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برگـــزیده ها

بازگشت 3 هزار میلیارد 
تومان از اموال 

بابک زنجانی به خزانه دولت
با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی

آغاز فعالیت های تابستانی 
کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان

اما و اگرهای 
ساخت آرامستان جدید 

در تویسرکان

فعالیت 11 واحد پرورش 
غ در همدان شترمر

رونمایی از مستند
 »النه خرگوش« در همدان

آمیز اسرار  شهرهای  روایت 
 »سامن« و »ارزانفود«
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توسلی۱ سیاوش  عکس: 

مدیر منطقه سه شهرداری همدان:

کندرو  آسفالت 
همدانی  سردار  بلوار 
یال ر میلیارد   50 اعتبار  با 

مدیر منطقه سه شهرداری همدان:

یال ر میلیارد   50 اعتبار  با  همدانی  سردار  بلوار  کندرو  آسفالت 
هگمتانــه، گروه خبــر همدان: مدیر منطقه ســه 
شــهرداری همــدان از آســفالت کنــدرو بلــوار ســردار 

همدانی با اعتبار بالغ بر 50 میلیارد ریال خبر داد.
محمدرضــا فیضــی منــش درگفتگــو بــا خبرنــگار 
هگمتانــه بــا بیــان اینکــه دو ورودی اصلــی شــهر در 
جــاده مالیــر )بلــوار شــهید ســلگی( و جــاده تهــران 
)بلــوار ســردار همدانــی( در حــوزه ایــن منطقــه واقع 
دلیــل  بــه  معابــر  ایــن  ســاماندهی  گفــت:  شــده 
حساســیت ویژه که دارد از اهمیــت باالیی برخوردار 

است.
محمدرضــا فیضــی منش افزود: بــه همین دلیل 
بــه منظــور ایجاد معبری مناســب و امن بــا چهره ای 
زیبــا از لحــاظ مباحث گردشــگری اقدامــات متنوعی 

برنامه ریزی شده است.
وی بیــان کــرد: کهــن شــهر همــدان بــا توجــه بــه 
قدمــت تاریخــی و طبیعــی کــه در آن وجــود دارد بــه 
عنــوان یکــی از مراکــز اصلــی گردشــگری محســوب 
می شــود کــه هر ســاله بــا ورود گردشــگران داخلی و 

خارجی مواجه است.
فیضــی منش گفت: در کنار این موضوع با توجه 
به اینکه این شــهر نقطه اتصال مرکز به غرب کشــور 
و همچنیــن جنــوب کشــور بــه مرکــز و غــرب کشــور 
اســت ســاماندهی ورودی هــا و معابــر ایــن شــهر از 

اولویت بسیاری باالیی برخوردار است.
وی بیان کرد: به منظور ساماندهی حوزه حمل و 
، بودجه 280 میلیارد ریالی  نقــل و بهبود عبور و مــرور
پیش بینی شــده اســت که در این راســتا و از ابتدای 
ســال تاکنــون بیــش از 13هزار تــن آســفالت ریزی در 

معابر اصلی و فرعی انجام شده است.
فیضــی منــش با اشــاره بــه پــروژه احــداث کندرو 
پارک شــهروند بیان کرد: آسفالت این پروژه با اعتبار 

50 میلیــارد ریــال از آبــان مــاه ســال 98 در قالب یک 
قرارداد 8 ماهه آغاز شده است.

وی ادامه داد: کندرو بلوار شامل پیاده روسازی، 
زیرســازی و آسفالت به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

شده است.
وی گفت: شرایط جغرافیایی این معبر به شکلی 
اســت کــه نیاز به تملــک و احداث کندرو و زیرســازی 
اولویت هــای اصلــی منطقــه  از  کــه  آســفالت  دارد  و 
ســه محســوب می شــود بــه همیــن دلیل به شــکل 
مرحله بنــدی شــده و هدفمنــد ایــن پــروژه بــا نظــم 

خاص در زمان مقرر عملیاتی شده است.
مدیر منطقه ســه شــهرداری همدان در قسمت 
دیگری از سخنان خود با اشاره به عملیات آسفالت 
بزرگــراه  و  بلــوار ملــت  پلیــس حــد فاصــل  خیابــان 
معبــر  ایــن  ســاماندهی  لــزوم  و  امــام)ره(  حضــرت 

خاطرنشــان کرد: ساماندهی خیابان پلیس به دلیل 
تــردد بــاال و همچنیــن قرار گرفتــن در محــور ارتباطی 
کــوی شــهید مدنــی، کــوی اندیشــه، کوی گلســتان، 
کوی حســن آباد و کــوی قائم)عــج( از اقدامات دیگر 

شهرداری منطقه 3 محسوب می شود.
وی اظهــار کرد: طول معبــر در خیابان پلیس یک 
کیلومتــر و عرض آن 11 متر اســت و در همین راســتا 

1500 تن آسفالت  در این نقطه اجرا شده است.
فیضــی منش در پایان ســخنان خــود به موضوع 
قنات های واقع در کوی قاسم آباد پرداخت و افزود: 
بــه دلیــل ثبــت جهانــی ایــن قنــات و دســتورالعمل 
میــراث فرهنگــی و لــزوم رعایــت حریم هــای مقــرر در 
در  عمرانــی  عملیــات  هرگونــه  دســتورالعمل  ایــن 
ایــن محــدوده ممنوع اســت و این تدابیــر به منظور 

پیشگری از تخریب این آثار لحاظ شده است.

همدان بهشت  باغ  آرامستان  جدید  سایت  افتتاح 
هگمتانــه، گروه خبــر همدان: مدیــرکل اوقاف و 
امــور خیریه اســتان همدان از افتتاح ســایت جدید 

آرامستان موقوفه همدان خبر داد.
بــه گــزارش هگمتانــه، حجت االســالم حاجی رضــا 
آرامســتان  جدیــد  ســایت  افتتــاح  از  زین العابدینــی 
موقوفه همدان خبر داد و اظهار کرد: به منظور ارائه 
خدمــات بهتــر و راحت تــر بــه مــردم ســایت جدید با 

حضور مسؤوالن افتتاح شد.
وی با بیان اینکه سایت جدید شامل غسالخانه 
مردانــه و زنانــه به صورت مجزا، تصفیه خانه پســاب 
تغســیل امــوات، مصــالی نمــاز میــت، پارکینــگ و... 
حضــور  بــرای  جایــی  ســایت  ایــن  در  گفــت:  اســت 
نماینــده ثبت احوال و پزشــکی قانونی در نظر گرفته 

شده است.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریه اســتان همدان با 
اشاره به اینکه واحدهای اداری و مدیریتی در سایت 
جدید ایجاد شــده است خاطرنشــان کرد: این پروژه 

از سال 95 شروع شده بود.
وی بــا بیــان اینکه ایــن پروژه از محــل درآمدهای 
باغ بهشــت و خیران آماده بهره برداری شــده اســت 
عنــوان کــرد: یک هــزار و 50 متــر زیربنــای ســاختمان 

است.
زین العابدینــی با اشــاره به 600 متــر زیربنای اقامه 
نمــاز و یک هــزار و 500 متر پارکینگ خاطرنشــان کرد: 
2 هزار مترمربع نیز محوطه سازی انجام شده است.

وی بــا بیــان اینکه تقریبــا طبق بــرآورد هزینه های 
، قریب به 6 میلیارد تومان در این ســایت هزینه  روز
شــده اســت گفت: از امروز کارهای اموات در سایت 
خدماتــی  و  اداری  کامــل  مجموعــه  نــام«  بــه  جدیــد 

عروجیان« انجام می شود.

هگمتانه بررسی می کند:

نامناسب  زندگی  سبک 
از نتایج افزایش دغدغه های مالی

 بــرای خیلــی از مــا پیش آمده اســت کــه گاهی از خریــد کردن 
ً
حتمــا

بــرای خودمــان صرف نظــر کردیــم تــا بتوانیــم بــا آن پــول بــرای یکــی از 
اعضــای خانواده آنچه نیــاز دارد تهیه کنیم و یا آن را برای کار مهم ترین 
پس انــداز نماییــم. ایــن طــرز تفکر و نحوه عمل بیشــتر اوقات توســط 
والدیــن انجــام می گیرد و نوعی از ســبک زندگی را تعریــف می کند که در 

آن از خودگذشتگی و توجه به دیگران در حد باالیی است.

رئیس شورای اسالمی شهر همدان:

 »شهر دوستدار کودک« فرصتی برای برندسازی همدان
متری   30 خانه های  برای 

شوید مچاله 
جمعیت بحران  با  امیدی  کورسوی 

2 صفحه  

ح شد: در کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورا مطر

علیصدر  جهانی  ثبت  وعده 
شود تی  عملیا

5 صفحه 

7 صفحه 
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برای خانه های 30 متری 
مچاله شوید

جمعیت بحران  با  امیدی  کورسوی 
کاظمیان صفورا   

مســاحت  خانه هــای  اســت  چندگاهــی 
بــدون  همــه  ذهــن  متــری   30 و   25 پاییــن 
خانه هــا را درگیــر خــود کــرده اســت. شــاید تا 
ســه ســال قبــل بــه ذهنمــان خطــور نمی کرد 
ید این دســت  روزی تالشــمان تهیــه مبلغ خر

باشد. خانه ها 
ح شــدن ســاخت   یک ســال از مطر

ً
تقریبــا

خانه هــای با مســاحت پایین می گــذرد و حاال 
که اجاره بهای نجومی با بیکاری و حقوق های 
ناچیز دســت به دســت هم داده انــد تا برخی 
مــردم عزیزمان بــام خانه ها را اجــاره کنند، باز 
از  خانه هایــی  چنیــن  ســاخت  موضــوع  هــم 
ح شــده و نظــر  ســوی دولــت و مجلــس مطــر
مجلســیان ایــن اســت کــه در شــرایط کنونــی 
بــا توجــه بــه بــازار مســکن و مشــکل کمبــود 
از هــر  تولیــد مســکن  ایــن حــوزه،  عرضــه در 
طریقــی مثبت اســت و عرضه و تقاضا در بازار 
مســکن را بــه تعــادل می رســاند و در نهایــت 

موجب کاهش قیمت مســکن می شود.
تنهــا  گاهــی  شــده؛  کــه  اســت  کاری  حــاال 
می توانیم شــانه باال بیندازیم و برای سازگاری 
آماده ســازی  پــی  در  آمــده  پیــش  شــرایط  بــا 

باشیم. روانمان 
در خوشــبینانه ترین حالــت خرید خانه ای 
30 متــری در مثاًل خیابــان فرهنگ همدان 600 
میلیــون تومــان آب می خــورد یعنــی صاحــب 
همیــن 30 متــر جــا شــدن هم هنوز رؤیاســت 
کــه شــاید خیلی زود به این نتیجه برســیم که 
بایــد با این آرزوی 30 متــری خداحافظی کنیم.

کســی کــه جیبــش بــه انــدازه خریــد چنین 
شــور  بــرای  را  خــودش  بایــد  باشــد  خانــه ای 
رفتن آماده کند؛ شــور رفتن لوازم زندگی اش، 
حتــی  و  دوســتانش  و  بســتگان  رفتــن  شــور 

اندامش. رفتن  شور 
از  بســیاری  خانــه ای  چنیــن  در  زندگــی  بــا 
و  می دهنــد  دســت  از  را  خــود  کارکــرد  لــوازم 

. البته بســیاری آدم ها نیز
چنیــن خانــه ای خانــواده، روابــط اعضــا بــا 
یکدیگــر و زندگــی جمعــی را رو به زوال می برد 
و فــردی کــه تصمیــم بــه ســکونت در چنیــن 
بــرای  فقــط  اســت  مجبــور  بگیــرد  خانــه ای 
اســتراحت بــه این خانــه بازگردد یعنــی چنین 
خانــه ای افــراد را بــه حضــور بیشــتر در محیط 
بیــرون از خانــه ترغیب می کند کــه در منافات 
بیشــتر  هرچــه  و  اســت  خانوادگــی  زندگــی  بــا 
افــراد را بــه انزوا می بــرد و آنهــا را وامی دارد به 

بچسبند. کار 
امــا می تــوان بــه بحــران جمعیــت امیــدوار 
بــود؛ چراکــه در ســایه رشــد منفــی جمعیــت 
تقاضــای مســکن کــه امــروز بیشــتر از عرضــه 
اســت خودبه خود کمتر از عرضه خواهد شــد 
و خرید مســکن به عنوان یک ســرمایه گذاری 

توجیه خود را از دســت خواهد داد .
گــروه  از  مســکن  خــروج  بــا 
مداخلــه  بــدون  پربــازده  ســرمایه گذاری های 
متولیــان قیمت مســکن خواهد شکســت و 
بحــران جمعیت بحران مســکن و اجاره بها را 
حــل خواهد کرد؛ همان طور که بحران ســیل، 
فشــار  کــه  نمکــی  و  ارومیــه  دریاچــه  بحــران 

ســاکنان منطقــه را باال برده بود را حل کرد.
دوام  دیگــر  ســال   30 اســت  کافــی  فقــط 

بیاوریم.

یادداشت روز

فعالیت 11 واحد پرورش 
غ در همدان شترمر

سرپرســت  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
معاونــت دام و طیــور ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان همدان گفت: 16 واحــد دارای مجوز برای 
غ در همــدان وجــود دارد کــه 11  پــرورش شــترمر

واحد آن فعال است.
به گــزارش هگمتانه، علیرضا قره گوزلو افزود: 
از ایــن تعداد 5 واحد مولــد و 11 واحد نوع پرواری 

این پرنده را پرورش می دهند.
قــره گوزلــو  افــزود: از 16 واحد 5 مــورد غیرفعال 
اســت و هــم اکنــون ظرفیت پــرورش 2هــزار و 103 
قطعه پرواری و 315 قطعه مولد در آن وجود دارد.
 ، غ را نسبت به سایر طیور وی، پرورش شترمر
، ســرمایه  راحت تــر دانســت و  افزود: برای این کار
غ نیاز است و کمتر  کمتری نســبت به پرورش مر

هم دچار بیماری می شوند.
سرپرست معاونت دام و طیور سازمان جهاد 
غ تــا 50  کشــاورزی همــدان عنــوان  کــرد: شــترمر
ســال عمر اقتصادی دارد و ارزش غذایی گوشت 
آن هم با کلسترول پایین تر از گوشت گاو و آهن 

و مس باال قابل توجه است.
بــرای  پرنــده  ایــن  می کنــد:  بیــان  گوزلــو  قــره 
اســتفاده ضایعات کشــاورزی و پاک ســازی محیط 
زیســت هم ارزشــمند بــوده و موجــودی همه چیز 
خــوار اســت. وی از آمادگــی جهــاد کشــاورزی بــرای 
تشکیل تعاونی شترمرغداران خبر داد و مطرح کرد: 
جلســاتی با تولیدکنندگان گذاشــته ایم و از مزایای 

این کار گفته ایم، اما خودشان همتی ندارند.
حاضــر،  حــال  در  تصریــح  کــرد:  قره گوزلــو 
غ زیر نظر اتحادیه مرغداران  تولیدکنندگان شترمر
تأمیــن  را  مــورد نظرشــان  و نهاده هــای  فعالیــت 
می کننــد و اگــر خودشــان پیگیــر باشــند تعاونــی 

مستقل را برای آن ها تشکیل می دهیم.
وی  افــزود: با راه انــدازی این اتحادیــه می توان 
از  بیشــتر  درآمدزایــی  بــرای  مثبتــی  قدم هــای 
غ برداشــت و پوســت، چرم، تخم و پر آن  شــترمر
ج شــدن از اســتان در  بــه جــای دور ریختــن یا خار

این جا مورد استفاده قرار می گیرد.
قــره گوزلــو در گفتگــو بــا تســنیم بیــان کــرد: با 
تشکیل تعاونی، ضمن برگزاری دوره های آموزشی 
غ، کارگاه های  برای عالقه مندان به پرورش شــترمر
آموزشــی بــرای هنرجویــان را برگــزار کــرده و بــرای 
کشــتار و بســته بندی بهتر هم بــه تولیدکنندگان 

کمک می کنیم.

خبــــــر

همدان خبر 

50 درصد لوازم خانگی بازار 
قاچاق است
3 ماه امسال کاالی قاچاق در  کشف  64 میلیارد تومان  مومیوند: 

 هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: در ســتاد مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز اســتانداری همدان، تأکید شــد: 
ســفارش کاالی قاچاق از طریق وبگاه دیوار صورت 

می گیرد.
شاهرخی: برخورد با قاچاقچیان دانه درشت در   �

اولویت باشد
گــزارش هگمتانــه، اســتاندار همــدان عصــر  بــه 
شنبه در نشســت اعضای کمیســیون برنامه ریزی، 
هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
اســتانداری همــدان گفــت: اولویــت اعضــای ســتاد 
مبــارزه با قاچاق کاال و ارز مبــارزه جدی با قاچاق کاال 

توسط قاچاقچیان دانه درشت باشد.
ســید ســعید شــاهرخی افــزود: مقابله بــا پدیده 
قاچــاق کاال یــک موضــوع ملــی به شــمار مــی رود اما 
نخســت  گام  در  بایــد  نیــز  اســتانی  جغرافیــای  در 
دانــه درشــت ها را مــورد هــدف قــرار داد و راه را برای 
فعالیت آنها با انجام کارهای اطالعاتی مسدود کرد.
وی بــا بیــان اینکــه برخــورد بــا دانه درشــت ها به 
معنــای جلوگیــری نکــردن از خــرده فروشــان کاالی 
قاچاق نیست افزود: برخورد با قاچاقچیان سازمان 
یافته کاال بسیار با اهمیت تر از جمع آوری چند عدد 

کاال از مغازه یک خرده فروش است.
بــا کارهــای  کــرد: بایــد  اســتاندار همــدان تأکیــد 
در  آن  توزیــع  و  قاچــاق  محمولــه  ورود  از  اطالعاتــی 
بــازار جلوگیری کرد در غیر این صورت باید با هزاران 
مغــازه دار بــرای جمــع آوری کاالی قاچــاق از ســطح 

عرضه مواجه شد.
شــاهرخی ادامــه داد: تیم هــای بازرســی از جملــه 
اداره کل صنعــت، معــدن و تجــارت انبارهایــی کــه 
اطالعــات آنها در ســامانه ثبت نشــده را شناســایی 
کــرده و اجــازه فراهــم شــدن فضایــی بــرای انبــار و 

فروش کاالی قاچاق در این انبارها را سلب کنند.
وی اظهــار کــرد: قاچــاق کاال عنصــر مهمی اســت 
که نظام اقتصادی و تولید را دچار آســیب کرده و به 

پیوســت آن اشتغال و معیشت شهروندان را دچار 
چالــش می کند بنابراین باید با تمام توان و ظرفیت 

از فروش کاالی قاچاق جلوگیری کرد.
اســتاندار همــدان بــا تأکیــد بــر اهمیــت و نقش 
فرهنگ ســازی در زمینه مقابله با قاچاق کاال گفت: 
مســؤوالن بــا بهره گیری از رســانه ها بایــد مضرات و 

ابعاد منفی قاچاق کاال برای جامعه را تشریح کنند.
بــازار   � در  موجــود  کولرهــای  بیشــتر  محرابــی: 

قاچاق هستند
رئیــس اتــاق اصناف همــدان نیز گفت: بــا توجه 
بــه اینکه ثبت سفارشــی برای ورود لــوازم خانگی در 
حــال حاضر صــورت نمی گیرد، لــوازم خانگی موجود 
در بــازار توســط واحدهــای تولیــدی در داخل کشــور 

تولید شده یا قاچاق هستند.
حســین محرابــی خواســتار شناســه دار شــدن 
وبــگاه  هــای فــروش اینترنتــی کاال شــد و افــزود: در 
حــال حاضــر کاالی قاچــاق بــه ویــژه لــوازم خانگی به 
صــورت اینترنتــی به فــروش رفته و فروشــنده کاال را 

در خانه تحویل خریدار می دهد.
بــدون  خانگــی  لــوازم  عرضــه  کــرد:  بیــان  وی 
شناســه کاال در بازار ممنوع اســت و این موضوع به 

فروشندگان لوازم خانگی ابالغ شده است.
رئیــس اتــاق اصنــاف همــدان تأکیــد کــرد: برخــی 
از لــوازم خانگــی موجــود در بــازار مربــوط بــه پیش از 
تصویب این مصوبه بوده بنابراین به فروشــندگان 
لوازم خانگی تا 31 شــهریور مهلت داده شده تا این 

قبیل کاالهای بدون شناسه را به فروش برسانند.
رئیــس اتاق اصناف همدان اظهــار کرد: به دلیل 
نوســان ارزی خانواده هــا بــه ویژه زوج هــا نمی توانند 
لــوازم خانگــی بخرند همچنیــن فروشــندگان نیز در 
صــورت فــروش کاال بــرای جایگزیــن کــردن آن دچار 

مشکل هستند.
محرابــی ادامــه داد: بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن در 
فصــل گرم ســال، افزایــش اســتفاده از کولــر گازی و 

کمبــود واحــد تولیــد ایــن کاال در کشــور هــم اینــک 
بیشتر کولرهای موجود در بازار قاچاق هستند.

متین: 50 درصد لوازم خانگی بازار قاچاق است  �
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
هــم گفت: کاالی قاچاق به صــورت تلفنی و از طریق 
« از استان های همجوار سفارش داده  وبگاه »دیوار

می شود.
حمیدرضــا متیــن افــزود: حجــم کاالی قاچــاق در 
ایــن اســتان زیاد نیســت و بــا شــرکت های باربری و 
تخلیــه بــار بــرای تحویــل نگرفتــن و جابجــا نکــردن 

کاالی قاچاق هماهنگی صورت گرفته است.
وی یــادآوری کــرد: از دی مــاه ســال گذشــته ُکــد 
ح شــد کــه چهــار  گــذاری بــر روی لــوازم خانگــی مطــر
گــروه بازرگانــان حقیقــی و حقوقی به هنــگام واردات 
و تولیدکننــدگان حقیقــی و حقوقــی ملــزم بــه ثبــت 

شناسه کاال شدند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
اضافــه کرد: هر چند شناســه دار کردن لوازم خانگی 
ح شده بود اما اجرای آن  از اواخر ســال گذشته مطر

به اول تیرماه سال جاری موکول شد.
متیــن اظهــار کــرد: بخش زیــادی از لــوازم خانگی 
معادل 50 درصد مصرفی قاچاق است و بخشی نیز 

از مبادی گمرکی وارد کشور می شود.
و  فروشــندگان  شــمار  داد:  ادامــه  وی 
نمایندگی هــای فروش لــوازم خانگی در همدان زیاد 
نیست بلکه تنها چند فرد شاخص و تولیدکنندگان 
معتبر این کاالها را از نمایندگی های رسمی دریافت 

و در فروشگاه خود عرضه می کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان 
خاطرنشــان کرد: هم زمان با شیوع کرونا و مسدود 
، تولیدکننــدگان همــدان بــا  شــدن مرزهــای کشــور
« مواجــه شــدند امــا هــم  مشــکل ورود »کمپرســور

اینک کمپرسور مورد نیاز تأمین شده است.
متیــن ادامــه داد: هم اینک شناســه گــذاری کاال 
و نظــارت بــر این فرایند به بازرســان صنعت، معدن 
و تجــارت ابــالغ شــده و تمامــی موارد درخواســت در 
بررســی و پیگیــری  قابــل رصــد،  مبــادی و خروجــی 
بــه  کاال  کــردن  دار  شناســه  همچنیــن  هســتند 
اصنــاف،  اتــاق  کاال،  واردات  نمایندگی هــای  تمامــی 

فروشگاه ها اعالم شده است.
کاالی   � کشــف  تومــان  میلیــارد   64 مومیونــد: 

قاچاق در 3 ماه امسال
دبیر ســتاد مقابله با قاچاق کاال و ارز اســتانداری 
همــدان نیز گفت: میــزان کشــفیات کاالی قاچاق از 

54 میلیــارد تومان در ســه ماه ســال گذشــته به 64 
میلیارد تومان در فصل بهار امسال رسیده است.

ثــار قاچــاق لــوازم  حبیــب مومیونــد مهمتریــن آ
خانگــی را از بیــن رفتــن 80 هــزار فرصــت شــغلی و 
کاهــش تــوان تولیــد داخل بــه علــت ناتوانــی برای 
رقابــت بــا کاالی قاچاق دانســت و افزود: هر ســاله 
قاچــاق  کشــور  در  خانگــی  لــوازم  دالر  میلیــارد   2.3
می شــود کــه 18 درصــد مجمــوع قاچــاق را شــامل 

شده است.
وی اظهــار کرد: خرید کاالی قاچاق موجب از بین 
رفتــن فرصت هــای شــغلی می شــود بنابرایــن بایــد 
بــرای انتقــال ایــن مفهوم از تــوان روحانیان، رســانه 

ها، نخبگان و تریبون داران استفاده کرد.
دبیر ســتاد مقابله با قاچاق کاال و ارز اســتانداری 
ح مقابله با قاچــاق لوازم  همــدان بــا بیــان اینکه طــر
خانگــی مبتنــی بر شناســه کاال از یکم تیر آغاز شــده 
است اضافه کرد: هفت نوع از کاالهای تولید داخل 
و کاالهای وارداتی باید همگی دارای شناسه باشند.

می تواننــد  کاال  خریــداران  داد:  ادامــه  مومیونــد 
بــه ســامانه  کاال  بــر روی  ج شــده  کــد در ارســال  بــا 
پیش بینی شــده از اصالت و هویت کاال مطلع شده 

و کاالی قاچاق را از غیرقاچاق تشخیص دهند.

رئیس شورای اسالمی شهر همدان:

همدان برندسازی  برای  فرصتی  کودک«  دوستدار  »شهر   
هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: رئیــس شــورای 
همــدان  انتخــاب  گفــت:  همــدان  شــهر  اســالمی 
به عنــوان الگــوی شــهر دوســتدار کــودک را باید به 
فال نیک گرفت و از سوی دیگر از این فرصت باید 
برای برند سازی فرهنگی در همدان؛ پایتخت تاریخ 

و تمدن ایران زمین بهره مند شویم.
در  گــردان  کامــران  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
بیســت ودومین جلسه صحن شورا ضمن تسلیت 
یــاران  و  آیــت ا... بهشــتی  ســالروز شــهادت شــهید 
باوفایــش، اظهــار کــرد: شــهرداری به منظــور تعمیر و 
بهســازی اتوبوس های فرســوده شــهری در راســتای 
کــه  داده  انجــام  خوبــی  اقــدام  مقاومتــی،  اقتصــاد 
صرفه جویی در هزینه ها را نیز به دنبال داشته است.

گــردان با اشــاره بــه افتتاحیه پروژه هــای مناطق 
چهارگانــه شــهرداری، یــادآور شــد: ایــن آیین هــای 
افتتاحیــه به ویــژه در مناطــق کمتــر برخــوردار قابل 
توجه بوده اســت و می تواند تحولی در این مناطق 

ایجاد کند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــورای اســالمی شــهر 
همــدان بــه دنبــال حــل مشــکالت و پیشــبرد امور 
اســت، افــزود: هدف شــورا خدمت رســانی به مردم 
آنهاســت و طبــق گفتــه  و افزایــش رضایت منــدی 
رئیس کل دادگستری استان، شورای شهر همدان 
کمترین مصوبه  را داشته که در هیأت حل اختالف 

مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
ارائــه   � مقــدم  خــط  در  شــهرداری ها،  مولــوی:   

خدمات در کشور هستند
رئیــس مرکــز مطالعــات و پژوهش های شــورای 
اســالمی شهر همدان با اشاره به فعالیت گسترده 
شــهرداری در حوزه های مختلــف که حدود یک هزار 
وظیفــه اســت، گفــت: به طور قطــع شــهرداری ها در 
جبهه نخست و خط مقدم ارائه خدمات مختلف و 

متعدد به مردم و شهروندان قرار دارند.
به کارگیــری  بــر  تأکیــد  بــا  مولــوی  ابراهیــم 

نیروهــای متخصــص و متعهد بــرای ارائه خدمات 
بی منــت و جهــادی به مــردم در شــهرداری، اظهار 
کــرد: در مــواردی شــاهدیم کــه برخــی از نیروهای 
متعهــد،  امــا  هســتند؛  متخصــص  شــهرداری 
مســؤولیت پذیر و دلســوز نیســتند کــه این مهم 
بــه دنبــال داشــته  را  نارضایتــی مراجعه کننــدگان 

است.
مولــوی بــا انتقــاد از اینکــه متأســفانه نیروهــای 
متخصــص و متعهــد شــهرداری در جایــگاه واقعــی 
خــود قــرار نگرفته انــد، اظهار کــرد: شــورای پنجم در 
واگــذاری ســمت ها و انتصــاب مدیــران شــهرداری، 
آقــای شــهردار بــا  دخالتــی نداشــته اســت و خــود 
اختیــار کامــل ایــن مهــم را انجــام می دهــد و گاهــی 
از برخــی برخوردهــای مدیــران شــهری،  مــردم نیــز 
رضایتمنــدی مناســب ندارنــد که این امــر می طلبد 
بــا رصــد  مجموعــه بازرســی و حراســت شــهرداری 
دقیــق، مجموعــه عوامل و علل نارضایتی را کشــف 
و نســبت بــه اصالح رونــد و بهبود امور در راســتای 
خدمــت گــزاری بهتر به شــهروندان اقدامات الزم را 

مبذول دارند.
راه انــدازی  تعیین تکلیــف  بــر  همچنیــن  وی 

شــهرداری بافــت مرکــزی یــا شــهرداری منطقــه پنج 
و  متخصصــان  نظــرات  لحــاظ  بــا  همــراه  همــدان 
صاحب نظران حوزهای شهرســازی، طراحی شهری، 
برنامه ریــزی شــهری، معمــاری، عمرانــی، اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی تأکید کرد و خواســتار تســریع 
در تصویــب و ابالغ و عملیاتی شــدن تشــکیل این 

شهرداری شد.
ع در   �  کاوســی امید: ضــرورت تکریــم اربــاب رجــو

شهرداری
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای 
اســالمی شــهر همدان نیز در این جلســه با اشــاره 
بــه شــهادت مظلومانــه شــهید آیــت ا... بهشــتی و 
یارانــش، اظهــار کرد: شــهید بهشــتی یکــی از ارکان 
اصلــی نظام ســازی انقالب بود کــه تکلیف خود را به 
بهتریــن نحــو در زمــان خــود، ادا کــرد و اثرگذارترین 

فرد در نوشتن قانون اساسی کشور بود.
اکبــر کاوســی امید بــا اشــاره بــه ضــرورت تکریــم 
ســال  چندیــن  افــزود:  شــهرداری،  در  ارباب رجــوع 
اســت که در شــکل گیری میز خدمت در شهرداری 
تأکیــد داشــته ایم؛ امــا ایــن مهــم تاکنــون محقــق 

نشده است.

کاوســی امید بــا بیان اینکه الزم اســت اقدامات 
جدی در شــهرداری در راستای به کارگیری نیروهای 
متخصــص و متعهــد در بخــش اداری انجام شــود، 
عنوان کرد: در راســتای افزایــش رضایتمندی مردم 
شــهرداری بایــد پاســخ گــو باشــد و در ایــن زمینه با 
بــه کارگیــری نیروهای متخصــص و متعهد عالوه بر 

، رضایتمندی را ایجاد کند. تسهیل در امور
 وی ضمــن انتقاد از به کارگیری نیروهای حجمی 
و خدماتی در قسمت میز خدمت شهرداری، اظهار 
کــرد: این نیروهــا هیچگونه تخصصــی در خصوص 
درخصــوص  گویــی  پاســخ  و  رجــوع  اربــاب  تکریــم 
مطالبات شــهروندان ندارند و این امر باعث ایجاد 

نارضایتی می شود.
کاوســی امید با بیان اینکه طی هفت ســال اخیر 
هیچ گونــه آزمون اســتخدامی برای جــذب نیروهای 
متخصــص شــهرداری صــورت نگرفته و شــهرداری 
مجبــور اســت از نیروهــای حجمــی اســتفاده کنــد، 
شــهرداری ها  کــه  اســت  صورتــی  در  ایــن  گفــت: 
می تواننــد باالترین رضایتمنــدی را در جامعه ایجاد 

کنند.
گاه ســازی مــردم از فعالیت  وی؛ اطالع رســانی و آ
شــهرداری را حائــز اهمیــت دانســت و یــادآور شــد: 
گاهــی شــهروندان از اقدامات  در صــورت افزایش آ
نیــز  اجتماعــی  مشــارکت  آن،  بودجــه  و  شــهرداری 

افزایش می یابد.
ســالمی  شــورا  عمومــی  روابــط  از  نقــل  بــه 
شــهرهمدان، رئیــس کمیســیون برنامــه، بودجه 
و مالــی شــورای شــهر همــدان بــا تأکیــد بــر اینکه 
مــردم  و  شــهری  مدیــران  بیــن  گفتمانــی  بایــد 
شــکل بگیــرد، گفــت: در مــورد ارتقــای نیروهــا در 
شــهرداری و واگــذاری ســمت بــه آنها بایــد فرآیند 
بــه صورتــی باشــد کــه صالحیت محــور باشــد و بــر 
اســاس شایســته ســاالری ایــن اقدامــات صورت 

پذیرد.

کانــون  مدیــر  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان همــدان از آغاز 

بــه کار مراکــز فرهنگــی- هنــری اســتان همــدان بــا 
رعایــت کامــل شــیوه نامه های بهداشــتی خبــر داد 
ح  و گفــت:  ثبت نــام دوره های تابســتانی و اجرای طر
اوقــات فراغت کانون ها از پنجم تیرماه آغاز شــده و 

کارگاه ها از 15 تیرماه دایر خواهند بود.
بــه گزارش هگمتانــه، بهناز ضرابــی زاده دیروز در 
خصــوص آغــاز بــه کار مراکــز فرهنگی هنــری کانــون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان اســتان اظهــار 
کــرد: کانون از پنجم تیرماه ثبت نام خود را آغاز کرده 

است.
اثــر  کــه در  وی افــزود:  بعــد از وقفــه  ســه ماهــه 
بنــا  اکنــون  بــود  داده  خ  ر کرونــا  ویــروس  شــیوع 
دارای  مراجــع  بــا  شــده  انجــام  هماهنگی هــای  بــر 

صالحیــت، مراکــز فرهنگــی هنری اســتان بــا رعایت 
کامل شــیوه نامه های بهداشــتی ثبت نام دوره های 
ح اوقــات فراغــت خــود را از  تابســتانی و اجــرای طــر
پنجــم تیرمــاه آغــاز کــرده و کارگاه ها نیــز از 15 تیرماه 

دایر خواهند بود.
مدیــر کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
اســتان همــدان با ابــراز خرســندی از حضــور دوباره 
اســتان  گفــت:  کانون هــا  در  نوجوانــان  و  کــودکان 
همدان با 28 مرکز ثابت و 10 واحد سیار و سه واحد 
، پذیرای کودکان و نوجوانان  پستی و دو مرکز فراگیر

است.
وی اضافــه کــرد: کــودکان و نوجوانــان می توانند 
انتخــاب  بــا  خــود،  گرایش هــای  و  ســالیق  طبــق 

و  شــعر  قبیــل  از  متنوعــی  و  مختلــف  کارگاه هــای 
خوشنویســی،  اریگامــی،  خــالق،  نوشــتن  قصــه، 
داستان نویسی، عروسک ســازی و... ضمن مراجعه 
به وبگاه www.kpf.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام 

کنند.
ضرابــی زاده خاطرنشــان کــرد: پــس از بازگشــایی 
بــر  عــالوه  کانــون  در  عضویــت  متقاضیــان   ، مراکــز
خدمــات مرتبط با امانت کتاب و اســتفاده از ســالن 
مطالعــه می تواننــد از هشــت فعالیــت کتاب محــور 
رایگان ماننــد معرفی و بحث و نقد کتاب، روخوانی، 
، مشــاهیر و ویژگی هــای تاریخی و  آشــنایی بــا مفاخر
جغرافیایی و اقوام، ســرزمین، آشــنایی با احادیث و 
مهارت های خوب شــنیدن و خوب گفتن را استفاده 

کنند.
کارگاه هــای  فعالیت هــای  افزایــش  از  وی 
تابســتانی از 44بــه 62 فعالیــت خبــر داد و تصریــح 
کــرد: عالقه منــدان می تواننــد در دوره هــای متنوع و 
مختلفــی از قبیــل دوره های ارتباطــی و تمرین خوب 
هنرهــای  زیرمجموعه هــای  انــواع  تــا  کــردن  زندگــی 
، شــعر و داستان نویســی،  تجســمی، نمایش و تئاتر

قصه گویی، عکاسی، چرتکه و... بهره مند شوند.
مدیــر کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
اســتان همــدان در گفتگــو بــا فــارس گفــت: عــالوه 
نامه هــای  رعایــت شــیوه  بــرای  بــر ســفارش مکــرر 
بهداشــتی، نســبت به ضدعفونــی و گندزدایی تمام 

مراکز استان قبل از پذیرش اعضا تأکید داریم.

با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی

آغاز فعالیت های تابستانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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انعکاس کشور در  یشم  ابر کرم  پرورش  قطب  دومین  »گلستان« 

بازگشت 3 هزار میلیارد تومان
 از اموال بابک زنجانی

 به خزانه دولت
ســخنگوی قوه قضائیه اظهار کــرد: ما اموال 
زیــادی از بابــک زنجانــی بــه وزارت نفــت تحویــل 
خ آن موقع قریــب به ســه هزار  دادیــم کــه بــه نــر
میلیــارد تومــان اســت کــه از امــوال زنجانــی بــه 
خ  شــرکت نفــت تحویــل دادیــم، البتــه اگر بــه نر
امروز محاســبه کنند، بیش از این می شــود، اما 
بدهــی زنجانــی بــه مراتب بیش از این هاســت و 
از  ج  امــوال و دارایی هایــی در خــار علی القاعــده 
کشــور دارد و در جهــت بازگشــت امــوال تالش 

می کنیم.

سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان:

غ  فروش هر شانه تخم مر
30 عددی بیشتر از  20 هزار تومان

تخلف است

و  مصرف کننــدگان  از  حمایــت  ســازمان 
تولیدکننــدگان گفــت: قیمــت هــر شــانه تخــم 
غ 30 عددی بســته بــه وزن آن در حدود 20.000  مر
مشــاهده  صــورت  در  و  گردیــده  اعــالم  تومــان 
هرگونه تخلف در این زمینه با متخلفان برخورد 

می شود.

پیش فروش خودرو جدید 
تی ایران خودرو در روزهای آ

مدیرعامل شــرکت ایــران خودرو گفــت: 1000 
دســتگاه خــودرو کا 132 محصــول جدیــد ایــران 
خــودرو بــه بــازار عرضــه می شــود. از لحــاظ کیفی 
و مشــخصات فنــی این خــودرو قابلیــت رقابت 
را دارد. پیــش  از خودروهــای خارجــی  بــا خیلــی 
فروش این خودرو از روزهای آتی آغاز می شود و 
تحویل خــودرو کا 132 ایران خودرو در دهه فجر 

خواهد بود.

عرضه 429 میلیون یورو 
در سامانه نیما طی یک هفته

میــزان فروش ارز در ســامانه نیمــا طی هفته 
کــه  بــوده  یــورو  گذشــته معــادل 429 میلیــون 
ضمــن رشــد 92 درصدی نســبت بــه هفته قبل، 
نشانگر افزایش قابل توجه میزان فروش ارز در 

سامانه نیما است.

طبق اعالم بانک مرکزی
افزایش 31 درصدی 

اجاره بهای مسکن در خردادماه

خردادمــاه  طــی  کــرد:  اعــالم  مرکــزی  بانــک 
واحــد  مترمربــع  هــر  قیمــت  متوســط  امســال 
بنگاه هــای  طریــق  از  شــده  معاملــه  مســکونی 
امالک شهر تهران 18 میلیون و 950 هزار تومان 
بــود که نســبت به ماه قبل و ماه مشــابه ســال 
قبــل به ترتیب 11.6 و 42.5 درصد افزایش یافته 
اســت. در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران 
بیشــتری متوســط قیمت مربوط به منطقه یک 
بــا 41 میلیــون و 200 هــزار تومــان و کمترین آن با 
8 میلیــون و 890 هــزار تومــان مربوط بــه منطقه 
18 اســت. بررســی شــاخص کرایه مسکن اجاری 
شــهر تهران و کل مناطق شــهری طی خردادماه 
امســال نشــان دهنده رشــد بــه ترتیــب معادل 
27.6 و 30.7 درصدی نسبت به ماه مشابه سال 

98 است.

آخرین آمار کرونا در ایران
بیمار  144 باختن  جان 

دو  گفــت:  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی 
هــزار و 489 بیمــار جدیــد مبتــال بــه کوویــد19 در 
کشــور شناســایی شــد؛ مجموع بیماران به 222 
هــزار و 669 نفــر رســید. 144 بیمــار جــان خــود 
باختــگان  جــان  مجمــوع  و  دادنــد  دســت  از  را 
ایــن بیمــاری بــه 10 هــزار و 508 نفــر رســید. تا روز 
گذشــته 183 هــزار و 310 نفــر از بیمــاران، بهبــود 
یافتــه و یــا از بیمارســتان ها ترخیــص شــده اند. 
آذربایجــان  کردســتان،  اســتان های خوزســتان، 
غربــی، هرمــزگان و کرمانشــاه در وضعیــت قرمز 
، ایالم، آذربایجان شرقی و  و اســتان های بوشــهر

خراسان رضوی در وضعیت هشدار قرار دارند.

کاهش 20 درصدی کارمزد 
معامالت بازار سرمایه

 اجرا از اول مردادماه
ســازمان بــورس کاهــش 20 درصــدی کارمــزد 
معامالت را بــه مدیران عامل بورس، فرابورس، 
ســپرده گــذاری مرکزی، مدیریت فنــاوری و رایان 
بورس اعالم کرد که از اول مرداد اجرا می شود. با 
توجه به اقبال مردم به حضور در بازار سرمایه و 
این که عمده تازه واردان به بازار از ســامانه های 
معامالت برخط اســتفاده می کننــد،  اکثر فعاالن 
بازار ســرمایه خواهان کاهــش کارمزد معامالت 

کارگزاری های بورس هستند.

خبـــــــــــــــر

جاماندگان سهام عدالت در مجلس یازدهم
تعیین تکلیف می شوند

هگمتانــه، گــروه ایــران و جهــان: عضــو هیــأت 
گفــت:  مجلــس،  اجتماعــی  کمیســیون  رئیســه 
مجلــس یازدهم نیــز قطعا بر اجرای درســت روند 
آزادسازی سهام عدالت نظارت خواهد کرد و برای 
جامانــدگان ســهام عدالــت نیــز طرحــی را تدویــن 
کــرده کــه آن را نیــز از طریق کمیســیون اقتصادی 

پیگیری خواهیم کرد.
عباس گودرزی عضو هیأت رئیسه کمیسیون 
اجتماعــی مجلــس شــورای اســالمی، بــا اشــاره به 
ح 2 فوریتی جاماندگان ســهام عدالت،  تدویــن طر
از  یکــی  عدالــت  ســهام  جامانــدگان  کــرد:  اظهــار 
مــواردی اســت کــه مجلــس یازدهــم قطعــا آن را 

پیگیری و به سرانجام خواهد رساند.
وی در همین راستا افزود: به تدبیر مقام معظم 
رهبــری ســهام عدالــت آزاد ســازی شــد و مجلــس 
یازدهــم نیز قطعا بر اجرای درســت روند آزادســازی 
آن نظــارت خواهــد کــرد و بــرای جامانــدگان ســهام 
عدالــت نیــز طرحــی را تدویــن کــرده کــه آن را نیــز از 

طریق کمیسیون اقتصادی پیگیری خواهیم کرد.
اجتماعــی  کمیســیون  رئیســه  هیــأت  عضــو 
مجلــس با تأکیــد بر اینکه ســهام عدالت نباید به 
بی عدالتــی تبدیــل شــود، اضافــه کــرد: بســیاری از 
خانواده ها و اقشــار ضعیف و آسیب پذیر جامعه 
هســتند کــه ایــن ســهام را دریافــت نکرده انــد، در 
خواست ما این است که رئیس جمهور به جهت 

رعایــت عدالت و توزیع ثروت بین اقشــار ضعیف 
جامعه حتما اقشــار مســتضعفی که این سهام را 
دریافــت نکرده اند شناســایی کننــد و حتما آنها را 

هم پوشش دهند.
ســهام  جامانــدگان  اینکــه  بیــان  بــا  گــودرزی 
تکلیــف  تعییــن  یازدهــم  مجلــس  در  عدالــت 
خواهند شد، گفت: ممکن است عده ای در سال 
85 از شــرایط مناسبی برخوردار بودند اما در حال 
حاضر جزء اقشــار کم درآمد و آســیب پذیر باشند 
کــه بایــد زمینه واگذاری ســهام عدالت بــه آنها نیز 

فراهم شود.
کمیســیون  رئیــس  پورابراهیمــی  محمدرضــا 
اقتصــادی مجلــس نیــز در گفتگویــی، از تدویــن 
ح جامانــدگان ســهام عدالــت خبــر داده بــود  طــر
کــه قــرار اســت بــا تشــکیل کمیســیون اقتصادی 

رسیدگی و بررسی آن آغاز شود.

ح پالسمادرمانی  »ایران« دومین اجراکننده طر
بیماران کرونا در جهان

ایــران و جهــان: مدیرعامــل  گــروه  هگمتانــه، 
ســازمان انتقــال خون ایران بــا بیان این کــه ایران 
روش  کــه  بــود  کشــوری  دومیــن  چیــن،  از  پــس 
پالسمادرمانی را آغاز کرد، گفت: همین امر سبب 
شــده پژوهش هــای مؤسســه طب انتقــال خون 

ایران از مراجع اصلی تحقیقات بعدی باشد.
مؤسســه  امنــای  هیــأت  جلســه  نخســتین 
آموزشــی پژوهشــی طــب انتقــال خــون در ســال 
1399 بــا حضــور نمایندگانی از هیــأت امنای وزارت 
بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی و مدیرعامل 

سازمان انتقال خون ایران برگزار شد.
در این جلسه دکتر پیمان عشقی، مدیرعامل 
و سرپرســت مؤسســه عالی آموزشــی و پژوهشی 
مقصودلــو؛  مهتــاب  دکتــر  و  خــون  انتقــال  طــب 
و  مؤسســه  پژوهشــی  و  آموزشــی  معــاون 
بهداشــت،  وزارت  امنــای  هیــأت  از  نمایندگانــی 

درمان و آموزش پزشکی حضور داشتند.
در ابتــدای ایــن جلســه دکتــر عشــقی بــه ارائــه 
گزارشــی از فعالیت هــای ســازمان و مؤسســه در 
رابطه با پژوهش های مرتبط و عملکرد مراکز جمع 
آوری پالســمای کوویــد-19 از بهبــود یافتگان این 
بیمــاری پرداخــت و ضمــن تأکیــد بر تأثیر پالســما 
درمانی در بهبود بیماران مبتال به کووید-19 طبق 
یافته هــای بیــن المللــی و مقــاالت شــواهد محــور 
ح پژوهشــی  گفــت: ایــن برنامــه نخســت یــک طــر
بود اما به یک برنامه درمانی وخدمت رســانی ملی 
بــرای مقابلــه با ویــروس کرونــا بدل شــد و اکنون 
ح به قدری گسترده و بزرگ شده است که  این طر

نیازمند حمایت های دولت است.
مرجعیــت  و  اهمیــت  بــر  تأکیــد  بــا  عشــقی 

تحقیقــات انجــام شــده در مــورد تأثیــر پالســمای 
دریافتــی از بهبــود یافتگان کوویــد 19 گفت: ایران 
دومیــن کشــوری بود کــه بعــد از چین ایــن روش 
درمانی را آغاز کرد و آمریکا 10 روز پس از ایران این 
شــیوه را آغــاز کــرد و همین موضوع ســبب شــده 
اســت که پژوهش های مؤسســه در ایــن رابطه از 

مراجع اصلی تحقیقات بعدی باشد.
ح پژوهشی مرتبط  وی همچنین از انجام 12 طر

با کرونا از ابتدای شیوع تاکنون خبر داد.
در بخــش دیگــر ایــن جلســه موضــوع ادغــام 
مؤسســه آموزشــی پژوهشــی طب انتقال خون و 

سازمان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در ایــن جلســه گزارشــی از اقدامــات دبیرخانــه 
مؤسســه آموزشــی پژوهشــی طب انتقال خون و 

پیشنهادهای مؤسسه نیز ارائه شد.
مشــترک  پیشــنهادهای  گــزارش  بنابرایــن 
دبیرخانــه هیأت  هــای امنــای مجامــع و شــوراهای 
آمــوزش پزشــکی نیــز  وزارت بهداشــت درمــان و 
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت و در ادامــه در 
راســتای اجرای مــاده 24، آیین نامــه داخلی هیأت 

امنای مؤسسه مرور شد.

جهــان:  و  ایــران  گــروه  هگمتانــه، 
را  مقرراتــی  گفــت:  دولــت  رئیــس 
تصویــب کردیم کــه افزایش اجاره بها 
نســبت به ســال قبل نباید در تهران 
بیــش از 25 درصــد، در کالن شــهرها 
بیــش از 20 درصــد و در بقیــه شــهرها 

بیش از 15 درصد باشد.
حسن روحانی رئیس دولت صبح 
دیروز در جلســه ســتاد ملی مبارزه با 
کرونــا ضمن گرامیداشــت یاد شــهید 
بهشــتی اظهــار کــرد: تلخ تریــن حادثه 
محــل  انفجــار  ماجــرای   60 ســال  در 
مرکزی حزب جمهوری اســالمی ایران 
در سرچشــمه تهــران بــود که شــهید 

یــک  ایشــان در  یــاران  از  نفــر دیگــر   72 بهشــتی و 
حادثــه بــه شــهادت رســیدند و عــده ای هــم زخمی 

شدند.
از  پــر  »ایــران  کــه  کلمــه  ایــن  کــرد:  عنــوان  وی 
بهشــتی اســت« شــعار همــه مــردم در کشــور بــود 
و تحــول عظیــم و بزرگــی را بــه وجــود آورد و در آن 
ایــام، مثلــث شــوم خطرناکــی از لحاظ امنیتــی باالی 
ســر کشــور ما بود. آمریکایی ها، صــدام و منافقین 
بودنــد و ایــن مثلــث شــوم بــود کــه کشــور را دچــار 
مشــکالت عظیــم کرد. مــا یک شــخصیت واال و کم 
نظیــر خــود را از نظر علمی، مدیریتــی، جامع و کامل 
بــودن، مســلط بــودن بــه شــرایط سیاســی دنیــا از 

دست دادیم.
رئیــس دولت ضمــن تبریک هفته قــوه قضائیه 
بــه همه قضات و مســؤولین قوه قضائیه گفت: ما 
در شــرایط فعلــی کشــور تنهــا راهمان روابط بســیار 
راه  و  اســت  قــوه  ســه  میــان  نزدیــک  و  صمیمانــه 
دومــی برای ما وجود ندارد. در شــرایط فعلی کشــور 
 باید وحدت و یگانگی میــان همه قوا رعایت 

ً
حتمــا

شــود. همانطــور کــه زمــان افتتــاح مجلس شــورای 
اســالمی گفتــم، پیونــد مــا را به پیــروزی می رســاند. 
گفتــم دوران پیونــد و پیــروزی اســت و اگــر همــه با 
هم پیوند الزم را داشــته باشیم و متحد و منسجم 
باشــیم ان شــاءاهلل خداونــد پیــروزی را نصیــب مــا 

خواهد کرد.
مجلــس، قــوه قضائیــه و دولــت بایــد کارشــان   �

کاماًل متصل باشد
روحانــی ادامــه داد: جالــب اســت کــه ایــن چنــد 
مــاه پشــت ســر هــم در تاریخ ما قــرار گرفته اســت، 
هفتــه  مــاه  تیــر  اســت،  مجلــس  افتتــاح  خــرداد   7
قــوه قضائیــه اســت ، مــرداد بــه ریاســت جمهــوری 
خــود  کار  جدیــد  دولــت  رئیــس  و  دارد  اختصــاص 
را آغــاز می کنــد و شــهریور مــاه هفته دولت اســت. 
مجلــس، قــوه قضائیــه و دولــت در ایــن چهــار ماه 
پشــت ســر هــم در تاریــخ کشــورمان قــرار دارنــد و 
همینطــور کــه اینهــا نامشــان متصــل اســت بایــد 

کارشــان نیز کاماًل متصل باشد. 
از سقوط بورس مصون ماندیم  �

وی بیــان کــرد: اینکــه اخیــرا مقام معظــم رهبری 
فرمودنــد کســی نبایــد ایــن ویــروس را عــادی تلقی 
کنــد، البتــه ایشــان از لحــاظ ســالمت مدنظرشــان 
بــود، از لحــاظ اقتصــادی هــم همینطــور اســت و ما 
در طــول یــک قرن پیش هیچ بیماری ســراغ نداریم 
کــه اینقــدر در اقتصــاد اثــر گذاشــته باشــد. تورم ها 
را بــاال بــرده و تولیــد ناخالــص داخلــی و ارزش پــول 
ملــی و بــورس را پاییــن کشــیده اســت. البتــه ما در 
کشورمان از این یک مورد ]بورس[ مصون ماندیم 
و شــرایط خوبــی داشــتیم و امیدواریــم مســؤولین 

اقتصــادی آن را حفظ کنند.
رئیــس دولــت تأکیــد کــرد: بــازار ســهام همه جا 
لطمه خورده اســت. بســیاری از کشورهای آسیایی 
ج شــده  و غیرآســیایی ســرمایه از کشورشــان خــار
ج  اســت. از چند کشــور 70 میلیارد دالر سرمایه خار
شــده اســت و ایــن بــرای دو یــا ســه کشــور اســت. 
مــا بــه حمــداهلل بــه عنــوان کشــوری کــه در بیماری 
و تحــت فشــار هســتیم، یــک ریــال از بانــک مرکزی 
اســتقراض نکرده ایــم. نــه در ســال 97، نــه 98 و نــه 
99 و ان شــاءاهلل تــا پایــان ســال هــم ما اســتقراض 
نخواهیــم داشــت. امــا ببینیــد اســتقراض در اروپــا 
چقدر اســت. اســتقراض انگلیس در این ایام 273 
میلیــارد پونــد اســت. ببینید در دنیا چه خبر شــده 

و چه وضعی دارند.
شــما ببینیــد دنیــا چــه وضعــی دارد و مــا چــه   �

وضعی داریم؟
وی خاطرنشــان کــرد: در بســیاری از کشــورهای 
آزمایــش  و  می شــود  بســتری  کــه  بیمــاری  از  دنیــا 
می دهــد پــول می گیرند. ما در شــرایطی که پزشــک 
ضروری بداند از کســی که بیمار یا بســتری می شود 
پــول نمی گیریم. شــما ببینید دنیا چــه وضعی دارد 
و مــا چــه وضعــی داریــم. در زمینــه حمــل و نقــل در 
از کشــورها 80 درصــد درآمــد حمــل و نقــل  برخــی 
ثار  در ایــن چنــد ماهــه کاهــش پیــدا کــرده اســت. آ
اجتماعی این بیماری چقدر زیاد بوده اســت. چقدر 
از لحاظ روانی، خشــونت اجتماعی و خانوادگی زیاد 
بوده اســت. مردم در ذهن شان نباشد که آنفلوآنزا 
بــود و آمــد و تمام شــد. بله ممکن اســت از جهاتی 
بــه آنفلوآنــزا شــباهت داشــته باشــد امــا دنیــا را بــه 
ســمت گرفتاری و مشکالت متحول و اقتصاد دنیا 

را تضعیف کرده است.
روحانــی اضافه کرد: من شــهادت می دهم همه 

مســؤوالنی کــه بــا آنهــا آشــنا هســتم، 6 مــاه اســت 
حتــی یــک روز اســتراحت نکردند و پشــت ســر هم 
در حــال کار و تــالش هســتند و ایــن بــه معنــای آن 
نیســت که همه مشــکالت تمام شده است. هنوز 

هم مشــکالتی باقی مانده است.
وی تصریــح کــرد: مــا کمــک کردیــم و بــه عده ای 
وام دادیــم و آنجایــی کــه امکان پذیــر بــوده اســت 
بــرای ســه میلیــون خانــواده در چهــار نوبــت کمک 
معیشــتی ویــژه دادیــم و یــک کمــک معیشــتی نیــز 
از آبــان مــاه 98 بــرای 18 میلیون خانــواده پرداخت 
و  کمک هــا  معیســتی،  بســته های  ایــن  می شــود. 
اضافــه حقوق ها حداکثر توان دولت بوده اســت و 
امــروز به حمــداهلل نه نیازی به اســتقراض خارجی و 
نه نیازی به اســتقراض از بانک مرکــزی داریم. البته 
 بــه وحدت، اتحاد و تعــاون و همکاری و یاری 

ً
حتمــا

همدیگــر نیاز داریم و اینها برای ما قطعی و ضروری 
است.
یکدیگــر   � کنــار  در  متشــکل تر  و  متحدتــر  بایــد 

باشیم
وی ادامــه داد: اگــر می خواهیــم در ایــن شــرایط 
و  متحدتــر  بایــد  مــا  کنیــم،  تمــام  را  ســال  ســخت 
متشــکل تر در کنــار یکدیگــر باشــیم. اکنــون زمــان 
دعــوای مجلــس و دولــت، قــوه قضائیــه و مجلس 
کامــل متحــد  بایــد  امــروز  قــوه  ایــن ســه  نیســت. 
باشــند و نیروهــای مســلح در کنــار اینهــا و رهبــری 
معظــم بــاالی ســر همــه اینهــا باشــد و مــردم بایــد 
بــدون  باشــند.  داشــته  صحنــه  در  کامــل  حضــور 
 ما موفــق نخواهیم 

ً
حضــور و یــاری مــردم نیز حتمــا

بــود زیرا وقتی یاری مردم آمد »ید اهلل مع الجماعه« 
خواهد بود. دســت خدا کار نهایی را انجام می دهد 

و ان شــاءاهلل عبور خواهیم کرد.
ما بایــد خود را برای بلند مدت آماده کنیم  �

روحانــی اضافــه کــرد: پــس مــا بــا ادامــه راه ایــن 
از ایــن بیمــاری  را خواهیــم داشــت. حــدود 6 مــاه 
تــا امــروز واکســن و دارویــی بــرای ایــن  گذشــته و 
بیماری نیامده اســت و امــکان دارد این وضع چند 
مــاه یــا یکســال دیگر ادامه پیــدا کند. پــس ما باید 

خــود را برای بلند مدت آماده کنیم.
شــیوع  اولیــه  هفتــه  در  گفــت:  دولــت  رئیــس 
ایــن  بــا  بایــد  مــا  کــه  گفتــم  بنــده  کرونــا،  ویــروس 
ویــروس مدتــی مدیــدی زندگــی کنیــم و بایــد بــا آن 

سازگاری داشــته باشیم و خودمان را آماده کنیم.
تصــور  زمــان  آن  افــراد  برخــی  داد:  ادامــه  وی 
می کردنــد اگــر 10 یــا 15 روز در خانــه بمانیــم و از خانه 
ج نشــویم این ویــروس بــه پایان می رســد اما از  خــار
ابتدا مشــخص بود این ویروس با چند روز در خانه 
ماندن تمام نمی شود که البته کمک بزرگی می کند.

روحانــی بیان کــرد: مردم مــا بدانند کــه ویروس 
کرونا وارد هر اســتانی که شــد و در آنجا شیوع پیدا 
کــرد، وظیفــه مــا این اســت کــه نگذاریــم اوج تندی 
پیــدا کنــد و بــه صــورت کله قندی شــیوع پیــدا کند 

چرا که در آن صورت دچار مشــکل می شویم.
رئیــس دولــت اظهار کرد: برای اینکــه حالت کله 
قنــدی ویروس کرونــا کاهش یابد، یــاری مردم الزم 
اســت و همــه مــردم باید بــه صحنــه بیایند چــرا که 
اگر این ویروس شــدت ناگهانی پیــدا کند، بیماران 
و  می شــوند  بیمارســتان ها  روانــه  زیــادی  بســیار 
تخت هــای بیمارســتانی مملــو از بیمــاران می شــود 
و جهادگران ما در عرصه ســالمت خســته و ناتوان 

می شــوند و کار بسیار دشوار می گردد.
وی تأکیــد کرد: علت تأکید بر اینکه مردم اصول 
بهداشــتی را به صورت مرتب رعایت کنند آن است 
کــه بــا کمتریــن خســارت و پیچیدگی از ایــن مرحله 
عبــور کنیــم. زمانــی کــه از اوج بیمــاری در اســتان ها 
عبــور کنیــم، کنتــرل ایــن بیمــاری تــا حــدی ســهل 
را  بهداشــتی  اصــول  بایــد  همچنــان  امــا  می شــود 

مراعات کنیم.
راه دوم درمان و واکســن این بیماری اســت که   �

هنوز وجود ندارد
رئیس دولت تصریح کرد: همه حرف، مشــاغل، 
خدمــت دهنــدگان و مردم باید اصول بهداشــتی را 
رعایــت کننــد چــرا کــه مــا راه دوم نداریــم و راه دوم 
درمان و واکســن این بیماری است که هنوز وجود 
نــدارد و در این شــرایط باید مراقبــت کنیم و اصول 

بهداشــتی را مورد توجه قرار دهیم.
اولین اصل بــرای مقابله با بیماری کرونا، رعایت   �

فاصله گذاری است
روحانــی بــا بیان اینکــه اولین اصل بــرای مقابله 
بــا بیماری کرونا، رعایت فاصله گذاری اســت، گفت: 
مراقــب باشــیم اگــر جایی جمعیــت متراکــم و فضا 

 از ماســک 
ً
سرپوشــیده باشــد، حتمــا

مــداوم  طــور  بــه  و  کنیــم  اســتفاده 
دست خود را بشــوییم چراکه رعایت 

این اصول پیچیده نیست.
وی گفت: ما باید به یکدیگر کمک 
کنیم و دســتورالعمل های بهداشــتی 
را بــرای مقابلــه بــا کرونــا رعایــت کنیم 
و بــه ایــن نکته توجه داشــته باشــیم 
اســت.  خطرنــاک  تجمــع  محــل  کــه 
زمانی که گفته می شــود فالن اســتان 
یــا شهرســتان در وضعیت قرمــز قرار 
دارد، باید مســائل بهداشتی پیش از 
پیش مورد توجه قرار گیرد و مردم به 
این نکته توجه داشــته باشــند که هر 
جایــی تجمــع باشــد هــم در وضعیت قرمز اســت و 

باید اصول بهداشــتی را مورد توجه قرار دهند.
رئیــس دولــت اظهــار کــرد: زمانــی کــه مــردم در 
جشــن عروســی و یــا عــزا در ســالنی دور هــم جمــع 
می شــوند و یــا اینکــه همــه اقــوام در خانــه دور هم 
جمــع می شــوند و کنــار یکدیگــر می نشــینند، بایــد 
توجــه داشــته باشــند ایــن کارهــا ســرآغاز گرفتــاری 
اســت و اینگونــه نباشــد کــه مــردم فکــر کننــد این 
مراســم  و میهمانی هــا بــه خوبی و خوشــی به پایان 
رســیده اســت چرا که ممکن است پس از چند روز 

آنها مشخص شود. بیماری 
محــل تجمع را منطقه قرمز بدانیم  �

روحانــی گفــت: بــر این اســاس مــا محــل تجمع 
را منطقــه قرمــز بدانیــم و مــردم بایــد از حضــور در 

تجمعات خودداری کنند.
رئیس دولت بیان کرد: ما همواره به مســؤوالن 
می گوئیــم که ماســک ارزان قیمت و ســاده در بین 
مــردم توزیــع کننــد امــا بــه مــردم هــم می گویــم کــه 
درســت کردن ماسک در خانه هم کار بسیار ساده 
و آســانی اســت و همــه می تواننــد در خانه ماســک 
درست کنند که البته باید ماسک ارزان قیمت هم 

در اختیار مردم قرار گیرد.
وی ادامه داد: اگر دو نفر که با یکدیگر هستند، 
 خطر ابتالی 

ً
هر دو از ماســک اســتفاده کنند، قطعا

آنان بــه بیماری کرونا کاهش می یابد، در مقابل اگر 
از ماســک استفاده نکنند، خطر ابتالی آنان به این 
ویروس افزایش پیدا می کند و اســتفاده از ماسک 

مورد تأکید وزارت بهداشــت و درمان است.
مراقــب  بایــد  مــا  همــه  کــرد:  تصریــح  روحانــی 
کــه  چــرا  باشــیم  زمینــه ای  بیمــاران  و  ســالمندان 
علی القاعــده اگر دیگران دچار بیماری کرونا شــوند، 
80 تا 85 درصد نجات پیدا می کنند اما ســالمندان 
و کســانی کــه بیماری زمینه ای دارنــد، در صورتی که 
بیمــاری کرونــا بگیرنــد، مشــکل بیشــتری خواهنــد 

داشت.
ماسک زدن از 15 تیر الزامی می شود  �

رئیــس دولت با اشــاره بــه مصوبات ســتاد ملی 
}روز  امــروز مصوبــه  طبــق  گفــت:  کرونــا  بــا  مقابلــه 
گذشــته{ ستاد ملی مقابله با کرونا، هر شهرستانی 
کــه در وضعیــت قرمــز از لحــاظ شــیوع کرونــا قــرار 
ایجــاد  بــرای  می تواننــد  آنــان  اســتانی  ســتاد  دارد، 
محدودیــت به مدت یــک هفته پیشــنهادات خود 

را به وزرای کشــور و بهداشت و درمان ارائه کنند.
وی افــزود: مــا بــه دنبال آن هســتیم که شــدت 
عملــی در مقابــل شهرســتان هایی کــه در وضعیت 
قرمــز هســتند، نشــان دهیــم و مصوبــه مذکــور در 
این راســتا اســت که البتــه باید به تأئید ما برســد و 

در صورتی که الزم باشــد آن را تمدید خواهیم کرد.
روحانــی بــا تأکیــد بــر اینکه اســتفاده از ماســک 
در محل هایــی کــه تجمع وجود دارد، الزامی اســت، 
گفت: ما باید تدابیر الزم را اتخاذ کنیم تا از پانزدهم 
تیرماه اســتفاده از ماسک الزامی شود و این مدت 
تا آخر تیرماه خواهد بود و در صورتی که الزم باشد، 

این مدت تمدید خواهد شــد.
بــر  قــرار  همچنیــن  داد:  ادامــه  دولــت  رئیــس 
آینــده اگــر از  ایــن شــد کــه وزارت کشــور تــا هفتــه 
و  تعزیــرات  اتحادیه هــا،  مقــررات،  و  قانونــی  نظــر 
بــرای  قانونــی  مــاده  بــه  نیــاز  مختلــف  بخش هــای 
نظارت در تجمعات دارد، به ما ارائه کند تا در ستاد 

ملی مقابله با کرونا به تصویب برســانیم.
وی اظهــار کــرد: عــالوه بــر ایــن، قــرار بــر ایــن شــد 
کــه یــک مــاده قانونــی بــا هماهنگــی قــوه قضائیه به 
تصویــب برســد تــا بر اســاس آن مشــخص شــود که 
در  و  نوبــت  از  ج  مــواردی خــار در چــه  قــوه قضائیــه 
راستای اجرای وظایف مذکور عمل و به ما کمک کند. 
همچنین تدابیری اتخاذ شــود که بتوانیم در شهرها 

و مکان های قرمز استفاده از ماسک را الزامی کنیم.
در  کــه  دیگــری  نــکات  از  یکــی  گفــت:  روحانــی 
ح  جلســه امــروز ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا مطــر
شــد، مربــوط بــه کمــک بــه مســتأجران بــود. ایــن 
ایــام مســکن گــران شــده و مــردم هم بــرای خرید و 
هــم اجــاره آن دچــار مشــکل هســتند و بــرای آنــان 

طاقت فرسا شده است.
رئیــس دولــت بیــان کــرد: قــرار بــر ایــن شــد کــه 
ح هایی  وزارتخانه های راه و شهرســازی و کشــور طر
را بــرای حل مشــکل مســکن ارائــه کنند تــا اگر الزم 
منظــور  ایــن  بــه  برســانیم.  تصویــب  بــه  مــا  اســت 
کــه زمیــن ارزان تــر در اختیــار ســازنده ســاختمان و 
اختیــار  در  تســهیالتی  بــا  هــم  ســاختمانی  مصالــح 
آنــان قــرار گیــرد. همچنین تشــریفات شــهرداری به 

ایران و جهان

حداقــل برســد و حتی االمکان غیرحضوری باشــد که 
ح آن در جلسات بعد ارائه شود تا مورد  قرار شــد طر

تصویب قرار گیرد.
روحانــی گفــت: در یــک مقطعــی بــه خاطــر اینکــه 
بنگاه هــای امالک باز نبود گفتیم که اجاره بها دو ماه 
تمدید شــود و تمدید شــد. بعد از آن اجاره ها بســته 
شد. این اجاره ها مستاجرین را تحت فشار قرار داد. 
هــر کجا که اجاره ای منعقد نشــد و موجر و مســتأجر 
متنــی را تا امروز امضا نکردنــد فردا که مصوبه دولت 
ابــالغ شــود باید طبــق آن عمل کننــد. امــروز مقرراتی 
را تصویــب کردیــم کــه افزایــش اجــاره بهــا نســبت به 

سال قبل نباید در تهران بیش از 25 درصد، در کالن 
شــهرها بیــش از 20 درصــد و در بقیــه شــهرها بیــش 
از 15 درصــد باشــد. ایــن را بــه عنــوان مصوبــه در نظر 
گرفته ایم و از امروز دوشــنبه باید اجرا شــود و مبنای 

اجاره بها باید همین مصوبه دولت باشد.
وی افــزود: دربــاره مــدت اعتبــار ایــن مصوبه هم 
و درمــان  وزارت بهداشــت  کــه  زمانــی  تــا  قــرار شــد 
اعتبــار  کنــد  اعــالم  عــادی  را  ویــروس  ایــن  شــرایط 
داشــته باشــد. بعــد از آن تاریــخ هم تا ســه مــاه این 
مصوبــه تمدیــد می شــود تا شــرایط به حالــت عادی 

بازگردد.

رئیس دولت در جلسه ستاد مقابله با کرونا:

افزایش اجاره بها نباید بیشتر از 25 درصد باشد
15 تیر الزامی می شود ماسک زدن از 
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رونمایی از مستند »النه خرگوش« در همدان
آمیز »سامن« و »ارزانفود« روایت شهرهای اسرار 

هگمتانه، گروه شهرستان: مستند »النه خرگوش« 
»ارزانفــود«  و  »ســامن«  آمیــز  اســرار  شــهرهای  روایــت 
همدان، به کارگردانی میالد مستقیمی و تهیه کنندگی 

حوزه هنری استان همدان رونمایی شد.
به گزارش هگمتانه، مســتند »النه خرگوش« روایت 
شــهرهای اســرار آمیز »ســامن« و »ارزانفود« همدان، به 
کارگردانی میالد مســتقیمی و تهیه کنندگی حوزه هنری 

استان همدان رونمایی شد.
میالد مستقیمی کارگردان مستند »النه خرگوش« 
صبــح یکشــنبه در گفتگو بــا خبرنگاران بــا بیان اینکه 
مســتند کوتاه »النه خرگوش« نگاهی اجمالی به شهر 
در  هــر دو  کــه  دارد  و »ســامن«  »ارزانفــود«  زیرزمینــی 
اســتان همــدان واقع شــده اند، گفت: این نــگاه فقط 
منــوط بــه بافــت تاریخــی این منطقــه نمی شــود بلکه 
ســعی شده مصائب زیســتی و گردشگری این بناها را 

در تصویر بگنجاند.
این مستندســاز جوان با اشــاره بــه اینکه کمرنگی 
ثــار تاریخــی در زندگــی مــدرن امــروزی فقــط  توجــه بــه آ
شامل شهر زیرزمینی »ارزانفود« یا »سامن« نمی شود 
بلکه دامنگیر خیلی از آثار باستانی ایران شده است، 
عنــوان کرد: در این اثر تالش شــده تا نگاهی ســاده و 
مینیمالیســتی بــر بافت زیســت محیطی شــهر وجود 
داشته باشد تا زیبایی های این شهِر مدفون و تاریک 

در اعماق زمین بر پرده نقره ای نمایان شود.

وی مــدت تصویربــرداری و تدویــن مســتند »النــه 
خرگــوش« را یــک مــاه عنــوان کــرد و گفــت: فیلــم در 
چهار لوکیشــن، شــهر زیرزمینی »ارزانفود«، »ســامن«، 
و  فرهنگــی  میــراث  ســازمان  و  »ارزانفــود«  روســتای 
گردشگری همدان تصویربرداری شده است تا بتواند 
جــدای از تحــوالت تاریخــی، تأثیرات اهالــی و نگاه اهل 
فــن را به این آثار بیان کند. یکی از باســتان شناســان 
استان همدان نیز آغاز استقرار در شهرهای زیر زمینی 
»ســامن« و »ارزانفــود« را متعلــق بــه دوره اشــکانیان 
دانســت و عنــوان کــرد: ایــن شــهرهای زیــر زمینــی در 
ثــار مربوط به  دوران اســالمی مــورد اســتفاده بــوده و آ

دوران اسالمی نیز از آنجا کشف شده است.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  محمــدی  بیــک  اهلل  خلیــل 
ایــن شــهرها از آثــار باســتانی شــاخص در غــرب ایــران 
محســوب می شــوند افــزود: ســازه های معمــاری ایــن 
شهرهای اسرارآمیز در دل کوه ها به صورت دست کن 
ایجاد شــده اســت که دارای راه روها، فضاهای پخت و 

، راه آب ها است. ، آب انبار پز، اتاق تدفین، انبار
فلســفه  اکباتــان«  »شــیردربان  کتــاب  نویســنده 
و  دانســت  مبهــم  را  زیرزمینــی  شــهرهای  وجــودی 
تصریــح کــرد: نظریــات مختلفــی دربــاره کاربــری ایــن 
پژوهشــگران  ســوی  از  شــهری  زیرزمیــن  فضاهــای 
مختلــف ارائــه شــده اســت و اســتان همــدان دارای 

بیش از 5 اثر باســتانی زیرزمینی است.

3 اقامتگاه بوم گردی در تویسرکان ایجاد می شود
هگمتانــه، گروه شهرســتان: معــاون گردشــگری میراث فرهنگــی، صنایع 
دستی و گردشگری همدان گفت: طبق درخواست های ارسال شده، امسال 
ســه اقامتگاه بوم گردی در روســتاهای زرهان، قلعه آستیجان و منطقه گزندر 

تویسرکان ایجاد می شود.
به گزارش هگمتانه، علی خاکســار روز یکشــنبه در تشــریح این خبر اظهار 
کرد: در این راســتا هفته گذشــته کارشــناس طبیعت گردی اســتان از این سه 
واحد متقاضی بازدید و درخواســت آنها برای صدور مجوز و طی مراحل بعدی 

در کمیته فنی برنامه ریزی گردشگری و سرمایه گذاری معرفی شده است.
وی افــزود: تویســرکان یکی از شهرســتان های با ظرفیت باالی گردشــگری 
و دارای روســتاهای هــدف گردشــگری اســت که تاکنــون حدود ســه اقامتگاه 
بوم گردی در این شهرســتان راه اندازی شــده و ســه اقامتگاه دیگر نیز به آنها 

اضافه خواهد شد که هر سه تبدیلی است.
راه اندازی 8 اقامتگاه بوم گردی در استان همدان طی سال جاری  �

معــاون گردشــگری میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری همدان 
ادامــه داد: امســال هشــت اقامتــگاه بوم گــردی در اســتان همــدان راه اندازی 
می شــود و در هر نقطه از اســتان که درخواست ایجاد اقامتگاه های بوم گردی 

ح ها حمایت می کنیم. داشته باشیم، از این طر
و  تبدیلــی  روش   2 بــه  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  اینکــه  بیــان  بــا  خاکســار 
ایجــادی در بافــت روســتاها و یــا بافــت تاریخــی شــهرها ایجــاد می شــود بیان 
کــرد: متقاضیانی که دارای یک واحد ســاختمانی در روســتاها یــا بافت تاریخی 
شــهرها هســتند، پس از ارایه درخواســت و بازدیدهای کارشناسی، واحد آنها 
برای تبدیل به اقامتگاه بوم گردی تأیید و پس از تعمیر و تجهیز و اخذ پروانه 
بهره بــرداری مشــغول به کار می شــود. وی تأکید کــرد: اقامتگاه های بوم گردی 
ایجــاد شــده در روســتاها و بافــت تاریخــی شــهرها بایــد بــر اســاس الگوهــای 

معماری بومی و سنتی منطقه ایجاد شوند.
معــاون گردشــگری میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری همدان 
یــادآور شــد: اقامتگاه هــای بوم گــردی بایــد در کمیتــه برنامه ریــزی گردشــگری 
اســتان مصوبــه بگیرنــد و اگــر مالکان توان مالــی برای تعمیر و تجهیز داشــته 
باشــند، با ســرمایه خود اقامتگاه بوم گردی را تعمیــر و تجهیز می کنند، در غیر 

این صورت برای اخذ تسهیالت به بانک معرفی می شوند.
معــاون گردشــگری میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری همدان 
افــزود: اقامتگاه هــای بوم گردی خود یک برنامه ســفر دارند که عالوه بر اجرای 
برنامه فرهنگی، گردشــگران را با تهیه انواع محصوالت باغی، کشاورزی، دامی، 
صنایــع دســتی، ســوغات، پخت نــان و آش محلــی و آیین های بومــی و میراث 

ناملموس منطقه آشنا می کنند.
« دارای بیشترین اقامتگاه های بوم گردی استان  � »بهار

بــا حــدود هفــت مــورد  وی ادامــه داد: در حــال حاضــر شهرســتان بهــار 
بیشــترین تعــداد اقامتگاه های بوم گــردی اســتان را دارد و متقاضیان دیگری 

نیز درخواست ایجاد این واحدها را در این شهرستان دارند.
ناکامی مالیر در توسعه اقامتگاه های بوم گردی در روستاها  �

معــاون گردشــگری میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری همدان 
بیــان کــرد: مالیــر بــه عنــوان دومین شــهر بــزرگ اســتان همــدان و دارا بودن 
ظرفیت های خوب گردشــگری به ویژه در روســتاهای هدف گردشــگری، هنوز 

نتوانسته اقامتگاه های بوم گردی را در سطح روستاها توسعه دهد.
نهاوند بدون اقامتگاه بوم گردی  �

خاکســار در گفتگــو بــا ایرنــا یــادآور شــد: در نهاونــد حتــی یــک اقامتــگاه 
بوم گــردی نداریــم و یــک مــورد به تازگی درخواســت ایجــاد اقامتــگاه بوم گردی 

ارسال شده است. استان همدان دارای 30 اقامتگاه بوم گردی فعال است.

پزشکی قانونی 
در کبودرآهنگ فعال شد

بــا  همزمــان  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
ســاختمان  قضاییــه  قــوه  هفتــه  از  روز  آخریــن 
پزشکی قانونی کبودراهنگ با حضور مسووالن 

استانی و شهرستانی بهره برداری شد.
پزشــکی  مدیــرکل  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
قانونــی همــدان روز شــنبه در ایــن آییــن اظهــار 
کرد: ســاختمان پزشــکی قانونی کبودراهنگ در 
زمینــی بــه مســاحت 450 مترمربع و بــا زیر بنای 

370 مترمربع ساخته شده است.
مشــکالت  وجــود  بــا  افــزود:  کمالــی  آرتیــن 
اعتبــاری که برای ســاخت این ســاختمان وجود 
بــا پیگیری هــای اداره کل پزشــکی  امــا  داشــت 
قانونــی و همکاری فرماندار کبودراهنگ تاکنون 
840 میلیــون تومان از محل اعتبارات اســتانی و 

ملی هزینه شده است.
ایــن ســاختمان شــامل  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بخش هــای معاینــات بالینــی و ســالن تشــریح 
اســت ادامه داد: افق پیش بینی شــده برای این 
ح 40 تا 50 ســال اســت یعنی تا پنج دهه دیگر  طر
حتی در صورت افزایش جمعیت این ساختمان 

نیاز مردم کبودراهنگ را پاسخگو است.
گفــت:  همــدان  قانونــی  پزشــکی  مدیــرکل 
مشــکل اساســی پزشــکی قانونــی کبودراهنــک 
پزشــکان  اینــک  هــم  و  اســت  پزشــک  کمبــود 
مرکــز اســتان 2 روز در هفته در این محل حضور 

می یابند.
کمالــی ادامــه داد: قــرار اســت یــک پزشــک 
معاضدتــی پــس از آمــوزش در پزشــکی قانونــی 
افزایــش  صــورت  در  و  شــود  کار  بــه  مشــغول 
تعــداد پزشــکان، معاینــه زنان را نیــز می توان در 

این محل انجام داد.
وی یادآوری کرد: یکی از اولویت های پزشکی 
ح هــای نیمــه تمــام  قانونــی تعییــن تکلیــف طر
اســت که در این راســتا دهه فجر ســال گذشته 
بهــره  و  تکمیــل  نهاونــد  پزشــکی  ســاختمان 
برداری شــد و تا پایان ســال ســاختمان اسدآباد 

بهره برداری می شود.
بــه نقــل از ایرنــا، کمالــی گفــت: رئیــس قــوه 
تأکیــد  قانونــی  پزشــکی  ســازمان  و  قضاییــه 
بســیاری بــر تکریم اربــاب رجــوع دارنــد بنابراین 
اســتان  ایــن  قانونــی  پزشــکی  تــالش  تمامــی 
اســتفاده از فنــاوری روز و ســامانه ها بــرای بــاال 

بردن جایگاه پزشکی قانونی همدان است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان:

4خطه شدن 17 کیلومتر از 
محور ارتباطی نهاوند - بروجرد

هگمتانــه، گــروه شهرســتان: مدیــرکل راه و 
شهرســازی اســتان همــدان گفــت: پــروژه چهار 
خطه کــردن محور نهاوند - بروجــرد 30 کیلومتر 
اســت کــه از ایــن مقــدار 17 کیلومتــر چهارخطه 

شده است.
حســینی  داریــوش  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
ظهر شــنبه بــه همراه نماینــده مــردم نهاوند در 
مهندســی  معــاون  اســالمی،  شــورای  مجلــس 
و  راه  رئیــس  و  شهرســازی  و  راه  ســاخت  و 
شهرســازی نهاونــد از پــروژه ســاماندهی محــور 
نهاوند - فیروزان و نهاوند- بروجرد بازدید کرد.

خطــه  چهــار  محــور  از  بازدیــد  در  حســینی 
نهاونــد- فیروزان عنوان کرد: این پروژه به طول 
6 کیلومتــر با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد تومان از 
پل حاج علیمراد تا روســتای کهریز صالح الدین 

در حال انجام است.
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان همــدان 
گفت: مقرر شــده توســط نماینده مــردم نهاوند 
در مجلــس 60 میلیــارد تومــان بــرای کل محــور 
حــوزه  کیلومتــر   25 تــا  شــود  داده  تخصیــص 

شهرستان نهاوند پوشش داده شود.
وی در بازدیــد از محــور چهــار خطــه نهاونــد- 
بروجــرد نیــز بیــان کــرد: ایــن پــروژه از نهاونــد تا 
ســه راهی بروجرد به طول 30 کیلومتر اســت که 
از ایــن مقــدار 20 کیلومتــر در حــوزه اســتحفاظی 
اســتان همــدان قــرار دارد و از مجمــوع ایــن 20 

کیلومتر 17 کیلومتر 4 خطه شده است.
وی عنــوان کــرد: 3 کیلومتــر از این مســیر به 
همــراه تعریــض یــک دهانه پل بــا اعتبــاری بالغ 
بــر 4 میلیــارد تومــان در حــال انجام اســت که با 
تخصیــص اعتبار مورد نیــاز برای هفته دولت به 

بهره برداری می رسد.
، مدیــر کل راه و شهرســازی  بــه نقــل از مهــر
اســتان به همراه معاون مهندســی و ســاخت و 
سرپرســت راه و شهرســازی شهرســتان مالیر از 
مرحله دوم پروژه چهارخطه سامان - بروجرد به 

طول تقریبی 8 کیلومتر نیز بازدید کرد.
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فرماندار نهاوند تصریح کرد:

برگزاری مراسم ترحیم 
ع ممنو

فرمانــدار  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
نهاونــد بــا بیــان اینکــه مســاجد نهاونــد حــق 
ندارنــد،  را  ترحیــم  مراســم  هیچ گونــه  برگــزاری 
گاهی رســانی  آ بــرای  رســانه  اصحــاب  گفــت: 
بــه مــردم میــدان دار شــوند تــا بحــران کرونــا را 

مدیریت کنیم.
عصــر  ناصــری  مــراد  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
شــنبه در ســتاد پیشــگیری، کنتــرل و مقابلــه 
بــا کرونــا در نهاونــد بــا بیــان اینکــه خــط قرمــز 
ســالمت مردم اســت، گفت: مدیــران باید پای 
کار بیاینــد و مردم باید آثار کارهای انجام شــده 

ستاد کرونا را ببینند.
وی بــا بیان اینکه در بحران باید باهم بودن 
را تجربه کنیم، گفت: بحران جای عقده گشایی 
و ســهم خواهی نیســت و اصحــاب رســانه کــه 
سرمایه شهرستان نهاوند محسوب می شوند 
باید در شــرایط بحران کمک کرده و واقعیت ها 

را بیان کنند.
شــبکه  مســؤوالن  کــرد:  تأکیــد  ناصــری 
بهداشت و درمان، اجساد فوتی ها را چه مبتال 
بــه کرونــا بــوده و چه نبــوده، تــا زمانی کــه افراد 
نزدیک به آنها تعهدات الزم را نداده اند تحویل 
بــه هیچ وجــه دِر منــازل  آمبوالنــس  ندهنــد و 

اعزام نشود.
اینکــه اصحــاب  بیــان  بــا  فرمانــدار نهاونــد 
بــه  گاهی رســانی  آ راســتای  در  اگــر  رســانه 
شــکل  بهتریــن  بــه  شــوند  میــدان دار  مــردم 
کنیــم،  مدیریــت  را  کرونــا  بحــران  می توانیــم 
گفــت: فرهنگ ســازی توســط اصحــاب رســانه 
گاهی رســانی و اطالع رســانی به طور درســت  بــا آ

انجام خواهد شد.
بایــد  تاالرهــا  مدیــران  داد:  ادامــه  وی 
ماســک و دســتکش دِر ورودی توزیــع کــرده 
و بــا یک ســوم ظرفیت واقعی خود شــروع به 

کنند. کار 
ناصــری بــا بیــان اینکــه فرمانــداری در کنار 
وارد  هیچ وجــه  بــه  و  اســت  نهاونــد  مــردم 
حاشــیه نخواهــد شــد، گفــت: روحانیــون هم 
در شهر و هم در روستا با جدیت به موضوع 
کمااینکــه  کننــد  گاه  آ را  مــردم  و  کــرده  ورود 
مراســم  هیچ گونــه  برگــزاری  حــق  مســاجد 

ندارند. را  ترحیم 
از  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
گله مندیــم  همگانــی  نقــل  و  حمــل  اوضــاع 
اســتفاده  ماســک  موظفنــد  راننــدگان  چراکــه 
اداره صنعــت، معــدن وتجــارت  گفــت:  کننــد، 
شهرســتان نهاونــد بیش از پیــش باید پای کار 
ج دهد تا اوضاع  باشــد و جدیت بیشتری به خر

بازار کنترل شود.
اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی   ، مهــر از  نقــل  بــه 
در  جدیــت  بــا  بهداشــت  خانه هــای  تمامــی 
روســتاها بــر کار دهیارها نظــارت کنند، گفت: 
افراد مشــکوک به کرونــا باید بــه نقاهتگاه ها 

بروند.
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اما و اگرهای ساخت آرامستان جدید در تویسرکان
هگمتانه، گروه شهرســتان: این روزها آرامســتان 
تویســرکان بــا مشــکل کمبــود گنجایــش بــرای دفن 
متوفیــان روبــه رو اســت موضوعــی کــه ســبب شــده 
دیدگاه های مختلفی برای جانمایی آرامستان جدید 

ح  شود. در این شهر مطر
زنــگ هشــدار  گــزارش هگمتانــه، پس ازآنکــه  بــه 
کمبود جا برای دفن اموات در آرامســتان تویســرکان 
بــه صدا درآمد؛ مســؤوالن شــهری در ایــن زمینه وارد 
عمل شــده و سعی در سیاســت گذاری های مناسب 
شــورای  گذشــته  ســال  در  کــه  صورتــی  بــه  داشــتند 
مصوبــه  یــک  قالــب  در  تویســرکان  شــهر  اســالمی 
ح توســعه آرامســتان کنونی در  رســمی اعــالم کرد؛ طــر
زمین هــای روبــه روی آرامســتان بایــد اجرایی شــود تا 

مشکل کمبود جا برای دفت اموات برطرف شود.
شــورای  ســوی  از  حالــی  در  رســمی  مصوبــه  ایــن 
شــهر تویســرکان اعــالم شــد کــه بــه دلیــل اهمیت و 
حساســیت ویــژه جانمایــی بــرای آرامســتان جدیــد، 
آن بــاال  اظهارنظرهــای رســمی و غیررســمی در مــورد 
گرفت و اکنون فرماندار تویســرکان به عنوان نماینده 
عالی دولت نیز به این موضوع ورود پیداکرده است.

اظهارنظرهــای مختلــف،  باوجــود  از ســوی دیگــر 
دو مــکان یعنــی زمیــن روبه رویــی آرامســتان کنونــی 
امامــزاده  بــارگاه  اطــراف  زمین هــای  و  تویســرکان 
ج از شــهر به عنــوان دو گزینه نهایی  ناصــر)ع( در خــار

بیشتر موردبحث قرار می گیرند.
*ایجاد آرامســتان جدید بــا در نظر گرفتن افق 100   �

سال آینده
کــرد:  احســان پیــری، شــهردار تویســرکان اظهــار 
یــک  تویســرکان  جدیــد  آرامســتان  مــکان  انتخــاب 
یــک  بلکــه  کم اهمیــت نیســت؛  کوچــک و  موضــوع 
تصمیــم سرنوشت ســاز و مؤثــر در زندگــی مــردم در 
ســال های آینــده اســت کــه بایــد بــا دقت بــاال صورت 

بگیرد.
جدیــد  آرامســتان  جانمایــی  بــرای  افــزود:  وی 
تویســرکان، متولی اصلی این کار یعنی شهرداری باید 
از نظــرات تخصصــی کارشناســان این حــوزه در داخل 

ج از تویســرکان و حتی اســتان و صاحب نظران  و خــار
ملــی اســتفاده کنــد تــا انتخــاب مقطعــی و نادرســتی 

صورت نگیرد.
شــهردار تویســرکان تصریــح کــرد: بــرای جانمایــی 
آرامســتان جدیــد تویســرکان بایــد با یک افــق دید 50 
و حتــی صدســاله وارد عمــل شــد و ایــن موضوع یک 
انتخــاب برای چهار ســال نیســت کــه به راحتــی از کنار 

آن عبور کنیم.
وی متذکــر شــد: در چنیــن مــواردی باید عــالوه بر 
اســتفاده از نظــرات کارشناســان و متخصصــان امــور 
، رفاه  ح جامع تفصیلی شهر شهری و در نظر گرفتن طر
عموم مردم، توســعه شــهر و نظرات مردم، مسؤوالن 
و رســانه ها را نیز در نظر گرفت اما نظرســنجی مردمی 
آرامســتان  جدیــد  مــکان  انتخــاب  بــرای  به تنهایــی 
 اکنــون مکان 

ً
نمی توانــد کار درســتی باشــد و شــخصا

خاصی را برای آرامستان جدید معرفی نمی کنم.
جانمایی آرامســتان جدید تویســرکان بر اساس   �

ح جامع تفصیلی شهر طر
شــهر  اســالمی  شــورای  عبدی،رئیــس  مازیــار 
تویســرکان نیــز اظهار کــرد: موضوع توســعه و انتقال 
آرامستان تویســرکان ازنظر شورای اسالمی این شهر 

دو موضوع جداگانه است.
تویســرکان  شــهر  اســالمی  شــورای  افــزود:  وی 
دلیــل  بــه  کــه  گذرانــد  مصوبــه ای  گذشــته  ســال  در 
زمین هــای  جدیــد،  امــوات  دفــن  بــرای  جــا  کمبــود 
روبــه روی آرامســتان فعلــی کــه از ســوی واقــف بــرای 
ایجاد گورســتان وقف شــده اســت به عنوان توســعه 
آرامســتان کنونی شــهر بــه محل دفت امــوات جدید 

تبدیل شود.
رئیــس شــورای اســالمی شــهر تویســرکان بابیــان 
تأکیــد  آرامســتان  توســعه  بــر  مصوبــه  ایــن  اینکــه 
داشــت و نه انتقال آرامســتان، تصریح کــرد: فرماندار 
تویسرکان اشکال آیین نامه ای بر این مصوبه شورای 
شــهر گرفــت و اعــالم کــرد مصوبــه شــورا در حقیقت، 

انتقال آرامستان است نه توسعه آرامستان.
وی بیــان کــرد: فرمانــدار تویســرکان اعــالم کــرد بــر 

آرامســتان  آرامســتان ها،  جانمایــی  قانــون  اســاس 
ج از  جدیــد تویســرکان بایــد حداقــل 10 کیلومتــر خــار
شــهر باشــد و با وجود مصوبه رســمی شورای شهر و 
ح جامع شــهر تویســرکان،  توجه به نظرات مشــاور طر
جانمایی نهایی آرامستان شهر مسکوت باقی ماند.

عبــدی افــزود: پــس از مدتــی اطــالع پیــدا کردیــم 
ج از  کــه زمین هــای اطــراف امامــزاده ناصــر )ع( در خــار
شــهر و اراضــی نزدیــک به روســتاهای زیــوج و گل آباد 
به عنوان محل آرامســتان جدید تویســرکان موردنظر 
مــکان  ایــن  بــه  دسترســی  راه  درحالی کــه  قرارگرفتــه 
نامناسب اســت و می تواند آبســتن حوادث رانندگی 

و تصادف های مکرر باشد.
راه  بــودن  نامناســب  نقیصــه  وقتــی  گفــت:  وی 
امامــزاده  بــارگاه  اطــراف  زمین هــای  بــه  دسترســی 
ناصــر)ع( عنــوان شــد، مســؤوالن مرتبــط گفتنــد این 
جاده دسترســی را تعریض می کنیم درحالی که این کار 
بــا توجه بــه لزوم تملــک زمین ها و باغ هــای اطراف به 

هزینه های سنگین و زیادی نیاز دارد.
عبــدی افــزود: درعین حــال ایــن جانمایــی ممکن 
و  زیســت محیطی  معضــالت  ایجــاد  موجــب  اســت 
اثرگذاری منفی بــر روی آب های زیرزمینی به ویژه برای 

روستاهای اطراف امامزاده ناصر )ع( شود.
جانمایــی   � در  مــردم  دغدغه هــای  بــه  توجــه 

آرامستان جدید تویسرکان
مســعود حمیدیان،نائب رئیس شــورای اســالمی 
شــهر تویســرکان اظهار کرد: در سال گذشته که بنده 
ح توســعه  رئیس شــورای شــهر تویســرکان بودم، طر
آرامســتان کنونی شــهر تویســرکان به صورت رســمی 
ح انتقال  در صحن شــورای شــهر مصوب شــد نه طــر

آرامستان که نیاز به استعالم های متعددی دارد.
کنونــی  آرامســتان  روی  روبــه  زمیــن  افــزود:  وی 
آرامســتان  ایجــاد  بــرای  واقــف  ســوی  از  تویســرکان 
وقف شــده و عمــاًل نمی تــوان از ایــن زمیــن بــرای کار 

دیگری استفاده کرد.
نائــب رئیــس شــورای اســالمی شــهر تویســرکان 
بــا اشــاره بــه اینکــه زمیــن روبــه روی آرامســتان فعلی 

تویسرکان درواقع ادامه پالک آرامستان کنونی است 
ح، آرامســتان خودبه خود  تأکیــد کرد: بــا اجرای این طر
ح  از مســکن های مهــر دور می شــود و بــا اجــرای طــر
محصور کردن آرامســتان، دغدغه اهالی مسکن مهر 

برطرف می شود.
وی گفت: همچنین بین حوزه علمیه امام حسن 
مجتبی )ع( که در حال ساخت است، با ایجاد کمربند 
و فضای ســبز حائل ایجاد می شود و مشکلی متوجه 

حوزه علمیه نیست.
ح  حمیدیــان عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه طــر
تعریف شــده،  تویســرکان  شــهر  شــمالی  کمربنــدی 
آرامســتان جدیــد در کنــار کمربندی شــمالی و درواقع 

خروجی شهر قرار می گیرد.
وی بابیان اینکــه زمین های اطراف بارگاه امامزاده 
ناصــر )ع( مســطح نیســت افــزود: راه دسترســی بــه 
ایــن مکان نیز نامناســب اســت و نیاز بــه امکانات و 
زیرســاخت های مختلــف دارد کــه تحقــق آنهــا هم به 
تملــک زمین هــا و تعریــض ایــن جــاده به قطــع برخی 

درختان و درنتیجه هزینه های سنگین نیاز دارد.
*تصمیم سلیقه ای گرفته نشود!  �

حمیدیان متذکر شــد: مهم ترین خواسته شورای 
اسالمی شهر این است که جانمایی آرامستان جدید 
 بــا هماهنگــی ایــن شــورا و شــهرداری صــورت 

ً
حتمــا

بگیرد تا دغدغه های مردم در این زمینه در نظر گرفته 
شود.

وی گفــت: برخــی ایــن ایــراد را اعــالم کرده انــد کــه 
بخشــی از زمین روبه روی آرامســتان فعلی تویسرکان 
محــل دفــن نخالــه بوده امــا بــرای برطرف ســازی این 
مشــکل پیشــنهاد کردیم که این بخــش به پارکینگ 

و ایجاد فضای سبز اختصاص پیدا کند.
به نقل از تســنیم، حمیدیان متذکر شــد: شورای 
اســالمی شــهر تویســرکان بــه دنبــال ایــن اســت که 
به صــورت  تویســرکان  جدیــد  آرامســتان  جانمایــی 
شــفاف و همــراه با اقنــاع افکار عمومی مــردم همراه 
گرفتــه  زمینــه  ایــن  در  ســلیقه ای  تصمیــم  و  باشــد 

نشود.

میــراث  مدیــر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
از  نهاونــد  گردشــگری  و  صنایع دســتی  فرهنگــی، 
آغاز مرمت مرحله ســوم حمام حاج آقا تراب در این 

شهرستان خبر داد.
بــه گــزارش هگمتانــه، محســن جانجــان از آغــاز 
مرحله ســوم مرمت حمام حاج آقاتراب نهاوند خبر 
داد و اظهــار کرد: این حمــام تاریخی که دو مرحله از 
مرمــت آن بــه اتمــام رســیده در مرحلــه ســوم مورد 

مرمت قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه مرحله نخست مرمت این حمام 
در پاییز و زمستان سال قبل انجام شد افزود: مرمت 
مرحله دوم آن نیز در بهار سال جاری صورت گرفت و 
مرحله سوم آن تابستان امسال در حال انجام است.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
نهاوند بیان کرد: در مرحله نخست مرمت جداره های 
داخلی و بام سازی در مرحله دوم آهک بری و تزئینات 
داخلی حمام گرم و ســرد و مرحله ســوم کف ســازی و 

مرمت جداره های داخلی در دستور کار است.
اعتبــار 300  بــا  ایــن مرمــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کــرد:  تصریــح  می شــود  انجــام  تومــان  میلیــون 
امیدواریــم بتوانیــم بــا همیــن میــزان اعتبــار پروژه 

مرمت این اثر تاریخی را به اتمام برسانیم.
جانجــان در ادامــه با اشــاره بــه آغاز فصــل پنجم 
کاوش محلــه دوخواهــران اظهــار کــرد: فصل پنجم 

انجــام  رویکــرد  بــا دو  کاوش محلــه »دوخواهــران« 
می شود که رویکرد اول کاوش با هدف رفع مشکل 
مردم در ســاخت و ســاز اســت. وی ادامه داد: مردم 
منطقــه »دوخواهــران« به علت تاریخــی بودن بافت 
آن اجازه ســاخت وســاز ندارند و عدم ســاخت و ساز 
باعث شده محله فرسوده و بافت آن سست شود.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرســتان نهاوند تصریــح کرد: بر این اســاس مقرر 

شــد تا طبــق زون بندی انجــام شــده، در فصل پنجم 
کاوش، گمانه زنی ها از محله دوخواهران که آیا اثری از 
دوران ســلوکی هست یا نیست صورت گیرد تا طبق 

ضوابط بافت مردم بتوانند ساخت و ساز کنند.
وی بــا تأکید بــر اینکه در صورت عدم دســتیابی 
به اثری از دوران سلوکی مردم می توانند تا دو طبقه 
طبــق ضابطــه بافــت تاریخــی ســاخت و ســاز کننــد 
افــزود: در ایــن تغییــر و تحــوالت ســاخت و ســازها 

باید یک شکل و با حفظ بافت باشد.
بعــدی  هــدف  فــارس،  بــا  گفتگــو  در  جانجــان 
کاوش محلــه »دوخواهــران« را پیدا کردن ســرنخی 
از معبــد الئودیســه عنــوان کرد و گفت: بــا توجه به 
شــیوع کرونــا و عــدم امــکان حضــور اســتاد مهدی 
ایــن  قبــل،  کاوش  فصــل  چهــار  سرپرســت  رهبــر 
فصل از کاوش به سرپرســتی بنده انجام می شــود 

. اما با مشاوره علمی و راهبردی استاد رهبر

شهرستان

یخی  آغاز مرحله سوم مرمت حمام تار
»حاج آقاتراب« نهاوند



آگهی حصر وراثت
آقای رمض عباســی پرند دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به 
کالســه 111/122/99 از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان عزت اله عندلیبی فاضل به شناسنامه شماره 
86 در تاریخ 1395/02/09 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- متقاضی گواهی حصر 
وراثت با مشخصات فوق الذکر فرزند ذکور متوفی 2- احمد عندلیبی فاضل 
فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 3 متولد 1344 صادره از بهار فرزند ذکور 
متوفی 3- سیروس عباســی مفید فرزند عزت اله به شماره شناسنامه 565 
متولد 1336 صادره از بهار فرزند ذکور متوفی 4- بلور عندلیبی فاضل فرزند 
عزت اله به شــماره شناسنامه 623 متولد 1339 صادره از حوزه مرکزی بهار 

فرزند اناث متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد 
او باشــد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
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آگهی حصر وراثت
آقای امیرحســین نعمتی مفرح دارای شناسنامه شــماره 6394 به شرح 
دادخواست به کالســه 113/9900128 از این حوزه درخواست گواهی حصر 
وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه غفاری ســیر به 
شناسنامه شــماره 261 در تاریخ 97/09/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگــی گفته ورثه حین الفــوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- 
امیرحســین نعمتی مفرح به شماره شناسنامه 6394 پسر متوفیه 2- محمد 
نعمتی مفرح به شماره شناسنامه 259 پسر متوفیه 3- ابراهیم نعمتی مفرح 
به شماره شناسنامه 1187 پســر متوفیه 4- مرضیه نعمتی مفرح به شماره 
شناسنامه 14098 دختر متوفیه 5- محسن نعمتی مفرح به شماره شناسنامه 
3730 همسر متوفیه دائمی می باشــد و به غیر از نامبردگان وراث دیگری 

ندارد.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد 
او باشــد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
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 سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان با استناد به مجوز شــماره 12 مورخ 99/02/30 شورای محترم اسالمی 
شــهر همدان و مجوز شــماره 99032720236 مورخ 99/03/27 شــهرداری همدان در نظــر دارد یک قطعه زمیــن به مالکیت 
شــهرداری همدان با پالک ثبتی عادی واقع در همدان،  –حد فاصل خیابان جعفر طیار و بلوار کشاورز-مجتمع تجاری کشاورز – قطعه 
شــماره 45 را ازطریق مزایده کتبی به فروش برســاند. از متقاضیان دعوت می شود جهت ارائه پیشــنهاد از تاریخ 99/04/09 تا 
پایان وقت اداری روز پنجشــنبه مورخ 99/04/19 به امور قراردادهای سازمان ســیما منظر و فضای سبز شهری به آدرس میدان 

رسالت، بلوار والیت، روبروی کالنتری 15 ساختمان خدمات شهری مراجعه نمایند ، شرایط مزایده به شرح ذیل می باشد.
1- متقاضیان  بایستی  جهت شــرکت  در مزایده  به  عنوان  سپرده   ضمانت به  شــرح جدول  ذیل به  حساب سپرده سازمان به  
شــماره  3-3477111-11-7405  نزد  بانک  مهر ایران شــعبه صدف واریز و فیش آن را در پاکت )الف( قرار دهند الزم به 

ذکر است در صورت عدم وجود فیش به پیشنهاد ارائه شده رسیدگی نخواهد شد.
2- شرکت کنندگان در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشــتر و بازدید از امالک مذکور از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 

روز به سازمان مراجعه نمایند.
 3- برنده مزایده بایســتی  پس از ابالغ کتبی ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ ملک به حساب سازمان  اقدام نماید در 
غیر این صورت با ضبط ســپرده وی معامله با نفر دوم انجام خواهد شــد همچنین در صورت عدم انعقاد قرارداد توســط برندگان 

اول و دوم سپرده آنها ضبط خواهد شد . 
 4- پیشنهاد بایستی واضح روشن و بدون ابهام ،با قید مبلغ و مشــخصات زمین مورد تقاضا به همراه  تصویر کارت ملی و تلفن 

تماس متقاضی در پاکت در بسته باشد.
 5- شهرداری همدان )سازمان سیما منظر و فضای سبز شــهری( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله به هر شکل مجاز 

و مختار است.
 6- هزینه های نقل و انتقال، حق الزحمه کارشــناس دادگســتری جهت برآورد ارزش امالک و نشــر آگهی و ســایر هزینه های 

قانونی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

 مشخصات پالک مورد نظر به شرح ذیل می باشد:

آگهی مزایده فروش امالک 

م.الف 462 روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری

مبلغ سپرده تضمین )ریال(قیمت پایه کارشناسی )ریال(شماره قطعه مساحت )متر مربع(نوع کاربریردیف

1
زمین تجاری – جعفر طیار بلوارکشاورز 

– مجتمع تجاری کشاورز
6/942/000/000350/000/000قطعه 7845

آگهی مزایده )اجاره(
اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان کبودراهنگ در نظر دارد تعداد ســه باب واحد مســکونی 

واقــع در همــدان، بلوار جانبــازان، خیابان ابوذر، نبش ابوذر 3، ســاختمان موتــاب را از طریق 

مزایده به اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد، 

مدارک و تضامین شــرکت در مزایده از تاریخ نشــر این آگهی تا تاریخ 1399/04/21 به اداره 

اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودراهنگ واحد اجارات مراجعه نمایند.
 تلفن: 35222988-081 )داخلی 2(

م.الف 85
علی افشاری

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودراهنگ 

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

م.الف 84
برابر رأی شماره 139960326006000346-1399/03/12 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی ســعیدی راد فرزند یوســف به شماره شناسنامه 
2262 صادره از مالیر در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ اعیانی یک باب خانه و مغازه تجاری به 
مساحت 240/25 مترمربع قســمتی از پالک 2043 اصلی واقع در بخش یک مالیر مالک رسمی 
برابر قرارداد اجاره شــماره 4461205039810261159-1398/10/26 اداره اوقاف و امور خیریه 
مالیر محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود. در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  
محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/25           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/09

5 دوشنبه 9 تیر ۱۳99    7 ذی القعده  ۱44۱   29 ژوئن  2020  شماره 4550 همــدان خبـــر 

هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: رئیس کمیســیون 
اقتصاد، ســرمایه گذاری و گردشــگری شــورای اسالمی 
مردمــی،  مطالبــه   بــه  توجــه  بــا  گفــت:  همــدان  شــهر 
پارلمــان  در  مــردم  نماینــدگان  و  گردشــگری  فعــاالن 
شــهری همــدان، انتظــار مــی رود وعــده ثبــت جهانــی 

علیصدر عملیاتی شود.
بــه گــزارش هگمتانــه، حســین قراباغــی در جلســه 
کمیســیون اقتصاد، ســرمایه گذاری و گردشگری شورا 
بــا محوریــت بازدید از اماکن گردشــگری و فرصت های 
گردشــگری  منطقــه  در  موجــود  ســرمایه گذاری 
، اظهار  عباس آباد به میزبانی شرکت سیاحتی علیصدر
کرد: امسال با توجه به شرایط پساکرونا انتظار می رود 
شــاهد تغییــر و تحــوالت جــدی در حــوزه گردشــگری 

باشیم.
وی؛ شــرکت سیاحتی علیصدر و سایت گردشگری 
عباس آبــاد را یکــی از ظرفیت هــای ویــژه گردشــگری و 
ســرمایه گذاری در کشــور و اســتان همدان دانســت و 
افزود: باید از این مهم در راستای توسعه هر چه بهتر 

صنعت گردشگری بهره ببریم.
قراباغــی با بیــان اینکــه هرگونه تغییر در این شــهر 
بــا مقاومــت همــراه اســت، بیــان کــرد: در ســال های 
گذشــته، منطقــه گردشــگری عباس آبــاد بــا نــگاه ویژه 
گردشــگری مدیــران ارشــد وقــت اســتان ایجــاد شــد 
کــه فرصــت مناســبی بــرای تحــول اساســی در حــوزه 

گردشگری و سرمایه گذاری است.
و  ســرمایه گذاری  اقتصــاد،  کمیســیون  رئیــس 
گردشــگری شــورای اســالمی شــهر همدان بــا تأکید بر 
نگاه حمایتی و تعاملی اعضای شورای پنجم نسبت به 
مباحث گردشــگری و سرمایه گذاری، گفت: نسبت به 
انتخاب مدیرعامل جدید که از منظر شایسته ساالری 
مدنظر بوده، خوشــبین هســتیم که امیدواریم در حد 
، خواســته های منطقــی و مدنظــر را به ویــژه در  انتظــار

، به منصه ظهور برساند. حوزه جذب سرمایه گذار
گردان: تأکید بر تقویت تعامل مدیریت  شــهری و   �

مجموعه های اقتصادی
بــا  هــم  همــدان  شــهر  اســالمی  شــورای  رئیــس 
اشــاره به اینکــه کمیســیون اقتصــاد، ســرمایه گذاری 
خــود  تخصصــی  حوزه هــای  در  شــورا  گردشــگری  و 
ح هــای مناســبی نیــز  بســیار خــوب عمــل کــرده و طر
بــه  بــا توجــه  مــورد بررســی قــرار داده اســت، گفــت: 
جهانــی  بحــران  دیگــر  ســوی  از  و  اقتصــادی  شــرایط 
و  گردشــگری  ح هــای  طر از  بســیاری  کرونــا،  ویــروس 
ســرمایه گذاری در حــوزه مدیریــت  شــهری بــه منصــه 
ظهور نرســیده اســت؛ اما انتظار می رود روند و روش 
پیگیــری امور گردشــگری و ســرمایه گذاری به بهترین 
شــیوه ممکن در راســتای بهبود وضعیــت اقتصادی 

استان، ادامه یابد.

کامــران گردان با بیــان اینکه ســرمایه گذاری، اقدام 
ســختی اســت؛ افــزود: صنعــت گردشــگری به عنــوان 
اصلی تریــن منبــع توســعه پایدار تعریف شــده اســت؛ 
از این رو باید تعامل مدیریت  شــهری و مجموعه های 
گردشــگری و ســرمایه گذاری به ویژه شــرکت ســیاحتی 
علیصــدر به منظــور بهره گیری از ظرفیت هــای موجود، 

تقویت شود.
بــه  همــدان  اســتاندار  اعتمــاد  کــرد:  اظهــار  وی 
مدیرعامــل جدید مبنی بر تکمیل ســایت گردشــگری 
و اقامتی عباس آباد اســت که امیدواریم از سوی دیگر 
ایجاد جاده و مسیر ایمن برای غار علیصدر و اقدامات 

در  ســرمایه گذاری  و  گردشــگری  حــوزه  در  آن  جانبــی 
راســتای جذب هرچه بیشتر گردشگر داخلی و خارجی 
بــه ســرانجام  و تقویــت صنعــت گردشــگری اســتان، 

برسد.
رئیــس شــورای اســالمی شــهر همــدان بــر فراهــم 
ســاختن زیرســاخت های گردشــگری و ســرمایه گذاری 
و  گردشــگران  جــذب  هــدف  بــا  همــدان  شــهر  در 

سرمایه گذاران تأکید کرد.
ح های ســازنده   �  عســگریان: تأکیــد بــر تصویب طر

گردشگری در شورا
رئیــس کمیســیون نظــارت، بازرســی و امــور اداری 
ایــن  ادامــه  در  نیــز  همــدان  شــهر  اســالمی  شــورای 
نشســت تأکیــد کــرد: گردشــگری در همــدان نیــاز بــه 

تعامل و همکاری همه جانبه دارد.
ســید مســعود عســگریان بــا اشــاره بــه وضعیــت 
شــهر  شــورای  اســت:  معتقــد  کرونــا،  جهانــی  بحــران 
همدان اقدامات حمایتی مناســبی را از ابتدای امسال 

بــرای تمامی مشــاغل و شــهروندان داشــته اســت که 
اینهــا هــم می توانــد در حــوزه گردشــگری و  از  پیــش 
تقویت آن، همچنین حمایت از حوزه سرمایه گذاری  و 
صنایع کوچکی که توسط مردم اداره می شود، گام های 

مؤثری بردارد.
در  شــهروندان  بــه  یاری رســانی  کــرد:  اظهــار  وی 
حوزه های مختلف به ویژه فعاالن عرصه گردشــگری و 
ســرمایه گذاری که با توجه به شــرایط پســاکرونا آسیب 
کــه مــورد توجــه  بــوده  امــر ضــروری  جــدی دیده انــد، 

مجموعه مدیریت شهری نیز قرار گرفته است.
همفکــری  از  بایــد  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  عســگریان 

کــرد:  اعــالم  ببریــم،  را  بهــره  حداکثــر  صاحب نظــران 
بــه هرگونــه  شــورای اســالمی شــهر همــدان نســبت 
ح و پیشــنهاد ســازنده در راســتای تقویت صنعت  طــر
شــهروندان  و  شــهر  بــه  آن  منافــع  کــه  گردشــگری 

می رسد، مصوب خواهیم کرد.
 فتحی: به بهبود رونق اقتصادی و ســرمایه گذاری   �

امیدواریم
رئیــس کمیســیون خدمات شــهری شــورای شــهر 
همــدان نیــز بــا تأکیــد بــر اینکــه متأســفانه بی مهــری  
نســبت بــه ســرمایه گذار و مســؤوالن پیگیــر در ایــن 
حــوزه ســرمایه گذاری ملمــوس اســت، گفت: نســبت 
بــه بهبــود و رونــق اقتصــادی و ســرمایه گذاری ناامیــد 
آینــده  در  را  بهتــری  وضعیــت  امیدواریــم  و  نیســتیم 

شاهد باشیم.
علــی فتحی اظهار کرد: رونق صنعت گردشــگری در 
نهایــت رونق اقتصاد و ســرمایه گذاری را به دنبال دارد 
کــه در این راســتا بایــد بســترهای الزم را فراهم کنیم و 

حمایت های الزم را داشته باشیم.
مجیــدی: بهره گیــری از ظرفیــت مدیریــت  شــهری   �

برای رشد صنعت گردشگری
مدیرعامل شــرکت ســیاحتی علیصــدر همدان نیز 
تــی ایــن مجموعــه در حــوزه  بــا اشــاره بــه برنامه هــای آ
ســرمایه گذاری و گردشــگری، گفــت: با توجه بــه اینکه 
رویکــرد  محوریــت  بــا  گردشــگری  وضعیــت  امســال 
جهانــی بحران ویــروس کرونا، متفاوت تر از ســال های 
گذشــته اســت کــه ایــن مجموعــه گردشــگری هــم از 

وضعیت پساکرونا بی بهره نماند.
مهدی مجیدی از بازگشــایی مجموعه غار علیصدر 
از خردادمــاه امســال خبــر داد و افــزود: بــا توجــه بــه 
بحــران پیــش رو، آهنــگ بازدیدکننــدگان نیــز کاهــش 
یافتــه اســت؛ از این رو خردادماه امســال بــا 35 درصد 
کاهش بازدیدکننده نسبت به ماه مشابه آن در سال 

گذشته مواجه بودیم.
وی بــا تأکیــد بــر اعمال تخفیف هــای ویژه بــرای غار 
علیصــدر و ســایت اقامتــی و گردشــگری عباس آبــاد، 
ســایت  بــرای  مناســبی  و  جامــع  ح  طــر کــرد:  عنــوان 
گردشگری عباس آباد در حال تهیه است که 70 درصد 
آن در راستای جذب ظرفیت های جدید سرمایه گذاری 
آمــاده شــده و اواخر تابســتان امســال هم آغــاز به کار 

خواهد شد.
مجیــدی بــا بیــان اینکــه یک ســوم ســهم شــرکت 
شــهرداری  بــه  متعلــق  همــدان  علیصــدر  ســیاحتی 
همــدان اســت؛ بــر هم افزایــی و بهره گیــری از ظرفیــت 
حوزه مدیریت شــهری در راستای اعتال و رشد صنعت 

گردشگری و تولید ثروت در این حوزه تأکید کرد.
مدیرعامــل شــرکت ســیاحتی علیصــدر از آمادگــی 
کواریوم و زیپ الین در ســایت  شــرکت برای احــداث آ
اجــرای  گفــت:  و  داد  خبــر  عباس آبــاد  گردشــگری 
شــهرهای  در  آن  مشــابه  کــه  گردشــگری  ح  طــر ایــن 
مجموعــه  توســط  اســت،  بــوده  انزلــی  و  اصفهــان 
همدانــی عملیاتــی خواهــد شــد که در حــال مذاکره با 
اعضــای  امیدواریــم  البتــه  هســتیم؛  ســرمایه گذاران 
ایــن  در  مدیریت شــهری  مجموعــه  و  شــهر  شــورای 

حوزه، ما را یاری دهند.
شــهر  اســالمی  شــورای  روابط عمومــی  از  نقــل  بــه 
اقتصــاد،  کمیســیون  اعضــای  پایــان  در  همــدان، 
ســرمایه گذاری و گردشــگری و همچنیــن کمیته اقتصاد 
و ســرمایه گذاری مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای 
اســالمی شــهر همدان از وضعیت ســایت گردشــگری و 

اقامتی عباس آباد بازدید داشتند.

ح شد: در کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورا مطر

علیصدر  جهانی  ثبت  وعده 
شود تی  عملیا

مراجعه 289 بیمار مشــکوک به کرونا
در یک روز به مراکز درمانی همدان

کرونا در همدان 1616 نفر به  ابتالی 

گــروه خبــر همــدان: معــاون  هگمتانــه، 
درمان دانشــگاه علوم پزشــکی ابن ســینا از 
ابتــالی یک هزار و 616 نفر به بیماری کرونا در 
همــدان خبر داد و  گفت: 289 نفر مشــکوک 
درمانــی  مراکــز  بــه  شــنبه  روز  در  کرونــا  بــه 

مراجعه کرده اند.
جلیلــی  ابراهیــم  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
دیروز با اشــاره به وضعیــت بیماری کرونا در 
اســتان اظهار کرد: متأســفانه طی سه هفته 
اخیــر تعداد مبتالیــان کرونا در اســتان روند 

افزایشی داشته است.
اخیــر  روزهــای  طــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
 رونــد ابتــال ثابــت بــوده امــا نســبت 

ً
تقریبــا

بــه قبــل افزایــش داشــتیم که ایــن موضوع 
نگران کننــده اســت گفــت: از ابتدای شــیوع 
کرونــا تاکنــون 5 هــزار و 535 نفــر بــا عالیــم 
بیمارســتان های  بــه  مثبــت  و  مشــکوک 

استان مراجعه  کرده اند.
معــاون درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی 
ابــن ســینا بــا اشــاره بــه اینکــه 4 هــزار و 650 
نفــر از آنهــا ترخیص شــده اند و از این تعداد 
تســت یک هزار و 616 نفر مثبت اعالم شــده 
اســت ادامــه داد: طی شــنبه گذشــته 4 هزار 
اورژانس هــای  و  درمانگاه هــا  بــه  نفــر   93 و 

استان مراجعه کرده اند.
وی افــزود: از ایــن تعــداد 289 نفــر عالیــم 
مشــکوک بــه کرونــا داشــتند کــه 56 نفــر در 
بخــش عادی و 9 نفر در بخش مراقبت های 

ویژه بستری شده اند.
جلیلــی بــا بیــان اینکه در شــنبه گذشــته 
بســتری  بیمارســتان ها  در  نفــر   65  

ً
جمعــا

شــده اند خاطرنشــان کــرد: در مجمــوع 432 
بیمار مشــکوک و مبتال در بیمارســتان های 
 نسبت به 

ً
اســتان بستری هستند که تقریبا

ماه قبل 2.5 تا سه برابر شده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رونــد بیمــاری از 
لحــاظ ســرپایی و نیــز بســتری بیمــاران رو به 
افزایش اســت گفت: می طلبد مردم بیشــتر 
ج  رعایــت کننــد و بــدون دلیــل از منــزل خــار

نشوند و در مراکز شلوغ حضور نیابند.
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ابن ســینا با تأکید بر لزوم اســتفاده از ماسک 
کــرد: کنتــرل  از منــزل عنــوان  هنــگام خــروج 
بیمــاری کرونا بســتگی بــه رفتار مــردم دارد؛ ما 
هم ســعی می کنیم اقدامــات درمانی به موقع 
انجام دهیم اما مردم باید حافظ سالمتی خود 
باشــند چــون اگــر روند افزایــش یابــد در حوزه 

درمان نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.
فعــاًل  خوشــبختانه  کــرد:  تصریــح  وی 
مشکل خاصی در خصوص بستری بیماران 
نداریــم امــا اگــر مــردم رعایت نکننــد ممکن 
اســت مانند برخی از استان ها دچار مشکل 

کمبود تخت و پذیرش بیمار شویم.
جلیلــی بــا بیان اینکــه متأســفانه برگزاری 
افزایــش  باعــث  مجالــس  و  دورهمی هــا 
مبتالیــان شــده اســت بیــان کــرد: در حــال 
حاضــر بیشــترین عامل ابتــال را مجتمع های 

جمعیتی به خود اختصاص دادند.
وی در گفتگــو با فارس، بــا بیان اینکه در 
حــال حاضر اکثــر افراد در مراکــز تجمع مبتال 
می شــوند گفــت: در یکــی از مجالــس کــه در 
یکــی از نقــاط کشــور برگــزار شــده یــک نفر با 
وجــود علــم بــه بیمــاری در مجالــس حاضــر 
شــده و 120 نفــر را مبتــال کــرده که متأســفانه 
در همــدان هم شــبیه ایــن اتفاقات می افتد 

بنابراین مردم باید بیشتر رعایت کنند.
گفتنی است روز یکشنبه استاندار همدان 
در ســتاد اســتانی مقابله بــا کرونــا از نهادهای 
مسؤول خواست با کسانی که سالمت مردم 
را بــه مخاطــره انداخته یا مســؤوالن تاالرهایی 
کــه با وجود تأکید و هشــدار به صورت عمدی 
اقــدام بــه فراهم کــردن زمینه برگزاری مراســم 
می کننــد برخــورد کنند و اضافه کــرد: در زمینه 
استفاده علوم پزشکی از 50 تخت بیمارستان 
ارتش برای بستری بیماران کرونایی مکاتبات 
الزم صورت گرفته و قرار است اجازه بستری در 
این بیمارســتان از سلسله مراتب فرماندهی 

ارتش اخذ شود.

نمایشگاه مبلمان و چهلچراغ در همدان برپاست
مدیــر  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
عامــل شــرکت نمایشــگاه های بیــن المللی 
و  مبلمــان  نمایشــگاه  گفــت:  همــدان 
چهلچراغ بــا رعایت کامل توصیه های ایمنی 
و بهداشــتی در محل دائمی نمایشگاه بین 
عاشــورا  میــدان  در  واقــع  همــدان  المللــی 

برپاست.
گلی پــور  حمیــد  هگمتانــه،  گــزارش  بــه 
اظهــار کــرد: بر اســاس مصوبات ســتاد ملی 
مقابلــه با کرونا و ســتاد اســتانی و بــا رعایت 
کامل دستورالعمل های بهداشتی اقدام به 

برگزاری نمایشگاه مبلمان کرده ایم.
وی با بیــان اینکه افرادی که قصد حضور 
در نمایشــگاه را دارنــد بایــد با تمــاس تلفنی 
حضــور خــود را اعالم کنند، تصریــح کرد: این 

روش بــرای جلوگیــری از ازدحــام جمعیــت و 
مدیریــت هرچــه بهتــر حضــور مــردم در این 

مکان است.
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های بین 
المللی همدان با تأکید بر اینکه از ورود افراد 
بدون ماسک به داخل نمایشگاه جلوگیری 
می شــود، اظهــار کــرد: همــه بازدیدکنندگان 
پیــش از ورود مورد غربالگری و تب ســنجی 

قرار می گیرند.
مدیر عامل شــرکت نمایشــگاه های بین 
المللــی همــدان بــا تأکیــد بــر اینکه ســاعات 
ازدحــام  از  جلوگیــری  بــرای  هــم  را  بازدیــد 
جمعیــت افزایــش داده ایــم، گفــت: بازدیــد 
تــا 22 در  از ســاعت 16  کننــدگان می تواننــد 

نمایشگاه حاضر شوند.

خبـــــــــــــــر
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مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان:

بانک اطالعاتی قهرمانان و 
نشان آوران استان همدان 

تدوین شد
ورزش  مدیــرکل  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
و جوانــان اســتان همــدان بــا اشــاره بــه تدوین 
بانــک اطالعاتی قهرمانــان و نشــان آوران گفت: 
از  تجلیــل  مراســم  دولــت  هفتــه  بــا  همزمــان 
نشــان آوران و قهرمانــان اســتان همــدان برگزار 

می شود.
برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  جهانشــیر  محســن 
نشــان آوران  و  قهرمانــان  از  تجلیــل  همایــش 
دلیــل  بــه  گذشــته  ســال  کــرد:  اظهــار  همــدان 
مراســم  مالــی  محدودیت هــای  و  مشــکالت 
اســتان  نشــان آوران  و  قهرمانــان  از  تجلیــل 

همدان برگزار نشد.
مربیــان  نشــان آوران،  از  تجلیــل  افــزود:  وی 
ج  ار راســتای  در  اســتان همدان  برتــر  داوران  و 
و  اســت  آن هــا  پشــتکار  و  تــالش  بــه  نهــادن 
برنامه ریزی ها به ســمت برگزاری این مراســم در 

سال جاری است.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان همــدان 
با اشــاره بــه برگزاری این مراســم گفت: امســال 
از  تجلیــل  مراســم  دولــت  هفتــه  بــا  همزمــان 
نشــان آوران و قهرمانــان را بــه صــورت ویــژه و با 

شکوهی خاص برگزار خواهیم کرد.
جهانشــیر عنوان کرد: بانک اطالعاتی دقیقی 
از قهرمانان و نشــان آوران اســتان همدان تهیه 
کرده ایــم تــا بتوانیــم اقدامــات مثبتــی را انجــام 

دهیم.
وی بــا اشــاره بــه حمایــت اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان همدان از ورزشــکاران مســتعد 
هیأت هــای  مســتعد  ورزشــکاران  کــرد:  بیــان 
ورزشــی که شــانس کسب ســهمیه در المپیک 
و بازی هایــی آســیایی را دارنــد ماهیانــه حداقــل 
مبلغ 500 هزار تومان کمک هزینه از اداره ورزش 

دریافت می کنند.
به نقل از مهر،مدیرکل ورزش و جوانان استان 
همــدان عنــوان کــرد: حمایــت مــادی و معنــوی از 
ورزشکاران مستعد استان همدان در دستور کار 
است و تا راه یافتن به المپیک و بازی های آسیایی 

این حمایت ها ادامه خواهد داشت.

ضرورت تقویت ورزش 
باستانی مالیر با استقاده از 

تجارب پیشکسوتان

مســؤول  ســپهری  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
اداره ورزش و جوانــان مالیــر الزمــه گســترش و 
تقویــت ورزش هــای پهلوانــی و زورخانــه ای این 
شهرســتان را استفاده از تجارب پیشکسوتان, 
موجــود  ظرفیت هــای  و  کارآزمــوده  مربیــان 

درسایر دستگاه های اجرایی عنوان کرد.
ریاست و اعضاء هیأت پهلوانی و زورخانه ای 
و  اداره ورزش  در  بــا حضــور  شهرســتان مالیــر 
جوانــان بــا ســپهری مســؤول ایــن اداره دیــدار 
کســب  افتخــارات  و  فعالیت هــا  تشــریح  بــه  و 
ایــن  مشــکالت  و  مســائل  و  شــده،ظرفیت ها 

هیأت پرداختند.
در ایــن دیــدار هوشــنگ صحرانــورد رئیــس 
هیــأت پهلوانــی و زورخانــه ای شهرســتان مالیر 
ضمــن تبریــک دهه کرامــت و انتصاب ســپهری 
اداره ورزش  بــه عنــوان سرپرســت و مســؤول 
و جوانــان ایــن شهرســتان به تشــریح عملکرد، 
فعالیــت هــا، افتخــارات، ظرفیت ها و مســائل و 
مشکالت موجود در این رشته ورزشی پرداخت 
و خواســتار همــکاری و مســاعدت های الزم در 

زمینه رشد و اعتالی این ورزش کهن شد.
جوانــان  و  ورزش  اداره  مســؤول  ســپهری 
شهرستان مالیر نیز ضمن خیر مقدم، استفاده 
کارآزمــوده  مربیــان  و  پیشکســوتان  تجــارب  از 
و ظرفیت هــای موجــود در ســایر دســتگاه های 
از  حمایــت   

ً
خصوصــا شهرســتان  در  اجرایــی 

قهرمانان ارزنده را الزمه تقویت و گســترش این 
ورزش در ســطح شهرســتان دانســت و تأکیــد 
کــرد: انتظار دارم با جــذب جوانان و نوجوانان به 
ورزش باستانی باعث رونق و بالندگی آن گردید.
وی در پایــان صحبت هــای خود از تالش ها و 
زحمات ریاســت و اعضاء و همه پیشکســوتان، 
مربیــان و قهرمانان ورزش باســتانی تشــکر کرد 
و از آنها خواســت تا با برگزاری جلســات متعدد, 
فرهنگــی  متنــوع  برنامه هــای  برگــزاری  و  اجــرا 
طــول  در  مختلــف  مناســبت های  بــه  ورزشــی 
ســال , در دو بعــد همگانــی و قهرمانــی موجــب 
گســترش این رشــته ورزشــی ایرانی، باســتانی و 

مذهبی شوند.

خبـــــــــــــــر

اســتان  داوری  ســطح  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
همــدان بــه همــت بــرادران حیــدری و دیگــر داوران 
نامــدار اســتان در شــرایط بســیار خوبــی قــرار دارد. 
»بیــژن حیدری« یکــی از داوران نامدار کشــورمان به 

شمار می آید که اهل شهرستان اسدآباد است.
بیــژن حیــدری زاده 30 تیــر 1359 در شهرســتان 
اسدآباد، داور ایرانی فوتبال است. او در سال 1378 
داوری را آغاز کرده  و در سال 1385 درجه ملی خود را 
کادمی باشــگاه پرسپولیس دریافت کرده است.  از آ
او دارای مــدرک دکتــرای پزشــکی عمومی و تخصص 
جراحی ارتوپدی نیز هســت و در کنار داوری فوتبال، 
ایــن  بــا  گفت وگویــی  ایســنا  می کنــد،  نیــز  طبابــت 
داور بیــن المللــی ترتیــب داده اســت کــه در ادامــه 

می خوانید.
شــما اهل شهرســتان اسدآباد اســتان همدان   �

هســتید و در حــال حاضــر از داوران نامــدار فوتبال 
بــا  را  شــما  مــردم  بیشــتر  می شــوید،  محســوب 
ع کردید.  شهرآوردها شناختند. چطور داوری را شرو

چه شد که اصاًل به فکر قضاوت فوتبال افتادید.
»عالقــه شــخصی بــه فوتبال بــازی کردن داشــتم 
امــا به صــورت حرفه ای بــازی نمی کــردم. در آن زمان 
صــالح را بــر ایــن دیــدم کــه در ســن 21 ســالگی وارد 
کــردم ممکــن اســت  بــا خــودم فکــر  داوری شــوم. 
بازیکــن موفقــی نشــوم. با عالقــه کامل وارد شــدم. 
هــم من و هم برادرم پیام حیدری. پیام فوتبال را به 
صــورت حرفه ای بازی می کرد که البته کنار گذاشــت 
و بــه ســمت داوری آمــد. فوتبــال من هم در ســطح 

دانشگاهی بود«.
پیشــرفت و رســیدن به این سطح باال از شهری   �

مثل اسد آباد سخت نبود؟
ســختی های  و  بــود  ســخت  صددرصــد  »بلــه 
زیــادی کشــیدیم. مــن و پیــام خیلــی کمتــر از چیزی 
کــه بودیــم به چشــم آمدیم. موانعــی برای مــا ایجاد 
شــد. نمی خواهــم اســم ببــرم و خاطــر کســی را آزرده 
خ داد  کنــم و نبش قبر انجام دهم. خیلــی اتفاقات ر
کــه باعث شــد ما دیرتــر به ســطح اول فوتبال ایران 
و آســیا نزدیک شــویم. بــا توجه بــه توانایی هایی که 
از خودم و پیام می شناســم، می توانســتیم در زمان 

سریع تری بین المللی شویم«.
پزشــکی در کنــار داوری چطــور اســت؟ ترکیــب   �

ایــن دو کنــار هم خیلی ســخت و پراســترس به نظر 
می رسد؟

 ســخت اســت، به ویژه که جراح ارتوپدم و 
ً
»واقعا

تحت فشار و استرس برای مریضم هستم. فوتبال 
هــم کــه قبــل و حیــن و بعــد بــازی اســترس دارد و 
نبایــد اشــتباهی کنیــم که باعــث آزرده خاطر شــدن 
هــواداران تیم های مختلف شــویم. بــه این موضوع 
عــادت کــردم و اصــاًل هــم از انتخــاب هــر دوی آنها با 

هم پشیمان نیستم، از هر دو کارم راضی هستم«.
را   � پرهیجــان  زندگــی  شــما  واقــع  در  پــس 

می پسندید؟
»شخصیتی هستم که عالقه به جنب و جوش و 
هیجان دارم. زندگی ایســتا را دوست ندارم، دوست 
دارم بیمارســتان باشــم، رفــت و آمــد بــا خانــواده و 
فامیل داشــته باشــم، فوتبال جریان داشــته باشد. 

 در دوران کرونا خیلی اذیت شدم«.
ً
شخصا
خیلــی جالــب اســت کــه شــما قبــاًل اشــاره کرده   �

بودید در حین مداوا بیماران با شما بحث می کنند 
یا حتی در جاها دیگر هم همینطور است.

»این اتفاقات خیلی عادی اســت و در هر قشر از 
داوران اتفاق می افتد. انتظار من این است که چون 
هایشــان  مریضــی  و  مشــکالت  از  هســتم  پزشــک 
 
ً
بگوینــد امــا آنهــا از فوتبــال شــروع می کننــد. واقعــا

عالقمنــدی مــردم را کــه می بینــم متوجــه می شــوم 
فوتبــال جــزء و بخــش مهمــی از زندگی مردم اســت 
بنابرایــن در روزهــای کرونایی اصاًل انــگار جای خالی 

چیزی در زندگی همه ما حس می شد«.
هنــوز   � بگوییــد.  مــا  بــرای  هــم  داوران  درآمــد  از 

وضعیــت نابســامانی وجــود دارد؟ نســبت بــه داور 
کشورهای دیگر در چه سطح از درآمد هستید؟

»درآمد داوران در مقایســه بــا بازیکنان و مربیان 
به حساب نمی آید. کشورهای دیگر در این موضوع 
خیلــی بهتــر از مــا هســتند. مــا کــم و بیــش باهم در 
داوران  پرســیدیم.  یکدیگــر  از  و  هســتیم  ارتبــاط 
کشــورهای دیگر با ســه قضاوت در ماه می توانند 7 
تــا 8 هزار دالر درآمد داشــته باشــند که بــا این مبلغ 
حتــی می توانند امورات زندگی خود را بدون داشــتن 
حــوزه  کشــور های  مثــل  بگذراننــد،  دیگــری  شــغل 

خلیج فارس.
شــما بهترین داور باشید، شرایط مناسب باشد 
و ســه بازی هم در لیگ برتر را برای قضاوت داشــته 
باشــید، درآمد آن حتی کفاف حقوق کارگری ساده را 
هــم نمی دهد. همه ما از یک بدنه فوتبال هســتیم 

و امیدوارم اوضاع مالی داوران نیز درست شود«.
حس شما بعد از شنیدن اینکه اولین قضاوت   �

خود در شهرآورد را انجام خواهید داد، چه بود؟
 مثــل تمــام داوران کشــور خوشــحال 

ً
»مطمئنــا

شــدم. همه داوران، بدون شک دوست دارند دربی 
داوری  نشــان  را  آن  حتــی  شــاید  کننــد.  قضــاوت  را 
کشــور می دانند. بــازی اول داور چهــارم بودم و قبل 

از آن بازی هــای بزرگ و بازی های دو تیم را ســود زده 
بــودم و اســترس کمتری نســبت به افــراد کم تجربه 
داشــتم چون تجربه کافی را داشــتم. بعــد هم که در 

دو بازی شهرآورد داور اصلی بودم.
اســترس برای داور فقط برای عدم اشــتباه است 
کــه هــواداران و عوامل آن تیم از اشــتباه داور ضربه 
نبیننــد و ناراحــت نشــوند. داور جماعــت اصاًل اهل 
شــو و نمایــش نیســت، دوســت دارد کــم حاشــیه 

باشد و عملکرد خوبی از خود برجای بگذارد.
داوران بعد از بازنشســتگی یا قبل تر از آن طبق   �

قانون فیفا می توانند اشــتباهات قبلی خود را بیان 
کنند؟

حــق  داوران  ای اف ســی  و  فیفــا  قوانیــن  طبــق 
اظهارنظر درباره اشــتباهات قبلی خود را تا زمانی که 
بازنشســته نشــده اند، ندارند. حتی اگر به نظارت یا 
نمایندگی فدراســیون هم برســند صحیح نیست و 
باید کاماًل از بدنه فوتبال جدا شده باشند تا در حد 

یک خاطره در برنامه ای یا محلی تعریف کنند.
نظر شــما در رابطه با دو شــهرآورد که داور اصلی   �

آن بودید، چیست؟ حاشیه ها و جنجال های زیادی 
پیرامــون شــما بــوده اســت. از هــواداران اســتقالل 
صحبت هــای  حتــی  هــا،  پرسپولیســی  تــا  بگیریــد 
عجیــب یحیــی گل محمدی یــا واکنش هــای فرهاد 

مجیدی و بقیه فوتبالی ها.
ایــن  کــه انســان قضــاوت می کنــد  »تــا مواقعــی 
حرف هــا وجــود دارد. مــن هــم خــودم وقتــی جــوان 
بــودم هــر وقت فوتبــال و به ویــژه بازی هــای ملی با 
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس ماننــد کشــورهای 
عربی را می دیدم و بازی های ایران را تماشا می کردم، 
تصــورم این بود که عمده مشــکل ما در بازی با آنها 
داوری اســت اما وقتی وارد این موضوع شدم دیدم 

اینطور نیست«.
صحبت هــای شــما مــا را به یــاد بحــث داوری در   �

بــازی ایران و ژاپــن در اواخر دوران کــی روش می برد 
کــه بازیکنان ما بازی را رها کرده و مشــغول اعتراض 
به داور شدند، بازی ادامه پیدا کرد و ما گل خوردیم.

دســت  ایــن  از  و  اســت  همیــن  منظــورم  »بلــه، 

مثال هــا در فوتبال خودمان زیاد اســت چون وقتی 
 دوســت ندارید 

ً
هوادار تیم با بازیکنان باشــید، قلبا

بازیکنــان  یــا  فنــی  کادر  برگــردن  را  باخــت  تقصیــر 
بیندازیــد. حتــی من هم قبل از شــروع داوری اینطور 

فکر می کردم.
هر داور شرافت و وجدانش برایش مهم است. 
خدا به سر شاهد است اصال برای من یک بازی هم 
نبوده که بخواهم با شرایط روانی بد یا شرایط ذهنی 
بد نســبت به تیم، بازیکن یا مربی وارد بازی شوم تا 

تیمی از سمت داوری ام لطمه بخورد«.
 می تــوان بــه قطعیــت گفــت قشــر   �

ً
پــس واقعــا

داوری ما مظلوم ترین قشر فوتبال ایران هستند.
بله، واقعا همین اســت. داوران مظلوم هستند. 
خــود شــما زمانی کــه فوتبــال بــازی می کنیــد و حتی 
وقتــی یــک نفــر را بــه عنــوان داور قــرار می دهیــد، او 
دوســت شماســت، حتی به او هم اعتراض می کنید 
و می گوییــد اشــتباه کردید. من هم بــه تمام نظرات 
احتــرام می گــذارم چــون در جوانــی مثــل هــواداران 

فوتبال فکر می کردم.
چرا شرایط داوری برای شما اینگونه پیش رفته   �

و چــرا جــو ورزشــگاه های مــا بــرای قشــر داوران این 
قدر اسفناک است؟ چرا اعتراضات بازیکنان ما زیاد 

است و روز به روز هم بیشتر می شود؟
متأســفانه ایــن فرهنگــی اســت کــه جاافتــاده و 
مشــکل ریشــه ای اســت و بــا یــک روزه یــا دو روزه 
درســت نمی شــود. بایــد بنیانی نــگاه کــرد. داور هم 
مثــل مربــی و بازیکــن بــه دنبــال بهتریــن عملکــرد 
خ دادن  اســت. نظــارت هــم بــر روی مــا در صــورت ر

اشتباه وجود دارد.
اهل شــعار نبوده و ایده آل گرا هم نیستم بلکه 
بیشتر اهل واقع بینی هستم اما تا زمانی که انسان 
و  دارد  وجــود  اعتــراض  همیشــه  می کنــد  قضــاوت 

امیدواریم که این موضوع روز به روز کمتر شود.
تحریــک از ســمت بازیکنــان مــا بــر روی داوران   �

ایرانی چگونه است؟
از  خیلــی  یــا  رونالــدو  مثــال  عنــوان  بــه 
بــا  معمــواًل  تاریــخ  و  دنیــا  بــزرگ  فوتبالیســت های 

حــرکات خــود در لحظات بازی و پرســتیژی که دارند، 
بــه اصطالح خودمــان می توانند بــر روی مخ داور رژه 
برونــد، داوران مــا و حتــی جهان چــه برنامــه ای برای 

این موارد دارند.
داوران نبایــد بــا ذهنیــت منفــی بــر روی عوامــل 
برداشــت  تــا  شــوند  مســابقه  وارد  تیم هــا  اجرایــی 
بدی از حرکات افراد باشــگاه ها در هر لحظه داشــته 
باشــند امــا همیشــه توصیــه می شــود خصوصیات 
یــا حتــی  و مربیــان  بازیکنــان  رفتــاری و شــخصیتی 
شــرایط را از قبــل بســنجند و اطالعــات کاملــی جمع 

کنند.
پــس یعنی داوران حتی بیشــتر از یک گزارشــگر   �

فوتبال، قبل از بازی اطالعات جمع می کنند.
بلــه، ایــن هــم صحبت فیفاســت کــه مــا داوران 
حرفــه ای حتی بایــد شــرایط تیم ها و بازی هــای قبلی 
آنها را ببینیم تا متوجه شــویم برنامه ریزی تمرینات 
مــا چگونه براســاس بازی های پیــش رویمان پیش 
بــرود. بایــد ببینیــم یــک تیــم چطــور بــازی می کنــد. 
ســرعتی یــا اســتقامتی اســت، دفاعــی یــا تهاجمــی، 
دروازه بانش پرتاب بلند دارد یا خیلی از این دســت 
مــوارد بــرای کنتــرل و تســلط داور بر روی بــازی مهم 
اســت. بایــد بفهمیــم تیم هــا که چــه تعــداد بازیکن 
ســرعتی دارند تا حرکات انفجاری خــود را پیش بینی 
 به اطالعــات خیلــی زیادی 

ً
کنیــم بنابرایــن مــا دقیقــا

نیاز داریم.
و  مســابقه  وارد  اطالعــات  بــدون  داوری  هیــچ 
جریــان بــازی نمی شــود. تمرینــات داوران حرفــه ای 
بــر مبنــای بازی هایــی اســت که دارنــد. داوران قشــر 
مظلومی هســتند که بیشــترین فعالیت ممکن اما 
کمتریــن درآمــد را دارنــد و تحت شــدیدترین فشــار 

فوتبالی و رسانه ای قرار دارند.
همیــن کرونــا نشــان داد چقــدر زندگــی بــاارزش 
از رفتارهــا و نگــرش  یــک ویــروس خیلــی  اســت و 
مــردم را تغییــر داد. مــن خودم به شــخصه عالقه ای 
بــه فوتبــال بــدون تماشــاچی نــدارم و بازی هایــی بــا 
تماشاچی کمتر را برای قضاوت، در اولویت های آخر 

می دانم.
در   � داوران  بــرای  وکالیــی  و  حقوقــی  مشــاوران 

شرایط نامناسب وجود دارد؟
کمیتــه  انضباطــی،  کمیتــه  فدراســیون،  در  بلــه، 
اگــر  امــا  دارد  وجــود  مــوارد  همگــی  در  و...  اخــالق 
جواب مســؤوالن ما قاطع تر و محکم تر باشد موارد 

 کمتر خواهد شد.
ً
نامناسب در داوری ما قاعدتا

قوانیــن  و  داوری  فوتبــال،  پیگیــر   
ً
واقعــا مــردم 

این حوزه ها هســتند. فهم خوبــی دارند. من خودم 
بــه شــخصه در محــل کار و ارتبــاط بــا مــردم متوجــه 
اطالعــات بــاال و بــه روز خیلــی از آنهــا در ایــن زمینــه 
شــده ام. معــدود افــراد نادرســتی مــردم را تحریــک 
می کنند. این جو وقتی شروع شود زنجیره وار ادامه 
پیدا خواهد کرد، یعنی اگر کسی این کاره هم نباشد 
 علیــه داوران 

ً
ممکــن اســت جوگیــر شــود و قاعدتــا

شعارهای نادرست و زشتی سر بدهند.
کرونــا خیلی آموزش ها به ما داد و مردم ما خیلی 
مســائل را در این دوران سخت و طاقت فرسا درک 

کردند.
*شــما کــدام اشــخاص را در قشــر داوری و هــم   �

صنفی های خود می پسندید؟
نمــی توانم اســم ببــرم چــون همــه داوران خوب 
هســتند و در ســطح باالیی قــرار دارنــد و اینکه فقط 
اســم چنــد نفــر را بگویــم بــی احترامــی بــه خیلــی از 

داورهای قدر کشور است.
چگونــه   � آســیا  بــه  نســبت  مــا  داوری  وضعیــت 

است؟
شــک نکنیــد داوران مــا فراتــر از آســیا هســتند، 
حتــی داورانــی چون علیرضا فغانی باالتر از آســیا هم 
قــرار دارند که در جام جهانی با عملکرد بســیار عالی 

حضور داشته است.
در گذشــته بیشــتر داوران ما فوتبالیست های   �

بازنشسته بودند.
چون آن موقع محدودیت فکری وجود نداشــت 
داوری  االن  بــود.  کمتــر  حرفــه ای  افــراد  تعــداد  و 
حرفه ای است و داوران با چشم باز داوری می کنند.

تا چند سالگی داوری می کنید؟  �
مصدومیــت،  نمی کنــد،  مشــخص  چیــز  هیــچ 
مشــکالت، شــرایط، کشــش، اتفاقــات زندگــی یا هر 
چیــز دیگری تعییــن کننده اســت و االن نمی توانم 
بگویــم تــا چــه ســنی داوری می کنــم اما تــا زمانی که 
قوانین فیفا اجازه دهد و تا زمانی که در اوج باشم، 

هســتم. هدفــم ایــن اســت کــه در اوج خداحافظی 
کنم.
قرار بود قضاوتی در ســطح آسیا و برای تیم های   �

چینی داشــته باشــید که کرونا مانع اجرای مســابقه 
ع  شــرو صــورت  در  را  مســابقه  آن  قضــاوت  شــد. 

ممکن است انجام دهید؟
هنــوز  ای اف ســی  نــدارم.  خبــر  اصــاًل  راســتش 
مشخص نکرده که قرار است چه تمهیداتی صورت 
صــورت  بــه  مســابقات  می زنــم  حــدس  امــا  بدهــد 
مجتمع برگزار شــود، یعنی کشــور به کشــور نباشــد 
و تعــداد بازی هــای هر گروه در یک کشــور مشــترک 

برگزار شود.
ع می شود؟  � وی ِای آر در ایران از چه زمانی شرو

شــود.  فراهــم  امکانــات  و  زیرســاخت ها  بایــد 
امیدوار هســتم کشور ما هم مثل بقیه دنیا داشته 
باشــد تــا هــم داوران و هــم بازیکنان تجربــه وی ِای آر 
را داشــته باشند، مثل کشــورهای حرفه ای باشیم و 
از فوتبــال حرفه ای جا نمانیم. اشــتباهات هم کمتر 

می شود.
و   � منتقــدان  می پســندید؟  را  وی ِای آر   

ً
شــخصا

موافقان بسیاری دارد.
، مــن هــم  اگــر نظــر شــخصی مــرا بخواهیــد خیــر
نمی پســندم. هیجــان بازی را نابــود می کند و باز هم 
خ دهد امــا با این  ممکــن اســت اشــتباهات در آن ر
، بیشــتر  وجــود باز هــم کمک می کند حق به حق دار

برسد. من خودم، شخصا به خاطر کم کردن هیجان 
فوتبال وی ِای آر را دوست ندارم.

جهانــی   � جــام  در  قضــاوت  بــرای  شــما  شــانس 
بعدی چقدر است؟

نیســتم،  ناامیــد  مــن  باشــیم،  بیــن  واقــع  بایــد 
همیشــه تالشــم را کــرده ام و روز بــه روز هــم خــودم 
را آماده تــر از همیشــه در فوتبــال قــرار می دهــم امــا 
بعضــی مســائل اجتنــاب ناپذیــر اســت و در اختیــار 
مــن نیســت. اصاًل ممکن اســت شانســی نداشــته 
باشــم و گزینــه دیگــری باشــد. مثــاًل در حــال حاضــر 
علیرضا فغانی، نماینده ایران در جام جهانی اســت. 
هیچ فرقی نمی کند چه کسی باشد. مهم این است 
کــه ایران یــک نماینده خوب در جام جهانی داشــته 

باشد.
کشــور  از  ج  خــار بازی هــای  در  کــردم  مــن ســعی 
بهترین قضاوت خود را به نحو احســن انجام دهم. 
 خوشحال 

ً
اگر این شــانس را داشته باشم که واقعا

کننده اســت چــون من در شــروع داوری هیچ وقت 
فکــر نمی کــردم بــه ایــن ســطح برســم و داور بیــن 
المللی شوم بنابراین سعی می کنم در آمادگی کامل 

باشم.
شــما هم بــه فکر رفتــن از ایران و کســب درآمد   �

ج از ایران هستید؟ بیشتر در خار
خیــر اصــاًل و تا االن به این موضــوع فکر نکردم و 
خ بدهد. با توجه به شــرایط پزشــکی،  فکر نمی کنم ر
زندگــی و شــرایط داوری ام در ایــران، اصــاًل بــه ایــن 
موضــوع فکــر نمی کنــم. از ایــران و شــرایطی کــه در 

شهر خودمان دارم، راضی هستم.
از وضعیــت فعلــی کرونــا و نقــش آن در ورزش   �

کشــور بگویید. آیا تســت پی ســی آر از داوران گرفته 
می شود؟

بله، این قانونی اســت که از سمت فیفا و ای اف 
ســی بــرای تمــام عوامل اجرایی اعمال شــده اســت 
کــه داوران هــم جــزء ایــن دســته هســتند هماننــد 
هــر  اعضــای  دیگــر  و  تــدارکات  مربیــان،  بازیکنــان، 

باشگاه فوتبال.
تســت پی ســی آر منفــی بــرای شــخصی کــه دچــار 
نشــان  می توانــد  نیســت  کرونــا  نشــانه  و  عالمــت 
 در 

ً
دهنــده ایــن باشــد که شــخص موردنظــر دقیقــا

همــان لحظــه بیمــاری را نــدارد. اگــر تســت مثبــت 

باشــد باید تا درمان و منفی شــدن تســت جدید در 
قرنطینــه خانگی قــرار بگیرند.در واقع این تســت در 
مواقعــی فایده دارد که شــما کرونــا گرفته اید و حال 
شــما خــوب شــده اســت امــا می خواهیــد وضعیت 

خود را چک کنید که در چه حالی هستید.
حــوزه   � در  داوران  و  فوتبالیســت ها  وضعیــت 

چطــور  کرونایــی  روزهــای  در  را  جســمانی  آمادگــی 
ارزیابی می کنید؟

بایــد از ایــن دیــد نــگاه شــود کــه یک اســتراحت 
اجباری برای همه ایجاد شــد. از نظر استراحت کافی 
و تغذیــه همه در ســطح خوبی هســتند و روالشــان 
مانند گذشــته اســت. شــاید کمی آمادگی جسمانی 
 همه تمرین های خود 

ً
پایین آماده باشــد اما قاعدتا

را داشــتند. چنــدی پیــش هــم در تمرینــات داوران، 
آمادگــی جســمانی داوران را دیدیم که خوشــبختانه 
جســمانی  آمادگــی  در  و  نداشــتند  بدنــی  ضعــف 

مطلوبی به سر می بردند.
تمرینات شما به صورت رسمی از چه زمانی آغاز   �

می شود؟
المللــی  بیــن  داور  حیــدری،  پیام)پیــام  بــا  مــن 
فوتبــال ایــران( بــرادرم در زمان هایی از ســطح شــهر 
کــه ترددی وجود نداشــته، مثاًل بیرون شــهر باشــد، 
آســفالت باشــد یا حتی زمین خاکی باشــد، تمرینات 
اختصاصی خود را انجام می دادیم چون زمین چمن 
که بسته بود و کسی که مدام تمرین حرفه ای انجام 
می دهد نمی توانــد قبول کند که اصاًل تمرینی انجام 
ندهد و یکجا بنشــیند. حدســم این اســت که همه 
بازیکنان هم در آمادگی مطلوب هستند و تمرینات 

را به صورت نسبی داشته اند.
از برادرتــان پیــام صحبــت کنیــد کــه هــم ســوی   �

شــما حرکــت می کنــد و چند ســال از شــما کوچکتر 
 فوتبالی ها ممکن اســت شما را با هم 

ً
اســت. بعضا

در خالل مسابقات فوتبالی اشتباه بگیرند.
 در آینده به علت شــرایط سنی بهتر 

ً
پیام مطمئنا

ح خواهد شد. حتی ممکن است  خیلی بیشــتر مطر
 6-5 

ً
در جــام جهانــی هــم باشــد. بــرادرم پیــام حتمــا

ســال بعــد از بازنشســتگی مــن در داوری بــه خاطــر 
شرایط سنی اش ادامه می دهد. مهم این است نام 
ایــران و داوری خوب باشــد و فرقی ندارد من یا پیام 
باشــم. مهم نام کشــور اســت یا در ســطوح پایین تر 
به اســتان همدان برســیم و شهرســتان اســدآباد و 
حتی خانواده حیدری. مهمترین مســئله سربلندی 

است.
نصیحت شــما برای افراد کم تجربه و افرادی که   �

تازه می خواهند وارد عرصه داوری شوند، چیست؟
اولین چیزی که می گویم عالقمند باشــند و تمام 
جوانــب و شــرایط آن را درنظــر بگیرند. مثــل دوری از 
خانــواده، تمرینــات ســخت، ایســتا نبــودن در ایــن 
، رژیم هــای ســخت، زبــان انگلیســی، تســلط بــه  کار
قوانیــن، اصــول تمریــن کــردن کــه هــوازی باشــد و 
ســنتی نباشــد، حرفــه ای باشــد. فوتبــال روز بــه روز 
ســرعت بیشتری دارد و باید خود را هماهنگ کنند. 
اســترس بــرای خانــواده وجــود دارد، جــاده و رفت و 
آمدهــای پیاپــی، شــهرهای مختلــف با شــرایط آب و 
هوایــی متفاوت، ممکن اســت فرزند و همســر هم 
داشــته باشــند و مدت زیادی از آنها دور باشــند. اگر 
ســختی ها را می توانند تحمل کننــد بیایند و اگر فکر 
می کننــد بعــد از مدتــی ایــن کار را رها می کننــد اصاًل 
وارد نشوند تا وقتشان تلف نشود و مهمتر از همه 
اینهــا خیلی نترس و شــجاع باشــند. حــرف اول را در 

داوری شجاعت می زند.
در پایــان دوســت داریم نگرش شــما را نســبت   �

به آینده بدانیم و هر صحبتی که فکر می کنید باقی 
مانده است را می شنویم.

از خانواده ام و همسرم تشکر می کنم که شرایط 
ســخت مــرا درک می کنند. دوســت دارم تــا روزی که 
بتوانــم بــا صالبــت داوری کنــم یعنــی طوری نباشــد 
که کنار گذاشــته شــوم و خودم تا لحظــه آخر در اوج 
داوری باشــم و وقتــی کــه دیــدم ممکن اســت افت 

 خودم را در داوری بازنشسته کنم.
ً
کنم، شخصا

بیــژن  مصدومیــت  بــر  مبنــی  خبــری  تازگــی  بــه 
ح فوتبــال ایران در  حیــدری داور بیــن المللــی و مطر
فاصله چند ساعت تا شروع دوباره مسابقات لیگ 
نوزدهم منتشــر شد. حیدری که در کالس یک روزه 
داوران شــرکت کــرده و همپای ســایرین تمریناتش 
دچــار  گروهــی  تمریــن  ایــن  در  مــی داد،  انجــام  را 
مصدومیت زانو شــد و به همین خاطر مشکوک به 

پارگی مینیسک است.

ورزش

از خانواده ام و همسرم تشکر می کنم 
که شرایط سخت مرا درک می کنند. 

دوست دارم تا روزی که بتوانم با 
صالبت داوری کنم یعنی طوری نباشد 
که کنار گذاشته شوم و خودم تا لحظه 

آخر در اوج داوری باشم و وقتی که 
 
ً
دیدم ممکن است افت کنم، شخصا

خودم را در داوری بازنشسته کنم.

 در آینده به علت شرایط 
ً
پیام مطمئنا

ح خواهد  سنی بهتر خیلی بیشتر مطر
شد. حتی ممکن است در جام جهانی 
 5-6 سال 

ً
هم باشد. برادرم پیام حتما

بعد از بازنشستگی من در داوری به 
خاطر شرایط سنی اش ادامه می دهد.

ح فوتبال همدان: گفت وگو با دکتر بیژن حیدری داور مطر

شک نکنید داوران ایرانی
فراتر از آسیا هستند
کشور فکر هم نمی کنم و از شرایطم در شهر خودمان راضیم ج از  به زندگی در خار

هستند مظلوم  داوران 
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هگمتانــه، گــروه ســبک زندگــی - راضیــه مهری: 
 برای خیلــی از ما پیــش آمده اســت که گاهی 

ً
حتمــا

از خریــد کــردن بــرای خودمــان صرف نظــر کردیــم تــا 
بتوانیم با آن پول برای یکی از اعضای خانواده آنچه 
نیــاز دارد تهیــه کنیــم و یــا آن را بــرای کار مهم تریــن 
پس انــداز نماییــم. ایــن طــرز تفکــر و نحــوه عمــل 
و  می گیــرد  انجــام  والدیــن  توســط  اوقــات  بیشــتر 
نوعــی از ســبک زندگــی را تعریــف می کنــد کــه در آن 
از خودگذشــتگی و توجــه بــه دیگران در حــد باالیی 

است.
بــه گزارش خبرنــگار هگمتانــه، اقتصــاد خانواده 
ج در  و بــه زبــان ســاده تر هماهنگــی بین دخــل و خر
یــک خانــواده می تواند ســبک زندگی خاصــی را برای 
اکثــر  در  چراکــه  دهــد؛  شــکل  خانــواده  آن  اعضــای 
خانواده هــا میزان درآمــد والدین ارتباط تنگاتنگی با 

نحوه گذراندن زندگی دارد.
طبقه بندی هــای  کــه  اســت  اســاس  همیــن  بــر 
اقتصــادی در جامعــه بــه تقســیم بندی خانواده هــا 
معمولــی،  مرفــه،  خانواده هــای  عناویــن  تحــت 
کم درآمد و اقشــار ضعیف منجر می شــود و بر طبق 
ایــن تعریف، ســبک های مختلفــی نیز بــرای هر نوع 

زندگی شکل می گیرد.
در جامعــه مــا نیــز ســطح زندگــی طبقــات مرفــه 
بــا مشــاغل پردرآمــد بســیار باالتــر از ســطح زندگــی 
مشــاغل کم درآمــد و طبقــات معمولی قــرار گرفته و 
بــر طبــق همیــن مســأله چند نــوع ســبک زندگی در 
جامعه دیده می شود که هرکدام به سمت متفاوتی 

می رود.
 نوع لباس پوشیدن، نحوه گذراندن اوقات 

ً
قطعا

، میــزان تحصیــالت و  فراغــت، ســبد غذایــی خانــوار
فعالیت هــای  بــه  توجــه  فرزنــدان،  تحصیــل  محــل 
جســمانی، پرداختن به امــور مختلف و... که همگی 
ســبک زندگی را تعریف می کند بــرای افراد پردرآمد و 

کم درآمد کاماًل متفاوت است.
شــخصی کــه درآمــد مناســبی داشــته باشــد بــه 
راحتــی می تواند مــواد غذایی کاملی را بــرای خانواده 
خود تهیه کند، اعضای خانواده خود را به ســفرهای 
مختلــف ببــرد و یــا فرزنــدان خــود را در کالس هــای 
آموزشــی و تفریحی مختلفی ثبت نام کند. این نحوه 
گذرانــدن زندگــی بــرای همــه افــراد جامعــه یکســان 

نیست.
از  نفــر  چنــد  بــا  هگمتانــه  گفتگــوی  ادامــه  در 
ســبک  از  کــه  می خوانیــد  را  همدانــی  شــهروندان 
زندگــی خود و ارتباط آن با مباحث اقتصادی ســخن 

گفته اند.
درآمدهای پایین و زندگی های دور از هم  �

خانم صادقیان 72 سال سن دارد و یک معلم 

بازنشســته اســت که با همســر بازنشسته اش در 
خانــه آپارتمانــی خــود زندگــی می کنــد. او کــه همــه 
فرزنــدان خــود را راهــی خانــه و زندگــی خودشــان 
کــرده، می گوید: امروز شــرایط اقتصادی برای همه 
 5 مــن  اســت.  شــده  گذشــته  از  ســخت تر  مــردم 
فرزنــد و 6 نــوه دارم کــه تا همین چند ســال پیش 
 هــر روز همــه آنهــا را می دیــدم. زندگی مــان 

ً
تقریبــا

طــوری بــود که هــر روز و یا یــک روز درمیــان آنها را 
بــرای غــذا خــوردن دور یک ســفره در خانــه خودم 
جمــع می کــردم و بســیار خــوش می گذشــت، امــا 
ســخت  زندگــی  و  گران تــر  غذایــی  مــواد  روز  هــر 
شــد تــا اینکــه حــاال بــرای تهیــه یک شــام ســاده و 
جمــع شــدن همــه فرزندانــم دور هــم بایــد هزینه 
درآمدهــا  متأســفانه  کنــم.  پرداخــت  ســنگینی 
پاییــن اســت و همیــن مســأله باعــث شــده دیگر 
نتوانیــم مثل گذشــته دور هم جمع شــویم و حاال 
زندگی هایمــان دور از هــم دنبال می شــوند و همه 

احوال پرســی ها تلفنی شده اند.

اینکه در گذشــته سبک زندگی ها به گونه ای بود 
کــه ســفره در خانه بــزرگ خانواده همــواره پهن بود 
و کوچکترهــا دور آن جمــع می شــدند ارتبــاط بســیار 
ج خانه داشت  زیادی با میزان درآمدها و دخل و خر

و متأسفانه امروز این امر ممکن نیست.

بی پولی سبک زندگی مان را عوض می کند.  �
سعید یک راننده تاکسی است که 31 سال سن 
دارد و می خواهــد هرچــه زودتــر تشــکیل خانــواده 
دهــد. او بــا شــکایت از درآمــد پاییــن مــردم و گرانــی 
بــازار می گویــد: مــن قبــاًل باشــگاه می رفتــم و ورزش 
را به شــدت دنبــال می کردم اما حاال بی پولی ســبک 
بــا  تمام وقــت  و مجبــورم  کــرده  عــوض  را  زندگــی ام 
تاکســی کار کنــم تــا بتوانــم پس انــدازی برای شــروع 
زندگی مشــترک داشته باشم. اوقات فراغت و همه 
ســاعت هایم را در تاکســی می گذرانــم تــا درآمــدم را 
بیشــتر کنــم بــه همیــن خاطــر خیلــی چــاق شــدم و 
روحیــه ام را از نظــر ظاهــر و قیافــه از دســت داده ام. 
همیــن مســائل باعــث می شــوند نــوع دیگــری بــه 
زندگــی نــگاه کنــم و بــه شــکل دیگــری روزهایــم را 

سپری نمایم.
سبک زندگی الکچری را می پسندم.  �

نگار دختر دبیرســتانی است که دوستانش او را 
مایــه دار صدا می زنند. او که بــا خیال راحت به آینده 

نــگاه می کند و با درآمد باالی پدرش به دوســتانش 
زندگــی  ســبک  مــن  می گویــد:  می فروشــد،  فخــر 
الکچــری را می پســندم و دلــم می خواهــد همیشــه 
فــرد  فراغتــم  اوقــات  گذرانــدن  و  نــوع پوشــش  در 
خاصی باشــم. زندگــی کوتاه تر از آن اســت که دنبال 
خواســته هایمان نرویم. باید هرچه دوست داریم را 
در زندگی تجربه کنیم و از آن لذت ببریم. من ســعی 
می کنــم عالیقــم را دنبــال کنم و وقتم را صرف شــاد 

زیستن کنم.
 زندگــی ســخت تــالش کــردن اســت بــه ســبک   �

دست فروشان
بــا  کــه  اســت  دست فروشــی  پســربچه  امیــر 
آدامــس  پیــاده رو  در  عابــران  بــه  فــراوان  اصــرار 
می فروشــد. او که تنها 10 ســال دارد از سختی های 
زندگــی اش صحبــت می کنــد و می گویــد: نمی دانم 
منظور شــما از ســبک زندگی چیســت اما می دانم 
زندگــی ما دســت فروش ها ســخت تــالش کردن و 
دوندگی اســت بــه ســبک خودمان. مــن تمام روز 
و شب دست فروشــی می کنم از درس هایم عقب 
خانه مــان  ج  خــر کمــک  مجبــورم  چــون  می مانــم 
باشــم. تعطیلــی و تفریــح خاصــی نــدارم امــا گاهــی 
اوقــات روی پــل عابــر پیــاده می نشــینم پاهایــم را 
از آن بــاال آویــزان می کنــم و این طوری چنــد دقیقه 

اســتراحت می کنم. همین.
را   � زندگــی  ســبک  می توانــد  خانــواده  اقتصــاد 

دگرگون کند.
اثــر  انســان ها  هویــت  بــر  خانواده هــا  اقتصــاد 
می  گــذارد و ســبک زندگــی آنهــا را دگرگــون می کنــد. 
تنهــا در  بــه قله هــای موفقیــت  هرچنــد دســتیابی 
مســائل مالــی خالصــه نمی شــود و در تمــام طــول 
تاریخ شــاهد رشــد افراد موفق و الگوهای شایسته 
از مناطــق محــروم کشــورمان بوده ایــم امــا ســبک 
زندگــی، تأثیرات خود را از مباحث اقتصادی می گیرد 
تا آنجا که شاید در برخی مواقع نیز به سمت ویرانی 

پیش برود.
چگونگــی گذرانــدن زندگی با میــزان دغدغه های 
در  بنابرایــن  دارد،  انکارناپذیــری  رابطــه  فــرد  مالــی 
شــرایطی کــه مشــکالت اقتصــادی بــر دوش مــردم 
سنگینی می کند و فشار مالی بر اکثر خانواده ها آثار 
مخربی می گــذارد نمی توان توقع بروز ســبک زندگی 

ایده  آل را در خانواده ها داشت.
پــدر و مــادری کــه اکثــر ســاعات شــبانه روز را در 
بیرون از خانه به دنبال تأمین مالی و بهبود اقتصاد 
 ســاعات کمتری را در کنار 

ً
خانــواده می گذرانند قطعا

فرزنــدان خود خواهند گذراند و همین امر می تواند 
پایــه و بنیــان یک ســبک زندگی نامناســب بــرای آن 

خانواده را ایجاد نماید.

چگونه در زندگی های امروزی 
صرفه جویی کنیم؟

هگمتانه، گروه سبک زندگی: اگر می خواهید 
در زندگــی امروزی موفق باشــید بایــد روش های 

صرفه جویی و پس انداز کردن را بلد باشید.
بــه نوشــته پایــگاه خبــری صــدای ایــران، هیچ 
چیــز بــه انــدازه ولخرجــی آزاردهنده نیســت. این 
ویژگــی کــه متأســفانه در افــراد زیــادی بــه چشــم 
می خــورد باعــث می شــود پولــی را کــه بــه زحمت 
بــه دســت آورده انــد به آســانی از دســت بدهند، 
در حالــی که عــده دیگری از افراد ممکن اســت با 
میــزان درآمد بســیار کمتر همه نیازهــای منطقی 
شــان برآورد شــود و حتــی اندوختــه قابل توجهی 

هم داشته باشند.
 ، بــه همیــن دلیــل از گذشــته های بســیار دور
در فرهنــگ و ســبک زندگــی مــا صرفه جویــی، کار 
پســندیده و ولخرجــی، کار نکوهیــده تلقی شــده 

است.
شــما هــم می توانیــد پولــی کــه بــه ســختی بــه 
ج  دســت آورده ایــد را آن طــور کــه می خواهیــد خر
کنیــد.  انــداز  پــس  نیــز  را  آن  از  و مقــداری  کنیــد 
ج ماهانــه خود را یادداشــت کنید  همیشــه مخار
تــا بتوانیــد صورتــی کلــی از اقالمی که بابت شــان 
هزینه می کنید داشــته باشــید و میــزان هزینه ها 

را بدانید.
از ســبد مصرفــی خانــوار اطالع داشــته و طبق 
ج  برنامه زمانی و اولویت ها هزینه کنید تا از مخار

زائد و غیرضروری اجتناب کرده باشید.
شما با دسته بندی هزینه ها جاهای هدررفت 
کشــف  را  کــردن  ج  خــر نابجــا  حتــی  و  ســرمایه 
می کنیــد. هزینه هــای خانــوار شــامل: 1 مصــارف 
 5 درمانــی   4 بهداشــتی   3 پوشــاکی   2 خوراکــی 
انرژی 6 آموزشــی 7 فرهنگی 8 تفریحی 9 خدمات 

نگهداری و تعمیر 10 تزیینی و تجملی است.
برنامه هــای اقتصــادی زندگــی مــان، رفتارهای 
شــخصیت  و  می دهــد  بــروز  را  مــا  اقتصــادی 
نکنیــد  فکــر  می شــود.  شــناخته  مــا  اقتصــادی 
ج کن هســتید دلیل بر  وقتــی صرفــه جو و بجا خر

خسیسی شما می شود.
نکاتی در صرفه جویی وجود دارد که با رعایت 

آنها می توان به اقتصاد خانواده کمک کرد
1 - هنگامــی کــه بــرای خرید مایحتــاج خود به 
فروشــگاه محل می روید، ســعی کنیــد آن چیزی 
را بخریــد کــه مــورد نیاز شماســت. بــرای این کار 
می توانیــد مایحتــاج خــود را بــه ترتیــب اولویــت 
روی یــک صفحه کاغذ یادداشــت کنیــد. مراقب 
باشــید هیــچ گاه کاالهــای متنــوع فروشــگاه بــا 
بســته بندی هــای زیبــا شــما را تحــت تأثیــر قــرار 

ندهد.
2 - همیشــه هنــگام بیــرون رفتــن از منــزل به 
یــاد داشــته باشــید کــه فقــط به مقــدار مــورد نیاز 
پــول بــه همــراه داشــته باشــید؛ هیچ وقــت پول 
اضافــی بــا خود حمــل نکنید کــه این پــول عالوه 
بــر اینکــه ممکــن اســت مــورد دســتبرد قرارگیرد 

ج شود. می تواند به سرعت خر
بیــرون  کاری  انجــام  بــرای  کــه  هنگامــی   -  3
می رویــد در وهلــه اول هدف خــود را از این عمل 
مشــخص کنیــد. هیــچ گاه وقــت خــود را بیهوده 
ج از خانــه نگذرانید. به یاد داشــته باشــید  درخــار
برایتــان  آن  هــدف  کــه  برویــد  بیــرون  بــه  زمانــی 

مشخص شده باشد.
قبــال  کــه  لوازمــی  و  اینکــه وســایل  بــرای   -  4
شــما خریده اید بهتر و بیشــتر عمــر کرده و مورد 
اســتفاده قرارگیــرد بایــد هــر چنــد وقت یکبــار به 

سرویس کردن آنها بپردازید.
5 - همیشــه آنچــه را نیاز داریــد از محل اصلی 

آن خریداری کنید.
ج  6 - هیــچ گاه بیش از آنچه در توان دارید خر

نکنید.
7 - در یــک بانــک حســاب پــس انــدازی بــرای 
خود داشته باشید. سعی کنید در بانکی حساب 
خــود را افتتــاح کنیــد که ســود بیشــتری به شــما 

می دهد.
8 - اگــر برایتــان مقــدور اســت زودتــر از خانــه 
بیــرون رفته و از وســایل نقلیه عمومی اســتفاده 
ج  کنیــد تــا هزینه هــای نگهــداری ماشــین و مخار

سنگین ایاب و ذهاب به شما فشار نیاورد.
9 - بعضــی از مواد غذایی انرژی بیهوده دارند؛ 
انواع شــیرینی و نوشــابه که هزینه ســنگینی را به 
خانــواده تحمیــل می کننــد؛ پــس در خریــد آنها با 

احتیاط رفتار کرده و برایشان هزینه نکنید.
عمــر  و  هســتند  فســادپذیر  کــه  مــوادی   -  10
کوتاهــی دارنــد را تــا مصــرف نکــرده ایــد خریداری 

نکنید.
11 - در مصــرف انرژی با اســتفاده از روش های 
اســتفاده  ماننــد  کنیــد؛  صرفه جویــی  مختلــف 
و  مهتابــی  جملــه  از  مصــرف  کــم  المپ هــای  از 
در  ولــی  باشــند  گران تــر  شــاید  کــه  فلورســنت 

درازمدت هزینه اولیه را برمی گردانند.
12 - همیشــه بدانیــد خــواب خــوب، ورزش و 
تغذیــه مناســب کــه حتــی می توانــد شــامل یــک 
نوع میوه و ســبزی هم باشــد به تندرســتی شــما 
کمک کند زیرا هزینه درمان از پیشگیری و هزینه 
تعمیــر از نگهــداری گران تر اســت. بهتر اســت در 
حفــظ و نگهــداری وســایل و لــوازم زندگــی و خانه 

مان کوشا باشیم.

خبـــــــــــــــر

زندگی سبک 

هگمتانه بررسی می کند:

سبک زندگی نامناسب 
از نتایج افزایش دغدغه های مالی

زندگی سبک  در  شخصی  مالی  یزی  برنامه ر جایگاه 
گــروه ســبک زندگــی: اگــر  هگمتانــه، 
شــرایط مالی خود را کنترل نکنید، قطعا 
شــرایط مالیتــان شــما را کنتــرل خواهــد 

کرد.
بــه نوشــته دنیــای اقتصــاد، افزایــش 
ثــروت آرزوی همه انسان هاســت و هیچ 
فرقــی نمی کنــد کــه موقعیت فعلی شــان 
چه باشــد. ثروتمند می خواهد ثروتمندتر 
شــود، فقیر می خواهد از نظر مالی تأمین 
متوســط  افــراد  میــان  ایــن  در  و  شــود 
می خواهنــد از نردبــان موفقیــت تــا جای 
ممکــن بــاال برونــد. به رغــم اینکــه همــه 

می خواهیم از آنچه هستیم ثروتمندتر باشیم، خیلی 
از مــا در رســیدن بــه ایــن هــدف خســته می شــویم و 
بــر  کنتــرل  از دســت رفتــه و فقــدان  از فرصت هــای 
سرنوشــت مالــی خــود گالیه داریــم. اما آن چــه تعداد 
کمــی از مــردم درک می کننــد ایــن اســت کــه بــا کمــی 
برنامه ریــزی مشــخص می شــود کــه کلیــد به دســت 

آوردن ثروت بیشتر، نزد خودمان بوده است.
چرا برنامه ریزی مالی شخصی مهم است؟  �

فهرســتی  و  رفتــه  مــردم  میــان  بــه  اگــر  امــروزه 
ازخواســته ها و دغدغه هایشــان تهیــه کنیــم، قطعــا 
در  اقتصــادی  و  مــادی  مســائل  کــه  دیــد  خواهیــم 
جایگاه هــای برتــر این فهرســت قــرار می گیرند. پول 
نقــش مهمی در زندگی افراد بــازی می کند و اهمیت 
زیــادی در ســطح شــادمانی، رفــاه و خرســندی افــراد 
دارد. عالوه بر این اقتصاد تورم محور ایران، اهمیت 

این موضوع را در کشورمان دوچندان می کند.
با پاسخ دادن به سواالت زیر می توانیم بفهمیم 
کــه آیا ما نیــاز به برنامه ریــزی مالی شــخصی داریم یا 
. اگر بیش از 70 درصد پاسخ هایمان آری هست  خیر

نیازی به ادامه این مبحث ندارید.
را  خودتــان  مالــی  آینــده  و  حــال  نیازهــای  آیــا 

می شناسید؟
آیا اهداف مالی مشخصی دارید؟

آیا برنامه مالی مکتوبی دارید؟
آیا اهدافی برای پس انداز و سرمایه گذاری دارید؟

آیا به اهداف سال قبل خود رسیدید؟
ج خودتان را مســتند و فرصت های  آیا همه مخار

کاهش هزینه را بررسی کرده اید؟
فعلــی  ســرمایه گذاری  و  پس انــداز  میــزان  آیــا 

جوابگوی اهداف شما هست؟
آیا از درآمد فعلی و آتی راضی هستید؟

آیا برای شرایط اضطراری برنامه ای دارید؟
آیــا از بیمه عمر اســتفاده می کنید و ســوال هایی 

از این قبیل.
اگــر بــه ادامــه ایــن مبحــث عالقه منــد هســتید 
احتمــاال مثل خیلی از افــراد جامعه به دنبال تبدیل 
ح  پاسخ خیر به آری در سوال هایی هستید که مطر

شدند.
تخصص محــوری،  امــروز  پیچیــده  دنیــای  در 
نقــش اصلــی جوامــع و کســب و کارها را ایفــا می کنــد 
، مشــکالت اقتصــادی کالن نظیــر  و از ســویی دیگــر
تــورم، نابســامانی های ارزی و … نیــز بــه ســهم خــود 
می توانــد کیفیــت زندگــی هــر یــک از ما را بــه چالش 
بکشــد. بنابرایــن آمادگــی بــرای مواجهــه بــا هــر یک 
از ایــن پدیده هــا، نیــاز به دانــش مالی )ســواد مالی( 
دارد؛ دانشــی که عالوه بر آموزش مفاهیم اقتصادی 
مهم و حیاتی، اصالح رفتارها و عادت های غلط مالی 
ج کردن، درست  متداول، بتواند منجر به درست خر
پس انــداز کردن و در نهایت درســت ســرمایه گذاری 

کردن شود.
همه افراد نیازمند این هستند که بدانند چگونه 
پول هایشــان  کــردن  ج  خــر و  کــردن  خریــد  در  بایــد 
درســت تر عمل کننــد. باید بدانند که پول هایشــان 
را بــا هــر حجمــی کــه هســت )چــه خیلــی کــم و چــه 
دارایی هــا  کــدام  قالــب  در  و  چگونــه  زیــاد(  خیلــی 

سرمایه گذاری کنند.
برنامه ریزی مالی شــخصی به طور خالصه عبارت 
و  دســتیابی  برنامه ریــزی،  تنظیــم،  فرآینــد  از  اســت 
مــرور اهداف زندگــی از طریق هنــر مدیریت صحیح 
امــور مالــی. امــا برنامه ریزی مالی شــخصی بــرای چه 

کسانی مناسب است؟
برخــی افراد تصــور می کنند کــه برنامه ریــزی مالی 
صرفــا بــرای افرادی اســت کــه از لحــاظ اقتصــادی در 
شــرایط مســاعدی قرار ندارند و از سویی دیگر برخی 
گمــان می کننــد کــه برنامه ریــزی مالی را فقــط افرادی 
می تواننــد اســتفاده کننــد کــه درآمدشــان بیشــتر از 

هزینه هایشان است.
عــده ای برنامه ریزی مالی را همتراز ســرمایه گذاری 
بازنشســتگی.  مناســب  دیگــر  عــده  ای  و  می داننــد 
درحالی کــه مخاطبان برنامه ریزی مالی شــخصی همه 
کســانی هســتند که چــه در زندگــی شــخصی و چه در 
زندگــی خانوادگی خود به دنبــال مدیریت بهینه پول 
ج کنند؟ چطور  خود هستند. اینکه پول ها را چطور خر
پس انداز کنند؟ چگونه یک برنامه مالی اســتاندارد و 

دقیــق بــرای خــود یــا خانــواده خــود تنظیــم 
کننــد کــه در آن اهــداف، بودجــه، وضعیــت 
مالــی و همــه آن چیزهایــی کــه یــک فــرد به 
آنهــا نیاز دارد در آن گنجانده شــده باشــد و 
از همــه مهم تر اینکه چگونه پول هایشــان 
را درســت ســرمایه گذاری کنند؛ بــدون آنکه 
درگیر اخبار روزمره قیمت دالر و مســکن و 

هر چیز دیگری بشوند.
همان طور که برای موفق شدن در یک 
شــغل نیاز به یــک برنامه مدون و از پیش 
( داریم، در  ح کســب وکار تعیین شــده )طــر
مســاله مدیریــت مالــی زندگــی و مدیریت 
پــول هــم موضوع بــه همین صورت اســت و نیاز به 

برنامه مالی وجود دارد.
4 تصــور غلــط رایــج دربــاره برنامه ریــزی شــخصی 

مالی وجود دارد که در ادامه آنها را می خوانید.
اولین تصور غلط این اســت که فقط کســانی نیاز 
به برنامه ریزی مالی دارند که در شــرف بازنشستگی 
هســتند. برنامه ریــزی مالی یک رویه بــرای تمام عمر 
اســت. هرچه زودتر شــروع کنیــد زودتــر از منافع آن 
لــذت خواهیــد بــرد و زمــان بیشــتری بــرای افزایــش 

پس  اندازتان دارید.
دومیــن تصــور غلــط ایــن اســت کــه برنامه ریــزی 
مالی نام دیگر سرمایه گذاری است. برنامه ریزی مالی 
شخصی بسیار گسترده تر از سرمایه گذاری است، در 
واقع برنامه ریزی مالی شخصی یک تصویر کلی است 
که همه ابعاد زندگی شــخصی مالی را گرد هم می آورد 

تا رسیدن به هدف های مالی میسرتر شود.
تصــور اشــتباه بعــدی ایــن اســت کــه یک بــار که 
برنامه ریــزی مالــی انجــام شــود، دیگــر نیــاز بــه فکــر 
یــک  مالــی  برنامه ریــزی  نیســت.  آن  مــرور  و  کــردن 
اتفاق یکباره نیســت، بلکه شــما باید به طور مداوم 
تــا  کنیــد  مــرور  را  شــخصی تان  مالــی  برنامه ریــزی 
مطمئن شوید که در مسیر درست برای رسیدن به 

اهدافتان قرار گرفته اید.
بــرای  کــه  اســت  ایــن  غلــط  تصــور  چهارمیــن 
نیــاز  فراوانــی  پــول  بــه  شــخصی  مالــی  برنامه ریــزی 
داریــد. نه فقط میلیونرهــا بلکه همه افراد می توانند 
از برنامه ریــزی مالــی شــخصی منتفــع شــوند. مهــم 
نیســت کــه چــه مقــدار درآمــد یــا پس انــداز داریــد، 
شــما همیشــه می توانید از یک برنامه شــفاف مالی 

شخصی منتفع شوید.
برنامه ریــزی شــخصی مالــی به طور خالصــه دارای 
6 مرحلــه اســت: 1- ارزیابــی موقعیــت مالــی کنونــی 
2- بودجه بندی 3- تنظیم اهداف مالی 4-شــناخت 
ســطح ریســک پذیری فردی 5- ایجاد و پیاده ســازی 
برنامــه عملیاتی 6- بررســی و ارزیابی برنامه مالی؛ که 
بایــد بــه تفصیــل دربــاره جزئیــات ارکان برنامه ریــزی 

شخصی مالی سخن گفت.

خانواده مالی  یت  مدیر برای  نکته   5
هگمتانــه، گــروه ســبک زندگــی: ایــن روزهــا 
ج یــا اقتصــاد بــه اصلی ترین  مســاله دخــل و خر
دغدغــه فکــری خانواده ها تبدیل شــده اســت. 
برخــی موفــق شــده انــد بــه امــور مالی خانــواده 
همچنــان  دیگــر  عــده  و  کننــد  پیــدا  تســلط 
می نالنــد که چرا دخل و خرجشــان به هیچ وجه 
با هم هماهنگی ندارد و ســبک زندگی مطلوبی 

در این حوزه پیدا نکرده اند.
غ، در  بــه نوشــته گــروه ســبک زندگــی ســیمر
مدیریــت  زمینــه  در  را  ســاده  راهــکار   5 اینجــا 
ج امروزی  اقتصادی خانواده در زندگی های پرخر
به شــما پیشنهاد می کنیم که شــاید همه با آن 
ســر و کار داشــته اید ولــی هیچ  وقــت جدی اش 

نگرفته اید.
*بودجه بندی  �

هــر خانــواده ای بایــد به طــور جــدی حســاب 
ج خــود را داشــته باشــد و بــر مبنای  دخــل و خــر
درآمــد خــود بودجه بنــدی دقیقــی طراحــی کنــد. 
بــرای بودجه بندی درســت مبلغ درآمــد را جایی 
ج یک ماه  یادداشــت کنیــد و بعــد آن را به مخــار
تقســیم کنیــد. بــه غیرضروری هــا کاری نداشــته 
ج  مخــار اصلی تریــن  برنامــه  ایــن  در  باشــید. 
تعییــن می شــود و اندکــی بــرای تفریــح و لــذت 
بــردن از زندگــی کنــار گذاشــته می شــود. مبلــغ 
باقیمانــده هراندازه انــدک باید به صندوق پس 
انداز خانواده منتقل شــود. هــر خانواده ای باید 
به طور جدی یک ذخیره پس انداز داشته باشد.

*حذف خریدهای بیهوده  �
بســیاری از خانواده هــا می تواننــد تمــام مــاه 
را آبرومندانــه بــا حقــوق کارمندی ســر کنند. اما 
بســیاری دیگــر هــم مــدام می نالنــد که چــرا این 
حقوق کفاف زندگی شان را نمی دهد و هنوز ماه 
به نیمه نرسیده شمارش معکوس مبلغ داخل 
کارت آنها آغاز می گردد. براســتی علت چیست؟ 
ایــن که گروه اول خرید وســایل غیرضــروری را از 
زندگی خــود حذف کرده اند. آنها وقتی پوشــاک، 
وســایل خانگــی، لــوازم تزئینــی و یا هرچیــز دیگر 
را می خرنــد کــه حقیقتــا به ایــن وســایل احتیاج 
داشــته باشــند. اگــر از کنــار مغــازه ای رد شــوند 
و شــیء پشــت ویتریــن نظرشــان را جلــب کنــد 
بــه آن نگاهــی می اندازنــد و از زیبایــی اش لــذت 
می برنــد امــا به هیچ وجــه بدون برنامــه قبلی آن 
را نمی خرنــد. خریــد ایــن دســته بــا برنامه های از 
پیــش تعیین شــده انجام می شــود نه با هوس 

. آنی و زودگذر
*گردش و تفریح ارزان  �

اسم گردش و تفریح و مسافرت که به میان 
می آید عده بســیاری می نالند که پول کافی برای 
تفریــح ندارند. آنها نمی توانند به همراه خانواده 

بــه غذاخوری بروند، ســینما بروند، تئاتر تماشــا 
کننــد یــا هــوس مســافرت به سرشــان بزنــد. در 
ج کردن  حالی که الزاما تفریح مترادف با پول خر
نیســت. بســیاری از خانم ها و آقایان ساعتی در 
روز را در پــارک می گذراننــد، هــم از فضــای ســبز 
لذت می برند و هم تعدادی دوست و آشنا پیدا 

می کنند.
یــا  شــخصی  نقلیــه  وســیله  بــا  دیگــر  برخــی 
اتوبــوس بــه طبیعــت اطــراف شــهر می رونــد و 
ســاعاتی را در آن محیــط بــه دور از دود و دم و 
صــدای خودروهای شــهری خــوش می گذرانند. 
قیمــت  ارزان  کالس هــای  در  هــم  دیگــر  عــده 
فرهنگســراهای محل شــرکت می کنند و اوقات 

فراغت خود را به این شکل پرمی کنند.
*کارتی یا نقدی  �

بدانیــد  اگــر  باشــد  جالــب  برایتــان  شــاید 
زدن  دور  نوعــی  اعتبــاری  کارت  از  اســتفاده 
پس انداز اســت و کســی کــه می خواهــد پولش 
بــه هــدر نــرود بایــد تــا ســرحدامکان پــول نقــد 
بپردازد. می پرســید چرا؟ االن به شما می گوییم. 
بــرای لحظــه ای خود را در فروشــگاه بزرگ در نظر 
بگیرید درحالی که اجناس موردنظر را جمع کرده 
صندوقــدار  ایســتاده اید.  صنــدوق  روبــه روی  و 
از شــما پــول می خواهــد. شــما در کیفتــان را باز 
رمــز  می دهیــد.  تحویــل  را  کارتتــان  و  می کنیــد 
را می گوییــد، مبلــغ پرداخــت می شــود و خیــال 
کنیــد  راحــت می گــردد. حــال تصــور  شــما هــم 
همیــن مبلــغ را با اســکناس های داخل کیفتان 
می پرداختید. آن وقت چه حسی به شما دست 
می داد. خوشــایند نبود. روانشناسان می گویند 
پرداخت پول با اســکناس به مراتب دشوارتر از 
کارت است چون فرد احساس می کند درحال از 
دســت دادن چیزی اســت و این باعث می شود 

کمتر خرید کند.
*فروش غیرضروری ها  �

لوازم غیرضروری خانه گنج پنهان شماست. 
می خورنــد،  خــاک  گنجــه  در  کــه  لباس هایــی 
مبلمانــی که دیگر بــه کار نمی آید، ظرف و ظروف 
بی اســتفاده و ســایر موارد همگــی می توانند به 
پــول تبدیــل شــوند. چیزهایــی کــه سالهاســت 
اســتفاده نمی کنید و مطمئنید دیگر برای شــما 
درآوریــد.  فــروش  بــه معــرض  را  ندارنــد  کارآیــی 
فــروش توســط سمســاریها  نــوع  ایــن  پیشــتر 
انجام می شد و پول چندانی دست فروشنده را 
نمی گرفــت. اما خوشــبختانه االن به کمک انواع 
اپلیکیشــن ها و نیازمندی هــای آنالیــن می توان 
کوچکتریــن اجنــاس را هــم فروخــت و البتــه به 

صندوق ذخیره خانواده انتقالش داد.

چگونگی گذراندن زندگی با میزان 

دغدغه های مالی فرد رابطه انکارناپذیری 

دارد، بنابراین در شرایطی که مشکالت 

اقتصادی بر دوش مردم سنگینی می کند 

ثار مخربی  و فشار مالی بر اکثر خانواده ها آ

می گذارد نمی توان توقع بروز سبک زندگی 

ایده  آل را در خانواده ها داشت.



  شهرداری همدان

  شهرداری همدان با استناد مجوزهای اخذ شده در نظر دارد نســبت به فروش 5 قطعه زمین تجاری از طریق 
مزایده کتبی اقدام نماید. متقاضیان  می توانند با رعایت شرایط ذیل در مزایده شرکت نمایند. 

مساحت کاربریموقعیتردیف
)مترمربع(

کل مبلغ کارشناسی
 )ریال(

مبلغ سپرده شرکت در 
آدرسمزایده )ریال(

مجتمع کشاورز، خیابان جعفر طیار908/000/000/000500/000/000تجاریقطعه شماره 12

مجتمع کشاورز، خیابان جعفر طیار726/480/000/000500/000/000تجاریقطعه شماره 214

مجتمع کشاورز، خیابان جعفر طیار726/480/000/000500/000/000تجاریقطعه شماره 333

مجتمع کشاورز، خیابان جعفر طیار727/820/000/000500/000/000تجاریقطعه شماره 454

مجتمع کشاورز، خیابان جعفر طیار727/820/000/000500/000/000تجاریقطعه شماره 536

   شرایط شرکت در مزایده :
      1- متقاضیان می بایســت مبلغ سپرده را به حســاب 100785561712 نزد بانک شــهر واریز و یا معادل رقم 
مذکور ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و یا اوراق مشــارکت بی نام و یا اسناد خزانه را در پاکت )الف( قرار داده 

و حداکثر تا پایان وقت اداری 99/04/22  تحویل دبیرخانه ســتاد مجاور آرامگاه بوعلی سینا نمایند.
      2-متقاضیان می بایست فرم شرکت در مزایده و نمونه قرارداد تنظیم شــده را امضاء و مهر یا اثر انگشت زده و در 
پاکت )ب( قرار داده و فرم پیشــنهاد قیمت را تکمیل و در پاکت )ج( قرار داده و به همراه پاکت )الف( تحویل دبیرخانه 

نمایند. 
      3-برنده مزایده مکلف اســت حداکثر ظرف هفــت روز کاری از تاریخ ابالغ نتیجه مزایده نســبت به واریز  90% وجه 

پیشنهادی اقدام و 10% الباقی هنگام تنظیم قرارداد واحد امالک از برنده مزایده اخذ خواهد گردید. 
      4- برنده مزایده مکلف اســت وجه مورد معامله را نقداً به حســاب شــهرداری واریز نموده و هیچگونه تهاتری قابل 
قبول نمی باشــد. در صورت عدم واریز نقدی وجه مورد معامله در موعد مقرر، ســپرده برنده مزایده به نفع شــهرداری 

ضبط و برابر مقررات  اقدام خواهد گردید.   
      5- به پیشنهادات فاقد سپرده و مخدوش و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

      6- سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری خواهد ماند. 
      7-شرکت  در مزایده به منزله قبول شرایط و آیین نامه های مالی شــهرداری بوده و شرکت کنندگان ملزم به رعایت 

آن می باشند. 
      8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 

      9- حداکثــر زمان تنظیم قــرارداد از تاریخ برگــزاری مزایده یک ماه بــوده و برنده مزایده مکلف اســت ظرف مهلت 
مذکور جهت تنظیم قــرارداد و واریز الباقی وجه )10% باقیمانده( اقدام نماید در غیر اینصورت مزایده ابطال و ســپرده 
برنده مزایده ضبط خواهد گردید. ضمناً قرارداد به نام برنده مزایده و یا هر شــخص دیگری که برنده مزایده وی را کتباً 

با رضایت نامه محضری به شهرداری معرفی نماید، انتقال خواهد یافت.
      10- پیشنهادات رســیده در تاریخ  99/04/23 ســاعت 17 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی مورد رسیدگی قرار 

خواهد گرفت. 

اصالحیه آگهی مزایده
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اورا مگــر  ببینــم  دگربــاره  بــاز  گــر 

را او  ســر  فــرق  بــر  شــادی  ســر  ز  دارم 

نگویــد تلــخ  جــز  گویــد  ســخن  چــو  مــن  بــا 

را او  شــکر  چندیــن  گویــد  ســبب  چــه  از  تلــخ 

انوری
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امام علی علیه السالم:

دشمن ستمگر و یار مظلوم و ستمدیده باشید.
136 1، صفحه  الواعظین، جلد  روضة 
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تلفن دفتر روزنامه: 
نمابر تحريريه: 
پيامگير صوتي:
سامانه پيامك:

تلفن سازمان آگهي ها:

تلفن سازمان شهرستان ها:

عکس روز مرحله دوم کمک های مومنانه پایگاه مقاومت شــهید مدنی دره مرادبیک به مناســبت دهه کرامت

چون فهمید صداقت دارم عمری مرا کمک کرد
در قــرآن مجیــد آمــده اســت: )ای بنــده مــن( بگــو، پــروردگارا مــرا در کارهــا بــا 
ج ســاز و از طــرف خود حجتــی  یاری کننده  صداقــت وارد کــن و بــا صداقت خار

برایم قرار ده.
حضــرت امــام علــی علیه الســالم فرموده انــد: شــما را بــه رعایــت صداقــت و 
راســتی در اعمــال توصیــه می کنــم و انجــام ایــن مهم موجــب ترفیــع مقام و 

منزلت شما می شود.
حکایت: یکی از بزرگان نقل کرده است که مالی به من ارث رسید آن را فروختم 
 آشــنا بود رســید و با 

ً
و وجه آن را همراه داشــتم یکی از کســانی که با من نســبتا

مالحظاتی ســؤال کرد از دارایی چه همراه داری؟ بنده هم با صداقت موجودی 
 گفته ام 

ً
همراهم را گفتم. او آن را گرفته و شمارش کرد. متوجه شد مبلغ را عینا

 بــه بنده عالقمند شــد و ســالیان ســال در برخــی امور تا 
ً
بــه ایــن خاطر شــدیدا

هنگام فوتش مرا بدون هیچ گونه چشم داشتی همراهی و کمک کرد.
نکتــه: برخــی بــه غلط فکر می کنند همــه به نوعی دروغگو هســتند و در موارد 

مختلف فقط نفع اقتصادی و دنیوی را طلب می کنند.
سینه ای دارد فراخ و بردبار             پرصداقت از دروغی برکنار

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

چشمان آسمان
مهری اعظم 

کاریکلماتور جمالتی پرمحتوا، کوتاه و همراه با تشابهات و طنازی های ادبی است که گاهی 
به جمله قصار می ماند، گاهی به شــعر شــانه می زند و گاهی به ضرب المثل نزدیک اســت. 
آنچه مســلم اســت، این گونه ادبی کاریکاتور کلمات اســت. به طور کلی آرایه های ادبی به 
کار رفتــه در کاریکلماتــور بیشــتر ســاخت معنایــی دارند تا ســاخت آوایــی. کاریکلماتور در 
ســال های اخیر جایگاه ویژه ای در ادبیات به دســت آورده اســت و در عرصه های مختلف 
ادبــی کاربردهــای متفاوتــی برایش ایجاد شــده اســت. در ایــن بخش جمالتی را به ســبک 

کاریکلماتور می خوانید.
باران، صدای پای آب است.

پریده تــر  رنــگ  همیشــه  از  می بینــد  کــه  را  خورشــید  عاشــق،  مهتــاب 
می شود.

دریا دل به چشمان آسمان داد، تا همیشه آبی شد.
الک پشت هرجا باشد از خانه دور نیست.

سنجاقک، خودش را به بوته گل سنجاق کرد.

کاریکلماتور

 
سی نما

مستندی درباره تیم ملی دختران »اسکیت هاکی« ایران

نیست فرشتــــه ها  برای  جایـــی 
هگمتانــه، گروه فرهنگی: فیلم مســتند »جایی 
بــرای فرشــته ها نیســت« ســاخته ســام کالنتــری، از 
چهارشنبه 4 تیرماه در گروه سینمایی هنر و تجربه 

اکران عمومی شده است.
ایــن فیلــم، مســتندی دربــاره  تیــم ملــی دختران 
»اســکیت هاکی« ایران و مشکالت پیچیده  آنان در 
راه مســابقات آســیایی کره جنوبی است که ورزش، 
بهانــه ای بــرای وارد شــدن بــه زندگــی ایــن دختــران 

شده است.
»جایــی بــرای فرشــته ها نیســت« ُپرجایزه تریــن 
غ  مســتند ســینمایی ســال 1398 اســت که ســیمر
از  جایــزه  چهــار  و  فجــر  فیلــم  جشــنواره  بلوریــن 
جملــه  از  ســینماحقیقت،  بین المللــی  جشــنواره 
جایزه ویژه تماشاگران این جشنواره را کسب کرده 

است.
براســاس اعــالم تهیه کننده این فیلــم، به زودی 
فرشــته ها  بــرای  »جایــی  برخــط  تماشــای  امــکان 
درخواســتی  ویدئــوی  ســامانه  طریــق  از  نیســت« 

»نماوا« و »فیلیمو« نیز مهیا خواهد شد.
از عوامــل اصلــی ایــن فیلــم کــه ســام کالنتــری 
بــه  می تــوان  کردنــد،  همراهــی  آن  ســاخت  در  را 
(، رضــا تیموری  مهــران کاشــانی )همکار پژوهشــگر

 ،) )صدابــردار پورداداشــی  شــاهین   ،) )تصویربــردار
ملکــی  انســیه   ،) )تدوینگــر صفی یــاری  هایــده 
(، محســن  (، حبیب خزایی فر )آهنگســاز )صداگذار
مرادی )مدیر تولید( اشــاره کرد. محمد شــکیبانیا و 

محسن شــاه محمدمیراب هم تهیه کنندگان فیلم 
است.

»جایــی برای فرشــته ها نیســت« محصــول مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی است.

 

میز مطالعه

انتشار اثری از نجیب محفوظ در ایران 
با پایبندی به مالکیت معنوی کتاب

»نجــوای  کتــاب  فرهنگــی:  گــروه  هگمتانــه، 
نجیــب  از  شــده  چــاپ  اثــر  تازه تریــن  ســتارگان« 
محفــوظ نویســنده فقیــد مصری، بــا ترجمــه المیرا 
بــه  فارســی  بــه  انگلیســی  زبــان  از  محمودجانلــو 
زودی توســط انتشارات ویژه نشــر چاپ و روانه بازار 

خواهد شد.
 »نجوای ســتارگان« شــامل 18 داستان کوتاه با 
ه، 

ّ
، ســهم زندگــی، تعقیب، پســر محل نام هــای تنور

نملــه،  پیشــگویی  جیــغ،  قدیمــی،  قلعــه  در  نبقــه 
ســتارگان،  نجــوای  خدنــگ،  شــیخوم،  بدشــگون، 
 ، صقــر پاشــا  ســرانجام  طوفــان،  عجــوه،  مــا  پــدر 
شــیخ  دعــای  نیمه شــب،  راز  اســت،  بــازی  زندگــی 
قــاف و توحیده اســت که بــا مقدمه الیف شــافاک 
مترجــم  لــن  آ راجــر  و  ترکیــه  برجســته  نویســنده 
کتــاب از زبــان عربی به انگلیســی و نیــز متن کامل 
ســخنرانی نجیــب محفــوظ هنــگام دریافــت جایزه 
نوبــل ادبیــات ســال 1988 بــه زودی به بــازار عرضه 

خواهد شد.
ــه ای قدیمی در 

ّ
داســتان های ایــن کتــاب در محل

ه ای با میدان و قلعه 
ّ
خ می دهند. محل قاهــره مصر ر

قدیمــی و ســردابی کــه مــأوای ارواح اســت. فضــای 
داســتان ها، حّس دلنشین ســفر در قاهره قدیم را 

بــه خواننده منتقل می کند و او را با رویدادهای تلخ 
ه همراه می سازد. مردم این 

ّ
و شیرین ساکنان محل

ــه گاه همگی بی دلیل به گریه می افتند بی آنکه 
ّ
محل

دلیلــش را بدانند، گاه اســیر توفان می شــوند و گاه 
کســی از میــان آنهــا دچــار مصیبتــی می شــود کــه بر 

دیگران تأثیر می گذارد.
در داستان »جیغ« می خوانید:  �

»ابوالمکارم از خبر خودکشــی شوکه شد و دلش 
می خواســت فرار کند. اما کجا می توانســت برود؟ به 
محض فــرار از یک جهنم مخصوص خودش، داخل 
 بــا تقلیــد جیغ هــای 

ً
جهنمــی دیگــر می افتــاد. نهایتــا

زجرکشــیده ای کــه از گلــوی آن دختــر نازنیــن بیــرون 
آمده بود کمی به آرامش رسید. اّم حنفی تصدیق کرد 

که او بسیار پیش تر از آن که دیگران بفهمند......«
نجیب محفوظ )2006-1911( بزرگ ترین نویســنده 
مصــر و برنــده جایــزه نوبــل ادبیــات در ســال 1988 
اســت. وی در دوره ای کــه بیــش از پنــج دهــه طــول 
کشــید سی و چهار رمان، سیزده مجموعه داستان 
کوتاه، چندین نمایشنامه و سی فیلمنامه نوشت. 
در ســال 2018 یعنــی 12 ســال بعــد از مــرگ او هجده 
داســتان کوتــاه در بیــن دست نوشــته هایش پیــدا 
شــد کــه با نــام »همــس النجوم« توســط انتشــارات 

زبــان عربــی و در ســال 2019  بــه  لبنــان  دارالّســاقی 
بــا ترجمــه راجــر آلــن توســط انتشــارات دارالّســاقی 
ــه« بــه زبــان انگلیســی منتشــر 

ّ
تحــت عنــوان »محل

شــد و اکنون با ترجمــه المیرا محمودجانلو توســط 
یعنــی  کتــاب  اصلــی  نــام  بــا  نشــر  ویــژه  انتشــارات 
»نجوای ستارگان« به زبان فارسی به چاپ می رسد.

ایــن  کــه مالکیــت معنــوی  قابــل توجــه اســت 
کتاب برای ترجمه به زبان فارســی توســط انتشارات 
ویژه نشــر از دارالّســاقی لنــدن خریــداری شــده و از 
معــدود کتاب هــای نجیــب محفــوظ اســت کــه بــه 
صــورت قانونــی و بــر اســاس قوانیــن بین المللی با 
پرداخــت حــق مالکیــت معنــوی بــه ناشــر بــه زبان 

فارسی ترجمه و منتشر می شود.
این کتاب در آخر تیرماه در دسترس خوانندگان 

گرامی قرار خواهد گرفت.

 

مسیر

ثروت تولید  در  اّول  درجه   عوامل  از  یکی  ؛  کارگر
هگمتانــه، گــروه فرهنگــی: خــب هــدف اقتصاد 
از  اســت  عبــارت  اقتصــاد  هــدف  چیســت؟  کشــور 
آن. یــک اقتصــاد  تولیــد ثــروت و تقســیم عادالنــه 
ســالم این  جور اقتصادی اســت که بتوانــد ثروت را 
در کشــور تولیــد کند و آن را به نحــو عادالنه، به نحو 
صحیــح بیــن آحــاد مردم کشــور تقســیم کنــد؛ این 

اقتصاد، اقتصاد سالمی است.
ایــن اقتصــاد ســالم دو ســه  بــه  بــرای رســیدن 
ســتون اصلی وجــود دارد؛ یک ســتون اصلی عبارت 
؛ بنابرایــن یکــی از عامل های  اســت از ســتون کارگــر
درجــه  اّوِل تولیــد ثــروت در کشــور عبــارت اســت از 
؛ البّتــه کارگر هر چه ماهر باشــد، نوآور باشــد،  کارگــر
ق باشــد -همچنــان کــه امــروز در ایــن گــزارش 

ّ
خــال

قّیت و نوآوری 
ّ

دیده شد که کارگرها از خودشان خال

 نتیجــه  کار برتر و 
ً
و مهــارت نشــان می دهنــد- طبعــا

باالتر اســت. لذاست که یکی از وظایف ما در زمینه  
مســائل کارگــری ایــن اســت کــه بتوانیــم دانــش و 
مهــارت نیروی انســانی مان را ارتقا بدهیم؛ این یکی 
از وظایف اســت که حــاال دیدم بعضــی از بنگاه های 
اقتصادی به این نکته توّجه دارند و در گزارششــان 
بود. یکی از وظایف بنگاه های اقتصادی این اســت 
کــه بتواننــد دانــش و مهــارت نیــروی کار را، نیــروی 
انســانی موجــود را افزایــش بدهنــد و ارتقــا بدهنــد؛ 

این می تواند نتیجه  مطلوبی ببخشد.
 بــا 

ً
در نقطــه  مقابــل هــم کارگــر اســت کــه طبعــا

بیشــتر  مســؤولّیت  احســاس  بــا   ، بیشــتر مهــارت 
حَکَمــه« 

َ
ا

َ
-کــه آن احســاس مســؤولّیت، همــان »ف

را محکــم کاری  کار  اســت-  روایــت  در  تَقَنــه« 
َ
ا

َ
»ف یــا 

کنــد، متقــن انجــام بدهــد، درســت انجــام بدهــد، 
سهل انگاری نکند؛ این وظیفه  مشترکی است بین 

کارگر و کارفرما.
نیــروی  میــان  واقعــی  دوجانبــه   همــکاری  یــک 
 بــه او کارفرما گفته 

ً
، و ســرمایه گذار کــه اصطالحــا کار

می شــود می توانــد تولید و ارزش افــزوده را افزایش 
بدهــد؛ یــک همــکاری مشــترک از ســوی کارگــر و از 
. نیــروی کار و کارگــر  ســوی کارفرمــا یــا ســرمایه گذار
افزایــش  را  مســؤولّیتش  احســاس  را،  مهارتــش 
تــش را افزایــش بدهــد و بــا مســؤولّیت 

ّ
بدهــد، دق

بیشــتر کار بکند، کارفرما ]هم[ ســهم نیروی کار را از 
عوایــد بنــگاه اقتصــادی افزایش بدهد؛ ایــن یکی از 

چیزهایی است که الزم است.
بیانات رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با مجموعه های تولیدی   1399/02/17

 
مستند

مستند »اسم من، شهید...« آماده نمایش شد

روایتی از مجاهدت های کادر درمانی
هگمتانــه، گــروه فرهنگــی: مســتند »اســم من، 
شــهید...« روایــت پرســتاری اســت که از ســه جنگ 

یمن، سوریه و کرونا سخن می گوید.
سرپرســتار حمیدرضــا صفرطرقــی کــه در بخــش 
بیمــاران حــاد کرونایــی بیمارســتان بقیــة اهلل تهران 
مشــغول فعالیت اســت، در این مســتند از حضور 
داوطلبانــه اش بــرای امدادرســانی بــه مــردم مظلوم 
یمــن تــا حضور وی در تیم امــداد و درمان مدافعان 
حــرم در عملیات هــای مبارزه با داعش در ســوریه و 
روزهــای ابتدایــی و پرالتهاب شــیوع ویــروس کرونا 
و بیمــاران کرونایــی و مجاهدت هــای کادر درمانــی 

روایتگری می کند .
کــه  بــه جنگــی تعبیــر می کنــد  را هــم  وی کرونــا 
بســیاری از کادر درمانی کشــور در راه مبارزه با آن به 

شــهادت رســیده اند. جنگی که در مقایســه با سایر 
جنگ هــا دشــمنی دیــده نمی شــود و از ایــن جهــت 
خطرناک اســت که همه اعضای خانواده و اطرافیان 

در معرض تهدید جانی قرار دارند.
در ایــن فیلــم حمیدرضــا در حالــی از مهمتریــن 
آرزویــش کــه شــهادت اســت ســخن می گویــد کــه 
ایــام  در  او  شــغلی  نگرانی هــای  از  هــم  همســرش 
ســخت کرونایــی و دلتنگی های خــود و فرزندش در 

سفر سوریه روایت می کند.
و  جمالیــان  مهــدی  کارگردانــی  بــه  فیلــم  ایــن 
تهیه کنندگــی محمدرضــا مانــدگاران و به ســفارش 
ســتاد ســوریه ســازمان صــدا و ســیما در فروردیــن 
٩٨ تولیــد و بــه زودی از ســیمای جمهوری اســالمی 

پخش خواهد شد.


