلیــس بــرای انجام ســرقت، خاطرنشــان کرد: از 
این پس دســتگاه های خدمات رســان درصورت 
نیــاز ارائــه خدمت در ســاعات شــب، حتمــًا باید 
هماهنگی های الزم را با کالنتری و پاسگاه محل 

به عمل آورند.
وی افزود: موضوع دیگری که برای پیشگیری 
از سرقت باید انجام داد، تعیین تکلیف پارکینگ 
بیمارســتان ها اســت؛ ایــن مراکز درمانــی حتمًا 
باید نســبت به ایجاد پارکینگ و استقرار نگهبان 
اقــدام کننــد، چراکــه بخــش قابــل مالحظــه ای 
از ســرقت ها در مقابــل بیمارســتان ها به خاطــر 

نبودن فضای پارکینگ اتفاق می افتد.
امیری مقدم همچنین از بهزیســتی خواســت 
با فراهم کــردن فضای نگهداری بــرای معتادان 
متجاهــر، زمینــه جمع آوری آن ها توســط پلیس 
از ســطح شــهر و جامعــه را فراهم کننــد، چراکه 

بخش عمده ای از ســارقان را این افراد تشــکیل 
می دهند.

نماینــده عالــی دولــت در اســتان کرمانشــاه 
و  پلمــب  و  ضایعاتی هــا  بــا  قاطعانــه  برخــورد 
تخریــب آن هایــی کــه فاقــد مجــوز بــوده و غیر 
قانونــی فعالیت می کننــد را هم مورد تأکید قرار 
داد و گفــت: خوشــبختانه دســتگاه قضائــی نیز 
همــواره بــرای برخورد بــا چنین اماکنــی پای کار 
آمــده و هر زمــان نیاز بــوده، مجوزهــای الزم را 

صادر کرده است.
وی درعین حال بــا ممنوع اعالم کردن خروج 
هرگونه ضایعاتی از ســطح استان حتی با وجود 
تــا  کــرد  را مکلــف  بارنامــه، شــهرداری  داشــتن 
تمامی ُپل های اســتان را به دوربین مداربســته 

مجهز کند.
امیری مقــدم افزایــش ایمنــی سیســتم های 
بانکــی و اعالم شــکایت دســتگاه های اجرایی از 
ســارقان اموال عمومی را هم مــورد تأکید قرار 
داد و گفــت: راه انــدازی گشــت های رضویون که 
گشــت مشــترک پلیس و بسیج اســت، می تواند 

دســتگیری  افزایــش  و  ســرقت ها  کاهــش  در 
سارقان مؤثر باشد.

از  دیگــری  بخــش  در  کرمانشــاه  اســتاندار 
ســخنانش از اهتمام و جدیت پلیس در برخورد 
بــا ســارقان نیــز قدردانــی کــرد و افــزود: امــروز 
مأمــوران انتظامی در خط مقدم امنیت بخشــی 

در جامعه قرار دارند.
از  دامن بــاغ  مهــدی  ســروان  شــهادت  وی 
مأمــوران کالنتری 15 شــریعتی به دســت اراذل 
و اوباش مســلح را نمونه ای از جان فشانی های 
پلیــس برای برقــراری نظــم و امنیــت در جامعه 
عنوان کــرد و گفت: ســختی های کار هرگز باعث 
نشــده پلیس از وظایف ذاتی خود عقب نشینی 

و در انجام آن ها سستی کند.
همــه  حمایــت  بــر  پایــان  در  امیری مقــدم 
و  کــرد  تأکیــد  پلیــس  اقدامــات  از  دســتگاه ها 
افــزود: مصوبات قــرارگاه مبارزه با ســرقت برای 
همــه ادارات و ســازمان های اســتان الزم االجرا 
بــوده و مدیران مکلف به پاســخگویی در زمینه 

مســئولیت و وظایف محوله خود هستند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه:

26 میلیارد تومان در سفر رئیس جمهور به بهزیستی 
کرمانشاه اختصاص یافت

ســپهرغرب، گروه خبر: مدیرکل بهزیســتی 
اســتان کرمانشــاه از اختصــاص 26 میلیــارد 
پروژه هــای  تکمیــل  بــرای  اعتبــار  تومــان 
نیمه تمام و برنامه های در دســت اجرای این 
نهاد در سفر رئیس جمهور به استان خبر داد 
و گفــت: این مصوبــات ابالغ شــده، اما هنوز 

اعتباری تخصیص داده نشده است.
افــزود:  شــنبه  روز  محمــدی«  »فرحنــاز 
مهم ترین طرح نیمه تمام بهزیســتی اســتان، 
مجتمــع فرهنگــی و ورزشــی شــهید ادیبــان 
شــهر کرمانشاه اســت که 50 درصد پیشرفت 
بــه  رئیس جمهــور  ســفر  در  و  دارد  فیزیکــی 
اســتان برای تکمیل آن هشت میلیارد تومان 

درنظر گرفته شده است.
میلیــارد   11 اختصــاص  از  همچنیــن  وی 
تومــان اعتبار بــرای تکمیــل، تجهیــز و تعمیر 
مراکز درمانی و فیزیوتراپی سازمان بهزیستی 

در سطح استان در این سفر خبر داد.
محمــدی در ادامــه بیــان کــرد: در ســفر 
رئیس جمهور به اســتان همچنین دو میلیارد 
تومان برای بازســازی، خرید و ساخت مسکن 

خانواده های دارای دو فرزند معلول اســتان 
با هم افزایی بنیاد برکت مصوب شده است.

کرمانشــاه  اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل 
همچنیــن گفــت: در راســتای خدمت رســانی 
بــه مددجویــان بهزیســتی و کمیتــه امــداد 
استان مانند گازکشــی و برق کشی و خدمات 
شــهرداری به طور مشترک پنج میلیارد تومان 
برای مددجویان در این سفر اختصاص یافته 

است.
   اختصــاص 29 میلیــارد تومان به اداره 
کل راه و شهرســازی بــرای ســاخت دو مرکــز 

نگهداری و کارآفرینی بهزیستی
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود 
با بیان اینکه در این ســفر بــرای تکمیل پروژه 
خانــه »هاجــر« شــهر کرمانشــاه که بــا هدف 
نگهداری شــبانه روزی زنان روانی زیر پوشش 
این نهاد ســاخته می شــود 19 میلیارد تومان 
اختصــاص یافتــه اســت، افــزود: ایــن پــروژه 
کــه توســط اداره کل راه و شهرســازی درحال 
ســاخت اســت، 45 درصــد پیشــرفت فیزیکی 

دارد.

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری دنا مدل 1401 به شماره پالک 195 ه 66 ایران 29 به 
 NAAW61HU0NE572664 153 و شماره شاسیH0073207 شماره موتور
بــه نــام مالــک طاهــره جمشــیدی خزلــی فرزنــد ســیروس بــه شــماره ملــی 

3241813541 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانون تعییــن تکلیــف وضیت ثبتــی اراضی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی:  برابــر رای شــماره 140160326003001022-
1401/04/23هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای احمد علی بداغ فرزند محمد به شــماره شناســنامه 47 صادره از اســدآباد همدان در 3/8 دهم )ســه و هشــت دهم ( دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه باغ معنب به 
مســاحت ششــدانگ 2691/05 متر مربع پالک شــماره 1315 اصلی واقع در اراضی باغات فخرآباد شهرستان اسدآباد در بخش شــش همدان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی کربالیی 
شــفیع فرزند مرحوم کربالیی رحیم به اســتناد بنده الف ماده یک قانون تعین تکلیف محرز گردیده اســت . لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار اول 1401/04/30 * تاریخ انتشار دوم 1401/05/14 * رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد- سیروس قلی زاده

شماره آگهی: 16864شماره م الف: 216

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانون تعییــن تکلیف وضیــت ثبتی اراضی و ســاختمان هــای فاقد ســند رســمی:  برابــر رای شــماره 140160326006000328 - 
14016032600600334 مورخه 03/16 /1401 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی ســید رســول موســوی بشــماره شناســنامه 969 کدملی 3930557746 صادره از مالیر فرزند جمال ســه دانگ مشاع و متقاضی فرشــته ساریخانی به شماره 
شناســنامه 37 کدملی 3933104041 صادره از مالیر فرزند ملک میرزا ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ اعیانی یکباب خانه به مســاحت 127/91 مترمربع قســمتی از اراضی پالک 2062 اصلی 
واقع بخش 1 مالیر خریداری از مالک رســمی محرز گردیده اســت.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 

اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/05/03 * تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/18 * رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان مالیر - حسن ابراهیم قاجاریان

شماره آگهی: 16856شماره م الف: 175

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی:  برابر رای شــماره 1401/237مورخ02/08/ 1401هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حشمت 
اله نور بخش فرزند باباخان به شماره شناسنامه 706 صادره ازاسدآباد درچهار سهم مشاع از9 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 351830/98 متر مربع در قسمتی 
از پالک 103 اصلی واقع دراســدآباد دهســتان چهاردولی اراضی روســتای پیرملو خریداری از مالک رســمی آقای غالم علی خســروی محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار اول 1401/05/18 * تاریخ انتشار دوم 1401/06/02 * رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد- سیروس قلی زاده

شماره آگهی: 16950شماره م الف: 241

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی:  برابر رای شماره 1401/215مورخ02/06/ 1401هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیروس نور 
بخش فرزند باباخان به شــماره شناســنامه 14790 صادره ازاســدآباد درچهار سهم مشاع از 9 سهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 351830/98 متر مربع در قسمتی 
از پالک 103 اصلی واقع دراســدآباد دهســتان چهاردولی اراضی روســتای پیرملو خریداری از مالک رســمی آقای غالم علی خســروی محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار اول 1401/05/18 * تاریخ انتشار دوم 1401/06/02 * رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد- سیروس قلی زاده

شماره آگهی: 16951شماره م الف: 243

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی : برابر رای شــماره 1401/1041مورخ04/26/ 1401هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سوسن 
شفیعی فرزند قربان به شماره شناسنامه 552 صادره ازاسدآباد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یه باب ساختمان و مغازه دارای کاربری مسکونی و تجاری به مساحت 125/55متر مربع 
در قســمتی از پالک 66 اصلی واقع دراســدآباد بلوار 22 بهمن پشــت بیمارستان امیر المومنین )ع( خیابان شهید محمد رسول رضایی کوچه شهید قنبری خریداری با واسطه از مالک رسمی 
آقای حاجی خان بکائی محرز گردیده اســت. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار اول 1401/05/03 * تاریخ انتشار دوم 1401/05/18 * رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد- سیروس قلی زاده

شماره آگهی: 16885شماره م الف: 223

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی: برابر رای شــماره 1401/1042مورخ04/26/ 1401هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرشته 
شــفیعی فرزند قربان به شــماره شناســنامه 12985 صادره ازاسدآباد در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یه باب ساختمان و مغازه دارای کاربری مســکونی و تجاری به مساحت 125/55متر 
مربع در قســمتی از پالک 66 اصلی واقع دراســدآباد بلوار 22 بهمن پشــت بیمارستان امیر المومنین )ع( خیابان شــهید محمد رسول رضایی کوچه شهید قنبری خریداری با واسطه از مالک 
رســمی آقــای حاجــی خــان بکائی محرز گردیده اســت. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم 

اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار اول 1401/05/03 * تاریخ انتشار دوم 1401/05/18 * رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد- سیروس قلی زاده

شماره آگهی: 16886شماره م الف: 221

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و ماده 13 آئیــن نامه قانــون تعیین تکلیف وضیــت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی:برابر رای شــماره 140160316014000490 مورخ 
1401/04/04 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه 2 تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانوم غم ناز رستمی فرزند اسکر شماره شناسنامه 49 صادره از سر پل ذهاب دارای ششدانگ ساختمان به مساحت 247/27 متر مربع در قسمتی از پالک 20 اصلی 
واقــع دربخش ســه حومه کرمانشــاه خریداری از مالک رســمی آقای/پرویــز خنجری و رضا درکه محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/05/04 * تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/18 * سعید سلیم فر  - رئیس ثبت اسناد وامالک

شماره آگهی: 16895شماره م الف: 899

آگهي فقدان سند مالکیت :چون اقاي قربان عبدالملکي فرزند احمد شماره ملي 3931515486 مالک ششدانگ پالک ثبتي 69 فرعي از 15 اصلي بخش دو مالیر با ارائه دو برگ استشهاد 
محلي که امضاء گواهان در دفترخانه اســناد رســمي شــماره 110 مالیر گواهي گردیده و برابر درخواست شماره 140162658816000023 مورخ 1401/04/20 دفترخانه اسناد رسمي شماره 
110 مالیر اعالم داشته که سند مالکیت دفترچه اي به شماره سند 537907 سري الف / 88 ذیل ثبت 12678 صفحه 118 دفتر 106 امالک بخش مربوطه مفقود گردیده و درخواست صدور 
ســند مالکیت المثني نموده اســت، لذا مراتب باســتناد تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت، یک نوبت آگهي مي شــود تا چنانچه کســي مدعي وجود ســند مالکیت نزد خود یا انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم باشــد از تاریخ نشــر این آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید دریافت نماید تا 
مورد رســیدگي قرار گیرد؛ بدیهي اســت پس از انقضا مدت مذکور در صورت عدم وصول اعتراض و عدم ارائه ســند مالکیت یا ســند معامله؛ طبق مقررات و پس از طي مراحل قانوني نسبت 

به صدور ســند مالکیت المثني اقدام و سند اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

مرتضی مسعودی - معاون اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر
شماره آگهی: 16954 شماره م الف: 193



6w w w . s e p e h r p r e s s . i r

  1401 مـــرداد   18 سه شـــنبه   
 ســـال دوازدهـــم  شـــماره 2363 

ضرورت سرمایه گذاری شهرها در جشنواره ها

سپهرغرب، گروه شهرT فستیوال ها، مزایای 
بســیاری نظیــر برندســازی و رونــق اقتصــادی و 
فرهنگــی را برای شــهرها بــه ارمغــان می آورند، 
بنابراین برگزاری آن هــا باید در رأس برنامه های 

مدیران قرار بگیرد.
هفته هــای  آخــر  در  آمریکایــی  شــهرهای 
تابســتان، میزبــان جشــنواره ها و رویدادهــای 
بســیاری از مراسم بزرگداشــت ویلیام شکسپیر 
)بزرگ تریــن نویســنده زبــان انگلیســی از نظــر 
دوستداران ادبیات( گرفته تا جشن بادبادک ها 
هســتند کــه برگــزاری آن هــا تنهــا باعــث جذب 
گردشگر نمی شود بلکه رونق اقتصادی منطقه 

را به همراه خواهد داشت.
بدیهــی اســت که شــهرها به دالیل بســیاری 
بر برگزاری جشــنواره ها سرمایه گذاری می کنند؛ 
فســتیوال ها اگر به خوبی برگزار شود می تواند 
بــه ایجــاد یک برند برای شــهر منجر شــود، نرخ 
گردشــگری را افزایــش دهــد، هنــر و مشــارکت 
اجتماعــی را تقویــت کنــد و در نهایــت از طریق 
بــرای  را  اقتصــادی  رونــق  درآمدهــا،  افزایــش 
شــهرها و کسب وکارها به ارمغان بیاورد. عالوه 
بــر این، رویدادها به افزایش حمایت از شــهرها 
از ســوی ســایر نقاط دنیــا و ســرمایه گذاران نیز 
کمــک می کند، ضمــن این که در احیــای مناطق 

نیز سهیم است.
  برندسازی و گردشگری

گزارش هــا حاکــی اســت کــه مدیــران الولند 
بــه  همه ســاله  آمریــکا  کلــرادوی  ایالــت  در 
برگــزاری »جشــنواره آتــش و یــخ« می پردازنــد 
تــا از ایــن طریق یــک برنــد مشــهور و قدرتمند 

بــرای »ســرزمین عشــاق آمریکایــی« بــه وجود 
بیاورنــد. در این جشــن که همزمان بــا ولنتاین 
برگــزار می شــود، ســیل عظیمی از گردشــگران 
سراســر جهــان گرد هــم می آیند تــا از آتش ها و 
مجســمه های یخــی زیبا در شــهر دیــدن کنند. 
عــالوه بــر ایــن، همــه ســاله در مــاه ســپتامبر 
جشنواره دیگری نیز در پیاده راه های شهر برگزار 
می شــود کــه در آن هنرمنــدان بــا اســتفاده از 
گچ هــای رنگی بــه هنرنمایــی می پردازند به این 
امیــد کــه الولند در فهرســت برندهای مشــهور 
دنیــا قرار گیــرد و مزایای اقتصــادی و اجتماعی 

آن برای شهر و شهروندان به ارمغان بیاید.
  مشارکت اجتماعی

در چندلــر، واقــع در مینه ســوتا در آمریکا نیز 
غ،  رویدادهای بســیاری مانند جشــنواره شترمر
جشــن ســینکو دی مایــو بــه همراه مســابقات 
جشــنواره  چــی واوا،  نــژاد  ســگ های  میــان 
Tumbleweed و فســتیوال های جاز و یونانی 
برگــزار می شــود کــه جــذب جمعیــت زیــادی از 
گردشــگران سراســر دنیــا را در پــی دارد. مــردم 
چندلــر بــر ایــن بــاور هســتند کــه برگــزاری این 
ارزش و هویــت مــردم،  جشــن ها و رویدادهــا 
میراث و شهر آن ها را به تصویر می کشد، ضمن 
این که به تقویت انســجام اجتماعی میان آن ها 

کمک می کند.
  مزایا، احیا و حمایت ها

برگــزاری فســتیوال ها در اغلب مــوارد باعث 
رونــق اقتصــادی بــرای کســب وکارهای محلــی 
می شــود و ایــن در حالــی اســت کــه بعضــی از 
آن هــا، مانند یک محرک اقتصادی برای سراســر 

منطقــه اطراف خود نیز عمل می کند. به عنوان 
مثال در ســال 2015، جشــنواره فیلم ساندنس 
کــه بزرگ تریــن فســتیوال فیلم هــای مســتقل 
آمریکا به حســاب می آیــد، به تولید 63 میلیون 
دالر منجر شــد کــه محققان یکــی از مهم ترین 
دالیــل کســب این درآمــد کالن را بــه بودجه ای 
نســبت دادنــد کــه بیــش از 46 هــزار بیننده در 

بخش حمل ونقل شهر خرج کرده بودند.
از  یکــی  آتــش  و  آب  جشــنواره 
به شــمار  فســتیوال ها  منحصربه فردتریــن 
کــه در منقل هــای فلــزی ســوزان در  مــی رود 
رودخانــه مرکزی پراویدنــس در ایالت رودآیلند 
بــا  افــرادی  آن،  در  و  برگــزار می شــود  آمریــکا 
لباس های ســیاه در قایق هایــی مملو از چوب 
به روشــن ماندن آتش کمک می کنند. افرادی 
کــه بــرای تماشــا می آینــد نیــز در اطــراف قدم 
می زننــد، ســوار قایق هــای کوچــک می شــوند 
غــذا  صــرف  بــه  اطــراف  رســتوران های  در  یــا 
می پردازنــد و همزمــان بــه موســیقی های در 
حــال اجــرا گــوش می دهنــد. ایــن فســتیوال 
جذاب برای نخستن بار در دهه 1930 به منظور 
نجات پراویدنس از رکود اقتصادی برگزار شــد 
که تبعات مثبت آن، مردم شــهر را به زنده نگه 
داشــتن این آیین تا به امروز وا داشــته اســت. 
گزارش ها حاکی اســت که جشنواره آب و آتش 
پراویدنس در هر فصل از ســال درآمدی بیش 
از 114 میلیــون و 300 هــزار دالر بــرای شــهر به 
ارمغان می آورد، ضمن این کــه کارآفرینی برای 

بیــش از هزار نفر را در پی دارد.
  مشارکت بخش های خصوصی و عمومی 

برای برگزاری فستیوال ها
مکان هــای  در  جشــنواره ها  از  بســیاری 
عمومــی یا نمایشــگاه های موجود در شــهرها 
برگــزار می شــود و بــه همیــن دلیــل، نیــازی به 
ساخت وســاز جدید بــرای اجرای آن ها نیســت. 
زمانی که یک شــهر از فضای کافی برای برگزاری 
اجــرای  امــکان  باشــد،  برخــوردار  جشــن ها 
رویدادهــای مختلــف در آن ها از طریــق اعمال 
تغییــرات جزیــی در فضــا وجــود دارد. ایــن در 
حالی است که گاهی برگزاری بعضی از رویدادها 
مســتلزم ایجــاد فضاهای جدید اســت که البته 
در چنیــن شــرایطی، اغلــب مشــارکت عمومــی 
و خصوصــی بــه ایجــاد مــکان مناســب بــرای 
اجرای ایــن رویدادها منجر می شــود. در واقع، 
بســیاری از محققــان آمریکایــی پــس از انجــام 
مطالعــات متعــدد به این نتیجه رســیده اند که 
موفق ترین فستیوال هایی که در سراسر کشور 
برگزار می شــود و مزایای خود را برای شهرها به 
ارمغان می آورد، جشنواره هایی است که در پی 
مشــارکت بین بخش هــای خصوصــی و دولتی 

اجرا می شود.

شهر

وندان همدانی از حمل ونقل عمومی معطلی و انتظار سهم شهر
ســپهرغرب، گروه شــهر - طاهــره ترابی مهوش: 
در گفت و گــو بــا شــهروندان همدانــی در خصوص 
اســتفاده از ناوگان عمومی مشخص شد معطلی 
و انتظار تنها سهمی است که از ناوگان حمل ونقل 

عمومی نصیبشان شده است.
یکــی از مهم تریــن عوامل تأثیرگذار در توســعه 
پایدار و حمل ونقل شهری و رویکردهایی همچون 
توســعه مبتنــی بــر حمل ونقــل همگانــی اســت و 
در  الگوهــا  ایــن  از  اســتفاده  ضــرورت  درحالی کــه 
برنامه هــا و طرح های شــهری احســاس می شــود 
برنامه ریــزی  شــاهد  همــدان  شــهر  در  همچنــان 

منسجمی در این حوزه نیستیم.
این در حالی است که توجه به هفت عامل مهم 
ظرفیت بیشــتر، ســرعت باالتر، هزینه کمتر، مصرف 
انرژی کمتر، اســتفاده از انرژی پــاک، ایمنی و راحتی 
ســفر برای تحقــق حمل ونقل پایــدار در جابه جایی 
افــراد ضــروری اســت و دســتیابی به این شــرایط و 
بهبــود سیســتم حمل ونقلــی در پایتخــت تاریخ و 
تمــدن کــه ایــن روزها نام کالن شــهر را نیــز به یدک 
می کشــد مســتلزم مطالعــات پایــه ای در خصوص 
منابع مالی، وضعیت زیرســاخت ها، رشد جمعیت 
و مشکالت ســاختاری اســت که در این استفاده از 
تجربیات ســایر شــهرها در دســتیابی بــه وضعیت 
مطلــوب، راهنمای مناســبی برای بهبــود وضعیت 

حمل ونقلی است.
مســئله این اســت که در همدان، سیستم های 
حمل ونقلی با مشکالت عدیده ای مواجه هستند، 
به عنوان مثال با وجود اینکه نوســازی و بهســازی 
تأثیــر  اتوبوس هــا  به ویــژه  عمومــی  حمل ونقــل 
ویــژه ای در کاهــش آلودگی هــوای این کالن شــهر 
خواهد داشت، اما چالش های اقتصادی و کالبدی 
بهســازی سیســتم حمل ونقــل  از  مانــع  همــواره 
عمومــی در ایــن کالن شــهر بــوده بــه گونــه ای که 
در ســال های اخیر همزمــان با فرســودگی ناوگان 
اســتقبال  همــدان  درون شــهری  حمل ونقــل 
عمومــی  حمل ونقــل  سیســتم  از  شــهروندان 
کاهــش یافتــه کــه ایــن خــود مشــکالت ترافیکــی 
رینــگ مرکــزی  بــرای  را  و زیســت محیطی بســیاری 

کالن شهر همدان به همراه داشته است.
درواقــع بخــش قابــل توجهــی از آلودگی هوای 
همــدان مربــوط بــه خودروهــا و وســایل نقلیــه 
فرســوده شــخصی و عمومــی اســت و بــا شــرایط 
فعلی چشــم انداز روشــنی برای کاهش این ســهم 

نمی توان متصور شد.
مطالعــات  بــه  همــدان  شــهری  حمل ونقــل 
حمل ونقــل  سیســتم  یــک  داشــتن  گســترده، 

اســتاندارد و با کیفیت نیاز دارد تا کمک شــایانی به 
رفــاه و آرامش در زندگی مردم، توســعه، فرهنگ و 
اقتصاد جوامع داشــته  باشــد و ایــن موضوع گویا 
بــرای ســازمان شــهرداری ها به عنوان یــک اولویت 

به صورت ویژه در دستور کار است.
دراین بیــن امــا همــدان کــه سال هاســت نــام 
پایتخــت تاریــخ و تمدن را یدک می کشــد، در حالی 
با رشد چشمگیر جمعیت روبه رو بوده که در اغلب 
زیرســاخت ها برای یک زندگی شــهری با مشــکالت 

عدیده دست وپنجه نرم می کند.
ایــن شــهر بــا توجــه بــه آب وهــوای مطلــوب و 
موقعیت جغرافیایی )قــرار گرفتن در دامنه الوند( 
با ســیل مهاجران از روســتاها و شــهرهای مختلف 
همــراه بــوده و نیازمنــد توجــه خاص در توســعه 
آن  بــه  اگــر  کــه  موضوعــی  اســت،  زیرســاخت ها 
توجــه الزم نشــود در آینده مشــکالت عدیده ای را 

پیش روی مردم و مسئوالن خواهد گذاشت.
صدهــا هــزار ســاکن مناطــق حاشــیه ای شــهر 
همدان در فاصله ای اندک از شهر اغلب امور روزانه 
خود نظیر خرید، کارهای درمانی و پزشــکی، گشت، 
تفریح و غیره خود را در مرکز شــهر انجام می دهند 
پس توجه بــه زیرســاخت های حمل ونقلی به ویژه 
ساماندهی فعالیت تاکسی و اتوبوس ها در شهری 

همچون همدان از اهمیت باالیی برخوردار است.
بــر این اســاس بــرای اطــالع از آخریــن وضعیت 
خدمات دهی این ناوگان برآن شدیم تا با گفت وگو 
بــا شــهروندان همدانــی گــزارش میدانــی در ایــن 

زمینه تهیه کنیم که در ادامه می خوانید:
مســیر  در  کــه  همدانــی  شــهروندان  از  یکــی 
محمدیــه ســوار بــر اتوبــوس بــود بــا بیــان اینکه 
هرچنــد اســتفاده از اتوبــوس مختــص گــروه و یــا 
قشــر خاصــی نیســت و اکثــر مــردم در هــر طبقــه 
و ســطح مالــی کــه باشــند الاقــل یــک بــار در مــاه 
گذرشــان بــه آن می افتد، ولی نمی تــوان انکار کرد 
که این وســیله نقلیه برای کســانی که درآمد باالیی 
ندارنــد به صرفه تــر از رفت وآمــد بــا تاکســی اســت 
گفت: به جز اقتصادی تر بودن، در ســاعت هایی که 
کالف ترافیکــی همــدان بــه طرز غیرقابــل باوری به 
خــود می پیچد نیــز عقالنی ترین راه بــرای به موقع 

رسیدن به مقصد به شمار می آید.
وی با بیــان اینکه درکنار عالقــه روزافزون مردم 
به توســعه ناوگان حمل ونقل عمومی، مسئوالن 
نیــز بارها بــر ضرورت فرهنگ ســازی برای اســتفاده 
شهروندان از این شــبکه توصیه کرده اند ابراز کرد: 
بدیهی اســت کاهــش تعداد خودروهای شــخصی 
به ویــژه تک سرنشــین ها، نقــش قابــل توجهــی در 

کاهش معضل ترافیک کالن شهر همدان و کاهش 
آلودگی هوا خواهد داشت.

این دختر جوان افزود: اما سؤال مهم این است 
کــه کیفیــت و کمیــت خدمــات نــاوگان حمل ونقل 
عمومــی و به طور خاص، ســازمان اتوبوســرانی و 
تاکســیرانی همدان تا چه اندازه برای ترغیب مردم 
به اســتفاده از این سیســتم موفق عمل می کند و 

مردم به این سازمان چه نمره ای می دهند؟

  انتظار طوالنی برای رسیدن اتوبوس!
یکی از مسافران خط محمدیه اظهار کرد: اغلب 
بایــد بیش از 40 دقیقه در ایســتگاه منتظر بمانیم 
تــا اتوبوس از راه برســد و وقتی توقف می کند هم 
مسافران مثل کمپوت به هم چسبیده اند و جایی 

برای سوار شدن نیست.
این خانم جوان بیان کرد: کسانی که از اتوبوس 
برای جابه جایی در ســطح شــهر استفاده می کنند، 
اغلب از قشــر متوســط جامعه هســتند، چرا کسی 
که خــودروی شــخصی نــدارد و یا از پــس پرداخت 
کرایــه تاکســی برنمی آیــد، محکــوم به اســتفاده از 

اتوبوس هایی است که تا خرخره پر هستند؟
وی بــا گالیــه از اینکــه مگر وقت قشــر متوســط 
ارزش نــدارد، گفت: چرا باید گرمای تابســتان روزی 
یــک ســاعت منتظر باشــیم تــا اتوبوس بیایــد و ما 
را بــه ســمت مدرســه و کالس ببــرد و یک ســاعت 
هم معطل شــویم کــه بتوانیم از مدرســه به خانه 

برویم؟
این شــهروند همدانی توضیــح داد: با توجه به 
طوالنی بودن فرایند سوار و پیاده کردن مسافران 
در ایســتگاه های مختلــف، وقتمــان به اندازه کافی 
تلف می شود؛ واقعًا انصاف نیست یک ساعت هم 

برای رسیدن اتوبوس معطل بمانیم.
وی اضافه کرد: نامشــخص بودن زمان رسیدن 
اتوبــوس بــه ایســتگاه در محالت باعث می شــود 
نتوانــم برنامه ریــزی منظمی بــرای خــروج از منزل 
داشــته باشــم و اغلــب دیــر بــه مقصــد می رســم، 
ایــن فقــط مشــکل مــن نیســت و  مطمئنــم کــه 

شهروندان زیادی شرایطی مشابه دارند.

  جابه جایــی بــا اتوبوس هایــی کــه جــای 
سوزن انداختن ندارند

یکــی دیگــر از شــهروندان همدانــی بــا گالیــه از 
شــلوغی بیش ازحــد اتوبوس ها آن هم در شــرایط 
کرونایی کــه رعایت فاصله اجتماعی الزامی اســت، 
گفــت: برای جلوگیری از شــیوع کرونا توصیه شــده 
مــردم در مکان هــای عمومــی به ویــژه فضاهــای 
مســقف فاصلــه یــک و نیــم متــری را رعایــت کننــد 
ولی کافی اســت در ســاعات شــلوغی صبح یا عصر 
ســری به اتوبوس های خطوط پرتردد شهر بزنید و 

واقعیت را به چشم ببینید.
دیگر شــهروند همدانی نیز با اشــاره به اینکه در 
برخــی ســاعات اتوبوس ها به قدری شــلوغ اســت 
که اگر فرد کمی جابه جا شــود، صورتش به صورت 
مسافر کناری برخورد می کند افزود: بدون شک در 
چنین فضایی نفس کشــیدن سخت است و تهویه 
اتوبــوس هــم از پس ایجاد هوای ســالم و مطبوع 

برنمی آید.
وی با بیان اینکه مشکالت سیستم اتوبوسرانی 
همــدان یکــی دوتــا نیســت، افــزود: شــاید بــرای 
جوانان و کســانی که شــرایط بدنی ســالمی دارند، 
ایســتاده منتظر ماندن برای رســیدن اتوبوس کار 
ســختی نباشــد ولی بــرای افــراد مســن و بیماران 

نگران کننده است.
این بانوی جوان با اشــاره به برخورد بد بسیاری 
از راننــدگان اتوبــوس گفــت: وضعیــت نظافــت و 
بهداشــت برخــی از ایــن اتوبوس ها هــم چنگی به 
دل نمی زند و به شــخصه تردد با وســیله شــخصی 

را ترجیح می دهم.
یکی از مســافران خــط خضر به میــدان با گالیه 
از اســتهالک بــاالی اتوبوس هــای ایــن خــط گفت: 
وضعیت برخــی اتوبوس هایی که در خطوط فرعی 
همــدان فعالیــت دارند خوب نیســت و اســتهالک 

آن ها کاماًل مشهود است.
تــاوان  بایــد  کــرد: چــرا شــهروندان  تأکیــد  وی 
را  عمومــی  حمل ونقــل  نــاوگان  ضعف هــای 
کــه  شــوند  اتوبوس هایــی  ســوار  و  دهنــد  پــس 
صندلی هایشــان کهنه و پاره است، دودزا هستند، 
سیســتم گرمایــش و سرمایشــی مناســبی ندارد و 

مدام خراب می شوند؟
تعــداد  افــزود:  همدانــی  شــهروند  ایــن 
اتوبوس هــای همــدان به نســبت جمعیت بســیار 
کم اســت و تورم و گرانی اتوبوس هم باعث شده، 
فراینــد نوســازی این سیســتم قطره چکانی باشــد 
و راهــی جــز کنــار آمــدن بــا همیــن اتوبوس هــای 

مستهلک باقی نماند.
حمل ونقــل  سیســتم  وقتــی  داد:  ادامــه  وی 
عمومی مناســب نباشــد، مردم ترجیح می دهند از 
خودروی شــخصی خود برای جابه جایی اســتفاده 
کنند کــه نتیجه این امر چیزی جــز ترافیک، آلودگی 
هوا، افزایــش میزان درگیری مردم، مصرف بیشــتر 

سوخت و غیره نیست.
ایــن شــهروند همدانــی تأکیــد کــرد: تــا وقتــی 
تغییــری در وضــع ناوگان حمل ونقــل عمومی این 
کالن شــهر نشــود، تشــویق مــردم بــه اســتفاده از 
اتوبــوس و تاکســی در حــد شــعار باقــی می مانــد 
و شــهروندان هــر روز بیشــتر با اتوبوس و تاکســی 

فاصله می گیرند که البته حق هم دارند.
دیگــر شــهروند ســاکن 10 متــری رضــوان نیــز با 
گالیه منــدی از وضعیت خدمات رســانی تاکســی ها 
گفــت: مــن در روز دوبــار مجبــورم از حمل ونقــل 
اغلــب  کــه  حالــی  در  کنــم  اســتفاده  عمومــی 
تاکســی های خط 10 متری رضوان به ویژه از ساعت 
12 ظهر بــه بعد، در دیگر خطــوط فعالیت می کنند 
مســافرکش  خودرو هــای  ســوار  مجبــورم  مــن  و 
شــخصی شــوم و هزینــه دو برابر قیمت تاکســی را 

بپردازم.
وی بــا بیــان اینکــه با افزایــش کرایه ها متأســفانه 
هیچ گونه خدمتی به شهروندان ارائه نمی شود گفت: 

بــاور کنید کار بــه جایی رســیده که دیگــر اعتراضمان 
بــه نبــود کولــر و بخــاری نیســت بلکــه فقــط حضــور 

به موقع شان در ایستگاه و جابه جایی ما مالک است.
دیگــر  برخــالف  همدانــی  جــوان  بانــوی  ایــن 
شــهروندان، ارائــه خدمــت از ســوی اتوبوســرانی 
گفــت:  و  کــرد  قلمــداد  تاکســی  از  مناســب تر  را 
خدمات رســانی توســط اتوبوس ها در خط ترددی 

ما به مراتب بهتر است.
دیگر شــهروند مســافر خط شهرک بهشتی نیز با 
بیان اینکه خدمات رســانی اتوبوس در این مســیر 
بــه لحاظ حضور در ایســتگاه بد نیســت اما دریغ از 
روشن کردن کولر در تابستان یا بخاری در زمستان 
گفت: مســئله این اســت که در خط شهرک بهشتی 
تعدادی ون وجود دارد که از ساعت دو بعد از ظهر 
به بعد هر یک ســاعت یک بار مســافران را به بهانه 

نبود مسافر جابه جا می کنند.
نــاوگان  وضعیــت  البتــه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اتوبوس رانــی در شــهرک مدنــی نیــز بــا مشــکالت 
عدیده ای روبه رو اســت گفت: ازآنجاکه بنده در این 
محور نیز به دلیل رفتن به خانه پدری تردد می کنم 
بــه نحــوه خدمات دهــی نــاوگان در این مســیر نیز 

واقف هستم.
وی بــا انتقــاد از اینکــه اغلــب از اتوبوس هــای 
مدل پاییــن که از داشــتن زیرســاخت های ضروری 
همچــون بخــاری و کولــر محــروم هســتند را بــرای 
محله های پایین شــهر استفاده می کنند گفت: این 
در حالی اســت کــه اغلب اتوبوس هــای جدید و نو 
به نواحی باالی شــهر همچون ســعیدیه، پردیس، 

استادان و... تعلق دارند.
از  آنچــه گفتــه شــد  بــه  بــا توجــه  مع الوصــف 
معضــل شــلوغی اتوبــوس در برخــی خطــوط کــه 
بگذریم از گرمای طاقت فرســای تابســتان و حرارت 
داغ داخل اتوبوس نمی توان گذشــت. مســافران 
داخــل  گرمــای  از  مختلــف  خطــوط  در  زیــادی 
اتوبــوس گالیه مندنــد. گالیــه ای کــه گاهــی منجر 
بــه درگیری لفظی یــا فیزیکی تعدادی مســافران با 
رانندگان اتوبوس می شــود به طوری که مسافران 
درخواســت روشــن کردن کولر دارند ولی رانندگان 
در جــواب مســافران می گویند کولر خراب اســت و 
مشکل زمانی حاد می شود که پنجره های اتوبوس 
هم خراب باشــد و راه ورود و خروج برای هوا بسته 
باشــد؛ بنابراین انتظــار می رود مدیریت شــهری به 
جــای دادن شــعارهای فانتزی همچون اســتفاده 
از اســکوتر و دوچرخــه در عرصــه تقویــت نــاوگان 
حمل ونقل عمومی و بهبود خدمات رسانی در این 

بخش ورود جدی کند.

هیئت اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان نهاوند

اسامی داوطلبین هیات مدیره 

اسامی داوطلبین بازرسی 

والی چگنی

قاسم غفاری

امیرسماواتی

امیدحسنی

عبدالرضا فراشی

محمدسهرابی

حسین حسنی

محسن کرمعلی

پیمان شارخی

مسعودسیفی

میالدرحیمیان

مهدی نوابی

وحیدطالب

مهدی عزیزی هفت چشمه

حسین سلیمانی

امیرحسین پورمیرزا

علی طاهری

لطف اله سیف

عبدالصمدجاللوند

احمدعظیمیسجادظفری

رســته های صنفی:  عمده و خرده فروشــی سیمان،خرده فروشی کاشی و ســرامیک، خرده فروشی مصالح ســاختمانی،خرده فروشی 
لــوازم بهداشــتی، تولیــد و فــروش در و پنجــره upvc ، خــرده فروشــی ایرانیــت و یراق آالت، ، خرده فروشــی رنــگ ســاختمانی و ..، خرده 
فروشــی شیشــه و آینه، خرده فروشی تیرچه و بلوک سیمانی، کاال های بهداشتی ســاختمان-تولید و تعمیرو فروش ابزارآالت برنده غیر 
برقی. لوله کشــی گاز و نصب لوازم گازســوز. آلومینیوم ســازی درب و پنجره. کانال ســازی کولر. اســکلت بندی، آهن کشــی و جوشــکاری 
ســاختمان. حلبی ســازی. تولید و تعمیر قفل و دســتگیره - کلید و لوال فلزی. نصب و تعمیر سیســتم های حرارتی و برودتی . لوله کشــی 
آب و فاضــالب. خدمــات آرماتوربندی و بتون ریزی ســاختمان درب و پنجره ســازی آهنی. خرده فروشــی قیرگونــی و مصالح عایق کاری و 

کنف. موزاییک سازی.وسایررســته های زیر مجموعه اتحادیه

در اجــرای مــاده 11 آییــن نامه اجرایی انتخابــات اتحادیه صنفی ، بدینوســیله از کلیه اعضــای دارای پروانه کســب آن اتحادیه 
دعوت می گردد با در دســت داشــتن اصل و یا تصویر پروانه کســب معتبر به همراه کارت شناســایی از ساعت 11:30 الی 13 روز 
سه شنبه مورخ  1401/05/25 جهت شرکت در انتخابات هیات مدیره اتحادیه شخصا به نشانی مصلی نماز جمعه مراجعه و 
هیات مدیره مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد 5 نفر اعضای اصلی و 2 نفر اعضای علی البدل و همچنین بازرس مورد 

نظر خود را به تعداد یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل انتخاب نمایند .     

   الزم به ذکر است براساس تبصره ذیل ماده 13 آیین نامه انتخابات اتحادیه های صنفی اعطای 
وکالت و یا نمایندگی جهت دادن رای ممنوع می باشد . 

آگهی انتخابات نوبت اول هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف تاسیسات مکانیک ولوازم ساختمان
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کشاورزی - گردشگری

استفاده غیر اصولی از سموم، تیر خالصی بر سالمت جامعه
استفاده از روش بیولوژیک زمینه ساز اشتغال مولد

عطیــه   - کشــاورزی  گــروه  ســپهرغرب، 
صفــی  زاده: اســتاد تمــام گروه گیاه پزشــکی 
دانشــگاه بوعلی سینا همدان با بیان اینکه 
اســتفاده از ســموم غیــر اســتاندارد باعــث 
می شــود اگــر فــردی مســموم شــد نتــوان 
گفــت:  کــرد،  اســتفاده  آن  بــرای  پادزهــری 
بنابراین الزم است کشاورزان از سموم مجاز 

و تأیید شده استفاده کنند.
از ابتــدای ســال 93 اجرای طــرح پایلوت 
کودهــای  و  ســموم  مانــده  باقــی  بررســی 
شــیمیایی بــرای هفــت محصــول پرمصــرف 
کشــاورزی، ســیب زمینــی، پیاز، کاهــو، خیار، 
گوجه فرنگی، ســیب درختی و برنج در قالب 
یــک برنامه ملی بــرای بررســی کاهش باقی 
مانده سموم در دستور کار وزارت بهداشت 
قــرار گرفــت. این طــرح با هدف سالم ســازی 
محصــوالت کشــاورزی اســت زیرا اســتفاده 
بیش ازحــد ســموم و کــود شــیمیایی بــرای 
ع و باغ های  تولیــد محصول بیشــتر در مــزار

کشاورزی رو به افزایش است.
معتقدنــد  ســالمت  حــوزه  کارشناســان 
کــه بقایای ســموم و کودهای شــیمیایی در 
محصوالت کشاورزی باعث بروز بیماری های 
خطرنــاک و شــیوع ســرطان های مختلف در 
کشــور شــده، بــه طوری کــه وزیر بهداشــت 
هم به این موضوع اشاره کرده و گفته با آن 
که اســتفاده از ســموم خطرزا در کشــاورزی 
کاهش یافته، ولی هنوز تا رســیدن به نقطه 
مطلــوب فاصلــه داریــم. بــا آن کــه در قالب 
دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذا 
برنامه هایــی در ایــن زمینه دنبال می شــود 
امــا می پذیریم که این حرکت ها کند اســت و 
باید با عزم ملی، دولت و مجلس با همکاری 

یکدیگر به این حرکت شتاب دهند.
کارشناســان  یــک  بــا  راســتا  همیــن  در 
گیاه پزشــکی که موفــق به اختراع دســتگاه 
بیولوژیــک شــده بــه گفت وگــو نشســته که 

نتیجه را باهم می خوانیم:
محمــد خانجانــی ضمــن تأکید بــر توجه 
عنــوان  کشــاورزی،  ســموم  کارنــس  دوره 
کــرد: به مــدت زمانی کــه الزم اســت پس از 
سم پاشی، باقی مانده سموم در اثر عوامل 
طبیعــی تجزیه شــده و مقدار آن در ســطح 
میوه و ســبزی و ســایر محصوالت کشاورزی 

بــه حد قابــل اســتفاده برســد دوره کارنس 
سم گفته می شود.

وی با بیان اینکه یکی از اســتاندارد هایی 
کــه کشــاورزان بایــد بــه آن دقــت کننــد این 
اســت که هر ســمی بــرای محصــوالت خود 
اســتفاده نکننــد، اذعــان کــرد: بــرای مثــال 
ســموم کلره به دلیل ماندگاری زیادی که در 
طبیعت دارند از دایره تولید ســموم جهانی 

حذف شدند.
وی افزود: از طرفی به کشــاورزان توصیه 
می شــود کــه از ســموم تأیید شــده جهانی 
شده اســتفاده کنند و هر نوع سمی را برای 

محصوالت خود به کار نبرند.
اســتاد تمام گروه گیاه پزشــکی دانشگاه 
بوعلی ســینا همدان با بیان اینکه استفاده 
از ســموم غیر اســتاندارد باعث می شود اگر 
فردی مســموم شــود نتــوان پادزهری برای 
آن اســتفاده کرد، گفت: بنابراین الزم اســت 
که کشــاورزان از ســموم مجاز و تأیید شــده 

استفاده کنند.
خانجانــی ضمــن تأکید بر لــزوم توجه به 
تاریخ انقضای ســموم، اظهار کــرد: در واقع 
کشاورزان باید از سموم آفت کشی استفاده 
کننــد که دارای انقضا بوده و فاســد نشــده 

باشد.
وی افــزود: متأســفانه برخــی کشــاورزان 
توجهــی بــه انقضا ســموم نمی کننــد و این 
امر می تواند آسیب جبران ناپذیری به دنبال 

داشته باشد.
اســتاد تمام گروه گیاه پزشــکی دانشگاه 
بوعلی ســینا همدان تأکید کرد: کشــاورزان 
ضمــن رعایــت تمام اصــول و اســتاندارد ها 
تا جایی که امکان دارد از ســموم کشــاورزی 

استفاده نکنند.
خانجانــی بــا بیان اینکــه کشــاورزان باید 
از ترکیــب چنــد آفت کــش به عنــوان آخرین 
آفــات اســتفاده  حربــه در مدیریــت کنتــرل 
کنند افــزود: در روش تلفیقی هم باید دقت 
کنیــم کــه از روش شــیمیایی یــا اســتفاده از 
آفت کش ها به عنــوان آخرین مرحله و حربه 

بهره مند شویم.
و  مراحــل  تمــام  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
روش هــای بیولوژیکی، رفتاری، زراعی و غیره 
باید قبل از اســتفاده ســموم کشاورزی قرار 

گرفته باشــند، اذعان کرد: در واقع اگر تمام 
مراحل نتیجه نداد باید از ســموم اســتفاده 
کنیم و اســتفاده از ســم در مرحلــه آخر قرار 

بگیرد.
اســتاد تمام گروه گیاه پزشــکی دانشگاه 
بوعلی سینا همدان با بیان اینکه متأسفانه 
در کشــور ما کشــاورزان در مرحله و انتخاب 
نخســت برای از بین بردن آفات سم را به کار 
می گیرنــد، عنوان کرد: برخی از کشــاورزان از 
هیچ روشــی به غیر از ســم برای از بین آفات 

خود استفاده نمی کنند.
اســتفاده  اینکــه  بیــان  بــا  خانجانــی 
آســیب هایی  ســبب  ســموم  از  بیش ازحــد 
طبیعــت،  تعــادل  خــوردن  بهــم  همچــون 
از بیــن رفتــن تنــوع زیســتی، انتقــال مــواد 
ســمی و آفات کش به مصرف کننــده و غیره 
می شــود، عنوان کرد: انتقال مواد سمی به 
مصرف کننــده به وجــود آمــدن بیماری های 
مختلف همچون ســرطان در انسان ها را در 

پی خواهد داشت.
از  می تــوان  زمانــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ســموم اســتفاده کرد کــه جمعیــت آفات از 
آســتانه بــاالی اقتصــادی برخــوردار باشــد، 
گفــت: با اســتفاده بیش از حد ســموم حق 

زندگی حشرات آفات را از آن ها می گیریم.
وی اظهار کرد: حشــره ای که درون آفت و 
برگ قرار دارد برای اکوسیســتم مفید اســت 
و حــذف آن می تواند تعادل اکوسیســتم را 

از بین ببرد.
این پژوهشــگر حوزه گیاه پزشــکی با بیان 
اینکه اســتفاده مدیریت شده از سم، ایمنی 
روانــی جامعــه را افزایــش می دهــد، مطرح 
کــرد: اســتفاده از ســم کیفیــت محصــوالت 
را کاهــش داده و تأثیر بســزایی بــر صادرات 

دارد.
خانجانــی افــزود: زمانــی کــه محصوالت 
در  می شــوند  صــادر  دیگــر  کشــور های  بــه 
صورتی کــه باقــی مانده ســموم از حد مجاز 

بیشتر باشد محصول مرجوع خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه در دنیای مدرن امروزی 
بــرای از بیــن بردن آفــات تأکید به اســتفاده 
از روش بیولوژیــک و ارگانیــک شــده اســت، 
بــا  بیولوژیــک  روش هــای  در  کــرد:  عنــوان 
اســتفاده از ابزار هوشمند برای از بین بردن 

آفت اقدام می کنند.
وی گفــت: در حال حاضر بنده در شــرکت 
دانش بنیانــی کــه ایجــاد کــرده ام، عوامــل 
بیولوژیک مورد نیاز در سطح کشور را تولید 

و عرضه کرده، و در آنجایی که از این عوامل 
ســم  دیگــر  می شــود  اســتفاده  بیولوژیــک 
جایگاهی ندارد و این روش جایگزین بســیار 

مناسب است.
این پژوهشــگر گیاه شناسی با بیان اینکه 
تاکنــون کشــاورزان اســتفاده خوبــی از این 
طــرح کردنــد، عنوان کــرد: قبــل از تولیدات 
شرکت ما دو شرکت هلندی و بلژیکی مقدار 
بســیار محدودی از این محصول بیولوژیکی 
را وارد کشــور می کردنــد )حــدود 40 هکتار( 
امــا در ســال جــاری شــرکت مــا موفق شــد 
از اراضــی کشــاورزی به صــورت  600 هکتــار 
بیولوژیــک و ارگانیــک را تحت پوشــش خود 
دربیاورد و از این طریق آفات را از بین ببرد.

خانجانی با بیان اینکه اســتفاده از روش 
بیولوژیکــی تأثیــر بســزایی بــر حفــظ محیط 
تنظیــم  مولــد،  اشــتغال  زیســتی،  تنــوع  و 
صادرات محصوالت و غیره دارد، یادآور شد: 
اســتفاده از روش بیولوژیک ســبب اشتغال 
جامعــه  ســالمت  و  روانــی  ایمنــی  پایــدار، 

می شود.
وی بــا بیــان اینکــه از روش هــای فیزیکی 
و عقیم کردن حشــرات نر بــرای از بین بردن 
آفــات اســتفاده می شــود، عنوان کــرد: کرم 
خــراط یکی از آفت های کشــاورزی اســت که 
برای مهار آن از روش کنترل رفتاری و اختالل 
در جفت گیــری اســتفاده می شــود، در ایــن 
روش نــر و مــاده نمی توانند یکدیگــر را پیدا 
کننــد و در نتیجــه جفت گیــری هــم صــورت 

نمی گیرد.
شــد  گفتــه  آنچــه  بــه  توجــه  بــا  حــال 
متأســفانه در حال حاضر نظــارت دقیقی بر 
مصرف کــود و ســموم در زمین های زراعی 
وجــود نــدارد و متأســفانه اســتانداردهای 
رعایــت  ایــران  در  ســم  و  کــود  مصــرف 
نمی شــود. در واقــع بیشــتر افــرادی که در 
اســتانداردها  ایــن  از  می کننــد  کار  ع  مــزار
یــا آگاهــی ندارنــد یــا قصــور می کننــد. بــا 
اســتفاده از هــر نوع ســم یا کــود و مصرف 
آن هــا بــه هر میــزان می تــوان بهتــر آفت ها 
را از بیــن بــرد امــا زمانــی که مصــرف کود و 
ســموم بیش از حد اســتاندارد باشد باقی 
مانده این کودها و ســموم ممکن است بر 

سالمت مصرف کننده تأثیر بگذارد.

داغ نبود بازار صنایع دستی بر دوش هنرمندان سنگینی می کند
هنرمندان همدانی محصوالت با ارزش خود را در خیابان ها می فروشند

سپهرغرب، گروه گردشگری - عطیه صفی  زاده: 
هنرمنــد همدانی از نبود بازار و نمایشــگاه صنایع 
دســتی در همدان، گالیــه کرد و بازار هــای صنایع 
دســتی همدان را محدود به همایش ها، مساجد 

و امامزاده ها دانست.
سوتیر 1؛ هنرمند همدانی ضمن اشاره به نبود 
بازارچــه صنایع دســتی در اســتان گفــت: ظرفیت 
بســیار خوبــی در حوزه ایــن حوزه داریــم اما عدم 
حمایــت، نداشــتن بازارچــه و نمایشــگاه صنایــع 
دســتی و غیره باعث شده که هنر و صنایع دستی 
و هنرمنــدان  باشــند  رینــگ  در گوشــه  همیشــه 
مجبور هســتند محصوالت بــا ارزش و هنری خود 
را گوشــه خیابان، مســجد، اماکن تفریحی و غیره 

بفروشند.
صنایع دستی استان همدان به سبب تولیدات 
موفــق و زمینه های ســنتی و فرهنگی متناســب، 
از جایــگاه بســیار خوبــی برخــوردار بــوده و عالوه 
بــر اینکه معــرف آداب  و رســوم مردم هــر منطقه 
به گردشــگران و مســافران اســت، با ظرفیت های 
بالقــوه ای کــه دارد، می توانــد در اجرایــی کــردن 

اقتصاد مقاومتی سهمی بسزایی داشته باشد.
صنایــع دســتی نه تنها شــأن فرهنگــی، هنری، 
را حفــظ می کنــد،  اســتان  اقتصــادی و صنعتــی 
بلکه در آوردگاه اشــتغال زایی نیــز می تواند مزیت 
راهبردی استان محسوب شود و به عنوان یکی از 
راه های ارزان و مناســب در این راســتا برای استان 
راهگشا باشد؛ چراکه برخالف دیگر صنایع، با اندک 
سرمایه ای نه فقط می  توان اشتغال زایی کرد بلکه 
فعالیــت در ایــن حــوزه پایدارترین کاری اســت که 
می  توانــد بــه اشــتغال منجر شــود؛ البته اســتان 
همــدان باوجود تولیــدات متنــوع، ارزان قیمت و 

حضور گردشگران بسیار، نتوانسته از بازار موفقی 
برخوردار شــود که یکی از دالیل آن را می توان به 
نبــود یــا کمبود نمایشــگاه یا بازارچه هــای صنایع 

دستی به صورت دائمی دانست.
و  تولیدکننــدگان  از  بســیاری  حاضــر  حــال  در 
هنرمنــدان صنایــع دســتی در همدان با مشــکل 
خــود  ارزش  بــا  مصنوعــات  فــروش  و  عرضــه 
دســت وپنجه نــرم می کننــد کــه بایــد مســئوالن 

مربوطه تدبیری برای این مشکل بیندیشند؛
هنرمنــدان  از  تعــدادی  بــا  راســتا  همیــن  در 
همدانــی به گفت وگو نشســته کــه نتیجه را با هم 

می خوانیم:
فعــال حــوزه صنایــع دســتی بــا بیــان اینکه از 
ســال 1376 تاکنون در حوزه ســفال و سرامیک و 
نقش برجسته فعال هستم، اذعان کرد: با وجود 
ســبقه و معروفیت ســفال اللجین در عرصه ملی 
و بین الملــل اما تاکنون هیچ اقدامی در خصوص 
ساخت بازارچه و یا نمایشگاه صنایع دستی انجام 

نشده است.
  قول هایی که بر کاغذ مانده است

و  ســفالگران  کــرد:  بیــان  خانی پــور  مرتضــی 
مغــازه داران در اللجیــن بــا ارتقــا و بــه روز کــردن 
مغازه هــای خــود بــازار ســفال اللجیــن را ایجاد و 

تقویت کردند.
وی با بیان اینکه از ســال ها قبــل تاکنون قول 
ســاخت مــوزه صنایــع دســتی را بــه هنرمنــدان 
داده انــد اما در حــال حاضر گویا ایــن موضوع به 
فراموشــی ســپرده شــده و وضعیت آن مشخص 
نیســت، گفــت: در این راســتا قرار بــود برای جذب 
گردشگر بیشتر از کارگاه های سفال استفاده کنند 
و دهکده ســفال ایران را بسازند اما تاکنون خبری 

نشده است.
ایــن هنرمنــد همدانــی با بیــان اینکــه ایجاد و 
ســاخت بــازار و نمایشــگاه صنایــع دســتی تأثیــر 
رونــق  هنرمنــدان،  فــروش  میــزان  بــر  بســزایی 
و  محصــوالت  معرفــی  گردشــگری،  و  اقتصــادی 
جاذبه های همدان دارد، اذعان کرد: البته ساخت 
و ایجــاد بــازار نمایشــگاه و بــازار صنایــع دســتی 
به تنهایــی کافــی نمی باشــد و الزم اســت عالوه بر 
حمایــت از هنرمنــدان، مســئوالن ورود و توجــه 
جدی تری به حوزه تبلیغات و اطالع رسانی داشته 

باشند.
خانی پــور بــا بیــان اینکه بــه دلیل گرانــی مواد 
اولیــه بیــش از 70 درصــد کارگاه هــای ســفال در 
ســال جاری تعطیل شدند و یا حرفه خود را تغییر 
دادنــد، اذعــان کــرد: تعدیــل نیــرو مشــکل دیگر 
ســفالگران و هنرمنــدان اللجینــی اســت در واقع 
بــه دلیل وضعیــت بد اقتصــادی، کاهــش درآمد، 
افزایــش هزینه حقــوق کارگران و غیــره کارفرماها 
قادر به حمایت از کارگران خود نیســتند و به ناچار 

تعدیل نیرو می کنند.
مســئوالن  از  هیچ یــک  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اللجینی توجه به هنر ســفال ندارنــد و یا حمایتی 
از ســفالگران نمی کنند، ابراز کــرد: میراث فرهنگی 
متولــی اصلــی صنایــع دســتی و گردشــگری نیــز 
تاکنون حمایتی از هنرمندان شــهر جهانی ســفال 

و سرامیک جهان نکرده است.
این فعال حوزه سفال و سرامیک با بیان اینکه 
افزایــش روزافــزون و بی رویــه قیمــت مــواد اولیه 
تبدیل به چالش غیر قابل حل شــده یادآور شــد: 
از طــرف دیگــر افزایــش هزینه هــای جــاری کارگاه 
ازجملــه ســوخت، آب، بــرق و گاز مشــکلی را بــه 

مشکالت سفالگران اضافه کرده است.
خانی پــور بیان کرد: به دلیــل ضعف تبلیغات و 
اطالع رسانی ســفال و هنر اللجین آنگونه که باید 
در ســطح جهانی معرفی نشــده و حتی شــاید در 

سطح ملی بسیاری از مردم این هنر را نشناسند.
   صنایــع دســتی هــر اســتان شناســنامه و 

هویت ملی جامعه و شهر است
دیگــر هنرمنــد همدانــی با بیــان اینکه رشــته 
گــره چینــی اوج هنر نجاری اســت و اصاًل با ســایر 
رشــته ها قابل قیاس نیســت، در کشــور تنها یک 
کارگاه گره چینی وجود دارد و به نظرم این رشــته 
فراتر از هنر اســت و معرفت انســان را نســبت به 
خــدا و بنــدگان افزایــش می دهــد، عنــوان کرد: 
تقریبًا 35 ســال اســت که در این رشــته فعالیت 
می کنــم؛  کار  به تنهایــی  حاضــر  حــال  در  و  دارم 
البته هنرآموز های زیادی داشــته و دارم اما فعاًل 

شاگردی ندارم.
امیــر بــرق زدگان با بیــان اینکه در زمــان قدیم 
تمام پنجره ها و در های منازل همدان از گره سازی 
استفاده می شده اما از 50 سال پیش تاکنون به 
دلیل آنکه شــکل معماری منــازل تغییر یافت این 
هنــر هم مــورد غفلت قــرار گرفته، اظهار کــرد: اما 
گویا ذائقه مردم تغییر کرده و دوباره به استفاده 
قهوه خانــه،  رســتوران،  منــازل،  در  هنــر  ایــن  از 
مســاجد، حســینیه ها، امامزاده هــا و غیره عالقه 

پیدا کرده اند.
وی در خصــوص بــازار هــدف و ســفارش های 
از  ســفارش هایی  تاکنــون  کــرد:  عنــوان  خــود، 
کشــورهای عراق، آلمان و سایر کشور ها داشته ام 
و همچنیــن تعدادی زیادی از اســتان های کشــور 

طالب استفاده از این هنر هستند.

هنرمنــد همدانــی از نبــود بــازار و نمایشــگاه 
صنایع دســتی در همــدان، گالیه کــرد و بازار های 
صنایع دســتی همدان را محدود بــه همایش ها، 

مساجد و امامزاده ها دانست.
بــرق زادگان بــا بیــان اینکــه صنایــع دســتی هر 
و  جامعــه  ملــی  هویــت  و  شناســنامه  اســتان 
شــهر اســت، عنوان کــرد: ایجاد بازار و نمایشــگاه 
صنایع دســتی تأثیر بسزایی بر اشــتغال، اقتصاد، 
گردشــگری و یا معرفی صنایع دســتی همدان به 

سایر شهر و یا حتی کشور دارد.
وی افزود: الزم اســت کــه ارگان هایی همچون 
صنایــع دســتی، میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشــگری، ارشــاد اســالمی و ســایر ارگان های 
کهن دیــار  دســتی  صنایــع  معرفــی  بــا  تأثیرگــذار 
هگمتانــه هنرمندان را در مســیر رونق و توســعه 

رشته خود یاری کنند.
   مجبوریم در خیابان برای فروش هنر دست 

خود بساط کنیم
هنرمنــد فعــال در حــوزه معرق چوب بــا بیان 
اینکــه بالــغ بــر 15 ســال اســت کــه در ایــن هنــر 
فعالیــت می کنــم، اذعــان کــرد: مــردم از گذشــته 
تاکنون هنرپســند بودند اما بروز برخی مشــکالت 
اقتصادی باعث شــده که در حال حاضر با کاهش 
چشمگیر استقبال از صنایع دستی مواجه شویم.
رضــا البرزی با بیان اینکــه افزایش قیمت چوب 
باعث شــده که بسیاری از هنرمندان این حرفه کار 
خــود را تغییر دهند، گفــت: از طرفی دیگر برخی از 
آن هــا به دلیل کاهش فروش و اســتقبال مردم و 
از طرفی دیگر افزایش حقوق و دســتمزد کارگران 

به تنهایی کار می کنند.
صنایــع  بازارچــه  نبــود  بــه  اشــاره  ضمــن  وی 

دســتی در همدان گفت: اســتان همدان ظرفیت 
بســیار خوبی در حــوزه هنر و صنایع دســتی دارد 
امــا عــدم حمایت، نداشــتن بازارچه و نمایشــگاه 
صنایع دســتی و غیره باعث شده که هنر و صنایع 
دستی همیشه در گوشه رینگ باشد و هنرمندان 
مجبورنــد محصــوالت با ارزش و هنــری خود را در 
گوشــه خیابان، مســجد، اماکــن تفریحــی و غیره 

بفروشند.
حال با توجه به آنچه گفته شد استان همدان 
بــه دلیــل موقعیــت خــاص خــود و برخــورداری 
از هنرمنــدان بــا ارزش ظرفیــت بســیار خوبــی در 
حــوزه صنایع دســتی در رشــته های مختلف دارد 
اما غفلت مســئوالن در ایــن حوزه و عدم حمایت 
آن ها از صنایع دســتی باعث شــده که بســیاری از 
هنرمنــدان و صاحبــان صنایــع دســتی قیــد کار و 
هنر خــود را زده و برای گذراندن امور زندگی خود 
دست به کار در حرفه دیگر که شاید هیچ سنخیتی 
بــا شــخصیت و حــال دل آن هــا نداشــته باشــند 

شوند.
سال هاست وعده ســاخت بازارچه، نمایشگاه 
و دهکده های مختلف صنایع دســتی و حمایت از 
هنرمندان از طرف مســئوالن داده شده می شود 
امــا گویــا وعده هــا در حــد شــعار باقــی مانــده و 
تاکنون هیــچ اقدامی در راســتای رونق اقتصادی 
هنرمندان، معرفی آثار فاخر صنایع دستی استان 
همدان و غیره نشده است به طوری که در سطح 
ملی برخی از گردشــگران شــناختی از ظرفیت های 
همــدان ندارنــد پس الزم اســت بــرای بهره مندی 
از ظرفیت هــا و اســتعداد های همــدان در حــوزه 
تبلیغات و اطالع رســانی گام جــدی و با برنامه تری 

برداریم.

آبخیزداری 5.5 میلیارد مترمکعب 
سیالب و رسوب را کنترل کرد

ســپهرغرب، گــروه کشــاورزی: 5.5 میلیــارد متــر مکعب ســیل و رســوب 
توســط عرصه هایی که عملیات آبخیزداری در آن اجرا شــده در ســیالب های 

اخیر کنترل شد.
سرپرســت ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اظهار کرد: سیالب 
اخیــر در 22 اســتان، 115 شهرســتان و 219 زیر حوضه و در ســطح حدود 6 
میلیون هکتار از حوضه های آبخیز کشــور به وقوع پیوســته و این ســازمان 
با اجــرای پروژه های بیولوژیــک، بیومکانیک، ســازه ای و مدیریتی در کاهش 

خسارات سیل و رسوب نقش بسزایی داشته است.
عباســعلی نوبخــت اظهــار کــرد: حوزه هــای آبخیــز شــهری به مســاحت 
حدود 40 میلیون هکتار که 1253 شــهر کشــور را شــامل می شود با هدف 
کاهش خســارات سیل و در دشــت های ممنوعه با هدف تغذیه سفره های 
زیرزمینــی در اولویت کاری و فعالیت های آبخیزداری ســازمان منابع طبیعی 

و آبخیزداری کشور قرار دارند.
وی درباره برنامه آبخیزداری در ســال جاری گفت: امســال در ســطح 1.5 
میلیون هکتار اجرای عملیات آبخیزداری پیش بینی شــده که تاکنون حدود 

500 هزار هکتار آن اجرا شده و بقیه در حال انجام است.
سرپرســت ســازمان منابــع طبیعــی و آبخیزداری کشــور ادامــه داد: این 
سازمان در حال حاضر با توجه به وضعیت نیروی انسانی، امکانات و تأمین 
اعتبارات تملک دارایی ها و هزینه ای در سال توان اجرای حدود پنج میلیون 

هکتار عملیات آبخیزداری را دارد.
نوبخــت در همیــن حــال اذعــان کــرد: حــدود 400 هــزار میلیــارد ریــال 

پروژه های آبخیزداری مطالعه شده آماده اجرا در کشور وجود دارد.
وی اذعان کرد: با توجه به سیاســت وزیر جهاد کشــاورزی مبنی بر اجرای 
ســاالنه 10 میلیــون هکتار آبخیــزداری، در حــال برنامه ریزی برای دســتیابی 
بــه این هــدف هســتیم و در ایــن راســتا از ظرفیــت جوامع محلــی، خیرین 

آبخیزداری و مشارکت مردمی استفاده خواهیم کرد.
وی اضافــه کرد: با توجه به این که در قانون پیش بینی شــده در ســطح 
ملی شــورای عالی آبخیزداری به ریاســت رئیس جمهوری یا معاون اول و در 
ســطح اســتان ها، شــورای هماهنگی مدیریت جامع حوزه آبخیز به ریاست 
اســتانداران تشکیل شــود و این اقدام موجب سیاستگذاری، برنامه ریزی و 
هماهنگی بهتر و بیشــتر خواهد شــد از این رو امیدواریــم منابع اعتباری نیز 
تقویت و از طریق تعامالت بین دستگاهی اثربخشی فعالیت ها و هزینه کرد 

اعتبارات بیشتر شود.
سرپرســت ســازمان منابــع طبیعــی و آبخیــزداری کشــور دربــاره علــت 
کنــدی اجــرای عملیــات آبخیزداری بــا توجه بــه مزیت های آن گفــت: علت 
کندی فعالیت های آبخیزداری در ســطح کشــور به رغم مزیت هایی که این 
پروژه ها دارند و همچنین بروز چالش هایی مانند خســارات ناشی از سیل، 
خشک سالی و فرونشست زمین و افت سفره های زیرزمینی، کمبود منابع 
اعتبــاری و بازنشســته شــدن نیروهــای باتجربــه و کمبــود نیروی انســانی 

است.
وی در مــورد تحقــق اهــداف آبخیــزداری در برنامــه ششــم توســعه نیــز 
تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه به استناد بند )خ( ماده 38 پیش بینی 
شــده کــه در ســطح 10 میلیون هکتار عملیــات آبخیــزداری، حفاظت خاک و 
آبخوانداری اجرا شــود که تاکنون به دلیل محدودیت منابع اعتباری نزدیک 

به 53 درصد آن اجرایی و تحقق یافته است.

شهر زیرزمینی سامن پس از سال ها انتظار، افتتاح می شود
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی، 
از  همــدان  اســتان  دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
افتتــاح فــاز نخســت مجموعــه دســتکند ســامن 
همزمــان بــا هفتــه دولــت خبــر داد و مطــرح کرد: 
تاکنــون افزون بــر دو میلیارد تومان بــرای کاوش، 
اقدامــات  و  ملــک  آزادســازی  حفاظــت،  مرمــت، 
باستان شناسی مجموعه هزینه شده است و برای 
تکمیــل مجموعه و ادامه کاوش ها، نیازمند اعتبار 

هستیم.
علی خاکســار با بیان اینکه قرار بود فاز نخســت 
مجموعه دســتکند سامن همزمان با سفر ریاست 
جمهوری به اســتان همدان افتتاح شــود، گفت: با 

توجــه به اینکــه افتتاح یــا کلنگ زنی هر پــروژه ای از 
برنامه های این سفر حذف شد، افتتاح فاز نخست 
مجموعه دستکند ســامن به هفته دولت موکول 

شد.
وی از راه انــدازی آزمایشــی ایــن مجموعــه پس 
از دهــه اول محرم خبــر داد و افزود: این مجموعه 
به صورت آزمایشــی با هدف رفع نواقص و ایرادات 
پس از دهه اول ماه محرم راه اندازی خواهد شــد 

تا برای افتتاح در هفته دولت آماده شود.
وی بــه کشــف مجموعــه دســتکند ســامن در 
ســال 1384 اشــاره و اظهار کرد: مطالعات باستان 
شناســی و کاوش هــای این مجموعه از ســال 86 

آغاز شــد و تا ســال 1394، 6 فصل از این دســتکند 
کاوش شده است.

معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان همدان ادامه 
داد: اشــیا و اســکلت های انســانی کشــف شــده از 
ایــن مجموعه نیز به اداره میراث فرهنگی و صنایع 
دســتی و گردشــگری مالیــر منتقل شــده اســت تا 
پــس از تکمیــل و افتتاح مجموعه در ســایت موزه 
دســتکند ســامن در معــرض دید گردشــگران قرار 

گیرد.
نخســت  فــاز  نورپــردازی  تکمیــل  از  خاکســار 
مجموعــه خبر داد و تصریح کرد: ورودی مجموعه 

دســتکند ســامن یــک ســاختمان 170 متری اســت 
که ســه ســال پیــش از شــرکت مخابــرات خریداری 
و به عنــوان محــل اســتقرار کارکنــان و نگهبانــان 

مجموعه، مرمت و بازسازی شد.
وی بــا بیــان اینکــه خروجی مجموعــه نیز که به 
ِملک یکی از شــهروندان شــهر سامن ختم می شد، 
در اختیــار ما قرار گرفــت، افزود: نصب دوربین های 
مداربســته، مرمــت، مطالعــات باستان شناســی و 
خریــداری و آزادســازی امــالک بخش هــای دیگر که 
دســتکند در زیــر آن ها واقع شــده، در حــال انجام 
اســت و طی سال های آینده بصورت مستمر انجام 

خواهد شد.

وی در ادامــه تصریح کرد: اشــیا کشف شــده از 
مجموعه نشــان می دهد هسته اولیه سکونتگاه، 
دوره  در  امــا  اســت  اشــکانیان  دوره  بــه  متعلــق 
ساســانی نیــز از ایــن مجموعــه اســتفاده شــده 
اســت البتــه بعنــوان یــک کارشــناس معتقدم که 
این مجموعه قبل از دوره اشــکانیان ایجاد شــده 
و در دوره اشــکانیان از بســتر آن اســتفاده شــده 
اســت اما تاکنون شــواهد و آثاری مبنی بر قدمت 
مجموعــه بــه قبــل از دوره اشــکانیان در دســت 

نیست.
این مســئول خاطرنشــان کرد: تاکنون افزون بر 
دو میلیــارد تومان بــرای کاوش، مرمــت، حفاظت، 

باستان شناســی  اقدامــات  و  ملــک  آزادســازی 
تکمیــل  بــرای  و  اســت  شــده  هزینــه  مجموعــه 
اعتبــار  نیازمنــد  کاوش هــا،  ادامــه  و  مجموعــه 

هستیم.
خاکســار ضمــن قدردانــی از شــهروندان شــهر 
ســامن و مجموعــه مدیریــت شــهری و شــهرداری 
ایــن شــهر گفــت: از صبــر و تحمــل شــهروندان که 
انتظــار داشــتند از همــان ســال های نخســت این 
مجموعــه راه اندازی شــود تا از مزایای گردشــگری 
آن اســتفاده کنند امــا به دالیل مختلــف تکمیل و 
افتتــاح مجموعــه بیــش از 15 ســال طول کشــید، 

تشکر می کنم.



امام رضا علیه السالم شب ها در بسترش بسیار قرآن 
که در آن از بهشت یا آتش  مى خواند و هرگاه به آیه اى 
یاد شده بود مى رسید، مى گریست و بهشت را از خدا 

مسئلت مى کرد و از آتش به او پناه مى برد.
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ما همه رفتار و کردارمان را به امام امت، آن پیر جماران مدیون 
هستیم؛ او به مردم یاری قرآن و ائمه اطهار )ع( را آموخت. 
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آیین سنتی تعزیه سیار در بازار تاریخی شهر اراک

ســپهرغرب، گروه خبر: آیین ســنتی تعزیه سیار 
در بــازار تاریخــی شــهر اراک با حضــور هیئت های 

قدیمی و گروه های تعزیه خوان برگزار شد.
تعزیــه ســیار تنها مخصوص شــهر اراک اســت 
که در بازار تاریخی آن برگزار می شــود، امسال نیز 
برای چندمین ســال متوالــی برگزار و با اســتقبال 

باشکوه عزاداران حسینی روبه رو شد.
تعزیه ســیار بازار اراک ظهر روز شــنبه با حضور 
گروه های تعزیه خوان در بازار تاریخی اراک با شور 

فــراوان و به صــورت خودجوش بــا همت مردم و 
پیشکسوتان هیئت های مذهبی برگزار  شد.

حرکــت کاروان غــم و شــبیه خوانی بــا حضــور 
هیئت هــای قدیمــی اراک از برنامه هــای این آیین 
توســط  دور  گذشــته های  در  کــه  اســت  ســنتی 
هیئت هــا و گروه هــای تعزیه دو محلــه بزرگ اراک 
یعنی قلعه و حصار اجرا می شده است و از مراسم 
سنتی بوده که به همراه 11 آئین عاشورایی دیگر، 
در فهرســت آثــار ملی کشــور تحت عنــوان میراث 

معنــوی اســتان مرکــزی بــه ثبت رســیده اســت. 
امســال این مراسم از خیابان محســنی اراک آغاز 
شــد و به ســمت بازار سرپوشــیده حرکــت ادامه 

داشت.
تعزیــه ســیار بــازار اراک تــا ســال 1342 به طور 
جــدی برگــزار می شــد، امــا بعــد از ســال 1342 
به دلیل جلوگیری از عزاداری های محرم و شــرایط 
سیاسی حاکم بر جامعه، اجرای آن متوقف شده 

بود.

طاهــره   - فرهنگــی  گــروه  ســپهرغرب، 
ترابی مهوش: هیئت های مذهبی همدان عاشقی 
خــود را به ســرور و ســاالر شــهید در ایــام محرم به 

رسم سقایی، جامه عمل می پوشانند.
قدیــم  روزگاران  از  )ع(  حســین  امــام  عــزاداری 
تاکنــون همــراه بــا رســوماتی برگــزار می شــده که 
در ایــن میــان آیین ســقایی همــدان، تبلور عشــق 
خالصانــه مــردم ایــن دیار به ســاقی کربــال حضرت 
ابوالفضــل )ع( و شــاه کربال حضــرت اباعبداهلل )ع( 

است.
این روزها دیار دارالمؤمنین حال وهوای عزاداری 
ســید و ساالر شــهیدان را به خود گرفته و هر کوی 
و برزنی با عزاداری مرســوم خود، سیاه پوش عزای 

حسینی شده  است.
درواقــع هرســال در آســتانه مــاه محــرم شــهر 
همــدان حال وهوای دیگری به خود گرفته و به هر 
نقطه ای که نگاه می کنیم، پرچم های مشکی اشک 

و ماتم محرم را به چشم ها هدیه می کند.
تکایا، حسینه ها و مســاجد نیز وسایل عزاداری 
کــردن،  تمیــز  آورده و ضمــن  بیــرون  انبارهــا  از  را 
آن هــا را بر فراز مســاجد و حســینیه ها علم کرده و 
اگر کاســتی وجــود دارد، برطرف می کننــد تا محرم 
امسال را از سال های گذشته ُپرشورتر برگزار کنند.

بــوی گالب و اســپند در کنار چادرهــای عزاداری 
در معابر عمومی و نیز در ورودی هیئت ها، مشــام 
را می نــوازد و هرکــس بــرای خدمــت بــه عــزاداران 
از دیگری پیشــی می گیــرد؛ به طوری که بــرای به جا 

آوردن رسم عاشقی، سر از پا نمی شناسند.
نذری هــا در ایــن ماه بــه راه می افتد؛ هرکس به 
قدر توان خود ارادتش را به سرور و ساالر شهیدان 
نشــان داده و مهــم نیســت چیســت و کجا اســت، 

بلکه تنها به ادای نذر خویش می  اندیشد.
یکی مقابــل درب منزل، یکــی درب هیئت، یکی 
مقابــل کارواش و دیگــری با قربانی کردن، عاشــق 

بودن خود را به اثبات می رساند.
اما دراین بین آنچه مسلم بوده اینکه دیار الوند 
دیرزمانی اســت در عزاداری امام حســین )ع( رسم 
عاشــقی را به جا آورده و صدای طبل و ســنج که از 
ســالیان دور در همدان باب بود را با نوای کربالیی 

در قامت سقایی همراه می کند.
عــزاداری در همــدان همــواره  اینکــه  جالب تــر 
این گونه بوده که هر مســجد یا حســینیه ای دارای 
هیئتــی اســت و از روز اول ایــن مــاه دور هم جمع 
شــده و ســاعاتی از شــبانه روز را بــه ســینه زنی و 
نوحه خوانی سپری می کنند و سپس همان هیئت 

را راهی کوچه های محالت می کنند تا کسانی که به 
هر دلیلی نتوانستند در هیئت ها حضور یابند نیز از 

این برنامه ها بهره ببرند.
ایــن هیئت هــا در دســته های عــزاداری خــود از 
وســایلی چــون علــم، کجــاوه، چهل چــراغ، پرچــم، 
خیمه گاه، بیرق و گهواره علی اصغر )ع( و حتی شتر 
و اســب به عنــوان نماد عزا و ســوگواری اســتفاده 

می کنند.
این روال تا عاشــورا ادامه می یابد و روز عاشورا 
همــه هیئت هــا به صورت دســته جات عــزاداری که 
برخی ســینه زنی و برخــی زنجیرزنــی می کنند، از هر 
محلــه ای در مســیر میدان امــام خمینــی )ره( قرار 
می گیرنــد تا ظهر عاشــورا ضمن تجمــع در میدان، 

نماز ظهر را در این مکان اقامه کنند.
ســپس عزاداری هــا تــا مســاجد و حســینیه ها 
ادامه می یابد و نذری روز عاشــورا که عمدتًا قیمه 
اســت، بیــن عــزاداران در محــالت مختلــف توزیــع 

می شود.
امــا آنچــه در میــان رســم و رســومات عــزاداری 
همدانی  هــا از قدمــت باالیی برخــوردار بوده، آئین 
ســقایی اســت کــه بــه همــت پیرغالمــان عباســیه 
جــوالن از محــالت کهــن همــدان ماندگار شــده و 

امروز نسل جدید نیز از آن بهره مند هستند.
در آئیــن ســقایی ســقاها طــی روزهای تاســوعا 
و عاشــورا در بیــن عــزاداران حرکت کــرده و گالب و 
آب توزیع می کنند و بســیاری از مــردم برای گرفتن 
حاجت و یا ادای نذر، هرسال به مراسم این سقاها 

می آیند.
خوشــبختانه این آئین به همت میراث فرهنگی 
همدان در فهرســت آثار ملی به ثبت رسیده و باید 
بتوانیــم این گونــه آئین هــای معنــوی و اثرگــذار را 
به وســیله ثبت، مانــدگار کنیم تا آئیــن کهن نیاکان 
به فراموشــی سپرده نشود؛ بر این اساس با توجه 
بــه اهمیت موضوع بر آن شــدیم تــا گفت وگویی را 
بــا حســین شــریفی، مســئول شــورای هیئت های 
مذهبــی همــدان ترتیب دهیم کــه در ادامه نتیجه 

را می خوانید:
مســئول شــورای هیئت های مذهبی همدان با 
بیــان اینکــه در همــدان نیز همچون دیگر شــهرها 

در ایــام عــزاداری سیدالشــهدا آئین هــای مذهبــی 
با شــدت و حدت بیشــتری مورد توجــه هیئت های 
مذهبــی قــرار می گیــرد، گفــت: آنچه همــدان را در 
مراســمات مذهبــی محــرم از دیگر شــهرها متمایز 
می کند، برپایی دسته جات سقایی و نیز مراسم روز 

سوم از سوی در برخی از هیئت ها است.
حســین شریفی با اشاره به اینکه سبقه برگزاری 
عزاداری روز ســوم در همــدان به اوایل دهه 40 در 
همــدان بازمی گــردد، افــزود: در آن مقطــع زمانی 
گویا هیئت های مذهبی همدان بر ســر توهینی که 
رئیس شهربانی وقت به آن ها کرده بود، به مشکل 
برخورد کرده بودند؛ پس از ســوی مسئول شورای 
هیئــت اعالم می شــود کــه هیئت هــای مذهبی در 

دهه نخست محرم فعالیت نکنند.
شــریفی با تأکید بر اینکه در آن سال ها موضوع 
توهیــن بــه هیئت هــای مذهبــی از ســوی رئیــس 
شــهربانی همــدان بــه شــورای مرکــزی هیئت های 
مذهبــی در تهــران نیــز تلگــراف شــد و همچنیــن 
آئین هــای مذهبــی تاســوعا و عاشــورا نیز توســط 
انجــام  صورت گرفتــه  ابــالغ  براســاس  هیئت هــا 
نشــد، ابراز کرد: بــا پیگیری های انجام شــده پس از 
اتمام دهه، ســرانجام توسط شــهربانی کل، رئیس 
شــهربانی همدان عزل شد؛ با عزل شدن این فرد، 
مســئول شــورای هیئت هــای مذهبــی در همدان 
اعــالم کــرد بــرای جبــران فعالیت هــای هیئت هــا از 
آنجا که عاشــورا و تاســوعا امکان برگزاری مراســم 
نداشتیم، پس این مهم را به سوم عاشورا موکول 
انجــام  ایــن روز  را در  می کنیــم و همــه برنامه هــا 

می دهیم.
وی بــا بیــان اینکــه درواقع آن اتفــاق تاریخی در 
ســال های 41 یا 42 منجر به آن شــد که همدان در 
کل کشــور سردمدار برگزاری سوم امام حسین )ع( 
باشــد، اذعان کــرد: در ایــن روز هیئت های مختلف 
مذهبــی عالوه بــر یــک دهــه عــزاداری بــا برگــزاری 
آئین های منظم مذهبی، ارادات خود را به ســرور و 

ساالر شهیدان اعالم می دارند.
شــریفی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از هیئت ها 
همچــون هیئت محله امامــزاده یحیی بــا برگزاری 
تعزیه به صورت متحرک و به کارگیری شــتر و اســب 

در  را  آن  از  پــس  اتفاقــات  و  عاشــورا  روز  آن  در 
خیابان های شهر به نمایش می گذارند، اظهار کرد: 
درحــال حاضر بیش از 487 هیئت در شــهر همدان 
فعالیت دارند که فعالیت برخی از آن ها تنها به ایام 
دهه محرم معطوف شــده، اما برخی در کل ســال 
بنا به مناســبت های مختلف مذهبــی عالوه بر ایام 
عزاداری محرم، با برگزاری مراسمات فعال هستند.
متمایــز  آئیــن  دیگــر  اینکــه  بیــان  بــا  شــریفی 
همدانی هــا در ایــام محــرم و به ویژه دهه نخســت 
آن برپای آئین ســقایی در برخی ها هیئت ها اســت، 
گفــت: در ایــن هیئت هــا افراد بنــا به ارادتــی که به 
حضرت ابوالفضل )ع( دارند، با پوششــی خاص در 
دسته جات سقایی همراه با حزنی خاص به صورت 
نمادیــن در روزها و شــب های دهه نخســت محرم 
و به ویــژه روز تاســوعا در قالب ســقایی به عزاداری 

می پردازند.
این پیرغالم حسینی با اشاره به اینکه البته آئین 
مذکور طی چند دهه اخیر به ویژه در بحث پوشش 
ســقاها دچار تغییر شده است، اذعان کرد: درحال 

حاضر اغلب افراد با پوشیدن لباس سفید و بستن 
چپیه ای بر ســر این کار را انجام می دهد، حال آنکه 
در گذشــته ســقاها حتمــًا مشــک و یــا کشــکول بر 

دوش خود حمل می کردند.
وی با تأکید بر اینکه برگزاری این آئین )ســقایی( 
تنها مختــص تعداد محــدودی از هیئت ها اســت، 
اظهار کرد: ازجمله این هیئت ها می توان به هیئت 
ســقایی زینبیــه امامزاده عبــداهلل، هیئت ســقایی 
زینبیه اعظم خیابان تختی، هیئت سقایی ابوذر در 
پشــت باغ ایرانی، هیئت سقایی تکیه مرحوم آقای 
سپاه دوســت در خیابان خواجه رشــید و نیز هیئت 

مکتب قرآن اشاره کرد.
شــریفی بــا بیــان اینکــه در گذشــته هــر هیئتی 
در هــر محلــه یــک ســقا داشــت، افــزود: مشــک، 
نــت، کشــکول، جــام مســی و لباس مخصــوص از 
نشــانه های ایــن ســبک عــزاداری اســت کــه امــروز 
همان طــور کــه پیش تر گفتــم، تنهــا لباس های آن 
مورد اســتفاده قرار می گیرد؛ براســاس این ســبک 

سقا نوحه می خواند و عزاداران جواب می دادند.

مع الوصــف؛ چنــان کــه عنــوان شــد، بســیاری 
از  برگرفتــه  همــدان  در  ســوگواری  آئین هــای  از 
باورداشــت های دینی و آئین های مذهبی است که 
درحــال تغییر یا فراموشــی هســتند؛ آئین هایی که 
بیانگر ســبک زندگی مردم یک ناحیه بودند و حفظ 
و آگاهــی از آن ها می توانــد به حفظ هویت جمعی 

مردم یک قوم کمک کند.
جامعه شناسان دین که در پی بررسی مناسبات 
دیــن و جامعه، شــناخت اندیشــه ها، ســازمان ها، 
نهادهــا، مناســک و شــعائر دینــی هســتند، ضمن 
اجتماعــی  نظــام  در  دیــن  تأثیرگــذاری  بــه  توجــه 
و  نقــش  بــه  اجتماعــی،  و  فــردی  کنش هــای  و 
کارکردهای اجتماعی باورداشــت ها و عملکردهای 
دینی می پردازند که می توان این آئین و مراسمات 
را محتــوای درونــی ایــن باورداشــت ها تلقــی کرد؛ 
پــس تنها نمی توان بــه ثبت ملی یک آئین بســنده 
کرد، بلکه باید در راســتای حفظ این آئین به صورت 
اصیــل نیز تالش کرد تا بتوان این رســم عاشــقی را 

در دیار الوند از نسلی به نسل دیگر منتقل کرد.
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10سالمت

ارائه پروتکل درمانی برای رشد 
زبانـــی کودکان مبتــال به 

اوتیسم فارسی زبان
سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
شناسی  زبان  گروه  پژوهشگران 
تحقیقی،  طی  مدرس  تربیت  دانشگاه 
استعاره های  درک  تقویت  تأثیر 
درک  بهبود  بر  بدن مند  مفهومی 
را  اوتیسم  به  مبتال  کودکان  معنایی 
بررسی کردند. محققان این پژوهش به 
روشی برای تقویت درک استعاره های بدن مند و به طور 
اوتیسم  به  انتزاعی در کودکان مبتال  کلی تقویت تفکر 
دست یافتند که می تواند نتایج مثبتی بر روی عملکرد 

زبانی و ارتباطی این کودکان داشته باشد.
از آنجا که در زبان فارســی برنامه هــای درمانی و ابزار 
ســنجش در حــوزه مفاهیــم انتزاعــی و اســتعاری بــرای 
کودکان مبتال به اختالل اوتیســم بســیار محدود است، 
مهــدی مدنــی  فــرد در قالــب رســاله دکتــرای تخصصی 
خود در رشــته »علوم شناختی-زبان شناسی با ارائه یک 
پروتکل درمانی گامی به ســوی توانبخشی و رشد زبانی 

کودکان مبتال به اوتیسم فارسی  زبان برداشته است.
ایــن رســاله در چهــار مرحله و بــا اســتفاده از دو نوع 
آزمــون دیداری و شــنیداری به بررســی درک اســتعاره-
 Embodied Conceptual( هــای مفهومــی بدن منــد 
Metaphors( بر روی دو گروه کودکان مبتال به اوتیسم 
و کــودکان عادی پرداخته اســت. ســپس، با طراحی یک 
برنامــة تقویتی شــامل 5 مجموعه بــه آموزش مفهوم 
انتزاعــی اســتعاره و اجــرای آن در 20 جلســه پرداختــه و 
تأثیــر این برنامه را بــر روی درک اســتعاره  های مفهومی 
بدنمند در پســران 7 تا 12ساله فارسی  زبان که مبتال به 

اوتیسم خفیف هستند، بررسی کرده است.
یکــی از شــاخص  ترین دســتاوردهای ایــن پژوهــش 
دســت یافتن به روشــی برای تقویت درک اســتعاره های 
بدن منــد و به طور کلی تقویت تفکر انتزاعی در کودکان 
مبتال به اوتیسم است. در حقیقت، این برنامه می تواند 
نتایــج مثبتــی بــر روی عملکــرد زبانــی و ارتباطــی ایــن 

کودکان داشته باشد.

منشاء ابتال به بیماری های وبا 
حصبه و انواع اسهال چیست؟

همزمان  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
احتمال  افزایش  و  تابستان  فصل  با 
بیماری های گوارشی ناشی از آب آلوده 
آب  میکروبی  آزمایشگاه  کارشناس 
گفت:  آوج  درمان  و  بهداشت  شبکه 
تهیه و تامین آب آشامیدنی سالم برای 
پایدارترین  و  موثرترین  از  یکی  جامعه 
آب  بهسازی  و  بوده  جامعه  سالمت  برای  فناوری ها 
خواهد  عفونی  بیماری های  کاهش  در  کارآمد  راهکاری 

بود.
حمیــده شــیخ محمــدی، فاضــالب شــهری و حضور 
حیوانات اهلی در مجاورت آب آشامیدنی را منشاء ابتال 
به بیماری های وبا، حصبه، شــبه حصبه و انواع اســهال 
عنوان کرد و اظهار کرد: کارشناســان بهداشت محیط با 
آگاهــی از ایــن امر و نمونه برداری مســتمر از آب شــرب 
مناطق شــهری و روســتایی ضمن شناسایی نقاط آلوده 
بــا انجــام هماهنگی هــای بین بخشــی نســبت بــه رفع 

نواقص احتمالی اقدام می نمایند.
به گفته این کارشــناس در طی 4 ماه اول سال 1401 
بازرسان بهداشت محیط حوزه سالمت آوج از 118 نقطه 
شــهری و روســتایی نمونه برداری آب شــرب انجام داده 
انــد که با شناســایی 8 نقطه آلوده روســتایی، اقدامات 
الزم ازجمله مکاتبه با اداره آب و بخشداری ها جهت رفع 

نواقص موجود صورت گرفته است.

آشامیدنی عالوه بر سالم بودن باید پاکیزه   آب 
نیز باشد

فاقــد  آبــی  را  ســالم  آب  محمــدی  شــیخ  مهنــدس 
عوامــل میکروبی بیمــاری زا و عوامل شــیمایی زیان آور 
عنوان کرد و افزود: هرجند که کنترل ســالم بودن آب از 
اولویت های آزمایشــگاه آب می باشــد ولی پاکیزه بودن 
آب کــه با کنترل کــدری و رنگ آب حاصل می شــود نیز از 

ضروریات آب با کیفیت می باشد.
در ادامه کارشناس آب شبکه بهداشت و درمان آوج 
بــا تاکید بر این نکته که صرف تمیــز و پاکیزه بودن ظاهر 
آب نبایــد ایــن اطمینان را جهت شــرب آب ایجــاد نماید 
و ســالمت میکربی و شــیمیایی به همراه ظاهری سالم 
متضمــن ســالمت آب خواهــد بــود تصریــح کــرد مردم 
جهت حفظ ســالمت خود در مســافرت ها بــه این اصل 
توجــه داشــته باشــند که نبایــد از آب رودخانه هــا و آبی 
که از بهداشــت آن اطمینان ندارند جهت شرب استفاده 

نمایند.

پنجره

خطرات نوشیدن آب سرد برای سالمتی
سپهرغرب، گروه سالمت:    روزنامه هندوستان تایمز در مطلبی به برخی مضرات نوشیدن آب سرد اشاره کرده است؛ نوشیدن آب سرد می تواند عالئم میگرن را تشدید کند. فرآیند گوارش را کند می سازد که می تواند به درد معده و اسهال منجر شود. میزان اکسیژن رسانی 

به مغز را کاهش می دهد. این شرایط می تواند باعث ایجاد سرگیجه در فرد شده و به سلول های مغز نیز آسیب برساند.
نوشیدن آب سرد میزان تشنگی را افزایش می دهد. بنابراین، مجبور می شویم میزان آب بیشتری بنوشیم. در نتیجه، با افزایش دفعات ادرار بدن اغلب مقدار نمک بیشتری از دست می دهد. نوشیدن آب سرد می تواند منجر به تجمع چربی در بدن شود.

آب سرد اثرات مضری بر سالمت قلب و عروق دارد و بالفاصله بعد از یک وعده غذایی سنگین می تواند منجر به مشکالت قلبی عروقی شود. آب سرد سطح مواد مغذی را در بدن کاهش می دهد، از این رو، بدن مستعد آسیب ها و سایر بیماری های مزمن 
می شود.

چه نوشیدنی هایی برای کاهش وزن 
مفید هستند؟

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
راهی  می توانند  آبمیوه ها 
کاهش  برای  راحت  و  سریع 
بیشتر  حال  این  با  باشند  وزن 
آبمیوه هایی که در فروشگاه ها 
به فروش می رسند اغلب مملو 
طعم دهنده های  شکر،  از 

مصنوعی و مواد نگه دارنده هستند.
آبمیوه هــای خانگــی که بــدون اســتفاده از 
طعم دهنده هــای مصنوعی و مواد نگه دارنده 
تهیه می شــوند، می توانند گزینه های مناسبی 
بــرای کاهش وزن افراد، در کنــار دیگر اقدامات 
در ایــن زمینــه از جمله ورزش کردن و داشــتن 

رژیم غذایی سالم و مناسب، باشند.

 آب کرفس
تنهــا  نــه  کرفــس  آب 
بلکــه  دارد،  کمــی  کالــری 
از  آن  درصــد   95 از  بیــش 
اســت.  شــده  تشــکیل  آب 
مطالعات نشــان می دهد کــه انتخاب غذاها و 
نوشــیدنی هایی با تراکم کالــری کمتر می تواند 
مفیــد  چربــی  کاهــش  و  وزن  کاهــش  بــرای 
از  عالــی  منبــع  همچنیــن  کرفــس  آب  باشــد. 
آنتی اکســیدان ها و ترکیبات گیاهی مفید است 
کــه می تواند به کاهش اســترس اکســیداتیو و 

مبارزه با التهاب کمک کند.

 آب چغندر
این آبمیوه حاوی ترکیبات 
نیترات های  ماننــد  مفیــدی 
غذایــی اســت. نیترات هــای 
غذایی می توانند به افزایش 
کارایی و اســتقامت عضالنی و همچنین کاهش 
سطح فشار خون با گشــاد کردن رگ های خونی 
شــما کمک کننــد. در همین حال، چغنــدر کامل 
کالــری کمــی دارد و سرشــار از فیبــر اســت کــه 

می تواند به کند شــدن تخلیه معده کمک کند و 
عاملی برای مدیریت وزن باشد.

 آب سبزیجات سبز
دارای  ســبزیجات  ایــن 
و  کــم  قنــد  بــاال،  فیبــر 
آنتی اکســیدان  هــای 
هســتند.  ضدالتهابــی 
بــا  راحتــی  بــه   ســبز  آبمیوه هــای  به عــالوه، 
جوانه های چشــایی شــما ســازگار می شــوند. 
ترکیــب اســفناج، خیــار، ســیب ســبز و کرفــس 

می تواند در این زمینه مفید باشد.

 آب هندوانه
بــر  عــالوه  هندوانــه 
کالــری کــم، منبعــی عالــی از 
ریزمغذی هــای مفیــد بــرای 
قلــب ماننــد پتاســیم و آنتی 
تقویت کننده   اکسیدان های 
اســت.   C و   A ویتامین هــای  ایمنــی،  سیســتم 
همچنیــن آب موجود در آن باعث می شــود برای 
مدت طوالنی تری احســاس سیری کنید. مصرف 

هندوانه به کاهش چربی شکم نیز کمک می کند.

 آب هویج
آب هویج یک نوشیدنی 
غنــی از مواد مغذی اســت 
که مقــدار زیــادی ویتامین 
A و ســایر کاروتنوئیدهــای 
می رســاند.  بــدن  بــه  وعــده  هــر  در  را  ســالم 
کاروتنوئیــد نوعــی رنگدانه گیاهی اســت که در 
بســیاری از میوه ها و سبزیجات یافت می شود. 
یــک مطالعه هشــت هفتــه ای شــامل 28 مرد 
که اضافه وزن داشــتند نشــان داد، کسانی که 
روزانه یک نوشــیدنی غنی از کاروتنوئید مصرف 
می کردند کاهش قابل توجهی در چربی شــکم 

داشتند.

 عالئمی که نشان می دهد به اندازه 
کافی آب نمی نوشید

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
روزهای  در  می شود  توصیه 
روزانه  حتما  تابستان  گرم 
در  بنوشید.  آب  لیتر   2 تا   5/1
کم آبی  عالئم  به  مطلب  این 
نشان  که  کرد  خواهیم  اشاره 
که  مایعاتی  مقدار  می دهد 

می خورید ناکافی است.
در روزهــای گــرم تابســتان توصیه می شــود 
آب  لیتــر   2 تــا   5/1 روزانــه  نوشــیدن  حتمــا 
موردتوجه باشد.  البته برای نوشیدن آب نباید 
منتظر احســاس تشــنگی بــود، زیرا ایــن حالت 
بیانگــر کاهــش رطوبت بــدن اســت.  همچنین 
کاهش آب بدن حالت فقط با احساس تشنگی 
همــراه نیســت و بســیاری مشــکالت دیگــر نیــز 
می تواند ناشــی از مصرف ناکافی آب و مایعات 
باشــد. در ادامــه ایــن مطلب به عالئــم کم آبی 
اشــاره خواهیم کرد که نشان از خوردن ناکافی 

مایعات است. این عالئم به ترتیب عبارتند از:

 سردرد
یکــی  ســردرد 
شــایع ترین  از 
پیامدهای کاهش 
آب بدن است. در 
شــرایطی  چنیــن 
نمی توانــد  بــدن 
سطحســروتونین را در حد نرمال نگه دارد و در 
نتیجه ســردرد اتفاق می افتــد. همچنین عروق 
خونــی مغز نیز برای عملکرد مطلوب به آب نیاز 
دارند.  خســتگی نیــز می تواند ناشــی از کمبود 
آب بدن باشد و اگر ناگهانی بروز پیدا کند حتما 

باید به نوشیدن آب توجه داشت.

 گرفتگی عضالت
عضالت و مفاصل بدن برای عملکرد صحیح 
بــه مایعات کافی نیاز دارند. زمانی که حجم آب 

بدن کم می شود، 
جریــان خــون کند 
می شود و متمرکز 
بر خون رســانی به 
حیاتی  اندام هــای 
 . د بــو هد ا خو
گرفتگــی عضــالت در روزهــای گــرم یــا در زمان 

تعریق زیاد تحت تاثیر این حالت است.

 خشکی پوست
بــرای  پوســت 
و  ســالم  اینکــه 
شــاداب بمانــد به 
آب  زیــادی  مقــدار 
نیاز دارد. بســیاری 
هنــگام  افــراد  از 
خشــکی پوســت صرفا به اســتفاده از کرم های 
مرطوب کننــده توجه دارند در حالی که پوســت 
نیز ارگان زنده اســت و نیازهای خود را از طریق 

جریان خون دریافت می کند.

 مشکالت ادرار
آب  تامیــن 
بــدن  نیــاز  مــورد 
عملکــرد  بــرای 
سیستم  مطلوب 
و  گوارشــی 
ضــروری  کلیه هــا 
اســت. مهم تریــن پیامد کم آبی بدن، یبوســت 
آزاردهنــده  و  مزمــن  به تدریــج  کــه  اســت 
می شــود. زمانــی کــه حجــم آب بــدن کاهش 
یابد، زمینه رشــد و تکثیــر باکتری های بیماری زا 
در مجــاری ادرار افزایــش می یابد و زمینه ســاز 
و  درد  بــا  کــه  می شــود  ادراری  عفونت هــای 
اســت.  همــراه  ادرار  دفــع  هنــگام  ســوزش 
همچنین تیره شــدن رنگ ادرار نیز نشــانه ای از 

کاهش آب بدن است.

 احساس لرز
س  حســــــــــــا ا
یــا  ناگهانــی  لــرز 
بــه   مــداوم فقــط 
نیســت  دلیــل تب 
اوقــات  گاهــی  و 
ه  هند ن د نشــا
مصــرف ناکافی مایعــات اســت. همان طور که 
اشــاره شــد در صــورت کاهش آب بــدن جریان 
خــون محدود بــه اندام هــای حیاتی می شــود 
کــه ممکن اســت گاه با احســاس لرز همــراه با 

گرفتگی عضالت بروز پیدا کند.

 بوی نامطبوع دهان
بــرای  دهــان 
رطوبــت  حفــظ 
کافــی مســلما بــه 
آب  کافــی  ســطح 
در  و  دارد  نیــاز 
غیــر ایــن صــورت، 
ترشــح بزاق کم می شود. حال آنکه بزاق خواص 
آنتی باکتریــال دارد و اگــر به انــدازه کافی ترشــح 
نشــود، عامــل فعالیــت باکتری ها و ایجــاد بوی 

نامطبوع است.

 تمایل به خوراکی های شیرین
اگــر بــه انــدازه 
کافی آب ننوشید، 
گلیکــوژن  ذخایــر 
به شــدت  خــون 
این  می آید.  پایین 
به خصوص  حالت 
پــس از ورزش و در روزهــای گرم بســیار اهمیت 
دارد. گلیکــوژن به عنــوان ســوخت بــدن عمل 
می کنــد و زمانــی کــه ســطح آن کاهــش یابــد، 
تمایــل به مصرف خوراکی های شــیرین بیشــتر 

می شود. 

تفکر

حمیده شیخ 
محمدی

آبمیوهکم آبی

خواص شــگفت  انگیـــز سیر 
برای ســالمــتــی

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
ماده  یک  می تواند  سیر 
سبک  شروع  برای  باورنکردنی 
عنوان  به  و  بوده  سالم  زندگی 
یک داروی قوی در برابر التهاب 

در بدن باشد.
اولین مســئله ای کــه درباره 
چیســت؟  می کنــد،  خطــور  ذهنتــان  بــه  ســیر 
احتماًال بوی ســیر باشــد. یا حتی ممکن اســت 
بــه یک غــذای لذیذ فکــر کنید کــه با ایــن ماده 
غذایــی خوشــمزه باورنکردنــی طعم دار شــده 
اســت. شاید تا کنون به فواید باورنکردنی سیر، 
عضوی ســبزیجات با خواص ســالمتی شــگفت 
انگیز فکر نکرده باشــید )ســیر از نظر علمی جزو 

سبزیجات است(.
شــگفت  فوایــد  بــا  مطلــب  ایــن  طــول  در 
انگیز ســیر و اینکــه چگونه این مکمــل طبیعی 
می تواند ســالمت شــما را بهبود ببخشد بیشتر 

آشنا خواهید شد.
1. خواص دارویی

گرچــه ممکن اســت امــروزه ســیر را فقط به 
عنوان یــک طعم دهنده غذایی بشناســند، اما 
مــردم در دوران باســتان از آن بــه عنــوان دارو 

استفاده می کردند!
بنا بر تحقیقات علمی، بیشــترین مزایا ناشی 
از ترکیبات ســولفور اســت که هنگام خرد شدن 
یــا جویــدن یــک حبه ســیر ایجــاد می شــود. به 
دلیل این خواص، ســیر می تواند به ســم زدایی 

و سالمت مفاصلو بدن کمک کند.
2. جریان خون را بهبود می بخشد

مطالعــه ای در ســال 2004 بــه ایــن نتیجــه 
رســید که مصرف ســیر بــه افزایــش قابل توجه 
جریــان خــون در مناطــق مختلــف بــدن کمــک 
می کنــد. ایــن مطالعه نشــان می دهــد که این 
امر به دلیل تأثیر ســیر بــر میزان اینترلوکین -6، 
ماده شیمیایی موثر بر التهاب در بدن است. در 
واقــع افزایش جریان خون یکی از مزایای اصلی 

سیر برای سالمتی است!
3. تقویت سیستم ایمنی بدن

آور  تعجــب  خیلــی  مــورد  ایــن  احتمــاال 
بــروز  اولیــن  در  کودکــی،  دوران  از  نباشــد! 
ســرماخوردگی، مصرف ســیر توصیه می شده. 
یک مطالعه کشف کرد که در یک بازه زمانی 12 
هفتــه ای، مصرف حبه های ســیر روزانــه میزان 
بــا  مقایســه  در  درصــد   63 را  ســرماخوردگی 

دارونما کاهش می دهند.

شــواهدی برای این امر هم بنا به اســتفاده 
ســنتی و همچنیــن برخــی شــواهد مبنــی بــر 
اینکه ســیر حاوی خواص ضــد میکروبی و ضد 
ویروســی اســت، وجــود دارد. در واقــع ســیر 
می توانــد به عنــوان یک نیروگاه اساســی برای 

نگهداری از بدن در مقابله با بیماری ها باشــد!
4. تقویت متابولیسم

ســیر در واقــع به تقویــت متابولیســم کمک 
 C، B می کنــد! در واقع ســیر سرشــار از ویتامین
6، منگنز و کلســیم اســت که همه برای کاهش 
چربــی ضــروری هســتند. عــالوه بــر ایــن ســیر 
می تواند مقاومت به انســولین را کاهش دهد، 
که فاکتور مهمی برای متابولیســم و وزن سالم 
اســت! از طرفی ســیر می تواند برای ســم زدایی 
بــدن نیــز مفیــد باشــد. یک عامــل اساســی در 

کاهش وزن است.
5. سم زدایی بدن

بــه نظر می رســد این مســئله ضد شــهودی 
باشــد که چیزی با چنین بــوی تندی در واقع به 

پاکسازی بدن کمک کند، اما می تواند.
ترکیبات ســولفیدریل موجود در سیر به طرز 
باورنکردنی در پاکســازی بدن از ســموم بســیار 
قدرتمند هستند. در حالی که، در بیشتر موارد، 
کبد فعالیت خارق العاده برای پاکســازی بدن را 
انجــام می دهد، اما همواره در یک دنیای آلوده 
زندگــی می کنیــم. قطعــا دریافــت کمــی کمــک 

نمی تواند آسیبی برساند!
خواص موجود در سیر در واقع می تواند به 
تقویت آنزیم های ســم زدایی در بدن کمک کند. 
اگر ســم زدایی حتی قوی تری می خواهید، سیر 
می تواند با خار مریم هم افزایی داشــته باشــد. 
برخــی از افــراد حتــی هــر روز صبح ســیر را با آب 
لیمو گرم می نوشند و باعث افزایش سم زدایی 

می شوند.
را  بــدن  می توانــد  قطعــا  ســیر  درنتیجــه 
پاکســازی کند. بــا این حال، اگر مشــکلی با بوی 

تند آن ندارید، به صورت خام بجوید.
6. کاهش کلسترول

به نظر می رســد کلســترول باال نبردی اســت 
که این روزها بسیاری از مردم درگیر آن هستند. 
خوشــبختانه، بــا داشــتن فوایــد شــگفت انگیز 
ســیر، این ســبزی کوچک قدرتمنــد می تواند به 

شما کمک کند!
در حالی که شــواهد محدود است، مواردی 
وجــود دارد کــه نشــان می دهــد ســیر ســطح 
کلســترول را کاهــش می دهد. از آنجــا که ثابت 

شــده اســت که مقاومت انســولین در صورت 
مصرف مــداوم کاهــش می یابد، مصرف ســیر 

منطقی خواهد بود.
مطالعات نشــان داده که سیر باید حداقل 

هشــت هفتــه روزانه مصرف شــود تــا نتیجه به 
خوبی مشاهده شود. با این حال، نتایج ممکن 
اســت محدود باشــد، بنابراین مهم اســت که با 
ورزش منظــم و رژیم غذایی نیز به حل مشــکل 

کمک کنید.
7. افزایش عملکرد ورزشی

ایــن ممکــن اســت باعــث شــود بــوی عرق 
بیشــتر شــود، امــا آیــا ســیر در واقــع می توانــد 
عملکرد ورزشی را افزایش دهد؟ بعضی ها ادعا 

می کنند، بله!
از طــرف دیگــر، ســیر دارای آنتــی اکســیدان 
زیادی است که می تواند به محافظت از بدن در 
برابر استرس )از جمله استرس ناشی از ورزش( 
کمک کند. با این حال ممکن است دلیل علمی 
دیگری نیز داشــته باشــد. ســیر می تواند باعث 
افزایش اکســید نیتریک شــود که بــه نوبه خود 
رگ هــای خونی را گشــاد کرده و جریــان خون را 

افزایش می دهد.
کننــده  تقویــت  مــواد  اولیــن  از  یکــی  ســیر 
عملکــرد ورزشــی در بازار بود! در حقیقت، ســیر 
باســتان  یونــان  در  حتــی  ورزشــکاران  توســط 

استفاده می شد.
8. خواص ضد قارچی

ســیر فقط از بین بردن ویروس ها، باکتری ها 
و پاکســازی بدن نیســت. دارای خــواص قارچی 
اســت. این یکــی از مهم ترین مزایای ســیر برای 

سالمتی است.
کاندیــدا قارچی اســت کــه در بــدن تمامی 
برخــی  حــال،  ایــن  بــا  دارد.  وجــود  افــراد 
کاندیــدا  کــه  انــد  داده  نشــان  مطالعــات 
می توانــد در بــدن "بیــش از حد" رشــد کند و 
در نتیجــه مصــرف قنــد بیش از حــد، غذاهای 
فرآوری شــده و یک رژیــم غذایی کلــی ضعیف 
در بدن نمایان شــود. برخی مطالعات نشــان 
داده که این مشــکل می توانــد منجر عوارض 

شود. متعددی  جانبی 
بســیاری از ورزشــکاران و ســایر افراد ممکن 
باشــند.  کــرده  تجربــه  را  مشــکل  ایــن  اســت 
خوشــبختانه، ســیر می توانــد یک مــاده غذایی 
قدرتمنــد در مبارزه با این رشــد منفی باشــد! با 
همــان خواصی کــه آن را بــه یک ضــد میکروب 
تبدیــل می کنــد، در مقابلــه بــا بســیاری دیگر از 

عوامــل خارجــی در بــدن فــوق العــاده عمــل 
می کند.

9. خواص ضد التهابی
داروهــای ضد التهــاب این روزهــا تا حدودی 
بــه یک واژه پر ســر و صــدا تبدیل شــده اند! بنا 
بــر دالیلــی بســیاری از افــراد ادعــا می کننــد که 
التهاب هــا در واقع می تواند یکی از دالیل اصلی 

بیماری باشند.
ایــن التهــاب مزمــن در بســیاری از مواقــع، 
افــراد را بــا بیماری هایــی مانند دیابــت، آلرژی و 
آرتــروز روبــرو کرده اســت. برای کمک بــه درمان 
این مســائل، حل مشــکل اساسی یعنی همان 

التهاب ضروری است.
خوشــبختانه، ســیر می تواند بــه عنوان یک 
داروی قوی در برابر التهاب در بدن باشــد. طبق 
تحقیقــات اخیــر، به دلیل داشــتن خــواص ضد 
التهابــی، می توان از ســیر برای مقابله بــا آرتروز 

استفاده کرد.
در حالــی کــه رژیــم غذایــی هنوز هم نقشــی 
اساســی در کاهــش التهــاب بازی می کند، ســیر 
همچنیــن می تواند یک مــاده باورنکردنی برای 

شروع سبک زندگی سالم باشد.
10. کاهش میزان فلزات سنگین در بدن

همانطــور که قبًال ذکر شــد، ســیر در کاهش 
ســموم بدن فوق العاده عمل می کند. کاهش 
ســطح فلــزات ســنگین در بــدن یکــی دیگــر از 

مزایای سیر برای سالمتی است.
مطالعاتی روی بیماران مبتال به مسمومیت 
با ســرب و مصرف سیر انجام شــد. نتایج نسبتا 
تــکان دهنده بــود! پیــش از ایــن، از نظر علمی 
ثابت شــده بود که سیر می تواند سمیت فلزات 

ســنگین را کاهــش دهــد. بعدهــا، اثــرات آن در 
آزمایش های بالینی بر روی افراد با مســمومیت 

با سرب اثبات شد.
بــاالی  غلظــت  نظــر  از  کارخانــه  کارگــر   117
سرب در خونشــان مورد آزمایش قرار گرفتند. 
ایــن کارگران به دو گروه تقســیم شــدند: گروه 
اول بــرای مصــرف روزانــه ســیر و گــروه دیگــر 
بــه مــدت   d-penicillamine بــرای مصــرف
4 هفتــه. نتایــج حاصل از ســیر چشــمگیر بود! 
در واقــع ســیر باعث کاهــش تحریــک پذیری و 
ســردرد و کاهــش رفلکــس عمقــی تاندون ها 
و فشــار خون سیستولیک می شــود، در حالی 
که d-penicillamine هیــچ نتیجه اثر بخش 
و مطلوبــی نداشــت. گروهــی که ســیر مصرف 
را  ســرب  از  کمتــری  غلظــت  همچنیــن  کردنــد 

تجربه کردند.
ســنگین  فلــزات  بــا  مســمومیت  اگرچــه 
مســئله ای نادر اســت، امــا همچنیــن می تواند 
دلیل اصلی برخی از نگرانی های مزمن سالمتی 

باشد.
11. کمک به کاهش وزن

با وجود تمــام خواص فوق العــاده، تعجب 
آور نیســت کــه ســیر می توانــد به کاهــش وزن 
کمــک کنــد. خــواص ســیر در کاهــش قــارچ و 
میکروب ها، متعادل سازی قند خون و افزایش 
عملکرد ورزشــی می تواند منجر به کاهش کلی 

وزن شود.
از  بســیاری  بــرای  بزرگــی  ســبز  چــراغ  ایــن 
افــراد اســت کــه امیدوارنــد راهی بــرای تقویت 
تالش هــای خــود بــه منظــور کاهــش وزن پیدا 

کنند.

التهاب بدن

همانطــور که قباًل ذکر شــد، ســیر در کاهش ســموم بدن فــوق العاده عمــل می کند. کاهش 
سطح فلزات سنگین در بدن یکی دیگر از مزایای سیر برای سالمتی است.

وی بیمــاران مبتــال بــه مســمومیت بــا ســرب و مصرف ســیر انجام شــد. نتایج  مطالعاتــی ر
نسبتًا تکان دهنده بود! پیش از این، از نظر علمی ثابت شده بود که سیر می تواند سمیت 
وی افــراد با  فلــزات ســنگین را کاهــش دهــد. بعدهــا، اثــرات آن در آزمایش هــای بالینــی بر ر

مسمومیت با سرب اثبات شد.
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پوکی استخوان عامل ساالنه 
4200 مرگ در کشور

رئیس  سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
متابولیسم  و  غدد  علوم  پژوهشکده 
اعالم  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
در  نفر   4200 مرگ  شاهد  ساالنه  کرد: 
اثر پوکی استخوان و عوارض  بر  کشور 

ناشی از آن هستیم.
نشســت  در  اســتوار  افشــین  دکتــر 
اســکلتی  عضالنــی،  برنامه هــای  کارشناســان 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور بــا بیــان ایــن که 
ساالنه 170 هزار مورد شکستگی بر اثر پوکی استخوان 
در کشور رخ می دهد، گفت: از هر دو خانم و از هر چهار 
مرد باالی 50 ســال یک نفر شکســتگی ناشــی از پوکی 
اســتخوان را تجربه می کند که بیماری بســیار شــدیدی 

تلقی می شود.
وی افزود: 20 تا 50 درصد موارد از این شکستگی ها 
مربــوط به شکســتگی لگن اســت که باعث مــرگ افراد 
می شــود و 80 درصد افرادی که لگن شــان می شکند و 
زنــده می مانند نیز به حالت اولیــه بازنمی گردند و برای 

راه رفتن به عصا و کمک دیگران نیاز پیدا می کنند.
مدیرکل ســابق دفتر مدیریــت بیماری های غیرواگیر 
وزارت بهداشت با اعالم این که متاسفانه 160 زن و 140 
مرد از هر 100 هزار نفر جمعیت کشــور، شکستگی لگن 
را تجربــه می کننــد، اظهــار کرد: شکســتگی لگــن از بروز 
تمــام ســرطان های مختص بانوان یعنی ســرطان های 

رحم، تخمدان و پستان در کشور بیشتر است.
وی افزود: متاســفانه این بیمــاری به اندازه  اهمیتی 
کــه دارد توجه هــا را بــه خود جلــب نکــرده در حالی که 
بــار اقتصــادی آن با ســکته های قلبــی و مغــری برابری 
می کند. بار این بیماری در ایران ســاالنه 7 هزار میلیارد 

تومان است.
رئیس پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم دانشگاه 
علــوم پزشــکی تهــران، تصریــح کــرد: پوکی اســتخوان 
در دو ســوم افــراد بــا ریســک باال بــه موقع تشــخیص 
داده نمی شــود و اولیــن عالمت این بیمــاری در آنان با 

شکستگی ظاهر می شود.
وی تصریــح کرد: درمــان و داروهای ایــن بیماری در 
دسترس اســت ولی برای 70 درصد افراد درمان شروع 
نمی شود. در واقع 87 درصد زنان درمان شان را ادامه 
نمی دهند. درمان بیماری طوالنی اســت و باید حداقل 
ســه ســال زمان صرف آن کرد تا نتیجه مطلوب حاصل 

شود.
بنابــر اعــالم وبــدا، اســتوار بــا بیــان این کــه کیفیت 
خدمت به بیماران پوکی اســتخوان در کشــور به دلیل 
ناآگاهــی، درمــان گــران و هزینه های درمــان و مراقبت 
چالــش جــدی دارد، گفــت: آگاهــی کافــی در جامعــه 
نســبت به پوکی اســتخوان و تبعــات آن وجود ندارد و 
تعداد دســتگاه های سنجش تراکم استخوان در کشور 
کــم اســت و 50 درصــد از همیــن تعــداد نیــز در تهران 
قرار دارد. دو ســوم مراکز اســتان ها فاقد این دســتگاه 

هستند.

بالیی که باد کولر خـــودرو 
سر چشم ها می آورد

سپهرغرب، گروه سالمت: قرار گرفتن 
در معرض باد مستقیم کولر در خودرو 
و ماشین سالمت چشم ها را تحت تاثیر 
قرار داده و به مرور زمان باعث خشکی 

چشم ها می شود.
مــورد  در  چشــم  متخصــص  یــک 
خشــکی چشم گفت: ســندروم خشکی 
چشــم در اثــر کاهش تولید اشــک و تســریع تبخیر آن 
بــروز می کند و از آنجایی که تامیــن رطوبت کافی برای 
تضمیــن ســالمت و کیفیــت بینایــی ضــرورت دارد،لذا 
پیشــگیری و درمــان ایــن عارضــه بســیارحائز اهمیــت 

است.
دکتر محمد کی پور ادامه داد: میزان شیوع خشکی 
چشــم در شــهرهایی کــه دچــار بحــران آلودگــی هــوا 
می باشــند بسیار چشم گیر اســت، لذا تدابیر مراقبتی و 
درمانی در عموم شــهروندانی که بــه نوعی در معرض 

مواجهه با این معضل شایع می باشند، ضرورت دارد.
از  وی، ســندروم خشــکی چشــم را مشــکل نیمــی 
جمعیت رده های سنی گوناگون دانست و ابراز داشت: 
خــارش، قرمزی، التهاب مزمن ســطح چشــم و جراحی 
لیزیک از بارزترین عالئم خشــکی چشم به شمار می رود 

که گاهی به تاری دید منجر می شود.
وی اظهــار کرد: افزایش ســن و کار مداوم با رایانه و 
تبلت به ترتیب در سالمندان و کودکان باعث مشکالت 
چشمی می شود که قرار گرفتن در معرض هوای آلوده 

به شدت آن می افزاید.
ایــن متخصص چشــم گفت: قرار گرفتــن در معرض 
باد مستقیم کولر در خودرو و ماشین سالمت چشم ها 
را تحت تاثیر قرار می دهد و به مرور زمان باعث خشکی 

چشم ها می شود.
وی بیــان کرد: لنزهــای تزئینی در هــوای آلوده نباید 
مــورد اســتفاده قــرار بگیرند و آن دســته از افــرادی که 
در فصــل تابســتان از این لنزها اســتفاده می کنند باید 
قطره های مکمل چشــمی را برای تنظیم میزان رطوبت 

چشم هایشان، مد نظر قرار دهند.
کــی پــور در پایــان تاکید کــرد: نوشــیدن مایعات به 
میــزان کافــی و مصرف غذاهــای دریایی غنــی از امگا3 
نقش مهمی در پیشــگیری از خشــکی چشم به ویژه در 

فصل تابستان دارند.

تحلیل

سالمت

خشکی چشم

آیا با معاینه شکم می توان به بیماری کبدی پی برد؟
سپهرغرب، گروه سالمت:   به جز در مراحل انتهایی و دیررس بیماری، با لمس کبد و معاینه شکم به تنهایی نمی توان به بیماری کبدی پی برد. باید توجه داشت که حتی با سونوگرافی شکم در همه موارد، وجود بیماری کبدی را نمی توان تشخیص داد و انجام آزمایش 

خون و بررسی های تکمیلی دیگر ضروری است.
یکی از موادی که در واکنش های شیمیایی بدن و توسط باکتری های موجود در روده تولید می شود، آمونیاک است. این ماده به میزان زیاد تولید شده و جذب خون می شود.

آمونیاک برای بســیاری از ســلول های بدن از جمله ســلول های مغزی مضر اســت و کبد این ماده را از خون گرفته و طی واکنش های شــیمیایی به اوره تبدیل می  نماید. اوره از طریق کلیه ها از بدن دفع می شــود. البته عمل دفع ســموم بدن توسط کبد فقط 
به آمونیاک منحصر نمی شود. بسیاری از مواد مضر برای بدن و همچنین داروها توسط کبد از بدن دفع می شوند. در صورت اختالل در فعالیت کبد، سموم بدن از جمله آمونیاک افزایش یافته و بر تمام اجزای بدن اثرات مخربی را بر جای می گذارند.

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
توسط  جدید  بررسی  یک  نتایج 
در  غذایی  علوم  دانشمندان 
می دهد  نشان  باث  دانشگاه 
مبتنی  گوشتی  محصوالت  که 
به  نسبت  گیاهی  پایه  بر 
سالم تر  حیوانی  گوشت های 

بوده و برای محیط  زیست بهتر هستند.
کریــس برایانت، پژوهشــگر دانشــگاه باث، به 
بررسی تفاوت های گوشت قرمز و و گوشت های 
گیاهــی پرداختــه و می گویــد: امــروزه بــه طــور 
فزاینــده ای می بینیــم کــه چگونــه محصــوالت 
گیاهــی با توســل بــه ســه عنصر ضــروری طعم، 
قیمــت و راحتــی دسترســی می تواننــد تقاضای 
ســمت  بــه  و  حیوانــی  محصــوالت  از  را  بــازار 

گوشت های گیاهی تغییر دهند.
را  توجهــی  قابــل  شــواهد  مطالعــات،  ایــن 
نشــان می دهد کــه مصرف گوشــت های گیاهی 
در مقایســه با محصوالت حیوانی از نظر انتشــار 
گازهــای گلخانــه ای، اســتفاده از آب و اســتفاده 
همچنیــن  و  بــوده  پایدارتــر  بســیار  زمیــن  از 
جایگزین هــای پروتینی مبتنی بر گیــاه نیز دارای 

طیف گسترده ای از مزایای سالمتی است.

امروزه گوشــت  های گیاهــی می توانند طعم، 
بافت و تجربه خوردن گوشــت حیوانات را تقلید 
کننــد. بــا در دســترس قــرار گرفتــن گزینه هــای 
بیشــتر، به نظر می رســد مردم از مصرف گوشت 
و لبنیــات بــه نفــع غذاهــای گیاهــی صــرف نظر 

می کنند.
ایــن پژوهــش نتایــج 43 مطالعــه را کــه بــه 
محیطــی  زیســت   و  ســالمتی  تأثیــرات  بررســی 
غذاهای گیاهی می  پردازند، تجزیه و تحلیل کرد. 
آنها همچنین بــه دنبال روندهایی در مورد رفتار 
مصــرف کننده به ویژه احســاس مــردم در مورد 

خوردن گوشت جایگزین بودند.
طی مطالعه انجام شده، 90 درصد از افرادی 
که گوشــت و لبنیــات گیاهی مصــرف می  کردند، 
گوشــت  خــوار یــا انعطــاف  پذیــر بودنــد افرادی 
کــه از رژیــم گیاه خواری پیــروی می  کردند اما تنها 
گاهی اوقات گوشــت می خوردند. پژوهشــگران 
همچنیــن به این نتیجه رســیدند که محصوالت 

گیاهــی بــا نزدیک تریــن طعــم بــه گوشــت های 
فرآوری شــده احتمال بیشتری دارد که جایگزین 

گوشت واقعی حیوانات شوند.
در ایــن میان نکته مهم این اســت که نه تنها 
لــذت بردن از طعــم غذا برای افراد، مهم اســت، 
بلکــه غذاهــای گیاهــی بــه آنهــا اجــازه می دهد 

بدون احساس گناه، غذا بخورند.
محصــوالت  کــه  داد  نشــان  بررســی  ایــن 
گیاهــی انتشــار گازهــای گلخانه ای را نســبت به 
محصوالت حیوانی کاهش می دهند. به عنوان 
مثال، برآوردها نشان می دهد که جایگزینی پنج 
درصد گوشــت گاو با پروتئین نخود، انتشــار دی 
اکســید کربــن را تــا هشــت میلیون تن در ســال 

کاهش می دهد.
مقابــل  در  گیاهــی  همبرگرهــای  انتخــاب 
همبرگرهــای گوشــتی می تواند انتشــار گازهای 
گلخانــه ای را تــا 98 درصــد کاهــش دهــد. یکی 
از دالیلــی که چــرا غذاهــای گیاهی بــرای محیط 

یســت  ز
بهتــر 

ایــن  هســتند 
اســت که بــه زمین 

کشــاورزی و آب کمتری 
نیــاز دارنــد و آلودگــی کمتــری 

نسبت به صنعت گوشت ایجاد می کنند.
از نظــر ســالمتی، محققــان می گوینــد 

محصــوالت گیاهی بــرای بدن بهتر از گوشــت 
و  گیاهــی  گوشــت های  هســتند.  حیوانــات 
لبنیــات همچنیــن بــه کاهــش وزن و ســاخت 
تــوده عضالنی کمــک می کنند. یکــی از دالیل 
مــواد  ســازندگان  کــه  اســت  ایــن  موجــود، 
غذایی می توانند در دســتور العمل های خود 
چ های خوراکــی، ریزجلبک ها  خالق بوده و قار
یــا اســپیرولینا را بــه غذاهــای گیاهــی اضافــه 

. کنند
از ســوی دیگر این افــراد اســیدهای آمینه، 

ویتامیــن B، ویتامیــن E و آنتی اکســیدان های 
بیشــتری مصرف می کننــد. با این حال، عوامل 
ســطح  و  دریافتــی  کالــری  کل  ماننــد  دیگــری 
ورزش نیــز نقــش مهمــی در ســالمت کلی فرد 

دارند.
دکتر برایانت پیشــنهاد می کنــد که تحقیقات 
آینده روی محصوالت گیاهی باید روی چگونگی 
بهبود طعم، سالمت و پایداری آنها تمرکز کند تا 

تقاضا برای گوشت کاهش یابد.

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
تا   9 بین  باید  شب  در  کودکان 
داشته  کافی  خواب  ساعت   12
از  صورت  این  غیر  در  باشند 

مضرات آن بهره مند می شوند.
جدیــد  پژوهشــی  در  آمریکایــی  محققــان 
نشــان داده انــد خــواب کمتــر از 9 ســاعت در 
شــب با مشکالت شــناختی، 
مــاده  و  ذهنــی 
کمتــر  خاکســتری 
خاصــی  مناطــق  در 
کــودکان  در  مغــز  از 

است. مرتبط 
طبــق مطالعه جدیدی 
توســط محققان دانشــکده 
مریلنــد،  دانشــگاه  پزشــکی 
کــودکان بیــن 6 تــا 12 ســال کــه 
شــب  در  ســاعت   9 از  کمتــر 
بــا  مقایســه  در  می خوابنــد، 
کودکانی که از 9 تا 12 ســاعت 
شــده  توصیــه  خــواب 
بهــره  روز  شــبانه  در 

می برنــد، تفاوت های قابل توجهــی در مناطق 
خاصــی از مغــز دارنــد کــه مســوول حافظــه، 
هوش و تندرســتی هســتند. این یکی از اولین 
مطالعاتــی اســت کــه تأثیــر بالقــوه درازمــدت 
کمبود خواب بر رشد عصبی شناختی کودکان 

را نشان می دهد.
ایــن تفــاوت عالوه بر مشــکالت شــناختی در 
حافظه، حل مســئله و تصمیم گیــری،  همچنین 
با مشــکالت ســالمت روانی از جمله افســردگی، 
اضطــراب و رفتارهــای تکانشــی، در کودکانی که 

کمبود خواب داشتند، مرتبط بود.
توصیــه  آمریــکا  خــواب  پزشــکی  آکادمــی 
می کند که کودکان 6 تا 12 ساله، 9 تا 12 ساعت 
در شــبانه روز به طور منظم بخوابند تا سالمت 

مطلوب را ارتقاء دهند.
 تــا به حــال، هیچ مطالعــه ای تاثیــر طوالنی 
مــدت خواب ناکافی بر رشــد عصبی-شــناختی 

نوجوانان را بررسی نکرده است.

برای انجام ایــن مطالعه، محققان داده های 
بیش از 8300 کودک 9 تا 10 ساله که در مطالعه 
رشد شــناختی مغز نوجوانان )ABCD( ثبت نام 

کرده بودند، جمع آوری کردند.
مطالعــه ABCD کــه توســط مؤسســه ملی 
بهداشــت )NIH( تامیــن می شــود، بزرگ تریــن 
مطالعه بلندمدت رشــد مغز و سالمت کودکان 

در ایاالت متحده است. 
پژوهشــگران، تصاویر MRI، ســوابق پزشکی 
توســط  شــده  تکمیــل  نظرســنجی های  و 
شرکت کنندگان و والدین آنها را در زمان ثبت نام 
و در یــک ویزیت بعدی دو ســاله در ســن 11 تا 12 

سالگی بررسی کردند.
محققان گفته اند، ما متوجه شدیم آن گروه 
از کودکانــی که خواب ناکافی، کمتر از 9 ســاعت 
در شــب داشــتند، در مقایســه گــروه کودکانــی 
کــه از خــواب کافــی بهره منــد می شــدند، ماده 
خاکستری کمتر یا حجم کمتری در نواحی خاصی 

از مغز که مسئول دقت، حافظه و کنترل مهاری 
هستند، داشتند. 

ایــن تفاوت ها پس از دو ســال ادامــه یافت، 
یافته  ای نگران کننده که حاکی از آسیب طوالنی 
 مــدت برای کســانی اســت کــه بــه انــدازه کافی 

نمی خوابند.
دانشــمندان افزوده انــد، ما ســعی کردیم تا 
حد امــکان این دو گــروه را با هــم تطبیق دهیم 
تــا تاثیر طوالنی مدت خواب کم، بر مغز را قبل از 

دوره نوجوانی بهتر دریابیم. 
مطالعات بیشــتری برای تایید یافته  های ما و 
بررســی اینکه آیــا می توان بــا مداخالتی، عادات 
خــواب را بهبــود بخشــید و نقایــص عصبــی را 

معکوس کرد یا خیر، مورد نیاز است.
از توصیه هــای محققــان بــرای والدیــن، بــه 
منظــور ترویج عــادات خواب خــوب در فرزندان 
خــود، می تــوان بــه قــرار دادن خــواب کافی در 
اولویــت خانــواده، رعایت برنامه خــواب منظم، 
تشــویق به فعالیت بدنی در طــول روز، محدود 
کــردن زمان اســتفاده از صفحه نمایش و حذف 
کامــل صفحه نمایش، حداقل یک ســاعت قبل 

از خواب است.

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
محققان  جدید  بررسی های 
می دهند  نشان  سنگاپوری 
گیاه ادویه ای و معطر هل سیاه 
دارویی  عنوان  به  می تواند 
بر  غلبه  برای  ارزشمند  و  موثر 
مورد  ریه  سرطانی  سلول های 

استفاده قرار گیرد.
چالش هــای اصلــی کــه امــروزه در خصــوص 
داروهای موجود برای ســرطان ریه وجود دارند، 
شامل عوارض جانبی شدید و مقاومت دارویی 

هستند. 
کشــف  بــه  دائمــی  نیــاز  یــک  رو  ایــن  از 
مولکول هــای جدیــد بــرای بهبــود میــزان بقا و 
کیفیــت زندگــی بیمــاران مبتــال به این ســرطان 

وجود دارد.
در طــب آیــورودای هنــد، هــل ســیاه برای 
درمــان ســرطان و بیماری های ریه اســتفاده 

است. می شده 
محققــان  از  تیمــی  دلیــل،  همیــن  بــه   
یــک  در   ،NUS یــا  ســنگاپور  ملــی  دانشــگاه 
پژوهــش بــه مطالعــه پایــه علمی پشــت این 

توصیــه دارویی ســنتی پرداخته و شــواهدی 
مبنــی بــر اثــر سیتوتوکســیک یا ســمی هل 

ســلول های  بــر  ســرطان ریــه ســیاه 
اند. کرده  ارائه 

در ایــن تحقیــق، ادویــه 
قدیمــی فوق به عنــوان منبعی 
قــوی  زیســتی  فعــال  مــواد  از 

ماننــد کاردامونیــن و آلپینتین که 
می تواننــد در درمان یا پیشــگیری از 

ســرطان ریه مورد اســتفاده قــرار گیرند، 
معرفی شده است.

مطالعــه ای  اولیــن  تحقیــق،  ایــن 
اســت کــه ارتباط عصــاره هل ســیاه 
را بــا القــای اســترس اکســیداتیو در 
گــزارش  ریــه  ســرطانی  ســلول های 

می کنــد و اثــرات آن را بر ســلول های 
ســرطانی ریه، ســینه و کبد مقایســه 

کرده است.

بالقــوه  طــور  بــه  مطالعــه  ایــن  یافته هــای 
می تواننــد منجــر بــه کشــف مولکول های 
اصطالحــا  یــا  زیســتی  فعــال 
بیواکتیوهــای جدیــد، ایمن 
کــه  شــوند  موثــری  و 
تشــکیل  از  می تواننــد 
جلوگیــری  ســرطان 
را  آن  یــا  نمــوده 

درمان کنند.
ایــن  در 
 ، لعــه مطا
میوه هــای هل ســیاه 
پودر شــده و به طور 
پنــج  بــا  متوالــی 
نــوع حــالل از جمله 
آب  و  آلــی  حالل هــای 

استخراج شدند.
 ایــن کار بــه محققــان اجــازه داد تــا بهترین 

حالل ها را برای اســتخراج قوی ترین مواد فعال 
در میوه ارزیابی کنند. 

ســپس انــواع مختلــف عصــاره هل ســیاه 
از نظــر ســمیت ســلولی در برابــر چندین نوع 

ســلول ســرطانی مورد آزمایش قرار گرفتند.
 این موارد شامل سلول های سرطانی از ریه، 

کبد و سینه بود.
طبق نتایج به دســت آمده، در میان سه نوع 
ســلول مورد آزمایش، ســلول های سرطانی ریه 
در آزمایش با عصاره هل سیاه کمترین احتمال 

زنده ماندن را داشتند.
نتایــج  کــه  تحقیــق  ایــن  مجریــان 
نشــریه  در  را  خــود  آمــده  دســت  بــه 
نموده اند،  منتشــر   Ethnopharmacology
می گوینــد: از آنجایــی کــه هــل ســیاه معموًال 
به عنوان یک ادویه مهم در آشــپزی استفاده 
می شــود، تحقیقــات عمیــق بیشــتر در مــورد 
تأثیر آن بر پیشــرفت سرطان ریه در مدل های 
در  قــوی  شــواهد  می توانــد  بالینــی  پیــش 
حمایــت از فلســفه »غذا به عنــوان دارو« که 
اولین بار توســط بقراط پزشــک یونان باستان 

ارائه شــده است، فراهم آورد.

سالمت:  گروه  سپهرغرب، 
دارد  وجود  افراد  بین  باور  این 
موهای  کندن  با  می گویند  که 
بیشتر  آنها  تعداد  سفید 

می شود که کامال غلط است.
بــا ایــن کــه بســیاری از مــا با 
یــا  خاکســتری  موهــای  دیــدن 
ســفید بــه ســمت موچیــن می رویم، امــا کندن 
تارهــای نقره ای مو در واقع می تواند به پوســت 

سر شما آسیب برساند.
موهای خاکســتری یک نشــانه کامــًال طبیعی 
پیری اســت اما بســیاری از ما، با مشاهده یک تار 
نقــره ای رنگ میل شــدیدی به کندن ســریع آن 

پیدا می کنیم.

را  مشکل  خاکستری  موهای  کندن  آیا   
حل می کند؟

بــاور رایج این اســت کــه اگر موهــا را بچینید، 
تعداد بیشــتری در جــای خود ظاهر می شــوند؛ 
امــا ایــن در واقــع یک افســانه اســت. کاش این 
حقیقت داشت، زیرا در این صورت می توانستیم 
بــه راحتی به افــرادی که ریزش مــو دارند کمک 

کنیم.

امــا کندن یک تار مو باعث رشــد بیشــتر نمی 
شــود. این ایده هیچ مبنای علمی ندارد. ریزش 
مو تا 159 تار مو در روز طبیعی است، اما اساسا 
به هیــچ وجه به هــم متصل نیســتند. بنابراین، 
کشیدن یک مو باعث فشار بیشتری روی پوست 

سر نمی شود.
کنــدن مو ممکن اســت یــک راه حــل موقت 
بــرای ظاهری جوان تر به نظر برســد، اما ممکن 
اســت آســیب واقعی به پوســت ســر خــود وارد 

کنید.
بــا کنــدن مــو، ممکــن اســت فولیکــول مو 
آســیب ببیند. در نتیجه، می تواند منجر به بروز 
عفونــت یــا حتی لکه هــای طاس شــود. ممکن 
اســت این کار شــما بیشــتر از اینکه مفید باشد 

ضرر برساند.
وقتــی یک تــار خاکســتری را بکشــید، موهای 
کنــده شــده اســتراحت می کننــد و چرخه رشــد 
بعدی خود را در حدود سه ماه شروع می کنند.

در هر ســیکل بعد از حدود 20 سالگی، موها 

کمــی نازک تــر می شــوند و مــدت کوتاه تــری در 
اطراف باقی می مانند.

چرخه عمر موهای روی ســر به طور متوسط 
پنج ســال اســت و تعداد محدودی چرخه رشــد 

وجود دارد.

 چرا موها به رنگ خاکستری در می آیند؟
بــا افزایــش ســن، فولیکول هــای مــو کمتــر 
مالنیــن تولید می کنند و همین منجر به کاهش 

رنگ و سفید شدن مو می شود.
مالنیــن مــاده ای در بــدن شــما اســت کــه 
بــه مــو و پوســت شــما رنــگ می دهــد. تعــداد 
گرانول های رنگدانه به طــور طبیعی با افزایش 
ســن، معمــوال بین 28 تا 40 ســالگی شــروع به 
کاهــش می کنــد. دلیــل این امــر این اســت که 
مالنوســیت ها، ســلول هایی کــه مالنیــن تولید 
می کنند، شــروع به کاهش سرعت و تولید کمتر 

می کنند.
موهــا در واقع خاکســتری نیســتند، اما کامًال 

شــفاف هســتند. تــن “خاکســتری” در واقــع به 
درصد رنگ موی طبیعــی باقی مانده و مخلوط 

شــده مربــوط می شــود که ســایه های 
مختلف را ایجاد می کند.

در  کلیــدی  نقــش  ژنتیــک 
ســرعت ظاهــر شــدن موهــای 
آرایــش  زیــرا  دارد،  خاکســتری 
بیولوژیکی شما سرعت این امر 

را تعییــن می کنــد. با ایــن حال، 

اســترس می تواند روند ســفید شــدن مــو را نیز 
تسریع کند.

ظاهــر  دلیــل  ایــن  بــه  خاکســتری  موهــای 
می شوند که شما پیر شــده اید، نه به این دلیل 
که یکی را کنده اید. اگر زمانی که کمتر از 1 درصد 
موهــای خاکســتری داشــتید، کنــدن را به 
عــادت تبدیــل کنید، در چند ســال 
آینده موهــای کمتری خواهید 
ایــن  درصــد   10 کــه  داشــت 

موها خاکستری هستند.

افشین استوار

سالمتی

یت گوشت های گیاهی به حیوانی چیست؟ مز

کودکان باید شب ها 9 ساعت بخوابند

یشه نکنید ی را از ر موهای سفید یا خاکستر

یه یی مؤثر برای سرطان ر و هل سیاه دار

خواب کافی

پیری

گیاه معطر
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کنید مرا اسکن 

احیای حقوق عامه، همین 
مطلبی که ابتدا فرمودید؛ 
یعنی اینکه قوه قضائیه 
نسبت به حقوق جمعی 
مردم متولی است. اگر کسی 
دارد محیط زیست را تخریب 
می کند و حسب ظاهر با 
استناد و با توسل به امکانات 
خودش بوده و قانونًا هم 
تخلفی مرتکب نشده اما 
چون به یک حق طبیعی 
مردم آسیب می زند... 
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وف و نهی از منکر  وف و نهی از منکر چیســت که حضــرت آن را یکی از مهم ترین عوامــل قیام خود معرفی کردنــد؟ آیا امر به معــر امــا حقیقــت امــر بــه معــر
وف و نهی از منکر  منحصــر در ســطح فــردی اســت؟ همان گونه که مــا آن را در جامعه فهم کرده ایم و آن را در مســئله ای محصور کرده ایم؟ آیا امر بــه معر
وف و نهی از منکر  ود؟ و آیا حضرت امر به معر تنها ابزار بازدارنده اجتماعی  اســت یا صرفًا ابزار نظارت اجتماعی اســت برای اینکه جامعه به انحراف نر
وف و نهی از  را محدود در این گزاره ها می دیدند که با این هدف قیام کردند یا فهم ما از این موضوع مهم ناقص اســت واقعیت این اســت که امر به معر
منکر، هرکدام از این ها به تنهایی نیســت و جمع  همه این ها هســت. رهبر انقالب اســالمی در پیام به کنگره 7هزار شهید زن در تبیین »الگوی سوم زن«، 

وف و نهی از منکر و جهاد اجتماعی« معرفی کردند. یکی از ساحت های مهم حضور زنان را ساحت »والیت اجتماعی و جهاد امر به معر

کدخدایی

نقش زنان

ایران  گروه  سپهرغرب، 
آیت اهلل  حضرت  جهان:  و 
الگوی  ح  طر با  خامنه ای 
»در  فرمودند:  زن  سوم 
دفاع  در  و  اسالمی  انقالب 
که  کردند  ظهور  زنانی  مقدس، 
حضور  و  زن  تعریف  می توانند 
در  و  خویش،  تهذیب  و  رشد  ساحت  در  او 
متعادل،  خانواده  و  سالم  خانه  حفظ  ساحت 

به  امر  جهاد  و  اجتماعی  والیت  ساحت  در  و 
را  اجتماعی  جهاد  و   ، منکر از  نهی  و  معروف 
هم  در  را  بزرگ  بن بست های  و  کنند  جهانی 

» . بشکنند
در ادامــه، جایــگاه زن در ســاخت جامعــه از 
منظــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــا تکیه 
بــر هدف قیــام اباعبداهلل الحســین علیه الســالم 
را  منــا  در  حضــرت  آن  مهــم  بســیار  خطبــه  و 

می خوانید:

احتمــاًال همه ما ایــن کالم حضرت اباعبداهلل 
کــه  شــنیده ایم  را  علیه الســالم  الحســین 
فرمودنــد: »مــن برای امــر به معــروف و نهی از 
منکــر قیــام کــردم.« ایشــان در وصیــت خود به 
ْج  َلــم أخــُر إّنــی  محمدبن حنفیــه فرمودنــد: »و 
مــا  َأِشــرًا و ال َبِطــرًا و ال ُمفِســدًا و ال ظاِلمــا و إّنَ
ُاِریــُد  َجــّدی  ــِة  ُاّمَ فــی  صــالِح 

ْ
ال ِلَطَلــِب  َخَرْجــُت 

أن آُمــَر ِباْلَمعــُروِف و أنهــی َعــِن اْلُمنَکــِر و أِســیُر 
ِبســیَرِة َجــّدی َو أبــی َعلــّیِ بــِن أبــی طاِلــٍب علیه 

الّســالم.«؛ خــروج و قیام من از روى سرکشــی و 
خوش گذرانی و فســاد و ظلم نیســت. تنها براى 
اصــالح در امت جــدم، قیام کــردم و می خواهم 
به معروف امر کنم و از منکر بازدارم و به ســیره 

جدم و پــدرم، علی بن ابیطالب عمل کنم.
امــا حقیقــت امــر بــه معــروف و نهــی از منکر 
مهم تریــن  از  یکــی  را  آن  حضــرت  کــه  چیســت 
عوامــل قیــام خــود معرفــی کردنــد؟ آیــا امر به 
معــروف و نهی از منکر منحصر در ســطح فردی 
اســت؟ همان گونــه که مــا آن را در جامعه فهم 
کرده ایم و آن را در مسئله ای محصور کرده ایم؟ 
آیــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر تنهــا ابــزار 
بازدارنــده اجتماعی  اســت یا صرفا ابــزار نظارت 
اجتماعــی اســت بــرای اینکه جامعه بــه انحراف 
نــرود؟ و آیــا حضــرت امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر را محدود در ایــن گزاره ها می دیدند که با 
این هدف قیــام کردند یا فهم ما از این موضوع 
مهــم ناقــص اســت واقعیــت این اســت کــه امر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر، هرکــدام از این هــا 

به تنهایی نیســت و جمع  همه این ها هســت.
رهبر انقالب اســالمی در پیام به کنگره 7هزار 
شــهید زن در تبییــن »الگوی ســوم زن«، یکی از 
ســاحت های مهم حضور زنان را ساحت »والیت 
اجتماعــی و جهاد امر به معــروف و نهی از منکر 
و جهــاد اجتماعــی« معرفــی کردنــد. آنچــه کــه 
ایشــان فرمودنــد، بــر مبنای آیه 71 ســوره توبه 
اســت: »َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَنــاُت َبْعُضُهْم َأْوِلَیاُء 
َبْعــٍض َیْأُمــُروَن ِباْلَمْعــُروِف َوَیْنَهْوَن َعــِن اْلُمْنَکِر 
ُیِطیُعــوَن  َو  َکاَة  الــَزّ َوُیْؤُتــوَن  ــاَلَة  الَصّ َوُیِقیُمــوَن 
َ َعِزیٌز  ُ ِإَنّ اهلَلّ َ َوَرُســوَلُه ُأوَلِئَک َســَیْرَحُمُهُم اهلَلّ اهلَلّ
َحِکیــٌم«؛ مردان و زنان با  ایمــان ولی یکدیگرند. 
آنــان امــر به معــروف و نهــی از منکــر می کنند و 
نمــاز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و خدا 
و رســولش را اطاعت می کنند. خداوند به زودى 
می دهــد.  قــرار  خویــش  رحمــت  در  را  آن هــا 

خداوند توانا و حکیم اســت.
اباعبــداهلل  حضــرت  قیــام  بخواهیــم  اگــر 
تطبیــق  آیــه  ایــن  بــا  را  علیه الســالم  الحســین 
امــام  مدنظــر  ســطح  کــه  درمی یابیــم  دهیــم، 
علیه الســالم برای امر بــه معروف و نهی از منکر، 
بســیار بیش از آنی است که در عرف و در بعضی 
مواضــع در متــون دینــی مــا بیان شــده اســت. 
حضــرت اباعبــداهلل علیه الســالم دو ســال قبــل 
از واقعــه عاشــورا، در خطبه بســیار مهــم منا با 
قرائــت همیــن آیه ای که ذکر شــد، درباره امر به 
معــروف و نهــی از منکــر می فرماینــد: »در ایــن 

آیــه خداونــد از امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
به عنــوان فریضــه اى الهــی آغاز کرده اســت؛ زیرا 
می دانســته است که اگر امر به معروف و نهی از 
منکر ادا شــود و به اقامه آن توجه شــود، همه 
کارهاى واجب محقق می شــود؛ چه آسان باشد 
و چه دشوار؛ چون امر به معروف و نهی از منکر 
دعــوت به اســالم اســت؛ همــراه بــا جلوگیرى از 
ســتم ها و مخالفت با ســتمگران و تقسیم کردن 
ســودها و غنیمت ها و گرفتن صدقات از محلش 

و مصرف آن ها در اموری که حق آن هاســت.«
بیــان آیه و مطلــع و ادامه آن دقیقــا همانی 
علیه الســالم  امام حســین  حضــرت  کــه  اســت 
بــه آن اشــاره کرده انــد. اگــر بخواهیــم دقیق تــر 
بنگریــم، آیــه 71 ســوره توبــه یکــی از مهم ترین 
آیــات بیان کننده دســتورالعمل جامعه ســازی و 
تمدن ســازی اســت. این آیه با والیت مؤمنین و 
مؤمنــات آغاز می شــود کــه یعنی نظــام والیت، 
جامعــه  در  اســت.  جامعــه  ســاخت  شــالوده 
والیــی، مؤمنیــن و مؤمنات بــه یکدیگــر محبت 
دارنــد و یکدیگر را یــاری می کننــد. والیتی که در 
این بخش ذکر شــده، مقدمه است برای بخش 
دوم؛ یعنــی امــر بــه معــروف و نهــی از منکر که 
»برخاســته از حــس محبت و دل ســوزی، تناصر 
و یــاری دادن اســت و مرتبــط بــا شــأن تولــی در 
می فرماینــد  منــا  خطبــه  در  حضــرت  جامعــه.« 
کــه با امــر به معــروف و نهی از منکــر تمام امور 
واجب محقق می شــود؛ یعنــی امر به معروف و 
نهی از منکر بسترســاز اســت و بستر اجتماعی را 
برای تحقق احــکام الهی فراهم می کند. تا جایی 
کــه اقامــه صــالت کــه نظــام عبودیــت خداونــد 
در جامعــه اســت و ایتــاء زکات کــه مربــوط بــه 
نظــام اقتصــادی و اطاعــت خداونــد اســت، بــا 
مقدمــه امــر به معــروف و نهی از منکــر توانایی 
اباعبــداهلل  حضــرت  قیــام  دارد.  تحقــق  و  اجــرا 
علیه الســالم بــرای اصــالح و امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکر را باید در این ســطح ببینیم؛ یعنی 
ســطح جامعه ســازی و ایجاد و مهیاکردن بســتر 
اجتماعــی برای دین و احکام آن؛ نه یک امر ُخرد 

فــردی یا تقلیل آن صرفا بــه  نوعی امر نظارتی.
نکتــه بســیار مهم در موضوع امــر به معروف 
و نهــی از منکــر اوًال توجــه بــه تقــدم »امــر بــه 
معروف« بــر »نهی از منکــر«، یعنی مقدم بودن 
اقــدام ایجابــی بــر ســلبی اســت. دوم توجــه به 
ایــن نکته اســت که در این آیــه و مجموعه آیات 
حــول ایــن موضــوع، امــر بــه »حــالل« و نهی از 
»حــرام« گفتــه نشــده اســت؛ بلکــه بیــان آیات، 

امــر به »معروف« و نهی از »منکر« اســت و این 
حکایــت از این دارد کــه حالل و حرام باید به امر 
اجتماعــی تبدیــل شــوند؛ حــالل در جامعه باید 
به عنــوان »معروف« یعنی امر نیک و پســندیده 
شــناخته شــود و محــدوده محرمات الهــی باید 
به عنــوان »منکــر« در جامعه شــناخته شــوند. 
جمــع ایــن مقدمات به این معناســت که بعد از 
عنصر ایمان و شــالوده والیت در جامعه، ایجاد 
بســتر اجتماعــی بــرای اقامه حــدود و عبودیت 
حق تعالــی نیاز اســت و اگر نظام ســازی را دارای 
ســه مرحلــه ایجــاد، حفــظ و بســط سیســتم یــا 
نظــام بدانیم، امــر به معروف و نهــی از منکر در 

مرحله ایجــاد نظام موضوعیت دارد.
بــا همــه ایــن نــکات، بــه پیــام رهبــر انقــالب 
اســالمی کــه در ابتــدای متن به آن اشــاره شــد 
و  اجتماعــی  »والیــت  ســاحت  کــه  برمی گردیــم 
جهــاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و جهــاد 
اجتماعــی« را ســومین ســاحت مهم زنــان، بعد 
ســاحت  و  خویــش  تهذیــب  و  رشــد  ســاحت  از 
حفــظ خانــه ســالم و خانــواده متعــادل، بــرای 
فرمودنــد؛  مطــرح  زن  ســوم  الگــوی  تبییــن 
ســاحتی که طبق آیه ای که شــرح آن بیان شــد، 
»مؤمنــات« در کنــار »مؤمنیــن« عنصر مکلف و 
عامــل تعیین کننده در ســاخت و ایجــاد جامعه 
امام حســین  حضــرت  اگــر  و  هســتند  اســالمی 
علیه الســالم بــرای امر به معــروف و نهی از منکر 
قیــام کردنــد، بــر شــیعیانی کــه خــود را محب و 
پیــرو آن حضــرت می داننــد نیــز همیــن هــدف و 
تالش برای رســیدن به آن فرض اســت و نه تنها 
زنــان از این تکلیف اســتثنا نشــده اند، بلکه این 
مســئولیتی اســت کــه در کنــار مردان، بــر عهده 
آنان هم گذاشــته شــده اســت؛ آن هم در سطح 

کالن؛ نه ســطح ُخرد فردی.
همچنیــن اگــر بــه تعریــف والیــت در ابتــدای 
متــن برگردیم و آن را در ســطح محبت هم حتی 
در نظــر بگیریم، زنان کــه مدیریت کننده عواطف 
ایــن به مثابــه  اجتماعــی در جامعــه هســتند و 
قدرت نرم آنان اســت، نقش اساسی در ایجاد و 
حفظ پیوندهــای والیی، به عنــوان مقدمه برای 
امــر به معروف و نهی از منکــر در جامعه دارند. 
ایــن، عالوه بر نقش و تکلیفی اســت که در خود 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــرای ایجــاد و 
مهیاکــردن بســتر اجتماعی بــرای تحقق اوامر و 
نواهی الهی به عهده آن ها گذاشــته شده است 
و آنــان را در کنــار مردان مســئول جهــاد در این 

راه می داند.

زنان در نسبت با اهداف قیام حسینی )ع( مسئولیت اجتماعی دارند

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
امنیت  و  عامه  حقوق  موضوع 
از  یکی  به عنوان  مردم  روانی 
از  حقوق  این  مصادیق  مهم ترین 
جمله محورهای مهم بیانات رهبر 
انقالب در دیدار اخیر با مسئوالن 
و دست اندرکاران قوه قضاییه بود.
عامــه«  حقــوق  »پرونــده  می خوانیــد  آنچــه 
درگفت وگو با آقای دکتر عباس علی کدخدایی، عضو 
حقوقدان شــورای نگهبان و از اعضای هیئت علمی 
دانشــکده حقوق و علوم سیاســی دانشگاه تهران 
اســت. کدخدایی معتقد است مردم و مسئوالن در 
ایــن زمینه هــر دو وظایفی را بر عهــده دارند تا حوزه 

امنیت روانی جامعه مورد حفاظت قرار گیرد.

از زمینه های نظری حقوق عامه شروع کنیم. 
در علم حقوق به چه مقوله هایی اطالِق حقوق عامه 

می شود و با این عبارت مورد اشاره قرار می گیرند؟
آنچــه در عبارت هــای قانون اساســی مخصوصا 
در حــوزه ی قوه  قضائیــه داریم، بنــد »ب« اصل 156 
در بحــث احیــای حقــوق عامــه و گســترش عــدل و 
آزادی های مشــروع را به عنوان وظایف قوه  قضائیه 
ذکــر می کنــد. حقوق عامــه معموًال حقــوق عموم 
متنوعــی  مصادیــق  می توانــد  کــه  اســت  مــردم 
داشــته باشــد؛ اعم از بحث های رفاهــی مردم مثل 
مســائل.  این گونــه  و  مســکن  آموزش وپــرورش، 
می توانــد مســائلی مثل نظــم و امنیــت عمومی را 
دربرداشــته باشــد که در قانون اساسی ما هم ذکر 
شــده اســت. می تواند منافع عامی را که مربوط به 
عموم مردم اســت دربرگیرد. پــس در هر جامعه ای 
مصادیق حقوق عامه متنوع و زیاد است. اما به طور 
خالصــه می توانیم بگوییــم حقوقی کــه مربوط به 
عموم مردم است؛ مثًال محیط زیست مصداق حقوق 
عامه اســت که مــردم حــق دارند که محیط زیســت 
سالم داشته باشــند؛ بنابراین در جاهایی که در این 
حــوزه فعالیــت دارنــد ازجملــه قوه  قضائیــه یکی از 
وظایفش این اســت کــه در حوزه ی رعایــت مقررات 
زیست محیطی تا جایی که در حدود وظایفش است 
پیگیری کند یــا موارد دیگری در حوزه  ی امنیت. رهبر 
انقالب اسالمی اخیرًا در فرمایشات شان در حوزه ی 
امنیــت روانــی مــردم صحبــت می فرمودنــد و آن را 
به عنــوان یکی از مصادیق حقــوق عامه ذکر کردند. 
این هــا مصادیقــی اســت کــه بــا تعریــف مختصری 

خدمت تان عرض کردم.

در  می توان  چطور  حاکمیتی  بعد  در   
شده  حوزه  این  وارد  مردم  حقوق  از  دفاع  جهت 
منافع  جهت  در  را  الزم  برنامه های  و  سیاست ها  و 

اکثریت مردم اعمال کرد؟
اصوًال  وقتی که ما از حکومت صحبت می کنیم و 
حاکمیت، در نگاه اسالمی، وظیفه  حکومت هدایت 
و اداره ی جامعــه اســت. مــا در مکاتــب مختلــف، 
حکومت ها تئوری های مختلفی پیرامون فلســفه ی 
حکومت و حاکمیت دارند؛ اینکه آیا فقط رفاه شــان 
 Welfare را فراهــم کننــد - آن چیــزی که به عنــوان
state یا دولت رفاه مطرح شــده اســت- یا نه فراتر 
از رفاه، بحث امنیت آن هاســت یا بحث هدایت های 
معنوی و به سمت رشد و تعالی حرکت دادن جامعه 
هم مطرح اســت. آنچه در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان هدف حکومت می بینیم این 
است که وظیفه  حکومت نیست که طبقه ی خاصی 
را در صــدر قرار دهد، مــردم را فراموش کند و اصوًال 
اداره ی جامعــه را به نوعــی به خود افــراد وابگذارد. 
بحــث موردنظــر حکومت می تواند بحث گســترش 
عدالــت، جلوگیری از ظلم، فســاد و تبعیض باشــد؛ 
در کنار توســعه ی امور رفاهی و اینکه رفاه مردم آن 

جامعه را هم فراهم کند.

نکته مهم دیگری که در این بخش ضرورت 
خود را نشان می دهد این است که در دستگاه ها 
چه  مختلف  بخش های  در  کشور  اداری  ساختار  و 

سازوکارهایی برای دفاع از این حقوق وجود دارد؟
فکــر می کنــم در کشــور مــا به ویــژه در قانــون 
اساســی در همــان اصل 156 نگاه ویــژه و خاصی به 
قوه قضائیــه شــده اســت. در آن اصــل چنــد محور 
کالن در ابتــدا ذکــر می شــود. در آنجــا آمده اســت: 
یــک. قوه قضائیــه قــوه ای اســت که باید پشــتیبان 
حقــوق فــردی و اجتماعــی باشــد. پــس حمایــت از 
حقوق فردی آحاد جامعه، حقوق اجتماعی جامعه 
به عنــوان یک وظیفه ی این قوه اســت. نکته ی دوم 
تحقق بخشــیدن به عدالت یا عدالت گستری. اصوًال  
قوه   قضائیه را در گذشــته، در زمان مشروطه به نام 
عدلیه می شــناختیم و عنــوان آن عدلیه بود؛ یعنی 
دســتگاهی کــه عدل گســتری می کنــد، و بعــدًا نام 
آن به زبان فارســی »دادگســتری« تبدیل شد. پس 
وظیفه ی مهم دیگری که این قوه دارد تحقق عدالت 
اســت. به هرحال عدالت به عنوان یکی از ارزش های 
اسالمی هم در مبانی دینی ما شناخته شده است. 
شاید بتوانیم بگوییم که در رأس همه ی این ارزش ها 

قرار گرفته اســت که عدل گســتری و  عدالت گســتری 
کنید. این دومین وظیفه ی مهمی است که در قانون 
اساسی برعهده ی قوه  قضائیه گذاشته شده است. 
امــا اینکه چگونه ما به آن نقطــه ی مطلوب عدالت 
برســیم،   عدالــت چگونــه در جامعه ی مــا ملموس 
و عینــی می شــود؟ یکــی رســیدگی بــه تظلمــات و 
شــکایت ها و حل و فصل دعــاوی و اختالفات و این 
گونــه مســائل اســت. وقتــی که شــما اختالفــات را 
حل و فصــل، از تظلمات و تعدیــات جلوگیری کرده 
و بــه شــکایت ها رســیدگی کنیــد؛ اینها خــود محور 

عدالت گستری می شود.
احیــای حقــوق عامــه، همیــن مطلبی کــه ابتدا 
فرمودیــد؛ یعنــی اینکــه قوه قضائیــه نســبت بــه 
حقــوق جمعی مردم متولی اســت. اگر کســی دارد 
محیط زیســت را تخریــب می کنــد و حســب ظاهــر با 
اســتناد و بــا توســل بــه امکانــات خودش بــوده و 
قانونــا هــم تخلفی مرتکب نشــده اما چــون به یک 
حــق طبیعی مــردم آســیب می زنــد که آن داشــتن 
محیط زیســت ســالم اســت، قوه  قضائیــه می تواند 

ورود بکند.
بحث دیگر نظارت بر اجرای قوانین یا حسن اجرای 
قوانیــن اســت کــه معموًال بــه آن حاکمیــت قانون 
می گوییــم؛ یعنی در همه ی ارکان نظام اســالمی ما 
بایــد قانــون حــرف اول را بزند. در اینجــا منظور این 
اســت که قوه قضائیه بر این حســن اجــرای قوانین 
نظــارت داشــته باشــد. جلوگیــری از جــرم، مجازات 
مجرمان و پیشگیری از نوع جرم و... دوباره می تواند 
ســازوکار دیگری باشد که قوه  قضائیه می تواند ما را 
به آن اهدافی برساند که از حکومت کردن در قانون 

اساسی ذکر و پیش بینی شده است.

 به احتمال زیاد از ظرفیت بخش غیردولتی 
کرد.  استفاده  می توان  فضا  این  در  هم  مردمی  و 

چطور و چگونه می توان این قسمت را اجرایی کرد؟
به نکتــه ی خوبی اشــاره فرمودید. امــروزه هیچ 
جامعــه ای نمی تواند اعالم کند که فقط مســئوالن 
موظف هستند و تکالیفی دارند که جامعه را خوب 
اداره کننــد. اگــر همکاری و مشــارکت مردم نباشــد، 
طبیعتا این جامعه به نحو احسن اداره نمی شود. ما 
در تعابیر حضرت امام رحمةاهلل علیه و بعد هم رهبر 
انقالب اســالمی مکرر این را مشاهده می کنیم که از 
مشــارکت، حضور و شــرکت دادن مردم در مســائل 
مختلف و در اداره ی کشور باید بهره بگیریم. آن رکن 
اصلی مشارکت انتخابات اســت که خوشبختانه ما 

انتخابات هــای متعــدد و گوناگونــی را پشــت ســر 
گذاشــته ایم اما در ســایر امور هم قانون اساسی 
راهــکار دیگــری را پیش بینــی کــرده اســت؛ مثــل 
شــوراهای اسالمی شهر و روستا. یعنی اداره ی هر 
شــهر و روســتایی با حضور خود مردم یا منتخبان 
مــردم آن منطقه انجام می گیــرد. عالوه بر این ها، 
اگــر مــا بخواهیــم بحــث محیط زیســت یــا مبــارزه 
بــا جرائــم و فســاد را مثــال بزنیــم، دســتگاه های 
انضباطــی ما -دســتگاه هایی که مســئول نظم و 
امنیت هســتند- شــاید یــک بخــش قابل توجهی 
را بتواننــد متوجــه شــوند کــه جایــی نقصانــی یــا 
تبعیضــی یا فســادی وجــود دارد اما اگــر مردم به 
میــدان بیاینــد، تقریبــا پیگیری ها کامل می شــود 
و مــردم می تواننــد بــه هیئت مدیــره ی، حاکمــان 
جامعه و مســئوالن کشــور در انجام وظایف شان 
کــه مقابلــه با ظلم، ســتم، فســاد و تبعیض کمک 
کننــد. در اینجا مردم باید با دســتگاه های ذی ربط 
مشــارکت،  عدالــت  کلــی  اصــل  آن  تحقــق  بــرای 

اطالع رسانی و همکاری کنند.

روانی  امنیت  بحث  درباره ی  آخر  سؤال   
قوه  مسئوالن  دیدار  در  انقالب  رهبر  که  است 
حقوق  مهم  مصادیق  از  یکی  به عنوان  قضاییه 
عامه به آن اشاره کردند. با توجه به اهمیت این 
از  حوزه چطور می توان سطح حمایت و حفاظت 

امنیت روانی جامعه را بهبود بخشید؟
رســانه ها،  گســترش  بــه  توجــه  بــا  امــروزه 
مخصوصــا فضــای مجــازی کــه البتــه به هر حــال 

مزایایــی دارد و نمی توانیــم این وجــه آن را نادیده 
بگیریــم و طبعــا  می تواند در رشــد و تعالی کشــور 
هم مفید باشــد اما طبیعی است که هریک از اینها 
معایبــی و نقصان هایی دارد. اگــر از این ابزارهایی 
که برای رشــد و تعالی جامعه باید استفاده شود، 
خــدای ناکرده درجهت خالفش اســتفاده شــود و 
مورد سوءاســتفاده قرار بگیرد، باید با این مسئله 
باشــد برخوردی شــود. ازجمله مثال روشنی را که 
رهبر انقالب اشــاره فرمودنــد همین امنیت روانی 
اســت. به هر حال جامعه بــه یک آرامش روانی هم 
نیــاز دارد. اگر شــما هــر روز اخبار کــذب، خبرهایی 
کــه واقعیت ندارنــد یا بخشــی از واقعیت با هدف 
تشــویش اذهان عمومی و هراس افکنی در مردم 
را منتشــر کنید، ایــن تفاوتی نمی کند با کســی که 
مرتکب جرم سنگینی مثل قتل می شود یا هزینه ی 
زیــادی را به جامعه تحمیل می کنــد. واقعیت این 
است که اوًال مردم باید ازجهت فرهنگی خودشان 
یــک نــوع بی اعتنایی و بی اعتمــادی را به این گونه 
اخبار کذبی داشــته باشند که در جامعه منعکس 
توســعه ی  بــه  توجــه  بــا  مخصوصــا  می شــود. 
رســانه ها و فضــای مجــازی که بســیار هم ســریع 

فراگیر می شود.
دوم اینکــه حق من به عنوان یک شــهروند این 
اســت که بتوانم از منابع معتبر کســب اطالع کنم 
و در ابتــدا ببینــم کــه آیــا این خبر درســت اســت؟ 
گاهی اوقات خودمان که دســتگاه های حاکمیتی 
هســتیم خبری را از دســتگاه ما از شــورای نگهبان 
منعکــس می کننــد، برخــی از خواص بــه من زنگ 

می زنند، سؤال می کنند که فالنی این خبر درست 
اســت؟ چنین خبری را شنیده ایم، این گونه است؟ 
می خواهــم بگویــم صــورت و شــکل آن خبر کذب 
را آنقــدر تزئیــن می کننــد کــه گاهــی اوقــات افراد 
مسئول هم ممکن است آن را بپذیرند؛ لذا اوًال  ما 
باید به عنوان شــهروند واقعــا  در اخباری که به ما 
می رســد دقت کنیم. به خبردهنده هم باید توجه 
کنیم که چه کســانی هســتند. االن که شبکه های 
مجازی و شبکه های تلویزیونی مختلفی را دشمن 
بــرای ایجــاد ناآرامــی در اذهــان مــردم مــا فراهم 
کــرده، واقعــا باید دقت بیشــتری بکنیــم؛ البته به 
نظر من قوه  قضائیه هم وظیفه دارد به عنوان یک 
حــق عمومی در این جهت ورود کند. اگر کســی در 
داخــل این اخبار کذب،   شــایعات و اخبــار دروغ را 
با نیت به هــم زدن آرامش جامعــه توزیع می کند، 
نشــر می دهد بایــد با آن برخــورد کند. مــردم هم 
قطعا هماهنگ هســتند و همــکاری خواهند کرد. 
اینگونــه نیســت کــه مردم مــا واقعا با مســئوالن 
نظــام مخصوصــا بــا قوه  قضائیــه همراه نباشــند 
زیراکه در دوره ی جدید به هرحال شــاهد تحوالتی 
هستند و رویکرد جدید و مثبتی به مباحث دارند. 
فکر می کنم مردم هم وظیفه دارند و هم همکاری 
می کننــد و اگر قوه  قضائیه بتواند تدابیری داشــته 
باشــد که ســریع تر با اینگونه فضاســازی هایی که 
عمدتــا دشــمن و بیگانــگان در پــس پــرده ی آن 
هســتند، برخورد شــود، ان شــاءاهلل می توانیم به 
نقطــه ی مطلوبــی از امنیت و آرامــش روانی برای 

مردم برسیم.
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