
خبر مسرت بخش انتخاب جنابعالی بعنوان ریاست کمیسیون تلفیق برنامه 
و بودجه مجلس شورای اســامی مایه خرسندی شد. بدیهی است، حضور 
نخبگان و فرهیختگان همدان در ارکان تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور 
مایــه مباهات پایتخت تاریخ و تمدن ایــران زمین خواهد بود. ضمن عرض 

تبریک و تهنیت، برای جنابعالی آرزوی توفیق روز افزون دارم.

جناب آقای
دکتر حمیدرضا حاجی بابایی

عباس صوفی ، شهردار همدان

پارک دوبل یکی از عوامل
اصلی ایجاد ترافیک است

ساݤزݤماݤنݤ 
حملݤ وݤ نقلݤ وݤ ترݤاݤفیکݤ

شهرݤدݤاݤرݤیݤ همدݤاݤنݤ

شورای اسالمی شهر همدان

انتخـاب بـه جـا و شایسـته جنابعالـی کـه بیانگـر تعهـد، کارآمـدی لیاقـت و 
شایسـتگی های برجسـته آن بـرادر گرامـی در صحنه هـای خدمـت صادقانـه به 
نظام و میهن اسـامی اسـت تبریک عـرض نموده، موفقیت و سـربلندی شـما را 

از درگاه خداوندمنـان مسـئلت داریـم. 

جناب دکتر 
حمیدرضا حاجی بابایی

ریاست کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی

 انتخــاب پر افتخار جنابعالی بعنوان ریاســت کمیسیون تلفیق 
برنامه و بودجه مجلس شــورای اسالمی را تبریک عرض نموده 
آرزوی موفقیت و ســربلندی در همه مراحل زندگی از خدای متعال 

خواستاریم.
روزنامه هگمتانه

جناب دکتر 
حمیدرضا حاجی بابایی
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روانبخش:
فعالیت سوداگران

عامل افزایش قیمت مسکن 
در همدان

مشاور عالی شهردار همدان خبر داد:

اشتراک   تجارب شهرداری همدان 
با مدیران شهری آسیا
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برگـــزیده ها

رئیس شورای اسالمی شهر همدان 
در صحن شورا:

گسترش شهر 
و نظارت جدی مسؤوالن 

در حوزه مسکن راهگشاست

نقش بانوان در سامان دهی 
اقتصاد خانواده

صادرات 400 هزار دالری 
صنایع دستی از همدان

فرماندار تویسرکان:
با کشت های مخدری 
برخورد ریشه  ای شود

نبود بازار فروش؛ حلقه مفقوده 
تولیدکنندگان صنایع دستی تویسرکان

نشان سازی تجاری 
مؤثرترین راهکار برای 

شناسایی بازارهای فروش

خبر امام جمعه همدان در شورای فرهنگ عمومی استان از افتتاح مرکز در دهه کرامت

همدان مبتکر راه اندازی مرکز تربیت اسالمی کودک
2

عکس : هگمتانه2

صفحه 3

مجلس تازه نفس رؤسای کمیسیون های خود را شناخت

» حاجی بابایی« 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

»حمیدرضا حاجی بابایی« نماینده مردم همدان، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شد.
به گزارش هگمتانه، حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده با ســابقه همدان که طی ســالهای اخیر در حوزه 
برنامه و بودجه مجلس شورای اســامی اقدامات ارزنده ای داشته است و از سویی سابقه وزارت را هم در 

کارنامه خود دارد به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی انتخاب شد.
توزیع عادالنه بودجه کشور و بهره مندی همه مردم عزیز ایران از آن همواره یکی از خواسته ها و مطالبات 
عمومی بوده تا جایی که در حال حاضر اســتانهایی با بهره مندی از بودجه و امکانات کشور قوی تر و برخی 

استانها نیز آنچنان رونقی که باید در عرصه های مختلف به ویژه اقتصادی بگیرند را نداشته اند.

رئیس کل دادگستری استان در دیدار با شهردار، معاونان و مدیران مناطق شهرداری:

خدمات گسترده شهرداری همدان ملموس و شایسته تقدیر
صفحه 2

صفحه 4

یوسفی نوید خبر داد:

افتتاح و کلنگ زنی45 پروژه در منطقه چهار شهر

تولید ساالنه 4 هزار تن گوشت قرمز توسط عشایر نهاوند
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روانبخش:
فعالیت سوداگران، عامل 

افزایش قیمت مسکن در همدان
آسیب افزایش قیمت مسکن بر معیشت 

خانواده های کم درآمد

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســیون 
حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورای اسالمی 
شهر همدان حضور و فعالیت سوداگران مسکن را از 

عوامل مهم افزایش قیمت مسکن برشمرد.
به گزارش هگمتانه، مریــم روانبخش در جمع 
خبرنگاران افزود: یکی از عوامل مهم افزایش قیمت 
مســکن که منجر به افزایش اجاره بها نیز شــده، 
حضور و فعالیت سوداگران در بخش مسکن است.

روانبخــش اضافه کــرد: ردپای ســودجویان 
و برخــی دالالن زمین و مســکن در قالب برخی 
بنگاه های معاماتی و فعاالن این حوزه، در ایجاد 
قیمت نجومی و حباب موجود در بازار مســکن به 

وضوح دیده می شود.
وی اضافه کرد: مشاوران اماک نیز که این روزها 
از رهگذر افزایش نرخ اجاره بهای منازل و چند برابر 
شدن قیمت ها، سازشان کوک شده، اگرچه خود را 
ناراضی جلوه می دهند اما در این آشفته بازار درآمد 
بیشــتری کســب می کنند چون به ازای افزایش 
نرخ هــا، درآمد آن هــا از طریق تنظیم یک ســند، 

فروش یا اجاره ملک نیز بهتر شده است.
وی با اشــاره بــه اینکــه در چنین شــرایطی 
قیمت ها دائمــًا باال می رود و اقشــار متوســط و 
پایین روز به روز از مسکن مناسب دورتر می شوند، 
یادآور شــد: با توجه به سهم باالی مسکن در سبد 
هزینه های مستأجران، اگر متولیان امر تصمیمات 
عملی و مؤثر در این حوزه اتخاذ نکنند باید شاهد 

آسیب های جبران ناپذیری باشیم.
به نقل از روابط عمومی شــورای اسامی شهر 
همدان، وی در پایان سخنانش افزود: قیمت باالی 
مســکن و نیز اجاره بهای مســکن که در روزهای 
اخیر با موج باالیی از افزایش همراه بوده، نیازمند 
عزم و توجه جدی دســتگاه ها و متولیان امر و نیز 

نظارت بر بازار مسکن است.

یوسفی نوید خبر داد:
افتتاح و کلنگ زنی45 پروژه 

در منطقه چهار شهر

هگمتانه، گروه خبر همــدان: مدیر منطقه چهار 
شــهرداری همدان گفت: فردا ســوم تیرماه آیین 
افتتاح و کلنگ زنی بیش از 45 پروژه مدیریت شهری 

در منطقه چهار شهر همدان برگزار می شود.
به گزارش هگمتانه، مجید یوســفی نوید گفت: 
این مراســم با حضــور مدیران اســتان، رئیس و 
اعضای شــورای اســامی شهر، شــهردار همدان، 

معاونان و مدیران مدیریت شهری برگزار می شود.
وی ادامــه داد: بــا توجه بــه برنامه ریزی های 
صورت گرفته بیش از 45 پــروژه در منطقه چهار و 
با هدف افزایش کمی و کیفی خدمات رســانی به 

شهروندان منطقه، افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.
یوســفی نوید در این باره افزود: بوستان شهید 
نفیسی، بوســتان عقیل منطقه اسامشهر، پیاده 
روســازی بلوار علویان، تعریض مسیر اصلی کوی 
ولی عصر)عــج(، دیوارکشــی رودخانه منوچهری 
فاز یک، اجرای شبکه مکانیزه آبیاری بلوار آزادگان، 
آسفالت معابر بوستان عقیل، دیوار کشی رودخانه 
بلوار ارتش، بازگشــایی چهار راه گلستان کوی ولی 
عصر)عج(، دیوارکشی رودخانه صیفی آباد و پیاده 
رو سازی کوی کوثر بخشی از پروژه هایی هستند که 

در حوزه های مختلف شهری افتتاح می شوند.
وی در ادامــه تصریح کرد: در کنــار پروژه هایی 
که فردا افتتاح می شــود پروژه های دیگری نظیر 
اصاح جدول های نهری بلــوار آزادگان کوی الوند، 
پیاده رو سازی کوی ولی عصر)عج( فاز دوم، پارک 
جیبی کوی ولی عصر)عــج(، مرکز محله کوی ولی 
عصر)عج(، بوستان شــهید کوچکی حصار شهید 
مطهری، احداث بخش سه بوستان فدک، بازسازی 
پارک ســعدی فرهنگیــان، دیوارکشــی رودخانه 
بهنامجو، اصاح جدول های بلوار بهنامجو فرهنگیان، 
کول گــذاری قنات کــوی فرهنگیان، دیوارکشــی 
رودخانــه فرهنگیان، اصــاح جداول نهــری بلوار 

آزادگان کوی الوند و... نیز کلنگ زنی می شود.

خبــــــــر

رئیس شورای اسالمی شهر همدان در صحن شورا:
گسترش شهر و نظارت جدی 

مسؤوالن در حوزه مسکن 
راهگشاست

هگمتانــه، گروه خبــر همدان: رئیس شــورای 
اسالمی شهر همدان گفت: ورود جدی دستگاه های 
نظارتی و اجرایی استان و گســترش محدوده شهر 
در طرح جامــع جدید و طرح تفصیلــی همدان در 
راستای سیاست گذاری صحیح و حل معضل گرانی 

مسکن، راهگشاست.
به گزارش هگمتانه، کامران گردان در بیســتمین 
صحن شورا، با اشــاره به مهمترین دالیل وضعیت 
کنونی بــازار مســکن و قیمت آن در شــهر همدان، 
اظهار کرد: بن بست توسعه جغرافیایی و محدودیت 
اراضی شــهر همدان برای گســترش ساخت وساز، 
آب وهوای مناســب، گردشــگری بــودن منطقه و 
همچنین ســرمایه گذاری افرادی از سایر استان ها 
در بازار مسکن همدان، کمبود زمین مرغوب و گرانی 
زمین در همدان، مهاجرت معکوس، رشد نقدینگی 
و ایجاد حباب در قیمت مســکن و صنعتی نبودن 
استان از مهمترین دالیل افزایش نرخ تورم در حوزه 

مسکن شهر همدان است.
کامران گردان افزود: افزایــش قیمت مواد اولیه 
نظیر آهن آالت و سیمان قیمت گذاری کاذب در برخی 
سایت ها؛ وجود فرهنگ سرمایه گذاری مجدد در شهر 
همدان؛ نبود جاذبه سرمایه گذاری در مناطق شمالی 
شهر برای ساخت وساز مســکن؛ نحوه فعالیت دفتر 
مشاوران اماک و همچنین نقشه دالالن و سوداگران 
مسکن از دیگر دالیل مهم افزایش نرخ تورم در حوزه 

مسکن همدان است.
به گفته وی عوارض شهرداری و نظام مهندسی 
ســاختمان، فقدان تفکر راهبردی در توسعه شهر، 
کاهش تفکیک های بــزرگ و انبوه در ســال های 
اخیر، رعایت سرســختانه و البته بیــش از اندازه 
دســتورالعمل ها و بخشــنامه های داخلی توســط 
شهرداری همدان، راه  و شهرسازی و سازمان نظام 
مهندســی؛ عدم توجه به شــرکت ها و انجمن های 
تخصصی و ابزارهای نوین ســاخت مسکن، اعمال 
محدودیت های ارتفاعی شــدید در بافت ســنتی 
شــهر از ســوی میراث فرهنگی هم از دیگر دالیل 
مهم افزایش نــرخ تورم در حوزه مســکن همدان 

محسوب می شود.
گردان در ادامه ضمن ارائه پیشــنهادهایی برای 
مدیریت اوضاع فعلی و بهبود بازار مســکن، اظهار 
کرد: گسترش محدوده شــهر در طرح جامع جدید 
و طرح تفصیلی همدان، ورود دستگاه های اجرایی 
و نظارتی اســتان همــدان برای سیاســت گذاری 
درست و حل معضل گرانی مسکن، تشکیل کمیته 
نرخ گذاری مسکن در شــهر همدان، پیگیری تهیه 
شناسنامه هوشمند اماک، کاهش مهندسان نقشه 
در حــوزه پروانــه ســاختمانی و همچنین کاهش 
زمان صدور پروانه و الکترونیکــی کردن فرآیند آن 
در شهرداری و نظام مهندسی ســاختمان از جمله 
پیشــنهادات کارشناســی شده شورای شــهر برای 

مدیریت بازار مسکن همدان است.
وی با تأکیــد بر ورود جدی مجمــع نمایندگان 
مجلس برای رفع معضل مسکن و همچنین انجام 
اقدامات و تصمیم گیری های در سطح ملی؛ افزود: 
ورود دســتگاه های نظارتی و پلیس فتــا به نحوه 
فعالیــت وبگاه های اینترنتی در ایــن حوزه به ویژه 
شــیپور و دیوار؛ تاش برای جذب سرمایه گذار در 
راستای ایجاد شــهرک های مسکونی و ویاسازی؛ 
شناســایی و معرفــی مشــاوران امــاک کــه در 
ملک  هایــی با کاربــری تجاری فعالیــت می کنند 
به کمیســیون مــاده 100 و همچنیــن پیگیری به 
سرانجام رســاندن هرچه ســریع تر تفکیکی های 
نیــروی انتظامــی و خضــر از دیگر پیشــنهادات 

اثربخش برای مدیریت بازار مسکن همدان است.
گردان بر ایجاد هرچه ســریع تر دفاتر تســهیل 
گــری و مهندســی بــرای تســریع در کار مردم و 

جلوگیری از داللی گری در شهر تأکید کرد.
رئیــس شــورای شــهر همدان بــا تأکیــد بر 
اینکه توجه ویــژه به مســکن ارزان قیمــت برای 
اقشــار کم درآمد نظیر طرح مســکن مهر از سوی 
دولتمردان ضروری اســت، عنوان کرد: باید شرایط 
ایجــاد شــهر جدید همــراه بــا انجــام مطالعات 
کارشناســی در ایــن حوزه بــه صورت ویــژه مورد 
پیگیری قرار گیرد. به نقل از روابط عمومی شــورای 
اسامی شهر همدان، گردان همچنین گفت: تقویت 
حوزه کارشناسی مشــاور طرح جامع؛ اصاح نظام 
تعرفه مشــاوران اماک و ایجاد بانــک اطاعاتی 
جامــع و دقیــق از اماک شــهر همــدان از جمله 
پیشــنهادات برای مدیریت بازار مســکن همدان 

محسوب می شود.

خبــر

خبر امام جمعه همدان در شورای فرهنگ عمومی استان از افتتاح مرکز در دهه کرامت

همدان مبتکر راه اندازی مرکز تربیت اسالمی کودک
دفتر سابق امام جمعه همدان به مجتمع فرهنگی آموزشی آدینه تبدیل شد

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه در 
استان همدان از راه اندازی مرکز تربیت دینی کودک 

و نوجوان همدان هم زمان با دهه کرامت خبر داد.
به گزارش هگمتانه، آیت ا... حبیب هللا شعبانی 
روز یکشــنبه در شــورای فرهنگ عمومی همدان 
بیان کرد: هم اینک دفتر سابق امام جمعه همدان 
به نام مجتمع فرهنگی آموزشــی آدینــه در حال 
فعالیت است و بخشــی از این مرکز برای تربیت 

دینی کودک و نوجوان پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه مرکــز تربیت دینی به صورت 
غیرمنســجم فعالیت هایــی را آغاز کرده اســت، 
اظهار کرد: در حال ثبت یک ســمن است که امید 
می رود دستگاه ها در تجهیز و راه اندازی این مرکز 

مساعدت الزم را داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در استان همدان افزود: هفته 
جاری هفته عفاف و حجاب اســت که در این باره 
هم نیازمند کار فرهنگی هســتیم و باید رفتارهای 
ســلبی به ندرت اتفاق بیفتد و بیشــتر به کارهای 

ایجابی روی آورد.
وی درباره ضرورت اصاح الگوی مصرف گفت: 
باید محتواهای آمــاری و علمــی در زمینه الگوی 
مصرف تهیــه و در اختیار ائمه جمعــه و جماعات 

قرار داده شود.
آیت ا... شــعبانی افزود: 90 درصد آب در بخش 
کشاورزی مصرف می شــود که مهمترین علت باال 
بودن مصرف آب در این بخش به متناســب نبودن 

زیرســاخت ها در بخــش کشــاورزی و صنعت بر 
می گردد.

امام جمعــه همدان بیان کــرد: در صورت تهیه 
محتواهای علمی و آماری می توان از تریبون نماز 
جمعه یا 180 مسجد فرهنگ اصاح الگوی مصرف 

را با استناد به آمار و ارقام تبیین کرد.
وی اضافــه کــرد: مصــرف اداره ها را نیــز باید 
مدیریت کــرد و ایــن در قالب بخشــنامه و تذکر 
اباغ شود همچنین نهادهایی که الگوی مصرف را 

رعایت می کنند تشویق شوند.
*شــاهرخی: محور توجه مدیران دستگاه های 

متولی، اصالح الگوی مصرف باشد

اســتاندار همدان نیز گفت: باید اصاح الگوی 
مصــرف، به یک حرکــت اجتماعــی و عمومی در 

جامعه تبدیل شود.
ســید ســعید شــاهرخی گفت: اصاح الگوی 
مصــرف در ســند راهبردی ســه ســاله اســتان 
لحاظ شــده اســت بنابراین محور توجــه مدیران 
دستگاه های متولی، اصاح الگوی مصرف باشد و 

همچنین باید آن را اجتماعی کنند.
وی افزود: بــرای این امر باید فرهنگ ســازی 
کرد و برای فرهنگ ســازی نیز، بــه آموزش های 
مســتمر نیاز داریم. کلیه ظرفیت های استان برای 
فرهنگ ســازی و آموزش در حــوزه اصاح الگوی 

مصرف مهیا است.
اســتاندار همدان آموزش و پــرورش را یکی از 
ظرفیت های گســترده و فراگیر در راستای اصاح 
الگوی مصــرف دانســت و گفت: انجمــن اولیا و 
مربیان اســتان با یک میلیون نفر عضو، می تواند 
موجــی در زمینه اصــاح الگوی مصــرف در بین 

خانواده ها ایجاد کند.
شــاهرخی گفت: اگر بخواهیــم از ظرفیت های 
استان در راســتای اجتماعی کردن اصاح الگوی 
مصرف بهره ببریم، نیاز به یک برنامه علمی، مدون 

و منسجم داریم.
اســتاندر همــدان در ادامه بــه اهمیت نقش 
ســازمان های مردم نهاد در اصاح الگوی مصرف 
اشاره کرد و گفت: سازمان های مردم نهاد می توانند 
در اجتماعی کــردن اصاح الگــوی مصرف نقش 

مؤثری داشته باشند .
*فروتن: 33 درصد جمعیت استان کودک و 

نوجوان هستند
معاون فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اســامی همدان نیز گفت: کمیته تخصصی 
تربیت دینی با ترکیب دستگاه های مرتبط تشکیل 
و پیش نویس اهداف و وظایف کمیته تدوین شد.

مجید فروتــن افــزود: هم اینــک 33 درصد 
از جمعیت اســتان کــودک و نوجوان هســتند که 
می طلبــد در زمینه تربیت دینــی و آموزه های این 

قشر تاش شود.

رئیس کل دادگستری استان در دیدار با شهردار، معاونان و مدیران مناطق شهرداری:

خدمات گسترده شهرداری همدان ملموس و شایسته تقدیر
هگمتانه، گروه خبر همدان: روز گذشته شهردار 
همدان به اتفاق معاونان و مدیران مناطق چهارگانه 
شــهرداری با حضور در دفتر رئیس کل دادگستری 
اســتان همدان ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره 
شــهید بهشــتی، هفته قوه قضائیه را بــه خادمان 

عدالت گستر استان همدان تبریک گفتند.
به گــزارش خبرنــگار هگمتانه، در ایــن دیدار 
شــهردار همدان با ارائــه چکیده گــزارش عملکرد 
شــهرداری همدان گفــت: علیرغــم چالش مالی 
تأمین حقوق کارکنان شهرداری ها در سراسر کشور، 
شــهرداری همدان با کمترین میزان برخورداری از 
منابع مربوط به مالیات بر ارزش افزوده توانسته در 
بیش از یک هزار نوع خدمت به شــهروندان قامت 

استوار و کارنامه ای قابل دفاع از خود ارائه دهد.
عبــاس صوفــی افــزود: شــهروندان همدان 
شایسته بهترین ها هستند بنابراین بر خود وظیفه 
می دانیم با به کارگیری ظرفیت حداکثری و تاش 
بی منــت بهترین خدمــات را برای ارتقــا کیفیت 

زندگی در شهر همدان پدیدار کنیم.
وی با تأکید بر اهمیت قانون مداری در عملکرد 
کارکنان شــهرداری تصریح کرد: رعایــت موازین 

قانونی و اخاق مداری خط قرمز مدیریت شهری 
در برخورد و مواجهه با شهروندان است.

*تأکیــد رئیــس کل دادگســتری همدان بر 
ضرورت حمایت از شهرداری

رئیس کل دادگستری استان همدان نیز گفت: 
خدمات گســترده شــهرداری همــدان ملموس و 

شایسته تقدیر است.
محمدرضا عدالتخواه افزود: اگر روزی یک بخش از 

خدمات شهرداری به موقع انجام نشود شاهد بی نظمی 
غیر قابل تحمل در شهر خواهیم بود، بنابراین بخشی از 
خدمات شهرداری در ساعاتی از شبانه روز انجام می شود 
که به چشم هم نمی آید اما در نوع خود اگر انجام نشود 

کیفیت زندگی در اجتماع شهری افول می کند.
وی همچنیــن با اشــاره به ضــرورت حمایت از 
شــهرداری خاطرنشــان کرد: شــورای اسامی شهر 
همدان باید حمایت حداکثری از شــهرداری داشته 

باشد چرا که فرصت های خدمت گزاری به شهروندان 
برای دولت و شوراها کوتاه اســت بنابراین در فرصت 
باقی مانده باید تمرکز ما بر ارائه خدمات به شهروندان 

باشد تا رضایتمندی حداکثری اتفاق بیفتد.
نماینده عالی قــوه قضائیه در اســتان همدان 
گفت: ما هم با حرکت در چارچــوب قانون، حامی 
مدیریت شهری همدان هســتیم و بسترهای الزم 

برای تداوم خدمت گزاری را فراهم خواهیم کرد.

برای 30 سال آینده پیش بینی شد

کاهش بارش و افزایش دما در انتظار همدان
ارسال اطالعات هواشناسی برای 3 هزار کشاورز همدانی

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل هواشناسی 
همدان گفت: پیش بینی های بلندمدت 30 ســاله 
نشــان می دهد میزان بارش هــا در منطقه همدان 
کاهش و میانگین دمای هوا در این منطقه افزایش 

می یابد.
به گزارش هگمتانه، ســعید باقری ظهر دیروز 
در نشســت خبری با بیان اینکه بارش های استان 
نســبت به ســال گذشــته به صورت میانگین 21 
درصد کاهش و نســبت بــه بلندمــدت 31 درصد 
افزایش داشته است اظهار کرد: از ابتدای سال آبی 
جاری تا پایان خرداد امســال به صورت میانگین 
440 میلی متر بارش در نقاط مختلف استان ثبت 

شده است.
وی با اشــاره به اینکــه میانگین دمــای هوای 
استان نسبت به بلندمدت سه دهم درجه افزایش 
داشــته اســت افزود: احتمال 10 درصد خطا برای 
پیش بینی هــای 72 ســاعته و 20 درصــد بــرای 
پیش بینی های هفت روزه در نظر گرفته شده است.

مدیرکل هواشناســی همــدان با بیــان اینکه 

پیش بینی های هواشناســی به صورت ســه روزه، 
هفــت روزه و اقلیمــی انجام می شــود ادامه داد: 
در ســال جاری فصل تابســتان بارندگــی زیادی 
پیش بینــی نمی شــود و بارش های کــم حجم به 

صورت محلی در این فصل رخ خواهد داد.
وی با تأکید بــر اینکه دمای هوا در تابســتان 
امســال حدود یک درجه ســانتیگراد نســبت به 
بلندمدت افزایش می یابــد تصریح کرد: باران های 
پاییــزی نیز در ســال جاری امســال نســبت به 

سال های گذشته دیرتر آغاز می شود.
در  ایســتگاه ســینوپتیک   10 وجــود  از  وی 
استان که تمام اطاعات هواشناســی را در اختیار 
کارشناسان قرار می دهد خبر داد و گفت: در استان 
6 ایستگاه اقلیمی و 88 ایستگاه باران سنجی نیز 

فعال است.
وی با اشــاره به اینکه ســامانه تهک یا سامانه 
توسعه هواشناســی کاربردی در همدان راه اندازی 
شده و اطاعات هواشناســی را در اختیار مشاغل 
و جامعه هدف قــرار می دهد افزود: این ســامانه 

بیشتر در بخش کشاورزی هدف گذاری شده است 
اگرچه تعریــف آن در بخش هــای دیگری چون 
حمل و نقل، عمران و دیگر ساختارهای جامعه نیز 

در حال پیگیری است.
باقری خاطرنشــان کــرد: تاکنــون بیش از 3 
هزار و 500 کشــاورز در این ســامانه ثبت نام کردند 
و اطاعات دقیق هواشناسی برای این قشر ارسال 

می شود.
وی ادامه داد: ایســتگاه هواشناسی کشاورزی 
اکباتان در مرکز تحقیقات کشــاورزی جزو اولین 
ایستگاه های هواشناســی کشور است که اطاعات 
را به صورت ســاالنه برای توسعه کشــاورزی رصد 

می کند.
مدیرکل هواشناسی همدان با بیان اینکه استان 
همدان رادار هواشناســی ندارد و در صورت تحقق 
اعتبار تا ســال آینده هواشناســی اســتان به این 
سامانه مجهز خواهد شد تصریح کرد: مزایای این 
رادار پیش بینی اطاعات کوتاه مدت هواشناســی 
برای یک یا دو ساعت آینده به صورت دقیق است.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه پیش بینی هــای 
هواشناســی به صــورت روزانه حتــی در روزهای 
تعطیل برای 262 اداره، دستگاه و ارگان در استان 
ارسال می شــود افزود: مردم می توانند با برقراری 
ارتباط با ســامانه هواگو و تماس با شــماره تلفن 
134 و همچنین پایــگاه اینترنتی sinamet.ir از 

آخرین وضعیت جوی این استان باخبر شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: سال گذشته در زمینه 
آلودگی ها هواشناسی تمام نقشه های ماهواره ای، 
دید افقی و پایداری هوا را مورد بررســی قرار داد و 
به نظرم اطاعات به دست آمده از ایستگاه پایش 
آلودگی هوای محیط زیســت دچار خطا شده بود، 
اگرچه دســتگاه پایش آلودگی هوا در حال حاضر 

جا به جا شده است.
به نقل از فارس، مدیرکل هواشناســی همدان 
در پایان گفت: پیش بینی های بلندمدت 30 ســاله 
نشــان می دهد میزان بارش هــا در منطقه همدان 
کاهــش و میانگیــن دمای هــوا در ایــن منطقه 

افزایش می یابد.

در راستای تحقق سیاست افزایش نرخ جمعیت

راه اندازی نخستین کلینیک سالمت جنسی دولتی کشور در همدان
هگمتانــه، گروه خبر همدان: کلینیک ســالمت 
جنسی و مشــاوره تخصصی در کلینیک تخصصی و 

فوق تخصصی امام خمینی )ره( افتتاح شد.
به گــزارش هگمتانــه، اتاق هــای نوروفیدبک، 
بیوفیدبــک، معاینــه و ارزیابی در ایــن کلینیک 

راه اندازی شد.
فلوشــیپ  روان  و  اعصــاب  متخصــص 
فوق تخصصی سایکوسکسولوژی اختاالت جنسی 
و روح درمانی با معرفی تجهیــزات موجود در این 
مرکز اظهار کرد: دستگاه های موجود از فناوری روز 
دنیا در زمینه اختاالت جنسی برخوردار است و از 

نظر اتحادیه اروپا تأیید شده است.

محمــد حقیقی با ارائــه توضیحاتــی در مورد 
خدمات مربوط بــه نوروفیدبــک و بیوفیدبک در 
زمینه اختاالت خانم ها و آقایان یادآور شــد: این 
دســتگاه ها با هزینه ای باال با همکاری دانشــگاه 
علوم پزشکی ابن ســینا و در بخش دولتی برای 

ارائه خدمات تهیه شده است.
وی با اشــاره به روند طاق در جامعه و مطرح 
بودن مشــکات جنســی به عنوان یکی از عوامل 
اصلی ایــن موضــوع افــزود: مراجعه کنندگان و 
زوج ها در فضای آرام با درمانگــر گفتگو می کنند 
و بهترین خدمات مشــاوره ای را دریافت خواهند 

کرد.

وی هدف از تشــکیل کلینیک خانواده را توجه 
به موضوعات اجتماعی در راســتای تحکیم بنیان 
خانــواده عنوان کــرد و گفت: هم اکنون سیاســت 
افزایش نــرخ جمعیت مــورد توجه اســت و در 
این راســتا مشــکات زوج های مراجعه کننده که 
بر نــرخ جمعیت مؤثر اســت، بررســی و برای آن 

چاره اندیشی می شود.
عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی 
ابن ســینا با اشــاره به درهم تنیدگــی رضایت 
جنســی و رضایت رابطه زوج بــا یکدیگر و اثر 
رضایت جنســی بر پایداری زندگی زناشــویی 
تصریــح کرد: بــا توجه بــه اینکه در کشــور ما 

طاق روند رو به رشــدی دارد به نظر می رســد 
توجه به مســائل جنســی امری اجتناب ناپذیر 
اســت بنابراین انجــام مداخات بــرای درمان 
و پیگیــری از پریشــانی زناشــویی بــا هدف 
قــراردادن روابــط جنســی و ارتقای ســامت 

جنسی ضروری است.
وی با تأکیــد بر اهمیت پرداختــن به موضوع 
مشاوره سامت جنســی در محیطی تخصصی و 
علمی، خاطر نشان کرد: ارائه این خدمت در بخش 
دولتی و با تعرفه دولتی بی نظیر اســت و بالغ بر 
40میلیــارد ریال تجهیــزات در ایــن مرکز فراهم 

شده است.
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انعکاس آخرین خورشیدگرفتگی قرن در ایران

قالیباف: 
مذاکره با آمریکا 
مطلقا ممنوع است

رئیس مجلــس شــورای اســامی گفت: 
کشــورهای غربی به ویــژه آمریــکا و برخی از 
کشورهای اروپایی یکبار دیگر ماهیت غیرقابل 
اعتماد و خصمانه خود را به ملت ایران نشــان 
دادند. به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی اجازه 
تخطی به آژانــس از چارچوب های قانونی داده 
نخواهد شــد. ما معتقدیم که هر نــوع مذاکره 
باید از موضع قدرت باشــد و همچنین مذاکره 
با آمریکا مطلقًا ممنوع است؛ از سازمان انرژی 
اتمی و وزارت خارجه نیز می خواهیم اقدام الزم 
را در این راســتا انجام دهند و گزارش خود را به 

مجلس ارائه دهند.

افزایش حق مسکن کارگران 
هنوز تصویب نشده است!

رئیس کانــون عالــی انجمن هــای صنفی 
کارگری گفت: طبــق پیگیری هایــی که انجام 
دادیم، مصوبه افزایش حق مســکن به هیأت 
دولت ارسال شده است اما هنوز تصویب نشده 
است. وزیر کار قول داده اســت که این میزان 

افزایش از تیرماه اجرایی شود.

افزایش 150 هزار تومانی 
حقوق بازنشستگان 

کشوری
مدیرعامــل صندوق بازنشســتگی کشــور 
با اشــاره به افزایش 50 درصدی حــق اوالد و 
عائله مندی بازنشستگان کشوری، به دنبال این 
امر، از افزایش میانگین 150 هزار تومانی حقوق 
بازنشســتگان خبر داد و گفت: افزایش حقوق 
بازنشســتگان از این محل برای افرادی که یک 
فرزند دارند حدود 120 هزار تومان، دو فرزندها 
حدود 140 و ســه فرزندی ها حــدود 170 هزار 

تومان است.

بازگشایی مرز خسروی 
از امروز

فرماندار قصرشیرین گفت: مرز خسروی به 
دلیل شیوع بیماری کرونا از سوی طرف عراقی 
بسته شده بود که با توافق های صورت گرفته از 
امروز بــاز هم تردد انفرادی مســافر از این مرز 
از ســرگرفته می شــود. فعالیت هــای تجاری 
و صــادرات از این مرز رســمی همچنان ممنوع 
است و بازگشایی شــامل فعالیت های تجاری 

نمی شود.

الیحه رتبه بندی معلمان 
تا یک ماه آینده آماده می شود

احمــد عابدینــی، معــاون شــورای عالی 
آموزش وپرورش گفت: هیچ کــدام از این موارد 
که به اسم رتبه بندی منجر به افزایش حداقلی 
حقوق معلمان شده اســت، رتبه بندی نیست. 
الیحه رتبه بندی مراحــل نهایی را طی می کند و 
تا یک ماه آینده آماده و به مجلس ارائه خواهد 
شد. نیروهای خدماتی، معلمان حق التدریس 
و معلمانی کــه در مــدارس غیردولتی فعالیت 
می کننــد بایــد در رتبه بنــدی شــرکت کنند. 
نیروهای اداری برای رتبه بندی باید 6 ســاعت 
تدریس کنند. احتســاب مــدرک تحصیلی و 

سابقه در رتبه بندی اشتباه است.

مستاجران دارای کد رهگیری 
تسهیالت دریافت می کنند

وزیــر راه و شهرســازی گفت: تســهیات به 
مستاجرانی که مشخص شود در طی سال های 
گذشــته مســتاجر بوده اند و دارای کد رهگیری 
هستند پرداخت خواهد شد. کشور در چند دهه 
اخیر روند اقتصادی مختلفــی را تجربه کرده و 
بین نرخ تورم، نرخ ارز و طا و بــازار اجاره رابطه 
مستقیم وجود دارد. بورس مسکن کمک می کند 
منابــع مالی با هدف مشــخص بــه کارگیری و 
ساخت و ساز و عرضه مســکن، تسهیل شود و 
توسعه پیدا کند. حباب قیمت مسکن شکسته 
خواهد شد، نباید حرف های ناامید کننده بزنیم 
و بگوییم دســت دولت، خالی اســت و یا اینکه 
دولت هیچ اقدامــی در بخش مســکن انجام 

نداده و آن را به حال خود رها کرده است.

اوج مصرف برق از 57هزار 
مگاوات گذشت

ســخنگوی صنعت برق اظهار کرد: ظهر روز 
شــنبه اوج مصرف برق کشــور با افزایش 5.8 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 

مرز 57 هزار مگاوات گذشت.

اخبــار کوتاه

مجلس تازه نفس رؤسای کمیسیون های خود را شناخت
» حاجی بابایی« رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

هگمتانه، گروه ایــران و جهــان: »حمیدرضا 
نماینــده مردم همــدان، رئیس  حاجی بابایی« 

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شد.
به گــزارش هگمتانه، حمیدرضــا حاجی بابایی، 
نماینده با سابقه همدان که طی سالهای اخیر در حوزه 
برنامه و بودجه مجلس شــورای اسامی اقدامات 
ارزنده ای داشته است و از سویی سابقه وزارت را هم 
در کارنامه خود دارد به عنوان رئیس کمیسیون برنامه 

و بودجه مجلس شورای اسامی انتخاب شد.
توزیع عادالنه بودجه کشــور و بهره مندی همه 
مردم عزیز ایران از آن همواره یکی از خواسته ها و 
مطالبات عمومی بوده تا جایی که در حال حاضر 
اســتان هایی با بهره مندی از بودجــه و امکانات 
کشور قوی تر و برخی اســتانها نیز آنچنان رونقی 
که باید در عرصه های مختلــف به ویژه اقتصادی 

بگیرند را نداشته اند.
همدان یکی از اســتانهایی اســت که نیازمند 

توجه بیشــتر اســت و در بخش هــای مختلف 
پروژه هــای نیمه تمــام زیــادی دارد که رئیس 
کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلس شــورای 
اسامی اشــراف خوب و دقیق نسبت به آن دارد 
و می توانــد با این تجربه کمک بســیار شــایانی 
به خاتمه ســریعتر این پروژه ها داشــته باشــد 
و از ســویی دیگر مشــابه این پروژه ها در سایر 
نقاط محروم کشــور نیز از بودجــه و منابع برای 

بهره برداری برخوردار گردند.
حضور حمیدرضا حاجی بابایــی نماینده مردم 
همدان و فامنین در مجلس شــورای اسامی به 
عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه را به فال 
نیک می گیریم و ضمن آرزوی موفقیت برای وی 
در عرصه توزیع عادالنه بودجه و منابع کشور شاهد 
اقدامــات ارزنده بــرای پایان دادن به بســیاری 
از پروژه های نیمه تمام در همدان و ســایر نقاط 

محروم خواهیم بود.

جزئیات انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون ها؛
انتخاب رؤسای 11 کمیسیون 

مجلس شورای اسالمی
روسای 11 کمیسیون مجلس شورای اسامی 

انتخاب شدند.
انتخابات هیأت رئیســه 11 کمیسیون مجلس 
شورای اسامی برگزار و روسای این کمیسیون ها 

انتخاب شدند.
انتخابات هیأت رئیسه 11 کمیسیون مجلس 
شورای اسامی در اجاسیه اول عصر دیروز برگزار 

شد.
نتایج انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون های دوره 

یازدهم مجلس شورای اسامی به شرح زیر است:
رئیــس  پورابراهیمــی«،  *»محمدرضــا 

کمیسیون اقتصادی
بابایــی«، رئیــس  *»حمیدرضــا حاجــی 

کمیسیون برنامه و بودجه
*»عــزت هللا اکبــری تاالرپشــتی«، رئیس 

کمیسیون صنایع و معادن

رئیس کمیســیون  *»محمدصالح جوکار«، 
شوراها و امور داخلی

رئیــس  ســاداتی نژاد«،  جــواد  *»ســید 
کمیسیون کشاورزی

رئیــس  رضایی کوچــی«،  *»محمدرضــا 
کمیسیون عمران

*»حسینعلی شهریاری«، رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان

*»مهدی عیســی زاده«، رئیس کمیســیون 
اجتماعی

رئیــس  منــادی ســفیدان«،  *»علیرضــا 
کمیسیون آموزش و تحقیقات

*»مجتبــی ذوالنــور«، رئیس کمیســیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی

رئیــس  دوانــی«،  عباســی  *»فریــدون 
کمیسیون انرژی

خبــر

ضرب االجل بانک مرکزی به صادرکنندگان؛

هرچه سریعتر ارز صادراتی را برگردانید
اسامی متخلفان را رسانه ای می کنیم

هگمتانه، گروه ایران و جهان: همزمان با دستور 
رئیس جمهور به بانک مرکزی برای انتشــار اسامی 
متخلفان ارزی، این بانک با صــدور اطالعیه ای به 
صادرکنندگان هشــدار داد درصورت عدم بازگشت 

ارز صادراتی، اسامی متخلفان را رسانه ای می کند.
رئیس جمهور دیروز به بانک مرکزی دســتور 
داد که اســامی متخلفــان ارزی در صــادرات و 

واردات را به مردم معرفی کند.
روحانــی همچنین تأکید کــرد: بانک مرکزی 
باید به همه بدهکاران عمــده برای بازگرداندن ارز 
حاصل از صــادرات اخطــار داده و زمان پرداخت 
برای آنان مشخص شــود و در صورت تخطی به 

تخلف آنها رسیدگی شود.
بعد از ایــن اظهــارات رئیس جمهــور، بانک 
مرکزی در اطاعیــه ای اعام کرد: ایــن بانک با 
توجه به اصل شــفافیت و به منظور آگاهی عموم 
از عملکرد حوزه تجارت خارجی کشور طی دوسال 
اخیر نسبت به اعام فهرست دریافت کنندگان ارز 

برای واردات اقدام کرده است.
الزم بــه ذکر اســت در حوزه تجــارت خارجی 
توســط عده بســیار اندکی از افراد و شرکت ها در 
مقایســه با آحاد جامعه حضــور دارند و ضرورت 
دارد در راســتای اصل شــفافیت در اســتفاده از 
امکانات و منابع کشــور در بخــش صادراتی نیز 
عملکرد آنــان در تولید و صادرات و برگشــت ارز 

همانند بخش وارداتی تبیین و تشریح شود.
از این رو بانــک مرکزی ضمــن تأکید مجدد 

به صادرکنندگان برای تســریع در برگشت ارزهای 
حاصل از صــادرات خــود طی ســال های 1397 
)متأســفانه تعدادی از صادر کننــدگان علی رغم 
گذشت مدت طوالنی از تاریخ صدور کاال و خدمات 
هنوز ارزهای صادراتی این سال را به چرخه اقتصاد 
کشور بازنگرداندند( و 1398 تا پایان تیرماه سال 
جاری، اعــام می کنــد درصورت عدم برگشــت 
ارز مطابــق مصوبات هیــأت وزیــران و مصوبات 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی، اسامی تمام 
صادرکنندگان کاال و خدماتــی که ارزهای صادراتی 
را مطابق ترتیبــات اعامی این بانــک به صورت 
شفاف به چرخه اقتصادی کشور بر نمی گردانند را 
در رسانه ها انتشار خواهد داد تا عموم مردم مطلع 
باشند چه افراد و کسانی در جهت منافع شخصی 
خود باعث تاطم در نرخ ارز و تحمیل هزینه های 

سرسام آور به آحاد جامعه می شوند.
در پایان یادآور می شــود، این بانک ضمن تشکر 
از صادرکنندگانــی که در راســتای مصالــح و منافع 
جامعه برابر سیاســت های اباغی اقدام به برگشت 
ارز کرده انــد، خطاب به آن دســته از صادرکنندگانی 
که تاکنون نســبت به این مهــم اقدام نکــرده اند، 
خاطر نشان می ســازد، در نظر گرفتن فرصت زمانی 
حداکثر چهار ماه از تاریخ صدور کاال برای برگشــت 
ارز صادراتی، به منظور فراهم آوردن شرایط و امکان 
برگشت ارز به کشور اســت، لذا انتظار می رود صادر 
کنندگان با تسریع در برگشت ارز صادراتی مصالح و 

منافع جامعه را مدنظر قرار دهند.

خانه ملت

وزیر بهداشت اعالم کرد:

مرگ ساالنه 313هزار ایرانی به دلیل بیماری های غیرواگیر
کاهش 600 میلیون دالری ارزبری دارو در سال 98

هگمتانــه، گروه ایــران و جهان: وزیر بهداشــت 
با بیــان اینکه از 380 هــزار مرگی که در ســال رخ 
می دهد، 313 هزار مرگ بر اثر بیماری های غیرواگیر 
مانند فشارخون و دیابت، بیماری های قلب و عروق 
و... اســت، گفت: با راه اندازی خط تولید انســولین 
قلمی به محصولی دست یافتیم که عالوه بر کاهش 
ارزبری، یک محصول راهبردی اســت و پله ای برای 

صعود به پله های باالی فناوری است.
دکتر سعید نمکی در مراســم افتتاح خط تولید 
انسولین قلمی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شد، گفت: سال گذشته با همدلی توانستیم بیش 
از 600 میلیــون دالر ارزبــری دارو را کاهش دادیم 
که در واقع بیش از 20 درصد از مصرف ارز دارو در 
ســال 1397 بود. این اتفاق به دنبال این افتاد که 
ما 25 درصد واردات داروهای خارجی که مشــابه 
داخلی داشــتند، کاهــش دادیم و توانســتیم 30 
درصد تولیــد داروهای داخلــی را افزایش دهیم. 
امســال هم این حرکــت را ادامــه می دهیم تا در 
ســالی که ســال جهش تولید بــه فرمایش مقام 
معظــم رهبری اســت، خوشــبختانه بــه جایگاه 
ویژه ای در تولیــد دارو و مواد اولیــه دارویی و به 

ویژه داروهای  تک دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: این بســیار ســخت است که ما 
در شــرایط تحریم هــای ظالمانه، با وجــود حمله 

ناگهانی ویروس کرونا و با وجود همه کاستی هایی 
که در زمینه اقتصاد، ارز و ریال در کشــور داشتیم، 
صنعتگران و شــرکت های دانش بنیان ما توانستند 
چنیــن افتخاراتــی در عرصه نظام ســامت و ارائه 

خدمت بیافرینند.
نمکی اظهار کــرد: ما در کمتــر از 2 ماه با کمک 
صنعتگــران و تولیدکنندگان مملکــت و همدلی و 
وفاقی که در ارکان نظام و دولت وجود داشــت، از 
یک کشــور وارد کننده به تولیدکننده تبدیل شدیم و 
این از افتخارات جمهوری اســامی است که در اوج 
تحریم که بســیاری تاش می کردند ما را به باتاق 
گرفتاری های ناشی از اقتصاد ناشــی از کرونا فرو 
برند، به عنوان صادرکننده در تمــام اقامی که برای 

مهار بیماری نیاز داشتیم، برسیم.
وزیر بهداشــت گفت: امروز به محصولی دست 
یافتیم که عاوه بر کاهش ارزبــری، یک محصول 
راهبردی است و پله ای برای صعود به پله های باالی 

فناوری است.
وی تأکید کرد: ما در وزارت بهداشــت دو راه را 
دنبال می کنیم؛ نخســت اینکه مصرف این داروها 
را به دلیــل کاهش بار بیماری هــای غیر واگیر در 
کشــور کم کنیم و دوم اینکه آنچــه برای درمان و 
کنترل این بیماری ها نیاز داریــم در داخل تولید 

کنیم.

*ســاالنه 313 هزار مرگ به دلیل بیماری های 
غیرواگیر

نمکی گفــت: باید توجه کــرد کــه از 380 هزار 
مرگی که در ســال رخ می دهد، 313 هزار مرگ بر 
اثر بیماری های غیرواگیر مانند فشارخون و دیابت، 
گرفتاری هــای قلــب و عــروق و... رخ می دهــد. 
همچنیــن چاقی و شــیوه زندگی غلــط در ابتا به 

بیماری های غیرواگیر مؤثر است.
*چاقی، علت عمده مرگ های زیر 50 ســال در 

کرونایی های دارای بیماری های زمینه ای
وزیر بهداشت افزود: بر اساس بررسی هایمان 
حدود 12.6 درصد از فوتی های کرونایی در کشور 
بیماری زمینه ای نداشــتند. در حالــی که یکی از 
عمده تریــن علت هــای مرگ های زیر 50 ســال 
در کرونایی هــای دارای بیماری هــای زمینــه ای، 
چاقی بوده اســت. باید توجه کرد که چاقی زمینه 
بیماری هــای دیگر ماننــد دیابت، ســرطان و.. . 

است.
نمکی گفت: دو سیاســت وزارت بهداشت یکی 
کاهش بیماری ها به ویــژه بیماری های غیرواگیر 
است. بر همین اساس در ســال گذشته در بسیج 
ملی فشارخون، فشار خون حدود 31 میلیون نفر از 
جمعیت کشــور را اندازه گیری کردیم که دو میلیون 
و 700 هزار نفر بیمار فشار خونی را شناسایی کردیم 
که از بیمــاری خود اطاع نداشــتند. در کشــور ما 
40 درصد از مبتایان به پرفشــاری خون از فشــار 
خون شان خبر ندارند تا زمانی که روی تخت ای سی 
یو می روند. این اتفاق درباره دیابت هم وجود دارد، 
بسیاری از دیابتی ها از بیماری های خود خبر ندارند 
تا زمانی که گرفتار نارسایی کلیه یا عوارض چشمی 

آن می شوند.
وی تأکید کرد: بنابراین اولین سیاست مان این  
است که با آموزش شــیوه زندگی درســت، تغذیه 
مناسب، ورزش منظم و... بتوانیم از این بیماری ها 

پیشگیری کنیم.
نمکی ادامه داد: در گام دوم با کمک شرکت های 
دانش بنیان به ســمت تولید داروهایی می رویم که 

در درمان بیماری های غیرواگیر کارساز باشند.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

حضور دانش آموزان در مدارس »زوج  و فرد« می شود
هگمتانه، گروه ایــران و جهان: وزیــر آموزش و 
پرورش گفت: مدارس روزهای پنج شنبه دایر است 
و دانش آموزان در قالب دو گروه در روزهای زوج و 

فرد به مدرسه می آیند.
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش 
در حاشــیه بازدید از حوزه امتحان نهایی دبیرستان 
ماندگار البرز تهران، اظهار کــرد: نمی توانیم با فرض 
وجود کرونا زندگی را تعطیل کنیم لذا دانش آموزان 
با رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی در جلســات 
آزمون مشارکت می کنند، البته علیرغم تاش هایی 
که مدرسه برای حفظ ســامت دانش آموزان انجام 
می دهد خــود دانش آموزان نیز در حفظ ســامتی 

کوشا هستند.
وزیــر آموزش وپــرورش تصریح کــرد: باید به 
ســمتی برویم کــه بتوانیم بــا رعایــت حداکثری 
شــیوه نامه ها روال عادی زندگــی را ادامه دهیم و 

اخالی در کارها صورت نگیرد.
وی خاطرنشان کرد: انجام صحیح یک کار مستلزم 
مشارکت همه افراد است، موظفیم حداکثر تاش را 
برای رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی در حوزه های 
امتحانی داشته باشــیم، لذا کســانی هم که وظیفه 
حمل ونقل های عمومی را بــر عهده  دارند قطعًا تاش 
خواهند کرد شــیوه نامه های بهداشتی در آنجا رعایت 
شــود خانواده ها نیز موارد مذکــور را رعایت می کنند 
دانش آموزان نیز در ماه های اخیــر آموزش های الزم 
را فراگرفتند و خوشبختانه امتحانات نهایی در فضای 

مطلوبی در حال برگزاری است.

حاجــی میرزایی با اشــاره به نشســت مدیران 
کل آمــوزش وپرورش اســتان های کشــور در آغاز 
امتحانــات نهایی، اظهــار کرد: مدیــران کل در این 
جلســه از برگزاری مانور امتحانات قبل از شــروع 
امتحانات نهایــی خبر دادنــد لذا ایــن امتحانات 

درنهایت امنیت در حال برگزاری است.
وی در بخشــی از برنامــه بازدید بــا حضور در 
استودیو شهید آوینی دبیرســتان البرز، اظهار کرد: 
کرونا جامعه را تحت تأثیر قــرارداد و با یک پدیده 
عالم گیر روبه رو هســتیم. نمی توانیــم اختال در 
زندگی را بپذیریم لذا آموزش وپرورش دســت به کار 
شد تا به شیوه های مختلف آموزش ها را در اختیار 

دانش آموزان قرار دهد.
وزیر آمــوزش و پــرورش گفت: باید خــود را با 
زیســت بوم جدیــد وفق دهیــم و از ایــن فرصت 
حداکثر استفاده را داشته باشیم لذا سعی خواهیم 
کرد تا آموزش ها و تدریس های برتــر را در اختیار 

همه دانش آموزان در سراسر کشور قرار دهیم.
وی ادامــه داد: در شــرایط کنونی ســناریوهای 
مختلفــی را پیش بینی کردیم در فضای آموزشــی 
آینــده، آموزش های ترکیبی در دســتور کار اســت 
بنابرایــن ممکن بخشــی از آموزش هــا در فضای 

مجازی و بخشی در مدرسه ارائه شود.
وزیر آموزش و پرورش فلسفه دایر بودن مدارس 
در روزهای پنج شــنبه را اجرای طرح ســه روز برای 
ورود دانش آموزان به مدرســه توصیف کرد و اذعان 
کرد: بر اســاس مصوبه اخیر ســتاد ملی مدیریت 

کرونا، روزهای پنج شــنبه نیز مدارس دایر اســت و 
این موضوع بــا هدف مدیریــت ورود دانش آموزان 
به مدرســه صورت می گیرد لــذا طــرح زوج و فرد 
اجرا می شــود بدین معنی که دانش آموزان مدارس 
پرجمعیت به دو گروه تقســیم می شوند عده ای سه 
روز در هفته در روزهای زوج و عده ای نیز در روزهای 

فرد در مدرسه حضور خواهند داشت.
*در مناطــق کم جمعیت مــدارس روال عادی 

فعالیت را دارند
وی ادامه داد: در مناطق سفید و دارای جمعیت 
کــم  دانش آمــوزی مــدارس روال عــادی را طی 
خواهند کرد البته اســتفاده از فضای مجازی برای 
ارائــه آموزش هــا حتی در شــرایط ســفید، تداوم 
خواهــد داشــت و فیلم هــای تدریــس باکیفیت 
معلمان در اختیــار خانواده ها قــرار خواهد گرفت. 
همچنین برگزاری آزمون های هماهنگ در کشور از 
طریق فضای مجازی ظرفیت خوبی اســت که باید 

موردتوجه قرار گیرد.
حاجی میرزایــی در بخش دیگری از ســخنان 
خود، گفت: مدارس غیردولتی باید متوجه باشــند 
شــرایط تغییر کرده اســت لذا اگر بخواهند مانند 
گذشــته موقعیت خود را حفظ کنند باید تغییراتی 
را داشته باشند و شــرایط جدیدی را به خانواده ها 
پیشــنهاد بدهند تا همچنان برای خانواده ها جذاب 
باشــند و خانواده از آن ها اســتقبال کنند امیدوارم 
همکاران ســازمان مــدارس غیردولتی شــرایط را 
ارزیابی و متناسب با شرایط با جامعه صحبت کنند.

مصوبه افزایش 26 درصدی حقوق ابالغ شد
هگمتانه، گروه ایران و جهــان: وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی مصوبه اصالح حداقل دستمزد 99 که 
نسبت به پارســال 26 درصد افزایش دارد را به همه 
کارفرمایان و کارگاه های مشــمول قانــون کار ابالغ 

کرد.
ســرانجام پرونده دســتمزد ســال 99، روز 17 
خردادماه پس از ســاعت ها چانه زنــی نمایندگان 
کارگــری، کارفرمایی و دولت بســته شــد. براین 
اســاس نمایندگان توافــق کردند که حق مســکن 
کارگری 200 هــزار تومان افزایش یابــد و به عنوان 
پیشنهاد به هیأت وزیران ارائه شــود و عاوه بر آن 
75 هزار تومان از پایه سنواتی کم و به ازای آن پنج 
درصد به پایه حقوق اضافه شود. براین اساس پایه 
کارگران حداقل بگیر در ســال 99 کــه پیش از 21 

درصد رشد داشت، 26 درصد شد.
روز گذشــته، وزارت تعاون متن کامل بخشنامه 
دستمزد 99 از ســوی »محمد شریعتمداری« وزیر 
تعاون به همــه کارفرمایان و کارگاه های مشــمول 

قانون کار را اباغ کرد.

براســاس ایــن مصوبه بــرای بهبــود وضعیت 
معیشتی کارگران در سال جهش تولید مبلغ روزانه 
2 هزار و 500 تومان از مبلغ پایه ســنواتی کسر و به 
حداقل مزد روزانه از اول تیرماه ســال 1399 اضافه 
شــد. بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال 

1399 روزانه 63 هزار و 680 تومان تعیین شد.
همچنین سایر ســطوح مزدی از ابتدای تیرماه 
ســال 1399 به میزان روزانه 15 درصد آخرین مزد 
ســال 1398 )ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون 
کار( بــه اضافــه روزانه پنــج هــزار و 533 تومان 

افزایش یافت.
در تبصره این مصوبه آمده اســت: از اول تیرماه 
امسال با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران 
مشــمول طرح های طبقــه بندی مشــاغل مصوب 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی و نیز مزد ثابت 
ســایر کارگران نباید از مبلغ روزانــه 63 هزار و 680 

تومان کمتر شود.
همچنین بــه کارگرانی کــه از اول تیرماه ســال 
1399 دارای یک سال ســابقه کار شده یا یک سال 

از دریافت آخرین پایه ســنواتی آنان گذشته باشد، 
روزانه مبلغ ســه هزار و 333 تومان نیــز به عنوان 

پایه )سنوات( پرداخت خواهد شد.
از اول تیرماه امســال پرداخت مبلــغ مربوط به 
پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی 
مشــاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با در نظر گرفتن رقم فوق  برای گــروه یک با توجه 
به دســتورالعمل و جدول اعامی توسط »اداره کل 

روابط کار و جبران خدمت« انجام می شود.
همچنین در راســتای تقویت مهــارت محوری 
و بهره منــدی تمامی کارگــران و در نتیجه رضایت 
مندی کارگــران باســابقه، از اول تیرماه امســال 
همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشــمول 
قانون کار که دارای یک ســال ســابقه کار شــده 
و یا یک ســال از دریافت آخرین پایه )ســنوات( 
آنان در همان کارگاه گذشــته باشــد، اعم از اینکه 
حق ســنوات یا مزایــای پایان کار خود را تســویه 
حساب کرده باشــند یا خیر، مشمول دریافت پایه 

)سنوات( خواهند بود.
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توزیع 3500 بسته معیشتی 
کمک مومنانه در کبودرآهنگ

هگمتانه، گروه شهرســتان: فرمانده ســپاه 
ناحیه کبودراهنگ از توزیع 3500 بسته معیشتی 
در رزمایش کمک های مؤمنانه این شهرســتان 

خبر داد.
به گزارش هگمتانه، سرهنگ پاسدار محمود 
بداغی گفــت: رزمایــش کمک هــای مؤمنانه 
شهرستان کبودراهنگ همزمان با سراسر کشور 
و در راســتای لبیک بــه فرمان مقــام معظم 
رهبری)حفظه هللا( آغاز شده و در این رزمایش 
تاکنون و در ســه مرحله 3500 بسته معیشتی 

بین خانواده های نیازمند توزیع شده است.
وی افزود: در مرحله اول این رزمایش 1400 
بســته، در مرحله دوم 1100 بســته و در مرحله 
سوم 1000 بسته معیشتی شامل اقام مختلف 
غذایی تهیه و بین خانواده های آســیب دیده از 

کرونا توزیع گردید.
فرمانده سپاه ناحیه کبودراهنگ از همکاری 
و مساعدت کلیه دستگاه ها و ادارات شهرستان 
به ویژه ائمه محترم جمعه و جماعات، فرماندار 
و به ویــژه مــردم شــریف، مؤمــن و انقابی 
شهرســتان که در اجرای رزمایــش کمک های 
مؤمنانــه، ســتاد شهرســتان را یــاری کردند 

صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.

تولید ساالنه 4 هزار تن 
گوشت قرمز 

توسط عشایر نهاوند
هگمتانه، گروه شهرســتان: رئیس مرکز امور 
عشایری نهاوند گفت: ساالنه 4 هزار تن گوشت 
قرمز توســط عشــایر مســتقر در نهاوند تولید 

می شود.
به گزارش هگمتانه، ابوالقاســم بنی هاشمی 
اظهار کرد: عشایر مستقر در مناطق ییاقی نهاوند 
با دارا بودن 240 هزار راس دام ســبک ساالنه 4 
هزار تن گوشــت قرمز و دیگر محصوالت دامی 

تولید و به بازار مصرف عرضه می کنند.
وی افــزود: عشــایر تولیدکنندگانی کم توقع 
هســتند که عاوه بر تولید این میزان گوشــت، 
ساالنه یک هزار و 500 تن مشتقات دامی و 200 

تن پشم را نیز تولید می کنند.
رئیــس مرکــز امور عشــایری شهرســتان 
نهاوند با بیان اینکه 60 درصد عشــایر استان در 
فصل ییاق در نهاوند مســتقر می شوند اضافه 
کرد: وجود رشــته کوه های زاگرس، مراتع غنی 
و دره های پرآب بستر مناســبی برای کوچ این 

عشایر از مناطق جنوب کشور به نهاوند است.
وی تعداد خانوارهای عشــایری مستقر در 
نهاوند را یک هــزار و 500 خانوار اعــم از کوچ رو 
و نیمه کوچ رو ذکــر کرد و گفت: عشــایر نهاوند 
از ایل های ترکاشــوند و حســنوند بــا طوایف 
یارمطاقلــو، حســنوند، میرزاجــان، ابراهیمی، 
رحمتی، ســلیمانی و گرگه ای هستند که هنگام 
ورود به این شهرســتان در 21 سامانه عشایری 

در کوهستان های اطراف مستقر می شوند.
بنی هاشــمی با بیان اینکه ایــن اداره عاوه 
بر عشایر نهاوند عشایر تویسرکان و کنگاور را نیز 
زیر پوشــش قرار دارد افزود: با توجــه به اینکه 
بیشترین تعداد خانوارهای عشــایری در نهاوند 
مستقر هســتند لذا خدمات رســانی به عشایر 
کنگاور و تویســرکان هم بر عهده ما است که در 
این زمینه مطابق با قانون خدمــات الزم به آنان 
صورت می گیــرد. وی در رابطه با ارائه خدمات به 
عشایر گفت: از سوی اداره امور عشایری خدمات 
متنوعی صورت می گیرد کــه از جمله توزیع آرد 
ماهیانه به میــزان 24 تن معادل 600 کیســه، 
احداث راه های عشــایری، آبرســانی بــا تانکر، 
احداث آبشخور و مخازن ذخیره آب آشامیدنی و 
پیگیری بیمه درمانی و بازنشستگی و ده ها مورد 
دیگر از جمله مواردی است که مطابق با اعتبارات 

منظور شده انجام می شود.
رئیس مرکز امور عشــایری نهاوند در گفتگو 
با فارس، اجــرای پروژه های عمرانــی و دیگر 
طرح ها را نیازمند 110 هــزار میلیون ریال اعتبار 
دانســت و گفت: با توجه به بازدیدهای میدانی 
و بررســی های بــه عمل آمــده بــرای اجرای 
طرح های مختلف عمرانی عشــایر زیر پوشش 
این شهرســتان 110 هــزار میلیون ریــال مورد 
نیاز اســت که امیدواریم با تخصیص این رقم 
بتوانیم خدمــات مطلوب تری را به این قشــر 

تولیدکننده ارائه دهیم.

خبــر

فرماندار تویسرکان:
با کشت های مخدری 
برخورد ریشه  ای شود

هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار تویسرکان 
گفــت: باید بــا کشــت های مخــدری برخورد 
ریشه  ای شود که تحقق این امر نیازمند مشارکت 

همه جانبه همه اقشار جامعه است.
به گزارش هگمتانه، سید رسول حسینی در 
جلسه شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
با اشــاره به عرضه بیش از 60 نــوع مواد مخدر 
در جامعه امــروز بیان کرد: باید با کشــت های 
مخدری برخورد ریشه  ای شود که تحقق این امر 
نیازمند مشــارکت همه جانبه همه اقشار جامعه 

است.
وی با اشــاره به کشــف 68 کیلو و 900 گرم 
مواد مخدر در تویسرکان تصریح کرد: باید کاری 
کنیم قبل از توزیع، مواد مخدر کشــف شود که 

برای این موضوع برنامه ریزی صورت گیرد.
فرمانــدار تویســرکان بــا تأکید بــر ناامن 
کردن محیــط برای خرده فروشــان موادمخدر، 
بیان کــرد: آموزش ها در قالب طــرح »یاریگر 
زندگی« با هدف کاهش آســیب های اجتماعی 
اســتمرار پیدا کند؛ البته آموزش چهره به چهره 

تأثیرگذاری بیشتری دارد.
وی از اجرای طرح »یک سمن، یک روستا« 
در روستاهای تویســرکان خبر داد و تأکید کرد: 
رویکرد فرهنگی مبارزه با آسیب های اجتماعی 
چــون موادمخــدر در این طــرح قــرار گیرد تا 
بتوانیم این موضــوع که از همه ســو جامعه را 
تحت تأثیر قرار داد را کم رنگ کنیم هر چند کار 

مشکلی است.
حســینی با اشــاره به اینکه شــورای فرعی 
هماهنگی مبارزه موادمخدر در بخش قلقل رود 
فعال می شود افزود: تاش داریم هر ماه یکبار 
جلسه شــورای هماهنگی مبارزه مواد مخدر در 

شهرستان برگزار کنیم.
بــه نقــل از فــارس، وی بــا بیــان اینکه 
شهرســتان تویســرکان در خصوص فرهنگ 
از  اســت کــه  بــه گونــه ای  اطاع رســانی 
شهرســتان های پاک اســت چراکــه این امر 
مهار شــده بیان کرد: نهاد انتظامی شهرستان 
تویســرکان در بســیاری از شــاخص ها نظیر 

کشف، اطاع رسانی و... جایگاه خوبی دارد.

طی 3 ماه گذشته:
آمار فوتی  های تصادف
 در مالیر به صفر رسید
کاهش 19 درصدی تصادفات

هگمتانه، گروه شهرســتان: فرمانده انتظامی 
شهرســتان مالیر با بیان اینکه آمــار فوتی  های 
تصادف در مالیر طی سه ماه گذشته به صفر رسید 

از کاهش 19 درصدی تصادفات خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمدباقر ســلگی ظهر 
روز گذشــته در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در 
ســه ماه گذشــته در مقایســه با مدت مشابه 
ســال قبل با تاش مجاهدانه مأموران پلیس 
راهور این شهرســتان، آمار کشته های ناشی از 

تصادفات در مایر به صفر رسید.
وی افزود: در راســتای جلوگیــری از بروز 
حوادث مرگبار در سوانح خودرویی با مجموعه 
اقدامــات آگاه کننده، بازدارنده و هوشــمندانه 
پلیــس راهــور شهرســتان مایر در ســه ماه 
نخست سال در مقایســه با مدت مشابه سال 
قبل، میزان تصادفات جرحی 19 درصد کاهش 
داشــته و فوتی ها نیز در این مــدت صفر بوده 

است.
فرمانده انتظامــی مایر با اشــاره به اینکه 
در مجموع طی این مدت در مقایســه با مدت 
مشابه ســال قبل شــاهد کاهش 16 درصدی 
وقوع انواع تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی 
هســتیم بیــان کــرد: امیدواریم بــا رعایت و 
مشــارکت بیشــتر قوانین راهنمایی و رانندگی 
توســط رانندگان و شــهروندان بتوانیم زمینه 
تحقق بهترین ســطح انضبــاط ترافیکی را در 

این شهرستان شاهد باشیم.
*کاهش 15 درصدی انواع سرقت در مایر

وی در ادامــه از کاهــش 15 درصدی انواع 
سرقت در یک ماه گذشــته در مقایسه با مدت 
مشــابه ســال قبل خبر داد و افزود: با تاش 
مأمــوران یگان های اجرایی شهرســتان مایر 
شاهد افزایش کشــف 15 درصدی کشف انواع 
جرایم در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل 

بودیم.
ســلگی بیان کرد: به منظور برخورد قاطعانه 
با مجرمان و متخلفان و دســتیابی به باالترین 
ســطح امنیت و بهبــود مســتمر در افزایش 
ضریب امنیت شــهروندان، این روند با عزمی 

راسخ و بدون وقفه در دست پیگیری است.

خبــر

شهرستان

نبود بازار فروش؛ حلقه مفقوده تولیدکنندگان صنایع دستی تویسرکان

نشان سازی تجاری مؤثرترین راهکار برای شناسایی بازارهای فروش
هگمتانه، گروه شهرســتان: نبود بازار مناســب 
فــروش محصــوالت و تولیدات حاصل دســت 
هنرمندان و  صنعتگران تویسرکانی باعث فراموشی 
و به انزوا کشیده شــدن این صنایع و هنرمندان و 

صنعتگران این منطقه شده است.
به گــزارش هگمتانه، شهرســتان تویســرکان 
از پیشینه و ســابقه ای درخشــان و غنی در حوزه 
تولید صنایع دســتی برخوردار است و بیش از 23 
درصد تولید صنایع دســتی اســتان همدان را به 
خود اختصــاص داده اما اکنون نبــود بازار فروش 

بزرگترین مشکل تولیدگران این بخش است.
تولیدات حوزه صنایع دســتی و به ویژه صنایع 
مبل منبت شهرستان تویسرکان از آوازه ملی و حتی 
فراملی برخوردار اســت اما این روزهــا بازار فروش 
این تولیــدات چنگی بــه دل نمی زنــد و برخی از 
فعاالن این بخش برای ســامان بخشی به کسب و 

کار خود مجبور به مهاجرت از تویسرکان می شوند.

*نشان ســازی تجاری مهمترین نیاز تولیدات 
صنایع دستی تویسرکان

فرمانــدار تویســرکان در این بــاره اظهــار کرد: 
نشان سازی تجاری و تاش در جهت معرفی بیش 
از پیش تولیدات صنایع دستی، مهمترین نیاز این 

بخش در شهرستان تویسرکان است.
سیدرسول حســینی افزود: معرفی و تبلیغات 
تولیدات صنایع دستی شهرســتان تویسرکان آن 
گونه که باید فراگیر و برجســته نشده و بسیاری از 

مردم ایران با این تولیدات آشنا نیستند.
وی بیان کرد: تویسرکان از دو عنوان »شهر ملی 
منبت ایران« و »نشــان جغرافیایــی مبل منبت« 
برخوردار اســت اما همچنان نیاز به نشان ســازی 

تجاری در این حوزه احساس می شود.
حســینی تصریح کرد: باید از هر فرصتی برای 
معرفی و ایجــاد بازارهای فــروش مقطعی مانند 
نمایشــگاه های غیردائمــی در داخــل و خارج از 

شهرســتان مانند شهرســتان های دیگر اســتان 
همدان برای معرفــی و فروش تولیــدات صنایع 

دستی تویسرکان استفاده کنیم.
وی افــزود: از ابتــدای اجــرای نشان ســازی 
تجاری مؤثرترین راهکار برای شناســایی بازارهای 
فروشاختصاص تسهیات اشــتغالزای روستایی 
و فراگیــر تاکنون، نزدیــک به 17 میلیــارد تومان 
تســهیات بــه شــاغان حــوزه صنایع دســتی 

شهرستان تویسرکان اعطا شده است.
*نشان ســازی تجاری مؤثرتریــن راهکار برای 

شناسایی بازارهای فروش
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری شهرســتان تویســرکان نیز در همین 
راســتا گفت: تولیدات صنایع دســتی تویسرکان 
باید تا حد امــکان و توان نشان ســازی تجاری و 
شناسنامه دار شوند تا شاهد جذب بیشتر بازارهای 

فروش به آنها باشیم.

اســحاق ترکاشــوند اظهــار کــرد: شهرســتان 
تویسرکان بیش از 5600 کارگاه تولید صنایع دستی 
دارد که از این تعــداد، 4751 کارگاه مربوط به مبل 
منبت اســت و 23 درصد از تولیدات صنایع دستی 

استان همدان را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: عاوه بر مبــل منبت، صنایعی مانند 
مینــاکاری، معرق کاری، مرواربافــی، چرم دوزی 
و تــراش ســنگ های قیمتــی و نیمــه قیمتی و 
سبدبافی در تویسرکان فعال است اما از شناسنامه 

تجاری معتبر برخوردار نشده اند.
به نقل از ایســنا، ترکاشــوند با تأکید بر اینکه 
باید تــاش برای نشان ســازی تجــاری و ایجاد 
زنجیره کامل تولید تا فــروش صنایع مبل منبت 
در تویسرکان تداوم داشته باشــد، اعام کرد: در 
حال حاضر نزدیک به 8500 تولیدگر و هنرمند در 
حوزه صنایع دستی شهرستان تویسرکان مشغول 

به کار هستند.

امام جمعه بهار تأکید کرد:

خرید کاالی ایرانی اولویت خانواده ها و مسووالن باشد
هگمتانــه، گروه شهرســتان: امــام جمعه بهار 
گفت: در ســال جهش تولید خانواده ها و مسووالن 
دســتگاه های اجرایی باید خرید کاالی ایرانی را در 
اولویت قرار دهند تا از تولید داخلی حمایت کرده و 

شعار سال تحقق یابد.
به گــزارش خبرنــگار هگمتانه از بهــار، حجت 
االســام ارزنــده در شــورای فرهنــگ عمومــی 
شهرســتان بهار با بیان اینکه فرهنگ سازی برای 
تولید امری ضروری اســت، افزود: تولیدکنندگان 
هم باید با تــاش بیشــتر نگرانی مــردم درباره 
کیفیت کاال را برطرف کنند تا جهش تولید به طور 

عملی در جامعه دیده شود.
وی گفــت: جهــش تولیــد همــت مضاعف 
مســووالن را می طلبد که باید مسووالن به صورت 

جدی وارد کار شوند تا شعار سال عملیاتی شود.
امام جمعه بهار با بیان اینکه باید هر خانه یک 
کارگاه تولیدی شــود، ابراز کرد: تحقق این امر با 
فرهنگ سازی توســط شــورای فرهنگ عمومی 

امکان پذیر است.

در ادامــه معاون فرماندار بهار گفت: دشــمنان 
با تجربــه جنگ تحمیلی فهمیدند کــه نمی توانند 
حریف مردم ایران شــوند بنابراین به جنگ تمام 
عیار اقتصادی با ایجــاد تحریم های ظالمانه روی 
آوردند تا ملت ما را به زانــو درآورده و ایران را زیر 

سیطره خود قرار دهند.
علی اکبر سلطانی راد با اشــاره به اینکه تدبیر 
هوشــمندانه رهبرانقاب در نامگذاری چند ســال 
گذشــته به امر تولید و اشــتغال، نقشه های آنان 
را نقــش بر آب کــرد، ادامه داد: فرهنگ ســازی 

در کمــک به بخــش تولیــد در زمینه اشــتغال، 
تولید و ســرمایه گذاری باید در همه دستگاه ها و 

مجموعه ها نهادینه شود.
وی با بیان اینکه تنها راه برون رفت از وضعیت 
تورم و گرانی، توجه به بخش تولید اســت، یادآور 
شد: از ابتدای سال کارگروه های جهش تولید در 
این شهرستان راه اندازی شده و به صورت هفتگی 
با حضــور در کارگاه هــا و کارخانه ها؛ مشــکات و 
موانع تولید بررسی می شــود و تاکنون مشکات 

بنگاه تولیدی تا حدود زیادی رفع شده است.
در پایان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 
شهرســتان بهار از اعضا خواســت تا در عملیاتی 

شدن شعار سال یاریگر شورا باشند.
شــهنوازیان خاطرنشــان کرد: بــا نامگذاری 
سال جهش تولید به دســتور رهبر معظم انقاب 
اســامی، یــک تعامــل و همدلی خاصــی بین 
مسووالن شهرستان ایجاد شده تا این شهرستان 
که از ظرفیت های خوبی برخوردار است، در اجرای 

این امر موفق شود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان همدان خبر داد:

کمبود رادیولوژیست در بیمارستان غرضی مالیر
هگمتانــه، گــروه شهرســتان: مدیــر درمان 
تأمین اجتماعی اســتان همدان با بیان اینکه«در 
بیمارســتان غرضــی مالیــر بــا کمبــود شــدید 
رادیولوژیست مواجه هستیم«، گفت: دستگاه های 
میلیــاردی در بخــش رادیولــوژی بیمارســتان 
غرضی مالیر خــاک می خورد و مــا موفق به جذب 

رادیولوژیست نشده ایم.
به گزارش هگمتانه، دکتر علیرضا صفری اظهار 
کرد: در سال های گذشــته با کمبود رادیولوژیست 
در بیمارســتان آتیه مواجه بودیم اما خوشبختانه 
وضعیت مان نســبت به قبل بهتر شــده و در حال 
حاضر ســه متخصص رادیولوژی در این بخش از 

بیمارستان فعال هستند.
وی افــزود: ماهیانه بیش از یک هــزار و 300 
ام آر آی رایگان برای بیماران تحت پوشــش بیمه 
تأمین اجتماعی در بیمارستان آتیه همدان انجام 

می شود.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان همدان با 
بیان اینکه »در بیمارســتان غرضی مایر با کمبود 
شدید رادیولوژیست مواجه هستیم«، اذعان کرد: 
دســتگاه هایی به ارزش چندین میلیارد تومان در 
بخش رادیولوژی این بیمارســتان راه اندازی شده 
اما هنوز نتوانسته ایم پزشک متخصص مربوط به 

این رشته را جذب کنیم.

صفری افزود: در ســال گذشته یک متخصص 
رادیولوژی حاضر به همکاری با بیمارستان شد اما 
متأســفانه به علت عدم همکاری شبکه بهداشت و 
درمان مایر، این پزشــک متخصص ترجیح داد 

در استانی دیگر شاغل شود.
وی با تأکید بر اینکه بیمارســتان آتیه همدان 
یکی از بهترین بیمارســتان های ســازمان تأمین 
اجتماعی اســت، ابراز کرد: تمام تــاش ما این 
اســت که ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان را 

به حداقل برسانیم.
مدیر درمان تأمین اجتماعی اســتان همدان از 
ارتقای سطح علمی و تخصصی بیمارستان آتیه خبر 

داد و گفت: در زمینه جراحی مغز و اعصاب در مرکز 
درمانی آتیه پیشرفت های زیادی داشتیم و پیگیر 

راه اندازی اعمال تعویض مفصل نیز هستیم.
صفری با ابــراز اینکه »از نظر تعــداد تختهای 
بیمارســتان های تأمین اجتماعی اســتان دچار 
کمبود نیســتیم«، اضافــه کرد: ضریب اشــغال 

تخت ها نیز 80 درصد است.
وی در گفتگو با تسنیم، از رضایت بسیار باالی 
بیماران بخش بســتری بیمارســتان های تأمین 
اجتماعــی خبــر داد و گفت: درصــد رضایتمندی 
در بخش ســرپایی کمتر اســت که علــت آن هم 
ازدحام جمعیت و محدودیت در نوبت دهی است.

افتتاح کارگاه پرورش کرم ابریشم در نهاوند
اشتغالزایی توسط بسیج دانشجویی

هگمتانه، گروه شهرســتان: کارگاه پرورش کرم 
ابریشم در نهاوند توســط فعاالن بسیج دانشجویی 

این شهرستان افتتاح شد.
به گزارش هگمتانه، کارگاه پرورش کرم ابریشم 
در شهرستان نهاوند توسط فعاالن بسیج دانشجویی 

با هدف اشتغالزایی برای جوانان آغاز به کار کرد.
مدیر این کارگاه بــا بیان اینکه پــرورش کرم 
ابریشــم در ایران اهمیت اقتصادی فراوانی دارد 
و با توجه به ســوددهی باال از آن به عنوان شــغل 
اول و یا دوم یاد می شــود گفــت: نهاوند ظرفیت 

بالقوه ای برای پرورش کرم ابریشم دارد.
محمد ســعیدی کیا گفــت: با توجه به ســال 
»جهش تولید« بر خود واجب دانستیم تا ما هم 
به عنوان عضو کوچکی از مجموعه عظیم بســیج 
دانشــجویی کشــور به قدر تــوان و بضاعت خود 
در تحقق این امــر تاش کنیــم بنابراین تصمیم 
گرفتیــم در تولیــد کاالی گرانبهــای ابریشــم در 

شهرستان ورود داشته باشیم.
وی گفــت: از آن جــا کــه کــرم ابریشــم از 
برگ درخت تــوت ســفید تغذیه می کنــد، باید 
زیرســاخت ها و احــداث توتســتان بــا تعداد و 
مساحت باال در شهرســتان انجام شود تا صنعت 

نوغانداری را در شهرستان بهبود بخشد.
مدیر این کارگاه با بیان اینکــه این امر نیازمند 
همت مســؤوالن ذیربط به ویژه جهاد کشــاورزی، 
منابع طبیعی و شــهرداری اســت بر درآمدزا بودن 
این شغل تأکید کرد و افزود: هر جعبه تخم نوغان 
شــامل حدود 24 الی 27 هزار تخم اســت که با 
رعایت اصول صحیح پرورش و مســائل بهداشتی 
اگر از این تعداد 20 هزار الرو به پیله بروند با توجه 
به وزن حــدودا دو گرمی هــر پیله کرم ابریشــم 
حدودا 40 کیلوگرم پیله تر ابریشم که معادل 16 تا 

20 کیلو پیله خشک است، برداشت خواهیم کرد.
وی در ادامه بــا بیــان اینکه هــر جعبه تخم 

نوغان در مرحله کــرم بالغ به 25 متــر فضا برای 
پرورش نیــاز دارد گفت: یکــی از معضات جدی 
صنعت نوغانــداری در نهاوند نبــود فضا برای این 
کار اســت که رفع این مشــکل نیازمند مساعدت 
مسؤوالن برای تأمین اعتبار و پرداخت تسهیات 

و یا تأمین مکان مناسب برای این کار است.
ســعیدی کیا افــزود: بخــش قابــل توجهی 
از ابریشــم تولید شــده بــرای بافــت فرش های 
گرانقیمت ابریشــمی مصرف می شــود که نقش 
مهمی در ارزآوری دارد و بخشی هم در تولید پارچه 
و لباس های ابریشمی و صنایع دستی کاربرد دارد.

وی با بیان اینکه از روغن شــفیره کرم ابریشم 
در تولید کرم دســت و صورت و از باقی مانده آن 
برای تغذیه ماهی های پرورشی استفاده می شود 
گفت: امید است با ترویج این حرفه که هم اکنون 
با همــت بســیج دانشــجویی و ســازمان جهاد 
کشاورزی شروع شــده بتوانیم گامی در پیشبرد 

جهش تولید و افزایش بیشــتر درآمــد خانوارها، 
چه شهری و چه روستایی برداریم.

به نقــل از فارس، مدیــر ایــن کارگاه پرورش 
کرم ابریشــم با تقدیــر از مجموعه حوزه بســیج 
دانشــجویی و قــرارگاه شــهید امیــدی نهاونــد 
افزود: این مجموعــه عاوه بر فعالیــت در زمینه 
اشتغالزایی و کارهای فرهنگی، محرومیت زدایی، 
کمک مؤمنانه، کمک به امــر ازد واج، ترک اعتیاد، 
برگزاری اردوهای جهادی و... نقش چشــمگیری 
در مســائل اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی 

شهرستان دارد.

تا پایان سال98:

مساحت جنگل های دست کاشت نهاوند به 905 هکتار رسید
هگمتانه، گروه شهرســتان: رئیــس اداره منابع 
طبیعی شهرستان نهاوند گفت: مساحت جنگل های 
دست کاشت نهاوند تا پایان سال گذشته به 905 هکتار 

رسید.
به گزارش هگمتانه، حسن قیاســوند اظهار کرد: 
با کاشت درختان جدید در عرصه های منابع طبیعی 
میزان جنگل های ســنواتی یا دست کاشت تا پایان 

سال گذشته به 905 هکتار رسید.

وی گفــت: بــا توجه به زمــان کاشــت درختان 
جنگلی که از آذرماه تا پایان اســفند صورت می گیرد 
سال گذشته سطح زیر کشــت آن از 685 هکتار به 
905 هکتار رسید و بیش از 250 هکتار جنگل دست 
کاشت در گاماسیاب، فارســبان، تازناب، ملوسان و 

سیاهدره کاشته شد.
رئیــس اداره منابع طبیعی نهاوند بــا بیان اینکه 
شهرســتان نهاوند بیشــترین اراضی جنگلی را در 

سطح استان داراســت افزود: در این شهرستان 23 
هزار هکتار اراضی جنگلی، 1441 هکتار اراضی جنگل 
طبیعی و 905 هکتاراراضی جنگل سنواتی وجود دارد.

وی با بیان تفاوت اراضــی جنگلی با جنگل های 
طبیعی گفــت: در جنــگل طبیعی تراکــم درختان 
باالست و چتر درختان نیز بزرگتر است و در هر هکتار 
بیش از پنج درصــد درخت وجــود دارد در حالی که 
اراضی جنگلی از تراکم کمتر از پنج درصد درخت در 

هر هکتار برخوردار است. قیاسوند گفت: جنگل های 
طبیعی نهاوند عمدتا در منطقه گیان و سیاهدره خزل 
قرار دارند در حالی که اراضی جنگلی این شهرستان 
عمدتا در مناطق گاماســیاب، ســیاهدره ملوسان و 
تازناب قــرار دارند. وی در گفتگو با فــارس، با بیان 
اینکه وظیفه ما حفظ و حراست از اراضی جنگلی و 
نگهداری از درختان است همکاری مردم در صیانت 

از محیط زیست را نیز یک اصل اساسی برشمرد.



آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
شرکت تعاونی صاحبان ِحرف تولیدی درودگران همدان

بنا به تصمیم هیئت مدیره شرکت تعاونی جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی صاحبان حرف تولیدی درودگران همدان رأس ساعت 9 صبح 
روز پنجشنبه مورخه 99/05/02 در محل شرکت تعاونی درودگران تشکیل می گردد.

بدینوســیله از کلیه اعضاء )صاحبان سهام( دعوت می گردد در تاریخ و ساعت مقرر در مجمع عمومی فوق حضور بهم رسانیده و یا وکالی خود را با توجه به ماده 
19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، حداکثر 1 روز قبل از تاریخ مجمع عمومی به هیئت مدیره تعاونی کتبًا معرفی نمایند.

ضمنًا کلیه کســانی که متقاضی کاندید شدن در تصدی سمت بازرس شرکت تعاونی می باشند، می بایست حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی دعوت با 
در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی به دفتر هیئت مدیره مراجعه و پس از تکمیل مراحل ثبت نام، رسید دریافت نمایند.

دستور جلسه:
1- گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس شرکت در مورد عملکرد سال 1398

2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1398 و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود
3- تصویب بودجه و تعیین خط مشی شرکت در سال 1399

4- طرح و تصویب اخذ وام از بانک ها و صندوق ها و مؤسسات قرض الحسنه
5- طرح و تصویب تعیین روزنامه جهت درج آگهی شرکت تعاونی

6- طرح و تصویب تغییرات سرمایه و اعضاء
7- طرح و تصویب پاداش هیئت مدیره و بازرس تعاونی

8- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
هیئت مدیره شرکت تعاونی حرف تولیدی و درودگران همدان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 355
برابر رأی شماره 139960326001000274 مورخه 1399/03/11 هیأت اول/ دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت ملک همدان- ناحیه یک تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای اصغر 
محمدی مستان فرزند عبداله به شــماره شناسنامه 1703 صادره از بهار در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 141/02 مترمربع قسمتی از پاک ثبتی باقیمانده 22/7 اصلی واقع در 
حومه بخش سه همدان خریداری از مالک رسمی آقای محمد شوشتری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت 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.
علی زیوری حبیبی- رئیس ثبت اسناد و امالک

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/17    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/02

آگهی حصر وراثت
م الف 77
آقای علی برزوئی میمنه دارای شناسنامه شماره 5719140638 به شرح دادخواست 
به کاســه 112/9900113ح از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیــح داده که شــادروان میرزاعلی برزوئی میمنه به شناســنامه شــماره 
5029665439 در تاریــخ 1345/04/02 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثــه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- علی  برزوئی میمنه فرزند 
میرزاعلی به شــماره شناســنامه 508 متولد 1331 صادره مرکزی رفس )پســر( 2-  
محمدعلی برزوئی میمنه فرزند میرزاعلی به شــماره شناســنامه 309 متولد 1341 
صادره مرکزی فامنین )پســر( 3- خیره فاقد نام خانوادگی  فرزند میرزاعلی به شماره 
شناسنامه 5029665255 متولد 1306 صادره فامنین )دختر( 4- لیا برزوئی فرزند 
میرزاعلی تاریخ فوت 1351/03/10 – ردیف 228 قبر 26 به شــماره 22898 پشت 
در دفتر )دختر( 5-  خدیجه خواســته پســند فرزند رســتم به شماره شناسنامه 11 
متولد 1303 صادره فامنین )همســر( 6- فاطمه سلطانی فاقد نام خانوادگی به شماره 

شناسنامه 21 متولد 1284 صادره فامنین )همسر(.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف فامنین

آگهی حصر وراثت
م الف 160

آقای ســید رضا جمالی دارای شناسنامه شماره 9 به شــرح دادخواست به کاسه 111/110/99 
از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید عباس 
جمالی به شناسنامه شماره 2399 در تاریخ 97/05/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر است به: 1- متقاضی گواهی حصر وراثت با مشخصات 
فوق الذکر فرزند ذکور متوفی 2- شــهباز جمالی فرزند سید عباس به شماره شناسنامه 39 متولد 
1345 صادره از حوزه مرکزی بهار فرزند اناث متوفی 3- فرزانه جمالی فرزند سید عباس به شماره 
شناســنامه 6111 متولد 1349 صادره از حوزه مرکــزی بهار فرزند اناث متوفی 4- طیبه جمالی 
فرزند ســید عباس به شماره شناسنامه 147 متولد 1360 صادره از حوزه مرکزی بهار فرزند اناث 
متوفی 5- شمســی جمالی فرزند سید عباس به شــماره شناسنامه 4966 متولد 1342 صادره از 
حوزه مرکزی بهار فرزند اناث متوفی 6- مژگان جمالی فرزند ســید عباس به شــماره شناسنامه 
6573 متولــد 1353 صادره از حــوزه مرکزی همدان فرزند اناث متوفــی 7- صفیه خانی فرزند 

محمدکریم به شماره شناسنامه 2910 متولد 1320 صادره از حوزه مرکزی بهار همسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس حوزه شماره 111 شورای حل اختالف صالح آباد

م الف 79آگهی حصر وراثت
آقای محمدحســن کریمی دارای شناسنامه شــماره 6479344472 به شرح دادخواست به کاسه 
112/9900108ح از ایــن حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان علی اکبر کریمی به شناسنامه شماره 6479331011 در تاریخ 1398/09/17 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر است به: 1- محمدحسن 
کریمی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 1773 متولد 1359 صادره از شراء و پیشخور 2- حسین 
کریمی فرزند علی اکبر به شــماره شناســنامه 11 متولد 1363 صادره از شــراء و پیشخور 3- رضا 
کریمی فرزند علی اکبر به شــماره شناسنامه 6470000649 متولد 1370 صادره از شراء و پیشخور 
4- زهرا کریمی فرزند علی اکبر به شــماره شناســنامه 1214 متولد 1349 صادره از شراء و پیشخور 
5- مریم کریمی فرزند علی اکبر به شــماره شناسنامه 1507 متولد 1354 صادره از شراء و پیشخور 
6- هاجر کریمی فرزند علی اکبر به شــماره شناسنامه 1509 متولد 1356 صادره از شراء و پیشخور 
7- کبری کریمی فرزند علی اکبر به شــماره شناســنامه 18 متولد 1366 صادره از شراء و پیشخور 
8- اکرم کریمی فرزند علی اکبر به شــماره شناسنامه 1870 متولد 1361 صادره از شراء و پیشخور 
9- اعظم کریمی فرزند علی اکبر به شــماره شناســنامه 23 متولد 1361 صادره از شــراء و پیشخور 
10- صغــری کریمی فرزند علی اکبر به شــماره شناســنامه 3860056263 متولد 1368 صادره از 
همدان 11- آســیه کریمی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 3860056271 متولد 1367 صادره 
از همدان 12- ســارا  کریمی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 1508 متولد 1355 صادره از شراء 
و پیشــخور 13- معصومه کریمی فرزند علی اکبر به شــماره شناسنامه 1985 متولد 1366 صادره از 
فامنین 14- لیا صفایی فرزند رضا به شماره شناسنامه  457 متولد 1327 صادره از شراء و پیشخور 
)همســر( 15- فاطمه بری فرزند بیرامعلی به شــماره شناسنامه 718 متولد 1339 صادره از شراء و 
پیشخور )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد، از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف فامنین

تاریخ انتشار: 1399/04/02

5 دوشنبه 2 تیر ۱3۹۹    3۰ شوال ۱44۱   22 ژوئن  2۰2۰  شماره 4544 خبـــر همــدان

تولید نخستین خمیر دندان 
گیاهی در همدان

هگمتانه، گروه خبر همــدان: مدیر نظارت بر 
مواد غذایی، آرایشــی و بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی ابن سینا از تولید نخستین خمیر دندان 

گیاهی در همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمد کاظم زاده با بیان 
اینکه این خمیر دندان گیاهــی در پارک علم و 
فناوری استان همدان تولید می شود، ادامه داد: 
محصول فوق توانست در مردادماه سال 98 از 
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ابن 
سینا مجوزهای الزم تولید و ساخت برای انواع 
خمیر دندان گیاهی که چهار عدد بوده اســت را 

اخذ کند.
وی با بیــان اینکه این خمیــر دندان مجوز 
تولید با اســانس های دارچین، نعنــاع فلفلی، 
اســتویا و آویشــن که در طب ســنتی خواص 
مفیدی دارند را دریافت کرده است، اظهار کرد: 
تولید این محصول اتفاق نوآورانه ای است و در 
آن از مواد شــیمیایی کمتری اســتفاده شده و 

پایه و اساس آن ترکیبات گیاهی است.
وی اضافه کــرد: عامل کف زائــی موجود در 
خمیر دندان ها معموالً ماده شــیمیایی اســت، 
در این محصول ماده جدیــدی که نوعی عصاره 
چوبک است جایگزین شــده و باعث می شود 

طبیعی بودن خمیر دندان حفظ شود.
وی با اشــاره به اینکه از مزایــای این خمیر 
دندان اســتفاده از مواد گیاهی و سنتی موجود 
در آن اســت، خاطرنشــان کــرد: حتــی برای 
فلوراید که مــاده ای ضدعفونی کننــده در تمام 
خمیر دندان ها اســت، عصاره طبیعی چوبک را 

جایگزین کرده اند.
کاظم زاده بــا بیان اینکه فرمــول این خمیر 
دندان در کمیســیون فنی معاونــت غذا و دارو 
تأیید شده اســت، گفت: به عنوان مثال در این 
خمیر دندان از عســل کــه دارای خاصیت های 
فــراوان از جمله کنتــرل میکروب اســت، آب 
دیونیزه برای ضدعفونی و رنــگ مجاز خوراکی 

استفاده شده است.

صادرات 400 هزار دالری 
صنایع دستی از همدان

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: معاون 
صنایع دستی میراث فرهنگی همدان از صادرات 
400 هــزار دالر صادرات صنایع دســتی خبر داد 
و گفــت: این میــزان صنایع دســتی به صورت 

غیررسمی از مبادی خروجی کشور صادر شد.
به گــزارش هگمتانــه، هاشــم مظاهری با 
اشــاره به اینکه امســال کرونا موجب کندی و 
در مواقعی تعطیلی صادرات صنایع دستی شد 
اظهار کرد: در اسفندماه سال قبل و دو ماه اول 
فصل بهار صادرات نداشــتیم و همین موضوع 

موجب بروز خسارت به صنایع دستی شد.
وی بــا بیــان اینکــه در حال حاضــر همه 
کارگاه هــای صنایع دســتی مشــغول فعالیت 
هســتند گفت: در ســال جاری 400 هزار دالر 
صنایع دســتی به صورت غیررســمی از مبادی 

خروجی کشور صادر شد.
میــراث  اداره کل  معــاون صنایع دســتی 
فرهنگــی همــدان در ادامــه بــا اشــاره بــه 
پرداخت 60 میلیارد تســهیات بــه هنرمندان 
صنایع دستی همدان افزود: در سال 98 بیش 
از 60 میلیــارد ریال تســهیات بــه هنرمندان 

صنایع دستی همدان پرداخت شد.
وی با اشــاره به اینکه پارســال، 104 طرح 
به صندوق کارآفرینی معرفی شــده بود که در 
راســتای حمایــت از صنعتگــران و هنرمندان 
صنایع دســتی همدان بــود افزود: از ســوی 
صنــدوق کارآفرینــی و امید، 73 طــرح مورد 
تأیید قرار گرفتــه و مبلغ 6 میلیــارد تومان به 
هنرمندان و صنعتگران صنایع دســتی اســتان 

پرداخت شده است.
مظاهری بیان کرد: در یک ســال گذشــته 
برای هنرمندان این اســتان بیش از یک هزار و 
852 پروانه تولید انفرادی، 365 پروانه تولید 
کارگاهی و 800 کارت شناســایی برای شاغان 
مختلف صنایع دستی استان صادر شده است.

از حمایــت  بــا فــارس،  وی در گفتگــو 
در  هنرمنــدان صنایع دســتی  و  صنعتگــران 
آینده خبر داد و گفت: با توجه به خســارتی که 
شیوع ویروس کرونا به صنایع دستی وارد کرد 
بنابراین قطعًا برنامه حمایتی خواهیم داشت.

خبــر

مشاور عالی شهردار همدان خبر داد:
اشتراک   تجارب شهرداری 

همدان با مدیران شهری آسیا
هگمتانه، گــروه خبر همدان: مشــاور عالی 
شهردار همدان از اشــتراک گذاری تجارب بحران 
کرونایی شــهرداری همدان با مجمع شهرداران 

آسیایی خبر داد.
به گــزارش هگمتانه، حســن محمدی بیان 
کــرد: هفتمین جلســه هیــأت اجرایی مجمع 
شهرداران آسیایی با رویکرد »سامت و اقتصاد 
شهری شــهرهای آســیایی در پاندمی پس از 

کورونا ویروس« برگزار می شود.
وی گفت: دبیرخانه مجمع شهرداران آسیا در 
نظر دارد هفتمین جلسه هیأت اجرایی برخط را 

امروز برگزار کند.
وی افزود: امروز مصــادف با 22 ژوئن 2020 
در ساعت 11:30 شهرداران و نمایندگان شهرهای 
عضو مجمع شــهرداران آســیا و کارشناســان 
تجــارب محلی و اقدامــات انجام شــده برای 
کنترل و مبــارزه با بیماری همــه گیر ویروس 

کرونا را به اشتراک می گذارند.
مشــاور عالی شــهردار همدان ادامــه داد: 
همچنیــن به طــور هم زمــان سیاســت ها و 
برنامه هــای اصلــی فعلــی و آینــده را بــرای 
محافظت از ســامت، امنیت، ایمنی، معیشت، 
اقتصاد و مشاغل شــهرها و شهروندان توضیح 

می دهند.
گفتنی اســت ســخنرانان آیین افتتاح این 
مراســم پیروز حناچی شــهردار تهران و فاطما 

شاهین، شهردار غازییانپپ هستند.
عباس صوفی شهردار همدان، روبیگ پارک 
دبیرکل همایش بین المللی احزاب سیاســی 
آسیا، نیکوال خمیس شــهردار بیت جا، رافائل 
توتس مدیر بخــش راه حل های جهانی، حیدر 
اسکندرپور شــهردار شــیراز،  موهیتن بوسیک 
شهردار آنتالیا،  کیونگ یول لی دبیرکل دبلیو ای 
جــی ُا، علی اصغــر کمالی زاده شــهردار کرج،  
ایوجنیا لودویگووا معاون اول شــهردار کازان و 
رمضان کاباساکال شــهرداری کانشــهر آنکارا 
شهرداران و رهبران شهری شرکت کننده در این 

جلسه هستند.

خبــر وام ودیعه مسکن برای محله های بازآفرینی 40 میلیون تومان شد
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون مســکن و 
ساختمان اداره کل راه و شهرســازی همدان گفت: 
تســهیالت ودیعه اســکان موقت برای نوســازی 
واحدهای بافت فرسوده در مناطق هدف بازآفرینی 

شهری همدان به 40 میلیون تومان افزایش یافت.
بــه گــزارش هگمتانــه، مجید صالحــی امیر 
افزود: این تسهیات به ازای هر واحد و به منظور 
جابه جایی و افزایش ســرعت در روند نوســازی 
محله هــای هــدف بازآفرینی شــهری پرداخت 

می شود.
وی اظهار کرد: تســهیات ودیعه مسکن برای 
اســکان موقت در محله هــای هــدف بازآفرینی 
شــهری در کانشــهر همدان 40 میلیون تومان و 
سایر شــهرهای اســتان 30 میلیون تومان با نرخ 

بهره چهار درصد تعیین شده است.
صالحی امیر عنوان کــرد: دوره بازپرداخت این 

تســهیات 36 ماهه اســت و در قالب وام ودیعه 
اسکان موقت پرداخت می شود.

وی بیان کرد: سقف تســهیات اعطایی نیز به 
ازای هر واحد به صورت انفرادی و مجتمع سازی 
غیر حرفه ای در کانشهر همدان و شهرهای باالی 
جمعیت 200 هزار نفر، 80 میلیون تومان و ســایر 
شهرهای اســتان 60 میلیون تومان درنظر گرفته 

شده است.
معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان همدان گفت: به انبوه سازانی 
که در کانشــهر همدان و شــهرهای بــا جمعیت 
باالی 200 هزار نفر با فناوری های نوین در کاهش 
مصرف انرژی، ســاخت و ســاز کنند، تســهیات 
نوســازی به ازای هر واحد بــه ترتیب 230 و 220 

میلیون تومان پرداخت می شود.
وی ادامه داد: مبلغ این تســهیات برای سایر 

شهرهای استان 180 میلیون تومان است.
صالحی یادآورشــد: تســهیات نوسازی برای 
سازندگان حرفه ای و توسعه گر در کانشهر همدان 
و شــهرهای جمعیت بــاالی 200 هــزار و کمتر از 
200 هزار نفر، به ترتیــب، 180، 170 و 140 میلیون 

تومان درنظر گرفته شده است.
وی در رابطه بــا مزایای تشــویقی این طرح 
گفت: نیــاز نداشــتن به ســپرده گــذاری برای 
دریافت تســهیات، امــکان دریافت تســهیات 
با ارائه ســند غیر منقــول، قابلیــت ترهین مازاد 
ارزش ملــک بــرای اماک فاقــد ســند ثبتی، 
قابلیــت تبدیل تســهیات به فروش اقســاطی 
و قســط بندی تســهیات به مدت حداکثر 120 
ماه، امکان تخفیف دســت کم 50 درصد عوارض 
ســاخت و تراکم ســاخت و تقســیط بقیه آن و 
امــکان برخــورداری از تخفیــف در هزینه هــای 

طراحــی و نظــارت ســازمان نظام مهندســی از 
مزایای تشــویقی این بســته حمایتی محسوب 

می شود.
وی در رابطــه با پرداخــت تســهیات ودیعه 
اســکان موقت گفت: میزان ســقف تســهیات 
ودیعه اسکان موقت با نرخ سود 9 درصد مصوب 
شورای پول و اعتبار جهت تسهیات متناظر برای 
متقاضیــان نوســازی مســکن در محدوده ها و 

محات هدف بازآفرینی تعیین شده است.
صالحی امیــر بیان کرد: متقاضیــان می توانند 
عــاوه بر تســهیات ودیعــه اســکان موقت در 
کانشــهر همدان، 10 میلیون تومان و در ســایر 
شــهرها نیز هفــت میلیــون و 500 هــزار تومان 
تســهیات با نرخ ســود مصوب شــورای پول و 
اعتبار از محل منابع داخلــی بانک عامل دریافت 

کنند.

تقدیر از فعاالن عرصه  تبلیغ اجتماعی در همدان
هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: روز گذشــته 
همایش سراســری »گام دوم تبلیــغ« و تقدیر از 
فعاالن عرصه های تبلیغ اجتماعــی و جهاد روایت 

برگزار شد.
به گزارش هگمتانه، بعــد از ظهر دیروز همایش 
سراســری »گام دوم تبلیــغ« و تقدیــر از فعاالن 
عرصه های تبلیغ اجتماعی و جهــاد روایت برگزار 
شد، در این مراسم ابتدا مدیرکل تبلیغات اسامی 
همدان از اهمیت تبلیغ ســخن گفت و اظهار کرد: 

مردمی سازی تبلیغ باید مورد توجه باشد.
حجت االســام محمدهادی نظیری با اشاره به 
نقش مهم مشــاغل مختلف در امر تبلیغ به حضور 
افرادی اشــاره کرد که در این حوزه اقدامات مهم و 

اثرگذاری داشته اند.
حجت االســام مهــدی شــرنجانی، روحانی 
مسجد کوی ولی عصر )عج( نیز که مسجدش یک 
کوی را اداره می کند از اقدامات انجام شده در این 
مســجد گفت و اظهار کرد: تبلیغ دین در راســتای 
شبکه ســازی و اســتفاده از ظرفیت مردمی مورد 

توجه ما بوده است .
وی بیان کرد: قریب به 18 ســال اســت که در 

روســتاهای مختلف تبلیغ می کنم اخیرا دیدگاهم 
به عرصه عمل درآمد تا بتوانیم شبکه ای از تبلیغ را 

ایجاد و از ظرفیت ها استفاده کنیم.
*مســاجد ظرفیتی هســتند کــه از آنها غافل 

مانده ایم
امام جماعت مســجد حضرت رقیه)س( کوی 
ولی عصر)عج( یکی از اصول تبلیغ دین را توجه به 
مسجد محله محور دانســت و گفت: گاهی مسجد 
کنار می رود و پایگاه مقاومت محور است در حالی 

که مردم روی مسجد برنامه ریزی می کنند.
وی با تأکید به اینکه روحانی محور بودن مسجد 
مورد توجه اســت چون گاهی بدون روحانی برخی 
کارها که بســیار مفید و مؤثر بوده در مســجد ابتر 
مانده است گفت: استفاده از ظرفیت های مردمی، 
حرکت مبتی بر شبکه سازی، کادرسازی و توجه به 

فعاالن تبلیغی و فرهنگی و... حائز اهمیت است.
شرنجانی با تأکید به اینکه ویژگی کار شبکه ای 
در مســاجد محــات شناســایی ظرفیت هــا و 
توانمندی ها و اســتفاده حداکثری از ظرفیت های 
موجود است خاطرنشان کرد: ایام کرونا در شهرک 
ولیعصر با محوریت مســجد حضــرت رقیه)س( 

ارزاقی به ارزش بیش از 900 میلیون تومان توزیع 
کردیم.

وی با بیان اینکه مساجد ظرفیتی هستند که از 
آنها غافل مانده ایم گفت: اولین کاری که در مسجد 
حضرت رقیه)س( انجام داده ایم شبکه سازی بوده 
و چندین کارگروه را ایجاد کرده و برای هر کارگروه 
یک نفر گذاشــته ایم که هر کدام نیــز افرادی زیر 
مجموعه خــود دارند؛ کار گروه ها بیــش از 100 نفر 

کادر اجرایی دارند.
این روحانی مســجد کــوی ولــی عصر)عج( 
با اشــاره به اینکه پیامبر اکرم)ص( و امامان)ع( 
نیز شــبکه اجتماعی تبلیغ ایجاد کرده بودند یعنی 
مسجدمحور بودند افزود: این بزرگواران همواره در 
مسجد بودند و همه اقدامات از این مکان مقدس 

نشات می گرفت.
وی با اشــاره به اینکه پیامبر)ص( از هر محله 
یک نفر را به عنــوان نماینده انتخاب کرده بودند که 
ما نیز در محله ها این کار انجام داده ایم گفت: یک 
نفر آقا و خانم به عنوان نماینده تعریف شــده اند و 

کارها یا مدیریت آنها صورت می گیرد.
شــرنجانی با اشــاره به اینکه قبــا از ظرفیت 

قرارگاه ولــی عصر)عج( با حضور 12 نفر پزشــک 
و پرســتار و... اســتفاده می کردیم که این اواخر 
تصمیم گرفتیم ظرفیت سازی کنیم و خود افرادی 
را جذب کنیــم ادامه داد: به صورت غیررســمی به 
افرادی که در رشته های مختلف می توانستند کمک 
کنند فراخــوان دادیم که از محله ما پنج پزشــک 
عمومی و نیز متخصص عفونی، ماما و روانشناس 

و مشاوره تحصیلی و ازدواج پای کار آمدند.
وی با اشــاره به اینکه اینها ظرفیتی است که از 
آنها غافل بودیم تصریح کــرد: یک هزار و 800 نفر 
با محوریت مســجد حضرت رقیــه)س( ویزیت 

شدند.
به نقل از فارس، امام جماعت مسجد حضرت 
رقیــه)س( کوی ولــی عصر)عج( با بیــان اینکه 
در تمام کوچه هــای محله مــا تعــداد خانوارها، 
جمعیــت، زن و مرد، دختران، پســران، مطلقه ها 
و... شناســایی شــده اند تا طبق ایــن اطاعات 
اقداماتــی صــورت گیــرد افــزود: امام محــور و 
مسجدمحور شدن برنامه های فرهنگی، شناسایی 
معتمدیــن و اســتفاده از تجربه آنها، شناســایی 

افراد متخصص و... مورد توجه قرار گرفته است.

همدان از استان های برتر در مصالحه
رئیس کل دادگستری استان: کیفیت باالتر رسیدگی به پرونده ها 

با افزایش تعداد شعب دادگاه های قضایی

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: رئیس کل 
دادگســتری اســتان همدان گفت: در سال جاری 
دستگاه قضایی این استان در بین پنج استان برتر 

کشور در شاخصه مصالحه معرفی شده است
به گزارش هگمتانه، ظهر دیروز در نخستین روز 

از هفته قوه قضائیه، اعضای شورای قضایی استان 

در دفتر نماینده ولی فقیه در استان همدان حضور 

یافتند و با امام جمعه همدان دیدار کردند.

رئیس کل دادگستری اســتان همدان در این 

دیدار گفت: با تاش همکاران قضایی ما و اولویت 

قرار دادن اصل اصاح ذات البین پرونده های قابل 

توجهی به ســمت صلح و ســازش هدایت شده 

است.

محمدرضــا عدالتخواه گفت: شــهید بهشــتی 

در اســامی کــردن قوانین، گام های ارزشــمندی 

برداشــت تا جایی که قبل از به شهادت رسیدن، با 

ترور شخصیتی از ســوی معاندان نظام و منافقان 

مواجه شد.

وی اظهار کرد: بــه فرموده امــام خمینی)ره(، 

شــهید بهشــتی خود یک ملت و خاری در چشم 

دشــمنان بود، از این رو مورد هجمه های دشمنان 

اسام و انقاب از هر سو قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری اســتان همدان در ادامه 

با بیان اینکه جوان گرایی در دســتور کار دســتگاه 

قضا قرار گرفته اســت، افــزود: در 10 مــاه اخیر 

هفت رئیس دادگســتری، 6 دادستان و چهار نفر 

از رؤســای دادگاه های بخش در این استان تغییر 

یافتند.

عدالتخواه از افزایش شــعب دادگاه ها از 203 

شــعبه به 215 شــعبه خبر داد و تصریح کرد: این 

اقدام سبب شد تا رسیدگی به پرونده های قضایی 

ســریعتر و کیفی تــر و عملکرد دســتگاه قضا در 

استان بهتر انجام شود.

وی عنــوان کــرد: بنابراین تعــداد پرونده های 

مختومه با افزایش چشمگیری روبه رو شده است 

و در نتیجــه پرونده هــای کمتری بــه دادگاه های 

تجدیدنظر ارجاع داده می شوند.

عدالتخــواه همچنین بــا اعام اینکه در ســال 

جاری استان همدان در بین پنج استان برتر کشور 

در شــاخصه مصالحه معرفی شــده است، گفت: 

این بدان معناســت که با تاش همکاران قضایی 

ما و اولویت قــرار دادن اصل اصــاح ذات البین 

پرونده های قابل توجهی به سمت صلح و سازش 

هدایت شده و همدان در این شــاخصه در کشور 

خوش درخشیده است.

وی افزود: در دســتور کار قــرار دادن و تعیین 

تکلیف پرونده های معوقه در اســرع وقت و جوان 

گرایــی اولویت های دســتگاه قضایی محســوب 

می شــود که در سند تحول این دســتگاه از سوی 

ریاست قوه قضائیه اباغ شده است.
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بهترین نوشیدنی هنگام ورزش و کوهنوردی
هگمتانــه، گروه ورزش: با توجه به شــیوع گرمــا و گرمازدگی در 
ورزش، بهتر است ورزشکاران به خصوص کوهنوردان برای جلوگیری 

از گرما زدگی مایعات مناسب مصرف کنند.
باتوجه به گرمای هوا و اشتیاق کوهنوردان برای صعود، کوهنوردی 
در گرمــا چالش هایی را بــرای عاقه مندان این رشــته ایجاد کرده 
اســت. از نکات مهمی که کوهنوردان باید در فصل گرما رعایت کنند 

جلوگیری از گرما زدگی است.
گرمازدگی حاد باعث شده که کوهنورد هرچند حرفه ای باشد یک 
قدم به مرگ نزدیک تر شود. بســیاری از مرگ و میر ها در تابستان 
برای عاقه مندان صعود به دلیل گرما زدگی بوده است بنابراین باید 
به این مورد مخصوصا در فصل گرما توجه خاصی شــود. نوشــیدن 
مایعات هنگام کوهنوردی باعث شــده که گرما زدگی به تعویق افتد. 
حال ســوال اصلی که در ذهن مخاطب ایجاد می شــود این است 
که هنگام فعالیت های ورزشــی در فصل گرما بــه خصوص ورزش 

کوهنوردی باید از چه مایعاتی استفاده کنیم؟
دکتر حمید مساعدیان عضو کمیســیون پزشکی اتحادیه جهانی 
کوهنــوردی در گفتگویی، درباره مصرف مایعــات برای جلوگیری از 
گرما زدگی گفت: حتما بدن ورزشکار برای فعالیت های ورزشی نیاز 
به مایعات دارد. اگر ورزشــکاری حدود یک ســاعت ورزش می کند 
آب معمولی می توانــد نیاز هــای او را برطرف کند امــا اگر فعالیت 
ورزشی چند ساعت طول بکشــد مانند کوهنوردی و ورزش هایی که 
ورزشکار در باشگاه به مدت چند ســاعت آن را انجام می دهد حتما 

باید عاوه بر آب، مواد قندی و نمکی مورد اســتفاده ورزشــکار قرار 
گیرد.

او افزود: مواد نمکی شامل سدیم و پتاسیم می شود که می توان 
آنها را در پودر ُا آر اس یافت. برای تهیه این پودر باید به داروخانه ها 
مراجعه کرد. این پودر را با دســتور العمل های موجود با آب مخلوط 
می کنیم. به عنوان مثال نصف قاشــق چایی خوری این پودر با یک 
لیتر آب مخلوط می شــود. حتی می توان مقداری مواد شــیرین به 
ترکیب اضافه کرد تا این یک نوشیدنی ورزشی شود. همچنین برای 

خوشمزه کردن آن می توان از مقداری آب لیمو استفاده کرد.
مساعدیان گفت: این بهترین نوشــیدنی است که یک ورزشکار 
می تواند در طول تمرین از آن اســتفاده کند. در هر ســاعت ورزش 
باید ورزشــکار یک تا دو لیوان آب استفاده کند) 500سی سی(. آب 
یونیزه شــده هم به دلیل داشــتن نمک توصیه می شود و می تواند 

نیاز های مایعاتی بدن ورزشکاران و کوهنوردان را تأمین کند.
او در پاسخ به اینکه آیا این باور قدیمی که آبلیمو باعث می شود 
گرما زدگی از بین برود درســت اســت یا خیر؟ پاســخ داد: آبلیمو 
در رفع گرما زدگی هیچ تأثیری نــدارد. آبلیمو تنها خاصیتی که دارد 

بحث ارتفاع و آلکالوز تنفسی را برطرف می کند.
او در باره آلکالوز تنفسی گفت: آلکالوز تنفسی در صورت فعالیت 
ورزشــی و نفس نفس زدن طوالنی به وجود می آید. در این حالت 
معموال دی اکسید کربن)CO2( بدن افت می کند که باعث قلیایی 
شــدن خون می شــود. مواد اســیدی مانند لیمو می تواند آلکالوز 

تنفســی را جبران کند. همچنین لیمو باعث می شــود که ســردرد 
برطرف شــود. بنابراین لیمو هم نوشیدنی خوب و مؤثر برای ورزش 

خواهد بود.
او در پاســخ به اینکه یک کوهنورد و ورزشــکار چــه مواد غذایی 
را باید مصرف کنند؟ گفت: اســتفاده از تمام ترکیبات غذایی شامل 
چربی ها، پروتئین هــاو قندها به صورت متعادل توصیه می شــود. 
همچنین اســتفاده از مواد قندی ســاده و شیرین بســیار توصیه 
می شــود. می توان گفت ترکیبات پلی ســاکارید ها همــراه مقدار 
مناســب چربی و پروتئین مؤثــر خواهد بود. تخم مرغ، گوشــت و 

سویا می تواند نیاز های بدنی یک ورزشکار و کوهنورد را برطرف کند.
مســاعدیان در پایــان تأکید کــرد: گرمازدگــی در مرحله حاد 
می تواند باعث مرگ شــود مخصوصا در کشور ایران این موارد زیاد 
اســت. عدم توجه به بحث گرما و فعالیت های ورزشی و بدنی در 
دمای باال می تواند مشــکاتی را ایجاد کند. به عنوان مثال فعالیت 
بدنی در دمای باال باعث تعریق شــده و آب زیــادی از بدن خارج 
می شــود. از بین رفتن زیاد آب بدن گرما زدگی را به دنبال خواهد 
داشت که بعضی اوقات مرگ ورزشکار را به دنبال دارد. گرما زدگی 
یک مورد بسیار مهم اســت که بســیاری در باره آن دانش الزم را 
ندارند. بعضی اوقات پــدر و مادرها برای خریــد، فرزند خود را در 
خودرو نگه می دارند و در صورتی که خودرو زیر آفتاب باشد دمای 
داخل آن تــا 70 درجه افزایش خواهد یافــت و باعث مرگ کودک 

می شود. پس باید به این مورد توجه بسیار زیادی کرد.

به زودی و بر اساس مساحت 
و سرمایه گذاری باشگاه دار:

باشگاه های ورزشی همدان 
درجه بندی می شوند

هگمتانه، گــروه ورزش: مدیــرکل ورزش و 
جوانان همدان پیرامون مشــکل عنوان شده با 
اشاره به موضوع نرخ گذاری باشگاه های ورزشی 
در همدان اظهار کرد: نداشتن معیار مناسب در 
حوزه باشگاه های ورزشــی همدان چالش های 
زیادی را بــرای نرخ گذاری ایجاد کــرده و این 
موضوع به یکی از دغدغه هــای اصلی ما تبدیل 

شده است.
محسن جهانشــیر افزود: چندین ماه است 
که به دنبال ســاماندهی و آمایش باشگاه های 
ورزشی استان همدان هســتیم در حال حاضر 
380 باشــگاه ورزشــی خصوصی و دولتی در 
استان همدان فعالیت می کنند که نیازمند یک 

بازنگری و آمایش هستند.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان همدان با 
بیان اینکــه باید بانک اطاعاتــی در این زمینه 
تشکیل شــود، گفت: ما از تمامی باشگاه های 
ورزشــی در همدان خواســته ایم تــا اطاعات 
باشگاه های خود را در یک خود اظهاری به اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان همــدان تحویل 
دهند تــا بتوانیم تصمیمــات الزم را در رابطه با 

شاخص درجه بندی باشگاه ها اعمال کنیم.
جهانشــیر عنوان کرد: ما شــاخص هایی که 
در چندین استان دیگر اعمال شــده را بررسی 
کردیم اما برخی قابلیت اجرایــی در همدان را 
ندارد بنابراین نیاز به نســخه بومی شده داریم 
به طور مثال اســتان تهران باشگاه های ورزشی 
را از یک ستاره تا پنج ستاره تقسیم کرده که بر 
اساس این شــاخص ها بهترین باشگاه همدان 

حتی نمره 3 ستاره را هم دریافت نخواهد کرد.
وی بــا بیــان اینکــه بــه زودی شــاخص 
درجه بندی باشــگاه های ورزشــی در همدان را 
ارائه خواهیم داد، بیان کرد: ما باید بر اســاس 
شــاخص های خودمان درجه بندی باشــگاه ها 
را انجام دهیم؛ اکثر باشــگاه های ورزشــی در 
همدان زیربنای زیر 200 مترمربع دارند و باید بر 
اساس مساحت و سرمایه گذاری باشگاه دار این 

درجه بندی صورت بگیرد.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان 
عنوان کرد: قرارگیری باشگاه در شمال و جنوب 
شهر، مقدار اجاره بهای پرداختی و امکاناتی که 
به ورزشکاران ارائه می دهند در این شاخص در 

نظر گرفته خواهد شد.
جهانشــیر با بیان اینکه از حقوق ورزشکاران 
هــم دفــاع خواهــد شــد، گفــت: در کمیته 
نرخ گذاری نماینده حقوق شــهروندی از حقوق 
مصرف کننده حمایت می کند و ما هم به دنبال 
این نیســتیم که نرخ پیشــنهادی ما به کمیته 

نرخ گذاری مخالف منافع مردم باشد.
وی افزود: همانطور که حقوق باشــگاه داران 
را در نظر خواهیم گرفت بــه طور قطع از مصرف 

کننده و ورزشکاران نیز حمایت خواهیم کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان با اشاره به موضوع 
بیماری کرونــا بیان کرد: بایــد بپذیریم که باید 
با ویــروس کرونا زندگی کنیــم و چاره دیگری 
نداریــم و نمی توان تمام فعالیت هــا را تعطیل 
کرد و در شرح خدمات باشگاه ها باید حداقل ها 
برای مبارزه با ویروس کرونا در نظر گرفته شود.

جهانشــیر اضافه کرد: حوزه ورزش باشــگاه 
یکی از پرتنش ترین حوزه ها برای کانون انتشار 
ویروس کرونا بوده اما باید خود را متقاعد کنیم 
که برای داشتن جامعه ســالم به ورزش کردن 
هم نیاز اســت و باید با رعایــت تمامی جوانب 

و رعایت شیوه نامه های بهداشتی ورزش کنیم.
در پایان گفتنی است؛ هر ســاله ها معضل 
تخلفات باشــگاه های ورزشــی همــدان یک 
ســریال ادامه دار اســت کــه پایانی نــدارد از 
نرخ گــذاری باشــگاه های ورزشــی، دریافت 
شــهریه های نا متعارف، عدم نصــب نرخ نامه 
در باشــگاه ها، دریافت پول نقد در باشگاه های 
دولتی، تردد و ســگ گردانی در باشــگاه های 
ورزشی، مســئله حجاب و پوشش مربیان زن 
و ورزشکاران، پخش موزیک های خاف عرف 
و بســیاری از تخلفات دیگر که باید به آنها به 

صورت جدی رسیدگی شود.

خبــر

برگزاری المپیاد ورزشی 
استعدادهای برتر 
احتماال در بهمن ماه

هگمتانــه، گــروه ورزش: مدیــرکل ورزش 
و جوانان اســتان همدان با اشــاره بــه این که 
بــا رویکرد جدیــدی در ســومین دوره المپیاد 
استعداد های برتر حاضر می شــویم گفت: دوره 
سوم المپیاد به احتمال زیاد در بهمن ماه برگزار 

می شود.
محســن جهانشــیر با بیان این که یکی از 
مشــکات ورزش همدان در المپیاد ورزشــی 
استعدادهای برتر سال 98 عدم پشتوانه  سازی 
در رده هــای مختلف ســنی بود اظهــار کرد: به 
عنوان مثال در رشته کشــتی پیش از برگزاری 
مسابقات شرایط سنی کشتی گیران تغییر کرد 

و تیم همدان از این موضوع آسیب دید.
وی افــزود: یکــی از مهم ترین اهــداف ما 
پشتوانه ســازی برای تیم های همــدان در همه 
رده های سنی و زمینه سازی برای بروز ظرفیت 

و استعدادهای ورزشکاران استان است.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان 
با اشــاره به این که در صورت برگــزاری المپیاد 
اســتعدادهای برتر در ســال 99 بــا رویکردی 
متفاوت در این مسابقات حاضر می شویم بیان 
کرد: در دوره گذشته استان همدان در 60 رشته 
مســابقات و در 90ماده حضور داشــت، اما در 
این دوره حضور تیم ها و ورزشــکاران استان بر 
اساس بخت نشان آوری اولویت بندی می شود.

جهانشــیر با اشــاره به این که در رشته های 
تیمی بخت کمی برای نشان آوری داریم گفت: 
در رشــته های انفرادی بخت کسب تیم اعزامی 
برای کسب نشان چندین برابر رشته های تیمی 

است.
وی در رابطــه با زمــان برگزاری دوره ســوم 
المپیــاد اســتعدادیابی افزود: هر ســال این 
مسابقات در مردادماه برگزار می شد، اما امسال 
به دلیل شــیوع کرونا به بهمن ماه منتقل شده 

است.
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان همدان 
تأکید کرد: برگزاری مســابقات در بهمن ماه به 
شرطی است که کرونا تا این تاریخ کنترل شده 

باشد.
جهانشــیر تصریح کرد: از هیأت های استان 
که در المپیاد حضور دارنــد حمایت می کنیم و 
رشته هایی که بخت بیشتری برای کسب نشان 

دارند به صورت ویژه حمایت می شوند.

در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری 
ورزش شهروندی همدان مطرح شد

برنامه ریزی ها برای شیوه 
برگزاری ورزش شهروندی 

در ایام کرونا

هگمتانــه، گروه ورزش: نخســتین جلســه 
شورای سیاستگذاری ورزش شهروندی همدان 
با حضور رضوان سلماســی رئیس کمیســیون 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــورای اسالمی 
شــهر، روح هللا وجدی هویدا رئیس ســازمان 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری، 
پیام حیدری معاون ورزشــی ســازمان، سعید 
پناه آبادی مســؤول ورزش شــهروندی، میثم 
ناصرنژاد مشــاور ورزش شــورای اسالمی شهر 
همدان، محمد سلطانی، مرتضی کوکبی، مجتبی 
وثوقی، شعبانی، ورمزیار و حسامی دیگر اعضای 

شورا برگزار شد.
رضوان سلماسی، رئیس کمیسیون فرهنگی 

اجتماعی شورای اسامی شهر در این نشست با 

توضیح ساختار جدید ورزش شهروندی همدان 

گفت: شورای اجتماعی محات به کمک ورزش 

شهروندی می آید.

روح هللا وجــدی هویــدا رئیــس ســازمان 

فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری نیز 

با تأکید بر برگزاری مســتمر جلســات شورای 

سیاســتگذاری عنوان کرد: به دلیل شیوع موج 

دوم بیمــاری کرونــا باید بهتریــن تصمیم در 

خصوص شیوه برگزاری ورزش محات در سال 

99 گرفته شود.

سعید پناه آبادی مسوول ورزش شهروندی 

نیــز در این جلســه بــا تقدیــر از تاش های 

کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورا، سازمان 

و معاونت ورزشی، سال گذشته را بهترین سال 

ورزش محات همدان توصیف کردند.

ســایر اعضا نیز در این جلســه در خصوص 

رفع برخــی مشــکات در ورزش شــهروندی 

همدان پیشنهاداتی ارائه کردند.

خبــر
سرپرست تیم فوتبال شهرداری همدان:

ظرفیت فوتبال محالت، بازوی توانمند فوتبال شهرداری
هگمتانه، گروه ورزش: سرپرســت تیم فوتبال 
شــهرداری همدان گفت: در این فصل به خوبی از 
ظرفیت فوتبال محالت به عنوان بازوی توانمند تیم 

فوتبال شهرداری همدان استفاده شده است.
مجتبی وثوقــی با اشــاره به ظرفیــت فوتبال 
محات همدان اظهار کرد: فوتبال محات به عنوان 
بازوی توانمند فوتبال شــهر همدان بوده و در این 
فصل نیز تمام تاش کادرفنی اســتفاده از ظرفیت 
فوتبــال محــات در تیم بزرگســاالن شــهرداری 

همدان بود.
وی افــزود: پیــش از آغــاز فصــل دو دیدار 
تدارکاتــی بــا منتخب فوتبــال محــات همدان 
برگزار کردیــم و 5 بازیکن را کادرفنــی تیم فوتبال 
شــهرداری همدان برای اســتفاده در تیم انتخاب 

کردند.
سرپرست تیم فوتبال شهرداری همدان با بیان 
اینکه سیاست باشگاه شــهرداری همدان استفاده 
ظرفیت بومی اســتان همدان اســت، گفت: از 5 
بازیکن انتخاب شده 3 بازیکن به اختیار خودشان 

از حضور در تیم انصراف دادند و قــرارداد مالی در 
نظر گرفته شــده را قبــول نکردند و یــک بازیکن 
دیگر نیز بعد از دو ماه تمرین دیگر در تمرینات ما 

حضور پیدا نکرد.
وثوقی خاطرنشان کرد: در نهایت صالح وفایی 

به عنوان بازیکن فوتبال محات جذب تیم فوتبال 
شــد که در طول فصل نیز از این بازیکن استفاده 

کردیم.
وی با بیــان اینکه بیــش از 80 درصد بازیکنان 
تیم فوتبال شهرداری بومی استان همدان هستند، 

بیان کرد: باشگاه شهرداری همدان همواره پرچمدار 
حمایت از بازیکنان بومی اســتان همــدان بوده و 
تمام تــاش مدیران باشــگاه و کادرفنی امســال 

استفاده از حداکثر بازیکنان بومی بوده است.
سرپرســت تیــم فوتبــال شــهرداری همدان 
عنوان کــرد: فوتبــال همــدان از ظرفیت بســیار 
باالیی برخوردار بــوده و در صــورت تمرکز بر روی 
اســتعدادیابی و آمــوزش آکادمی به طــور قطع 
گزینه های بیشــتری از بازیکنان سطح محات در 

تیم فوتبال شهرداری همدان جذب خواهند شد.
وثوقی با اشــاره به ادامه تمرینات تیم فوتبال 
شــهرداری همدان گفــت: تمرینات تیــم فوتبال 
شــهرداری همدان بعــد از آزمایشــات کرونا از 20 
خرداد ماه آغاز شــده تا ادامه مسابقات را با قدرت 

بیشتر ادامه دهیم.
وی افــزود: همچنــان روی کاغذ بــرای صعود 
شــانس داریم و یــک قــدم هم عقب نشــینی 
نخواهیم کرد و تا پایان مســابقات بــا تمام توان 

خواهیم جنگید.

اطالع نگاشت
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راهکارهای پایدارِی اقتصاد
 در سبک زندگی

هگمتانــه، گروه ســبک زندگــی: در ایــن بخش 
اقتصــاد  دوام  و  پایــداری  جهــت  راهکارهایــی  بــا 
خانــواده آشــنا می شــویم کــه پیــاده ســازی آنها در 

سبک زندگی بسیار حائز اهمیت است.
1- برنامه ریزی

برنامه ریــزی بــرای آینده نوعــی از ســبک زندگی 
ح می شــود.  اســت کــه در تمامــی خانواده هــا مطــر
قطعا نمیتوان خانــواده و اقتصــاد آن را از هم جدا 
کرد، بنابراین در زمان برنامه ریزی بــرای هر کدام از 
آنها باید برای دیگری هم برنامه ریــزی کنیم. توجه 
بــه نیازهــای اینــده خانــواده و همچنین شــناخت 
فرصت هــا و تهدیدهــای اقتصــاد خانــواده در این 
راســتا اهمیــت دارد. ایــن کار بــرای تمــام اعضــای 
بــود. می تــوان جلســات  خانــواده مفیــد خواهــد 
خانوادگــی را روی ایــن مــوارد متمرکز کرد و ســبک 
زندگی را به شــکلی چیــد که برنامه ریــزی حرف اول 

را برای شروع هر کار بزند.
2- تأکید بر مشاوره  اقتصادی

خانواده ها شــاید در مدیریت اقتصــادی خود از 
توان الزم برخوردار نباشــند و یا اینکه با مشــکالتی 
مواجه شوند که به تنهایی از عهده آن بر نمی آیند. 
امروزه منابــع و مراجع بســیاری با موضــوع اقتصاد 
خانــواده وجــود دارد. بــرگ برنــده، شــناخت مرجــع 
مشــاوره  کســب  و  آن  بــه  مراجعــه  و  شایســته 
اقتصادی صحیح اســت. بهتر اســت شبک زندگی 
را طــوری پایــه ریزی کــرد که همــواره بهــره گرفتــن از 

مشاور دلسوز مدنظر تمام اعضای خانواده باشد.
3- باال بردن علم اقتصادی خانواده

ابتدایی ترین مرجع برای افزایش سطح دانش 
گاهی و به روزماندن، کتاب ها و نشریات است.  و آ
ارائــه آموزش های الزم بــه فرزندان و ارتقای ســطح 
عمومی دانش اقتصادی خانــواده می تواند زمینه 
خوبــی بــرای تصمیم گیری هــای صحیــح اقتصادی 
باشد. در یک سبک زندگی ایده آل افزایش سطح 

علم و دانش همواره مورد تأکید اعضاست.
4- ایجاد روحیه همکاری در خانه

ایجاد روحیه همکاری در خانه و در بین اعضای 
خانــواده اهمیت بســیار زیــادی در نحــوه گذراندن 
زندگی و پرداختن به مباحث مالی در خانواده دارد. 
تعامل مناســب بین اعضــای خانــواده و همچنین 
اولویت بنــدی نیازهــای اقتصادی ســبب تقویت و 

سالمت اقتصاد خانواده می شود.
منبع: اقتصاد آنالین

جایگاه فرزندان در سبک 
اقتصادی خانواده

نقــش  زندگــی:  ســبک  گــروه  هگمتانــه، 
کــودکان و فرزنــدان بــه عنــوان یکــی از مصــرف 
ســو  یــک  از  خانوده هــا  در  عمــده  کننــدگان 
اقتصــاد  تیــه  آ در  آنــان  جایــگاه  همچنیــن  و 
خانواده ها از سوی دیگر لزوم توجه به آموزش 

صحیح و هدایت آنان را ایجاب می نماید.
بــا  باشــگاه خبرنــگاران جــوان،  بــه نوشــته 
خانــواده،  اقتصــاد  در  بجــا  و  صحیــح  رهبــری 
خصوصیــات جمع گرایــی، صداقت، دلســوزی، 
دیگــر  و  پذیــری  مســؤولیت  صرفه جویــی، 

خصوصیات مثبت رشد و پرورش می یابد.
      بایدهــای شــناختی فرزنــدان از اقتصــاد 

خانواده
همان طور که می دانیم هدایــت فرزندان در 
مسیر شناخت مسائل، مشکالت، کمبود ها و 
محدودیت های اقتصــادی خانواده ها می تواند 
در اصالح رفتار مالی و همچنین واقعیت نگری 
آنــان نقــش مهمــی ایفــا نمایــد. در ایــن راســتا 
مبانــی شــناختی زیــر بعنوان مســائل اساســی 
بــا فرزنــدان نقــل  ارتبــاط  اقتصــاد خانــواده در 

می گردد.
1( محل کار والدین: بچه هــا باید از محل کار 
والدین، حرفه آنان و ســختی های شــغل شــان 

گاهی داشته باشند. آ
2( همــکاران: بهتــر اســت والدیــن فرزندان 

خود را با برخی از همکاران شان آشنا کنند.
3( اهمیــت خانه داری: بچه هــا باید اهمیت 
وظایــف، کار و زحمــات خانــه داری را بداننــد و 
بــه آن احتــرام بگذارنــد. بچه هــا بایــد بدانند که 
کارهــای خانــه بــه زحمــت و تــالش فــراوان نیــاز 

دارد.
4( احتیاجــات عمومــی و مشــترک: فرزندان 
بایــد احتیاجــات عمومــی و مشــترک خانــواده 
را  ماننــد فــرش، رادیــو، تلویزیــون، کتــاب و … 
تشــخیص داده و یاد بگیرند از بعضــی نیازهای 
خود جهت رفــع نیازهای دیگر اعضــای خانواده 

صرف نظر نمایند.
5( بودجــه خانــواده: بهتــر اســت بچه هــا بــا 
بودجه خانواده آشنا باشند و از مقدار حقوق و 

گاهی یابند. یا دستمزد والدین خود آ
نبایــد  رفــاه:  هنــگام  در  غــرور  از  پرهیــز   )6
مالــی  وضــع  اگــر  کــه  داد  اجــازه  بچه هــا  بــه 
خانــواده رضایــت بخــش اســت خــود ببالنــد. 
در خانواده هایــی کــه از رفــاه نســبی بیشــتری 
برخوردارند، بهتر اســت پول ها صــرف نیازهای 
عمومی خانــواده بشــود. به عنوان مثــال خرید 

کتاب بهتر از خریدن لباس اضافی است.
فرزنــدان  کوشــش:  و  تــالش  روحیــه   )7
بایــد بداننــد کــه انســان ها در ســایه ی تالش و 
کوشــش بیشــتر بــرای معــاش حــالل و بهبــود 
زندگی احساس غرور می کنند تا در پول اضافی 

و ثروتی که بدون دردسر به دست آمده است.
8( صبر در تنگدســتی: در هنگام تنگدستی 
، بردبــاری و تالش در  خانــواده بایــد روحیه صبــر
، گذشت و مســاعدت را تبلیغ  راه آینده ای بهتر
و پــرورش داد. والدیــن هرگــز نبایــد در مقابــل 
بچه ها از وضع زندگــی خود بنالند و یا شــکایت 
کننــد. بــر عکس آنهــا بایــد خــود را خوشــبخت 
نشــان بدهند و برای بهبود معیشــت خانواده 
تــالش کننــد و روزهــای بهتــری را بــرای خــود و 

خانواده آرزو نمایند.
از درآمــد  اســت  کــردن: الزم  انــداز  پــس   )9
خانواده مبلغــی بــرای روزهای مهم و حســاس 

پس انداز شود.
10( مصــرف عاقالنــه: فرزندان بایــد بیاموزند 
که از وسایل زندگی به طور عاقالنه ای استفاده 
نمایند و نسبت به وسایل مشــترک و عمومی 

خانواده دلسوزی الزم را از خود نشان بدهند.
وســایل:  از  اســتفاده  در  کاری  مالحظــه   )11
مالحظــه کاری جنبــه خــاص دلســوزی اســت. 
دلســوزی بیشــتر در افکار و تصورات انسان ها 
تجلی می یابد اما مالحظــه کاری در عادات ظاهر 
می شــود. بچه ها باید قادر باشــند و یاد بگیرند 
بدون اینکه لوازم و وســایل خانه را کثیف کنند 

یا بشکنند، از آنها استفاده نمایند.
پذیــری  مســؤولیت  حــس  افزایــش   )12
کــودکان: نبایــد بچه هــا را بــرای خــراب کــردن یا 
از بیــن بردن ســهوی وســایل خــود و خانــواده، 
مجــازات یــا تهدیــد نمــود. بچه هــا بایــد از بــی 
احتیاطــی شــان، خودشــان شــخصًا احســاس 

تأسف و مسؤولیت کنند.

هگمتانه، گروه ســبک زندگی: اقتصــاد خانواده 
نقش مهمی در اقتصاد ملل مختلــف دارد. بخش 
قابــل توجهــی از کســب وکارهــای موجــود بــر پایــه 
مدیریــت یــا مالکیــت خانوادگی اســتوار اســت، به 
طــوری کــه حــدود نیمــی از تولیــد ناخالــص ملــی از 
طریق این کســب وکارها تأمین می شــود. اما تصور 

و باور اکثر ما از اقتصاد خانواده چیست؟
بــه نوشــته باشــگاه خبرنــگاران جــوان، شــیوه 
بخــش  امــروزه  خانواده هــا  اقتصــادی  مدیریــت 
عمده ای از هویــت آنان را تشــکیل می دهد. رونق و 
شــکوفایی اقتصادی، رشــد و ترقی خانواده را در پی 
خواهــد داشــت. آنچــه باعث حفــظ و رونــق اقتصاد 
خانواده هــا و به تبــع آن اقتصــاد کشــورها می گردد، 
آموختــن ایــن مطلب اســت کــه چگونــه با کســانی 
که بــه آنها عالقــه و ارتبــاط عاطفــی داریــم، ارتباطات 
مالی سالم و مناسبی داشته باشــیم. شاید این کار 
ســاده به نظر برســد امــا در واقــع چندان هم ســاده 

نیست.
آنچــه بــه راســتی اقتصــاد خانــواده را منحصــر به 
فــرد می کند وجــود ارتباطات درونی بیــن نقش های 
شــغلی و خانوادگی اســت، یعنی رابطه ای که به طور 
معمــول و در غیــر از مباحــث اقتصــادی خانــواده 
را  درونــی  ارتباطــات  ایــن  درک  نمی شــود.  یافــت 
می تــوان شــاه کلیــد ســالم ســازی اقتصــاد خانواده 

دانست.
نگرش سیســتمی درک روشــنی از تأثیر متقابل 
دو سیســتم فرعی خانواده و اقتصــاد را بریکدیگر و 
برمحیط ارائه می دهــد. باید باور داشــت که اقتصاد 
خانــواده یــک فعالیــت جــدی و رســمی اســت نــه 
تفنن و ســرگرمی. این بدین معنا نیســت که شــما 
نمی توانید یــا نبایــد ارتباطی عاطفی بــا فعالیت های 
مربوط اقتصاد برقرار کنید، بلکه موضوع اصلی این 
اســت که برای تأمین هزینه ها، به اقتصادی حالل، 

سودآور و موفقیت آمیز نیاز است.
مهمتریــن نکتــه در اقتصــاد خانــوار و مدیریــت 
اقتصــادی خانــواده بــی شــک دســتیابی بــه الگوی 

)بــرای مدیریــت  صحیــح مصــرف 
هزینه ها( و برقــراری نظام درآمدی 
مناســب و حــالل )بــرای مدیریــت 

درآمد( است.
مدیریت اقتصادی خانواده در 
شرایط عادی باید بر اساس میزان 
اعضــای  از  یــک  هــر  درآمدهــای 
خانــواده و هزینه ها تنظیم شــود. 
همان طور که در خانواده، والدین 

بایــد مدیریــت عاطفــی، روانــی و اجتماعــی را اعمال 
کننــد، در بحــث هزینــه کــردن و ایجــاد تعــادل بیــن 
ج نیز نیاز به مدیریت است. هر خانواده  دخل و خر
بنگاه اقتصادی کوچکی تلقی شده است که نیاز به 

مدیریت بر منابع دارد.
صرفه جویــی، قناعــت و پرهیز از تجمــل گرایی و 
چشــم و هــم چشــمی از ملزومــات اجــرای مدیریت 
اقتصادی خانواده ها و تضمیــن کننده ی موفقیت 

آن است.
بــر  را  خــود  خانــواده  اقتصــاد  بخواهیــم  اگــر 
مبنــای اصــول دینــی و علمــی دوام و قوام بخشــیم 

می بایست به راهکارهای زیر توجه داشته باشیم:
خانــواده:  اقتصــاد  آینــده  بــرای  برنامه ریــزی   )1
در  زندگــی  ی  آینــده  بــرای  برنامه ریــزی  شــک  بــی 
ح اســت. در بطــن یک مدل  تمامــی خانواده ها مطر
سیستمی اقتصاد خانواده، خانواده و اقتصاد آن را 

نمی توان از هم مجزا کرد.
بنابراین زمانی که برای هر یک از آنها برنامه ریزی 
می کنیم، ناگزیریــم دیگری را نیز مدنظــر قرار دهیم. 
توجه به نیازهای آتی خانواده و همچنین شــناخت 
فرصت هــا و تهدیدهــای اقتصــاد خانــواده در ایــن 
اعضــای  تمــام  بــرای  کار  دارد.ایــن  اهمیــت  راســتا 
جلســات  می تــوان  بــود.  خواهــد  مفیــد  خانــواده 

خانوادگی را روی این موارد متمرکز کرد.
بعضــًا  اقتصــادی:  مشــاوره های  انجــام   )2
تــوان  از  خــود  اقتصــادی  مدیریــت  در  خانواده هــا 
الزم برخــوردار نیســتند. و یــا ایــن کــه بــا مســائل و 

مشــکالتی مواجه می شــوند که بــه تنهائــی از عهده 
ی آنان برنمی آیند. امروزه منابع و مراجع بســیاری با 

موضوع اقتصاد خانواده وجود دارد.
برگ برنده، شــناخت مرجــع شایســته و مراجعه 
بــه آن و کســب مشــاوره صحیــح اســت. از منابــع 
بالقــوه اطالعــات و مشــاوره می تــوان بــه مــوارد زیــر 
آشــنایان، اقــوام، اعضــای  کــرد: دوســتان و  اشــاره 

خانواده، همکاران شغلی و....
3( افزایــش ســطح دانــش اقتصــادی خانــواده: 
ابتدایی تریــن مرجــع بــرای افزایــش ســطح دانش و 
گاهــی و بــه روزمانــدن، کتاب ها و نشــریات اســت.  آ
ارائــه آموزش هــای الزم بــه فرزنــدان و ارتقــا ســطح 
عمومی دانــش اقتصادی خانــواده می توانــد زمینه 
ی خوبی بــرای تصمیم گیری هــای صحیح اقتصادی 

باشد.
4( روحیه همکاری بین اعضای خانواده: تعامل 
مناســب بین اعضای خانواده و همچنیــن اولویت 
بنــدی نیازهای اقتصادی ســبب تقویت و ســالمت 

اقتصاد خانواده می گردد.
5( توجــه بــه آموزه هــای دینــی: ترویــج مســائل 
از  پرهیــز  و  خانــواده  در  دینــی  و  اســالمی  اقتصــاد 
روحیه ی اســراف و تبذیر می توانــد اقتصاد خانواده 

را قوام بخشد.
6( پرداخــت خمــس و زکات و وجوهات شــرعی: 
خانــواده  اقتصــاد  آســیب های  مهمتریــن  از  یکــی 
غافل شــدن از این دو واجب دینی اســت. بی شک 
در دین مبین اسالم برکاتی در قالب رعایت این دو 

مهم برای خانوارها وجود دارد.
در نتیجــه میتــوان گفــت اقتصــاد خانــواده دو 
جنبه ی اساســی دارد. اول؛ مدیریت درآمد از طریق 
از  هزینه هــا  مدیریــت  دوم؛  و  حــالل  روزی  کســب 
طریــق دســتیابی بــه الگوی مصــرف صحیح اســت. 
تالش کافی در جهت دســتیابی به منافع اقتصادی 
در صورتــی کــه بــا یــک ســری اصــول همــراه باشــد 

اقتصاد خانواده را سالم و پایدار می نماید.
خانــواده  عایــدی  محــل  از  بچه هــا  اگــر  مثــاًل 
کننــد  عــادت  و  باشــند  نداشــته  اطالعــی  خــود 
بــه  و  را مرتفــع ســازند  نیازمندی هــای خــود  صرفــًا 
خواسته های سایر اعضای خانواده بی اعتنا باشند 
در بازه ی زمانی کوتاهی تبدیــل به مصرف کنندگان 
می تواننــد  بعدهــا  کــه  می شــوند  تبدیــل  حریصــی 
هم برای خــود و هم بــرای جامعــه زیان هــای جبران 

ناپذیری به بار بیاورند.
، اگــر والدیــن تنهــا در این اندیشــه  از طــرف دیگر
باشــند که فرزندشــان خوب بخورند، خوب بپوشند 
و در یک کالم همه چیز داشــته باشند، در عین حالی 
که خــود را از ضروری تریــن چیزها محروم می ســازند، 

ناآگاهانه توقعات فرزندان را باال می برند.
آنــان از نیازهــای والدیــن شــان بــی اطــالع مانده 
و تنهــا راه ارضــای امیــال خــود را خواهند شــناخت. 
بر این اســاس شایســته اســت همــواره در اقتصاد 
خانواده جایگاه مناســبی برای آموزش و ارتقا سطح 
گاهی و آمادگــی فرزندان جهت مواجهه با مســائل  آ

مالی و اقتصادی در نظر گرفته شود.

هگمتانه، گــروه ســبک زندگی: اقتصــاد خانواده 
به معنای چگونگی ســامان دهــی و مدیریت منابع 
خانــه اســت. خانــواده ســازمانی اســت کــه تولیــد و 
توزیــع کاالهــای مــورد نیــاز را فراهــم می ســازد و زن 
بــدون مناقشــه بــه عنــوان یکــی از دو رکن اساســی 
نقــش  مدیریــت،  و  ســازماندهی  ایــن  در  خانــواده 
اساســی را ایفــا می کنــد. جایــگاه مــادری و همســری 
عمــده ی منابــع مصــرف را بــه زن می ســپارد و انتظار 
مدیریــت  و  ســازماندهی  بــا  بتوانــد  او  کــه  مــی رود 
صحیــح بین درآمــد و مصــرف، تــوازن برقرار کنــد و با 
برنامه ریــزی و اجــرای صحیــح در رشــد و توســعه ی 

اقتصاد خانواده نقش مؤثر ایفا نماید.
به نوشــته پایگاه اطالع رســانی حــوزه، از آن جا که 
جــدول بازدهــی اقتصــاد خانــواده در تنظیــم نمودار 
رشــد و توســعه اقتصادی جامعه و برنامه های کالن 
بخش های مختلــف دولتی و خصوصی تأثیر به ســزا 
دارد، می توان گفت که زنان در واقع نقش کلیدی در 
اســتفاده ی بهینه از منابع را دارند. منابــع در این جا 

شامل: زمان، پول یا درآمدهای دیگر می باشد.
دسترســی بــه منابــع ســخت، و از دســت دادن 
آن هــا آســان اســت؛ از ایــن رو باید مدیــر خانــواده با 
ســازماندهی و مدیریــت صحیــح و پایه ریزی ســبک 
زندگی ســالم بتواند بهترین انتخاب ها و گزینش ها 

را داشته باشد.
خانــواده غیــر از منابــع مــادی منابــع دیگــری نیــز 
در اختیــار دارد کــه قابل تبدیــل به پول نیســت و در 
بیشــتر موارد تجدیدپذیر هم نمی باشد. از جمله ی 
این منابع؛ عشق، انسجام خانواده، خاطرات خوش 
و... اســت، و چون ایــن منابع بــرای اعضــای خانواده 
رضایــت خاطــر ایجــاد می کنــد، بایــد نقــش اساســی 
آن ها و جایگاه خاص هــر کدام مورد توجــه قرار گیرد 
تــا افــراد بتوانند بــا باالتریــن ســطح مطلــوب از آن ها 

بهترین استفاده را بنمایند.
    نقش الگوهای دینی در سبک زندگی

نقــش الگوهــای دینــی در هدایــت زندگــی بشــر 
به ســوی ســبک زندگــی مناســب و رســتگاری دنیا و 
آخــرت زنــده و پویا اســت. حضــرت زهــرا)س( همان 
گونــه کــه در تمــام شــؤون، الگویــی حســنه اســت، 
در ایــن مــورد نیــز بهتریــن نقــش را در مدیریــت و 
در  می نمایــد.  ایفــا  خانــواده  اقتصــاد  ســازماندهی 
ســیره ی عملی حضــرت زهــرا)س( نقش منابــع غیر 
مادی در اقتصاد اســالمی مهم تــر از منابع اقتصادی 

و  معقــول  شــکل  بهتریــن  حضــرت  آن  کــه  اســت 
منطقــی را جهــت اســتفاده از آن هــا بــه کار گرفــت. از 
آن جملــه؛ شــکرگزاری، دعــا و کمــک گرفتــن از ذکــر 
خداوند برای رفــع نیازمندی های مادی خانــواده و... 
بیشــترین رضایت خاطر را برای اعضــا ایجاد می کند. 
آنچنان که در ماجرای اطعام مســکین و یتیم و اسیر 
، فرزنــدان و حتــی  اعضــای خانــواده شــامل: همســر
خادم منــزل با رضایــت و خشــنودی کامــل، حضرت 

زهرا)س( را همیاری نمودند.
امــروز عوامــل تأثیرگذار بــر رضایت مندی یــا تابع 
مطلوبیــت خانــواده در ادبیــات اقتصــادی شــامل: 
عوامــل اقتصــادی و غیــر اقتصادی اســت کــه باعث 

افزایش مطلوبیت خانواده ها می شود.
     وظایف اقتصادی زن در اجتماع

همان گونه که خانــواده به عنــوان واحد کوچکی 
از اجتمــاع در پیشــرفت و توســعه فرهنگــی جامعــه 
اقتصــادی  رشــد  و  توســعه  در  دارد،  را  اول  نقــش 
جامعــه نیــز نقــش اساســی را ایفــا می کنــد و میــزان، 
چگونگــی و نــوع حضــور او در عملکــرد و چرخه های 

اقتصاد کشور تأثیرگذار است.
یکــی از اساســی ترین اهداف تشــکیل خانــواده، 
بقای نسل و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه 
نیــروی  گــرو  در  اقتصــادی  رشــد  و  توســعه  اســت. 
کار فعــال و تحصیــل کــرده اســت؛ بنابرایــن یکــی از 
عوامــل مؤثر در توســعه اقتصادی نیروی انســانی یا 

سرمایه های انسانی است.
خانواده به عنوان اولین پایــگاه تربیت و پرورش 
منابع انســانی و شــکل گیری ســبک زندگــی ایده آل 
اســت؛ از این رو جامعه باید با تقویــت نهاد خانواده 
زمینه توسعه اقتصادی را مهیا ســازد. امروزه تئوری 
ســرمایه ی انســانی در مقابــل ســرمایه ی فیزیکــی 
مــورد توجــه اقتصاددانــان و جامعــه شناســان دنیا 

است.
در این تئوری ســرمایه های انســانی بــا ارزش تر از 
دارایی ها و منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی به شــمار 
می آینــد و هرچــه بــر روی انســان ها ســرمایه گذاری 

شود، رشد و توسعه جامعه افزون خواهد شد.
نگــرش  دانــش،  و  علــم  پیشــرفت  رو؛  ایــن  از 
ارتقــا  را  جامعــه  تولیــدِی  ظرفیــت  افــراد،  مهــارت  و 
می بخشــد و در نتیجــه رشــد و توســعه ی فرهنگــی، 
سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی تســهیل و تســریع 
می گــردد. ایــن نظریــه می توانــد در دو ســطح خــرد و 

کالن آثار مطلوب خود را نشــان دهد. در مقطع خرد، 
بازدهــی خصوصــی را افزایــش می دهــد و در ســطح 
کالن رشــد و توســعه ی جامعــه را بــه همــراه دارد، و 
چــون پــرورش منابع انســانی از کانــون خانــواده آغاز 
می شود، و مادران نقش اساســی را در زمینه تربیت 
و پرورش فرزندان ایفا می کنند، اثرگذاری قابل توجه 

آنان آشکار است و این نقش، ویژه ی زنان است.
 ، زنان به عنــوان عامل پرورش و رشــد نیــروی کار
در جریــان بهــره وری و تولیــد ناخالــص ملــی ســهم 
دارند، کــه بــا ســرمایه گذاری در اطالعــات، دانش ها، 
افــزوده  ارزش  ایــن  زنــان  نگرش هــا و مهارت هــای 
خواهــد شــد؛ بنابرایــن تــالش حاکمــان و نظــارت و 
توجه مّلی به این امر بازخورد مستقیم در پیشرفت 
کشــور را دارد؛ زیــرا هــرگاه منابــع انســانی در محیطی 
سالم و با انگیزه و احساسات و عاطفه و خیرخواهی 
و... پرورش یابــد و با عــزت نفس و مناعــت زندگی را 

بگذراند، نیروی قوی تری در چرخش امور اقتصادی 
و اجتماعــی خواهــد داشــت. زنان بــا فراهم کــردن و 
آمــاده ســاختن محیطــی بــا نشــاط و صمیمــی بــرای 
تأمین نیازهای مادی و معنوی و توجه به بهداشــت 
روحی، جســمی و روانی اعضای خانواده اثر مستقیم 

بر اقتصاد جامعه می گذارند.
ســیره ی عملــی حضــرت زهــرا)س( جهــت گیری 

صحیح و نتایج ارزشمندی را نشان می دهد.
حضــرت زهــرا)س( کار خانــه را تــا جایــی کــه بــرای 
، مطلوبیت  افراد خانــواده و حتــی فرزندان شــیرخوار
و رضایت خاطر ایجاد می کرد، برنامه ریزی می فرمود. 
دیــدم  را  زهــرا)س(  حضــرت  روزی  می گویــد:  بــالل 
کــه مشــغول آرد کــردن گنــدم بــود در ایــن هنــگام 
فرزندش حسین گریه و بی تابی می کرد. خدمتشان 
عرض کردم: برای کمک به شــما آســیاب کنم یا بچه 
را آرام نمایم؟ حضرت فرمــود: من به آرام کردن فرزند 

اولی هستم، شما آسیاب را بچرخانید.
و  مــادر  نقــش  ایفــای  بــرای  الگــو  بهتریــن  ایــن 
توجــه بــه نیــاز عاطفــی فرزنــد و انتخــاب صحیــح در 
تخصیــص و بهینــه ســازی اقتصادی اســت؛ چــرا که 
با این کار حضــرت زهــرا)س( توجه بــه رضایت خاطر 
و مطلوبیت فرزند شــیرخوارش را بر ادامــه کار منزل 
ترجیح داد که نتیجه ی این تالش ها، پرورش منابع 
و ســرمایه های انســانی اســت؛ آن گونــه کــه همیــن 
فرزنــدان در جهــت برقــراری عــدل و داد و عدالــت 
اجتماعــی و اقتصــادی و... از تربیــت و تعلیــم کامــل 

بهره مند شدند و جامعه را نیز رهبری نمودند.
در پــرورش منابــع نیــروی انســانی بایــد بــه بعــد 
معنــوی و ارزش هــای اخالقــی و دینــی توجــه ویــژه 
شــود؛ تــا ایــن نیروهــا همــراه بــا پیشــرفت و رشــد و 
تعالــی در بعــد مــادی و اقتصــادی بتواننــد از رشــد 

توســعه  و  گردنــد  برخــوردار  نیــز  ارزشــی  و  اخالقــی 
عدالــت  تحکیــم  و  برقــراری  جهــت  در  اقتصــادی 
اجتماعی کــه از جملــه برنامه های دین اســت پیش 
رود؛ وگرنــه منافــع توســعه ی اقتصــادی بــرای قشــر 
خاصــی از جامعــه ســودبخش خواهــد بــود و اقشــار 

مستضعف جامعه را در بر نخواهد گرفت.
    نقش زن در اقتصاد

بــه  توجــه  بــا  خانــواده  دارایی هــای  مدیریــت 
ترجیحــات فــرد و خانــواده تعییــن می شــود. شــاید 
از  بهینــه  ی  اســتفاده  غذاهــا،  ی  تهیــه  ی  شــیوه 
وســایل  و  پوشــاک  و  منــزل  وســایل  و  امکانــات 
شــخصی هــر فــرد، نظافــت و نگــه داری و حتــی قــرار 
دادن وســایل، مراقبت از فرزندان و تأمین سالمت 
آنان، در مجموعه ی ســرمایه های هر خانوار ناچیز و 
نادیده به حساب آید، و فقط سهام اوراق مشارکت، 
پــول و... بــه عنــوان ســرمایه در نظــر گرفتــه شــود، 
اّمــا باید بــه ایــن نکته توجه داشــت کــه تولیــد مواد 
غذایــی، البســه و دیگــر مایحتــاج و نیــز جمــع آوری 
و نگــه داری وســایل شــخصی و جمعــی خانواده هــا 
کــه نیــاز بــه یــک برنامــه ی صحیــح دارد بــه دســت 
مدیر شایســته ی خانه، بــا کم ترین هزینــه، باالترین 

مطلوبیت را در پی خواهد داشت.
مدیر خوب خانواده بایــد بتواند در مواقع کمبود 
را  مناســبی  جایگزیــن  امکانــات،  بعضــی  حــذف  یــا 
انتخاب نمایــد، بــدون آن کــه تغییــری در مطلوبیت 
ایجــاد شــود. مثــاًل اگــر برنــج گــران یــا کــم می شــود، 
ســیب زمینــی یــا نــان را جایگزیــن نمایــد، تــا ضمــن 
برقــراری تعــادل بیــن درآمــد و هزینه ها منبــع تغذیه 
ی افــراد خانواده تأمین گــردد، البته رضایــت خاطر یا 

مطلوبیت اعضای خانواده نیز مهم است.
کار  نیــروی  کننــده  عرضــه  منبــع  تنهــا  خانــواده 
جامعــه می باشــد. همچنیــن خانواده هــا می تواننــد 
بخــش مهمــی از ســرمایه فیزیکــی اقتصــاد جامعــه 
را از راه ســپرده گذاری، خریــد اوراق مشــارکت، اوراق 
سهام و... فراهم کنند و ســرمایه خود را در راه تولید 

و کسب و کار قرار دهند.
کننــده  مصــرف  خانــواده  چــون  دیگــر  ســوی  از 
ی کاالهــا و خدمــات تولیــد شــده در جامعــه اســت؛ 
روش اســتفاده ی صحیح از کاالها و خدمات، میزان 
بهــره وری را بــاال می بــرد و از هــدر دادن امکانــات و 
دســتاوردها جلوگیری می کند. چنان کــه اگر فرهنگ 
قناعــت و صرفه جویــی از ســوی خانواده هــا رعایــت 
شــود؛ به ســطح جامعه نیــز کشــیده شــده و نیروی 
انسانی در سطوح مختلف اداری، صنعتی، کشاورزی 
و... به ســوی حیف و میل بیت المال و سرمایه های 
ملــی و یــا دســت انــدازی بــه امــوال دیگــران حرکــت 
نخواهــد کــرد و ایــن مســأله نتایــج بســیار بــا خیــر و 
برکتی به همراه دارد. به عبارت دیگر رشــد و توســعه 
ی کشــور در قالب فرهنگ ســازی خانواده ها آن هم 
از جانب رکن تربیتی آن؛ یعنی زن امکان پذیر است.

یت  مدیر
خانواده اقتصاد 

سامان دهی  در  بانوان  نقش 
خانواده اقتصاد 

مدیر خوب خانواده باید بتواند در مواقع 
کمبود یا حذف بعضی امکانات، جایگزین 

مناسبی را انتخاب نماید، بدون آن که 
تغییری در مطلوبیت ایجاد شود. مثاًل اگر 
برنج گران یا کم می شود، سیب زمینی یا 
نان را جایگزین نماید، تا ضمن برقراری 

تعادل بین درآمد و هزینه ها منبع تغذیه ی 
افراد خانواده تأمین گردد، البته رضایت 

خاطر یا مطلوبیت اعضای خانواده نیز مهم 
است.





روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان

شهروندان محتـرم هنگام عملیات سمپاشی دقت فرمایید؛

کلیــه پنجره ها را بســته و از قــراردادن مــواد غذائی 
پشت پنجره ها خودداری نمایید.

 از پارک خودرو در مســیرهای سمپاشــی خــودداری نمایید و 
با پیمانکاران سازمان ســیما منظر و فضای سبز شهری نهایت 

همکاری را داشته باشید.
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کتاب فیچر نویسی برای روزنامه نگاران منتشر شد
هگمتانه، گروه فرهنگی: کتاب »فیچرنویســی 
برای روزنامه نگاران« به قلم شــارون ویلر و ترجمه 

علی اکبر قاضی زاده روانه بازار شد.
در این کتاب دربــاره انواع مطالــب غیرخبری 
رسانه ها )اعم از ســنتی و فضای مجازی( سخن 
گفته شده است و به روزنامه نگاران روش های الزم 
برای تهیــه و تنظیم آن آموزش داده می شــود. در 
مقدمه نویســنده کتاب درباره چیستی فیچر آمده 

است:
پاسخ کوتاه و سردســتی به این پرسش چنین 
می تواند باشــد: هر متن غیر خبری! اما وقتی در 
مضمون روزنامه  ها و مجله  ها دقیق می  شــویم در 
این پاســخ تردیدهایی بروز می  کند: آیا این اصل 
جدول کلمــات را هــم در بر می  گیــرد؟  گفتارهای 
تلویزیونی چــه؟ آیا تابلــوی نتایج باشــگاه  های 
فوتبــال هم فیچر اســت؟ آیا شــرح حــال یک 
ورزشکار سنگین وزن و نامدار یا رسوایی  های فان 

خوانندۀ پاپ هم شامل این تعریف می  شود؟
نکتۀ مهم این است: نگارش فیچر، چه هدفی را 
دنبال می  کند؟ هدف فیچر، سفر به سرزمین هایی 
اســت که هرگز ندیده  ایم. می  خواهیم به مخاطب 

فرصــت کشــف فضاهایــی را بدهیم کــه جاذبه 
دارد. می  خواهیم به گوشــه  های ناشناختۀ زندگی 
چهره  های مشــهور ســرک بکشــیم و ببینیم آنان 
چگونه برای خودشان کسی شــده  اند. می  خواهیم 
با برماکردن پیامدهــای ویرانگر حکم یک دادگاه، 
احساســات مخاطب را تحریک کنیم. می  خواهیم 
رویکردی پیچیده را به یاری قلم یک نویسندۀ توانا 

به مخاطب توضیح دهیم.
شارون ویلر، نویســنده کتاب از آنجایی که خود 
هم روزنامه نگار اســت و هم مدرس این رشته،  به 
خوبی توانسته  است چالش های یک روزنامه نگار 
در ارتباط بــا فیچرنویســی را کشــف و درباره آن 
راهکار بدهــد. مهمتر اینکه مترجــم کتاب نیز علی 
اکبر قاضــی زاده، زبــان دان، روزنامه نگار-مولف و 
مدرس این رشته، با ترجمه ایی رسا و ساده مبتنی 
بر تجربــه مخاطب، بر ارزش کتاب افزوده اســت؛ 
او درباره کتاب و نویســنده اش می گوید: نویسندۀ 
کتاب، جنبه  های مفید در آموزش فیچرنویســی را 
در این کتاب گرد آورده اســت. ویژگی کتاب، نگاه 
از روی زمین به این مهارت اســت. بــا زبانی نرم، 
انواع زمینه  های فیچر، بایســته  های این مهارت و 

راه های رســیدن به نتیجه را توضیح داده است. به 
دســت دادن نمونه های بد و خوب از فیچرنویسی، 
کار فیچرنویسان موفق و آنچه باید در فیچرنویسی 

رعایت شود، امتیاز مهم کتاب است.
گفت  و گو با فیچرنویسانی در زمینه  های مختلف 
دربارۀ تجربه  ها، نظرها، پیشینه و توصیه  های آنان، 
در پایان هــر فصل کتاب، از جنبه  هــای مثبت این 
کتاب اســت. از این گذشــته، زبان بدون تکلف و 
روانی که برای نگارش کتاب انتخاب شــده است، 

فهم متن را ساده  تر می  کند.
ایــن کتــاب در 218 صفحه در قطــع رقعی، به 

قیمت 30 هزار تومان وارد بازار شده است.

 

همین حوالی

تپه باستانی نوشیجان
هگمتانه، گروه فرهنگی: نوشــیجان آتشــکده و 
قلعه ای باستانی در 15 کیلومتری شمال غرب مالیر 
قرار دارد. با کاوش های باستان شناسان در این تپه 
باستانی سه طبقه شناسایی شــد که طبقه اول را به 
مادها، طبقه دوم را به هخامنشــیان و طبقه سوم را 

به اشکانیان نسبت می دهند.
طبق بررسی های انجام شــده بقایای آثاری که 
از این تپه به دســت آمده دربرگیرنده بنای قدیمی 
جبهه غربی تپه که نخستین آتشگاه است، بقایای 
یک آتشدان درجبهه جنوبی نشانگر مراسم نیایش 
آتش می باشــد. اتــاق معبد به صورت شــمالی-
جنوبی ســاخته شــده  اســت و در بدنه مخروطی 
شــکل آن ســه طاقچه به طور نامحســوس دیده 
می شــوند. درحاشــیه جنوبی معبــد، بقایای یک 
سکوی برجسته وجود دارد که احتماالً شالوده پایه 
ستون های معبد بوده  است. آخرین تاریخ استفاده 
از این بنای تاریخی هم زمــان با دگرگونی معماری 
در این تپه و ایجاد تاالر ستون دار در شرق می باشد.

*تاالر ستون دار آپادانا:
ایــن تــاالر بــر روی ســکوی خشــتی قــرار 

گرفته است.
*معبداصلی:

شکل معبد به صورت نیم چلیپا بوده و با همان 
عناصر معماری دژ ســاخته شده  اســت. در زاویه 
شمالی سرسرا پایه آتشــدانی وجود دارد که از سه 
بخش کاماً مشــخص ســاخته شده اســت. باید 
خاطرنشان کرد این نوع آتشگاه از نظر پان در اکثر 

آتشگاه های دوره ساسانیان به چشم می خورد.

*اتاق ها و انبارها:
این بخش دومین اثــر مهم تپه نوشــیجان را 
تشکیل می دهد که در شرقی ترین قسمت تپه قرار 
گرفتــه و دارای حصار، بارو، اتاق های مســکونی و 

انبار می باشد.
*تونل:

دربخــش شــمالی تاالرســتون دار و در امتداد 
شــرق و غرب حفره ای سردابی شــکل کنده شده 
که در عمق 3 متری به صخره منتهی می شــود. با 
توجه به شــکل تونل به نظر می رسد که کار معماری 
پایان نیافته و از این جهت می توان اســتنباط کرد 

که احداث آن در آخرین دوره ســکونت در این تپه 
صورت پذیرفتــه و ازطرفی احتمــاالً ایجاد آن تپه 

جنبه امنیتی داشته  است.
در نوشــیجان نمونه هایی از نخستین پول های 
بشری پیدا شــده اســت، که نام این نمونه های 
پولی سیگْلو بوده  اســت. پول هایی از جنس نقره 
بوده اند که قدمت آن ها بــه دوره ماد بازمی گردد. 
ایــن پول هــا بــه شــکل حلقه هــای توخالی یا 
حلقه هایی مارپیــچ از مفتول هــای نقره ای بوده 
و گسترٔه کاربردشــان در جغرافیای محلی مادها 

بوده  است.

 

اطالع نگاشت

 
سی نما

حماسه »گیلگمش« پویانمایی می شود
هگمتانه، گروه فرهنگی: ســاخت پویانمایــی »گیلگمش« بــه کارگردانی 
حسین  مرادی زاده و تهیه کنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز 

شده است.
به گفته  مرادی زاده این پویانمایی به مدت 10 دقیقه با تکنیک نقاشی رنگ و 

روغن و استفاده از دیگر رسانه ها در حال ساخت است.
کارگــردان پویانمایی گیلگمش افــزود: این پویانمایــی برگرفته از کتابی 
با همین  نام از انتشــارات کانون اســت که قصه  ســفر پرماجرای »پادشــاه 
اوروک« برای دســت یابی به جاودانگی را روایت می کنــد؛ اتفاق هایی که در 
این راه رخ می دهــد باعث می شــود او دریابد که زندگی با مــرگ معنا پیدا 

می کند.
وی یادآور شد: »گیلگمش« اولین اثر حماسی ادبیات دوران تمدن باستان 
است که در منطقه بین النهرین شــکل گرفت و در این پویانمایی تاش شده از 

نقش نگارهای باستانی استفاده شود.
مرادی زاده در پایان خاطرنشان کرد که کار ساخت این پویانمایی آغاز شده و 

قرار است تا اواخر سال 1399 به پایان برسد.

عالِم یزدی با کمک مردم
فرماندار ظالم را از شهر اخراج کرد

در قرآن مجید آمده اســت: شــما بهترین امتی بودید که به ســود انسان ها 
آفریده شده است، چون امر به معروف و نهی از منکر می کنید.

حضرت امام محمد باقر علیه الســام فرموده اند: انجام فریضه امر به معروف 
و نهی از منکر موجب می شــود درآمدها حال شــده و حقوق و اموال به ظلم 

تصاحب شده به صاحبان اصلی اش برگردد و کارها سامان یابد.
حکایت: در زمان فتحعلی شــاه در یزد عالمی بود به نام ما محســن یزدی، 
فرماندار یزد به صورت هــای مختلف به مردم ظلم کــرده و زور می گفت، ما 
محســن چند بار به او تذکر داد ولی مورد قبول واقع نشــد تا اینکه این عالم 
وارسته مجبور شد تعداد زیادی از شــهروندان را جمع کرد و همگی با هم این 

فرماندار خاطی را از شهر بیرون کردند.
نکته: اگر وظیفه مهم امر به معروف و نهی از منکــر از خانه گرفته تا الیه های 
مختلف اداری البته با ماحظه شــرایط و رعایت ادب و احترام انجام شــود 

کمتر کسی به خود جرأت تخلف و ظلم به دیگران پیدا می کند.
امر بر معروف زینسان الزم است         چون صاح اجتماع و مردم است

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

کاریکاتور آب
هگمتانه، گروه فرهنگی: کاریکلماتور نثر اســت. بازی زبانی دارد تا بتواند گفتنی ها 

را دیدنی کند. کاریکلماتور طنز دارد و از نظر معنایــی، صراحت دارد. از چند معنایی 

واژه ها ســود می برد. کاریکلماتــور، معمــوال از بدیهیات و روزمره ها و دم دســتی 

هاست. سابقه ای در ادبیات کهن به عنوان یک ژانر ندارد. اما می شود نمونه هایی در 

نثر و نظم از آن پیدا کرد. جمات در این نوع از نثر با ذهن خواننده بازی می کنند و 

اندیشه هایی تو در تو را خلق می نمایند. در این ستون جماتی به سبک کاریکلماتور 

آورده شده است.

- در سراب، کاریکاتور آب را نقاشی کرد.
- آدم گرسنه در سراب پیتزا می بیند.

- برای آنکه پشــه ها نا امید نشــوند انگشتم را از پشــه بند بیرون 
می گذارم.

- آدم برفی تگرگ اشک می ریزد.
- سقف پشه بندش سوراخ بود؛ پشه چکه می کرد.

کاریکلماتور


