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در بی توجهی مسئولین و عدم به روزرسانی آثار سفالی رخ داد؛

کابوس نابودی لجین در  سفال ال
صفحه 8فروش هنر ارزشمند سفال با نازل ترین قیمت به کشور های همسایه

صادرکننده نمونه محصوالت دانش بنیان استان همدان؛

نخستین تولیدکننده استارتر  در ایران
سایت جدید در پارک علم و فناوری در دست پیگیری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان:

60 هزار میلیارد ریال گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان کردستانی 
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ایده باغ نما، فرصتی برای 
احیای چمن های قدیمی 

همدان
اعتماد واژه گمشده بین شهر و شهروند

پیشخوان مردادماه
از افتتاح ساختمان جدید مرکز آموزشی درمانی فاطمیه 

تا حضور موثر هالل احمر استان برای کمک سیل زدگان

خانوادهخبر
معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج خبر داد:

تدوین اساسنامه کمیته 
دائمی حفاظت از تپه ها و 
چشمه های شهر سنندج

شــهرداری  معمــاری  و  شهرســازی  معــاون 
ســنندج گفت: اساسنامه کمیته دائمی حفاظت 
از  از تپه هــا و چشــمه های شــهر ســنندج پــس 
تشــکیل جلســات متعــدد بــا حضــور نمایندگان 

ادارات و سمن ها تدوین شد.
صفحه 3

والدین حمایت گر، پله ای بر موفقیت فرزندان

به فرزندان خود 
به جای ماهی دادن 
ماهیگیری بیاموزید

بــا بیــان اینکــه  یــک روان شــناس اجتماعــی 
والدیــن اگــر می خواهنــد فرزندانشــان در آینده 
فــرد موفقی باشــد بــه اصطالح معــروف باید به 
جای ماهی دادن ماهیگیری را به آن ها بیاموزند، 

گفت: در این راستا فرزند می تواند  ...
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آموزش وپرورش مالیر با کسری 454 نفری نیروی انسانی مواجه است
ســپهرغرب، گــروه خبــر: مدیــر آموزش وپرورش 
مالیــر کمبــود نیروی انســانی را مهم تریــن دغدغه 
این حوزه برشمرد و گفت: در سال  تحصیلی جدید 
بــا کســری 454 نفــری نیروی انســانی، بــا 10 هزار و 

797 ساعت کسری ساعت مواجه هستیم.
روز دوشــنبه در جمــع  »مهــدی عابدینی نیــا« 
کــه  اســت  ایــن درحالــی  کــرد:  اظهــار  خبرنــگاران 
امســال 251 نفر از نیروهای آموزش وپرورش مالیر 

بازنشسته شدند.
وی افــزود: در ســال  تحصیلی جدیــد یک هزار و 
298 کالس درس بــرای پایــه ابتدایــی دیده شــده 
و پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه چهــار هــزار و 700 
دانش آموز پایه اول ابتدایی امســال ورودی جدید 

داشته باشیم.
مدیر آموزش وپرورش مالیر ادامه داد: امســال 
هشــت هزار و 680 نفر در مدارس متوســطه دوره 
اول و 6 هــزار و 611 نفــر در دوره دوم متوســطه و 
فنــی و حرفه ای و کار و دانش و 327 کالس درس 
بــرای پایه هفتم، هشــتم و نهم پیش بینی شــده و 
تمــام تــالش این اســت که فضــای خالی نداشــته 

باشیم.
عابدینی نیا ابراز امیدواری کرد: در سال  تحصیلی 
پیــش  رو بــا اســتفاده از ظرفیــت 251 نفــر نیــروی 
بازنشســته و ورودی 100 نفــر از دانش آموختــگان 
دانشــگاه فرهنگیان و دیگر نیروهای حق التدریس 
و ســربازمعلم، بتوانیــم تاحــدودی کســری نیــروی 

انسانی را جبران کنیم.
دوره  درس  کالس   712 از  شــد:  یــادآور  وی 
ابتدایــی، 181 کالس خالــی داریم که ســعی کردیم 
بیشــترین کالس هــای خالــی بــرای شــهر باشــد و 
کالس هــای درس در روســتاها و حاشــیه شــهر بــا 

کمترین مشکل مواجه شوند.
مدیــر آموزش وپرورش مالیر همچنین به ســفر 
ُپرخیروبرکت رئیس جمهور و هیئت دولت به استان 

همــدان اشــاره و بیــان کــرد: از 30 پــروژه مصــوب 
تومــان، ســهم  میلیــارد   864 بالغ بــر  اعتبــاری  بــا 
آموزش وپــرورش شهرســتان مالیــر 163 میلیــارد 
تومــان بود که قرار اســت 75 درصــد از این میزان 

اعتبار مصوب امسال محقق شود.
ســفر  دســتاورد  تومــان  میلیــارد   163    
رئیس جمهــور بــرای آموزش وپــرورش شهرســتان 

مالیر
ایــن  از  عابدینی نیــا گفــت: 22 میلیــارد تومــان 
اعتبار برای تکمیل استخر شهید باقری، پنج میلیارد 
تومــان برای تکمیــل کانون فرهنگی، چهــار میلیارد 
تومــان برای تجهیز کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، 2.5 میلیــارد تومان برای تعمیر و تجهیز 
ســرویس های بهداشــتی مــدارس و چهــار میلیارد 
تومان برای تکمیل ســالن ورزشــی روســتای انوج و 

مدرسه استثنایی پیش بینی شده است.
به گفتــه وی درحال حاضر 18 مدرســه تخریبی 
در مالیر وجود دارد که از محل اعتبارات ســفر، 42 
میلیارد تومان برای تخریب و بازسازی این مدارس 

مصوب شد.
مدیــر آموزش وپرورش مالیر بیــان کرد: از محل 
کمیتــه برنامه ریــزی شهرســتان نیــز پنــج میلیارد و 
753 میلیــون تومــان اعتبار درنظر گرفته شــد که 
نســبت به ســال گذشــته 12 درصد افزایــش اعتبار 
داریــم و امیدواریــم بیشــترین میزان از ایــن اعتبار 

تخصیص یابد.
نــگاه  را  آموزشــی  عدالــت  اجــرای  عابدینی نیــا 
ویــژه آموزش وپــرورش این شهرســتان عنوان کرد 
و افــزود: برای تحقق این هدف و جبران بخشــی از 
مشکالت به ویژه تجهیز و نوسازی فضای آموزشی، 
از ظرفیــت خیــران و اداره اوقــاف و امــور خیریــه 

شهرستان مالیر استفاده می کنیم.
اعتبــارات  درصــدی   12 افزایــش     

آموزش وپرورش مالیر در سال 1401

وی یــادآور شــد: با کمک یکی از خیــران مالیری، 
مدرســه مهر پدری با 12 کالس درس بازســازی شد 
و مهرماه امسال برای شروع سال  تحصیلی و ورود 

دانش آموزان آماده افتتاح است.
مدیــر آموزش وپــرورش مالیر گفت: بــا توجه به 
شــیوع ویروس کرونا و حضوری بــودن آموزش در 
ســال  تحصیلــی جدیــد، 60 دســتگاه فــن تهویه از 
طریــق وزارت آموزش وپرورش بــرای مدارس مالیر 
جذب شــد و امیدواریــم با تدابیر اندیشیده شــده، 
تجهیــز مــدارس به فــن تهویــه و ارائــه نمونه برگ 
ســالمت از دانش آموزان، کســی در سطح مدارس 

در معرض بیماری کرونا قرار نگیرد.
عابدینی نیــا بــا اشــاره بــه بهره منــدی بیــش از 
چهار هزار دانش آموز مالیــری از کالس های اوقات 
فراغت امسال، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون 
پنــج هزار مســافر در مراکــز اســکان فرهنگیان این 

شهرستان اقامت داشتند.
وی همچنین تصویــب یک میلیارد تومان اعتبار 
برای اردوگاه فجر و اختصاص زمین چمن اردوگاه، 
دســتور اجــرای چنــد پــروژه، تجهیز هنرســتان ها و 
مطــرح کــردن مشــکالت حــوزه نیــروی انســانی را 
ازجمله مصوبات ســفر اخیر وزیر آموزش وپرورش 

به این شهرستان عنوان کرد.
مدیــر آموزش وپرورش مالیر کســب 10 رتبه برتر 
کشوری توسط دانش آموزان مالیری در مسابقات 
فرهنگــی هنــری، تقدیر از 450 نفــر از رتبه های برتر 
فرهنگی و قرآنی، راه اندازی شــرکت دانش بنیان به 
همت خیران با بیش از یک میلیارد تومان تجهیزات 
هنرســتان شــهید باقــری و شــرکت 12 هــزار نفر در 
قالب 9 رشــته در جشــنواره نوجوان خوارزمی را از 

دیگر اقدامات برشمرد.
از »محمــد صادقــی طائمــه« و  آییــن  ایــن  در 
»حدیــث امانی« به عنوان رتبه های برتر امور اداری 

بازنشستگان شهرستان مالیر تقدیر شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان همدان خبر داد:

اجرای طرح »مدد به آبادی« در همدان

سپهرغرب، گروه خبر: مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان همدان از اجرای طرح »مدد به 
آبادی« خبر داد و گفت: این طرح به منظور حمایت 
از روســتاییانی اســت که زیر پوشــش کمیته امداد 

نیستند.

محمدرســول شــیخی زاده بــا اشــاره بــه اجرای 
طــرح »مــدد به آبــادی«، اظهــار کــرد: در این طرح 
هرکدام از 16 اداره کمیته امداد همدان یک روســتا 
بــا اولویــت مناطق محــروم و کم برخــوردار انتخاب 
می کنند و تمام خانواده های موجود در آن روســتا 
با همکاری شــورا و دهیاری روســتا بــا کمیته امداد 

مورد بررسی قرار می گیرند.
وی ادامــه داد: پــس از بررســی دقیــق وضعیت 
اقتصادی و معیشتی کل خانوار روستایی منتخب، 
دارای  خانواده هــای  گــروه  ســه  بــه  خانواده هــا 
تمکــن مالی و غیــر نیازمند، خانواده هــای نیازمند 
کــه زیر پوشــش هیچ ســازمان حمایتی نیســتند و 
خانواده هــای زیــر پوشــش کمیتــه امداد تقســیم 

می شوند.
مدیــرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان 
همــدان خاطرنشــان کــرد: در اجرای ایــن طرح کل 
خانواده هــای نیازمنــد غیــر زیر پوشــش روســتا با 
تشــکیل پرونــده حمایتــی و یــا پرداخت تســهیالت 

اشتغال مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
شــیخی زاده اضافــه کــرد: در ایــن طــرح تمــام 
نیازهــای خانواده هــای زیر پوشــش کمیتــه امداد 
حقوقــی،  مســکن،  فرهنگــی،  اشــتغال،  قبیــل  از 
حمایتی، درمان و اکرام تا پایان سال با هم افزایی و 
هماهنگی حوزه های ستادی و شهرستان ها تأمین 
می شود و با این طرح گامی مهم در توانمند سازی 
پایدار خانواده های روستایی برداشته خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان:

بتن ریزی پروژه مسکن ملی شهرک فرهنگیان همدان آغاز شود
ســپهرغرب، گــروه خبــر: معــاون هماهنگــی 
امور عمرانی اســتاندار همدان گفت: با توجه به 
پایان رســیدن عملیات بهســازی زمیــن، عملیات 

بتن ریزی فونداسیون ها آغاز شود.
فرزاد تیموری شــامگاه یکشنبه طی نشستی 
همــدان  اســتان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل  بــا 
درخصــوص بررســی وضعیــت عملیات بهســازی 
زمیــن 480 واحدی فرهنگیــان همدان ابراز کرد: 

با توجه به پایان رســیدن عملیات بهسازی زمین 
در این پروژه، عملیات بتن ریزی فونداســیون ها 

باید آغاز شود.
همــدان  شــهرداری  کــرد:  تأکیــد  وی 
همکاری هــای الزم را درخصوص ارائه تخفیف در 
صــدور پروانه انجام دهد و ســتاد اجرایی فرمان 
امــام )ره( برنامــه زمان بنــدی مطابــق بــا تعهــد 

خود را ارائه کند.

در ادامــه مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان 
همــدان نیز عنوان کرد: با توجه به پرداخت های 
انجام شــده به پیمانکار مجدانه پیگیر پیشــرفت 

فیزیکی پروژه هستیم.
ایــوب اســداللهی خاطرنشــان کــرد: بــا یــاری 
خداونــد این پروژه را در کمتریــن زمان ممکن و 
با بهترین کیفیت به شهروندان تحویل خواهیم 

داد.

شرکت بسته بندی گردو در تویسرکان افتتاح می شود
و  فنــی  مرکــز  مدیــر  خبــر:  گــروه  ســپهرغرب، 
حرفــه ای تویســرکان با اشــاره بــه آغاز فــرآوری و 
بســته بندی گــردو و مشــتقات آن از هفته دولت، 
گفــت: ایــن شــرکت توســط بخــش خصوصــی با 
آورده یــک  میلیــارد تومــان اعتبار و اشــتغال زایی 

برای 70 نفر فعالیت خود را آغاز می کند.
رضــا حکمتی روز گذشــته با اشــاره بــه افتتاح 
شــرکت پرگشــا در راســتای فرآوری و بســته بندی 
گردو و مشــتقات آن در هفته دولــت، اظهار کرد: 
این شــرکت توســط بخش خصوصی با آورده یک 
میلیارد تومان اعتبار و اشــتغال زایی برای 70 نفر، 

فعالیت خود را آغاز می کند.
وی افــزود: برنــد گردو شهرســتان تویســرکان 
شــهرت جهانی دارد، اما از بســته بندی مناســبی 
برخــوردار نیســت؛ بــه همیــن منظــور کارآفرینی 
از بخــش خصوصــی در همیــن راســتا در حــوزه 
محصوالت خشــکبار به ویژه گردو و مشــتقات آن 

ورود کرده است.
شــهیدمفتح  حرفــه ای  و  فنــی  مرکــز  مدیــر 
آمــوزش  بــه  اشــاره  بــا  تویســرکان  شهرســتان 
دوره هــای فــرآوری و بســته بندی گــردو در قالــب 
از  باغــداران  بازاریــان و  بــرای کشــاورزان،  کارگاه 
ســوی این شــرکت، گفت: با توجه بــه وجود پنج 
هــزار و 500 هکتــار باغــات گــردو در شهرســتان، 
راه انــدازی شــرکت بســته بندی یــک نیــاز ضروری 

محسوب می شود.
وی بــا اشــاره به اینکه ســالن فنــی و حرفه ای 
به وســعت 460 متر مربع در اجاره شرکت پرگشا 
بــرای فعالیت بر محور آمــوزش، تولید و بازار قرار 

گرفتــه اســت، اضافه کرد: اشــتغال زایی از ســوی 
این شــرکت بیشــتر برای بانوان سرپرست خانوار 

است.
انجــام  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  حکمتــی 
نیازســنجی ها در حوزه کشاورزی توسط دهیاران 
و بخشــداران شهرستان تویسرکان، گفت: کشت 
گیاهــان کم آب بــر چــون گل محمــدی، زعفــران، 
از مربیــان  نفــر  را هشــت  ســماق و نوغانــداری 
غ التحصیل کشــاورزی معرفی شــده از ســوی  فار
شرکت دهکده سبز همدان تحت عنوان مربیان 
آمــوزش  شهرســتان  روســتاهای  در  افتخــاری 

می دهند.

وی بــا اشــاره بــه برگــزاری رایــگان دوره هــای 
آموزشــی زیــر نظــر فنــی و حرفــه ای و همچنیــن 
اعطــای نهاده هــا به صــورت رایــگان، افــزود: این 
بــرای  هــم  را  محصــوالت  فــروش  بــازار  شــرکت 

کشاورزان فراهم می کند.
شــهیدمفتح  حرفــه ای  و  فنــی  مرکــز  مدیــر 
شهرســتان تویســرکان با اشــاره به فعالیت دفتر 
نمایندگی شرکت دهکده سبز در محل مرکز فنی 
و حرفه ای این شهرســتان، خاطرنشــان کرد: این 
اقــدام کمک زیادی به مباحث اشــتغال زایی، بازار 
خوب و رشــد و توسعه آموزش های کشاورزی در 

سطح شهرستان تویسرکان خواهد کرد.

ینه برای خانوارها می باشد ین هز ی نیســت بلکه اســتفاده درســت، بجا و منطقی با کمتر ور پوشــی از مصارف ضر ق به معنی چشــم  یی در مصرف بر صرفه جو
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تشکل های صنفی گردشگری همدان خانه دار شدند
ســپهرغرب، گروه خبــر: مدیرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع  دســتی اســتان همــدان گفــت: انجمن حرفــه ای دفاتر 
خدمات مسافرتی، انجمن حرفه ای راهنمایان گردشگری و جامعه 

بوم گردی های استان همدان در خانه بیژن مستقر شدند.
علی مالمیر ضمن ابراز خرسندی از قرار گرفتن تشکل های 

حرفه ای گردشگری همدان در کنار هم، اظهار کرد: هم افزایی 
گســترده تر این سه تشکل می تواند بستر توسعه گردشگری 
استان را فراهم کند. این مقام مسئول ایجاد زیرساخت های 
الزم در حــوزه گردشــگری را از وظایــف اصلــی اداره میــراث 
فرهنگــی همــدان دانســت و افــزود: در ســال های گذشــته 

اقدامات خوبی در این حوزه در استان انجام شده است.
وی تصریــح کــرد: در آینــده نه چندان دور با یــاری فعاالن 
حــوزه گردشــگری و بخــش خصوصــی شــاهد توســعه ایــن 
زیرســاخت ها در همــدان خواهیــم بــود، از طرفــی صنعــت 
گردشــگری در اســتان رو بــه رشــد اســت و بــا کمــک فعاالن 

می توان روزهای روشنی را برای گردشگری پیش بینی کرد.
خانــه بیــژن در میــدان مرکــزی شــهر همــدان و خیابــان 
شــریعتی واقع شــده، این بنای تاریخی 25 اســفندماه سال 
1380 بــا شــماره 5022 در فهرســت آثــار ملی کشــور به ثبت 

رسیده  است.

اســتاندار همــدان: مانــع افتتاح  طرح های نمایشــی در 
هفته دولت می شویم

 قابــل توجه عالقه مندان به حرکات نمایشــی در 
عرصه مدیریت!

گزارش خبری: خوشــه ســنگ های نیمه قیمتی همدان، 
فرصتی که نادیده گرفته می شود

 چــه عجــب، اگر اشــتباه نکنــم، بخشــی از حمله 
دالالن در امان مانده است!

مصاحبه: فاطمه معتمدآریا در گفت وگوی جنجالی چه 
گفت؟

 باباجــون بــا کار مردم چــه کار داری، هرچه گفت، 
مگه تو ارزیابی؟

بهداشــت و درمان: مردم مراقب باشید کرونا همچنان 
می تازد

 هرکه مراقبت نکند، جان خود را می بازد.
اقتصاد و باغبانی: خیار روی دست کشاورزان ماند

 خــب بگذاردش زمین، حداقل دســتش خســته 
نشود!

گزارش: سفرهای تشریفاتی بازرگانان بی نتیجه بود
 قبول کن ســفرهای بی دســتاورد هم خود نتایج 

و عبرت هایی دارد.
بــا  دولــت  هفتــه  شــکوه  محلــی:  رســانه  یادداشــت 

اطالع رسانی
 البتــه برخــی رســانه ها بــرای درآمــد بازارگرمــی 

می کنند!
دریچه: قطار دهه پنجاهی ها هنوز به ایســتگاه آرامش 

نرسیده است
 اساســا عمده اشــخاص این دهه دنبال آرامش 

نمی گردند.
شــهردار دمق: افزایــش 57 هکتار به محــدوده قانونی 

شهر
 بــه زودی ده هــا هکتــار هــم به طــور غیــر قانونی 

ضمیمه خواهد شد!
خبــر شــهری: آســفالت ریزی شــبانه روزی در منطقه یک 

همدان
 میگم چرا شــبانه اشتباهی حیاط منزل ما رو هم 

آسفالت کردند!
آریــان، اکباتــان و علــم و ادب  ورزش و تربیــت بدنــی: 

مدعی قهرمانی هستند
 بــا ایــن وصــف بهتــر اســت بنــده را هم بــه جمع 

مدعیان بپیوندانید.
خبر: نخســتین انجمن نــژادی گوســفند در زنجان ثبت 

شد
 با وقــوع این حادثه، دیگر مــا همدانی ها در این 

بخش نمی توانیم پایلوت باشیم!
خبــر: تولید محصوالت اکونومی شــرکت پــگاه مؤثر در 

افزایش سالمت مردم
 بــه شــرطی کــه آنچنــان گــران نباشــد کــه خــود 

موجب روان پریشی شود.

تلخک خان

کشت 2000 متر مربع گل همیشه بهار 
در همدان

ســپهرغرب، گروه خبر: مدیر تعاون روســتایی اســتان 
همــدان از کشــت دو هــزار متــر مربــع گیــاه دارویی گل 
تولیــد اســتان  اتحادیــه تعاونــی  همیشــه بهار توســط 

همدان در شهرستان کبودراهنگ خبر داد.
بــه گــزارش ســپهرغرب و بــه نقــل از روابــط عمومی 
تعــاون روســتایی اســتان همــدان، مجیــد مســلمی راد 
افزود: در ســال جاری اتحادیه شرکت های تعاونی تولید 
روســتایی اســتان همدان برای نخســتین بار در راســتای 
توسعه و ترویج کشت و پرورش گیاهان دارویی و فراهم 
کردن بســتر برای احــداث و راه انــدازی واحدهای صنایع 
تبدیلــی، اقدام به کشــت گیــاه دارویی گل همیشــه بهار 
در ســطح دو هزار متــر مربع در شهرســتان کبودراهنگ 
به صــورت مزرعــه الگویــی و نمایشــی کــرده و در مرحله 

برداشت محصول است.
بســیار  گیاهــان  از  همیشــه بهار  گل  کــرد:  ابــراز  وی 
باارزش در صنایع دارویی اســت که عالوه بر درمان انواع 
بیماری هــا، از عصــاره این گیاه با نام هلنالین در ســاخت 
پمادهای ضد التهاب، بهبود زخم و ســوختگی استفاده 

می شود.
ایــن مقــام مســئول اضافه کــرد: بــا توجه بــه اقلیم 
متنوع همدان گیاهان دارویی تولید شده در این استان 
از تنوع و کیفیت باالیی برخوردار بوده و به دلیل کم آب بر 
بــودن بســیاری از گیاهــان دارویی، کشــت ایــن گیاهان 
در شــرایط خشک ســالی و کمبــود آب می تواند به منبع 
درآمــد خوبی بــرای کشــاورزان )عمدتا کشــاورزان ُخرد( 

تبدیل شود.
مدیــر تعــاون روســتایی اســتان همدان یادآور شــد: 
اتحادیــه تعاونــی تولیــد روســتایی اســتان همــدان بــا 
هدف ترویج کشــت گیاهان دارویــی و احداث واحدهای 
فرآوری گیاهان دارویی در آموزشــگاه آزاد کشاورزی فنی 
و حرفــه ای اقدام به برگــزاری دوره های آموزشــی نظری 
و عملــی بــرای متقاضیــان فعالیت در این حــوزه کرده و 
سعی دارد زمینه را برای اشتغال آفرینی سودآور و پایدار 
در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته فراهم کند.

خبر

خبــــــر

ی اما ناایمن در همدان ساخت وسازهای الکچر
رد پای دالالن در فروش مصالح نامرغوب 

ســپهرغرب، گــروه خبــر: این روزها بــا توجه به 
اخبــاری کــه از ریــزش ابرســاختمان هایی ماننــد 
متروپل و یا تخریب بناها در اثر سیل ها و زلزله ها 
مصالــح  کیفیــت  بــه  توجــه  می شــود،  منتشــر 
ساختمانی و تأمین امنیت سازه یکی از مطالبات 

عمومی مردم شده است.
همــدان  ســاختمان های  ساخت وســاز 
لوکس تــر  ظاهــری  کــه  آن هایــی  به خصــوص 
از حالــت  بــوده کــه  و امروزی تــر دارنــد، مدتــی 
تخصصی خــارج و کیفیت آن قربانی ســود جیب 

دالالن شده است.
ســازمان  آمــاری  داده هــای  براســاس 
آتش نشــانی شــهرداری همــدان درحــال حاضــر 
190 ســاختمان در معرض خطر در نقاط مختلف 
شناســایی شــده اســت کــه در بین آن هــا تعداد 
زیــادی از ســاختمان های اداری و درمانــی دیــده 

می شود.
با اینکه در روزگار گذشــته اســتفاده از مصالح 
ســاختمانی چندان اهمیتی در ساختمان ســازی 
همــدان نداشــت و بیشــتر بناها با خشــت و ِگل 
ســاخته می شدند و ممکن بود پس از چندسال 
توســط مالک تخریــب و بنای جدیــدی جایگزین 
آن هــا شــوند، امــا بــا گذشــت زمــان و تغییــر در 
ساختمان ســازی اســتان همــدان، قیمــت زمین 
و  کــرد  رشــد  رفته رفتــه  ســاختمانی  مصالــح  و 
شــرکت های ســاختمانی پدیــدار شــدند کــه بــه 
دلیل قیمت باالی مصالح ساختمانی، دیگر توان 

ساخت هر چندسال یک بنا را نداشتند.
همین اتفاق ســبب شد تا با باال رفتن مصالح 
و مواد اولیه، پای برخی دالالن و واسطه گران نیز 
بــه صنعت ساختمان ســازی همدان باز شــود تا 
برای کســب سود بیشتر مواد ارزان تر را جایگزین 
مصالح اســتاندارد کنند و بدون توجه به امنیت 

سازه، آن ها را به فروش رسانند.

   ضعف کیفیت در مصالح ساختمانی
رئیــس کمیســیون عمرانی شــورای اســالمی 
شــهر همدان با بیان اینکــه درحال حاضر ضعف 

اولیــه  مــواد  و  در کیفیــت مصالــح ســاختمانی 
ســازه  ناایمنــی  مشــکالت  مهم تریــن  از  یکــی 
به شــمار می رود، گفت: باال بودن قیمت مصالح 
ســاختمانی به خصوص در چندســال اخیر سبب 
شــده کــه برخــی از افــراد بــه اســتفاده از اقــالم 
ارزان قیمــت روی آورند که متأســفانه ریشــه های 

کیفیت را خشکانده است.
مهــدی حیــدری اظهــار کــرد: در بحــث ایمنــی 
شــهرداری،  مثــل  مهــم  نهــاد  چنــد  ســاختمان 
نظــام مهندســی و مســکن و شهرســازی نقــش 
دارنــد کــه نظــارت ایــن دســتگاه ها بــر چگونگی 

ساخت وسازهای همدان تأثیر مستقیم دارد.
وی افــزود: بایــد اعــالم کنیــم کــه بســیاری از 
پرونده های ســاختمانی در همدان به دلیل نبود 
کیفیــت الزم و ضعف ســازه در کمیســیون ماده 
100 حکــم تخریــب گرفته انــد که نشــان می دهد 
توجــه بــه امنیت و حفظ ســالمت ســاختمان در 

همدان جدی گرفته نمی شود.
این مقام مســئول با بیان اینکه در چند دهه 
گذشــته به ندرت خانه هــای تازه ســاز در همدان 
عمر بــاالی 30 ســال دارند، گفــت: اگرچه قیمت 
دارد،  پروژه هــای ســاختمانی  در  نقــش مهمــی 
امــا پژوهش هــا نشــان می دهــد حجــم باالیی از 
تخریب هــای ســاختمان ها به دلیــل اســتفاده از 

مصالح ساختمانی کم قیمت است.
 55 مــاده   14 بنــد  اجــرای  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
مبنــی بــر اندیشــیدن تدابیــر بــرای جلوگیــری از 
ساخت وساز ســاختمان های ناایمن در همدان، 
عنــوان کــرد: شناســایی و جلوگیــری از افزایــش 
در  ناایمــن  ســاختمان های  ساخت وســازهای 
همــدان در دســتور کار شــهرداری قــرار دارد کــه 
براســاس آن پایــش ســاختمان های در معــرض 

خطر همدان آغاز شده است.

 10 متــری  همــدان  در  ساخت وســاز     
میلیون تومان آب می خورد

رئیــس انجمــن انبوه ســازان همدان بــا بیان 
اینکه عمر مفید ســاختمان ها در این استان بین 

25 تا 30 ســال اســت، گفــت: تورم باعــث گرانی 
قیمت مــواد اولیه و مصالح ســاختمانی ازجمله 
ســیمان و بتن شده اســت که همین امر موجب 
می شود ناخالصی در تولید مصالح مرغوب ورود 
کنــد و منجــر بــه کاهــش عمــر مفید ســاختمان 
شــود؛ به طــوری که درحــال حاضر با اســتفاده از 
مــواد نامرغوب در برخــی ساختمان ســازی های 
همدان نه تنها کیفیت قربانی شــده اســت، بلکه 

عمر بنا میانگین بین 25 تا 30 سال می شود.
محمدصادق پارســامهر اظهار کرد: در استان 
بــا  همــدان 700 انبوه ســاز فعالیــت دارنــد کــه 
ســرمایه اولیــه 30 هــزار میلیارد تومانــی درحال 

احداث بنا هستند.
مهم تریــن  از  یکــی  بااین حــال  افــزود:  وی 
مشکالتی که باعث شــده سطح کیفیت و ایمنی 
کنــد،  پیــدا  فــت 

ُ
ا همــدان  ساختمان ســازی  در 

شخصی سازی ســاختمان ها اســت؛ به طوری که 
افرادی که تــوان مالی مقبولــی دارند، به صورت 
خودســاز و بــا گرفتــن نقشــه پروانــه اقــدام بــه 
ســاخت بنــا می کننــد کــه متأســفانه بــرای آنکه 
ازنظر مالی ســودی نصیبشــان شــود، از مصالح 

نامرغوب و غیر استاندارد استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه در ســاخت مســاکن توســط 
شرکت های ساختمانی و انبوه سازان مؤلفه های 
کیفیت و استاندارد تا حد باالیی رعایت می شود، 
تأکید کرد: مصالح به کاررفته توســط انبوه سازان 
در ساختمان ســازی همدان اســتانداردهای الزم 
را دارد و اگــر مــوردی هــم باشــد که مشکل ســاز 
شــود، توســط مهندســان ناظــر تذکــر می گیرد؛ 
چراکه ناظران ساختمانی، مصالح استفاده شده 
را بــرای تأیید ارزیابی و اســتاندارد به آزمایشــگاه 
می فرســتند و تــا تأییدیه آن صادر نشــود، اجازه 

ادامه فعالیت را نمی دهند.
رئیس انجمن انبوه ســازان همدان به انعقاد 
تفاهم نامــه ایــن انجمن با شــهرداری و شــورای 
اسالمی شهر همدان اشاره کرد و گفت: براساس 
ایــن تفاهم نامــه به طــور میانگیــن در ســال دو 
نوبت بســته تشــویقی برای انبوه سازان همدان 

درنظر گرفته می شــود که اگر بــا مصالح مرغوب 
و با کیفیت در مدت زمان مشخصی ساخت وساز 
را به پایان برساند، بین 20 تا 30 درصد از عوارض 

شهرداری آن ها کم می شود.

   متخلفــان تولید مصالــح بی کیفیت به 
مراجع قضائی معرفی می شوند

مدیرکل اســتاندارد استان همدان نیز در این 
خصوص گفت: پیش از آنکه مواد اولیه و مصالح 
ســاختمانی وارد بازار شــود، در آزمایشــگاه های 
تســت اســتاندارد مــورد ارزیابــی قــرار می گیرد و 
داشتن نشــان اســتاندارد از مهم ترین مؤلفه ها 

برای تولید واحدهای تولیدکننده آن است.
جعفر امیری پریان با بیــان اینکه برای دریافت 
نشــان اســتاندارد مــواردی وجــود دارد کــه باید 
محــرز شــود، اظهــار کــرد: دارا بودن آزمایشــگاه 
تســت، مدیریت کنترل کیفیت و احراز شــخصیت 
حقوقی واحــد تولیدی ازجمله مــوارد مهم برای 

دریافت نشان استاندارد است.
وی بــا اشــاره به اجرای طرح طــه، عنوان کرد: 
پــس از تولید مصالح ســاختمانی و عرضه آن به 
بازار، ناظران استاندارد محصول را مجدد از بازار 
خریداری می کنند و بار دیگر آزمایشــات تســت را 

انجام می دهند.

   گرانی بازار مصالح و ماهی گیری دالالن 
از ِگل آلودی آن

یکــی از مصالح فروشــان همدانی نیــز با بیان 
اینکه قیت مصالح ســاختمانی در یکی دو ســال 
اخیر چندین برابر شــده اســت، گفت: نرخ تیرآهن 
14 همــدان درحــال حاضر شــاخه ای دو میلیون 
و 950 هــزار تومــان، تیرآهــن 16 شــاخه ای ســه 
میلیون و 540 هزار تومان و تیرآهن 18 شاخه ای 
ســه میلیــون و 930 هــزار تومــان بــوده کــه در 
مقایســه بــا قیمت همیــن یکــی دو ســال اخیر، 

چندین برابر شده است.
نشــود،  بــرده  او  از  نامــی  خواســت  کــه  وی 
اظهــار کرد: در این شــرایطی کــه لحظه ای قیمت 

و  فــوالد  مجتمع هــای  تولیــدی  محصــوالت 
مصالح ســازی بــاال مــی رود، چــه انتظــاری وجود 
دارد که بتوان دست دالالن را کوتاه کرد و جلوی 

ورود مصالح بی کیفیت را گرفت؟
این مصالح فروش همدانی ادامه داد: درحال 
حاضــر بازار رقابتی قیمت در مصالح ســاختمانی 
وجــود دارد و مــواد اولیــه ای کــه ارزان تر باشــد، 
ُپرفروش تر می شــود؛ چراکه خریداران به کیفیت 

بعد از قیمت اهمیت می دهند.
ســاختمانی  مصالــح  بــازار  کــرد:  بیــان  وی 
و  می شــود  مدیریــت  دالالن  توســط  این روزهــا 
قیمت هــا نیــز نوســان باالیــی دارد؛ طــوری کــه 
براســاس آخریــن نرخ هــای اعالم شــده درحــال 
حاضر بتن در همدان هر متر مکعب یک میلیون 
و 300 هــزار تومــان، آجــر گــری ُتنــی 370 هــزار 
تومــان، گچ کیســه ای 25 هزار تومان و ســیمان 

پاکتی 45 هزار تومان قیمت دارد.
کــرد:  عنــوان  ســاختمان  حــوزه  فعــال  ایــن 
به دلیل وضعیت نابه ســامانی که در بازار مصالح 
و مــواد اولیه ساختمان ســازی در همدان وجود 
دارد، در برخــی اقالم مانند ســیمان ناخالصی ها 
را بــاال می برنــد؛ درنتیجــه کیفیــت کم می شــود، 
به طــوری  که در برخــی موارد پاکت های ســیمان 
بــا ماســه مخلوط می شــود و با نام شــرکت های 
متفرقه با قیمیت پایین تر از سیمان های مرغوب 
در بــازار عرضه می شــود. بنابراین طبیعی اســت 
به دلیــل قیمــت پاییــن بیشــتر مــورد اســتفاده 

سودجویان و افراد ناآگاه قرار گیرد.
بنــا بــر آنچــه عنــوان شــد، یکــی از مهم ترین 
فت کیفیت در ســاخت سازه و بنا درحال 

ُ
دالیل ا

حاضــر اســتفاده از مــواد اولیه نامرغوب اســت 
که متأســفانه به دالیل مختلفی مورد استفاده 
ســودجویان قــرار می گیــرد. ایــن اتفــاق ســبب 
شــده تــا تعــداد ســاختمان های ناایمــن هرروز 
نســبت بــه گذشــته در اســتان همــدان بیشــتر 
شــده و رانــت ساخت وســاز نیــز به بهانه کســب 
ســودهای باالتر گریبان گیر ساختمان ســازی در 

همدان شود.

انتقاد عضو شورای همدان از عدم توجه دولت و ادارات به حق قانونی شورا
کمیســیون  رئیــس  خبــر:  گــروه  ســپهرغرب، 
شــورای  اطالعــات  فنــاوری  و  بودجــه  برنامــه، 
اسالمی شهر همدان اظهار کرد: دولت و مجلس 
به جایگاه شــورای اسالمی شــهر احترام گذاشته 
و حــق قانونی شــورا که در مــاده 80 وظایف آن 

آمده است را رعایت کنند.
از روابــط  بــه گــزارش ســپهرغرب و بــه نقــل 
عمومــی شــورای اســالمی شــهر همــدان، اکبــر 
کاوســی امید در جلســه صحن شــورا بــا انتقاد از 
عــدم توجه ادارات خدمات رســان، افزود: یکی از 
نکات و فلسفه شکل گیری شوراها، تصمیم گیری 
بــرای مناطق مختلف کشــور، متناســب با بومی 
و محلــی اســت و ارائه یــک تصمیــم از مرکز برای 
تمامی نقاط کشــور بدون درنظر گرفتن فرهنگ، 

تمدن و ساختار شهرها، اقدام درستی نیست.
کاوســی امید بــا انتقــاد از اینکــه آیــا بندهــای 
قانونــی مــاده 80 در مورد حق شــوراها تنها یک 
شــعار یــا نوشــته روی برگــه اســت؟ اظهــار کرد: 
براساس قانون دستگاه های خدمات رسان باید 

گزارشــی از بودجــه خدماتــی خود را به شــورای 
اسالمی شهر ارائه دهند که تاکنون فقط شرکت 
آب و فاضالب در صحن شورا بودجه خود را ارائه 

کرده است.
وی بــا تأکیــد بر اینکــه وزارت کشــور در زمینه 
ســاختار نیروی انسانی شــهرداری می تواند ورود 
پیدا کند، اضافه کرد: شــورای اسالمی شهر طبق 
قانون و براســاس ظرفیت هــای محلی می تواند 

تصمیم گیری کند.
   شــهیدهمدانی بــا ایثارگــری در راه احیــای 

دین جاودانه شد
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای 
اســالمی شــهر همدان نیــز در این جلســه ضمن 
و  والیت مــدار  مــردم  ُپرشــور  حضــور  از  تقدیــر 
شــهیدپرور همــدان در محکومیــت هتک حرمت 
به شــهدای مدافع حرم و سردار شهید همدانی، 
شــهید  و  نمــی رود  هــدر  شــهید  خــون  گفــت: 
همدانی از شــهدای شــاخصی بود که با ایثارگری 

در راه احیای دین جاودانه شد.

ســعید نظــری اضافــه کــرد: مــردم والیتمدار 
شهر دارالمجاهدین به صورت خودجوش حرکت 

فتنه گران را محکوم کردند.
بــا اشــاره بــه رشــادت ها و دالوری هــای  وی 
رزمندگان اســالم در دوران دفاع مقدس، اضافه 
کرد: در راســتای پیــروی از منویــات مقام معظم 
دفــاع  دوران  ایثارگــران  و  رزمنــدگان  رهبــری، 
مقدس به نوشــتن خاطرات خود و دالوری های 

این دوران اقدام کنند.
   نصــب تابلــو روزشــمار پروژه ها بــه چالش 

شورا و شهرداری تبدیل نشود
شــورای  عمرانــی  فنــی  کمیســیون  رئیــس 
اســالمی شــهر همدان نیز گفت: شهرداری نصب 

تابلو روزشمار برای پروژه ها را جدی بگیرد.
مهــدی حیدری با اشــاره به فرمایشــات مقام 
معظــم رهبــری مبنی بر ضرروت تعیین روزشــمار 
برای وعده  هــا، تأکید کــرد: پروژه های شــهرداری 
نیز باید از ابتدای آغاز عملیات اجرایی زمان بندی 
دقیــق آن هــا از طریق تابلو روزشــمار مشــخص 

باشد.
حیــدری در ایــن خصــوص اظهــار کــرد: نبایــد 
به گونــه ای عمل کرد که موضوع نصب روزشــمار 
بــرای پروژه هــا بــه زمینــه چالــش بیــن شــورا و 
شهرداری تبدیل شود، با این عنوان که شهرداری 

به مصوبات شورا بی اعتنا است.
وی بــا بیــان اینکــه در پیــروی از منویات مقام 
معظــم رهبــری شــورای اســالمی شــهر همدان 
موضــوع نصــب تابلــو روزشــمار بــرای پروژه های 
عمرانــی را مصــوب کــرده و شــهرداری ملــزم بــه 
اجــرای مصوبه اســت، اضافه کرد: در این راســتا 
نخســتین تابلــو در پــروژه تقاطع غیر هم ســطح 
غدیــر نصــب شــد که ایــن تابلــو نیــز در برخــی از 
اوقات خاموش است؛ اما با وجود وعده شهردار 
بــرای دیگــر پروژه ها ازجمله پروژه ســردار شــهید 
همدانی، تابلویی نصب نشــده است و ما به این 

موضوع گالیه داریم.
حیدری همچنین در ادامه با اشاره به مطالبه 
شــهروندان بــرای ایجــاد ایســتگاه های اتوبوس 

در نقــاط مختلــف شــهر، اظهار کــرد: در جانمایی 
و تعیین محل ایســتگاه ها نباید ســلیقه ای عمل 
شــود، بلکــه ایــن یــک موضــوع کامــًا تخصصی 
جانمایی هــا  در  متعــددی  فرآیندهــای  و  اســت 

تعیین کننده است.
وی اضافه کــرد: مدیریت شــهری به مطالبات 
ایســتگاه های  ایجــاد  درخصــوص  ســاکنین 
اتوبــوس پاســخ دهــد، البتــه این موضــوع باید 
براســاس اصول تخصصی در نقاط علمی و فنی 

باشد.

مدیر منطقه یک شهرداری همدان خبر داد:

اختصاص 300 میلیارد ریال برای عملیات آسفالت ریزی 
در همدان

یــک  منطقــه  مدیــر  خبــر:  گــروه  ســپهرغرب، 
میلیــارد   300 اختصــاص  از  همــدان  شــهرداری 
ریــال برای عملیــات آســفالت ریزی در منطقه یک 
خبــر داد و گفت: تاکنون بیش از هشــت هزار ُتن 

عملیات آسفالت ریزی انجام شده است.
مهرداد خورشیدوند ظهر روز گذشته در جمع 
خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه آســفالت ریزی یکی از 
خواسته های مهم شــهروندان است، اظهار کرد: 
دو گــروه فینیشــری و دو گروه دســتی به صورت 
هم زمــان و شــبانه روزی در منطقــه یــک فعــال 
هســتند تا نیازهــای شــهروندان در این حــوزه را 

رفع کنند.
وی با بیان اینکه در ســال جــاری بودجه 300 
میلیارد ریالــی برای انجام عملیات آســفالت ریزی 

در منطقــه یــک تخصیــص یافتــه اســت، افــزود: 
تمــام ســعی مدیریت شــهری در این اســت که با 
اولویت بندی مناســب و همچنین در مناطقی که 
تقاضای زیادی از ســوی شــهروندان بــرای انجام 
عملیات آسفالت وجود دارد، گروه های فینشری 

و دستی آسفالت مشغول به کار شوند.
در  همــدان  شــهرداری  یــک  منطقــه  مدیــر 
ادامــه از اجــرای عملیــات تســطیح، بیس ریــزی 
خیابــان  فینیشــری  به صــورت  آســفالت ریزی  و 
محمــدی در بلــوار شــهید اســالمیان خبــر داد و 
گفت: در ســال جاری تاکنون بیش از 50 هزار متر 
مربع توســط شهرداری منطقه یک آسفالت ریزی 

شده است.
وی با اشاره به آسفالت ریزی در کوی مدرس، 
کــوی جوادیــه، بلــوار شــهید ســلیمانی )بعثت(، 
بلوار شــهید فهمیــده، ســعیدیه، دره مرادبیگ و 
پاســداران، افــزود: تاکنــون بیش از هشــت هزار 
ُتن عملیات آســفالت ریزی در ســطح منطقه یک 

انجام شده است.
خورشــیدوند عنوان کرد: رضایت شــهروندان 
مهم ترین هدف شــهرداری منطقه یــک از اجرای 
خدمــات اســت کــه در راســتای ایــن مهم ســعی 
شــده نیازها از طریــق ســامانه 137 و همچنین 
نواحی منطقه یک احصا شــده و به صورت کامًا 
متوازن عملیات آســفالت ریزی شبانه روزی انجام 

شود.

مدیر میراث فرهنگی خبر داد:

مرمت اضطراری حمام قدیمی دوران قاجاریه کمک سفلی اسدآباد به اتمام رسید
ســپهرغرب، گــروه خبــر: مدیــر اداره میــراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اسدآباد از 
اتمــام مرمت اضطراری حمام قدیمی روســتای 

کمک سفلی این شهرستان خبر داد.
کامــران اکبری شــایگان اظهــار کــرد: مرمــت 
اضطراری حمام قدیمی روســتای کمک ســفلی 
بــا اعتباری افزون بر یک میلیــارد و 500 میلیون 
ریــال بــه اتمــام رســید کــه ایــن مرمت شــامل 
عملیات خاک برداری پشــت بام حمام به منظور 
سبک ســازی ســقف، پالومه و عایق کاری پشت 
بــام بــرای جلوگیــری از نفــوذ آب و رطوبــت بــه 
ســقف، نصــب نورگیرهــای جدیــد حمــام و نیز 
اندود و بندکشــی بدنه بیرونی بنــا و همچنین 
مرمت قســمت تخریب شــده پشــت بــام راهرو 

ورودی بنا بوده است.
وی بــا بیــان اینکه ادامــه مرمــت داخلی نیز 
پس از تأمین اعتبار الزم در آینده انجام خواهد 
شد، افزود: این حمام قدیمی مربوط به اوایل 
دوران قاجاریــه و یکــی از حمام هــای قدیمــی 
شهرســتان اســت که تا ســال 94 فعال بوده و 
اهالــی روســتا از این حمــام عمومی اســتفاده 

می کرده اند.
اکبری شــایگان با اشــاره بــه اینکــه ثبت این 
حمــام قدیمــی در فهرســت آثــار ملــی کشــور 
در دســت پیگیــری بــوده و منتظر شــماره ثبت 
اســت، خاطرنشــان کرد: بــا ثبت ایــن حمام در 
فهرست آثار ملی کشور به تعداد آثار ثبت شده 
شهرســتان در فهرســت آثار ملی کشور افزوده 

خواهد شــد؛ ضمن اینکه درحــال حاضر تعداد 
آثار شناسایی شده تاریخی فرهنگی شهرستان 
اســدآباد 152 اثــر بوده که تعــداد 59 اثر آن در 

فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
ســفلی  کمــک  حمــام  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
شهرســتان  فعــال  حمــام  آخریــن  به عنــوان 
اســدآباد به شــمار می رود که تا سال 94 فعال 
بوده اســت، گفت: شهرستان اسدآباد عالوه بر 
حمــام قدیمــی کمــک ســفلی دارای دو حمام 

قدیمــی دیگــر شــامل حمــام نیلوفــر در شــهر 
اســدآباد و حمــام قدیمی در شــهر آجین بوده 
کــه حمــام نیلوفر مربــوط بــه دوران صفویه از 
ســال ها پیــش ثبــت فهرســت آثــار ملی کشــور 
شــده و حمــام قدیمی شــهر آجیــن متعلق به 
دوران قاجاریه نیز برای پیگیری ثبت در فهرست 
آثــار ملــی کشــور دارای برخــی نواقــص بود که 
خوشــبختانه ایــن نواقص مرتفع شــده و ثبت 

آن در دست پیگیری است.



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

  1401 مـــرداد   25 سه شـــنبه   
 ســـال دوازدهـــم  شـــماره 2369 

خبر

معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج خبر داد:

ین اساسنامه کمیته دائمی حفاظت از تپه ها و چشمه های شهر سنندج تدو
ســپهرغرب، گــروه خبــر: معاون شهرســازی و 
معمــاری شــهرداری ســنندج گفــت: اساســنامه 
کمیتــه دائمــی حفاظــت از تپه ها و چشــمه های 
شهر ســنندج پس از تشکیل جلســات متعدد با 
حضور نمایندگان ادارات و سمن ها تدوین شد.

امیــد جعفــری اظهار کرد: در راســتای بند پنج 
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 
و با توجه به تأکیدات شــهردار سنندج به منظور 
تحقق طرح ویژه سامان دهی تپه های سنندج و 

طرح های موضعــی و موضوعی که در محدوده 
تپه های شناسایی شــده اســت، کمیته ای دائمی 
با حضور مسئولین و مدیران شهری تشکل های 
مردمی و سمن ها تشکیل می شود و اساسنامه 
تدوین شــده ایــن کمیتــه جهت تأیید به شــورای 
عالی شهرسازی و معماری ایران ارجاع می شود.
شــهرداری  معمــاری  و  شهرســازی  معــاون 
ســنندج بــه هــدف تدویــن ایــن ســند گریــزی 
زد و گفــت: در راســتای صیانــت از تپه هــای بکر 

باقی مانــده در ســطح شــهر و پژوهــش درباره 
تپه هــای واقــع در محــدوده و حریــم ســنندج، 
کمیتــه بــا اهــداف تعییــن خط مشــی های کلی 
تشــکیل  طبیعــی  میــراث  ایــن  از  نگهــداری  و 

می شود.
بــه گفتــه وی، ایــن ظرفیت ســازی در مدیریت 
شــهری به منظور تعریف فضاهای شــهری جدید 
ایجــاد  جهــت  و  طبیعــی  اندام هــای  بــر  متکــی 
شــهری  مدیریــت  میــان  تعامــل  و  هماهنگــی 

دســتگاه های متولــی بــرای دوری از مــوازی کاری 
در فعالیت ها و بررســی و اظهــار نظر درخصوص 
آیین نامه ها و دســتورالعمل ها و ضوابطی که بر 
تپه ها، چشــمه ها، قنات ها و روددره ها تأثیرگذار 

است، پیش بینی می شود.
بــرای  شــهرداری  رویکــرد  کــرد:  تصریــح  وی 
افزایــش مشــارکت مردمی و حضور ســمن های 
به منظــور  برنامه هــا  و  افق هــا  تدویــن  مرتبــط، 

استفاده و تعامل پایدار نسل های آینده است.

شــهرداری  معمــاری  و  شهرســازی  معــاون 
ســنندج در ادامه بــه وظایف کمیتــه حفاظت از 
تپه هــا و چشــمه های شــهر ســنندج هم اشــاره 
کــرد و گفــت: تشــکیل منظــم جلســات، پایــش 
مداوم میزان تحقق سند طرح ویژه سامان دهی 
تپه هــای ســنندج و همچنیــن کمــک به تســریع 
تحقــق ســند و به روزرســانی آن و دیگــر اســناد 
مرتبــط بــا تپه هــا، چشــمه ها، قنات هــا و غیره از 

رسالت های کمیته است.

رودخانه ای از فاضالب در شهر کرمانشاه

سامان دهی »قره سو« عزم جدی مسئوالن را می طلبد
ســپهرغرب، گروه خبــر: معاون محیط زیســت 
انســانی اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان 
آالینــده  منبــع  عمده تریــن  گفــت:  کرمانشــاه 
رودخانه قره ســو فاضالب شــهر کرمانشاه است 
و تــا زمانــی کــه فاضــالب شــهر کرمانشــاه وارد 
رودخانــه قره ســو شــود، ایــن مشــکل بــوی بد 

وجود دارد.
فرحناز اقبالی روز گذشــته در جمع خبرنگاران 
درخصــوص مشــکل و بوی بد رودخانه قره ســو 
اظهار کرد: رودخانه قره ســو از ســراب روانسر در 

شمال غرب کرمانشاه سرچشمه می گیرد.
وی قره ســو را به عنوان یکــی از رودخانه های 
از  یکــی  گفــت:  و  برشــمرد  اســتان  مهــم 
رازآور  رودخانــه  قره ســو،  مهــم  سرشــاخه های 
اســت که در قزانچی رودخانه مرگ و چم بشیر در 

کرمانشاه و آبشوران به آن متصل می شود.
کل  اداره  انســانی  محیط زیســت  معــاون 
حفاظت محیط زیســت اســتان کرمانشاه تصریح  

کرد: پس از عبور از کرمانشاه رودخانه گاماسیاب 
به آن اضافه می شود و درنهایت سیمره را ایجاد 

می کنند.
)آب  دبــی  سرمنشــأ  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
تأمین شــده رودخانه( رودخانه قره ســو از سراب 
روانســر آغــاز می شــود که امســال متأســفانه با 
خشــک شــدن ســراب روانســر و رودخانــه رازآور 
ورودی رودخانه خیلی کم شــده و خودپاالیی آن 
بــا پاییــن آمدن دبــی از بین رفته اســت و همین 
سبب شــده که امسال مشــکل بوی بد و تعفن 

آن خیلی حاد شود.
آالینــده  منبــع  عمده تریــن  گفــت:  اقبالــی 
رودخانه قره ســو فاضالب شــهر کرمانشاه است 
و تــا زمانــی کــه فاضــالب شــهر کرمانشــاه وارد 
رودخانــه قره ســو شــود، ایــن مشــکل بــوی بد 
به دلیــل ورود فاضــالب خــام و بــدون هیچگونه 

عملیاتی روی آن، وجود دارد.
ایــن فاضــالب  کــرد: 35 درصــد  وی اضافــه 

شــهری توسط مدول اول تصفیه خانه کرمانشاه 
مدیریت می شود و 65 درصد باقی مانده که قرار 
بود توســط مدول دوم و ســوم مدیریت شــود، 

برای آن هنوز اتفاقی نیفتاده است.
اقبالــی خاطرنشــان کــرد: در ســال 89 مجوز 
از طریــق  بــود  قــرار  و  مــدول دوم صــادر شــد 
بانک هــای خــارج از کشــور تأمیــن اعتبار شــود؛ 
در آن زمــان یک هــزار میلیــارد تومــان اعتبار الزم 
داشت که متأسفانه براساس اتفاقات افتاده در 
کشــور و تحریم های ظالمانه علیــه ایران، امکان 

تأمین اعتبار از این محل وجود نداشت.
وی ادامــه داد: بعــد از آن قــرار شــد از محــل 
اعتبارات ملی تخصیص هایی به سیستم تصفیه 
کرمانشــاه داده شــود کــه متأســفانه ایــن هــم 
محقق نشــد تا ســال گذشــته بــا اصــالح قانون 
بودجه کشــور اعتباری به پــروژه تزریق و عملیات  

اجرایی در زمستان گذشته آغاز شد.
ســامان دهی  افــزود:  مســئول  مقــام  ایــن 

رودخانه قره ســو عزم جدی مسئوالن ذی ربط را 
می طلبد، محیط زیســت به عنوان دســتگاه ناظر 
همــواره بــا مکاتباتــی با مرکــز درخواســت کرده 
که از محــل اعتبارات ملی، اعتبــاری به این پروژه 
تزریق شــود. نمایندگان استان باید برای تکمیل 
و تزریــق اعتبــار بــه این پــروژه ورود کننــد؛ چون 

صدرصد باید اجرا شود.
طــی  اخیــرًا  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
مکاتبــه ای از دســتگاه های ذی ربــط درخواســت 
شــده که هرکدام از دستگاه  های اجرایی وظایف 
قانونی خود را درخصوص رودخانه قره سو حتی 

با برنامه های کوتاه مدت، انجام دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان:

60 هزار میلیارد ریال گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان کردستانی خریداری شد
ســپهرغرب، گروه خبــر: رئیس ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان کردســتان گفــت: ارزش گندم 
خریداری شــده در این استان از ابتدای آغاز خرید 
تضمینــی ایــن محصــول )6 تیرمــاه( تاکنون 60 

هزار میلیارد ریال است.
پیمان اســکندری در دومین جلســه شــورای 

اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  هماهنگــی 
اظهار کرد: از مجموع بهای گندم خریداری شــده 
در اســتان تاکنــون 25 هــزار میلیارد ریــال آن به 

حساب کشاورزان واریز شده است.
وی اضافه کرد: پیگیری ما برای پرداخت مابقی 
طلب کشــاورزان از دولت ادامه دارد و امیدواریم 

بــه زودی کل پــول گنــدم کشــاورزان بــه اســتان 
اختصاص یابد. رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان کردستان با تأکید بر سیاست های روشن 
و شفاف دولت سیزدهم در پاسخگویی به مردم 
و آســان کاری در اجرای دستورالعمل های اداری، 
گفــت: رفــع مســائل اداری و تکریــم متقاضیــان 

سرمایه گذاری در بخش کشــاورزی، توجه خاص 
به موانع پیش رویشــان و تالش برای حل آن ها، 
باید در رأس امورات مدیران مجموعه قرار گیرد.
اســکندری بیان کــرد: باید مدیــران مجموعه 
درنهایت صداقت و پاکــی و مقتدرانه تصمیمات 
جهــادی برای رفع موانع تولید و توســعه بخش 

کشاورزی بگیرند و شبانه روزی در راستای خدمت 
به بهره برداران بخش کشاورزی تالش کنند.

وی یادآور شــد: بیشترین سهم اشــتغال زایی و 30 
درصد تولید ناخالص داخلی استان به بخش کشاورزی 
وابسته است و این مسئله اهمیت بخش کشاورزی و 
اقدامات توسعه ای در این حوزه را بیشتر نمایان می کند.

استاندار ایالم:
تکمیل زیرساخت های اربعین در ایالم 

نیازمند تزریق اعتبار است

سپهرغرب، گروه خبر: 
گفــت:  ایــالم  اســتاندار 
زیرســاخت های  تکمیــل 
ایــالم نیازمند  اربعین در 
الزم  اعتبــارات  تزریــق 

است.
حســن بهرام نیا صبح 
تــداوم  در  دوشــنبه 
پیگیری هــا و رایزنی هــای 
مســئوالن  بــا  هفتگــی 

ارشــد کشــوری در مرکــز حــول مســائل و مشــکالت بــا 
محمد مخبر، معــاون اول رئیس جمهور دیدار و گفتگو 

کرد.
اســتاندار ایالم در ایــن دیدار به طور ویژه حول ســه 
محور مهم ســامانه گرمســیری، پیگیری مصوبات ســفر 
ریاســت جمهوری به اســتان و اربعین بحــث و گفت وگو 

کرد.
وی ابتدا با اشــاره به اهمیت طرح سامانه گرمسیری 
در ایجاد تحول و اشــتغال در حوزه کشاورزی، خواستار 

تزریق اعتبارات الزم برای اتمام این پروژه مهم شد.
بهرام نیا در ادامه ضمن ارائه گزارشــی از آخرین روند 
مصوبــات ســفر ریاســت جمهوری به اســتان، خواســتار 
تخصیص اعتبارات الزم ســفر شــد و تصریــح کرد: امروز 
یکی از اولویت های مهم اســتان، پیگیری مصوبات سفر 

ریاست جمهوری و به سرانجام رساندن آن ها است.
وی در ادامــه از اربعیــن به عنــوان مهم ترین اولویت 
اســتان در فضــای پیــش رو یــاد کــرد و افــزود: امــروز 
مقوله اربعین به صورت ویژه در دســتور کار شبانه روزی 

مسئوالن استان قرار گرفته است.
استاندار ایالم در ادامه ضمن تشکر از اهتمام جدی 
دولت در امور اســتان به ویــژه در حوزه اربعین، گفت: با 
توجــه به وســعت قابل توجه پوشــش تــردد زوار از مرز 
بین المللــی مهــران، نیازمند تزریــق اعتبــارات الزم برای 

اتمام طرح ها و پروژه های این حوزه تا اربعین هستیم.
وی در پایــان خواســتار رفــع مشــکالت ایــن حــوزه 
به ویــژه پرداخــت مطالبــات پیمانکاران برای تســریع در 

اتمام پروژه های در دست اقدام شد.
در ادامــه ایــن نشســت محمد مخبــر، معــاون اول 
زحمــات  و  تالش هــا  از  تشــکر  ضمــن  رئیس جمهــور 
بــه  اســتان نســبت  امــور  پیگیــری  در  ایــالم  اســتاندار 
خواسته های مطرح شده قول مساعد داد و دستورات 

الزم را نیز صادر کرد.

خبر

124 تعاونی استان مرکزی در هفدهمین جشنواره تعاونی های برتر ثبت نام کردند
ســپهرغرب، گروه خبــر: مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
ایــن  تعاونــی   124 گفــت:  مرکــزی 
اســتان در هفدهمیــن جشــنواره 

تعاونی های برتر ثبت نام کردند.
»جمشید امیدی« روز دوشنبه 
افــزود:  خبرنــگاران  جمــع  در 
هفدهمیــن  ثبت نــام  فراخــوان 
جشــنواره تعاونی هــای برتر ســال 
جاری از ابتدای خردادماه آغاز شد 
و در مهلت مقرر این تعداد تعاونی 
هوشــمند  و  جامــع  ســامانه  در 

بخش تعاون ثبت نام کردند.
وی بیــان کــرد: از ایــن تعــداد، 11 تعاونی موفق 
به کســب امتیازات اســتانی شده و یک تعاونی هم 
امتیازات الزم برای حضور در بخش ملی رقابت های 

تعاونی های برتر را به دست آورده است.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
مرکــزی ادامــه داد: پس از پایــان ثبت نام، بررســی 
جشــنواره  ایــن  در  ثبت نام شــدگان  از  تخصصــی 
توســط کارشناســان اســتان و وزارت متبوع انجام 
شــرکت های  ایــن  از  میدانــی  بازدیدهــای  و  شــد 
تعاونی صورت گرفت کــه برترین های حوزه تعاون 

تجلیل می شوند.

جشــنواره  هفدهمیــن  کــرد:  عنــوان  امیــدی 
تعاونی های برتر اســتان مرکــزی در هفته تعاون از 

هفتم تا 13 شهریورماه برگزار می شود.
را  جشــنواره  از  دوره  ایــن  گرایش هــای  وی 
غذایــی،  صنایــع  کشــاورزی،  زراعــت،  دامپــروری، 
نســاجی و پوشــاک، صنعتــی، معدنی، تأمیــن نیاز 
حمل ونقــل  و  دســتباف  فــرش  تولیدکننــدگان، 
دریایی برشمرد و گفت: تأمین نیاز مصرف کنندگان، 
مرزنشــینان، اعتبــار، مســکن، عمرانــی، تأمین نیاز 
صنــوف توزیعی، صنایع دســتی، اتحادیــه توزیعی، 
اتحادیــه خدماتــی، اتحادیــه تولیــدی، خدماتــی، 

زنان، بهداشــتی و درمانی و خدمات 
ایــن  رشــته های  دیگــر  از  آموزشــی 

جشنواره است.
رفــاه  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
افــزود:  مرکــزی  اســتان  اجتماعــی 
توجــه به ترویــج فرهنــگ کار جمعی 
ایجــاد  تولیــد،  بــه  منجــر  تعــاون  و 
شغل و توســعه اقتصادی می شود 
و در ایــن راســتا هرســاله بــا هــدف 
تعــاون  فرهنــگ  ترویــج  و  توســعه 
بخــش  توانمندی هــای  معرفــی  و 
تعــاون به جامعه، تشــویق و ترغیب 
و  توزیعــی  تولیــدی،  فعالیت هــای 
خدماتــی و معرفی الگوهــای عملی موفق تعاونی 
جهت بهره گیری از سایر تعاون گران برگزار می شود.
دو هزار و 358 تعاونی فعال در اســتان مرکزی 
بــا 902 هــزار و 410 نفــر عضــو با احتســاب اعضای 

مربوط به سهام عدالت وجود دارد.
ســرمایه ثبتی این شرکت های تعاونی یک هزار و 
583 میلیارد ریال بوده که تاکنون 37 هزار و 132 

نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.
تعاونی هــای غیر فعــال دو هــزار و 398 مورد، 
تعاونی هــای  و  مــورد   424 راکــد  تعاونی هــای 

منحل شده 661 مورد است.
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شهرداری منطقه4 همدان

عمومئ مناقصــه  گهئ   آ
شــهرداری منطقــه 4 همــدان در نظر دارد نســبت به واگذاری پروژه هــای ذیل ازطریق مناقصــه عمومی به پیمانکاران واجد شــرایط اقدام نمایــد، باعنایت به اینکه 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد(
بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهد شــد لــذا ازپیمانکاران دارای صالحیت دعوت به عمــل می آید جهت دریافت اســناد واوراق مناقصه از تاریخ1401/5/25 

لغایت1401/6/1به سامانه مراجعه وجهت شرکت درمناقصه اقدام نمایند.

خالصه شرایط شرکت در مناقصه:

1. مهلت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ 1401/5/25لغایت 1401/6/1
2. مهلت تحویل اسناد وبارگذاری درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت ازتاریخ1401/6/1 لغایت 1401/6/12میباشد.

3.  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی که می بایستی به شماره حساب 100826576745 
بانک شهر شعبه همدان واریز گردد.

4. متقاضی باید بر اساس ظرفیت کاری مورد تأیید از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قیمت پیشنهادی خود را ارائه نماید بدیهی است 
در صورت مشاهده تخلف ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد .

5. کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
6. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

7. شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.
8. پیشنهادات ارائه شده توسط پیمانکاران به مدت سه ماه اعتبار دارد.

9. شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده 10 آیین نامه معامالتی شهرداری تهران با اصالحات و تسری می باشد.
10.  سپرده یا  تضمین شرکت در مناقصه افرادی که در مناقصه برنده نگردیده اند به استثناء نفر اول و دوم بعد از یک هفته از ابالغ صورتجلسه کمیسیون معامالت 

مسترد خواهد شد.
11.  بدیهی است حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات طبق قوانین ومقررات از برنده مناقصه اخذ و تضمین شرکت در مناقصه آزاد خواهد شد.

12. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام باشد. در صورت تعارض مبلغ حروفی با عددی، مبلغ درج شده با حروف معتبر است.
13.در صورتیکه شــرکت کنندگان در مناقصه شــرکت های دارای رتبه مذکور در جدول باشــند، میبایســتی نســبت به معرفی کارخانه های آســفالت با امتیاز باالی 70 

اقدام نمایند و مدارک مثبته آن را همراه اســناد مناقصه در پاکت ب بارگذاری نمایند.
14. زمان و مکان بازگشایی پاکت ها مورخ 1401/6/13 ساعت17در شهرداری مرکزی خواهد بود.)حضور نمایندگان پیمانکاران در این جلسه بالمانع است(

15.برای کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 34246241-081تماس حاصل نمایید.
 16. ضمنًا مشــاهده اطالعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس:  www.hamedan.ir امکانپذیر می باشد. 

مدت مبلغ نام پروژهشماره فراخوان
پیمان

مبلغ تضمین شرکت 
محل تامین اعتبارتعدیلرتبه پیمانکاردر مناقصه)ریال(

تجدید مناقصه ادامه 2001090334000075  
5730/000/000ماه14/471/201/713احداث اتاق نگهبانی سپاه

  شرکتهای دارای حداقل پایه 
5 حقوقی رشته ابنیه یاپایه 

1حقیقی رشته ابنیه

تعدیل تعلق 
نمیگیرد

درآمدهای عمومی 
شهرداری منطقه 

چهار همدان

2001090334000076
تجدید مناقصه تهیه 

،حمل واجرای آسفالت 
بصورت فینیشری 

31/760/000/000ماه35/082/616/217

شرکتهای دارای حداقل پایه 
5 حقوقی رشته ابنیه یا راه و 
باند  بهمراه معرفی کارخانه 

دارای امتیاز باالی 70

تعدیل تعلق 
می گیرد

درآمدهای عمومی 
شهرداری منطقه 

چهار همدان

اصالح جداول رفوژ 2001090334000077
 شرکتهای دارای حداقل پایه 31/500/000/000ماه29/911/139/494بلوارارتش

5 حقوقی
تعدیل تعلق 

می گیرد

درآمدهای عمومی 
شهرداری منطقه 

چهار همدان

2001090334000078
بازسازی پارک حافظ 
ومعابر منتهی به آن 

)شهرک فرهنگیان(
5950/000/000ماه18/873/074/859

 شرکتهای دارای حداقل پایه 
5 حقوقی رشته ابنیه یاپایه 

1حقیقی رشته ابنیه

تعدیل تعلق 
می گیرد

درآمدهای عمومی 
شهرداری منطقه 

چهار همدان

2001090334000079
احداث سرویس بهداشتی  

خیابان فرات جنب پل 
سردارهمدانی

شرکتهای دارای حداقل پایه 51/440/000/000ماه28/633/346/219
5 حقوقی رشته ابنیه

تعدیل تعلق 
می گیرد

درآمدهای عمومی 
شهرداری منطقه 

چهار همدان

2001090334000080

خرید،نصب، سرویس 
ونگهداری آسانسور پلهای 
عابر پیاده سطح منطقه 

چهار

31/250/000/000ماه25/000/000/000
شرکتهای دارای حداقل پایه 
5  حقوقی رشته تاسیسات 

وتجهیزات

تعدیل تعلق 
نمیگیرد

درآمدهای عمومی 
شهرداری منطقه 

چهارهمدان

اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهاوند
)آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی(

کاوند  - رئیــس هیات اجرایی انتخابات کا نقی 
تاریخ انتشار:1401/05/26 نوبت اول

تحادیه حق العملکاران وخشــکبار ا
بر اســاس مــاده 6 آئین نامه اجرایی انتخابــات اتحادیه های صنفی، 
در نظر اســت انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه حق العملکاران 
وخشــکبار شهرســتان نهاونــد برگــزار گــردد. لــذا از واجدیــن شــرایط 
عضویــت در هیــات مدیــره و بازرس اتحادیــه صنف مزبــور که در ذیل 
خ  شــرایط آنان اعالم گردیده دعوت بعمل می آید از روزچهارشنبه مور
خ 6/09./1401 به مدت 15 روز  5/26./1401 لغایت روزچهار شنبه مور
با مراجعه به ســامانه iranianasnaf.ir )قســمت ثبت نام داوطلبین 
در انتخابــات اتحادیه هــای صنفــی در صفحه اول ســامانه( نســبت به 
ثبت نام و اخذ کد رهگیری اقدام، ســپس شــخصًا با در دست داشتن 
مدارک ذیل و کدرهگیری اخذ شــده به هیات اجرایی برگزاری انتخابات 
اتحادیه های صنفی واقــع درمیدان امام اداره صنعت،معدن وتجارت 

شهرســتان نهاوند مراجعه و ثبت نام نمایند.

شرایط داوطلبین:
1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران.

2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران.
3- عــدم ممنوعیــت تصــرف در امــوال ماننــد حجــر، ورشکســتگی و 

افالس.
4- نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر )در 

این خصوص استعالم مربوطه از سوی هیات اجرایی صادر می شود(.

5- عدم اشتهار به فساد.
6- داشــتن حداقل مــدرک تحصیلی دیپلــم برای افراد فاقد ســابقه 
عضویــت در هیــات مدیــره اتحادیه)مــدرک تحصیلــی و یــا گواهی نامه 

معتبر از اداره آموزش و پرورش(.
7- حداکثر ســن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال.

8- داشــتن پروانه کســب معتبــر دائم: پروانه کســب معتبــر پروانه 
کســبی اســت که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده، صاحب پروانه تغییر 
شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده، واحد 

صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشــد.
9- وثاقت و امانت.

مدارک مورد نیاز ثبت نام:
1- 1 قطعه عکس 4*3 جدید.

2- یک برگ تصویر پروانه کســب همراه اصل آن.
3- یک ســری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه همراه با اصل آن

4- یــک برگ تصویر کارت ملی همراه اصل آن.
5- تصویــر مــدرک تحصیلــی) دیپلــم به بــاال( بــه همراه اصــل آن یا 

اعتبارنامه افراد دارای ســابقه عضویت در اتحادیه
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  1401 مـــرداد   25 سه شـــنبه   
 ســـال دوازدهـــم  شـــماره 2369 

خبــــــر

کرمــی:  شــهره   - خبــر  گــروه  ســپهرغرب، 
و...  خیانــت  ســیل،  مرگ،ســرقت،کالهبرداری، 
کلیدواژه هایــی هســتند که عادت کرده ایــم هر روز 
در بیــن خبرهــا و صفحــات رســانه ها ببینیمشــان 
شــاید عــادت کرده ایم بیشــتر دنبــال خبرهای تلخ 
و تکان دهنــده باشــیم و بــا بازنشــر آن  ها واســطه 

انعکاس بیشتر تلخی و یأس در جامعه بشویم
امــا هــر روز درکنــار حجــم عظیمــی از مطالــب 
گوناگــون خبرهایــی هــم از خدمــات دســتگه ها و 
ارگان هــا مطرح می شــود که شــاید نادیــده گرفته 
شوند از همین رو فرصتی فراهم آوردیم که نهادها 
و ادارات به صورت ماهانه مهمترین خبرهای خود 
را در فضایی مجزا مطرح کنند در عین حال فرصتی 
را فراهــم می آورد که مردم ارزیابی از تالش مدیران 
در طول یک ماه داشــته باشــند چرا که قرار اســت 
در این فضا برترین فعالیت ها مطرح شود آنچه در 
ادامه می خوانید نخســتین بسته خبری پیشخوان 
اســت که در ماه های آتی هم بــه حضورتان تقدیم 

می شود

بــرای  اختصاصــی  شــعبه  راه انــدازی     
دادگســتری  در  اســتاندارد  جرائــم  بــه  رســیدگی 

استان همدان

مدیرکل استاندارد اســتان همدان درخصوص 
اعالم رســمی درخواست مطالبه گری عموم مردم 
درباره اســتاندارد کاال و خدمــات آن گفت: با توجه 
بــه اینکه ســازمان ملی اســتاندارد ایــران یک نهاد 
حاکمیتــی و نظارتــی و یک ســازمان مطالبــه گر در 
خصــوص حقــوق مصــرف کننــدگان HSJ،این حق 
عامــه مردم اســت که مطالبــات بر حق خــود را در 
خصــوص کیفیــت کاال و خدمــات از ایــن ســازمان 

مطالبه نمایند.
جعفر امیری پریان   ضمن اشــاره بــه برنامه ریزی 
جهــت تغییــر رونــد بازرســی و نظارت بــر واحدهای 
تولیــدی تصریــح کرد:این تغییــر روند اثــر مثبت بر 
تولیــدات و خدمــات بــا کیفیــت در مجموعه هــای 
تولیدی و خدماتی مشمول استاندارد اجباری را در 
پی دارد و از فرآیند تکراری و قدیمی نمونه برداری و 
آزمون محصوالت و خدمات که باعث افت شــدید 

کیفیت شده جلوگیری می کند.
مدیــرکل اســتاندارد اســتان همــدان بــا بیــان 
اینکــه پیگیــری برگــزاری مســتمر جلســات شــورای 
اســتاندارد اســتان تاثیــر بســیار خوبــی بــر فرآینــد 
نظارت استصوابی ادارات کل دارد تصریح کرد: این 
امر تولید کاال و ارائه خدمات مشــمول اســتاندارد 
اجباری و اســتفاده دســتگاه های دولتی از کاالها و 
خدمات استاندارد در پروژه های عمرانی خود را به 

دنبال خواهد داشت.
امیری پریــان   با اشــاره بــه موضوع پیگیــری و در 
دســت اقدام بــودن راه انــدازی شــعبه اختصاصی 
برای رســیدگی به جرائم اســتاندارد در دادگستری 
ویــژه  شــعبه  اختصــاص  گفــت:  همــدان  اســتان 
تخلفــات در خصوص تولیــد، توزیع، تمرکز، فروش 
کاال و خدمات مشــمول استاندارد اجباری نشان از 
عزم راسخ سازمان ملی استاندارد ایران در برخورد 

با متخلفین دارد

   اختصــاص 184 میلیــارد تومان در ســفر 
ریاست جمهوری به پروژه های ورزشی

اســتان  اداره کل ورزش و جوانــان  سرپرســت 
همــدان با بیان اینکه برپایــی میز ارتباطات مردمی 
وزارت ورزش و جوانــان همزمــان با ســفر ریاســت 
محترم جمهــوری بــه اســتان همــدان در اداره کل 
ورزش و جوانــان و بررســی 128 نامــه درخواســتی 
با حضــور معــاون وزیــر ورزش و جوانــان از جمله 
گفــت:  اســت  بــوده  اداره  ایــن  اخیــر  اقدامــات 
اختصــاص 184 میلیــارد تومــان در ســفر ریاســت 
محتــرم جمهور بــه پروژه هــای نیمه تمــام عمرانی 
ورزشــی اســتان و میزبانــی ســی و یکمیــن دوره 
مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک شیتو ریو و 
شــوکو کای یونیون کشــور از دیگر اقدامات انجام 

شده این اداره بوده است.
داور  قضــاوت  بــه  اشــاره  بــا  حقیقــی«  »علــی 
بین المللی اســدآبادی در مسابقات جوانان زیر ١٨ 
سال غرب آسیا اظهار کرد: میزبانی اردوی تیم ملی 
هاکــی آقایان و بانوان در همــدان، میزبانی اردوی 
تیــم ملی جودو بانوان در همدان و نائب قهرمانی 
گلبالیســت همدانــی در آســیا از جملــه افتخاراتــی 
اســت که با حمایت های ایــن اداره کل رقم خورده 

است.

وی بــا بیان اینکه بیــش از 30 برنامه فرهنگی و 
ورزشــی به مناسبت عید غدیر برگزار کردیم تصریح 
اردوی  کــرد: همــدان میزبانــی چهارمیــن مرحلــه 
آماده ســازی تیم ملی بوکس نونهاالن در نهاوند را 

برعهده داشته است.
وی بــا اشــاره به اینکــه برگــزاری همایش 8000 
نفــری پیــاده روی خانوادگــی در مالیــر در راســتای 
گرامیداشت یاد و خاطره هشت هزار شهید استان 
همدان توســط این اداره برگزار شــده است افزود: 
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان همــدان نائــب 
قهرمانی تیم کبدی ســاحلی همدان پیام در کشور 
شــد و همچنین کو هنــوردان همدانــی صعود به 
قله لنین در قرقیزســتان و کوهنوردان شهرســتان 
بهــار صعود بــه قلــه آرارات را برای اســتان همدان 

رقم زدند.

   حضور موثر جمعیت هالل احمر اســتان 
برای کمک سیل زدگان منطقه امامزاده داود

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان همدان 
با اشــاره به اقدامات انجام شــده طی مــاه اخیر با 
بیــان اینکــه خدمات امــدادی ارائه شــده توســط 
هالل احمر اســتان همدان در خصوص بارش های 
گذشته مطلوب بوده است گفت: در این خصوص 
آب  تخلیــه  آبگرفتگــی، ١٦مــورد  و  مــورد ســیل   6
منــازل روســتایی و 218 نفــر )150 نفــر عشــایر، 68 
نفر مسافرشهرســتان کبودراهنگ، همدان( انجام 

شده است.
علــی ســنجربیگی بــا اشــاره بــه اینکــه 8 نفر از 
مرکــز کنترل و فرماندهــی عملیات به همراه 10 تیم 
عملیاتــی و 43 نجاتگــر داوطلب، 7 نفر از پرســنل 
هــالل احمر به همراه 10 دســتگاه خودرو عملیاتی 
در این عملیات فعال بودند افزود: در این عملیات 
کمک رســانی 150 تختــه پتــو و 110 بســته غذایــی 

توسط هالل احمر استان همدان توزیع گردید.
وی بــا بیــان اینکــه جمعیت هالل احمر اســتان 
همــدان در مردادمــاه 1401 بــه کمک ســیل زدگان 
منطقــه امامــزاده داود اســتان تهــران شــتافتند 
آنســت  تیــم  امدادرســانی  و  حضــور  کــرد:  اظهــار 
جمعیــت هــالل احمر اســتان همدان بــا دو قالده 
ســگ زنده یــاب در کمــک بــه ســیل زدگان منطقــه 
امامزاده داود اســتان تهران از جمله اقدامات یک 

ماه گذشته این جمعیت است.

   تخصیــص 700 میلیارد ریــال اعتبار برای 
کتابخانه های عمومی استان همدان

مدیر کل کتابخانه های عمومی اســتان همدان 
بــا بیان اینکــه جذب بیــش از 12 هزار جلــد کتاب از 
کتابخانه آستان مقدس امامزاده عبداهلل همدان 
را داشــته ایم گفــت: ایــن مهم بــا مســاعدت اداره 
کل اوقــاف همــدان، جــذب کتابخانه های عمومی 

استان همدان شد.
عاطفــه زارعــی بــا اشــاره به اینکــه همزمــان با 
دومیــن جشــنواره قصه گویی نهــال امیــد، کارگاه 
قصه گویــی در همــدان برگــزار شــده اســت اظهــار 
کرد: همزمان با دومین جشــنواره قصه گویی نهال 
امید کارگاه قصه گویی با حضور اســتاد محمدرضا 

سرشار در همدان برگزار شد.
وی با اشاره به برگزاری دومین دوره ویژه برنامه 
از تبــار قلــم در همــدان کــه بــا حضــور مســئوالن، 
نویســندگان و اهالی شــعر و ادبیات فارسی برگزار 
شــد تصریح کرد: در این محفل ادبی که در ســالن 
جلســات اداره کل کتابخانه هــای عمومــی اســتان 
همدان برگزار شد از غالمرضا بکتاش، شاعر کودک 

و نوجوان تجلیل به عمل آمد.
زارعی با بیان اینکه کتاب »ناقوس ها به صدا در 
می آینــد « بــه میزبانی همدان و به مناســبت دهه 
امامــت و والیــت؛ نقد و بررســی شــد افــزود: کتاب 
»ناقوس ها به صدا در می آیند« به مناســبت دهه 
امامت و والیت با حضور نویســندگان و منتقدانی 
از اســتان های همــدان، لرســتان و خوزســتان بــه 
میزبانــی اداره کل کتابخانه هــای عمومــی اســتان 

همدان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی در جریــان ســفر رئیــس جمهــور دولــت 
مردمی و قوی از تخصیص 700 میلیارد ریال اعتبار 
بــرای کتابخانه هــای عمومی اســتان همــدان خبر 
داد، افزود: محمدمهدی اســماعیلی، وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی در شــورای اداری استان همدان 
میــزان اعتباراتــی که دولت بــه پروژه های فرهنگ و 
هنر اســتان همدان اختصاص داده را در رتبه دوم 

کشور برشمرد.
زارعــی با بیان اینکــه تمام پروژه هایــی که بیش 
از 50 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارنــد را تکمیــل 
خواهیــم کرد اظهار کــرد: در این خصوص به حوزه 
کتابخانه هــای عمومــی 700 میلیــارد ریــال اعتبــار 
اختصــاص داده شــده اســت و بخــش عمــده ای 
از تقاضــای مــردم اســتان به دلیل بافــت فرهنگی، 

موضوع تکمیل کتابخانه ها است.

   اصالح هندســی معابر و آسیب شناسی 
مسیرهای خروجی آب در بودجه سال آینده

شــهردار همدان با بیان اینکه در حاشــیه ســفر 
رئیس جمهــور بــه همــدان معــاون وزیر کشــور از 
پایانــه اتوبوســرانی بدیع الزمان همدانی و ســایت 
پســماند بازدید به عمل آوردند گفت:حمل و نقل 
عمومــی بــرای 700 هــزار نفــر جمعیــت موضوعی 
بســیار مهمی اســت که مســئوالن وزارت کشــور از 

توقفگاه اتوبوسرانی بازدید کردند.
سید مســعود حســینی با بیان اینکه 60 درصد 
مردم همدان از خودروهــای حمل و نقل عمومی 
اســتفاده می کننــد افزود: نظــر ما براین اســت که 
بتوانیم در این حــوزه از اعتبارات و تجهیزات وزارت 
کشــور بــرای همــدان هم اســتفاده کنیــم و تالش 
شــده تا یــک ردیــف اعتباری بــه عنــوان کمک های 
بالعــوض بــرای بازســازی اتوبوس هــای متوقفــی 
که نیــاز به تعمیرات دارند از ســوی مقامات وزارت 

کشور درنظر گرفته شود.
شــهردار همــدان از حضــور میدانــی و آمادگــی 
کامــل مدیریت شــهری در پــی بارش های گذشــته 
خبر داد و اذعان کرد:در پی این بارش ها از ساعات 
مجموعــه  میدانــی  حضــور  بــا  بارندگــی  آغازیــن 

شهرداری همدان، آبگرفتگی معابر رفع شد.
حسینی با اشــاره به هشدار های هواشناسی و 
اعالم احتمال بارندگی شدید اظهار کرد: شهرداری 
همدان در پی اطالع رسانی ها اقدامات الزم را برای 
آمــاده باش کامــل به منظــور رفــع آبگرفتگی های 

معابر و منازل داشت.
شهردار همدان با بیان اینکه مناطق سه و چهار 
بیشترین آسیب را از بارندگی می بینند عنوان کرد: 
اصالح هندســی معابر، آسیب شناســی مسیرهای 
خروجی آب باید در بودجه ســال آینده دیده شود 

تا شاهد این مشکالت نباشم.
بــرای  اقدامــات الزم  اینکــه  بیــان  بــا  حســینی 
الیروبــی رودخانه هــا و ســاماندهی آن هــا از قبــل 
صــورت گرفتــه بــود افــزود: در پــی ایــن بارش هــا، 
اقدامات الزم برای اســکان مسافرانی که در سطح 
شــهر چــادر زده بودنــد در ورزشــگاه شــهید مدنی 

شهرداری صورت گرفت.
و  حضــور  و  الزم  تمهیــدات  همــدان  شــهردار 
هماهنگــی کامــل چهــار منطقه و خدمات شــهری 
اخیــر  بارش هــای  در  خســارات  کاهــش  عامــل  را 
دانســت و گفــت: با حضــور عوامــل و 50 کف کش 
و آمــاده باش کامل ماشــین آالت بخش خصوصی 
و خدمــات موتــوری کمترین آســیب در بارش های 

اخیر به شهروندان وارد شد.
شــهردار همدان با بیــان اینکه همزمــان با ماه 
محرم فضاســازی، تبلیغات محیطی و ســیاه پوش 
کردن شــهر با همکاری مناطق چهارگانه و سازمان 
ســیما و منظر انجام شده است اظهار کرد: امسال 
تالش شــد فضایــی متفاوت بــرای جلوه و شــکوه 

محرم رقم بخورد.
ارتبــاط  فراهــم شــدن  بــه  ادامــه  در  حســینی 
بــا ســازمان نظــام  دبیرخانــه شــهرداری همــدان 
مهندســی ساختمان از طریق فیبر نوری اشاره کرد 
و افــزود:در گذشــته ارتباط بین دبیرخانه ســازمان 
نظــام مهندســی و شــهرداری همدان با اســتفاده 
از ســامانه ECE در بســتر اینترنت صورت می گرفت 
که با معایبی نظیر ناامنی، قطعی اینترنت، ســرعت 
پاییــن و ارســال نامه هــا به صورت غیر مســتقیم از 

دبیرخانه به دبیرخانه همراه بود.

   ســاختمان جدید مرکز آموزشی درمانی 
فاطمیــه، گامــی بلنــد در توســعه زیرســاخت های 

باروری و جوانی جمعیت

بــا  همــدان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
اشــاره به افتتــاح ســاختمان جدید مرکــز فاطمیه 
در جریان ســفر ریاســت جمهــوری و هیئــت دولت 
بــه اســتان همــدان گفت: ســاختمان جدیــد مرکز 
آموزشــی درمانــی فاطمیه، گامی بلند در توســعه 

زیرساخت های باروری و جوانی جمعیت است.

محمدمهــدی مجذوبی با بیان اینکــه این مرکز 
در مساحتی به متراژ 6500 متر مربع با ظرفیت 85 
تخت که اخیرا به بهره برداری رســیده و شامل مرکز 
نابــاروری، اورژانس، بلوک زایمــان، درمانگاه زنان و 
نوزادان اســت اظهــار کرد: در این مرکــز درمانی هر 
آنچه که بــرای درمان بیماری های زنان الزم اســت، 
وجــود دارد و مجهز به یک مرکز ناباروری پیشــرفته 
اســت که وجود چنین مرکز ناباروری پیشرفته ای در 
همــدان به درمــان نازایی و جوانــی جمعیت کمک 
شــایانی می کند تا همدانی ها برای درمان به خارج 

از استان نروند.
وی بــا اشــاره به اینکــه اعتبار ســاخت و تکمیل 
این پروژه 250 میلیارد تومان اعالم شــده، تصریح 
کــرد: ایــن اعتبار بــه موقع جذب و مصرف شــده و 
بــا برخــورداری ایــن مرکــز از وجــود پزشــکان فوق 
تخصــص و مخصــص در زمینــه زنــان، نــوزادان و 
نازایــی افق هــای روشــنی در آینده حــوزه جمعیت 

دیده می شود.
مجذوبــی در بخــش دیگری از ســخنان خود به 
اقداماتــی کــه در دوره مدیریــت جدیــد دانشــگاه 
مــورد پیگیری قرار گرفته اشــاره کــرد و اذعان کرد: 
برخــی از ایــن اقدامات در ســفر وزیر بهداشــت به 
استان همدان به بهره برداری رسید البته حدود 70 
پروژه در اســتان در دستورکارقراردارد و بیمارستان 
اکباتان که متناسب با درصد پیشرفت، طی امسال 
تا ســه ســال آینده در دولت فعلــی افتتاح خواهد 

شد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی همــدان افزود: 
پیگیــری تکمیــل و بهره بــرداری از ایــن بیمارســتان 
از جملــه اقداماتــی اســت که دانشــگاه بــا حمایت 
نماینــدگان مجلس به مراحل مطلوبی رســانده و 
این پــروژه در حال حاضر در مرحله محوطه ســازی 
قرار گرفته و 95 درصد کار انجام شــده اســت و به 
یاری خداوند طــی یک ماه آینده نصب تجهیزات به 
پایان رســیده و در پاییز ســال جاری به بهره برداری 

خواهد رسید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان همچنین 
بــه افتتاح مرکز شــتابدهی نــوآوری دانشــگاه طی 
هفته گذشــته اشــاره کرد و افزود: مرکز شتابدهی 
نــوآوری دانشــگاه علوم پزشــکی همــدان با هدف 
شــتابدهی ایده ها به ســمت کارآفرینی و در نهایت 
تبدیل به شرکت دانش بنیان تشکیل شده است و 
عمده مخاطبــان این مرکز، متخصصان و صاحبان 

ایده و کارآفرینان هستند.
وی تولیــد علــم و عالــم را از مهمترین وظایف و 
کارکردهای اصلی دانشــگاه برشــمرد و گفت: مرکز 
شــتابدهی نــوآوری با هــدف ایجــاد درگاه ارتباطی 
بین دانشــگاه و صنعت و افزایــش تعامل بین این 

دوحوزه فعالیت می کند.
دکتــر مجذوبــی در ادامــه از افتتــاح بخشــی از 
خوابگاه هــای دانشــجویی متاهلــی و مجردی خبر 
داد وافــزود: خوابگاه 400 نفــره ریحانه در پردیس 
از  و بخشــی  افتتــاح می شــود  امســال  دانشــگاه 
خوابگاه متاهلین نیز طی سال جاری به بهره برداری 

خواهد رسید.
وی بــا اشــاره به در نظــر گرفتن ردیــف اعتبارات 
برای بیمارستان 1000 تختخوابی افزود: بیمارستان 
یک هزار تختخوابی در مرحله تعیین زمین اســت و 
کار به محض تحویل زمین قابل کلنگ زنی است که 

امید است به زودی محقق شود.

   اهــداء 432 دســتگاه کولــر و یخچال به 
مددجویان کمیته امداد استان همدان

مدیــرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان 
همــدان با بیــان اینکه رســیدگی به 5 هــزار و 600 
درخواســت مردمــی از رئیــس جمهــور در کمیتــه 
امــداد اســتان همــدان انجــام شــده اســت گفت: 
نامه هــای رســیده بــه مــا از ســفر رئیــس جمهــور 
تاکنــون بیــش از 5 هــزار و 600 نامــه بــوده که یک 
هــزار و 800 نامــه مربوط بــه دو روز اول و بقیه به 
تدریج از اســتانداری به این نهاد رســیده و در حال 

بررسی است.
رســول شــیخی زاده در ایــن بــاره اضافــه کــرد: 
بررســی میدانی، تهیه گزارش و ثبت بیش از 2 هزار 
و 560 نامــه در ســامانه ســامد بــه پایــان رســیده 

است و بقیه در حال پیگیری است.
وی بــا اشــاره بــه اهــدای 432 دســتگاه لــوازم 
سرمایشــی بــه مددجویــان کمیتــه امداد اســتان 
همدان گفت: اقالم سرمایشــی شــامل 332 کولر 

آبــی و 100یخچــال با هزینــه 2 میلیــارد تومان بین 
امــداد همــدان  خانواده هــای مددجــوی کمیتــه 
بــه منظور رفــاه حال نیازمنــدان در دهــه والیت و 

امامت توزیع شد.
وی بــا بیــان اینکــه در شــب عیــد غدیــر 3000 
پرس غذای گــرم با ارزش 600 میلیون تومان نیز با 
کمک خیرین و مردم نیکــوکار پخت ودر بین مردم 
نیازمند توزیع شــده اســت افــزود: همچنین آئین 
بهره برداری از 300 واحد مسکن مددجویی و آئین 
کلنگ زنــی احــداث 460 واحــد مســکن مددجویی 
در اســتان همــدان کــه بــا حضــور رئیــس کمیتــه 

امدادکشور در استان همدان رقم خورده است.
مدیــرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان 
همدان با اشاره به طرح مدد به آبادی که به ابتکار 
کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان همدان اجرا 
می شــود گفت: در هر کدام از 16 اداره تابعه امداد 
استان همدان یک روستا با اولویت مناطق محروم 
خانواده هــای  تمامــی  و  انتخــاب  کم برخــوردار  و 
موجود در آن روســتا با همکاری شــورای اســالمی 
و دهیاری روســتا با کمیته امداد مورد بررســی قرار 

می گیرد.
وی بــا بیــان کــه پــس از بررســی و آنالیــز دقیق 
وضعیت اقتصادی و معیشتی کل خانوار روستایی 
خانواده هــای  گــروه   3 بــه  خانواده هــا  منتخــب، 
دارای تمکــن مالــی و غیــر نیازمنــد، خانواده هــای 
نیازمنــد که تحــت حمایــت هیچ ســازمان حمایتی 
کمیتــه  حمایــت  تحــت  خانواده هــای  نیســتند، 
در  اظهارکــرد:  می شــوند  تقســیم بندی  امــداد، 
اجــرای ایــن طــرح کل خانواده هــای نیازمنــد غیــر 
تحت حمایت روســتا با تشــکیل پرونــده حمایتی و 
یــا پرداخت تســهیالت اشــتغال مــورد حمایت قرار 
خواهنــد گرفت و کلیه نیاز هــای خانواده های تحت 
حمایــت امداد از قبیل اشــتغال، فرهنگی و درمان 
واکــرام تــا پایــان ســال بــا هم افزایــی و هماهنگی 
کلیــه حوزه هــای ســتادی و شهرســتان ها تامین و 
بــا این طــرح گامــی مهــم در توانمندســازی پایدار 

خانواده های روستایی برداشته خواهد شد.

  اردوی یک روزه فرهنگی، درمانی و پایش 
سالمت جانبازان قطع نخاعی

مدیــرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران اســتان 
از  تجلیــل  برنامــه  در  اینکــه  بیــان  بــا  همــدان 
صداپیشگان کتاب های صوتی حوزه دفاع مقدس 
و ایثار و شــهادت از 47 نفر از خانواده های معظم 
شــهدا، راویــان کتاب هــای صوتــی و نویســندگانی 
کــه کتاب هــای آنــان صوتــی شــده تقدیر بــه عمل 
نویســندگان  و  گوینــدگان  گفــت:  اســت  آمــده 
کتاب های »محمدرســول آن مرد کوچک« نوشــته 
فاطمــه بگ زاده و زندگینامه شــهید محمدرســول 
رضایی، »من رضا هســتم« نوشــته مهدی مسیبی 
زندگینامه شــهید داریوش ســاکی، »شکوفه های 
و  حجه فــروش  فاطمــه  نوشــته  تقــوا«  گلســتان 
تقواطلــب،  جــالل  و  امیــر  شــهیدان  زندگینامــه 
»پســرها مادری انــد« نوشــته لیــال گودرزیــان فــرد 
و روایــت مــادران شــهدا، »جــان بی قــرار« نوشــته 
فاطمــه رنجبران و »ایســتاده در غبار« نوشــته لیال 
گودرزیان فــرد و روایــت جهادگــران دوران کرونا در 

این همایش مورد تقدیر قرار گرفتند.
مجید صفدریان با اشاره به اینکه در میزخدمت 
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران در ســفر ریاســت 
جمهــوری بــه هــزار و 400 نفــر از جامعــه هدف در 
حوزه های بهداشــت و درمان، اشتغال، تسهیالت، 
مســکن و حوزه هــای مربوطــه خدمات ارائه شــد 

کــه در نظرســنجی بنیــاد شــهید بیشــتر مراجعــان 
از خدمــات ارائــه شــده ابــراز رضایــت کردنــد اظهار 
کــرد: مشــاوره و انتخــاب رشــته دانش آمــوزان و 
پذیرفته شــدگان کنکــور سراســری جامعــه هــدف 
بنیاد شــهید )فرزندان شــاهد و ایثارگر( انجام و در 
این مشــاوره ها بــه 700 نفر از مخاطبــان با حضور 

مشاوران خبره ارائه خدمات انجام شد.
پزشــکی  کمیســیون  اینکــه  بیــان  ضمــن  وی 
جانبازان و ایثارگران برگزار گردیده اســت افزود: در 
این کمیســیون 280 نفــر از جانبــازان جهت تعیین 
میزان جراحات و درصد جانبازی در این کمیســیون 
شــرکت کــرده و درصدهــای جدید آن ها مشــخص 

شد.
صفدریان با اشــاره بــه اردوی یک روزه فرهنگی، 
درمانــی و پایــش ســالمت جانبــازان قطــع نخاعی 
بــه همــراه خانواده ها کــه در اردوگاه ابــوذر انجام 
شده اذعان کرد: جانبازان عالوه بر شرکت در طرح 
پایــش و دریافت خدمات درمانی، یک روز را در کنار 

خانواده های خود به تفریح پرداختند.
وی بــا بیــان اینکــه کتاب »جــز زیبایــی ندیدم« 
خاطرات آزاده سرافراز جانعلی حسنخانی به رشته 
تحریــر درآمــد و توســط مســئوالن و خانواده های 
معظــم شــهدا رونمایی شــده اســت تصریــح کرد: 
مســتند شهدای مدافع حرم و مستند 120 ثانیه ای 
شــهید مدافع امنیت »محمد غفاری« به سفارش 
بنیاد شهید همدان در حال ساخت است که اسناد 
اولیــه ایــن مســتند از خانــواده و همرزمــان جمع 

آوری شده است.

   گیــاه مفراح به عنوان نماد گیاهی جدید 
استان همدان

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان همدان 
با بیان اینکه در سومین جلسه کمیسیون ماده 11 
قانون هوای پاک، با درخواســت توســعه و اصالح 
پروانــه 5 واحد تولیدی در اســتان موافقت شــده 
اســت گفــت: در این جلســه که به ریاســت معاون 
برگــزار  همــدان  اســتاندار  عمرانــی  امــور  محتــرم 
شــد، مشــکالت 5 واحد تولیــدی شهرســتان های 
همــدان، مالیــر، کبودراهنگ و بهار مطرح شــد که 
با درخواســت توســعه و اصالح پروانــه هر 5 واحد 

موافقت گردید.
سیده مریم محمدی با اشاره به اینکه در فصل 
بهار ســال جاری، 13 واحد صنعتی اســتان همدان 
شــامل 6 واحد صنعتــی در بخش خروجی پســاب 
و 7 واحــد صنعتــی در بخــش خروجــی دودکــش 
آالینده تشــخیص داده شدند اظهارکرد: این نتایج 
بر اســاس پایش های کارشناســی و آنالیز نمونه ها 
کل  اداره  آالینــده  صنایــع  تخصصــی  کمیتــه  در 
حفاظت محیط زیست استان به دست آمده است 
و طبــق مــاده 27 قانــون مالیات بــر ارزش افزوده 
واحدهای صنعتی، تولیدی، معدنی و خدماتی که 
به تشــخیص ســازمان محیط زیســت حــدود مجاز 
و اســتانداردهای زیســت محیطی را رعایــت نکنند، 
آالینده محســوب شــده و مشــمول عوارض ســبز 

می شوند.
وی با بیان اینکه در پی درخواست های مردمی، 
مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اســتان همدان و 
هیئــت همــراه از فراینــد تصفیه پســاب و مدیریت 
پســماند کارخانه قند هگمتان بازدید کردند گفت: 
در ایــن بازدیــد روند اقدامــات محیط زیســتی این 
واحد صنعتی به منظور کاهش آالیندگی ها بررسی 
شــد.همچنین او در نشســت با مدیــران این واحد 
ع  صنعتــی خواســتار توجه بــه اخطاریه ها در اســر

پیشخوان مردادماه

آموزشی درمانی فاطمیه  از افتتاح ساختمان جدید مرکز 
تا حضور موثر هالل احمر استان برای کمک سیل زدگان
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زمان شده و واحدهای تولیدی و صنعتی در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی فعال تر عمل کنند.

محمــدی در ادامــه از پیشــنهاد معرفــی گیــاه 
مفراح به عنوان نماد گیاهی جدید استان همدان 
به ســازمان حفاظت محیط زیست خبر داد و گفت: 
هــزار و 640 گونه گیاهی در اســتان وجود دارد که 
در ســال های گذشــته با توجــه به فراوانــی، "گون 
پنبــه ای" بــه عنــوان نماد گیاهی اســتان شــناخته 
می شــده اما با توجه به اهمیــت حفظ گیاه مفراح 
بــه عنــوان گونــه ای در حــال انقــراض و انحصاری 
اســتان بــا ویژگی های خــاص، این گونه بــه عنوان 
نماد گیاهی اســتان همدان پیشنهاد شده است و 
منتظر اعالم سازمان حفاظت محیط زیست در این 

خصوص هستیم.

   کلنگ زنی پروژه 502واحدی طرح نهضت 
ملی مسکن

مدیــرکل بنیاد مســکن اســتان همــدان با بیان 
اینکــه کلنگ زنــی دو پروژه مهم در مالیــر و همدان 
رقــم خــورده گفــت: این دو پــروژه مهــم در مالیر و 
شــهرک بهشــتی همدان هســتند. کلنگ زنی پروژه 
آغــاز  مســکن،  ملــی  نهضــت  طــرح  واحــدی   502
بهســازی 22 روســتا، کلنگ زنی 50 واحد مسکونی 
مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( و افتتاح 
هم زمان 310 واحد نوسازی شده مسکن روستایی 
شهرســتان مالیــر از جملــه مهــم تریــن اقدامــات 

بینیاد مسکن در اوایل خردادماه سالجاری بود.
مســعود رضایــی دیگــر اقــدام صــورت گرفته را 
کلنگ زنــی پــروژه یک هــزار واحدی شــهرک بهشــتی 
برشــمرد و افزود: این پروژه طی ســه ســال تکمیل 
خواهــد شــد، ایــن پــروژه 11 هکتــاری در 33 بلوک 
تعریف شــده و میزان اعتبار مورد نیاز آن، یک  هزار 
میلیارد تومان اســت که 350 میلیارد تومان آن با 
تســهیالت بانکی و 650 میلیارد تومان آن از آورده 

متقاضیان تأمین خواهد شد.

   حریــم رودخانــه گزنــدر تویســرکان رفــع 
تصرف شد

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای همــدان بــا 
بیان اینکه بســتر و حریم رودخانه گزندر تویسرکان 
رفــع تصرف شــد گفت:.بــا صــدور حکــم قضایی از 
ســوی دادســتان شهرســتان تویســرکان، 80 متــر 
دیواره ســازی در حریــم رودخانــه گزندر کــه تصرف 
شــده بــود، در حضــور مامــوران نیــروی انتظامــی 

تخریب شد.
محمــد ضــروری اظهارکرد: به منظور آزادســازی 
حریــم ایــن رودخانه، در طــول چند ماه گذشــته با 
صدور اخطاریه کتبی به متخلفان تذکر داده شــده 
بــود که پــس از بی توجهــی آن ها به ایــن موضوع، 

حکم قضایی برای تخریب دیوارسازی صادر شد.
وی با اشــاره به اینکــه ارتفاع این دیواره ســازی 
2 متــر بــود، تصریــح کرد: بــا تخریــب این دیــواره، 
400 متــر از حریم رودخانه گزندر آزادســازی شــد و 
متخلفان با این دیواره ســازی موجب تغییر مســیر 
رودخانه و ایجاد خســارت در زمان ســیالبی شــدن 

رودخانه به زمین های اطراف شده بودند.
ضــروری با بیان اینکه امســال مجموعا 5 هزارو 
416 چاه غیر مجاز در استان همدان مسدود شده 
اســت اظهــار کــرد: شهرســتان کبودراهنــگ بــا یک 
هزارو 595 چاه مســدود شــده دارای بیشــترین و 
درگزین با 46 چاه مســدود شده کمترین چاه غیر 

مجاز مسدود شده را داشتند.
وی با اشــاره به اینکه گروه های گشت و بازرسی 
به طور شــبانه روزی دشــت های اســتان همدان را 
بازرســی می کنند افزود: 23 گروه گشــت و بازرسی 
در راســتای نظــارت بــر چاه های مجــاز، جلوگیری از 
حفــر چاه هــای غیرمجاز و برداشــت شــن و ماســه 
از رودخانه هــای اســتان همدان به طور شــبانه روز 

دشت های منطقه را کنترل می کنند.
موجــود  مجــاز  چاه هــای  بــا  شــد:  یــادآور  وی 
در اســتان همــدان کــه برداشــتی بیشــتر از پروانه 
بهره بــرداری دارند نیز در راســتای حفاظت از منابع 

آبی استان، برخورد می شود.

  اســکان کارگــران فصلی ســاکن در بســتر 
رودخانه های شهرستان بهار در محل مناسب

فرمانــدار شهرســتان بهار بــا بیان اینکــه بازدید 
شــهرک های  زیرســاختهای  وضعیــت  از  میدانــی 
صنعتــی اللجین با حضور مســئوالن به عمل آمده 
اســت گفت: در ایــن بازدید وضعیت اجــرا و تامین 
زیرســاخت های شــهرک های مذکور مورد بررسی و 

ارزیابی واقع شد.
روح اهلل نباتی با اشاره به اینکه اجرای پروژه های 
عمرانی توســط اداره بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
شهرســتان بهار در سطح روســتا های شهرستان با 
توجه بــه برنامه مدون در حال انجام اســت اظهار 
کــرد: مراحــل آســفالت ریزی خیابان هــا و معابــر 5 
روســتای گوگ تپــه، جعفر آبــاد، پرلوک، دســتجرد، 

دینارآباد و آبرومند به پایان رسیده است.
پروژه هــای  مجمــوع  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
آســفالت ریزی 6 روســتا اعتباری بالغ بر 7 میلیارد و 
300 میلیون تومان ازمحل اعتبارات ملی واستانی 
به خــود اختصــاص داده انــد اذعان کرد:آســفالت 
کوچه هــای روســتای پرلوک بــا اعتباری بالــغ بر یک 
بــا 8400 متربــع  تومــان  و 100 میلیــون  میلیــارد 
آســفالت ریزی انجام گردید کــه در این پروژه کمک 
خیریــن و اهالــی روســتای پرلوک در غالب بخشــی 
از اعتبارات زکات در راســتای عمــران و آبادانی این 

روستا بسیار چشمگیر بود.
العجــل  اینکــه ضــرب  بیــان  بــا  بهــار  فرمانــدار 
جهــت جابجایــی کارگــران فصلــی ســاکن در بســتر 
رودخانه هــای شهرســتان بهــار رادر نظــر داشــتیم 
اظهــار کــرد: جهت اســکان ایــن خانواده هــا مکان 
مناســبی در نظر گرفته شــده است و وجود امنیت 
و مجهــز بودن بــه خدمــات اولیه مانند آب شــرب 
ایــن  از مــوارد قابــل ذکــر  و ســرویس بهداشــتی 
مکان اســت نباتی در ادامه افزود: هر ســاله جهت 
برداشــت محصــوالت کشــاورزی، کارگــران فصلــی 
همــراه بــا خانــواده خــود بــا جمعیتی بالغ بر ســه 
هزارو 500 نفر از شــهرهای غربی به شهرستان بهار 
مهاجــرت کــرده و در رودخانه حاشــیه شــهر بهاردر 

چادر ساکن می شوند.
وی بــا اشــاره به بازدید به عمل آمده از شــرکت 
تولیــد کنســانتره ســنگ آهن صبانــور ایرانیــان که 
بــا ســرمایه 700 میلیاردی امســال به بهــره برداری 
رسیده اســت اظهار کرد:این کارخانه در اول محرم 
1400 کار خــود را بــا تجهیــزات بومــی آغــاز کــرده و 
امســال با به کارگیری نیروهای جوان زیر 35 سال 
و بــه طور صد درصد بومی به بهره برداری رســیده 
است و تاکنون برای 200 نفر به طور مستقیم و600 

نفر غیر مستقیم ایجاد اشتغال کرده است.

  26 پایــگاه انتخــاب رشــته فعــال شــده 
توسط آموزش و پرورش استان همدان

پــرورش اســتان همــدان  آمــوزش و  مدیــرکل 
بــا اشــاره بــه ایــام انتخــاب رشــته دانش آمــوزان 
شــرکت کننده در کنکور گفت: در 26 پایگاه انتخاب 
رشته فعال شده توسط آموزش و پرورش استان، 

بهترین و با تجربه ترین مشاوران حضور داشتند
محمود نقــوی در این باره اظهارکرد: مشــاوران 
متخصــص پایگاه هــای انتخــاب رشــته در ســطح 
اســتان ضمــن شــناخت و تســلط کامل بــر اصول، 
روش هــا و قوانیــن انتخاب رشــته، با بهــره گیری از 
نرم افزارهای ویژه مورد تایید ســازمان ســنجش و 
با کنترل تغییرات لحظه به لحظه ســایت سنجش، 
داوطلبــان مجــاز بــه انتخــاب رشــته را راهنمایــی 

خواهند نمود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از 8 هــزار و 112 
همــدان  اســتان  اســکان  پایگاه هــای  در  خانــوار 
 873 و  هــزار   30 کــرد:  اظهــار  شــده اند  پذیــرش 
پذیــرش  اســتان  اســکان  پایگاه هــای  در  مســافر 
شــدند و تمام تالش عوامل اجرایی ســتاد اسکان 
فرهنگیان اســتان معطوف به این شــده است که 
خدمات مناسب و شــایانی به میهمانان تابستانی 

ارائه گردد.
وی بــا بیان اینکه 18هزار نوآمــوز در پایگاه های 
ســنجش ســالمت همــدان ارزیابی شــدند تصریح 
نیــز  پایــگاه  به صــورت ســیار و 18  پایــگاه   6 کــرد: 
ســالمت  تخصصــی  ســنجش  ثابــت  به صــورت 

نوآموزان استان همدان را برعهده داشتند.
نقــوی خاطرنشــان کــرد: یکــی از اهــداف مهــم 
اجرای طرح ســنجش ســالمت ارزیابــی نوآموزان از 
لحاظ جســمی، ذهنی و آمادگــی تحصیلی، رفتاری 
و روانی و همچنین در صورت شناسایی مشکالت، 

معرفی آنان برای پیگیری تخصصی درمان است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان به ثبت سفارش 
کتاب هــای درســی حــدود 77 درصــد دانش آموزان 
اســتان همدان اشــاره کرد و گفــت: در دوره ابتدایی 
و  درصــد  اول 63  متوســطه  درصــد،  از 87  بیــش 
متوسطه دوم نظری 64 درصد و در رشته های فنی و 
حرفه ای بیش از 54 درصد و کاردانش 51 درصد ثبت 

سفارش صورت گرفته است.
نقــوی بــا بیــان اینکــه 72 هیئــت عــزاداری در 
مدارس اســتان همدان برگزار شــده اســت اذعان 
کــرد: اجــرای برنامه های عــزاداری علــی الخصوص 
در هیئت هــای جوانــان و دانش آمــوزان در محیط 
مدرسه، نقش قابل تحسینی بر تقویت و گسترش 

فعالیت های مذکور داشته است.

  تامین زیرســاخت های ارتباطی مناســب 
مخابرات در سفر ریاست جمهوری به همدان

مدیرعامــل شــرکت مخابــرات اســتان همــدان 
رئیــس  ورود  از  قبــل  هفتــه  دو  اینکــه  بیــان  بــا 
جمهــور به اســتان همــدان در جلســات متعددی 
حضــور یافتــه وتعهداتــی بــرای مخابــرات در نظــر 
گرفته شــد گفــت: تامیــن زیرســاخت های ارتباطی 

ســامانه دولت ومــردم )ســامد111(،تقویت وایجاد 
ســرویس های جدید شبکه دولت برای پاسخگویی 
و ثبت درخواست های مردم، اطالع رسانی و ارسال 

پیامک ازجمله تعهدات مخابرات تعیین شد.
محمدعلی گرزین با اشاره به اینکه تهیه و تامین 
بســتر فیبــر نــوری و فراهم کــردن زیرســاخت های 
ارتباطی ســالن های ورزشی دانشگاه علوم پزشکی 
و ورزشــگاه انقالب برای اســتقبال ازرییس جمهور 
باهــدف پخش ارتبــاط زنده با رســانه های مختلف 
توســط مخابــرات انجام شــد، اظهار کــرد: 12 لینک 
ارتباطــی بین مراکز مخابرات با اســتانداری همدان 
برقــرار شــد کــه 6 لینــک بــه ســامانه111 متصل و6 
لینک دیگــر رزرو در نظر گرفته شــد،حدود چهارصد 
کانــال متصــل بــه ســامانه های پیامــک ومخابرات 
اختصاص داده شــد تا ســرریز مکالمات 111 به این 
ســامانه های موجود در مخابــرات منتقل و اطالع 

رسانی مناسبی به مردم استان صورت گیرد.
وی بــا بیان اینکه فراهم کردن امکانات ارتباطی 
بیــش از 190خــط تلفن توســط کارشناســان حوزه 
فیبــر نوری و مدیریت سیســتم های مخابراتی برای 
تمــاس با مــردم فراهم شــد اذعــان کــرد: نصب و 
راه اندازی 22 سوییچ دیتا برای برقراری بیش از200 
سیستم وایجاد سرویســهای جدید بر بستر شبکه 
دولت توسط کارشناسان حوزه های دیتا و فناوری 

اطالعات مخابرات همدان فراهم شد.
گرزیــن با بیــان اینکه آماده بــاش کارکنان حوزه 
ارتباطات ســیار اعم از مدیران،کارشناســان و دکل 
بنــدان بــرای پایــش و رصد ببیــش از 750 ســایت 
تلفــن همراه اول در اســتان همدان را داشــته ایم 
تصریح کرد: حضورکارشناسان مجرب مخابرات در 
محل اســتقرار میز ارتباطات مردمی دســتگاه های 
اجرایی در ســالن ورزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
از حوزهــای فنی،روابــط عمومی،حراست،بازرســی 
ازتجهیــزات  بــه منظــور پاســخگویی و پشــتیبانی 
منصوبه که از چند روز قبل و بعد از ســفر ریاســت 
محتــرم جمهــوری به همــدان زمینه هــای ارتباطی 
مردم با ســامانه دولت را فراهــم نموده و بصورت 
شبانه روزی در مرکزعملیات شبکه" NOC" بصورت 
ســوییچ،تلفن  شــیفت های  در  مســتمر  و  مــداوم 
انتقال،ماکروویــو،  همراه،دیتا،شــبکه،  ثابــت، 
فیبرنوری و تدارکات در کل استان وتوابع مشغول 

فعالیت بودند.

  اشــتغال زایــی 50 نفــری طــرح »فــراز« 
باغات انگور مالیر

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان همدان 
با بیان اینکه طرح و توســعه واحــد دانه های غرب 
شهرســتان نهاوند افتتاح شــده اســت گفت: طرح 
شهرســتان  در  غــرب  دانه هــای  شــرکت  توســعه 
نهاوند بخش مرکزی اراضی روســتای حسین آباد با 
پیگیری های سازمان جهاد کشاورزی در سفر هیئت 
دولت با حضوردکتر ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد 

کشاورزی افتتاح شد.
رضا بهراملو با اشــاره به اینکه فعالیت این واحد 
تولیــدی خــوراک آمــاده دام و طیــور و آبزیان اســت 
اظهــار کــرد: این شــرکت در ســال 1388 بــا ظرفیت 
تولیــد65000 تــن و ظرفیــت جــذب 71500 تــن و 
اشــتغال زایی 30نفر فعالیت خــود را در32 هزار متر 
مربع و با سرمایه گذاری 120 میلیارد تومان آغاز کرد.
وی بــا بیــان اینکــه همزمان با ســی امین ســفر 
هیئــت دولــت بــه اســتان همــدان از طــرح »فراز« 
باغــات انگــور در شهرســتان مالیر روســتای ورچق 
بهره بــرداری شــد اظهار کــرد: باید در ایجــاد باغات 
انگــور از ارقامــی اســتفاده شــود کــه مانــدگاری و 
عملکــرد بیشــتری داشــته باشــند و راه انــدازی باغ 

مادری در کنار این طرح الزامی است.
بهراملــو بــا اشــاره بــه اینکه ایــن طــرح در 150 
هکتار در باغات مالیر اجرا شــده اســت گفت: طرح 
فراز بــا آورده 69 هزار و 425 میلیون ریالی موجب 

اشتغال زایی 50 نفری شد.
وی بــا بیــان اینکــه همزمــان بــا ایــن برنامــه از 
طــرح فــراز باغات آقای حســام بیات در پنــج هکتار 
بهره بــرداری شــد اذعان کــرد: این طرح با ســرمایه 
ســه هزار میلیون ریال اجرا شده که از این مبلغ دو 
هــزار و 400 میلیون ریال تســهیالت و 600 میلیون 

ریال آورده شخصی استفاده شده است.

   رتبه برترکشوری همدانی ها در پویش به 
رنگ مدرسه

مــدارس  نوســازی  کل  اداره  سرپرســت 
همــدان با بیــان اینکه طی یک ماه گذشــته 23 
جهــت  تومــان  میلیــارد   23 تامیــن  نفرمتعهــد، 
مدرسه ســازی شــدند گفــت: ایــن تعهد شــامل 
کلنگ زنی احداث مدرســه 12 کالســه در شــهرک 
مدنی توســط آقای یوســف اشــکنانی خیر مقیم 
و  تومــان  7 میلیــارد  تعهــد  بــا  از کشــور  ج  خــار
 18 پــروژه  تکمیــل  تعهــد  توافقنامــه  انعقــاد 
کالسه اوتیســم شــهر همدان با موسسه خیریه 
نیک گامــان جمشــید با تعهــد 4 میلیــارد تومان 

است. بوده 
حمیــد شــیرازیانی با اشــاره بــه اینکــه انعقاد 
توافقنامــه تعهــد تکمیــل هنرســتان 240 نفــره 
اللجیــن توســط خانــم هاشــمیان بــا تعهد ســه 
میلیارد تومان بوده اســت اظهار کــرد: همچنین 
روســتای  کالســه  ســه  مدرســه  تکمیــل  تعهــد 
قراگل کبودراهنگ توســط بانک اقتصاد نوین با 
تعهد 570 میلیون تومان نیز انجام شــده است.

5 مدرســه در  اینکــه کلنگ زنــی  بیــان  بــا  وی 
روســتاهای دره امیدعلی ســامن ســه کالســه - 
خیرآبــاد تویســرکان ســه کالســه - قشــالق بهار 
دو کالســه - گنده جین کبودرآهنگ ســه کالســه 
- گــدار پهــن اســدآباد دو کالســه مجموعــا بــه 
ارزش حدودا ســه میلیارد تومان توســط شرکت 
میهن انجام شــده اذعان کرد: احداث پروژه سه 
کالســه ســالن دار دهنــو آورزمــان توســط خانم 
میلیــارد  یــک  تعهــد  بــا  حسن شــعبانی  صدیقــه 
تومان و تکمیل خوابگاه دخترانه شــهر ســرکان 
توســط آقای دکتر صیفی کار بــا تعهد یک میلیارد 

و پانصد میلیون تومان انجام شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه احــداث پروژه یک کالســه 
روســتا ایده لــو همــدان بــا تعهــد 800 میلیــون 
توســط دکتر مصطفــی کرمی خواهد بود افزود: 
مشــارکت در احداث مدرســه یک کالســه روستا 
غ آبــاد توســط خانــواده عظیمیــان بــا تعهد  مــر
بازســازی  در  مشــارکت  و  تومــان  میلیــون   250
کامل مدرســه روســتای میانگران نهاوند توسط 
را  تومــان  میلیــون   300 تعهــد  بــا  میــری  خانــم 

ایم. داشته 
شــیرازیانی بــا اشــاره بــه تکمیل مدرســه دو 
کالســه قاضی مردان اســدآباد توســط موسسه 
نیک گامان جمشــید تهــران با تعهد 810 میلیون 
تومــان گفــت: ارســال دو پــارت تجهیــزات جهت 
فاطمه الزهــرا  هنرســتان  و  حســابی  هنرســتان 
اســدآباد بــه ارزش بالغ بــر 800 میلیــون تومان 

ج از کشور انجام شده است. توســط خیر خار
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کســب رتبــه برتــر در 
بــا شــرکت  بــه رنــگ مدرســه  کشــور در پویــش 
13000 نقاشــی از اســتان همــدان بــوده اســت 
گفت: مشــارکت بانوان در یک ماه اخیر 3 مورد 

بوده اســت که قابل تقدیر است.
شــیرازیانی در ادامه افزود: تکمیل هنرستان 
ســه  بــا  هاشــمیان  خانــم  اللجیــن  نفــره   240
ســالن  کالســه  ســه  احــداث  و  تومــان  میلیــارد 
دار دهنــو آورزمان ســامن خانم صدیقه حســن 
شــعبانی بــا 1 میلیــارد تومان و احداث 1 کالســه 
اقداش خانم اشــرف چراغ مغان بــا200 میلیون 
نهاونــد  میانگــران  مدرســه  بازســازی  و  تومــان 
ازجملــه  تومــان  میلیــون   300 بــا  میــری  خانــم 
اقدامــات ســازمان نوســازی مــدارس بــه همت 

است. بوده  خیرین 
8نگاهــی گــذرا بــه بخشــی دیگــراز اقدامــات 
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  کل  اداره 

همدان استان 
حرمــت و آرامــش ره پویــان جاده هــا در گــرو 

تالش راهــداران در حفظ و نگهداری راه ها
استان همدان به دلیل شــرایط جغرافیایی و 
طبیعــی خاص خود به عنوان کریدور اســتانهای 
غربــی بــه مرکــز کشــور، همــواره اســتانی مهــم 
تلقــی شــده و از شــبکه راه هــای وســیع شــامل 
آزاد راه و بزرگــراه، برخــوردار بــوده و از آنجــا که 
راههــا اولیــن و مهمتریــن شــریان حیاتــی حمل 
و نقــل بشـــر بوده و کیفیـــت راه هـــا به وضوح؛ 
و  توســـعه  میـــزان  از  ای  وجلـــوه  مهــم  عامــل 
فراهــم  نمایــان می ســازد.  را  پیشــرفت جوامــع 
بودن زیرســاختهای راهــداری و ایمنــی، موجب 
پیدایــش راهی اســت کــه بخشــندگی و ایمنی را 

در ذات خود خواهد داشت.
در ایــن رهگــذر اداره کل راهــداری و حمــل و 
نقــل جــاده ای اســتان همدان بــا تکیه بــر تعهد 
راه هــا  ســنگر  حافــظ  کــه  راهــداران  حمّیــت  و 
فعالیت هایــی چــون؛ ارتقــاء و اســتفاده از جــدا 
کننده هــای میانــی، ایجاد روشــنایی، بهســازی و 
روکــش آســفالت، زیباســازی مبلمــان جــاده ای؛ 
خط کشــی ســطح راه هــای اســتان، نگهــداری از 
ابنیــه و تونلهــا؛ قلع و قمع تابلوهــای غیر مجاز، 
تابلوهــای  و  عالئــم  شستشــوی  آرایــی،  منظــر 
ایمنــی، شــانه ســازی، لکــه گیــری رویــه راههــا، 
تخلیــه قنوهــا،، حــذف اختــالف ســطح در جاده 
هــا، ریــزش بــرداری از حریــم راههــا و... بــه طور 
برنامـــه  ضمــن  می رســاند،  انجــام  بــه  مســتمر 
ریـــزی صـــحیح و پیــش بینــی شــده بــرای ایمنی 
جــاده ای حفــظ و نگهــداری راه هــای موجــود و 
نقــاط حادثــه خیــز جــاده ای در  رفــع  و  بررســی 
محورهای مواصالتی اســتان با استفاده ار توان 
ماشــین آالت و نیروی انســانی موجود و بررسی 
درمجمــوع  هــا،  جــاده  در  موانــع  و  مشــکالت 
موجــب کاهــش خطــرات جــاده ای گردیــده و با 
ایجاد بســتر مناســب جهت عبــور و مرور ایمن و 
حفــظ و نگهداری مســتمر و اصولــی راه بعنوان 
بخــش عظیمــی از امــوال عمومی کــه مصداق، 
معیــار و مالک اساســی جهت توســعه صنعتی و 
ملی کشــور می باشــد، تمام هّمــت و توان خود 
را در حفــظ و نگهداری زیرســاخت های راه به کار 

است. گرفته 

  اجــرای بیــش از 49 کیلومتر آســفالت در 
چهار ماهه نخست سال

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل و جــاده ای 
اســتان همــدان بــا اشــاره به خدمــات ارائه شــده 
در حــوزه راهــداری و ایمنی محورهــای مواصالتی 
اســتان گفــت: در 4 ماهــه نخســت ســال جــاری 
جمعا 49.68 کیلومتر روکش آســفالت و آســفالت 
رگالژی و 4455 متــر مربــع لکه گیری در محورهای 
مواصالتــی اســتان انجام شــده که تــا پایان فصل 

کاری نیز ادامه خواهد داشت.
صفر صادقــی راد در ادامه افزود:در ســال 1401 
بطور کلی 8850 متر نیو جرسی در کلیه محورهای 

مواصالتی نصب شده است
وی با اشــاره بــه خدمات مرکــز مدیریت راه های 
اســتان همــدان از انعقــاد قــرارداد خریــد، نصــب، 
راه اندازی و پشتیبانی و نگهداری و ارسال اطالعات 
برخط و نصب و راه اندازی 31 سامانه ثبت تخلفات 
عبــور و مرور در ســطح راههای مواصالتی اســتان 

همدان خبرداد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل و جاده ای استان 
همــدان در ادامه عمــده گفت: پرداخت تســهیالت 
بند الف تبصره 18 قانون بودجه ســال 1400، به 51 
دستگاه ناوگان اتوبوس و مینی بوس استان جهت 
بازســازی ناوگان که تا کنــون حدود 80 درصد آن به 
مرحله پرداخت رســیده و مابقی نیز در حال تکمیل 

پرونده و عقد قرارداد است
صادقــی راد در ادامه با اشــاره بــه توزیع 3500 
مصــوب  نــرخ  بــا  موتــور  روغــن  لیتــری   20 گالــن 
)مجموعــا 70000 لیتر روغن موتــور( در پایانه کاال 
و مســافر استان خاطرنشــان کرد: با توجه به ورود 
کشتی های حامل کاالهای اساسی یه بنادر جنوبی 
و الزام اســتان ها بــه حمل کاالهای اساســی مورد 
نیــاز هر اســتان، این اســتان از اول ســالجاری تا 20 
مرداد ماه ســالجاری بیش از 24 هزار انواع ناوگان 
مناســب جهــت حمــل کاالهــا و نهاده هــای دامــی 
اســتان و ســایر استانها به اســتان خوزستان اعزام 

نموده است.

   اقدامات اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان همدان باعث کاهش ســطح آتش ســوزی 

منابع طبیعی همدان شد

مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
همــدان بــا بیان اینکــه برنامــه ریــزی و رایزنی الزم 
بــه منظور جذب اعتبارات در ســفر ریاســت محترم 
جمهــور بــه همــدان پیگیــری شــده اســت گفــت: 
باتوجه اهمیــت موضوع آبخیزداری بــرای افزایش 
حجــم و ســرعت اجــرای پروژه هــای آبخیــزداری در 
اســتان اعتبار خوبی در ســفر ریاســت جمهوری به 
ایــن حــوزه تخصیص داده شــد که برنامــه ریزی و 
رایزنی الزم برای جذب این اعتبار انجام شده است.

اسفندیار خزائی اظهار کرد: همزمان با سفر ریاست 
جمهور و افزایش درخواست های مردمی، نمایندگان 
ســازمان منابــع طبیعــی و مدیــرکل منابــع طبیعــی 
و آبخیــزداری اســتان در میــز ارتباطــات مردمــی بــرای 
پاسخگویی به درخواست های واصله حضور پیدا کردند.

وی با اشــاره به حضور در هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی کشــاورزی اســتان همــدان اذعان کرد: 
بــه منظــور ارائــه عملکــرد و دســتاوردها و اطــالع 
رســانی و فرهنگ ســازی حفظ منابع طبیعی اداره 
کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری اســتان همدان در 

نمایشگاه بین المللی کشاورزی حضور پیدا کرد.
آتــش  کاهــش ســطح  اینکــه  بیــان  بــا  خزائــی 
طریــق  از  طبیعــی  منابــع  عرصه هــای  در  ســوزی 
برگزاری کارگاه های آموزشــی و اجرای عملیات فنی 
پیشــگیرانه از جملــه فعالیت هــای ایــن اداره بوده 
اســت تصریح کــرد: با تشــکیل کشــیک های اطفاء 
حریــق در اداره کل و کلیــه ادارات منابــع طبیعــی 
همیــاران  تجهیــز  و  ســاماندهی  و  شهرســتان ها 
طبیعــت در مناطق بحرانی آتش ســوزی را از جمله 

عملیات فنی پیشگیرانه این اداره خواند.
وی با بیان اینکه کارگاههای آموزشــی برای بهره 
برداران و جوامع محلی و وگروه های مدیریت اطفا 
حریــق بــا اســتفاده از همیــاران طبیعــت تشــکیل 
شــدند افزود: با انجــام عملیات فنی پیشــگیرانه از 
آتش سوزی از قبیل احداث آتش بر و پاکسازی پای 
درختان و با تشــکیل کشــیک اطفای حریق ســطح 
آتش ســوزی بــه میزان قابــل توجهی کاهــش پیدا 

کرده است.

پیشخوان مردادماه

آموزشی درمانی فاطمیه  از افتتاح ساختمان جدید مرکز 
تا حضور موثر هالل احمر استان برای کمک سیل زدگان



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

  1401 مـــرداد   25 سه شـــنبه   
 ســـال دوازدهـــم  شـــماره 2369 

پیش بینی زندگی شهری در آینده
ســپهرغرب، گــروه شــهر: بســیاری از محققــان 
و فرصت هــای  گرایش هــا، چالش هــا  مبنــای  بــر 
کنونــی بــه پیش بینــی وضعیت زندگی شــهری در 
آینــده پرداختــه و مدعــی شــده اند شــیوع کرونا 
متحــول  قابل توجهــی  طــور  بــه  را  شهرنشــینی 

خواهد کرد.
نــرخ  اســت  شــده  پیش بینــی  کــه  آن جــا  از 
بــه   2021 ســال  در  درصــد   56 از  شهرنشــینی 
و  آفریقــا  در  به ویــژه   2050 ســال  در  درصــد   68
خاورمیانــه افزایــش یابــد، در نتیجــه مدیــران در 
سراســر جهان عزم خود را جــزم کرده اند تحوالت 
زیــادی در طراحــی شــهرها بــه وجــود بیاورنــد تا 
کیفیت زندگی را برای شهرنشینان در آینده بهبود 
رابطــه، تاکنــون نوآوری هــای  ایــن  ببخشــند. در 
بســیاری مورد آزمایش قرار گرفته و تبعات مثبت 
زیادی در پی داشــته است. از ســوی دیگر، انتشار 
ویروس کرونا پرده از نقص های بی شــمار طراحی 
شــهری برداشــته و مدیران را به اعمال اقداماتی 
بــرای بهبود آن ها ســوق داده اســت. در راســتای 
این تغییرات، پیش بینی می شــود زندگی شــهری 
در آینده متفاوت با امروز باشــد و تحوالت زیادی 
و  شهرنشــینی  میــان  ســازگاری  افزایــش  بــرای 
پیشــرفت های تکنولوژی و مفاهیــم زندگی انجام 

شود.
  تنوع شهرها در آینده

اگرچــه محدودیت هــای کرونایی در بســیاری از 
نقاط دنیا به حداقل میزان ممکن رســیده اســت، 
مدیران در بعضی از شهرها هنوز در تالش هستند 
از طریق اعمال مقرراتی ســختگیرانه، انتشــار این 
ویــروس مرگبار را محدود کنند. ایــن اقدامات، که 
اغلب محدودیت تردد در مرزها را شامل می شود، 
زندگی شهری را نسبت به گذشته با تغییرات زیادی 
مواجــه کرده، ضمن این که نگرش انســان ها را نیز 
نســبت به شهرنشینی تغییر داده است. همه این 
تحوالت، اقتصاد شهری را نیز تغییر داده و آن را در 
بسیاری از نقاط دنیا، با رکود جبران ناپذیری مواجه 

کرده است.
کرونا بــه ظهور نگــرش شهرنشــینی به عنوان 
فراینــدی چندوجهــی منجــر شــد و چالش هــای 
متعددی را که بیش از 50 سال گریبانگیر شهرها 
بــود، به تصویر کشــید. این رویداد نشــان داد که 
پایــداری اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی 

باید در قلب طراحی شهری باشد و مناطق شهری 
بایــد به گونه ای طراحی شــود کــه قابلیت اعمال 
تغییــرات آنــی را در مقابــل رویدادهــای مختلــف 
داشته باشــد و مهم تر این که سالمت و بهداشت 
باید در مرکز تمام تصمیم گیری های شــهری واقع 

شود.
  درجه شهرنشینی در آینده

مفهــوم جدیدی بــه نام »درجه شهرنشــینی« 
در سراسر جهان شکل گرفته است که تفسیر آن، 
مقایسه بین المللی شــهری را تسهیل می کند. در 
این مفهوم، سکونتگاه های انسانی در سه دسته 
شهری، حومه ای و روستایی قرار می گیرد و در آن، 
درجه شهرنشــینی به زنجیــره ای متصل از زندگی 
روســتایی و شــهری از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
بــه عبــارت دیگــر، در مفهــوم درجــه  می شــود. 
شهرنشــینی، رویکــردی برای غلبه بــر چالش های 
اساســی مربوط بــه گرایش های حاکــم بر زندگی 
شهری و رسومی که طی سال ها در شهرها شکل 

گرفته است، به وجود می آید.
به طور کلی، درجه شهرنشینی مشخص می کند 
کــه تراکــم شــهری در کشــورهای کم درآمــد باید به 
گونــه ای تغییــر یابــد یا مدیریت شــود کــه افزایش 
جمعیت در آینده فشــاری بر زمین ها، زیرساخت ها 
و خدمــات کنونی به وجــود نیاورد. از ســوی دیگر، 
ظرفیت هــای طراحی برای شــهرهای کوچک بهبود 
بیابــد، ضمــن این کــه پیدایش شــهرهای کوچک تر 
به تقویت نقش آن ها در رســیدن بــه اهداف پایدار 
کمــک زیــادی کنــد. طراحــی شــهرهای دوســتدار 
سالمند، نه تنها کیفیت زندگی را برای افراد پیر بلکه 
برای تمام ســاکنان بهبــود می بخشــد و در نهایت، 

آینده پایدار را برای شهرها به ارمغان خواهد آورد.
  وضعیت فقر و نابرابری در شهرهای آینده

اگرچه مدیران و حتی ساکنان همواره در تالش 
هســتند به رونق اقتصادی در شــهرها کمک کنند، 
بــا این حال نرخ فقر و نابرابــری در اغلب نقاط دنیا 
در حــال افزایش اســت. از زاغه هــای پرجمعیت در 
کشــورهای در حال توســعه گرفته تــا بی خانمانی 
یافتــه،  و خانه به دوشــی در کشــورهای توســعه 
فقــر و نابرابــری شــهری بــه شــکل های مختلف در 
سراســر جهــان وجــود دارد و پیش بینی می شــود 
که همچنان به نســل های بعدی نیز منتقل شود. 
البتــه نمی توان با اطمینان در مورد آینده شــهرها 

از جنبــه نابرابری و فقر ســخن به میان آورد، با این 
حــال وضعیت کنونــی به نحــوی می توانــد بیانگر 
تــداوم فقــر و نابرابــری در میــان مــردم ســاکن در 
شــهرهای آینــده باشــد. در واقــع، ایــن دو مؤلفه 
در  مــردم  روی  پیــش  چالش هــای  مهم تریــن  از 
دهه های آینده خواهد بود در نتیجه باید مقابله با 
آن ها از اکنون مورد توجه مدیران و شهرنشــینان 
باشــد بــه این امید که مــردم در نســل های بعد از 

حق برابری بیشتری برخوردار باشند.
پیش بینــی می شــود کــه در شــهرهای آینــده، 
برابــری تنها از طریق مبــادرت دولت ها برای ایجاد 
حس برابــری میان مردم به واســطه کاهش نرخ 
فقر تحقق بیابد. عالوه بر این، شــهرها و دولت ها 
بایــد یک رویکرد چندوجهی را بــرای ارزیابی میزان 
فقر حاکم بر شــهرها بــه کار گیرند و ســپس برای 
مبارزه با آن بکوشــند و در نهایــت، برنامه ریزان از 
طریق ســرمایه گذاری در زیرســاخت ها و خدمات 
شهری در مناطق محروم، نرخ نابرابری و فقر را در 

سراسر شهرها به حداقل برسانند.
  پیش به سوی شهرهای دانش محور

پیشــرفت در فنــاوری و آینــده شــهری بــه طور 
جدایی ناپذیــری بــه یکدیگــر مرتبــط اســت. آینده 
شــهرها مبتنی بر دانــش خواهد بود که عمدتا با 
نوآوری و استفاده گســترده از فناوری های جدید 
و دیجیتالی کــردن تقریبا تمــام جنبه های زندگی 
شــهری هدایت می شــود؛ چراکــه ایــن فناوری ها 
هســتند که قرن بیســت ویکم را تعریف می کنند. 
شــهرها در حــال گــذر از مــوج دیجیتالــی شــدن 
هســتند که نحوه زندگی، کار و یادگیری ســاکنان 
شهری را تغییر می دهد. فناوری، نویدهای زیادی 
برای بهبود معیشــت شهری دارد، اما خطراتی نیز 
در ایــن بین وجود دارد زیرا ممکن اســت فناوری 
شــهر هوشــمند به حریــم خصوصی شــهروندان 
نفوذ کنــد. بنابراین، به کارگیری نــوآوری و فناوری 
بایــد متناســب بــا تنــوع بافــت شــهری باشــد. در 
عیــن حال نیز شــهرها باید هنگام ســرمایه گذاری 
و متصــل،  فناوری هــای کم کربــن، دیجیتــال  بــر 
اثــرات خارجــی منفی محیطــی را در نظــر بگیرند. 
اقتصادهــای شــهری نیــز بایــد بــه انــدازه کافــی 
بــرای اثــرات پیشــرفت اتوماســیون و دیجیتالــی 
شــدن آماده باشــند تا دچار آســیب های ناشی از 

هوشمندسازی نشوند.

شهر

ایده باغ نما، فرصتی برای احیای چمن های قدیمی همدان
اعتماد واژه گمشده بین شهر و شهروند

ســپهرغرب، گروه شــهر - طاهــره ترابی مهوش: 
در گفت و گو با عضو هیئت علمی دانشــگاه بوعلی 
ســینا مشــخص شــد در همــدان می توان بــا دارا 
ایــده »باغ نمــا« در قالــب  بــودن قابلیــت اجــرای 
بیــن شــهروندان و مدیریــت  پارک هــای اشــتراکی 
شــهری، گام مؤثری را در مســیر احیــای چمن های 

قدیمی برداشت.
امروزه طراحی فضای ســبز مورد توجه بسیاری 
از افــراد و طراحــان قــرار دارد زیــرا ایــن روزهــا در 
شــهرها شــهروندان بــرای رهایــی از دغدغه هــای 
زندگــی روزمــره و کاهش اســترس به دنبــال یافتن 

مکانی دنج برای کسب آرامش هستند.
از  بیشــتر  هیچ چیــز  می دانیــد  کــه  همان طــور 
سرســبزی و طبیعــت نمی تواند به انســان آرامش 
دهــد، بــا طراحــی فضاهــای ســبز زیبــا می توانیــد 
ایــن مــکان آرام و دنــج را برای خود فراهــم کرده و 
در کنــار خانــواده یــا عزیــزان و در اعمــال بــا دیگــر 
شــهروندان در فضای عمومــی از این محیط زیبا و 
آرامش بخش لذت ببرید حال آنکه طی این سال ها 
روش هــا، طرح ها و ایده های بســیاری بــرای بهبود 
فضای سبز شــهری از سوی کارشناسان ارائه شده 
که هریک به نوعی توانســته زیست شهری را بهبود 
بخشــد. اخیرًا در شــهر روتردام هلنــد موضوعی با 
عنــوان باغ نمــا مطــرح شــده به طوری کــه گویا در 
خبرها آمــده شــهروندان روتردامــی، طوالنی ترین 
»باغ نمــا« را در هلنــد کاشــتند حال آنکــه ایــن باغ 
142 متــر طــول داشــته و انتظــار می رود بــا بهبود 
تنوع زیستی، خنک کردن ساختمان ها و جمع آوری 
برابــر تغییــرات  بــه مقاومــت شــهر در  بــاران،  آب 

آب وهوایی کمک کنند.
جالب تــر اینکــه ســازمان دهندگان ایــن ابتــکار 
توضیــح می دهنــد ایــن مکان پــر از گیاهــان پایدار 

اســت کــه عمدتــا بــرای تغذیــه زنبورهــا و حمایت 
از تنــوع زیســتی محلــی انتخاب شــده اند، عالوه بر 
این، قســمت قابــل توجهی از باغ مملــو از گیاهان 
خوراکــی و عمدتــا انــواع دارویــی اســت کــه افراد 
حاضر در منطقه می توانند از آن ها اســتفاده کنند. 
به این ترتیــب، باغ نمای جدید به روش های مختلف 

محیط زندگی را بهبود می بخشد.
برایــن اســاس بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع 
در حــوزه بهبــود زیســت شــهری در شــهر همچون 
همــدان کــه امــروز بنــا بــه تراکــم بــاالی جمعیتی 
بیش ازپیش نیازمند فضای ســبز شهری است برآن 
شدیم تا در خصوص امکان اجرای چنین طرحی در 
همدان با عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا 
و کارشناس حوزه شهر گفت وگویی را ترتیب دهیم 

که در ادامه می خوانید:
محمدرضــا عراقچیــان بــا بیــان اینکــه باید بین 
پشــت بام های ســبز و باغ نماها تمایز قائل شد زیرا 
تقریبا 40 درصد سطح شهرهای ما را پشت بام های 
مســکونی تشکیل می دهد، گفت: عالوه بر این 15 
درصــد فضا نیــز متعلق به پشــت بام های فضاهای 

عمومی است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه چندســالی اســت که در 
کشــورهای مختلف این میــزان از فضا )55 درصد( 
مورد توجه طراحان فضای ســبز شهری قرار گرفته 
اذعان کرد: عنوانی که برای این طرح مد نظر گرفته 

شده »روف گاردن« یا همان »باغ بام« است.
اینکــه گرچــه  بیــان  بــا  ایــن اســتاد شهرســازی 
اجــرای این طرح برای شــهری همچــون همدان نیز 
امکان پذیر است اما باید پذیرفت پاسخگویی اجرای 
این طرح در شــهرهایی همچون همدان را نباید بنا 
به شرایط آب و هوایی و اقلیمی با شهرهای اروپایی 
یکســان قلمــداد کــرد زیــرا در حــال حاضــر همدان 

بنــا بــه تغییرات اقلیمی در بین شــهرهای خشــک و 
نیمه خشــک قــرار گرفتــه بنابراین نمی تــوان آن را با 
شرایط معتدل و همیشه سبز اروپایی یکی دانست 
گفت: در حال حاضر همدان تابســتان گرم و خشک 
و زمستان های خیلی سرد دارد و از گونه های گیاهی 

مقاومی نیز برخوردار است.
عراقچیــان افزود: عالوه بر ایــن اجرای این طرح 
دارای معضــالت و مباحــث حقوقــی اســت پــس 
می بایست برای اجرایی شدن این طرح ابتدا موانع 

و معضالت حقوقی آن را مرتفع کرد.
وی بــا بیان اینکــه موضوعاتی همچــون میزان 
اجــرای  در  می بایســت  غیــره  و  هزینــه  مشــارکت، 
چنیــن طرحــی به لحــاظ قانونی مشــخص شــود، 
افــزود: در ایــن بــاب تقریبا دو ســال قبــل با کمک 
شــورای اسالمی پیشین شــهر همدان، با همکاری 
کارگروهــی در قالــب کمیتــه معماری و شهرســازی 
پیشــنهاد هایی مکتوب و به شهرداری داده شد؛ بر 
مبنای آن به کســانی که مایل بودند این طرح را در 
پشت بام هایشــان اجرایی کنند دســتورالعمل های 
خاص و مشوق هایی در ساختمان جدید و قدیمی 
داده شــد اما متأســفانه بنــا به معضــالت، موانع 
حقوقــی، شــرایط اقلیمــی و نداشــتن گونه هــای 
مقاوم در برابر سرما، تنها در پنج ساختمان ویالیی 
خصوصــی این اتفاق افتــاد و درواقع اســتقبالی از 

اجرا را شاهد نبودیم.
این کارشناس مسائل شهری با بیان اینکه با این 
تفاســیر نمی توان تکیه بــر اجرای طــرح روف گاردن 
در مســیر توسعه فضای سبز شــهری داشت گفت: 
در خصــوص باغ نماهــا نیــز آنچــه بنــده از این طرح 
اســتنباط کرده و بنا بــه مطالعاتی که داشــتم، این 
طــرح بیانگــر ایجــاد نوعــی از پارک های اشــتراکی با 

همکاری بخش خصوصی و دولتی است.

عراقچیان ادامــه داد: در واقع در این پارک های 
مشــارکتی، مردم و شهروندان در ایجاد و نگهداری 
از این پارک ها با مدیریت شهری همکاری می کنند و 
در آن ها مالکیت از اهمیت خاصی برخوردار نیست.
وی بــا بیــان اینکــه گرچــه ایــن ایــده در عرصــه 
فرهنــگ شهرســازی ما از پیشــتر در قالــب چمن ها 
وجود داشــته و طــرح و ایده غریبی نیســت اما در 
حــال حاضــر اجــرای آن با اشــکاالتی روبه رو اســت 
افــزود: بنده شــخصا بــه خاطــر دارم در دهه 40 تا 
اواسط دهه 50 شهرداری چیزی به عنوان سازمان 
فضای سبز امروزی نداشت بلکه حداکثر کاری که از 
ســوی شهرداری انجام می شد این بود که درختان 
را در معابــر و کوچه ها می کاشــت امــا آبیاری آن ها 

توسط مردم انجام می شد.
وی ادامــه داد: درواقع فضای آبیاری و نگهداری 
چمن محــالت قدیمی و نیز درختــان بر عده مردم 
بــود بنابرایــن باغ نمــا بــه معنای بــاغ اشــتراکی در 
شــهرها است که نمونه این طرح از سال ها قبل در 
50 محلــه و چمن همدان وجود داشــته و به اجرا 

درآمده بوده است.
وی با تأکید بر اینکه این روزها در خبرهای حوزه 
مدیریــت شــهر کشــورهای خارجــی، موضوعاتــی 
همچــون کاشــت گیاهــان دارویی و معطــر در این 
باغ نماهــا مطــرح اســت کــه ایــن مهــم نیــز در این 
چمن ها ســال ها ســبقه کاشــت دارند، اذعان کرد: 
وجود و کاشــت اطلســی، رزمــاری و کرچــک در این 
چمن هــا جزو خاطرات اهالی قدیمی تر این محالت 

است.
این اســتاد شهرسازی با تأکید بر اینکه اصوًال در 
گذشــته چیزی به عنــوان آبیاری به معنــای امروزی 
کــرد:  ابــراز  نمی شــد،  انجــام  شــهرداری  ســوی  از 
درواقع اداره امور مرتبط با فضای سبز با مشارکت 

شهروندان انجام  می شد.
آیــا  کــه  ایــن ســؤال  بــه  پاســخ  در  عراقچیــان 
می تــوان دوبــاره این فضــا را احیا کــرد؟ گفت: بله؛ 
بنده شــخصا نمونــه این مهم را در زمــان مدیریت 
آقای بهنامجو در شهرداری همدان مشاهده کردم 
به نحوی کــه وی بــا کاشــت نهــال در درب منــازل از 

اهالی برای نگهداشت آن کمک می گرفت.
وی  با اشاره اینکه در حال حاضر متأسفانه عمًا 
مــردم به دالیل مختلف این کار را انجام نمی دهند 
اذعــان کرد: این مهم نیازمند راهکار قانونی اســت 
یعنی اگر قرار است تخفیفی در عوارض داده شود 
می بایســت در کمیته انطباق و شــورای شــهر برای 

این مهم مصوبات نهایی اخذ گردد.
وی افزود: از طرفی در حال حاضر هزینه اشتراک 
آب توســط دستگاه خدمات رســان دیگری خارج از 
محــدوده کاری شــهرداری ها، به صــورت تصاعــدی 
در صــورت اضافه مصرف گرفته می شــود بنابراین 
مردم تمایلی به اســتفاده از آب برای آبیاری فضای 

سبز و نگه داشت آن ندارند.
این عضــو هیئت علمی دانشــگاه بوعلی ســینا 
همــدان بــا تأکیــد بر اینکــه البتــه مهم تریــن مانع 
نــه پــول آب اســت و نه ســختگیری بر ســر تخفیف 
عوارض، بلکه مهم ترین مسئله به اعتماد نداشتن 

به مدیریت شهری بازمی گردد تشریح کرد: تا زمانی 
که از ســوی مدیریت شــهری در قالــب ارائه گزارش 
در خصــوص چگونگــی هزینه کــرد عــوارض و غیره 
اعتمادســازی نشود نمی توان مردم را پای کار آورد 
پس به نظر می رسد نباید تا تحقق این اعتماد برای 

اجرای طرح عجله کرد.
مع الوصف رویکرد مدیریت تک بخشی در فضای 
ســبز شــهری یــا نــگاه از باال بــه پاییــن، چالش های 
بــه  پایــدار  سیاســت گذاری  راســتای  در  را  زیــادی 
وجود آورده اســت؛ در حالی کــه اجرای تصدی گری 
شــبکه ای و نگاه فرابخشــی در حوزه فضای ســبز، 
می توانــد تــا حــد زیــادی چالش هــای پیــش روی 
توســعه پایــدار را برطرف کنــد کــه دراین بین جلب 
مشارکت شهروندان در قالب اجرای طرح باغ نماها 
با تعریف پیش نیازهای قانونی می تواند در شــهری 
همچــون همــدان کــه از ظرفیــت و ســابقه قابــل 
قبولــی در این بخش همچــون چمن های قدیمی 
برخوردار اســت یک رویکــرد جدید در احیای فضای 
ســبز شــهری باشــد بنابراین انتظار می رود در ابتدا 
اعتمادسازی الزم برای شهروندان از سوی مدیریت 
در دســتور کار قــرار گیــرد و ســپس پیش نیازهــای 
قانونی در عرصه های مختلف برای تحقق این مهم 

مورد توجه باشد.

سرمایه گذاری کالن آمریکا 
برای توسعه شهرهای 

هوشمند
سپهرغرب، گروه شهر: مرکز تحقیقات مهندسی 
بنیــاد علــوم ملــی آمریــکا در نظــر دارد از طریــق 
فناوری هــای زمــان واقعــی و فرامحلــی، مناطق و 
خیابان هایــی زیســت پذیرتر، امن تــر و فراگیرتــر در 

سراسر کشور به وجود آورد.
مؤسســه علــوم ملــی آمریــکا بــا هــدف تمرکــز 

بیشــتر بــر ایجــاد شــهرهای هوشــمند و توســعه 
کشــاورزی، بهداشت و تولید شــهری بودجه ای 104 
میلیون دالری برای توســعه چهــار مرکز تحقیقاتی 
مهندســی در نظر گرفته و قرار است به ایجاد آن ها 
در دانشگاه های مختلف و معتبر کشور بپردازد. در 
پیاده سازی پروژه جدید، هوشمندسازی خیابان ها 
و فضاهــای عمومی در رأس اهداف قرار دارد تا در 
نتیجــه آن، چالش های اجتماعی به حداقل برســد 
و امنیت شــهروندان نیز بهبود یابــد، ضمن این که 
هوشمندســازی بیشــتر شــهرها را در پــی خواهــد 

داشت.

ملــی  بنیــاد  مهندســی  تحقیقــات  مرکــز 
پیشــرفته ترین  از  دارد  نظــر  در  آمریــکا  علــوم 
فناوری هــای دنیــا نظیــر تکنولوژی زمــان واقعی 
و فرامحلــی برای تحقق اهداف خود در راســتای 
افزایش زیســت پذیری، امنیت و فراگیری مناطق 
بهــره بگیــرد و خیابان هایــی بــا چشــم اندازهای 
هوشــمند به وجــود بیاورد. این اقدام مســتلزم 
ایجــاد پیشــرفت هایی در مهندســی اســت تــا در 
رایانــش  در  زیــادی  مثبــت  تحــوالت  آن  نتیجــه 
ابــری، آگاهــی وضعیتــی و امنیت بــه وجود آید، 
ضمــن این که به افزایش تعــادل بین جمع آوری 

منجــر  جوامــع  بــرای  آن هــا  مزایــای  و  داده هــا 
شد. خواهد 

مرکــز جدیــدی کــه قرار اســت بــرای ایــن هدف 
ایجــاد شــود، از بودجــه 26 میلیــون دالری بــرای 
مدت پنج ســال برخوردار خواهد شــد، با این حال 
مدیــران پــروژه در نظر دارند برای پنج ســال بعدی 
نیــز بودجــه ای 52 میلیون دالری بــه آن اختصاص 

دهند.
جدیــد  پــروژه  مــورد  در  توجــه  جالــب  نکتــه 
هوشمندسازی شهری در آمریکا این است که مراکز 
تحقیقاتــی مختلــف از طریــق یــک مدل پژوهشــی 

همگرا به یکدیگر پیوند داده خواهد شد و به ارائه 
نوآوری هایی در پنج زمینه علمی و مهندسی کمک 

خواهد کرد. این زمینه ها شامل موارد زیر است:
شــبکه های  توســعه  شــامل   ،Wi-Edge  ·
بی ســیم نوری پرسرعت، رایانش ابری با کارایی باال، 

شبکه های نرم افزاری تعریف شده.
در  شــهروندان  رفتــار  کــه  موقعیتــی  آگاهــی   ·
الگوســازی، پیش بینــی و مشــاهده زمــان واقعــی 
در چشــم اندازهای هوشــمند خیابانــی را شــامل 

می شود.
· امنیــت و عدالــت کــه موانــع فنی-اجتماعــی 

امنیت را در یک چشــم انداز هوشمند محلی مورد 
توجه قرار می دهد.

· فنــاوری منافــع عمومــی که بــا تمرکــز بر درک 
نرم افزارهــا، تکنولوژی هــا و سیاســت های امنیــت، 
چشــم انداز اجتماعــی را تحت تأثیر قــرار می دهد و 

به ترویج توسعه اقتصادی کمک می کند.
· برنامه های مربوط به چشم اندازهای خیابانی 
روش هــای مختلفــی را در بر می گیرد کــه در آن ها، 
هــوش محلــی در یــک فرآینــد طراحــی بــه منظور 
بهینه ســازی منافــع اجتماعــی مــورد توجــه قــرار 

می گیرد.
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از پالک 57 اصلی بخش 3 حوزه ثبتی شهرستان نهاوند بنا به درخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهاوند به شماره وارده 1401/351867 مورخ 
1401/4/23اداره اوقاف و گزارش نماینده این اداره به شماره 140185626005003689 مورخ 1401/4/25 به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهی می گردد
اداره اوقــاف و امــور خیریــه به تولیــت از موقوفه محمد رحیم خان نهاوندی که مقدار نیم دانگ موضوع آب و ملک قریــه چناری اعم از از اراضی آبی و دیم 
و ســکنه و متعلقات م منضمات بقدر الســهم از پالک 57 اصلی بخش 3 حوزه ثبتی شهرســتان نهاوند که نیم دانگ موضوع عبارتند از یک باب عمارت پالک 
5 فرعی و 22 قطعه زمین تحت شــماره پالکهای 8 - 16 - 19 - 21 - 26 - 31 - 35 - 39 - 42 - 49 - 54 - 57 - 64 - 66 - 69 - 73- 77 - 80 - 84 
- 89 97- 101 - که کلیه پالک های فوق الذکر فرعی از 57 - اصلی بخش 3 ثبت شهرســتان نهاوند روســتای ازنهری می باشــند به مالکیت نیم دانگ موضوع 
موقوفه شادروان محمد رحیم خان که تا کنون تحدید حدود نگردیده و سه نوبت در ردیف تحدید حدود قرار گرفته و به علت عدم توانایی نماینده مالک در 
معرفی ملک از ردیف تحدید حدود خارج گردیده اســت لذا تاریخ تحدید حدود مجدد پالکهای فوق الذکر در روز شــنبه مورخ 1401/6/19 ســاعت 9 صبح می 
باشــد لذا مراتب به موجب ماده 14 و 15 قانون ثبت به صاحبان و مجاورین پالک فوق الذکر به وســیله این آگهی اعالم می شــود روز و ســاعت مقرر در آگهی 
در محل وقوع ملک حضور به هم رســانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نمایندقانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشــد تحدید حدود به عمل 
آمده و واخواهی طبق ماده 20 قانون ثبت به حدود و حقوق ارتفاقی رقبه مورد تحدید تا یک ماه بعد از تنظیم صورتجلسه تحدید حدود از طریق اداره ثبت 

اسناد و امالک نهاوند پذیرفته می شود
تاریخ انتشار - روز سه شنبه مورخ 1401/5/25 -علیرضا غالمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند

شماره آگهی: 16987 شماره م الف: 1453

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 140160326034000635 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمحسین کتابی مصمم 
فرزندمحمد حسین بشماره شناسنامه 432 صادره ازهمدان درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 55507/02 مترمربع قسمتی از پالک 132 اصلی پالک فرعی از اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 564 فرعی از 132 اصلی واقع در بخش پنج حوزه ثبت ملک همدان ناحیه دوخریداری از مالک رسمی آقای بیرام خدابنده لو محرز گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشد می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خودرا 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 ات در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/05/10 * تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/25 * رئیس اداره ثبت اسناد وامالک - حمید سلگی

شماره آگهی: 16915شماره م الف: 734

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 1401/1006مورخ04/21/ 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 بهزاد طهماسبی 
افشــار فرزند عطاء اهلل به شــماره شناســنامه 149صادره ازاســدآباد در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 34067/10 متر مربع در قســمتی از پالک 38 اصلی جهت الحاق به 
پالک28 فرعی از 38 اصلی واقع دراسدآباد اراضی روستای دولت آباد خریداری از مالکان رسمی آقای بهروز خسروپور و قدرت اله مرادی لطیف محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 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 1401/05/10 * تاریخ انتشار دوم 1401/05/25 * رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد- سیروس قلی زاده

شماره آگهی: 16920شماره م الف: 236

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی: برابــر رای شــماره 140160326009000431 مورخه 
1401/05/22 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مهدی خلیلی فرزند تقی بشماره شناسنامه 5020049557 صادره از فامنین در یک باب خانه به مساحت250 متر مربع پالک 104/1355 اصلی واقع در بخش پنج همدان حوزه ثبت 
ملک فامنین خریداری از مالک رســمی آقای احمد راســخی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این ادره تســلیم و پس از اخذ رســید 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: 1401/05/25 * تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/13 * رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین
شماره آگهی:16996شماره م الف: 151

آگهی موضوع اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 :  برابر رای شماره 1401/02/236 هیئت اجرای قانون الحاق 
مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مســکن مصوب 1388 مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همــدان ناحیه 2 تصرفات مالکانه بــال معارض متقاضی 
دانشگاه علوم پزشکی در شش دانگ یک باب خانه بهداشت به مساحت 556/59 متر مربع پالک 1260 فرعی از 11اصلی واقع در حومه بخش دو حوزه ثبت ملک همدان ناحیه 
2 پالک محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/05/25

حمید سلگی - رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شهرستان همدان
شماره آگهی:16998 شماره م الف: 826

آگهی مفقودی
کارت پرسنلی آموزش و پرورش اینجانب امیر حسین 
پوینــده روان بــه کد ملــی 4040026837 و کد پرســنلی 
12054663 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است
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  1401 مـــرداد   25 سه شـــنبه   
 ســـال دوازدهـــم  شـــماره 2369 

صادرکننده نمونه محصوالت دانش بنیان استان همدان؛

نخستین تولیدکننده استارتر  در ایران
سایت جدید در پارک علم و فناوری در دست پیگیری

 - کاردانــش  گــروه  ســپهرغرب، 
مدیرعامــل  ترابی مهــوش:  طاهــره 
بــا  بهینه ســاز  الونــد  مــدار  شــرکت 
اشاره به تولید ســاخت استارترهای 
متفــاوت  کارکردهــای  و  مختلــف 
گفت: با اجرای طرح توســعه، تولید 
محصــول از ماهی 400 دســتگاه به 
هزار دســتگاه و تعداد اشتغال از 16 

نفر به 67 نفر خواهد رسید.
آبان ماه سال 1389 بود که عطف 
بــه نامه شــماره 40768/181333 

 123 اصــل  اجــرای  در   1387/10/8 مــورخ 
قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران، قانون 
حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و 
تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات که با عنوان 
از شــرکت های دانش بنیــان و  الیحــه حمایــت 
تجاری ســازی نوآوری هــا و اختراعات به مجلس 
شورای اسالمی تقدیم شده بود، با تصویب در 
جلســه علنی روز چهارشنبه مورخ 1389/8/5 
و پس از تأیید توسط شورای نگهبان، به عنوان 
یــک قانــون به دولــت ابالغ شــد اما با گذشــته 
بیــش از 12 ســال از تصویــب این مــاده قانونی 
به عنوان مرجع، همچنان با کنکاش در فعالیت 
برخی شــرکت های دانش بنیان، آنچنان که باید 
و شــاید شاهد اجرایی شــدن این حمایت ها در 

بخش های مختلف نبوده ایم.
شــرکت  مدیرعامــل  بــا  شــماره  ایــن  در 
گفتگویــی  بهینه ســاز  الوندمــدار  دانش بنیــان 
دلیــل  بــه  کــه در حــال حاضــر  ترتیــب دادیــم 
فراهم نبودن بســتر صادرات ســودآور، بخشی 
از محصــول خــود را در ترکیــه مونتــاژ کــرده و 

متأسفانه به نام این کشور تولید می کند.
در ادامه شرح این گفت و گو را می خوانید:

محمــد ملک محمــدی بــا بیــان اینکــه ایــن 
شــرکت در ســال 1387 تأســیس شــده، گفت: 
کار خود را در زمینه اتوماســیون صنعتی آغاز و 
در ادامــه برای شــرکت آب و فاضالب، سیســتم 

اتوماسیون مخازن آب را طراحی کردیم.
بــا  ایــن سیســتم  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ایــن  ســرریز  از  بی ســیم  فنــاوری  از  اســتفاده 
مخــازن جلوگیری می کــرد، افزود: طــی قرارداد 
منعقد شــده با شــرکت آب و فاضالب در سطح 
ملی، این دســتگاه در ســه هزار و 500 ایستگاه 

در 9 استان نصب شد.
وی عنــوان کرد: ســه ســال پیاپــی به عنوان 
کارآفرین برتر ملی و دو سال نیز به عنوان فناور 

برتر در کشور شناخته شدیم.

این فناور برتر همدانی با اشــاره به موفقیت 
در جشــنواره شــیخ بهایی در کشــور، ابــراز کرد: 
در  بــر کســب موفقیت هــای گوناگــون  عــالوه 
ســطح ملی حــدود 14 مورد ثبت اختــراع داریم 
بــه مرحلــه  ایــن محصــوالت  از  کــه 13 مــورد 

تجاری سازی رسیده اند.
بــا بیــان اینکــه در ســال 91  ملک محمــدی 
کارخانه ســاخت اســتارتر توســط این شرکت با 
همــکاری یک شــرکت ایتالیایــی احــداث کردیم 
تشریح کرد: متأسفانه با آغاز تحریم ها در سال 
92 ایــن شــرکت از ادامــه همــکاری بــا مــا برای 

ساخِت استارتر منصرف شد.
وی ادامه داد: بر این اســاس کار را خودمان 
ادامه داده و در ســال 95 موفــق به تولید یک 
محصول دانش بنیان جدید شده و از سال 97 

نیز صادرات آن را آغاز کردیم.
مدیرعامــل شــرکت الوندمــدار بهینه ســاز با 
اشــاره به اینکه خوشــبختانه ســال گذشته نیز 
توانســتیم در حــوزه محصــوالت دانش بنیــان 
عنــوان صادرکننــده نمونــه اســتان همــدان را 
به خــود اختصــاص دهیم، تشــریح کــرد: آنچه 
مــا تولیــد کردیــم اســتارتر و درایــو مورتوهــای 
سیســتم های  درایــو  و  اســتارترها  الکتریکــی، 
اینورترهای خورشیدی و شارژر های ماشین های 

الکتریکی است.
شــارژر های  اینکــه  بیــان  بــا  ملک محمــدی 
ماشین ها الکتریکی ما در کشور ترکیه خواهان 
کــرد: خوشــبختانه هــر  ابــراز  بســیاری داشــت 
 CE آنچــه تولیــد کردیــم همگــی از گواهینامــه
اســتانداردها  باالتریــن  و  اروپــا(  )اســتاندارد 
ســطح  در  الکترونیــک  محصــوالت  حــوزه  در 
کــرد:  تصریــح  هســتند،  برخــوردار  بین الملــل 
امیدواریم طی ســال جاری از طریق ســایتی که 
در کشــور ترکیه ایجاد کردیم صادرات محصول 

به کشورهای اروپایی محقق شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن شــرکت جــزء 

نخســتین شــرکت هایی اســت کــه در 
پــارک علم و فنــاوری همدان مســتقر 
شــده و از طریــق همیــن زیرســاخت 
کار خــود را پیش بردیــم گفت: هنگام 
خصــوص  تحریم هــا  در  بــا  مواجهــه 
صادرات محصول از کشــور با مشکل 
بازگشت ارز حاصل از فروش محصول 
رو به رو شــدیم بنابراین برای ســهولت 
را در کشــور  در کار، ســایت مونتــاژی 
ترکیــه بــا پایــه کار در ایــران راه اندازی 

کردیم.
ایــن فنــاور همدانــی بــا اشــاره بــه اینکه در 
حــال حاضــر محصــول در کشــور ترکیــه بــا یک 
برند ثبت شــده ایرانی به کشــورهای آذربایجان، 
و  ســوریه  عــراق،  تاجیکســتان،  ارمنســتان، 
قطــر صادر می شــود گفــت: از بازار ترکیــه برای 
دســتیابی بــه بازارهــای بین المللــی اســتفاده 

کردیم.
ملک محمدی با تأکید بر اینکه در حال حاضر 
هــر آنچــه در ایران تولید در کشــور ترکیه مونتاژ 
می شــود افــزود: با اطمینان عــرض می کنم که 
توســعه تولیــد و صادرات ایــن محصول درآمد 

ارزی باالیی دارد.
وی بــا بیان اینکــه در حال حاضــر تولید این 
محصــول 400 دســتگاه در مــاه اســت امــا در 
تــالش بــرای افزایــش تولیــد بــه هزار دســتگاه 
هســتیم خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 16 نفر 
به صورت مســتقیم در این شــرکت مشغول به 
کار هســتند بنابراین با طرح توسعه، پیش بینی 

شده این عدد به 67 نفر خواهد رسید.
مدیرعامــل شــرکت الوندمــدار بهینه ســاز با 
اشــاره به اینکه ســاخت ســایت جدیــد دیگر در 
پارک علم و فناوری اســتان در دستور کار است، 
تشــریح کــرد: بــا راه انــدازی ایــن ســایت تعداد 
محصوالت تولیدشــده در ماه به هزار دستگاه 

می رسد.
ملک محمــدی در خصوص وضعیت حمایت 
از شــرکت های دانش بنیــان در اســتان همدان 
گفت: از آنجا که فضای اقتصادی کشور و به تبع 
آن دولــت مناســب نیســت، نمی تــوان انتظــار 
داشت که پارک های علم و فناوری در این زمینه 
بتوانند حمایت مالی باالیی داشــته باشــند اما 
همچــون  معنــوی  حمایت هــای  خصــوص  در 
فراهم کردن بســتر برای حضور در نمایشــگاه و 
درعین حال ایجاد ارائه مشاوره  های اقتصادی، 
گام هــای مؤثری از ســوی پارک برداشــته شــده 

است.

خانواده - کاردانش

والدین حمایت گر، پله ای بر موفقیت فرزندان

زندان خود به جای ماهی دادن  به فر
ید ی بیاموز ماهیگیر

ســپهرغرب، گــروه خانواده - عطیــه صفی  زاده: 
یــک روان شــناس اجتماعی بــا بیان اینکــه والدین 
اگر می خواهند فرزندانشــان در آینده فرد موفقی 
باشــد بــه اصطــالح معــروف بایــد بــه جــای ماهی 
دادن ماهیگیری را به آن ها بیاموزند، گفت: در این 
راســتا فرزنــد می تواند مهارت هایی را کــه فراگرفته 
در موقعیت هــای مختلــف به کار گیــرد و در مقابل 

مشکالت زندگی تاب آور شود.
اصول تربیتی پــدر و مادر، در موفقیت فرزندان 
تأثیر مســتقیم و بســزایی از خود برجــای می گذارد 
به گونــه ای کــه والدیــن بر حســب دانــش و تجربه 
قبلــی و با تکیه بر روش هــای تربیتی خود، درصدد 
تربیت فرزندی کامل و موفق برمی آیند و از ســوی 
دیگــر، نحوه تعامــل و ارتبــاط والدین بــا فرزندان، 
یکــی از مؤلفه هــای تأثیرگــذار بــرای تحویــل دادن 

فرزندانی سالم و متعهد به جامعه است.
پدر و مادری که اصول تربیتی درست را در پیش 
گرفته اند، عالوه بر برقراری ارتباط و تعامل عمیق و 
قــوی با فرزند خود، در جهت شناســایی نیازهای او 
اقدامــات الزم را بــه کار می گیرند چراکه این دســته 
از والدیــن چتــر حمایتی خود را به صــورت کامل، بر 
سر فرزندان خود باز می کنند و زمینه ساز و سکوی 
به شــمار  خــود  فرزنــدان  موفقیــت  بــرای  پرتابــی 
می رونــد. در مقابل، پدر و مادری که اصول تربیتی 
درســتی را در پیــش نگرفته انــد، در تعامل و ارتباط 
با فرزند خود، صمیمیت کمتری داشــته و در ادامه 
ایــن رونــد، به تدریــج یک شــکاف و خــأ عاطفی را 

میان بچه ها و والدین ایجاد می کنند.
رفتــار و حضــور پــدر و مــادر عــالوه بــر تربیــت 
فرزندان، در ابعاد مختلف بر زندگی آن ها نیز بسیار 
تأثیرگذار است و عدم حضور یا مؤثر نبودن هر یک 
از والدین، باعث بروز آســیب در زندگی و جنبه های 
مختلف شــخصیتی فرزندان می شــود. حضور گرم 
و صمیمانــه والدیــن تأثیــر بســزایی در شــخصیت 
به صــورت  بچه هــا  و  گذاشــته  برجــای  فرزنــدان 
ناآگاهانــه یا آگاهانه، خصوصیات بســیاری از پدر و 

مادر خود را به ارث خواهند برد.
نحوه صحبت و نوع رفتار پدر و مادر با فرزندان، 
بســتری مناســب بــرای تحریک احساســات و رشــد 
آن ها را فراهم می آورد. در یک نگاه کلی، پدر و مادر 
آینه تمام قــد و مهم ترین الگوی فرزندان به شــمار 

می آینــد و بچه هــا رفتــار والدیــن خــود را از نزدیک 
لمــس نمــوده و آن را تقلیــد و تکــرار می نمایند. بر 
این اساس، ارتباط و تعامل مناسب و احترام قائل 
شــدن پدر و مــادر بــرای یکدیگر، ســبب فراگیری و 
آموزش ارتباطات ســالم و حفظ احترام در فرزندان 

می شود.
حــال بــا موضــوع نقــش والدیــن بــر موفقیــت 
فرزنــدان با تعــدادی از نخبگان همدانی و ســپس 
یک روان شــناس اجتماعی به گفت وگو نشسته که 

نتیجه را باهم می خوانیم؛
یــک نخبه همدانی بــا بیان اینکه چندین ســال 
اســت در بخــش تولیــد دارو و مکمل هــای طبیعی 
فعالیــت دارم، عنــوان کــرد: بعد از پذیرفته شــدن 
در رشته طب سنتی و گیاهان دارویی به این حوزه 
عالقه مند شــدم و پس از ســال ها تالش توانستم 

شرکتی در این زمینه تأسیس کنم.
بابــک عزتی رنجبــر با بیــان اینکه طی کــردن این 
مســیر دشــوار را مدیون خانواده ام هســتم، اظهار 
کرد: قطعــا پدر و مادر نقش بســزایی در موفقیت 
فرزنــدان دارنــد و می تواننــد بــا حمایــت مــادی و 

معنوی خود مسیر را برای آن ها هموار سازند.

   ابــراز امیدواری والدین مســیر ســخت را 
هموار می کند

وی با بیان اینکه والدین بنده به خصوص مادرم 
در تمــام مراحــل زندگــی بــا حمایت هــای عاطفــی 
و معنــوی خــود همــراه مــن بــوده، اذعــان کــرد: 
خانواده هــا می توانند بــا ابراز امیــدواری، فرزندان 
خود را برای رســیدن به اهداف و عالقه مندی های 

خود یاری و همراهی کنند.
مدیرعامــل شــرکت بــادران طــب کوهســتان با 
بیان اینکه هر بار در حوزه های مختلف که شکست 
بــا  خانــواده  می شــدم  ناامیــد  یــا  و  می خــوردم 
حمایت های خود من را یاری می کردند، اظهار کرد: 
در حــال حاضــر که بــه اهداف رســیدم خانــواده ام 
احساس خوبی از اینکه زحماتشان به ثمر نشسته 

دارند.
عزتی رنجبــر بــا بیــان اینکــه والدیــن می تواننــد 
بــا افزایــش حــس اعتمادبه نفــس، عزت نفــس و 
آزادی عمل احســاس ارزشــمندی و مفید بودن را 
بــه فرزندان خــود القا کنند، عنوان کــرد: والدین با 

دادن آزادی عمــل در حوزه هــای مختلف رفتاری و 
تفکری به فرزندان فرصت شکوفایی استعداد ها را 

به آن ها می دهند.
وی با بیان اینکه والدین بستر انتخاب عمل را از 
فرزنــدان خود می گیرند در واقع خالقیت آن ها را از 
بیــن می برند، مطرح کرد: داشــتن خانواده موفق، 
شــرط الزم برای موفقیت فرزندان اســت اما شــرط 

کافی و الزامی نیست.
وی بــا بیــان اینکه داشــتن بنیان قــوی عاطفی 
در خانــواده تأثیــر بســزایی بــر موفقیــت فرزنــدان 
دارد، ابــراز کرد: اگر خانواده ای دوســت دارد فرزند 
موفقی داشــته باشــد باید در وهله نخســت خود 

به عنوان الگو در این مسیر حرکت کند.

   در تمــام مراحــل زندگــی و کار خانــواده 
حامی من بودند

دیگــر نخبــه همدانــی با بیــان اینکــه بالــغ بر 6 
ســال اســت که وارد بــازار کار شــده ام، مطرح کرد: 
خوشــبختانه تاکنــون دو گواهــی ثبــت اختــراع در 

حوزه برداشت گردو کسب کرده ام.
سعید عزیزی شریف آبادی با بیان اینکه در حال 
حاضــر در ایــران تنها فرد در کشــور هســتم که این 
دســتگاه را تولید می کند، اذعان کرد: از کودکی به 
دلیل مرتبط بودن شــغل پدرم به باغداری و اینکه 
بــا مشــکالت گــردو کاران کامًا آشــنا بــودم به این 

حوزه عالقه مند شدم.
وی بــا ابراز اینکــه در تمام مراحــل زندگی و کار، 
خانــواده حامی من بودند، ابراز کــرد: پدر و مادرم 
برای ادامه مسیر به من انگیزه می دادند و ازلحاظ 
معنــوی و عاطفــی حمایتــم می کردنــد؛ در تمــام 
مراحــل زندگــی و کاری بــا تشــویق و حمایت هــای 
خود باعث  شــدند دلگرم شــوم و مسیر را با قدرت 

طی کنم.
از  مرحلــه  هــر  در  گفــت:  همدانــی  نخبــه  ایــن 
زندگــی که به موفقیت دســت یافتــم خانواده ام از 
اینکــه تالش هایم بــه ثمر رســیده ذوق می کردند، 
عنــوان کــرد: از طرفی دیگر زمانی هم که شکســت 
می خوردم یا ناامید می شــدم به من انگیزه داده و 
تشویقم می کردند تا مجددًا برای اهدافم بجنگم.

عزیزی شــریف آبادی بیان کرد: قطعا تالش های 
شــبانه روز افــراد در کنار حمایت معنــوی و عاطفی 

والدیــن می توانــد نتایــج درخشــانی بــه ارمغــان 
داشته باشد.

   ســه دســته والــد بــر آینــده فرزنــدان و 
موفقیت آن ها تأثیرگذار هستند

در ادامــه روان شــناس اجتماعی با بیــان اینکه 
سه دســته والد بر آینده فرزندان و موفقیت آن ها 
تأثیرگــذار هســتند، اذعــان کرد: والدیــن درجه یک 
شــامل پدر، مــادر، خواهر، بــردار و اقــوام، والدین 
درجــه دو شــامل مربی های مهد کــودک و دبیران 
مدرسه، والدین درجه سه گروه هم ساالن و رسانه 

هستند.
علی شــریفی یزدی بــا اذعان بر این که این ســه 
گــروه در موفقیت و یــا عدم موفقیــت افراد نقش 
دارنــد، عنــوان کــرد: ازآنجایی کــه بنــای زندگــی هر 
فــردی از خردســالی تا هســت ســالگی در خانواده 
گذاشته می شــود، بالغ بر80 درصد، والدین درجه 

یک بر زندگی کودکان مؤثر خواهند بود.

   شــیوه تربیت والدین بــر زندگی فرزندان 
مؤثر خواهد بود

وی بــا تأکیــد بــر اینکه شــیوه تربیــت والدین بر 
زندگی فرزندان مؤثر خواهد بود، ابراز کرد: والدین 
مهارت هــای مختلف زندگی ازجملــه تصمیم گیری، 
مســئولیت پذیری و غیــره را بــه کــودکان خــود یاد 

می دهند.
این روان شناس اجتماعی با بیان اینکه فراگیری 
مهارت هــا بر موفقیت یــا عدم موفقیــت فرد مؤثر 
خواهند بود، تصریح کرد: برای رسیدن فرزندان به 
موفقیت، الزم است حداقلی از امکانات برای آن ها 

توسط والدین فراهم شود.
شــریفی یزدی با بیان اینکه والدین تا 35 درصد 
بــر موفقیــت فرزنــد اول خــود مؤثر خواهنــد بود، 
تصریح کــرد: در فرزند دوم این مقدار به 15 درصد 
تنــزل پیــدا می کنــد چراکه فرزنــدان بزرگ تــر نقش 
مهم تــری بــر موفقیت فرزنــدان کوچک تــر خواهند 

داشت.
وی بــا بیان اینکــه والدین با تربیــت فرزند اول، 
والــد فرزند دوم خود را هم تربیت می کنند، اذعان 
کرد: به همین دلیل خانواده ها بســیار بر موفقیت 

فرزندان خود تأثیرگذار خواهند بود.
این روان شناس اجتماعی با بیان اینکه والدین 
اگر می خواهند فرزندانشــان در آینده فرد موفقی 
باشــد بــه اصطــالح معــروف بایــد بــه جــای ماهی 
دادن ماهیگیری را به آن ها بیاموزند، گفت: در این 
راســتا فرزنــد می تواند مهارت هایی را کــه فراگرفته 
در موقعیت هــای مختلــف به کار گیــرد و در مقابل 

مشکالت زندگی تاب آور شود.
حــال بــا توجــه بــه آنچه گفته شــد بدون شــک 
یکــی از مهم تریــن عوامل تأثیرگــذار در موفقیت و 

پیشــرفت فرزندان، خانــواده و به خصوص والدین 
آن ها هســتند، زیرا اولین الگــوی رفتاری فرزندان و 
محل رشد آن ها کانون خانواده است. ولی باید به 
ایــن نکته هم توجه کنیم که شــرط موفقیت صرفا 
داشــتن یــک خانــواده موفــق و یــا خواهــر و برادر 
موفق نیســت. این  ها تنها برخی از عواملی هستند 
که می توانند بســتر مناســبی برای کسب موفقیت 

در زندگی را فراهم کنند.
والدیــن الگوهــای فرزنــدان خــود هســتند که 
کــودکان از آن ها پیروی می  کننــد و با وجود آن که 
پــدر و مــادر تالش می کننــد رفتارهاى خــوب را به 
آن هــا آمــوزش دهند، ولی فرزندان شــیوه و رفتار 
می کننــد؛  پیــروی  آن  از  و  کــرده  نــگاه  را  والدیــن 
بنابرایــن پــدر یــا مــادر باید الگــوی مناســبی برای 
فرزنــدان خود باشــند و بدین صورت بــه موفقیت 

آن ها کمک کنند.
از طرفــی دیگــر در موفقیــت فرزنــدان حمایــت 
عاطفــی و معنــوی مهم تر از حمایت اســت هرچند 
بــرای  امکانــات حداقلــی  و  ابزار هــا  بایــد  والدیــن 
فرزنــدان خــود را فراهم کنند اما در وهله نخســت 
والدیــن باید با فراگیری روش هایــی اعتماد و عزت 
نفــس فرزندان خود را افزایش دهند چراکه همین 
اعتمادبه نفــس و فراگیــری مهارت هــای  افزایــش 
مختلــف باعــث می شــود فرزنــدان بــه موفقیــت 

برسند.

تولید پوشاک سوپر جاذب ضد بوی عرق در کشور
پژوهشــگران  کاردانــش:  گــروه  ســپهرغرب، 
طراحــی  بــه  موفــق  شــریف  صنعتــی  دانشــگاه 
پوشاکی شده اند که خاصیت ضدتعریق دارد. این 
پوشــاک دارای ســوپر جاذب ضد بوی عرق است و 
مخصوص افراد دچار تعریق بیش از حد و افرادی 
که نســبت به رد تعریق روی پوشاک خود حساس 

هستند، طراحی شده است.
غ التحصیــالن  فار و  دانشــجویان  از  جمعــی 
دانشــگاه شــریف از ســال 1398 بــا تاســیس یــک 
شــرکت فعالیت خود را در زمینه پوشــاک پیشرفته 
آغــاز کرده انــد. ایــن شــرکت که عضــو پــارک علم و 
و  توســعه دهنده  اســت،  دانشــگاه  ایــن  فنــاوری 
عرضه کننده پوشــاک ضدتعریق برای نخســتین بار 

در کشور است.
بیــش از چهــار درصــد مــردم در دنیــا به ویــژه 
در ایــران دچــار معضــل تعریــق بیــش از حــد یــا 
بــوی  و  تعریــق  رد  هســتند.  هایپرهیدروزیــس 
عــرق همــواره موجــب دوری این افــراد از اجتماع 

می شــود و این موضوع عــالوه بر تأثیــر در میزان 
اعتمــاد به نفــس افــراد باعــث بــروز بیماری هــای 
ایــن معضــل  بــرای حــل  پوســتی نیــز می شــود. 
روش هــای مختلفی وجود دارد کــه ازجمله آن ها 
می تــوان بــه تزریق بوتاکــس به ناحیــه زیربغل یا 
جراحــی غدد اشــاره کــرد که ایــن روش ها بســیار 
بــدن  طبیعــی  عملکــرد  در  و  هســتند  تهاجمــی 

اختالل ایجاد می کنند.
»طراحــی  بــا  شــریف  دانشــگاه  پژوهشــگران 
پوشاک ضدتعریق« به دنبال روشی رفتند تا عالوه 
بــر این که به عنوان روش غیرتهاجمی مانعی برای 
تعریق نباشد،  بلکه موجب می  شود فرد به صورت 
طبیعــی عرق کند. قابل ذکر اســت کــه نمونه های 
داخلی به صــورت غیر تکنولوژیک هســتند و صرفا 
از پالســتیک بــرای ممانعــت نشــت عرق اســتفاده 
می کننــد کــه باعــث کاهــش طــول عمــر پوشــاک، 
گرمای شــدید و بو گرفتن پالســتیک در بلند مدت 

می  شود.

قســمت داخلی پارچه این پوشــاک کــه با بدن 
در ارتبــاط اســت، آبدوســت بــوده و باعــث جذب 
عــرق می شــود و الیه بیــرون لباس آب گریز اســت 
و مانــع از نشــت عــرق به لبــاس اصلی می  شــود. 
همچنیــن این نوع پارچه تنفس پذیری باالیی دارد 
و هــوا و بخــار آب از آن بــه راحتی عبــور می کند و 
فرد احســاس گرما نمی  کند. در طراحی این پارچه 
بــه خاصیــت آنتی باکتریــال بودن آن توجه شــده 
اســت. در الیــه داخلی این نوع پوشــاک  نیز ســوپر 
جاذب هایــی وجــود دارد کــه بــوی عــرق را جــذب 

می کند.
بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه شریف؛ تمام 
مــواد مصرفــی بــه کار رفتــه در این پوشــاک تولید 
داخل اســت. همچنین این محصــول دانش بنیان 
بــه مرحلــه تجاری ســازی رســیده و در حــال حاضر 
شرایط صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس 
مهیا شده است که با تحقق آن شاهد ارزآوری برای 

کشور خواهیم بود.

استفاده از مار رباتیک در جراحی های پیچیده
محققــان  کاردانــش:  گــروه  ســپهرغرب، 
می گویند ربات های شــبیه به مار می توانند در 
جراحی های مختلف برای نجات جان انسان ها 
مــورد اســتفاده قــرار گیرند و فقط هــم به این 
حوزه محــدود نمی شــوند و کاربردهای مفید 

زیادی دارند.
وقتــی صحبــت از رباتیــک می شــود، به نظر 
الهــام  مارهــا  از  اغلــب  مهندســان  می رســد 
می گیرنــد. در گذشــته، ربات های شــبیه به مار 

را دیده ایــم کــه خطــوط لولــه را در کــف اقیانوس 
تعمیر می کنند. همچنین ماشــین های الهام گرفته 
شده از مارها که در شن و خاک چاله حفر می کنند 
و ربات هــای مار مانند که در مواقع اضطراری قابل 

استفاده هستند.
  ربات های باریک، انعطاف پذیر و قابل توسعه
طبــق یــک بیانیــه مطبوعاتــی، اکنــون تیمی به 
رهبــری »جســیکا برگنر-کهرس« مدیر آزمایشــگاه 
رباتیــک »کانتینیوم« )Continuum( در دانشــگاه 
 ،)Toronto Mississauga( »تورنتو میسیســاگا«
باریــک،  بســیار  ربات هــای  ســاخت  حــال  در 
انعطاف پذیر و قابل توســعه هستند که می توانند 
توسط پزشکان برای نجات جان انسان ها استفاده 
شــوند. این ربات ها این کار را با دسترســی به نقاط 
صعب العبور بدن و دور از دســترس انســان انجام 

می دهند.
محققــان می گویند، یک جــراح مغز و اعصاب را 
در نظــر بگیریــد که نیاز بــه برداشــتن تومور مغزی 
دارد. جراح با اســتفاده از یک ابزار ســنتی و ســفت 
و ســخت باید با دنبال کردن مســیری مســتقیم در 

مغز به توده سرطانی برسد که خطر نفوذ و آسیب 
رساندن به بافت حیاتی را در پی دارد.

جســیکا روزی را پیش بینــی می کنــد کــه یکــی از 
ربات هــای مــار مانند بــا هدایت یــک جــراح بتواند 
مســیری پر پیچ و خم را در اطراف بافت حیاتی طی 
کنــد و به ســالمت و ایمــن به محل دقیــق جراحی 

برسد.
ایــن ربات هــا، تومورهــای مغــزی کــه قبــًا  بــا 
غیرقابل عمل بودند، به طور ناگهانی قابل جراحی 
می شوند. این کار کوچکی نیست و می تواند روزی 
صنعــت پزشــکی را متحول کند. محققــان حتی در 
حال کار بر روی مدل های نیمه مســتقلی هســتند 
که روزی می توانند خودشان راه را پیدا کنند و خود 

را راهنمایی کنند.
البتــه جراحــان بایــد ایــن ربات هــا را در جهــت 
درســت هدایت کنند، اما این ربات ها نیز می توانند 
در  موانــع  از  اجتنــاب  بــرای  خــود  حســگرهای  از 
مسیرشــان اســتفاده کننــد. بنابراین توســعه این 
ربات هــا، عمل هــای جراحــی را آســان تر و ایمن تــر 

می کند.

  ســه ســؤالی کــه کار محققــان را هدایت 
می کند

جســیکا می گویــد بــرای دســتیابی بــه ایــن 
هــدف واال، کار خــود را با هدف پاســخ به ســه 

سؤال زیر هدایت می کند:
را  پیوســته  ربات هــای  می توانیــم  چگونــه 
کنترل کنیم، به طوری که آن ها با دقت بیشتری 
در محیط هــای محــدود و پر پیــچ و خم حرکت 

کنند؟
چگونه می توانیم رابط شهودی تری بین انسان 
و ربــات طراحــی کنیــم؟ آیــا می توانیم به یــک ربات 

کامًا خودمختار دست پیدا کنیم؟
چگونــه می توانیــم از چندیــن ربات پیوســته در 
پشت سر هم برای تکمیل یک کار مشترک استفاده 

کنیم؟
محققــان همچنیــن در حــال آزمایــش اشــکال 
جدیــدی از ربات هــای شــبیه بــه مــار هســتند کــه 
حتــی ماهرانه تــر و توســعه پذیرتر هســتند. یکی از 
مدل های اخیر از اوریگامی)هنِر تا زدن ژاپنی( الهام 
گرفته شــده اســت، به این معنی که بســیار ســبک 
اســت و می تواند تا 10 برابر بیشتر از طرح های دیگر 
توســعه یابــد. ایــن ویژگــی آن را بــرای برنامه های 

جستجو و نجات ایده آل می کند.
واضح است که مارهای رباتیک می توانند در اشکال 
و اندازه هــای مختلــف بــا طیــف وســیعی از کاربردها 
تولید شــوند. این بدان معنی است که ظرفیت آن ها 
بــه یک صنعت محدود نمی شــود. در واقع، توســعه 
این ربات های چندمنظوره ممکن است زندگی ما را در 
آینده متحول و بسیاری از کارهای پیچیده را ساده کند.



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.
عیون اخبار الرضا علیه السالم: ج 2، ص 182

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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پژوهشگران دانشگاه تهران موفق به کشف شهر تاریخی اوجان 
و پایتخت تابستانی ایلخانان شدند

پژوهشــگران  گردشــگری:  گــروه  ســپهرغرب، 
باســتان شــناس دانشــگاه تهران پس از 10 سال 
بررســی و کاوش میدانی، موفق به کشــف شــهر 
تاریخــی اوجــان و پایتخت تابســتانی ایلخانان در 

استان آذربایجان شرقی شدند.
دانشــگاه  باستان شناســی  پژوهشــی  گــروه 
تهــران بــه سرپرســتی دکتــر رحیــم والیتــی عضو 
هیــأت علمــی گــروه باستان شناســی دانشــکده 
ادبیــات و علــوم انســانی موفــق شــدند پــس از 
10 ســال بررســی و کاوش میدانــی، شــهر تاریخی 
اوجان را شناســایی و بخشــی از ارگ حکومتی آن 

را از دل خاک بیرون بکشند.
اوجــان یکــی از شــهرهای اســتان آذربایجــان 
شــرقی در دوره ســلجوقیان و ایلخانــان مغــول 
بوده که در حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
کــرده  ایفــا  را  مهمــی  بســیار  نقــش  مقطــع  آن 
اســت، به  طوری که غازان خان پادشــاه مشــهور 
و فرهنــگ دوســت مغــول در دوره ایلخانــی در 
این شــهر ســاخت و ســازهایی انجام داده و آن را 

»داراالسالم« نامید.
شــهر تاریخــی اوجــان کامــًا مدفــون در خاک 
اســت که با تالش ها و پژوهش های انجام شــده 
از ســوی هیأت باستان شناسی دانشــگاه تهران، 
بخشی از شــهر از جمله قلعه حکومتی، کاوش و 
از دل خــاک بیــرون آورده شــده و اکنون حفاظت 
از آن برعهــده اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان 

شرقی است.
سرپرســت ایــن تیــم باستان شناســی دربــاره 
ایــن کشــف تاریخــی گفــت: با توجــه به اســناد و 
شــواهد تاریخــی کــه دربــاره ایــن شــهر و قلعــه 
حکومتی ایلخانان وجود داشت، کار مطالعاتی و 
بررســی منطقه را از سال 1385 آغاز کردیم و تیم 
تحقیقاتی ما تا ســال 1395 مشــغول مطالعه و 
بررســی منطقه بودند و توانستند در چند مرحله 

کاوش، یافته های ارزشمندی به دست آوردند.
والیتی افــزود: در این بررســی و کاوش حدود 
95 هکتار از محوطه شــهر تاریخی اوجان از سال 
1385 تا 1401 مورد بررسی و کاوش میدانی گروه 

پژوهشی دانشگاه تهران قرار گرفت.
وی درباره چگونگی کشف شهر تاریخی اوجان 
توســط هیأت باستان شناســی دانشــگاه تهران، 

اظهار داشــت: اولین پژوهش دانشــگاه تهران در 
ســال 1385 با انجام فصل اول بررســی روشمند 
منطقــه  شــرقی  دهســتان  دو  باستان شناســی 
عمومــی اوجــان )شهرســتان بســتان آباد امروز( 

آغاز شد.
عضــو هیــأت علمــی گــروه باستان شناســی 
کشــف  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  تهــران  دانشــگاه 
تاریخی با بررســی بیش از 700 محوطه تاریخی 
منطقــه صــورت گرفتــه اســت، گفــت: در چهــار 
فصــل بررســی حــدود 700 محوطــه تاریخی با 
توصیف هــای  و  مهــم  مســتندات  از  اســتفاده 
ارائــه شــده از شــهر اوجــان در متــون تاریخی 
و جغرافیایــی بخصــوص تصویــری کــه نصــوح 
مطراقچــی نقاش ســلطان ســلیمان عثمانی از 
این شــهر ارائــه کرده اســت، محل دقیق شــهر 
تاریخــی اوجان توســط هیأت باستان شناســی 
باستان شناســی  بررســی  در  تهــران  دانشــگاه 
منطقه اوجان در ســال 1392 مورد شناســایی 

و مکان یابــی قرار گرفت.
مطالعاتــی  کار  اینکــه  یــادآوری  بــا  والیتــی 
طــول  ســال   10 مــدت  بــه  منطقــه  بررســی  و 
 10 ایــن  در  کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  کشــیده 
مــورد  مختلفــی  مناطــق  و  دهســتان ها  ســال 
بررســی و کاوش قــرار گرفتنــد تــا اینکــه پس از 
بررســی دقیــق و روشــمند و مکان یابی توســط 
در  تهــران  دانشــگاه  باستان شناســی  هیــأت 
ســال 1395، شناســایی و تعیین عرصه و حریم 
شــهر تاریخــی اوجــان بــا کاوش گمانه هایی در 
محــدوده شــهر کــه بــا آشــکار شــدن الیه هــای 
موقعیــت  شــهر  بســتر  و  معمــاری  و  فرهنگــی 
گمانــه بعدی را روشــن می کرد ادامــه پیدا کرد 
 1395 تابســتان  در  باستان شناســی  هیــأت  و 
از میــراث فرهنگــی اســتان  بــا دریافــت مجــوز 
آذربایجــان شــرقی و پژوهشــگاه وزارت میــراث 
فرهنگــی با حفــر 42 گمانه عرصه و حریم شــهر 
را در غرب جاده آســفالته روســتاهای دهستان 

اوجان غربی معین کرد.
وی بــه کشــف برخــی اشــیا در ایــن محوطــه 
)شــامل ظرف شکســته فقاع ایلخانی بــا تزئینات 
ســنگ فیــروزه( اشــاره کــرد و اظهار داشــت: این 
کاوش بــه لحــاظ معماری بســیار مهم اســت، هر 

چنــد ســفالینه ها و اشــیایی نیــز در ایــن منطقــه 
کشــف شــده اند امــا آنچــه کــه ایــن کاوش را بــا 
اهمیت می کند ارزش معماری و آثار معماری این 

شهر و قلعه حکومتی ایلخانان است.
وی افــزود: عــالوه بــر شناســایی 4 قبرســتان 
و  ایلخانــان  و  ســلجوقیان  دوره  از  اســالمی 
معاصر در محدوده عرصه شــهر، شناســایی ارگ 
و قلعــه حکومتی شــهر به عنــوان بزرگترین بنای 
باقیمانــده از زمــان تأســیس شــهر کــه در دوره 
ایلخانــان مرمــت و بازســازی شــده اســت دارای 
اهمیــت اســت. همچنیــن شــواهدی از دو بــرج 
آرامگاهــی از دوره ســلجوقی و ایلخانــی و محــل 
دســتکندی در جبهه غربی شــهر به دســت آمده 
اســت که احتمــاًال کارکرد غار معبــد بودایی دوره 

ایلخانی داشته است.
سرپرســت هیــأت باستان شناســی دانشــگاه 
بنــای  معمــاری  و  وضعیــت  تشــریح  بــا  تهــران 
کشــف شــده، گفــت: در ایــن دوره از کاوش هــا 
یــک مجموعــه معمــاری متشــکل از بــرج مــدور 
و دیوارهــای بیرونــی بنایــی بــزرگ قلعــه یــا ارگ 

حکومتی نمایان شد.
والیتــی بــا توضیــح اقدامــات انجام شــده در 
ســال 1401 گفــت: تصــور مــا از فضــای داخلــی 
قلعــه این بود که بر اســاس نمای بیرونی انتظار 
حکومتــی  قلعــه  داخلــی  فضــای  کــه  داشــتیم 
متشــکل از چند اتاق با دیوار ســنگی با مالط گچ 
باشــد ولی بعــد از شــروع کاوش و آواربرداری و 
پیدا شــدن ستون ها با پایه مربع، مشخص شد 
فضــای داخلــی قلعه از یک تاالر ســتون دار بزرگ 

تشکیل شده است.
وی یــادآور شــد: بر اســاس منابــع مکتوب در 
ایلخانــان، ورودی قلعــه در  دوره ســلجوقیان و 
جبهــه شــرقی بوده اســت اما پــس از کاوش این 
بخــش در عمق 30 ســانتی متری بخــش بزرگی از 
ســتون دروازه بــا گچ بــری و مقرنــس کاری بیرون 
آمد که پس از ادامه کاوش مشــخص شــد که در 
دوره صفویه ورودی شرقی قلعه پس از یک زلزله 
شدید و تخریب گسترده قلعه با یک دیوار سنگی 
به ســبک صفوی بسته شده و در مقابل از جبهه 
غربی ورودی دیگری به سبک معماری صفوی باز 

شده است.

در بی توجهی مسئولین و عدم به روزرسانی آثار سفالی رخ داد؛

سفال اللجین در کابوس نابودی
فروش هنر ارزشمند سفال با نازل ترین قیمت به کشور های همسایه

ســپهرغرب، گروه گردشگری - عطیه صفی  زاده: 
یــک ســفال گر اللجینــی بــا بیــان اینکه بیــش از 80 
درصد کارگاه های سفال تعطیل شدند، اظهار کرد: 
متأسفانه به دلیل عدم دسترسی به خاک سفال و 
حمایت مســئوالن، بسیاری از سفال کاران دست از 
کار کشــیده و کارگاه خود را تغییر کاربری می دهند 

و یا به صورت دائمی تعطیل می کنند.
اللجین که به شهر سفال معروف است، بیش از 
900 واحد ُخرد، کوچک و متوســط در حوزه تولید، 
تکمیل و فروش ســفال و سرامیک دارد؛ طوری که 
بیــش از 60 درصد مردم این شــهر در حوزه صنعت 
ســفال و ســرامیک اعــم از تولید، تکمیــل، فروش، 

صادرات و غیره فعال هستند.
اللجیــن دارای پیشــینه سفال ســازی 700 الــی 
یک هزار ســال اســت که درحــال حاضر ســفال گری 
به عنوان یکی از مهم ترین رشته های صنایع  دستی 

استان همدان شهرت جهانی دارد.
از دیربــاز صنعــت ســفال ایــران بــا نــام اللجیــن 
عجین شده است و هنرمندان این خطه از سالیان 
دور این هنر آبا و اجدادی را به نســل بعدی منتقل 
کرده انــد، به طــوری کــه امــروز اللجین آوازه بســیار 
دارد و در ســال 95 بــه نام شــهر جهانی ســفال به 

جهانیان معرفی شد.
امــروز ســفال تنهــا یــک هنــر نیســت، بلکــه یک 
صنعــت مهــم و اســتراتژیک اســت؛ صنعتــی که در 
گردشــگری  توســعه  و  اقتصــاد  در  اخیــر  ســالیان 
اللجین نقش مهمی داشــته و اکثر جوانان و مردم 
ایــن شــهر در کارگاه هــا و مراکــز فــروش مشــغول 
بــه فعالیــت بودنــد و اللجیــن یکــی از قطب هــای 

گردشگری و اقتصاد استان محسوب می شد.
اما درحال حاضر سفال اللجین به دلیل تعطیلی 
دوســاله بازار در پی شــیوع بیمــاری کرونا، افزایش 
هزینــه و مالیــات، تعدیــل نیرو و غیــره، حال خوبی 
نــدارد؛ چراکــه ایــن چالش هــا تأثیــر مســتقیمی بر 
وضعیــت معیشــتی مــردم گذاشــته اســت و امروز 
هنرمندان و فعاالن این عرصه چشم انتظار حمایت 

مسئوالن استان و وزارت گردشگری هستند.
ســفال گران  از  تعــدادی  بــا  راســتا  همیــن  در 
اللجینی به گفت وگو نشســته ایم که نتیجه را باهم 

می خوانیم:
یکی از ســفال گران اللجینی بــا بیان اینکه بالغ بر 
25 ســال اســت کــه در حــوزه ســفال و ســرامیک 
فعــال هســتم، عنوان کــرد: حال ســفال اللجین و 
ســفال گران اصــًا خوب نیســت و امســال به دلیل 
افزایش قیمت  کاالهای اساسی، مردم و مسافرها 
اســتقبال چندانی از وســایل تزئینی همانند سفال 

نمی کنند.
جــواد ارغوانی هادی با بیان اینکــه قیمت مواد 
اولیــه ازجملــه خاک نســبت به ســال های گذشــته 
چندین برابر شده اســت، ابراز کرد: هزینه های ثابت 
ازجمله ســوخت، آب، برق، حقوق، دستمزد و غیره 
نســبت بــه ســال های گذشــته چندین برابــر شــده 

است.
وی با بیان اینکه استقبال مردم از سفال سنتی 
کمتــر شــده و اکثــرًا تمایــل بــه خریــد ســفال های 
ســرامیکی دارنــد، اذعــان کــرد: هــر دوماه شــاهد 

افزایش و نوسانات قیمت مواد اولیه هستیم.
مدیر کارگاه سفال ارغوان با بیان اینکه افزایش 
بی رویــه قیمــت مــواد اولیــه باعــث گــران شــدن 
محصــول نهایی می شــود، افزود: در گذشــته اکثر 
مســافر هایی که به اللجین سفر می کردند با دست 
ُپــر ایــن شهرســتان را تــرک می کردنــد، امــا درحال 
حاضــر کمتــر فــردی قــادر بــه خریــدن محصوالت 

تزئینی و لوکس است.
ارغوانی هــادی بــا بیان اینکه بیــش از 80 درصد 
کارگاه هــای ســفال تعطیــل شــدند، اظهــار کــرد: 

متأسفانه به دلیل عدم دسترسی به خاک سفال و 
حمایت مســئوالن، بسیاری از سفال کاران دست از 
کار کشــیده و کارگاه خود را تغییر کاربری می دهند 

و یا به صورت دائمی تعطیل می کنند.
وی بــا بیــان اینکــه به دلیــل تعطیلــی و تبدیــل 
کارگاه ها بســیاری از نیروها و کارگران بیکار شــدند، 
عنوان کرد: به دلیل عدم حمایت دولت، سفالگران 
نمی تواننــد هنر خــود را به روزرســانی کنند؛ به طور 
مثــال درحــال حاضــر کوره هــای مــدرن ســفال در 
بازار هــای جهانــی موجــود اســت، امــا ســفالگران 

اللجینی نمی توانند آن را تهیه کنند.
ایــن ســفال کار همدانی بــا بیان اینکــه نفس های 
استفاده از سفال سنتی به شماره افتاده است و اکثر 
افــراد متقاضی اســتفاده از ســفال ســرامیکی و غیره 
هستند، اذعان کرد: به دلیل ظاهر لوکس این اجناس، 

بیشتر مردم از این نوع کاالها استقبال می کنند.
ارغوانی هــادی بــا بیــان اینکــه به دلیــل کاهش 
اســتقبال مردم کشــور هایی همچون عراق سفال 
اللجیــن را بــه نازل تریــن قیمــت می خرنــد، اظهــار 
کــرد: تولیدکننــدگان ســفال به دلیل کســادی بازار 
حاضر هستند هنر دست خود را به کمترین قیمت 

بفروشند.
   دالالن در بازار سفال زیاد شده اند

دیگر ســفال گر اللجینی با بیان اینکه متأســفانه 
دالالن در بازار ســفال زیاد شده اند و این امر سبب 
شــده کــه ســفال گران نتوانند به صورت مســتقیم 
با مشــتریان خارجی خود در ارتباط باشــند، اذعان 
کــرد: یکــی از دالیــل دیگــر عــدم ارتبــاط مســتقیم 
ســفال گران با خریداران، نداشــتن کارت بازرگانی و 

سخت گیری در این حوزه است.
اینکــه ســفال گران  بیــان  بــا  ابراهیمــی  مجیــد 
اللجینــی درحال حاضر با چالش های بســیار زیادی 
دســت وپنجه نرم می کنند، ابراز کرد: نرخ کمرشکن 
کاهــش  اولیــه،  مــواد  بی رویــه  افزایــش  مالیــات، 
متقاضیــان ســفال و غیــره باعــث شــده کــه حــال 

سفال گران خوب نباشد.
وی با بیان اینکه از ســال 1398 به دلیل شــیوع 
بیمــاری کرونــا و تعطیلی اصنــاف مختلف درآمد ما 
هــم به میــزان قابل توجهــی کاهش یافــت، یادآور 
شــد: اگــر مشــکالت و چالش هــای این حــوزه حل 
نشــود، باید شــاهد افول ایــن صنعــت در اللجین 

باشیم.
اکثــر  اینکــه  بیــان  بــا  همدانــی  ســفال گر  ایــن 
کارگاه های سفال در سال های اخیر تعطیل شدند 
و هم اکنون تعداد کارگاه های این شهرستان بسیار 
کم و محدود شــده اســت، اظهار کرد: این درحالی 
اســت که قرار بــود در دل این کارگاه ها نمایشــگاه 
برگــزار شــود و گردشــگران از آن دیــدن کننــد، امــا 

اکنون بالغ بر 90 درصد کارگاه ها تعطیل شدند.
دیگر ســفال گر اللجینی با بیان اینکــه بالغ بر 60 
درصــد هزینــه تولید افزایــش یافته اســت، تصریح 
کــرد: حقــوق کارگــر هم بالغ بــر 50 درصــد افزایش 
یافتــه اســت و ایــن امــر ســبب شــده که برخــی از 
کننــد؛  تعدیــل  را  خــود  نیروهــای  تولیدکننــدگان 

به طوری که قبًا در هر واحد حدود 28 نفر فعالیت 
می کردنــد، امــا درحــال حاضــر فقــط هشــت نفــر 

مشغول کار هستند.
احمد قاســم زاده با بیان اینکه هزینه های تولید 
افزایش یافته است اما بازار کشش ندارد که قیمت 
کاال هم به همان نسبت زیاد شود، اذعان کرد: این 
امر باعث شــده که ســود تولیدکنندگان به شــدت 

کاهش یابد.
وی با بیان اینکه هزینه اجاره بهای ساالنه مغازه 
از 50 به 600 میلیون تومان رســیده اســت، افزود: 
در ایــن راســتا بســیاری از کارگاه ها تعطیل شــدند 
و نیروهــای آن بــه شهرســتان های دیگــر مهاجرت 

کردند
   فروش و صادراتمان نامناسب است

قاســم زاده با بیان اینکــه این روزها وضع تولید، 
فــروش و صادراتمان نامناســب اســت، اظهار کرد: 
بــا توجه به وضعیــت گرانی مــواد اولیه و نوســان 
قیمت، تولید محصول با مشــکالتی روبه رو شــده، 
به نوعی کــه گاه حتی نمی توانیم لعــاب آماده هم 

پیدا کنیم.
بــا توجه به آنچه گفته شــد، اللجین که روزگاری 
بــا  این روزهــا  می شــد،  تلقــی  بیــکار  بــدون  شــهر 
مشکالت تأمین مواد اولیه، بازار فروش و صادارت 
محصوالت اصلی خود و نبود برندســازی مناســب 
در عرصه ســفال و سرامیک روبه رو است؛ گرانی گاز 
و اجــاره به حــدی به فعالیــن و هنرمنــدان صنایع 
دســتی در این شهرســتان فشــار آورده که شــاهد 
خــروج آن هــا از بدنــه صنایــع دســتی و ورود آن ها 
به مشــاغل دیگر هســتیم. زنگ خطری که به صدا 
درآمده اســت و درصورت عدم توجه به این موارد، 
همــدان  اســتان  در  را  اشــتغال  موضــوع  نه تنهــا 
می توانــد با چالش روبــه رو کند، بلکه نام و نشــان 
جهانی بر پیشــانی این شهرستان را نیز پاک خواهد 

کرد.
این روزهــا کوچک تریــن شــهر جهانــی جهــان با 
کــه  می کنــد  نــرم  دســت وپنجه  بزرگــی  مشــکالت 
یقینــا بــا کمی تــالش مضاعــف مســئوالن مرتبط، 
حل شــدنی است؛ زیرا افزایش تعرفه گاز، باال رفتن 
قیمــت لعاب و عــدم برگزاری نمایشــگاه مســائلی 

نیستند که امکان حل شدن آن ها فراهم نباشد.
بــدون شــک مقصــر مشــکالت و معضالتــی که 
در اللجیــن وجــود دارند، فقــط ارگان هــای متولی 
نیستند و خود ســفال گران و فعالین هم در ایجاد 
چالش هــا دســتی بر آتــش دارنــد! چراکه ســال ها 
و  نداشــته  ســفالی  اجنــاس  ســاخت  در  ابتــکاری 
هنــوز همانند ده ها ســال قبل به ســاخت ســفال 
می پردازند و این درحالی اســت که ذائقه و ســلیقه 
به روزرســانی در  کــرده و الزم اســت  مــردم تغییــر 
ایــن حــوزه انجــام گیــرد؛ از طرفــی دیگــر بــا وجود 
تعداد اپلیکیشــن متعدد فروش و وب ســایت های 
مختلف، شــاهد عدم حضور فعالین و ســفال گران 
در ایــن حــوزه هســتیم و ایــن درحالــی اســت کــه 
فعالیــت این افراد می تواند ســبب رونق اقتصادی 

و گردشگری شود.
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10متن زندگی

ذخیره شناختی

کمال حیدری

 سالمندی

ناباروری

نکته مهم دیگری که مردان باید به آن توجه داشــته باشــند، اثرات مخرب افزایش حرارت 
بیضه هــا بــر تولیــد و کیفیــت اســپرم اســت. در مشــاغلی ماننــد نانوایــی، آشــپزی و کار در 
وری افزایــش می یابد.  کوره هــا کــه فــرد در معرض حــرارت باالیی قــرار دارد، احتمــال نابار
وی پاها و پوشــیدن لباس های  همچنین، نشســتن های طوالنی مدت، قرار دادن لپ تاپ ر
وری را کاهش دهد. زیر پالستیکی و چسبان، با افزایش حرارت بیضه ها می تواند توان بار

 رشد چشمگیر سن امید 
به زندگی در ایرانیان

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
با  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
زندگی  کمیت  بحث  در  اینکه  بیان 
به  امید  سن  چشمگیر  رشد  شاهد 
زندگی در افراد جامعه هستیم، گفت: 
ارتقای  به  را  خود  تالش  باید  اکنون 

کیفیت زندگی معطوف کنیم.
کمال حیدری اظهار کرد: برای توســعه مشارکت های 
اجتماعــی بایــد تمــام ظرفیت ها همچون بســیج، هالل 
احمر، شــهرداری ها، ســازمان های مردم نهاد و محالت 
را پای کار بیاوریم که این کار در طرح شهید سلیمانی به 

خوبی انجام شد.
وی با بیان این که ســالمت محــالت و محله محوری 
در توســعه مشارکت اجتماعی نقش بسیار زیادی دارد، 
افــزود: بعــد از جنگ هیچ وقــت مشــارکت اجتماعی به 
انــدازه مشــارکت اجتماعــی، پاندمی کرونا بــاال نبود. در 
ایــن پاندمی همه برای ســالمِت هم وارد میدان شــدند 
و انــرژی گذاشــتند و نشــان دادند با افزایش مشــارکت 

چقدر خوب می توان کارها را پیش برد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد: مشکالت 
ســالمت روز به روز پیچیده تر می شود و نیاز به مشارکت 
اجتماعــی در ایــن عرصــه نیــز هــر روز بیشــتر احســاس 
می شود. مسائل جدیدی مثل گرد و غبار، آلودگی زمین 
و هوا و شــیوه زندگی با توسعه مشــارکت اجتماعی در 
سالمت قابل رسیدگی است. اگر آرزوی کشورها توسعه 

است، سالمت در محوریت این توسعه قرار دارد.

محالت مشارکت قوی تری رقم می زنند
توانمنــد  جامعــه  افــراد  اگــر  داد:  ادامــه  حیــدری 
شوند، ســالمت مطالبه همگانی خواهد شــد. بنابراین 
مــدارس،  مثــل  اجتماعــی  محیط هــای  توانمندســازی 
ادارات و محــل کار افــراد بــه این پیشــرفت کمک زیادی 
می کند. در محالت چون همه به هم نزدیک تر هســتند 

می توانند مشارکت بهتر و قوی تری را رقم بزنند.
بنابــر اعــالم روابــط عمومــی وزارت بهداشــت، وی با 
بیــان ایــن که با وجود مشــارکت خوبی کــه در برنامه ها 
بــا وزارت آمــوزش و پــرورش داریــم، متاســفانه از دوره 
12 ســاله تحصیل و مدرســه برای نهادینه کردن فرهنگ 
ســالمت در دانش آمــوزان بــه خوبــی بهــره نمی گیریم، 
افزود: آمــوزش و توانمندســازی دانش آمــوزان در کنار 
مســایلی ماننــد توجــه به تغذیــه صحیح آنــان در بوفه 

مدارس، ارتقای سالمت جامعه را در پی دارد.
وی در پایــان گفــت: خوشــبختانه در بحــث کمیــت 
زندگی شــاهد رشــد چشــمگیر ســن امید بــه زندگی در 
افــراد جامعــه هســتیم و اکنون بایــد تالش خــود را به 

ارتقای کیفیت زندگی معطوف کنیم.

سبک زندگی درست راهکار 
اصلی پیشگیری از زوال عقل

زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
برای  مغز  توانایی  به  شناختی  ذخیره 
بیماری هایی  اثرات  برابر  در  مقاومت 
زوال  عالئم  بروز  عدم  و  آلزایمر  مانند 

عقل اشاره دارد.
نویســنده  مــزا«،  آلمیــدا  »پامــال 
ایــن مطالعــه از دانشــگاه کالــج لندن، 
می گوید: »هرگز از کنجکاوی دست نکشید و چیز جدیدی 
یــاد بگیریــد یا ســرگرمی جدیــدی انتخاب کنیــد. فعال و 
دارای روابــط اجتماعــی بمانیــد، ورزش کنید، پیــاده روی 
روزانه داشــته باشید، با خانواده خود در تماس باشید و 

دیدار با دوستان خود را در اولویت قرار دهید.«
بــرای ایــن مطالعه، محققــان ژن ها و عوامل ســبک 
زندگــی 1184 نفــر را کــه در ســال 1946 در بریتانیا متولد 
شدند، بررسی کردند. مردم در 8 سالگی و دوباره در 69 

سالگی تست های شناختی را انجام دادند.
همــه افراد شــرکت کننده در ایــن مطالعه یــک نمره 
ذخیــره شــناختی دریافــت کردند که متشــکل از ســطح 
تحصیالت آنها در 26 ســالگی، مشارکت در فعالیت های 
تفریحی در 43 ســالگی و شغل تا سن 53 سالگی بود. 
توانایــی خواندن در ســن 53 ســالگی به عنــوان معیار 
اضافــی بــرای یادگیری کلــی مادام العمر مــورد آزمایش 

قرار گرفت.
آزمون شــناختی که افراد در ســن 69 ســالگی انجام 
دادنــد حداکثــر نمــره کل 100 بود و میانگیــن نمره برای 
ایــن گــروه 92 بــود. این مطالعه نشــان داد افــرادی که 
توانایی هــای شــناختی باالتــر در دوران کودکــی، امتیــاز 
ذخیــره شــناختی باالتــر و توانایــی خوانــدن پیشــرفته 
داشــتند، در آزمــون شــناختی در ســن 69 ســالگی بهتر 

عمل کردند.
از  بهتــر  نیــز  عالــی  تحصیــالت  ســطح  دارای  افــراد 
همتایــان خــود کــه تحصیــالت دانشــگاهی نداشــتند، 
عمــل کردنــد. افــرادی کــه در 6فعالیت اوقــات فراغت 
بزرگســاالن،  آمــوزش  کالس هــای  ماننــد  بیشــتر،  یــا 
باشــگاه ها، کار داوطلبانــه، فعالیت هــای اجتماعــی و 
باغبانی شــرکت داشتند، نســبت به افرادی که در چهار 
یــا کمتــر فعالیت هــای اوقات فراغت شــرکت داشــتند، 

امتیاز بیشتری کسب کردند.
عالوه بر این، آن دســته از شرکت کنندگانی که شغلی 
در ســطح حرفــه ای یــا متوســط داشــتند، در ســن 29 
ســالگی در آزمــون شــناختی نمــرات باالتری نســبت به 
افرادی که در موقعیت های کمتر مهارت داشتند، کسب 

کردند.

خبر

شناسایی و حل مشکالت دختران بازمانده از تحصیل
سپهرغرب، گروه متن زندگی : زهرا پناهی روا اظهار کرد: برای دانش آموزان بازمانده از تحصیل به ویژه دختران در استان های مختلف باالخص مناطق محروم برنامه های مختلفی را با مشارکت دستگاه های اجرایی اعم از کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی 

کشور دنبال می کنیم.وی افزود: دستگاه های اجرایی با هم افزایی خوبی در حال کار بر روی موضوع بازماندگان هستند تا بتوانیم مشکالت و نیازهای این گروه از کودکان در سراسر کشور را شناسایی و در راستای کاهش آن گام برداریم.
مشــاور امور زنان وزارت آموزش و پرورش با اشــاره به اینکه نیازهای کودکان محروم از تحصیل در شــهر تهران به طور ویژه در حال شناســایی اســت، گفت: در تالش هســتیم هماهنگی هایی با دیگر دســتگاه ها داشته باشیم تا بتوانیم مشکالت مربوط را 
در بخش دختران برطرف و آنها را به سیســتم آموزشــی برگردانیم. پناهی روا در پاســخ به پرسشــی درباره آمار دختران بازمانده از تحصیل گفت: آمارهای کلی وجود دارد، اما مســئوالن مربوطه باید آن را اعالم کنند. اما به عنوان حامی این کار باید بگویم که 

همزمان با آغاز سال تحصیلی اتفاقات خوبی رخ خواهد داد و شاهد کاهش آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل به کالس های درس خواهیم بود.

متن  گروه  سپهرغرب، 
هیچ  از  سالمندی  زندگی: 
نیست!  دور  چندان  ما  از  یک 
اکنون  که  بکنید  را  تصورش 
چیزی  و  است   1430 سال 
از  سوم  یک  به  نزدیک 
سالمند  کشورمان  جمعیت 
واسطه  به  که  سالمندانی  هم  آن  هستند؛ 
زندگی،  سبک  و  اجتماعی  ساختار های  تغییر 
بسیاری یکی دو فرزند بیشتر ندارند و درصد 
حتی  و  ندارند  فرزندی  اصًال  هم  قابل توجهی 

مجردند!
چنــدان  مــا  از  یــک  هیــچ  از  ســالمندی 
ســال  اکنــون  کــه  کنیــد  تصــور  نیســت!  دور 
1430 اســت و چیــزی نزدیــک بــه یک ســوم از 
جمعیت کشــورمان ســالمند هســتند؛ آن هم 
ســالمندانی که به واســطه تغییر ساختار های 
اجتماعــی و ســبک زندگــی، بســیاری یکــی دو 
فرزنــد بیشــتر ندارنــد و درصــد قابل توجهــی 
هــم اصًال فرزندی ندارنــد و حتی مجردند! این 
بدیــن معناســت کــه این گــروه از ســالمندان 
آن هــا مراقبــت کنــد و  از  تــا  را ندارنــد  کســی 
بــه دوش دولــت و  آنــان  از  وظیفــه مراقبــت 
نهاد هــای حمایتی خواهد بــود؛ نهاد هایی که 
همیــن حاال هم تــوان و اراده ای برای حمایت 
ندارنــد!  ســالمندان  میلیونــی   8 جمعیــت  از 
حتــی دهــه شــصتی هایی کــه در حــال حاضــر 
بیــن 30 تا 40 ســال ســن دارند هــم طی دو، 
آینــده در گــروه ســالمندان جــای  ســه دهــه 
می گیرند و با عنایت به نســبت جمعیتی شان 
بــا ســایر گروه هــای ســنی تا ســه دهــه آینده 
چیــزی حــدود یــک ســوم جمعیت کشــورمان 
را ســالمندان تشــکیل می دهنــد. ایــن حجــم 
دهه هــای  در  حالــی  در  ســالمند  جمعیــت  از 
آینــده در کشــورمان زیســت خواهند داشــت 
که همیــن امروز هــم مطابق بــا پژوهش های 
بهزیســتی  و  ســالمت  حــوزه  در  انجام شــده 
ســالمندان شــرایط مناســبی نداریم و در بین 
97 کشــور دنیــا، ســالمندان ایرانــی از منظــر 
تأمیــن اجتماعــی و بهزیســتی در جایــگاه 64 
قــرار دارنــد. بــه همیــن خاطــر هم هســت که 
مواجهیــم  ســالمندانی  بــا  امــروز  جامعــه  در 
همچنــان  اســتراحت،  و  کهولــت  ایــام  در  کــه 
ناگزیــر از کار هســتند. اغلــب ایــن پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هــا بــرای جور کــردن دخل و خرج 
زندگی شــان ناگزیرنــد در مشــاغل خدماتی یا 
حتی مشــاغل کاذبی همچون دستفروشی به 

کار و تالش بــرای تأمین زندگی ادامه دهند.
براســاس گزارش مرکز آمار ایران، در ســال 
1335 تنهــا 4 درصد از جمعیت کل کشــور در 
ســنین 65ســاله و بیشــتر بود، اما با گذشــت 
زمــان، ســهم جمعیتــی آن هــا رو بــه افزایــش 

اســت، به گونــه ای کــه پیش بینی می شــود در 
ســال 1430 تقریبًا یک پنجم از جمعیت کشور 
یعنــی 19 درصد، این ســنین را تجربه کنند. در 
ســال 1335 جمعیــت 60 ســاله کشــور 6/2 
درصد و جمعیت 65 ســاله و بیشــتر 4 درصد 
بــود که این رقم در ســال 65 کاهش داشــته 
بــه ترتیب به 5/4 درصد و 3/1 درصد رســید. 
جمعیــت 60 ســاله و بیشــتر در ســال 90 بــه 
8/2 درصــد و جمعیت 65 ســاله و بیشــتر به 
5/8 درصــد رســید کــه این رقم در ســال 95 
رونــد افزایشــی گرفتــه و بــه ترتیــب بــه 9/3 
درصد و 6/1 درصد رســید. همچنین براساس 
اعــالم مرکــز آمــار ایــران جمعیــت 60ســاله و 
بیشــتر کشــور در ســال 1400 بــه 10/4 درصد 
و جمعیت 65 ســاله و بیشــتر بــه 6/7 درصد 
می رســد. طبــق پیش بینــی مرکــز آمــار ایــران 
 1430 ســال  در  بیشــتر  و  ســاله   60 جمعیــت 
بــه 26/1 درصد و جمعیت 65 ســاله و بیشــتر 
ایــن  یافــت.  خواهــد  افزایــش  درصــد   18/7
آمار هــا در حالــی ارائــه می شــود کــه در عمل 
شــاهد هیچ تدبیر و برنامه ای برای مواجهه با 

نیستیم! سالمندی  دوران 

 رتبه 64 ایران در به زیستی سالمندان
نتایــج یــک پژوهــش بــا عنــوان »ســنجش 
به زیســتن ســالمندان در اســتان های ایران با 
استفاده از شــاخص دیده بان سالمندی« که 
زمســتان 1400 منتشــر شــد، نشــان می دهد 
 2015 گــزارش  اســتناد  بــه  پژوهــش  ایــن 
دیده بــان ســالمندی بــرای 97 کشــور جهــان 
بررســی های  نتایــج  و طبــق  انجــام شــده بود 
محققــان ایــن پژوهــش، ایــران رتبــه 64 را به 
خود اختصــاص داد. مهم ترین شــاخص های 
مورد اشــاره در این پژوهش، امنیت درآمدی، 
ســالمت، توانمنــدی و مناسب ســازی محیــط 
بــود. پژوهشــگران در نتایــج تحقیــق خــود به 
ایــن یافته هــا رســیده بودند: »کمتــر از نیمــی 
مســتمری  پوشــش  ایرانــی  ســالمندان  از 
ســالمندان  درصــد   ٢5 دارنــد.  بازنشســتگی 
ایرانــی در فقردرآمدی نســبی زندگی می کنند. 
در  مــردان ســالمند  از  بیشــتر  زنــان ســالمند 
معــرض فقــر قــرار دارنــد چنانکــه حــدود 4٠ 
مــردان  درصــد   ٢٠ و  ســالمند  زنــان  درصــد 
زندگــی می کننــد.  ایــران در فقــر  ســالمند در 
حدود یک سوم ســالمندان در بازار کار حضور 

دارند.«

 وقتی سالمندان صاحب سند شدند
ســال 1398 بود که محسن شــتی، رئیس 
بهداشــت،  وزارت  ســالمندان  ســالمت  اداره 
هشــدار داد که با توجه به شــتاب ســالمندی 
جمعیــت از 9/28 درصــد به حــدود 10 درصد 

در فاصله ســال های 1395 تا 1398، ضرورت 
توسعه مراقبت های سالمندی پررنگ تر شده، 
چراکــه ســالمندان، بیــش از دیگــر گروه هــای 
بیماری هــای  بــه  ابتــال  و  ناتوانــی  بــا  ســنی 
مزمــن مواجه می شــوند. این مقام مســئول 
می گفت کــه درصد قابل توجهــی از تخت های 
بیمارســتانی کشــور، بــا بیمــاران ســالمند پــر 
شــده، چون در چهار دهه گذشــته، خدمات و 
مراقبت های پیشــگیرانه، مغفول مانده است.

روز  آســتانه  در  و   1399 مــاه  مهــر  ششــم 
عالمــه«  »حســام الدین  ســالمند  جهانــی 
سرپرســت دبیرخانه شــورای ملی ســالمندان 
بــه  ســالمندان  ملــی  ســند  متــن  ابــالغ  از 
دســتگاه های اجرایــی خبــر داد. بــه گفتــه وی 
سند ملی ســالمندی یک کتاب تعیین و تبیین 
وضعیت ســالمندی در کشــور است. این سند 
پــس از اجــرا و رصــد پیامدهــا، در دوره هــای 
پنج ســاله بازنگری و به روز رسانی خواهد شد. 
از ویژگی های این ســند افزوده شــدن پیوست 
اجرایــی بــرای اعــالم الزامــات اجرایــی برنامــه 
عملیاتــی، نظــام پایــش و ارزشــیابی اســت و 
در  اجرایــی  18 دســتگاه  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
شــورای ملی ســالمندان کشــور حضور دارند، 
ایــن دســتگاه ها موظــف شــدند تــا نماینــده 
تام االختیــار دســتگاه را متناســب بــا فلســفه 
ملــی  شــورای  در  نهــاد  آن  حضــور  وجــودی 
مدیــرکل  ســطح  در  همچنیــن  و  ســالمندان 
شــورا  جلســات  در  شــرکت  بــرای  دســتگاه 

کنند. معرفی 

 سندی که ابالغ شد ولی اجرا نه!
اجرایــی  ســالمندی  ملــی  ســند  آیــا  امــا 
شده اســت؟ ایــن ســؤالی اســت کــه شــتی در 
پاســخ به آن می گوید: »نزدیــک به 50 عنوان و 
برنامه در راســتای اهداف سند ملی سالمندان 
را در جداولی نوشــتیم و هر کــدام از این موارد 
مشخص اســت که کدام سیاست در سند ملی 
ســالمندان پیگیری می شــود و تا چه مرحله ای 
پیش رفته اند. در طول این سال ها در معاونت 
بهداشــت وزارت بهداشت در راستای سالمندی 
تالش های زیادی انجام شده اســت. متأســفانه 
به جز وزارت بهداشــت و وزارت رفاه و ســازمان 
بهزیســتی، در بســیاری از دســتگاه های اجرایــی 
دیگر، حتی یک کارشــناس مرتبط با ســالمندان 

وجود ندارد.«.
امــا این ســند کی قرار اســت اجرایی شــود؟ 
30 فروردیــن مــاه امســال بــود کــه سرپرســت 
دبیرخانــه شــورای ملــی ســالمندان از اجــرای 
سند ملی سالمندان از سال 1402 خبر داد. وی 
دربــاره بودجه اجرای این ســند اینگونه توضیح 
تعامــل  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  »بــا  داد: 
می کنیــم تــا ردپــای ســندملی در بودجه ســال 

1402 دیده شود که البته بستگی به توجه و 
تصمیم سازمان برنامه دارد. بودجه سال 

1402 پاییــز امســال به ســازمان برنامه و 
بودجــه ارســال می شــود تــا در فصــل 

زمســتان در مجلس شورای اسالمی 
بــرای  آن  تصویــب شــده و اجــرای 

سال آینده است.«

که  چالشی   
شد خواهد  گریبانگیرمان 

ســالمندان  کــردن  رهــا 
یعنــی  خــود  حــال  بــه 

گشــودن  آغــوش 

بــرای بحرانــی کــه در آینــده ای نــه چنــدان دور 
گریبانگیرمان خواهد شد.

بــه گفتــه رئیــس اداره ســالمت ســالمندان 
وزارت بهداشت در حال حاضر 8 میلیون سالمند 
در کشور داریم که در 20 سال آینده به 16 میلیون 
نفر می رســند و اگر بــه این موضــوع فکر نکنیم، 
16میلیون سالمندی خواهیم داشت که به خاطر 
بیماری ها و ناتوانی های مختلف، اســتقالل خود 
را از دست داده اند. ولی اگر از سالمندان حمایت 
کنیم، 16 میلیون ســالمندی خواهیم داشــت که 
بســیار با تجربه بــوده و محور و حامــی خانواده 
هستند و مشکالت خانواده ها بدین وسیله بهتر 
حل خواهد شد. اگر از سالمند مراقبت نشود، به 
دلیل بیماری های مختلف و عدم کنترل به موقع 
بیماری ها، وضعیت ســالمندان بدتر می شــود و 

زودتر ناتوان می شوند.

متن  گروه  سپهرغرب، 
مردانه  ناباروری  زندگی: 
عوامل  از  ناشی  می تواند 
اختالالت  مانند  مختلفی 
و  کروموزومی  هورمونی، 
دستگاه  به  آسیب  سابقه 
عامل  اما  باشد،  تناسلی 
در  تعیین کننده  نقشی  که  مهمی  بسیار 
آن  آنها دارد و اصالح و بهبود  باروری  قدرت 
است. زندگی  سبک  است،  امکان پذیر  کامًال 

عضو تیــم تخصصی مرکز درمان ناباروری 
اپیدمیولوژیــک  مطالعــات  گفــت:  ابن ســینا 
نشــان می دهد در 50 ســال گذشــته میزان 
کاهــش  درصــد   50 حــدود  مــردان  اســپرم 
می دهــد  نشــان  آمــار  ایــن  اســت.  یافتــه 
خ داده  تغییراتــی در ســبک زندگــی جوامع ر
کــه به تدریــج تــوان بــاروری را کاهــش داده 
اســت. تأثیر ســبک زندگــی بر قــدرت باروری 

محــدود به دوران بزرگســالی و پــس از بلوغ 
زمــان  از  مثلــی  تولیــد  ســلول های  نیســت. 
ســبک  بنابرایــن  می گیرنــد،  شــکل  جنینــی 
زندگــی پدر و مــادر در زمان لقــاح و بارداری 

نیز در قدرت باروری فرزند مؤثر اســت.
دکتر کاوه ســلطان زاده، بیــان کرد: وقتی 
زن و مــردی تصمیــم بــه فرزنــدآوری دارنــد، 
بایــد از ابتدا ســبک زندگی ســالم را در پیش 

گیرنــد. بــرای نمونــه، اگــر مــادری در دوران 
ممکــن  بکشــد،  قلیــان  یــا  ســیگار  بــارداری 
یــا  اســپرماتوگونیا  ســلول های  بــه  اســت 
ســلول  های مادر اســپرم  ســاز در جنین پسر 
آســیب وارد شــود و ایــن فرزنــد در آینــده با 
بنابرایــن،  نابــاروری مواجــه شــود.  مشــکل 
اصالح ســبک زندگی بایــد از زمان تصمیم به 

آغاز شود. بارداری 

قــدرت  در  تغذیــه  نقــش  دربــاره  وی 
بــاروری گفــت: یکــی از شــاخص های ســبک 
زندگــی، تغذیــه اســت. رژیــم غذایــی هر فرد 
بــر تــوان بــاروری او اثرگــذار اســت. مصــرف 
پروتئیــن  پرچــرب،  غذاهــای  فســت فودها، 
بــرای  زیــاد،  قرمــز  گوشــت  و  حــد  از  بیــش 
و  اســت  مضــر  مــردان  بــاروری  ســالمت 
می توانــد تعــداد و کیفیت اســپرم را کاهش 

دهد.
جــراح و متخصــص اورولــوژی و ناباروری 
مــردان بــه مردانــی کــه دچــار نابــاروری یــا 
کاهــش قــدرت بــاروری  هســتند توصیه کرد 
در  را  آنتی اکســیدان ها  دریافــت  میــزان  کــه 

رژیم غذایی روزانه شــان افزایش دهند.

عسل،  تازه،  سبزیجات  و  میوه ها   
جوانه  و  سیاه دانه  ماهی،  بادام،  کنجد، 
آنتی اکسیدان ها  خوب  منابع  از  جو  و  گندم 

هستند
عضو تیــم تخصصی مرکز درمان ناباروری 
مســتمر  و  منظــم  ورزش  افــزود:  ابن ســینا 
عمومــی  ســالمت  بــرای  کــه  همان گونــه 
مفیــد اســت، باعــث بهبــود کیفیــت اســپرم 
و در نتیجــه، بهبــود تــوان بــاروری شــود. در 
واقــع، ورزش منظــم بــا کاهــش چربی بدن 
 )BMI( و نگه داشــتن شــاخص تــوده بدنــی
در محــدوده ســالم، باعــث ارتقــای کیفیــت 
اســپرم می شــود، اما ذکر ایــن نکته ضروری 
اســت که ورزش های ســنگین که دمای بدن 
را افزایــش می دهند، می تواننــد تأثیر منفی 

بر توان باروری مردان داشــته باشند.
ســلطان درباره تأثیــر مخــرب مکمل های 
اســتروئیدی بــر تــوان بــاروری مــردان اظهار 
بــدن  وارد  کــه  اســتروئیدی  هــر  داشــت: 
و  هیپوتاالمــوس  بیــن  تعــادل  می شــود، 
هیپوفیــز و غــدد تولیدمثلــی را دچار اختالل 
می کنــد. حتی اگر خانمــی در دوران بارداری 
اســت  ممکــن  کنــد،  مصــرف  اســتروئید 
شــکل گیری غــدد تناســلی جنیــن پســر دچار 
اختــالل شــود. بنابراین، مردان باید نســبت 

بــه اثرات منفی مکمل های بدنســازی حاوی 
اســتروئید هوشیار باشــند، زیرا ممکن است 
آثــار جبران ناپذیــری بر تولید اســپرم داشــته 

باشد.
وی خاطرنشــان کــرد: نکتــه مهــم دیگری 
کــه مردان باید به آن توجه داشــته باشــند، 
اثــرات مخــرب افزایــش حــرارت بیضه هــا بــر 
تولیــد و کیفیت اســپرم اســت. در مشــاغلی 
کوره هــا  در  کار  و  آشــپزی  نانوایــی،  ماننــد 
قــرار  باالیــی  حــرارت  معــرض  در  فــرد  کــه 
می یابــد.  افزایــش  نابــاروری  احتمــال  دارد، 
طوالنی مــدت،  نشســتن های  همچنیــن، 
پوشــیدن  و  پاهــا  روی  لپ تــاپ  دادن  قــرار 
بــا  چســبان،  و  پالســتیکی  زیــر  لباس هــای 
تــوان  می توانــد  بیضه هــا  حــرارت  افزایــش 

باروری را کاهش دهد.
این متخصص اورولوژی با هشدار نسبت 
بــه تأثیر منفــی مصرف ســیگار، قلیان، مواد 
مخدر و مشروبات الکلی گفت: مواد موجود 
و  نیکوتیــن  ماننــد  دخانیــات،  و  ســیگار  در 
آکریالمیــد باعــث افزایــش رادیکال های آزاد 
اکســیژن در مایــع منــی می شــود و کیفیــت 
اســپرم، یعنــی تعــداد، تحــرک و مورفولوژی 
مصــرف  می دهــد.  کاهــش  را  اســپرم 
مشــروبات الکلی نیز باعث می شــود نســبت 
تستوســترون بــه اســتروژن کاهــش یابــد و 
در نتیجــه تولید اســپرم کم شــود. الــکل نیز 
همانند دخانیات رادیکال های آزاد اکســیژن 
را افزایش می دهد. افزون بر این ها، مصرف 
میــل  کاهــش  موجــب  الکلــی،  مشــروبات 
جنســی، اختالالت نعــوظ و در نتیجه کاهش 

باروری می شود. توان 
وی دربــاره یک عــادت نادرســت در میان 
از  بســیاری  متأســفانه  گفــت:  نیــز  مــردان 
مردان عــادت دارند گوشــی موبایل خود را 
در جیب هــای بغــل شــلوار بگذارنــد. این کار 
هــم دســتگاه تولید مثلی آنــان را در معرض 
آســیب حرارتی قرار می دهد هــم قرار گرفتن 
در معــرض امــواج مضــر و در طوالنی مــدت 

قــدرت باروری را کاهش می دهد.

اجرایسندملیسالمندان،شایدوقتیدیگر!

وهــش با عنوان »ســنجش به زیســتن ســالمندان در اســتان های ایــران با  نتایــج یــک پژ
اســتفاده از شــاخص دیده بان ســالمندی« که زمستان 1400 منتشــر شد، نشان می دهد 
وهش به اســتناد گزارش 2015 دیده بان ســالمندی برای 97 کشــور جهان انجام  این پژ
وهش، ایــران رتبــه 64 را به خود  شــده بود و طبــق نتایــج بررســی های محققــان ایــن پژ

اختصاص داد.

سبک زندگی ناسالم؛ تهدیدی برای قدرت باروری مردان
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فضای مجازی

چراغ نفتی

چانه زنی

نوستالژی های سبک زندگی 
نـفـتـی در ایران

از  زندگی:  متن  گروه  سپهرغرب، 
دهه 30 تا دهه 70 شمسی خانه ها  
زندگی  کل  اصًال  می داد؛  نفت  بوی 
از  دوره ای  این  می داد!  نفت  بوی 
هیزم  از  استفاده  که  بود  تاریخ 
پخت و پز  و  گرمایش  برای  زغال  و 
هنوز  هم  گاز  و  بود  شده  منسوخ 

نبود؛ چراغ عالء الدین هم نماد این دوره بود.
تــا دوره قاجــار زغــال و هیــزم از ضروریــات زندگــی 
ایرانــی بــود و از اوایل قــرن حاضر به تدریج اســتفاده 
از نفــت هــم رواج یافــت؛ البتــه در آن روزگار وســایل 
گرمایشــی و چراغ هــای خوراک پزی نفت ســوز محدود 
میــان  در  بودنــد.  گــران  و  وارداتــی  چــون  بودنــد 
وارداتی هــا نیــز از همــه معروف تــر چراغ هــای نفتــی 
»والور« بودند که انگلیســی بودند و برای خوراک پزی 

و گرمایش منازل اســتفاه می شدند.
تــا اواخــر دهــه 20 ایــن وضعیــت ادامــه داشــت و 
اســتفاده از انــواع چراغ هــای نفتی بیشــتر شــده بود 
تــا اینکــه ایرانی هــا تصمیــم گرفتند نفت شــان را ملی 
کننــد. دولــت مصــدق روی کار آمــد و انگلیســی ها که 
ابرقــدرت نظامــی و سیاســی بودند خریــد نفت ایران 
را تحریــم کردند و مصــدق ماند و بی پولــی. همین جا 
به فکرش رســید که راهی برای مصرف نفت در داخل 
کشــور بیابــد تا باالخــره نفت فــروش بــرود و اقتصاد 
کشــور فلــج نشــود. امــا انگلیســی ها فروش وســایل 
نفت ســوز به ایران را هم محــدود کردند تا جلوی این 
تدبیــر گرفته شــود و بعد یک اتفاق نفتی اساســی در 

تاریخ ایران رخ داد!

 چراغ های عالی نسب و عالء الدین
»میر مصطفی عالی نســب« برای حمایت از صنعت 
نفــت ایــران و ایســتادن جلــوی زورگویی انگلیســی ها 
بــاال زد و  را  آســتین هایش  1329 شمســی  در ســال 
»شــرکت صنایــع تولیــدی نفــت و گاز عالی نســب« را 
راه انداخــت و چــراغ خوراک پزی ســاخت بهتــر از والور 

و ارزان تر.
 کیفیــت چراغ هایــش هــم بــاال بــود و دیگر کســی 
و  نرفــت  هــم  بعدهــا  و  نرفــت  والــور  خریــد  دنبــال 

شدند. دماغ سوخته  انگلیسی ها 
شــرکت عالی نســب ســماور نفتــی هــم تولیــد کرد 
و برنــد عالی نســب شــد معــادل کیفیت ایرانی و شــد 
نماد کاالی ملی. از همان موقع چراغ های خوراک پزی 
والــور عالی نســب می گفتنــد در خانه هــا  آن  بــه  کــه 
جــا خوش کــرد و البتــه بــرای گرمایش هم اســتفاده 

می شد و ســبک زندگی ایرانی ها تغییر کرد.
یــک دهه بعــد چراغ هــای »عالء الدین« هــم از راه 
رســیدند و جنــس ایرانی هــا جــور شــد. ایــن چراغ هــا 
در واقــع نســخه ای ایرانــی و باکیفیــت از چراغ هایــی 
بودند که شــرکت آالدیــن )Aladdin( انگلیس تولید 
می کــرد؛ »یکــی از واردکننــدگان چــراغ عالء الدیــن از 
انگلیس تالش کرد تا شــرکت آالدین را مجاب کند تا با 
شــراکت نمایندگانش کارخانــه ای در ایران برای تولید 
محصــوالت خــود تأســیس کنــد. آالدیــن انگلســتان 
قبــول کرد که این کار انجام شــود و در نتیجه شــرکت 
ســهامی صنعتی عالءالدین در ایران در ســال 1338 
با ســرمایه 8 میلیون تومان تأســیس و مشــغول به 
کار شــد. این شــرکت تا ســال 1355 حدود 90 درصد 

بازار تجاری تولید چراغ نفتی را در اختیار داشــت«.

 زنبوری، موشی، تلمبه ای!
در دهه 50 و 60 شمســی که بخاری های خانگی و 
شــیک ســاخت کشــورهای آلمان و ایتالیا و انگلستان 
در ایران گــران بودند چراغ های عالء الدین برای اغلب 
خانه هــا همچنان وســیله اصلــی گرمایش بــود. البته 
در همــان روزگاران به تدریــج چراغ هــای خوراک پــزی 
و گرمایشــی و روشــنایی مختلفــی بــا برندهــا و طــرز 
کار متنــوع وارد ایــران می شــدند و بــه چــراغ زنبوری، 
تلمبــه ای، موشــی، گردســوز، توری، بــادی، پریموس 

و... مشهور شدند.
در دهه 60 عالء الدین و چراغ های والور عالی نسب 
کار مردم را راه می انداختند ولی چراغ های گرمایشــی 
ژاپنی هم از راه رســیده بودند و طرحی نو داشــتند و 
دلبــری می کردند و از همه معروف تر »تویوســت« که 

نامیده می شد. »توئی ست« 
از اوایــل دهــه 70 لوله کشــی گاز هم به شــهرهای 
بزرگ و تهران رســید و بشکه های نفت و نفت فروشان 
بــوی نفــت خانه هــا  دوره گــرد و شــعبه های نفــت و 
به تدریج کم شــد و خوشبختانه بخاری گازی و سماور 
گازی و چــراغ روشــنایی گازی ایرانی نیز از راه رســیدند 
و زندگی هــا راحت شــد. در دهــه 80 گاز به شــهرهای 
کوچک و شهرســتان های دور هم رســید و در دهه 90 
نعمت گاز در روســتاها دل ها را شــاد کــرد و زبان ها را 

به لطف خدا و این نعمت بزرگ، شــاکر.
این گونه بود که صنعت گاز و گازرســانی سراســری 
انقــالب  عدالــت  شناســنامه  و  افتخــار  ســند  شــد، 
اســالمی ایران. حــاال هم که دیگر میزان گازرســانی در 
سراســر ایــران از 98 درصــد فراتــر رفتــه و بیش از 90 

درصد روستاها نیز گاز دارند.
دیگــر اینکه حــاال جوان ترها و نســل های جدید در 
ایــران هســتند کــه اصــًال ندیدنــد چــراغ عالء الدین و 
والور عالی نســب و تویوســت و بشــکه نفت و شــعبه 
نفــت و زندگی نفتــی را و ندانســتند چگونه بود، بوی 
نفــت در خانه ها؛ سرشــان ســالمت و در رفاه باشــند 

همیشه به فضل خدا.

تحلیل

متن زندگی چطور چای دم کنیم؟
سپهرغرب، گروه متن زندگی:   قدیمی ها معتقدند بهتر است در کتری یا سماور آب سرد بریزیم تا بجوشد و برای زودتر به جوش آمدن کلک آب داغ ریختن را نریزیم چون بعد از ریختن چای آن لکه های شبیه چربی که روی استکان مانده است به خاطر همان 

آب گرم و داغیست که ریخته ایم. پس برای داشتن چای مرغوب تر آب سرد بریزید.
:قوری بهتر است چینی یا شیشه ای باشد و قوری های فلزی مزه چای مطلوبی نمی دهد. همچنین بهتر است مدل قوری به نوعی باشد که یک سبد یا توری تفاله ها را از آب جوش تفکیک کند تا بعد از دم آوری بتوان آن را جدا کرد و دور ریخت. انجام این 

کار باعث می شــود مدت زمان بیشــتری از چای دم شــده اســتفاده کنید به طوری که کیفیت آن نیز تغییر نکند.قدیمی ها می گفتند اول چای را با آب ســرد بشویید و بعد آب را خالی کنید تا خاک چای شسته شود و چای شفاف تر و مرغوب تری تحویل بگیرید.
بهترین چای، چایی ســت که زیر شــعله کم و روی کتری یا ســماور دم بکشــد. هم طعم مرغوب تری پیدا می کند و هم رنگ بهتری دارد. چای ایرانی را نباید عجله ای دم کرد و برایش باید وقت گذاشت.

سپهرغرب، گروه متن زندگی: 
کارشناسان اجتماعی معتقدند 
کودکان  برای  مجازی  فضای 
باید  و  نیست  امنی  محیط 
والدین به ویژه روی کودکان کم 

سن نظارت داشته باشند.
امــروزه کــودکان ما بــه جای 
حضــور در فضــای واقعــی، در فضــای مجــازی 
می دوند، دوســت پیدا می کننــد، فیلم می بینند 
و گاهی تنبیه می شــوند. آســیب فضای مجازی 
بــرای کــودکان یک معضل بزرگ اســت؛ خطراتی 
مانند قرار گرفتن در معرض محتوای نامناسب، 

مزاحمت سایبری و نقض اطالعات کودکان.
رهنمود هــای والدیــن می توانــد بــه کــودک 
کمــک کنــد تــا در حالیکــه کــودک از رســانه های 
اجتماعی مسئوالنه، محترمانه و ایمن استفاده 

می کند، از آسیب های آن در امان بمانند.
معــاون دفتــر کــودک و نوجــوان موسســه 
تبیــان درباره آســیب فضــای مجازی بــر کودکان 
اظهار کــرد: بحث درباره این آســیب ها گســترده 
اســت و ورود بــه ایــن مبحــث بیشــتر از اینکــه 
والدیــن را درگیــر راهــکار کنــد، آن هــا را نگــران 
می کند در نتیجه بهتر اســت بــه نحوه برخورد با 

این آسیب ها بپردازیم.
کارگیــری  بــه  افــزود:  پنــاه،  حــق  حســین 
مهارت هــای ســواد رســانه ای بهتریــن راه بــرای 

استفاده از ظرفیت های فضای مجازی است.

مدل  موفق ترین  کودک  کارت  سیم   
برخورد با بروز آسیب های فضای مجازی

مدیرعامــل یک هولدینگ درباره آســیب های 
فضای مجــازی گفت: فضای مجــازی را می توان 
از دو دیــد بررســی کــرد یکــی مخاطــب و کاربر و 
دیگــری نهاد های مســئول؛ کمــا اینکــه اینترنت 
کودک نیز شــامل دو بعد ســخت افــزاری و بعد 

نرم افزاری می شود.
مجتبی ســادات، افزود: در بعد سخت افزاری 
می توانیم به مودم، تبلت و دیگر ســخت افزار ها 

اجــازه دسترســی بــه هــر محتوایــی را ندهیــم. 
همانطور که در جهان نیز از این روش اســتفاده 
شــده است. موفق ترین مدل این برخورد، سیم 
کارت هایــی هســتند کــه به عنــوان ســیم کارت 

کودک در کشور های مختلف توزیع شده اند.
وی ادامــه داد: البتــه ســیم کارت کــودک، به 
فرهنــگ جامعــه بســتگی دارد، بــرای مثــال این 
ســیم کارت در ژاپــن عرضه شــده و مــورد توجه 
خیلــی از افــراد جامعه قــرار گرفته اســت، اما در 
کشــور آمریکا با شکســت مواجه شده است. در 
نتیجه بیشتر کشــور ها از راه حل های نرم افزاری 

استفاده می کنند.
این کارشــناس تصریح کرد: ســواد رسانه ای 
می توانــد بــه کــودکان و والدیــن کمــک بســیار 
زیــادی کند در نتیجه بــه آگاهی، دانش و مهارت 
استفاده از این دستگاه ها احتیاج داریم. آگاهی 
بخشــی و ایجاد و معرفی محتوای مناسب یکی 
از راهکار های الزم برای جلوگیری از آسیب فضای 

مجازی به کودکان است.

زورگویی  و  کودکان  از  سوءاستفاده   
اینترنتی

مرکــز  اطالعــات  فنــاوری  ســابق  مدیــرکل 
تحقیقات استراتژیک در این باره گفت: بر اساس 
گزارشــی کــه در مــاه فوریــه ســال 2021 توســط 
کمیســیون مشــترک اروپا منتشــر شــد از بین 6 
هزار نوجوان 10 تا 18 ساله در بازه زمانی ژوئن تا 
آگوست نشان داد که حدود 50 درصد کودکان 
در طول زندگی خود حداقل یک نوع آزار و اذیت 
اینترنتــی را تجربــه کردند. در این گــزارش مطرح 
شــد در 11 کشــور اروپایــی، 44 درصــد کودکانــی 
کــه قبل از قرنطینه مــورد آزار و اذیت قرار گرفته 
بودنــد، گفتند کــه، این اتفاق در زمــان قرنطینه 

بیشتر شده است.
وحید مصدقی، ادامه داد: در یک ماه شــروع 
قرنطینه، میزان قلدری، ســخنان مشوق تنفر در 
میــان نوجوانــان و کــودکان 70 درصــد افزایش 
داشــته اســت. طبــق نظــر ســنجی اخیــر گــوگل 

ن  معلما
گــزارش می دهند که مزاحمت ســایبری، نگرانی 
شــماره یک ایمنی آن هــا در کالس درس آنالین 

بوده است.
وی اظهــار کــرد: در نظــر ســنجی جدیدی که 
توســط یونیســف نماینده ســازمان ملل متحد 
منتشــر شــده که مربوط به ســه ســال گذشته 
اســت؛ از هــر 3 جــوان در 30 کشــور، یــک نفــر 
قربانی قلدری آنالین شــده اســت و از هر 5 نفر، 
یــک نفــر گــزارش داده که بــه دلیــل آزار و اذیت 

اینترنتی و خشونت مدرسه را ترک کرده است.
وی ادامــه داد: طبــق یک مطالعــه، کودکان 
و نوجوانــان زیــر 25 ســال قربانــی آزار و اذیــت 
اینترنتــی 2 برابــر بیشــتر از دیگــران در معــرض 
آســیب رســاندن بــه خــود و انجــام رفتار هــای 

خودکشی هستند. خود مجرمان نیز در معرض 
خطر بیشــتری برای تجربه خودکشــی هســتند. 
طبق آمار 47 درصد جوانان، پیام های ترســناک، 
تهدیــد آمیز یا زننده را به صــورت آنالین دریافت 

کردند.
مصدقــی بیــان کــرد: ســیم کارت یکــی از 
حلقه هــای ایــن زنجیــر اســت کــه مــا را بــه 
اینترنت وصل می کنــد. اپراتور های مختلفی 

تولیــد  را  شــده  صیانــت  کارت هــای  ســیم 
می کننــد؛ حتی برخی از ســیم کارت ها قســمتی 
برای تنظیمات کودک دارند که دسترســی آن ها 

را محدود کند.
بایــد  کــرد:  پیشــنهاد  او 

زمینــه  ایــن  در  خانواده هــا 
نیــاز  و  شــوند  فعال تــر 

تــا  شــود  ســنجی 
بدانیــم کودکان 

دقیقــا بــه چه چیــزی احتیــاج دارنــد؛ اگــر تولید 
محتــوا کنیــم و نیــاز مخاطب نباشــد، ایــن روند 

فایده ای ندارد.

شده  فیلتر  ایران  در  نامناسب  محتوای   
است

مدیــرکل فرهنگی اجتماعی مرکز ملی فضای 
مجــازی نیــز اظهار کــرد: محتــوای نامناســب در 
ایران فیلتر شــده اســت مگر اینکه خانواده ها یا 
خــود کــودکان فیلتر شــکن نصب کرده باشــند. 
در نتیجــه، سرویســی باید در اختیــار کودک قرار 

گرفته باشد که مناسب سن او باشد.
آرش وکیلیــان افــزود: بایــد چنــد پلتفــرم بــا 
یکدیگر ادغام شــوند تا نیاز کودکان رفع شــود؛ 

پلتفرمی مانند شــاد فقط از لحاظ درسی کودک 
را پشــتیبانی می کنــد. در جهــان ســن ورود بــه 
نتیجــه  در  اســت  ســال   16 بــاالی  اینســتاگرام 
خانواده نقش خیلی مهمی دارد تا بتواند فرزند 

خود را از این آسیب ها محفوظ نگاه دارد.
وی گفت: در حوزه تولید محتوا در کشورمان 
مشــکل داریم ماننــد نقض کپی رایــت؛ بنابراین 
تولیــد محتوای مــا محدود اســت و نمی توانیم 
محتــوای مــورد نیاز کــودک را تولید کنیــم. نهاد 
سرمایه گذار و مقررات گذار و پشتیبانی را داریم، 
ولی باید با یکدیگر تجمیع شــوند شتا به نتیجه 
مــورد نیــاز برســیم؛ بــرای راهــکار ایــن موضوع 
می توان به همکاری بیشــتر در این مورد اشــاره 

کرد تا بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم  .

متن  گروه  سپهرغرب، 
زندگی: شاید تا قبل از خواندن 
هم  را  فکرش  مطلب  این 
و  زدن  چانه  که  نمی کردید 
خرید  زمان  در  گرفتن  تخفیف 
و  دارد  مهارت هایی  و  قواعد 
که  است  فکری  بازی  یک  مثل 
باید پازل هایش راکنار هم بچینیم. جالب است 
از  بدانید که در کتب معتبر شیعی روایت هایی 
بزرگان دین در خصوص چانه زدن وجود دارد 
نزنیم. چانه  چهارجا  که  شده  توصیه  والبته 
را  زدن  چانه  وفن  فوت  تا  شوید  همراه  ما  با 

یادبگیرید.
چانــه بزنیم یــا نزنیم؟ خیلی هــا اهل تخفیف 
گرفتــن و چانــه زدن نیســتند بــا ایــن بهانــه که 
خریــد  بــرای  وقتــی  و  نداریــم  را  حوصلــه اش 
لبــاس یــا کاالیــی کــه قیمــت مشــخصی نــدارد 
بــه مغــازه می روند بی بــر و برگــرد قیمت اعالم 
شــده فروشــنده را کارت می کشــند و تمام! اما 
بســیاری از ما اهل چانه زدن هســتیم و دلمان 
مــورد  کاالی  و  بگیریــم  تخفیــف  می خواهــد 
نیــاز را بــه پایین تریــن قیمــت تهیه کنیــم. کدام 
منطقی تــر اســت؟ چطور باید چانــه زنی کنیم و 
تخفیف بگیریم؟ اصًال این کار درســت هســت یا 

نه؟

 چانه زنی در اسالم مجاز است؟
شــیعی  معتبــر  کتــب  در  می دانســتید 
روایت هایــی از بــزرگان دیــن در خصــوص چانه 
مــورد  در  کــه  روایت هایــی  دارد!  وجــود  زدن 
در  اســت.  دســته  دو  دارد  وجــود  زنــی  چانــه 
برخــی روایت هــا بــه مســلمانان توصیــه شــده 
کــه زمــان معاملــه چانــه زنــی کننــد و در برخی 
دیگــر خریــداران از چانــه زنی نهی شــدند. البته 
طبــق روایات، بــزرگان دین فقــط در چهار مورد 
مســلمانان را از چانه زنی نهی کردند. در روایتی 
آمــده کــه پیامبــر اســالم )ص( در وصیت خود 
بــه امــام علی )ع( فرمــود: »در خریــد چهار چیز 
چانــه مزن: گوســفند بــرای قربانی عیــد، کفن، 
برده و کرایه ســواری برای رفتن به مّکه.«)شیخ 

صدوق، ج 1، ص 245(

 وقتی امام صادق )ع( هم چانه می زد
البتــه از برخــی روایت هــا چنین بــر می آید که 
امامــان معصوم هــم چانه می زدنــد. مثل این 
روایــت: »ابوحنیفــه به امــام صــادق )ع( گفت: 
دیــروز مردمی که شــما را در عرفه دیده بودند، 
تعجب کردند از این که شــما در خریدن شــتری 
بــه ایــن انــدازه چانــه می زنیــد. امــام فرمــود: 
»خداونــد راضــی نیســت کــه مــن دچــار ضــرر 
فاحشــی در اموال خود شوم.« )منبع: الکافی، 

ج 4، ص 546(

به  )ع(  باقر  محمد  امام  توصیه   
فروشندگان مفت فروش!

امــا روایتــی از امام باقــر )ع( وجــود دارد که 
بــه نفع فروشــنده اســت؛ »برای دریافــت مبلغ 
بیشــتر با مشــتری چانــه بزنیــد؛ زیرا اگــر قیمت 

باالتــر )امــا عرفــًا مناســب( بــه شــما پرداخــت 
هرآن کــه  و  بــود  خواهیــد  شــیرین کام تر  کنــد، 
در خریــد و فــروش دچار ضرر شــود، نــه کارش 
پســندیده اســت نه اجری خواهد برد.« )شــیخ 
صــدوق، ج 3، ص 197( البته ایــن توصیه برای 
فروشــندگانی اســت کــه از تــرس کم فروشــی، 
مفــت فروشــی می کننــد و در گــذر زمــان دچار 

مشکل می شوند.

است؛  کلمه  یک  روایت ها  کالم  جان   
انصاف؛ همین و بس

»الهه ریوندی«؛ کارشناس تربیت اقتصادی 
می گویــد: »جــان کالم همــه ایــن روایت هــا در 
چنــد جملــه خالصــه می شــود؛ در معاملــه نــه 
فروشــنده نــه خریــدار، هیــچ کــدام نبایــد ضــرر 
فاحش کنند. گاهی خریــدار موقع خرید کاالیی 
متوجه می شــود که فروشــنده در اعالم قیمت 
منصــف نبوده و مبلغ اعالم شــده از ارزش کاال 
خیلــی باالتر اســت. در این صــورت خریدار مجاز 
اســت به چانــه زدن. گاهی این ماجــرا برعکس 
می شود.« برای همین است که در اسالم بارها 
و بارهــا بــه رعایــت انصــاف در معالملــه تاکیــد 
شــده اســت و این انصــاف بایــد از جانب هر دو 

طرف معامله رعایت شود.

با این راهکارها تخفیف بگیرید
حاال از اصــل چانه زنی که بگذریم، باید گفت 
چانــه زنــی و تــالش بــرای پاییــن آوردن قیمت، 
و  دارد  را  خــودش  خــاص  فن هــای  و  فــوت 
خیلی ها از آن بی خبرند. در ادامه بخشی از این 
راهکارهــا را در گفــت و گــو با کارشــناس تربیت 
اقتصادی مرور می کنیــم. فقط قبل از بیان این 
مهارت هــا این نکتــه را فراموش نکنیــد که مثًال 
بــرای خرید کاالهایــی که قیمت گــزاری مقطوع 
بــه  وقتــی  نــدارد.  معنایــی  زدن  چانــه  دارنــد 
ســوپرمارکت می رویم. قیمت روی مواد غذایی 
حک شــده و جایی برای چانه زدن وجود ندارد.

 لو ندهید ذوق زده شدید
لــو ندهیــد کــه ذوق زده شــدید. ایــن اولین 
توصیه کارشناس تربیت اقتصادی به خریداران 
اســت. ریوندی می گویــد: »وقتی یــک کاال اعم 
از لبــاس، وســیله خانه یــا هر جنــس دیگری در 
مغازه ای چشــم شــما را می گیرد و فکر می کنید 
همان اســت که دنبالش بودید هول نشــوید و 
ایــن ذوق زدگی را به فروشــنده نشــان ندهید. 
ایــن ذوق زدگی شــما از نظر روانــی در یک کالم 
بودن فروشــنده تاثیرگزار اســت. چون می داند 
شــما از ایــن جنــس آنقدر خوشــتان آمــده که 
ممکن اســت بدون گرفتن تخفیف هم برای آن 

پول بدهید.«

اصلی به نام لنگر
شــاید تا قبل از خواندن ایــن مطلب فکرش 
را هــم نمی کردید که تخفیــف گرفتن چه قواعد 
و مهارت هایــی دارد. تخفیــف گرفتــن مثــل یک 
بــازی فکری پازل هایــی دارد که باید آنهــا را کنار 
هم بچینیم. یکی از مهارت های تخفیف گرفتن، 
کارشــناس  کــه  اســت  انداختــن  لنگــر  مهــارت 

تربیت اقتصادی در مورد آن توضیح می دهد و 
می گوید: »لنگر را درســت بیندازید. حاال منظور 
از لنگــر چیســت؟ کســی کــه اولیــن پیشــنهاد را 
بــر ســر قیمــت مطــرح می کنــد در واقــع لنگــر 
می انــدازد و همــه رایزنی هــا وچانــه زدن هــای 
بعــدی حول محور همان رقم انجام می شــود. 
پس حواســتان باشد کســی که اولین پیشنهاد 
قیمــت را می دهــد شــما باشــید نه فروشــنده. 
ســعی کنیــد پیشــنهاد اول را هــم بــا فاصلــه از 
مبلغــی که در نهایــت می خواهید بــرای آن کاال 
پرداخــت کنیــد مطرح کنیــد. البتــه آنقدرها هم 
رقم پرتی نگویید که نتوانید به توافق برســید.«

 چه زمانی فروشنده تخفیف نمی دهد؟
تالش شــما بــرای گرفتن تخفیف چــه زمانی 
بــی فایــده اســت؟ ایــن ســوالی اســت کــه هــر 
مصــرف کننــده ای ممکــن اســت برایــش پیش 
بیایــد. کارشــناس تربیــت اقتصــادی می گوید: 
»از جنســی خوشــتان می آیــد و می خواهیــد از 
در  بگیریــد. چنــد مشــتری  فروشــنده تخفیــف 
مغــازه اســت و ســر فروشــنده شــلوغ اســت و 
همزمــان چنــد کار را انجــام می دهــد. خودتان 
را خســته نکنیــد. این زمــان، وقت خوبــی برای 
چانه زدن نیســت. نتیجه نمی گیریــد. صبر کنید 
کمــی مغازه خلوت شــود و آن وقــت چانه زنی 
کنیــد. زمانی هم هســت که شــما با فروشــنده 
شــوید؛  معاملــه  وارد  اســت  قــرار  انصــاف  بــا 
یعنــی فروشــنده ای کــه درصد کمی ســود روی 
کاال کشــیده و اصــًال راضــی بــه دادن تخفیــف 
نمی شــود. وقتــی تصمیــم گرفتیــد چانــه بزنید 
بــه این نکته دقت کنیــد. فهمیدن این موضوع 
هــم کار ســختی نیســت. بــا مقایســه قیمت ها 
متوجه می شــوید که باید دور چانه زدن با این 

فروشنده را خط بکشید.«

 التماس کردن و عشوه گری ممنوع
قابــل توجه خانم هــا! چانه زدن بــا التماس 
کــردن و یا عشــوه گری متفاوت اســت. مرز بین 
این دو مثل مو باریک است. ریوندی هم به این 
تکتــه تاکید می کند و می گوید: »قرار نیســت به 
هر قیمتی تخفیف بگیرید. بعضی ها خودشــان 
را بــرای گرفتن تخفیف تحقیــر می کنند یا خدای 
نکرده ممکن اســت برخی از خانم ها حرمت حیا 
را بــه خاطر تخفیــف گرفتن از فروشــنده آقا زیر 
ســؤال ببرنــد. فقط کافیســت از قــدرت مذاکره 
اســتفاده کنید، قطعًا می توانید بهترین ها را به 

بهترین قیمت تهیه کنید.«

 عیب و ایراد را بگویید اما تو سر جنس 
نزنید

هر کاالیی اعم از پوشاک، وسایل خانه، حتی 
خود خانه چه فروشی چه اجاره ای، باالخره یک 
ضعفــی دارد. یکی از راهکارهای تخفیف گرفتن 
استفاده از نقاط ضعف کاال است. البته اشتباه 
نکنیــد. مطرح کــردن نقاط ضعف کاال با تو ســر 
جنــس زدن متفــاوت اســت. کارشــناس تربیت 
اقتصــادی در ایــن بــاره می گویــد: »بــی ارزش 
کردن کاال برای گرفتن تخفیف منصفانه نیســت 
و ممکن است فروشــنده را عصبانی کند. نقاط 
ضعــف واقعــی کاالهــا را مطرح کنیــد. مثًال قرار 
اســت یک خانه را اجاره کنیــد. موجر رقم اجاره 
را هیچ جوره پایین نمی آورد. همه شرایط خانه 
باب میل شماست،اما یک ایراد دارد و آن اینکه 
نزدیــک بزرگــراه اســت و ســر و صــدای ماشــین 
ممکن اســت شما را اذیت کند. این یعنی نقطه 
ضعف آن خانه که می توانید با مطرح کردن آن 

از طرف معامله امتیاز بگیرید.«

 با این روش امتیاز بگیرید
گاهی وقت ها مجبور می شوید کوتاه بیایید 
و سر قیمتی که فروشنده اعالم کرده به توافق 
برســید اما بــازی هنوز تمام نشــده و حاال وقت 
امتیــاز گرفتــن اســت. راه و چاهــش را از زبــان 
کارشــناس تربیــت اقتصادی بشــنوید؛ »بر ســر 
کاالی اصلی به توافق می رسید، حاال می توانید 
امتیاز بگیرید. البته این راهکار در خرید کاالهای 
بزرگ بیشتر کاربرد دارد. چطور؟ مثًال تلویزیون 
کوتــاه  و  نــداده  تخفیــف  فروشــنده  خریدیــد. 
آمدیــد. بعــد از مذاکــره و به توافق رســیدن بر 
ســر قیمــت بگویید بــا ایــن قیمــت موافقم اما 

ارسال باید رایگان باشد.«

 یادمان باشدبهره ما از زمین، به اندازه 
طول و عرض قامت ماست

اگر فروشنده هستیم فقط کافیست یک جو 
انصاف داشــته باشیم. قرار نیســت همه کاسه 
کوزه ها را سر خریدار بشکنیم و قیمت ها را دوال 
پهنا حســاب کنیم. در شرایط ســخت اقتصادی 
و معیشــتی یکدیگــر را درک کنیــم و این حدیث 
از امیرالمؤمنیــن)ع( را آویــزه گوشــمان کنیــم؛ 
»یادمان باشــد بهره هر کدام شــما از زمین، به 

اندازه طول و عرض قامت شماست.«

قواعد چانه زنی در اسالم؛

بااینراهکارهاتخفیفبگیریم

پیامدهای حضور کودکان در فضای مجازی

تالش شما برای گرفتن 
تخفیف چه زمانی 

بی فایده است؟ این 
سوالی است که هر 

مصرف کننده ای ممکن 
است برایش پیش 

بیاید. کارشناس تربیت 
اقتصادی می گوید: 

»از جنسی خوشتان 
می آید و می خواهید 
وشنده تخفیف  از فر

بگیرید.
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شــاخص های ارزیابی مقاالت علمی در مجالت معتبر به دو دســته کمی و کیفی تقســیم 
می شــوند. هــدف در شــاخص های کّمی انــدازه گیری تعــداد مقاالت چاپ شــده در طول 
سال های مختلف است؛ اما این معیار به تنهایی برای ارزیابی مقاالت علمی کافی نیست 
و به همین دلیل شاخص های دیگری همچون میزان ارجاع به مقاالت )Citiation(، تعداد 

ارجاع به خود )Self - Citiation( و شاخص اچ )H-Index( برای بررسی کیفیت ...

افغانستان

ایران قوی

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
و  مختلف  »بخش های  جهان: 
نیمه   شفاخانه  یک  پرازدحام 
افغانستان،  جنوب  در  ویران 
یک ساله  حضور  از  نشانه ای 
بحران  بر  تاییدی  مهر  و  طالبان 
که  است  فاجعه باری  و  انسانی 

را فرا گرفته است.« این کشور جنگ زده 
یک ماه از آنچه در شــفاخانه "موسی قلعه" 
خ داد می گذرد؛  در والیت هلمند افغانســتان ر
مرکــز درمانی که مجبور شــد درهای خود را به 

روی همــه به جز افراد مشــکوک به وبا ببندد.
از  مملــو  شــفاخانه  ایــن  کــه  نپاییــد  دیــری 
بودنــد  بی رمــغ  و  سســت  کــه  شــد  بیمارانــی 
و در عیــن حــال بــر روی برانکارهــای زنــگ زده 
مراحــل مربوط به درمــان و تزریقات را ســپری 

می کردند.
جهــت  را  امکاناتــی  شــفاخانه  ایــن  گرچــه 
آزمایــش وبــا نداشــته و ندارد، اما بــا این حال 
طــی چنــد روز، 550 بیمار به ایــن مرکز درمانی 
مراجعــه کردنــد. آن هــا عالئمــی داشــتند کــه 
نشــات  بهداشــتی  اولیــه  نیازهــای  کمبــود  از 
می گرفــت؛ از جمله این مــوارد می توان به آب 
آشــامیدنی تمیــز و سیســتم فاضالبی مناســب 

اشاره کرد.
احســان اهلل رودی، رئیس این شــفاخانه که 
از زمان شروع این بیماری و مراجعه مردم تنها 
پنج ســاعت در شــب می خوابــد، بــه خبرگزاری 
فرانســه گفت: »بســیار دشوار اســت. ما چنین 
چیزی را در ســال گذشــته و حتی در ســال های 
ملــل  ســازمان  نکرده ایــم.«  مشــاهده  قبــل 
متحد می گوید که بحران انســانی افغانستان، 

بدترین بحران جهان به شــمار می رود.

 کودکان گرسنه
مســئله فقــر در افغانســتان کــه عمیقــا در 
جنــوب این کشــور ملموس اســت و احســاس 
می شــود، وارد مراحل جدید و ناامیدکننده ای 
شــده؛ موضوعی که از زمان آغاز حمله روسیه 
بــه اوکرایــن، توســط عوامــل دیگــری از جمله 

خشکســالی و تورم تشدید شده است.
در  هلمنــد  والیــت  مرکــز  لشــکرگاه،  از  زنــی 

حالــی که کــه در ایــن مرکــز درمانی کنــار تخت 
نــوه شــش ماهــه اش کــه از ســوءتغذیه رنــج 
کــه  زمانــی  »از  گفــت:  بــود،  نشســته  می بــرد 
طالبــان به قدرت رســید، مــا حتــی نمی توانیم 
روغــن خوراکی پیدا کنیم. مــردم فقیر و بیچاره 

توسط طالبان ســرکوب و متالشی شده اند.«

نــوه این زن 30 ســاله بــرای پنجمیــن بار در 
شــفاخانه "بوســت" تحت درمان قرار می گیرد؛ 
مرکز درمانی که به طور مشــترک توسط وزارت 
بهداشــت افغانســتان و "پزشــکان بــدون مرز" 

اداره می شود.
در بســیاری از تخت های بخش ســوءتغذیه 
این شــفاخانه، دو کودک کوچک و نحیف دیده 
می شــوند کــه هم زمــان کنار هم و بــر روی یک 
تخــت مشــترک خوابیده انــد. برخــی از آن هــا با 
اشــتیاق سرنگ های شــیر را می مکند، در حالی 
کــه برخی دیگــر همچنان که بــرای زنده ماندن 

تقال می کنند، به ســختی نفس  می کشــند.
برشــنا، مادر کودک دیگری که از سوءتغذیه 
رنج می برد و احتماال بین 15 الی 20 ســال سن 
دارد، گفت: »حتی نمی توانیم نان خشــک پیدا 
کنیــم. ســه چهار روز اســت کــه هیچ چیــز برای 

نداشته ایم.« خوردن 
ســوپروایزر  دســتیار  نــوروزی،  حمیــرا 
شــنیدن  از  کــه  شــفاخانه  ایــن  در  پرســتاری 
صــدای نالــه  شــیرخواران دلش بــه درد آمده، 
گفــت: »کارکنــان مــا هیــچ اســتراحتی ندارنــد. 
از آن جایــی کــه مادران و پــدران ایــن کودکان 

ج درمان نیســتند و زودتر  قــادر به خرج و مخار
مراجعــه نمی کنند، بیماران زیادی داریم که در 
شــرایط بحرانی به ســر می برند. مــا نمی دانیم 
از  برخــی  زیــرا  داریــم  تلفــات  تعــداد  چــه  کــه 
بــه شــفاخانه  را  آن هــا نمی تواننــد خودشــان 

برسانند.«

 پیچیدگی اخالقی
 15 از  قبل تــر  خیلــی  افغانســتان  مصیبــت 
اوت 2021 آغاز شــد؛ درســت زمانی کــه طالبان 
پــس از خروج عجوالنــه نیروهای تحــت رهبری 
ایــاالت متحــده آمریکا، کابل را تصــرف کرد. اما 
تســلط طالبان و فروپاشــی دولت تحت حمایت 
نیروهــای آمریکایــی، ایــن کشــور 38 میلیــون 

نفری را به ســمت پرتگاه سوق داد.
بانــک  دارایی هــای  از  دالر  میلیــارد  هفــت 
مرکــزی افغانســتان بــه دســت ایــاالت متحده 
مســدود شــده و بخــش رســمی بانکــداری در 
همچنیــن،  اســت.  کــرده  ســقوط  کشــور  ایــن 
کمک هــای خارجی کــه معادل 45 درصد تولید 
ناخالــص داخلــی را تشــکیل مــی داد، طــی یک 

شد. متوقف  شب 

طــی ســال گذشــته، افــرادی کــه عالقه مند 
کمــک به این کشــور ناخوش احوال و جنگ زده 
را  آن  نــام  طالبــان  کــه  کشــوری   - بوده انــد 
"امارت اســالمی" می نامــد - با مســئله بغرنج 
و پیچیــده انتقــال بودجــه دســت و پنجــه نــرم 

کرده اند.
تحلیلگــران  شــبکه  از  شــاپور  رکســانا 
کــرد:  مطــرح  را  ســوالی  چنیــن  افغانســتان 
»چگونه به کشــوری که دولت آن را به رسمیت 

نمی شناســید، کمک می کنید؟«
وی گفــت: »ارائــه کمک هــای بشردوســتانه 
جهت رســیدگی بــه بحران هایی نظیــر زلزله ماه 
ژوئن که بیش از هزار تن را کشــت و ده ها هزار 
تــن را بی خانمــان کرد، نســبتا ســاده و آســان 
اســت و این نــوع کمــک سیاســی نیســت بلکه 

نجات بخش و حیاتی اســت.«
کمک هــای نقــدی بــرای تامین بودجــه غذا 
هواپیمــا  طریــق  از  بهداشــتی  مراقبت هــای  و 
توســعه ای  کمک هــای  امــا  می شــوند  ارســال 
می تواننــد  کــه  بلندمدتــی  پروژه هــای  بــرای 

اقتصاد را متحول کنند، پیچیده تر اســت.
شــاپور همچنیــن پرســید: »اگــر گفته شــود 
کــه حقــوق تمامــی معلمــان پرداخــت خواهد 
شــد، عالی اســت. امــا طالبان بــا آن بودجه ای 
کــه از طریــق پرداخت نکــردن حقــوق معلمان 

پس انــداز می کند، چه خواهد کرد؟«

 احوال ناخوش
در موســی قلعه - منطقه غبارآلودی که در 
بازار سیار آن غرفه ها و گاری هایی وجود دارند 
و فروشــنده هایش کــودکان هســتند - فقــر و 

محرومیت قابل مشــاهده است.
ظاهــرا اقتصاد محلــی آن از طریق تعمیرات 
موتورســیکلت، فروش الشه ماکیان رنگ پریده 
یخچــال   در  کــه  انرژی زایــی  نوشــیدنی های  و 
فریزرهای صندوقی کثیف نگهداری می شــوند، 

بــه بقای خود ادامه می دهد.
موســی قلعــه شــاهد برخــی از خونین ترین 
واســطه  بــه  و  بــود   2001-2021 جنگ هــای 
یــک مســیر موقــت آن هــم در بســتر رودخانــه 
خشک شــده ای که پوشش چیزی جز سنگ های 
ناهموار نیســت، به لشــکرگاه متصل می شود.

میمنــه کــه دختــر هشــت ســاله اش بــه نام 
"آســیا" در موســی قلعــه تحــت درمــان بــود، 
گفــت: »اکنــون چه شــب و چــه روز، می توانیم 
بــه شــفاخانه مراجعــه کنیم. قبــال این جا جنگ 

بود و جاده ها مســدود می شدند.«
امــا طنز تلخ ماجرا این اســت که اســتیصال 
و تقاضــا بــرای خدمــات بشردوســتانه تنهــا بــا 

رســیدن صلح شدت پیدا کرده است.
ســید احمد، رئیس اداره صحت عامه والیت 
بــه خبرگــزاری فرانســه گفــت: »ســیل  هلمنــد 
کــه  معناســت  بدیــن  جدیــد  بیمــاران   عظیــم 
فضــای کم و تعــداد کارکنان محــدودی وجود 

دارد. مشکالت فراوان است.«
کــه  مــی ورزد  اصــرار  احمــد  حــال،   ایــن  بــا 
وضعیــت کلــی از دولــت قبلی که در آن فســاد 
بــود، "بهتــر" اســت. وی تحریم هــای  گســترده 
اعمال شــده علیــه طالبــان را مقصر می داند و 
معتقد اســت که "نیازها و خواســته های مردم 
افزایش یافته اســت." اما تحلیلگران می گویند 

که طالبان بی تقصیر نیســت.
گریــم اســمیت، مشــاور ارشــد و کارشــناس 
افغانســتان در "گروه بین المللی بحران" گفت: 
»سیاســت های ســرکوب گرایانه طالبان، توافق 
مســدود  دارایی هــای  بــه  دسترســی  بــرای  را 
شــده، دشــوارتر کــرده اســت. همچنین بســته 
دختــران،  روی  بــه  متوســطه  مــدارس  شــدن 
روحیه آن ها را تضعیف و زندگی را به کامشــان 

تلخ کرده است.«

 عدم توانایی در کنترل
سراســر  در  آشــکارا  طالبــان  پرچــم  اکنــون 
ســاختمان های  فــراز  بــر  و  هلمنــد  والیــت 
گلوله خــورده بــه اهتــزاز درمی آیــد. امــا پس از 
دو دهــه چشم داشــت بــرای کنتــرل و تصاحب 
ایــن کشــور، آن ها در حال حکومت بر کشــوری 
را  خــود  ممکــن  حالــت  بدتریــن  کــه  هســتند 

می کند. تجربه 
مردی از لشکرگاه که نخواست نامش فاش 
شــود، اظهــارات تنــد و کوبنــده ای در رابطه با 
»جامه هــای  گفــت:  وی  کــرد.  مطــرح  طالبــان 
دولــت این کشــور، بیش از اندازه بــرای طالبان 

بزرگ است.«

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
ارتقای  در  هوافضا  نقش  جهان: 
پیشرانی  و  ملی  امنیت  و  اقتدار 
زمینه ها  دیگر  در  فناوری  و  علم 
بر کسی پوشیده نیست، در این 
ایران در  میان جمهوری اسالمی 
در  خاورمیانه  منطقه  اول  رتبه 

تولید علم هوافضا قرار دارد.
در نقشــه جامــع علمــی کشــور، هوافضــا بــه 
عنوان یکــی از اهداف بخش نظــام علم و فناوری 
و جــز اولویت هــای »الــف« فنــاوری تعیین شــده 
است. همچنین هوافضا نقش مؤثری در توسعه 
دیگــر فناوری هــای اولویت دار دارد. رشــد ســریع 
مخابــرات ماهــواره ای، پیــش بینــی چندیــن برابر 
شــدن بــازار درخواســت مشــاهده زمیــن مویــد 

اهمیت این موضوع است.
نقش بخش هوافضا در ارتقای اقتدار و امنیت 
ملی، پیشــرانی علــم و فناوری در دیگــر زمینه ها و 
منافع حاصل از ســرریز فناوری های توسعه یافته 
یا بومی ســازی شــده به دیگر بخشــها نیز از جمله 
دیگــر عواملــی هســتند کــه هوافضا را در ســطح 

جهانی، به یک بخش راهبردی تبدیل کرده است.
ویــژه  بــه  اخیــر  دســتاوردهای  مــا،  کشــور  در 
طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره ها سبب افزایش 
عــزت و خودبــاوری ملــی شــده و تــراز جمهــوری 
اســالمی ایــران را در چشــم ناظــران جهانــی ارتقا 

بخشیده است.
برخــی ویژگی هــا، ظرفیت هــا و توانمندی هــای 
خاص جمهوری اســالمی ایران، همچون سرزمین 
تجربــه  ژئوپولیتیــک،  ممتــاز  موقعیــت  و  پهنــاور 
کســب توانمنــدی در ســاخت، پرتاب و قــراردادن 
ماهواره، فضاپیما و ســایر اجسام پرنده در فضا و 
بهره برداری از آنها، دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های 
کالس جهانــی، نیــروی انســانی مســتعد، نخبــه و 
متخصــص، ضــرورت توجه ویــژه به ایــن بخش را 

نمایان می سازد.
وجــود ایــن ظرفیت هــا و توانمندی هــا در کنار 
فرصت های پیشــرو، نوید موفقیت هایی بزرگ را در 
آینــده ای نه چنــدان دور می دهــد؛ موفقیت هایی 
کــه در صــورت وجــود برنامــه ای جامــع و تــالش 
مســتمر و همدالنه بازیگران بخــش هوافضا، دور 

از دسترس نخواهد بود.
تعــداد مقــاالت، کتب، رســاله های پژوهشــی و 
اختراعــات ثبــت شــده از جمله شــاخص های علم 
و فنــاوری به شــمار می روند و پایش مســتمر آنها 
نقــش بســزایی در تدویــن سیاســت های مؤثر در 

توسعه آن فناوری دارد.
موشــکی  حــوزه  پژوهشــگر  رضایــی،  حســن 
می گویــد: در دنیــا قابلیت های کلیــدی برای بحث 

فضــا در 6 دســته قابــل تقســیم اســت؛ نخســت 
ســازمان های فضایی که قابلیــت راهبری ماهواره 
را دارنــد؛ یعنــی توانایــی اســتفاده از ماهــواره را 
دارند بــدون آنکه الزامًا طراح یا ســازنده ماهواره 
باشــند. دوم ســازمان های فضایــی هســتند کــه 
قابلیــت پرتــاب ماهواره را دارند. دســته ســوم به 
ســازمان های فضایی مربوط می شــود که قابلیت 
راهبری کاوشــگر خــارج از مدار زمیــن و کاوش در 

سطح منظومه خورشیدی را دارند.
وی می افزاید: دســته چهارم نیز ســازمان هایی 
کــه قابلیت اعزام انســان به فضا را دارند و دســته 
پنجم نیز ســازمان های فضایی هستند که قابلیت 
راهبری ایســتگاه فضایی را دارند. در نهایت دسته 
ششم، شــامل ســازمان های فضایی می شود که 
قابلیت اعزام انســان به کــرات دیگر از جمله ماه را 

دارند.

 کشورهای برتر در فناوری فضایی و جایگاه 
ایران

ایــن پژوهشــگر خاطرنشــان می کنــد: توضیــح 
مشــخص اینکه به طــور کل، 10 کشــور در دنیا به 
معنای واقعــی دارای فناوری فضایی هســتند که 
شــامل آمریــکا، روســیه، چیــن، ژاپن، هنــد، ایران، 
انگلســتان، اکرایــن، برزیــل و آلمان می شــوند. در 
مــورد ایــن قابلیت ها در 10 کشــور نام برده شــده 
می تــوان گفــت کــه کشــور آمریــکا تقریبــًا همه 6 
مورد قابلیت که شــامل راهبــری ماهواره، قابلیت 
پرتاب، کاوشــگر، اعزام انسان به فضا و سایر کرات 
می شــود را دارد. کشــور روســیه نیــز غیــر از اعزام 
انســان به کره ماه، ســایر قابلیت ها را دارد. کشور 

چین نیز هم رده با روسیه است.
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر  پــور،  ع  زار عیســی 
اطالعــات نیز درباره پیشــرفت چشــم گیر جمهوری 
اســالمی ایران در حــوزه فضایی و ارتقــای جایگاه 
ایــران می گویــد: جایگاه ایران از رتبه 45 در ســال 
1996 بــه رتبــه 11 جهان در ســال 2017 بــا همت و 
تالش دانشمندان مؤمن و متعهد ایران اسالمی 
ارتقــا یافتــه اســت. برنامه ریــزی دقیق در اواســط 
دهه هشــتاد تا اوایل دهه نود برای استعدادیابی 
و جذب جوانان نخبه و متخصص با تکیه بر دانش 
و نــوآوری موجــب برداشــتن گام هایــی مقتدرانه 
همچــون پرتاب ماهواره امیــد با ماهواره بر بومی 
سفیر امید در سال 1387 شد و پس از آن ایران به 
جمع باشگاه محدود کشورهای دارای توانمندی 

طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره پیوست.
وی می افزاید: فناوری فضایی در ایران تا اوایل 
دهه 90 روند رو به رشــدی داشت اما طی سالیان 
اخیر رشــد آن متناســب با توان نخبــگان و جایگاه 
علمی و فناوری کشور نبوده است. هر چند در این 

ســال ها جهش هایــی در این حوزه داشــته ایم اما 
ظرفیت های کشور ما بسیار بیشتر از جایگاه فعلی 

ما در این صنعت مهم و راهبردی است.
پرویــز کرمــی، دبیــر ســتاد فناوری هــای نــرم و 
توســعه صنایــع خالق معاونــت علمی نیــز درباره 
جایــگاه ایــران در عرصــه فضایــی می گویــد: طبق 
آمارهای رســمی بین المللی، ایران در ســال 1996، 
در رتبــه 45 کشــورهای دارای برترین فناوری های 
فضایــی قرار داشــت. در آن ســال ها، ایران، ســایه 
تحریــم چندانی را در این زمینه احســاس نمی کرد 
امــا امــروز و تــا پیــش از این دســتاورد درخشــان، 
ایــران، دهمیــن کشــور دارای فناوری هــای نویــن 
فضایــی اســت. آن چــه در ایــن آمــار رشــک برانگیز 
نشان داده و تعجب دانشمندان و نوابغ جهانی را 
در پی داشته آن که، 9 کشور ابتدایی این فهرست، 
تحت هیچ گونه تحریــم فضایی قرار ندارند و ایران 
به عنوان دهمین کشــور این فهرســت، نخستین 
کشــوری است که با شــدیدترین تحریم های حوزه 

هوافضا مواجه است.
در ایــران مأموریــت اقتــدار آفرینی بــرای حوزه 
بــر  آن  کنــار  در  و  اســت  شــده  تعریــف  هوافضــا 
فنــاوری  و  علــم  توســعه  و  اقتصــادی  توســعه 
فضایی به عنوان پیشــران فناوری هم تاکید شده 
اســت. از ایــن رو بررســی وضعیت ایــران در زمینه 
شاخص های علمی حوزه هوافضا نشان می دهد 
کــه جمهوری اســالمی ایــران در رتبــه اول منطقه 

خاورمیانه در حوزه تولید علم هوافضا قرار دارد.

 شاخص های ارزیابی تولید علم هوافضا
در  علمــی  مقــاالت  ارزیابــی  شــاخص های 
مجالت معتبر به دو دســته کمی و کیفی تقســیم 
می شــوند. هــدف در شــاخص های کّمــی انــدازه 
گیری تعداد مقاالت چاپ شده در طول سال های 
مختلــف اســت؛ امــا ایــن معیــار بــه تنهایــی برای 
ارزیابــی مقــاالت علمی کافی نیســت و بــه همین 
دلیل شــاخص های دیگری همچــون میزان ارجاع 
بــه مقــاالت )Citiation(، تعــداد ارجــاع بــه خود 
 )H-Index( و شــاخص اچ )Self - Citiation(
برای بررســی کیفیت مقــاالت مورد اســتفاده قرار 
می گیرنــد. میــزان ارجاع بــه مقاله نشــان دهنده 
تعــداد کل ارجاعات داده شــده به مقاله های یک 

کشور یا شخص است.
تعــداد ارجاع به خود نیز نشــان دهنده تعداد 
ارجاعاتی اســت که نویســندگان بــه مقاالت قبلی 
خود اســت. در این زمینه استناد به کارهای خود، 
کــم ارزش نیســت امــا میــزان ارجاعــات خارجی از 
اهمیت بیشتری برخوردار است و باال بودن میزان 

آن نشانگر باالتر بودن جنبه بین المللی آن است.
تأثیرگــذاری علمــی  و  بهــره وری  اچ،  شــاخص 

دانشــمندان را به صورت عددی نمایش می دهد 
و با در نظر گرفتن تعداد مقاالت پر استناد افراد و 
تعداد دفعات اســتناد آن مقاالت توسط دیگران 
محاســبه می شــود. این شــاخص معیاری اســت 
که می تــوان محققان تأثیرگــذار را از آنها که صرفًا 

مقاالت فراوانی منتشر کرده اند، متمایز ساخت.
شــاخص اچ همچنین برای مقایسه محققانی 
کــه در یــک حوزه کاری یکســان فعالیــت می کنند، 

کاربرد دارد.
تعــداد مقــاالت ایــران در بــازه زمانــی 1996 تــا 
2021 تعــداد 6 هــزار و 76 مســتند بوده اســت. از 
ســوی دیگر ایران باالترین میزان اچ ایندکس را در 

منطقه خاورمیانه دارد.
همچنیــن جمهــوری اســالمی ایران براســاس 
ســایت scimagojr و از نظر تولیدات علمی حوزه 
هوافضــا در رتبه 16 دنیا قرار دارد اما با این وجود 
از نظر میزان اچ ایندکس ایران باالتر از فدراسیون 

روسیه و برزیل قرار دارد.
از  علمــی  مقــاالت  انتشــارات  و  علــم  تولیــد 

ســوی دانشــگاه ها و محققــان صــورت می گیــرد 
و توانمنــدی دانشــگاه ها می توانــد زمینــه ســاز 

تحقیقات علمی باکیفیت باشد.
یکــی از رتبــه بندی هــای جهانــی که بر اســاس 
موضوع، دانشــگاه های مختلف را بررسی می کند 
رتبــه بنــدی EduRank.org اســت کــه 14 هــزار و 
131 دانشــگاه از 183 کشــور برای 246 موضوع را 
بررسی کرده اســت و در حوزه هوافضا فهرستی از 
بهترین دانشــگاه های ایران که بر اساس عملکرد 
تحقیقاتــی آنها در رشــته مهندســی هوافضا رتبه 

بندی شده اند، معرفی کرده است.
نمــوداری از 1.58 هزار اســتناد دریافت شــده 
توســط 266 مقاله دانشــگاهی ســاخته شــده در 
10 دانشــگاه در ایــران بــرای محاســبه رتبــه بندی 

نشریات استفاده شده است.
رتبه بندی کیواس توســط مؤسســه »کاکارلی 
سیموندز« در کشور انگلستان انجام می گیرد و از 
سال 2010 به صورت مستقل دانشگاه های دنیا را 
مورد ارزیابی قرار می دهد و دانشــگاه ها توسط 6 

شــاخص در قالب 4 حــوزه کلی آموزش، پژوهش، 
بــازار کار و بین المللــی ســازی  قابلیــت جــذب در 

ارزیابی می شوند.
پایــگاه رتبــه بندی کیــو اس در ارزیابــی خود در 
شــاخص مربوطه به انــدازه گیری تأثیــر پژوهش، 
را در  پنــج ســاله موجــود دانشــگاه ها  اطالعــات 
پایــگاه اســتنادی اســکوپوس مــورد بررســی قرار 

می دهد.
بر اســاس رتبــه بندی ســال 2022 کیــواس، 8 
دانشــگاه ایرانی در موضوع »مهندســی مکانیک، 
هوانوردی و ساخت و ســاز« در جمع برترین های 

جهان قرار گرفتند.
پایــگاه رتبه بنــدی تایمز نیز یکــی از معتبرترین 
نظام های رتبه بندی در ســطح بین المللی اســت. 
در این رتبه بندی از 13 شــاخص در قالب 5 معیار 
آمــوزش )25(، پژوهــش )30(، اســتنادات )30(، 
درآمد صنعتــی )7.5( و وجهــه بین المللی )7.5( 

بهره جسته است.
در رتبــه بنــدی موضوعی این رتبــه بندی که در 
سال 2022 منتشر شده است تعداد 40 دانشگاه 
ایرانی در میان دانشــگاه های برتر حوزه مکانیک و 
مهندســی هوافضا قــرار دارند. دانشــگاه صنعتی 
شــریف و دانشــگاه تبریــز بــا رتبــه 201-250 جــز 

برترین های دانشگاه های ایرانی قرار دارند.
بررســی مقــاالت و رتبه های برتر دانشــگاه های 
کشــور در حــوزه هوافضــا نشــان می دهــد جهت 
گیری کشور به سمت تحقیقات کاربردی می تواند 
بــه نتایــج خوبی در حــوزه فنــاوری فضایــی منجر 

شود.

جایگاهایراندرفناوریفضاییدردنیاومنطقه

فالکتوبیماری؛ثمرهیکسالهحضورطالباندرافغانستان

کمک های نقدی برای تامین 
بودجه غذا و مراقبت های 

بهداشتی از طریق هواپیما 
ارسال می شوند اما کمک های 

وژه های  توسعه ای برای پر
بلندمدتی که می توانند 
اقتصاد را متحول کنند، 

پیچیده تر است.
شاپور همچنین پرسید: »اگر 
گفته شود که حقوق تمامی 

معلمان پرداخت خواهد 
شد، عالی است. اما طالبان 
با آن بودجه ای که از طریق 

پرداخت نکردن حقوق ..


