
روابط عمومی
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان

تبریک و تهنیت

نوید مسـرت بخش انتصاب جنابعالـی مایه خرسـندی و امید وافر شـد.  
توفیق روز افزون و سـامتی مـدام آن جنـاب را از درگاه وحدانی خدای 

متعال مسـألت داریم.

جناب آقای دکتر

یز ا... یوسفی عز
مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری

]کرونا در کمین است[
با دور همی های خانوادگی، کرونا را به جمع خانواده نبرید

یادگار ارزشمند دفاع مقدس و فرزند غیور ایران زمین، موجب تأسف همگان و دوستداران آن مرد بزرگ شد.
بی شک یاد، نام و خاطره فرمانده سابق سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان که یادگار  ٨ سال دفاع مقدس بود، در ایران  
اسالمی به ویژه استان همدان برای همیشه زنده خواهد ماند، زیرا مسیر روشنی برای نسل های امروز و فردای این سرزمین 
انصارالحسین)ع(  سپاه  فرماندهی  زمان  در  را  بزرگ منش  آن  خاطرات  همدان،  دیار  مردم  قطع  به طور  گذاشتند.  یادگار  به 

استان، فراموش نمی کنند و قدردان خدمات شایسته ایشان خواهند بود.
شناخته  بحران  مرد  و  سخت  روزهای  فرمانده  به عنوان  که  بود  سپاه  بزرگان  و  شجاع  فرماندهان  از  یکی  ابوحمزه،  سردار   
می شد. اینجانب به نمایندگی از اعضای پارلمان شهری همدان؛ آسمانی شدن آن سردار بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیه ا... 

ارواحنا فداء و همرزمان و دوست داران ایشان تسلیت می گویم.
اطمینان داریم روح بزرگ و بلند آن بزرگوار میهمان حضرت سیدالشهدا )علیه السالم( خواهد بود و به همرزمان شهیدشان 

پیوسته است؛ از این رو علو درجات و رحمت بی منتهای الهی را برای آن بزرگوار، خواهانیم.

رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر همدان

، سرتیپ دوم پاسدار عروج ملکوتی ســردار بزرگ و بی ادعا، جانباز ســرافراز

»غالمعلی ابوحمزه«

چون باید ســـرانجـــــــام در خـــاک رفت
خوش آن کس که پاک آمد و پاک رفت
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صف ح شد: از سوی سرپرست فرمانداری همدان مطر
تحقق 89 درصد تعهد اشتغال 

شهرستان همدان
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صف به همت سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان انجام شد
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صفحه    3

انگیزه جنایت خانوادگی 
در تویسرکان مشخص شد

تجلیل شهردار همدان از پرستاران و فعاالن مبارزه با کرونا

حضرت زاده از تدوین بودجه سال1400 شهرداری همدان خبر داد

پروژه های نیمه تمام اولویت بودجه 1400

صفحه    5

صفحه    4

صفحه  7

صفحه  ۲

پیام تسلیت حجت االسالم فالحی در پی رحلت سردار ابوحمزه

سردار ابوحمزه نمادی از دلسوزی و افتخار بود
هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینــــده مردم همدان در 
مجلس شــــورای اســــامی در پیامی درگذشــــت سردار 
ابوحمزه فرمانده سابق سپاه انصارالحسین)ع( همدان 

را تسلیت گفت.
االســــام  حجــــت  پیــــام  در  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 

احمدحسین فاحی آمده است:
یِه َفِمنُهم 

َ
 َصَدقوا ما عاَهُدوا اهَّلَل َعل

ٌ
ًِمَن الُمؤِمنیَن رِجال

لوا َتبدیا َمن َقضٰی َنحَبُه َوِمنُهم َمن َینَتِظُر َوما َبّدَ
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درود خدا بر تمام رزمندگان پرافتخار دفاع مقدس که تا 
ابد آوازه آنان در الگوی ایثار و شــــهادت و ایجاد اقتدار و 
غیرت بلند است و چراغ راه نسل نوجوان و جوان امروز 

در وادی پرگرد و غبار آخرالزمان.
درود خدا بر ســــرداران افتخارآمیزی چــــون ابوحمزه که 
نامشــــان پشــــت دشــــمن را لرزان و فتنه گران داخلی 

را مأیــــوس می نمایــــد؛ آری ابوحمزه نمــــادی از ابهت و 
مردانگی و دلسوزی و افتخار بود که هم در عرصه های 
نبرد با دشــــمنان بیرونی درخشــــید و هــــم در مبارزه با 
فتنه هــــای درونــــی فرماندهــــی مقتدر کــــه خدمات بی 
شــــائبه او را توده ملت بــــه ویژه اســــتان های مرکزی و 
همدان و کرمان و ســــربازان و پاســــداران و بسیجیان 
فرامــــوش نخواهنــــد کــــرد. الزم اســــت جوانــــان امروز 
ســــیره ایــــن فرماندهان کمیــــاب را مطالعه کــــرده و در 

برنامه های زندگی خویش جاری سازند.
اینک کــــه او به یاران شــــهیدش پیوســــته ســــام ها و 
صلــــوات و درود بــــه روح او و دیگر شــــهدا نثــــار کرده 
و شــــهادت ایشــــان را بــــه فرماندهی معظــــم کل قوا و 
خانــــواده ایشــــان و مردم ایران اســــامی بــــه خصوص 
اســــتان های مرکزی و همدان و کرمان تسلیت عرض 

می کنیم.

سردار مظاهر مجیدی، سرهنگ پاسدار علی بقایی و سروان پاسدار علی زنگنه
انتخاب حوزه مقاومت بســــیج شــــهید صوفی ناحیه همدان به عنوان موفق ترین حوزه مقاومت برادر در ســــطح بسیج کشور در پنجمین جشــــنواره ملی مالک اشتر را تبریک 

عرض می نمایم و توفیقات روزافزون فرمانده سپاه انصارالحسین)ع(، فرمانده سپاه ناحیه همدان و فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید صوفی را از خداوند خواستارم.
اباغ این موفقیت از سوی سرتیپ پاسدار غامرضا سلیمانی رئیس سازمان و مسؤول اشراف کلی سازمان بسیج مستضعفین شایسته فرمانده، مدیران و کارکنان حوزه مقاومت بسیج 

شهید صوفی ناحیه همدان سپاه انصارالحسین)ع( است.
عباس صوفی شهردار همدان

در متن لوح سرتیپ پاسدار غامرضا سلیمانی رئیس سازمان و مسؤول اشراف کلی سازمان بسیج مستضعفین خطاب به فرمانده، مدیران و کارکنان حوزه مقاومت بسیج شهید صوفی 
ناحیه همدان سپاه انصارالحسین)ع(آمده است:

فرمانده، مدیران و آحاد کارکنان محترم حوزه مقاومت بسیج شهید صوفی ناحیه همدان سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان
در راســــتای تحقق تدابیر فرمانده کل قوا )مدظله العالی(، بر اساس ارزیابی های صورت گرفته مبتنی بر فرایند اشــــراف کلی ریاست سازمان بسیج مستضعفین در وضعیت و عملکرد سال 
1398، مفتخر به کســــب عنوان موفق ترین حوزه مقاومت برادر در ســــطح بسیج در پنجمین جشــــنواره ملی مالک اشتر بسیج گردیده اید، بی شــــک این موفقیت مرهون تاش ها و نقش 

عوامل انسانی مؤثر آن حوزه می باشد. اینجانب بر خود الزم می دانم از مجاهدت های بی وقفه و تاش های مخلصانه شما تقدیر و تشکر نمایم.
ان شاءاهَّلل با اتکال به خداوند سبحان و تحت توجهات حضرت ولی عصر عجل اهَّلل فرجه و پیروی از رهنمودهای حکیمانه نایب بر حقش امام خامنه ای مدظله العالی در خدمت صادقانه به 

اسام و انقاب و توسعه تفکر بسیجی، موفق و مؤید باشید.

هگمتانه گزارش می دهد

تهدید سالمت شهروندان 
با کاهش مصرف لبنیات بین همدانی ها

بر اســــاس اعام مســــؤوالن دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا مصرف 
لبنیات در بین  همدانی ها پایین اســــت، و این درحالی اســــت که اســــتان 

همدان بــــا تولید ســــاالنه 374 هزار تن 
شیر خام از اســــتان های برتر کشور 

اســــت  لبنیات  تولیــــد  زمینــــه  در 
لبنیــــات  پاییــــن  مصــــرف  و 
سامت  که  است  موضوعی 
آینده جامعه را تهدید می کند.
وزارت  پیــــش  چنــــدی 

بهداشــــت هشــــدار داد که 
مصــــرف لبنیــــات در برخی 
ماهانه  یا  هفتگی  خانوار ها 

شده است،  ...

بی نیازی صنایع فوالد کشور از واردات خمیر 
الکترود با تولید شرکت دانش بنیان همدان
از  همــــدان  اســــتان  تجــــارت  و  معــــدن  صنعــــت،  ســــازمان  رئیــــس 

دانش  واحد  یک  توسط  تولید»خمیرالکترود« 
بنیــــان در همــــدان خبــــر داد و گفــــت: ایــــن 
محصول صنایع فوالد کشور را از واردات بی 

نیاز می کند.
حمیدرضــــا متیــــن روز دوشــــنبه 

کــــرد: این محصــــول در  اظهــــار 
کوره های  و  فوالدی  صنایع 

کــــه  دارد  کاربــــرد  ذوب 
در حــــال حاضــــر از طریق 

واردات تأمین می شود.
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استان۲

با مشارکت تیپ 3۲ انصارالحسین)ع(
 و شهرداری منطقه ۲ و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(

تقدیر از خانواده 
شهدای مدافع سالمت

هگمتانه، گروه خبر همدان: با مشــــارکت تیپ 32 ســــپاه 
انصارالحســــین)ع( و شــــهرداری منطقه و ســــتاد اجرایی 
فرمــــان حضــــرت امــــام )ره( از خانــــواده شــــهدای مدافع 

سامت تقدیر شد.
به گــــزارش هگمتانه، عصر یکشــــنبه هم زمان با ســــالروز 
والدت بــــا ســــعادت حضــــرت زینــــب)س( و بــــه منظور 
ادای احتــــرام بــــه جایــــگاه ارزشــــمند کادر درمــــان، مدیــــر 
منطقه 2 شــــهرداری همــــدان به همراه فرمانــــده تیپ 32 
انصارالحســــین)ع( و معاون مدیرکل ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( با خانواده بانوان شــــهید مدافع سامت 
موســــوی و قیامتی دیدار کردند و از آنــــان تقدیر به عمل 

آوردند.
در حاشیه این دیدار گفت وگویی با فرزندان خانواده شهید 

قیامتی انجام شد که شنیدن آن خالی از لطف نیست.
یکی از اعضای ایــــن خانواده با حالتی که بــــا غرور و افتخار 
توأم با شادی تلفیق شــــده بود گفت: از دست دادن هم 
زمــــان پدر و مــــادر در فاصله زمانی کوتاه بســــیار ســــخت 
بــــود ولی در بطن اتفاقات رشــــادت های مادرمان بســــیار 
ارزشمند بوده و جایگاه ایشــــان در جامعه درد ما را التیام 

بخشیده است.
پسر بانوی شــــهید قیامتی در ادامه افزود: کادر درمان در 
خط مقدم مبارزه بــــا بیماری کووید 19 قــــرار دارند و از هیچ 
تاشی برای نجات جان انسان ها مضایقه نمی کنند و این 

موضوع بسیار با ارزش است.
وی تأکید کرد: حمایت مسؤوالن در کنار بازخورد جایگاه 
مــــادر عزیزمــــان باعث شــــده مــــا بــــا ســــربلندی و افتخار 
در جامعــــه حاضــــر شــــویم و به همیــــن منظــــور از تمامی 

همشهریان و مسؤوالن کمال تقدیر و تشکر را داریم.
مدیــــر منطقــــه 2 شــــهرداری همدان نیــــز در ایــــن بازدید 
گفت: به منظور اجرای مرحلــــه چهارم رزمایش کمک های 
مؤمنانه، تقدیــــر از جایگاه رفیــــع کادر درمان به خصوص 
شــــهدای مدافع ســــامت از اهمیــــت بســــیاری برخوردار 

است و در رأس برنامه ها قرار دارد.
حامد جلیلوند در ادامه اضافه کرد: این دیدار با مشارکت 
شــــهرداری منطقه 2، ســــپاه انصارالحســــین)ع( و ســــتاد 
اجرایی فرمان امام )ره( در منزل شــــهدای مدافع سامت 

انجام شد.
وی عنــــوان کرد: اینگونــــه برنامه های ارزشــــی از دو جهت 

حائــــز اهمیــــت اســــت، در ابتــــدا یک نــــوع تذکــــر اخاقی 
محســــوب می شــــود و در مرحله بعد باعث می شود یاد و 
خاطره عزیزانی که با ایثار جان خود را فدای ســــامت مردم 

می کنند ماندگار شود.
جلیلوند خاطرنشــــان کرد: مرحله چهــــارم رزمایش کمک 
مؤمنانه شــــامل مراحلــــی از قبیل تجلیــــل از کادر درمان، 
آموزشی  توزیع اقام بهداشتی و معیشــــتی، ترویج نکات 
رعایــــت اصــــول بهداشــــتی و ضدعفونــــی کــــردن معابــــر 

می شود که در شرایط مناسبی به اجرا در آمد.
وی در پایــــان با اشــــاره به جایــــگاه رفیع پرســــتاران در نزد 
خداونــــد یگانــــه و فــــداکاری ایــــن قشــــر تاشــــگر گفت: 
امیدواریم اینگونه اقدام ارزشــــی در جامعه نهادینه شود و 

بار دیگر مردم در شرایطی که این ویروس ریشه کن شده 
کنار هم به زندگی بپردازند.

معاون مدیرکل ســــتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( نیز 
ابراز کرد: این ستاد 7 مرحله رزمایش را پیش بینی نموده 
که 4 مرحله آن اجرایی شده است و سه مرحله دیگر نیز تا 

پایان سال عملیاتی خواهد شد.
علی چهاردلی تصریح کرد: در سه مرحله ابتدایی رزمایش 
کمک مؤمنانه مبلغ 18.500.000.000 تومان در راه حمایت 
و کمک به اقشــــار آســــیب دیده هزینه شــــده است و در 
مرحله چهارم نیز مبلــــغ 3.200.000.000 تومان پیش بینی 

شده است.
وی ابراز کرد: در مرحله چهارم رزمایش احســــان ســــامت 

25 هزار بسته انفرادی بهداشــــتی، و بسته غذایی شامل 
عدس، ماکارونی، روغن و رب توزیع شده است در مرحله 
پنجم نیز 100 تن برنج خریداری شده و طی 20 روز آینده بین 

اقشار آسیب دیده از کرونا توزیع خواهد شد.
چهاردلی با اشــــاره بــــه با ارزش بــــودن اقداماتــــی از قبیل 
دیدار با خانواده شهدای مدافع سامت افزود: این اقدام 
گوشه ای از آالم خانواده را التیام بخشیده و یاد و نام آنان را 

جاودانه خواهد نمود.
وی تقدیر و تشکر از پزشکان و کادر درمان را وظیفه ذاتی 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( دانست و گفت: این 
دیدار با مشارکت ســــپاه انصارالحســــین)ع( و شهرداری 

منطقه 2 با این ستاد انجام شد.

انتقاد رئیس کمیسیون اقتصاد شورا:

خواهرخواندگی همدان و بم در حد شعار باقی نماند
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون اقتصاد، 
ســــرمایه گذاری و گردشگری شورای اسامی شهر همدان 
گفت: خواهرخواندگی شــــهرهای بم و همدان تنها در حد 
قرارداد، شــــعار و کار تبلیغاتی باقی نماند که هم اکنون به 

سرانجام رسیده است.
به گزارش هگمتانه، حسین قراباغی در جلسه کمیسیون 
اقتصاد، ســــرمایه گذاری و گردشــــگری شــــورا که با حضور 
هیــــأت مدیــــره انجمــــن صنفــــی راهنمایان گردشــــگری 
برگزار شــــد، اظهار کرد: متأســــفانه در اســــتان همدان به 
ســــرمایه گذاری اهمیتی قائل نمی شــــوند؛ بــــه گونه ای که 
حتی تشکیل ســــازمان ســــرمایه گذاری در شهرداری تنها 
در حد رفــــع تکلیف بوده اســــت، زیرا این ســــازمان به 32 
نفر نیروی کار نیــــاز دارد؛ در حالی که هــــم اکنون تنها با 5 
نیروی انسانی اداره می شــــود که نشان دهنده بی توجهی 

و بی اعتقادی به سرمایه گذاری است.
قراباغــــی با اشــــاره بــــه تدویــــن سیاســــت های بودجه ای 
کمیســــیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و گردشــــگری شورا، 
بیان کــــرد: همانگونه کــــه پروژه ها به پیوســــت فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی نیاز دارند، ضروری اســــت در تدوین 

بودجه نیز به این پروژه ها توجه شود.
وی همچنین با اشــــاره به نام گذاری یکی از معابر شهر بم 
به نام همدان، افزود: بزرگ ترین بلوار جدید شــــهر تاریخی 
بم به نــــام »همدان« و متعاقــــب آن نیز در همــــدان بلوار 
الوند به نام »بم« نام گذاری شــــد که این اقدام در راســــتای 

خواهرخواندگی این دو شهر بوده است.
کمیســــیون اقتصــــاد، ســــرمایه گذاری  گفتــــه رئیــــس  به 
و گردشــــگری شــــورای شــــهر همــــدان؛ خواهرخواندگــــی 
شــــهرهای بم و همدان تنهــــا در حد قرارداد، شــــعار و کار 
تبلیغاتــــی باقی نماند که هم اکنون به ســــرانجام رســــیده 

است.

قراباغــــی در ادامــــه با اشــــاره بــــه فعالیت انجمــــن صنفی 
راهنمایان گردشگری اســــتان در راستای معرفی همدان 
، گفت: بــــا توجه بــــه اقدامــــات و تاش  در ســــطح کشــــور
این انجمن شــــاهد تغییــــر و تحوالت ملموســــی در حوزه 

گردشگری استان هستیم.
وی، برگــــزاری انجمــــن صنفــــی راهنمایان گردشــــگری به 
صــــورت ویدئوکنفرانس طی یک ســــال اخیر در راســــتای 
پیگیــــری و رفــــع مشــــکات حوزه گردشــــگری اســــتان را 
ارزشــــمند دانســــت و اظهار کرد: پیگیری های این صنف 
آن بــــوده و اقدام انجمــــن، قابل  نشــــان دهنده پویایــــی 

قدردانی است.
وی گفت: اعتقادی بــــه ســــرمایه گذاری در همدان وجود 

ندارد یا اینکه بسیار ضعیف و کم اهمیت است.
 مولوی: حمایت از سرمایه گذار در همدان فقط در  �

حد شعار است
نایب رئیس شــــورای شــــهر همــــدان نیز در این جلســــه 
همــــدان  اســــتان  در  متأســــفانه  اینکــــه  بــــه  اشــــاره  بــــا 
سرمایه گذاری ها به دالیل مختلف و بی منطق رد یا ابطال 
می شــــوند گفت: موانع ســــرمایه گذاری در همــــدان مانع 

پیشرفت و توسعه پایدار استان شده است.
ابراهیــــم مولــــوی بــــا بیــــان اینکه هنــــوز موضــــوع جذب 
ســــرمایه گذار در اســــتان جــــدی گرفته نشــــده اســــت و 
افزود:  ســــرگردانند،  اداری  بوروکراسی  در  ســــرمایه گذاران 
اینکه جواب اســــتعام ســــرمایه گذار بیش از چندین ماه 
یا بیش از یک ســــال به طول انجامد، بی توجهی به مقوله 

اشتغال و رونق اقتصادی استان را نشان می دهد.
مولوی بــــا بیان اینکه همدان اســــتان صنعتی نیســــت، 
راحتــــی  بــــه  اســــتان  ایــــن  در  اشــــتغال  ایجــــاد  افــــزود: 
مقدور نیســــت، بنابرایــــن نباید اجــــازه اخال در مســــیر 
ســــرمایه گذاری داده شــــود چراکــــه ســــرمایه گذاری موتور 

محرکه توسعه  پایدار است.
، دور  وی با اشــــاره به اینکه هدف ما در حمایت از سرمایه گذار
کردن دغدغــــه از خانواده ها و ایجاد امید در جوانان تحصیل 
کرده با رونق اشــــتغال اســــت، گفت: متأســــفانه در استان 
همدان حمایت و تکریم سرمایه  گذار در حد شعار باقی است.
وی داشتن تفکر و نگاه توسعه ای را از عوامل تحقق رونق 
اقتصادی برشــــمرد و اضافه کرد: دســــتگاه های مرتبط  با 
حمایت و جذب ســــرمایه گذار باید به این بیندیشــــند که 
آرامش جامعــــه در موقعیت و نقش دادن به انســــان ها 
حاصل می شود و این زمانی محقق می شود که کارآفرینان 
و ســــرمایه   گذاران بــــه عنوان فعــــاالن اقتصــــادی جامعه 
مورد توجــــه و حمایت واقعی قرار گیرنــــد و برای تحقق امر 

سرمایه گذاری خط وی آی پی ایجاد شود.
وی اضافه کرد: مســــؤوالن در همدان تنها شــــعار دفاع از 
ســــرمایه گذار می دهند و در عمل چیزی دیده نمی شــــود 
به گونه ای که متأســــفانه بدون گفتگو و شنیدن سخنان 
ســــرمایه گذاران این فعــــاالن اقتصادی را رد کــــرده و اجازه 
ســــرمایه گذاری در اســــتان بــــه آنهــــا داده نمی شــــود کــــه 
نمونه های زیادی از این گونه سرمایه گذاران که از همدان 

فراری داده شده اند قابل بیان است.
 سلماســــی: لــــزوم برنامه ریــــزی دقیــــق در اجــــرای  �

پروژه های سرمایه گذاری
رئیــــس مرکــــز مطالعــــات و پژوهش های شــــورای شــــهر 
همدان نیز در این جلســــه بــــا تأکید بر لــــزوم برنامه ریزی 
کارشناســــی شــــهرداری در اجــــرای پروژه هــــای  دقیــــق و 
ســــرمایه گذاری، گفــــت: در صورت تخصیص بســــته های 
تشویقی به ســــرمایه گذاران باید پیوســــت های فرهنگی، 

اقتصادی و اجتماعی نیز مد نظر قرار گیرد.
رضوان سلماســــی با انتقاد از اینکه متأسفانه آسیب های 
بعضــــی از پروژه ها بعد از اجرا مشــــخص می شــــود، یادآور 

شــــد: با توجه به اینکه تخفیفات و تسهیات ارائه شده به 
ســــرمایه گذاران و اجرای پروژه ها از حــــق عامه مردم تأمین 
می شود الزم است مطالعات دقیق و مناسبی قبل از آغاز 

پروژه انجام شود.
سلماســــی به ظرفیت های تأثیرگذار گردشگری استان به 
ویژه شــــهر همدان در جذب گردشگران و سرمایه گذاران 
اشــــاره کرد و افــــزود: بــــا برنامه ریزی و مدیریت مناســــب 
می توانیــــم میزبان میهمانان و گردشــــگران اســــتان های 
همجوار باشــــیم چرا که اصــــاح نگاه مدیریتــــی و توجه به 
حوزه گردشــــگری، رونق و توســــعه اقتصــــادی را به دنبال 

خواهد داشت.
: همبســــتگی بیــــن ادارات بــــرای حوزه  �  ضیائی مهر

گردشگری وجود ندارد
رئیــــس انجمــــن صنفــــی راهنمایان گردشــــگری اســــتان 
همــــدان هــــم در این جلســــه به بیــــان مشــــکات حوزه 
گردشــــگری پرداخــــت و گفــــت: متأســــفانه بــــه کارگیری 
مدیران غیر متخصص در حوزه تخصصی میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســــتی باعث بی  توجهی و آسیب به 

این حوزه شده است.
مهرداد ضیائی مهر با اشــــاره به شــــرایط کنونی با شــــیوع 

ویــــروس کرونا و آســــیب های آن بــــه حوزه گردشــــگری، 
اظهار کرد: در کمتر اســــتانی برنامه ای برای پساکرونا برای 
رفع مشــــکات و دغدغه هــــای حوزه گردشــــگری تدوین 
شده است و اســــتان همدان نیز از این موضوع مستثنی 

نیست.
ضیائی مهــــر با بیان اینکــــه هیچ گونه همبســــتگی بین 
گردشــــگری وجود  ادارات اســــتان برای اقدامــــات حوزه 
نــــدارد، افزود: رایــــگان کردن احــــداث هتل در راســــتای 
حمایــــت از ســــرمایه گذاران و رونق صنعت گردشــــگری 
توسط شورای شــــهر همدان در دوره های چهارم و پنجم 
اقدام ارزشــــمندی بود و این گونه اقدامــــات می تواند در 
رونــــق صنعت گردشــــگری و اقتصــــاد اســــتان تأثیرگذار 

باشد.
به نقل از روابط عمومی شــــورای اســــامی شهر همدان، 
وی اضافــــه کرد: اگــــر ما ادعــــای پایتخت تاریــــخ و تمدن 
کشــــور را داریــــم و جزو پنج اســــتان گردشــــگری کشــــور 
هســــتیم باید به مشــــکات این حــــوزه نیــــز بپردازیم به 
خصوص در حال حاضر و شــــرایط شــــیوع ویروس کرونا 
ایــــن فرصــــت برای رفــــع مشــــکات برای  از  می توانیــــم 

کنیم. استفاده  پساکرونا 

ید کود مرغی از شمال احتمال انتقال آنفلوآنزای پرندگان با خر
انبار کود در اراضی تخلف است

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس حفاظت محیط زیســــت شهرســــتان همــــدان گفت: احتمال 
انتقــــال آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در صورت خرید کود مرغی از اســــتان های شــــمالی و انتقال و 

انبار آن در این شهر وجود دارد.
ود: با توجه به اینکــــه برخی از دالالن  وز دوشــــنبه افــــز بــــه گزارش هگمتانه، مجید شــــعبانلو ر
آن بــــه همدان می کننــــد احتمال  اقدام بــــه خرید کودمرغی از اســــتان های شــــمالی و انتقال 

انتقال بیماری های مشــــترک بین انســــان و دام از این طریق به ویــــژه بیماری آنفلوآنزای فوق 
است. زیاد  پرندگان  حاد 

وی با بیــــان اینکه انبار کود در اراضی تخلف اســــت اظهار کرد: به تازگی 2 متخلف کــــه اقدام به انبار 
غیرمجاز کودمرغــــی کرده بودند به پرداخت 72 میلیون ریال جزای نقدی بدل از یک ســــال حبس 

محکوم شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســــت شهرســــتان همدان اضافه کرد: متهمــــان به جرم تهدید 
علیه بهداشــــت عمومی به علت انبار غیرمجاز کود مرغی به دســــتگاه قضایی معرفی شــــدند 

6 مــــاه حبس محکوم  36 میلیــــون ریال جزای نقــــدی بدل از  آنها بــــه پرداخت  که هــــر یک از 
. ند شد

شعبانلو خاطرنشان کرد: برخی از افراد به منظور خرید و فروش کود، اقدام به خرید و انبار کود مرغی 
می کنند در حالی که انبار کود مرغی موجب انتشــــار بوی نامطبوع و نارضایتی مردم و سرازیر شدن 

شیرابه تولیدی به سمت منابع زیرزمینی می شود.
وی افزود: آلوده کردن آب به ویژه هنگام ریزش باران و افزایش آلودگی خاک از دیگر آثار منفی انبار 

کود مرغی برای محیط زیست است.

کاهش محسوس دما 
در همدان

شروع بارندگی ها از چهارشنبه

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: کارشــــناس اداره کل 
هواشناســــی همدان با بیان اینکه تا روز چهارشنبه 
آسمان استان صاف و تا قسمتی ابری است گفت: 
پایداری نســــبی جو، کاهش دمــــا و بخار آب موجب 
مه گرفتگی در برخی نقاط استان همدان شده  که تا 

روز آینده ادامه دارد.
به گــــزارش هگمتانه، روح اهَّلل زاهدی روز گذشــــته با 
بیان اینکه پایداری نسبی جو، کاهش دما و بخار آب 
موجب مه گرفتگی در برخی نقاط اســــتان شده  که تا 
روز آینده ادامــــه دارد اظهار کــــرد: در برخی نقاط دید 

افقی تا 50 متر هم کاهش یافته است.
وی با اشــــاره به اینکه مه گرفتگی در شهرستان های 
بخش هایــــی  و  کبودراهنــــگ  فامنیــــن،  همــــدان، 
از شهرســــتان اســــدآباد مشــــاهده می شــــود اما در 
در  افزود:  نداریم  مه گرفتگی  جنوبی  شهرستان های 
برخی نقاط پســــت که هوا ریــــزش می کند، دید افقی 
تــــا 50 متر هم کاهش پیدا کــــرده بنابراین رانندگان 
باید به ایــــن نکته توجه کنند تــــا از خطرات احتمالی 

جلوگیری شود.
کل هواشناســــی استان همدان با  کارشناس اداره 
تأکید بر اینکه تا روز چهارشنبه هوای آسمان استان 
صاف و تا قسمتی ابری است یادآور شد: چهارشنبه 
شب سامانه بارشی جدید وارد استان خواهد شد و 
بارش هایی به صورت برف و باران را به همراه خواهد 

داشت.
وی از خروج این سامانه بارشی در روز جمعه خبر داد 
و اظهار کرد: از اواخر هفته جاری دمای هوای استان 

به صورت محسوسی کاهش می یابد.
زاهدی در پایان ســــخنانش خاطرنشان کرد: طی 24 
ساعت گذشته دمای هوای همدان بین منفی 4 تا 
5 درجه سانتیگراد در نوسان بوده و شهرستان رزن 
با منفی 9 درجه سانتیگراد سردترین نقطه و مایر با 
گرم ترین نقطه در استان  هشت درجه ســــانتیگراد 

گزارش شده است.
کارشــــناس اداره کل هواشناسی استان همدان نیز 
گفت: در پی خروج سامانه بارشــــی و استقرار جبهه 
هوای ســــرد، آالینده های جوی در شهرهای بزرگ و 

صنعتی این استان افزایش می یابد.
محمدحسن باقری شکیب افزود: بر اساس بررسی 
داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی، آسمان 
، صاف تا قســــمتی ابری  بیشــــتر نقاط اســــتان امروز
همراه با مه صبحگاهی و افزایش آالینده های جوی 

پیش بینی می  شود.
وی پیش بینی کرد: هوای ســــرد تا پایان هفته جاری 
در اســــتان حاکم اســــت و ممکن اســــت در برخی از 

نقاط به 11 درجه سانتی گراد زیر صفر نیز برسد.

بی نیازی صنایع فوالد کشور 
از واردات خمیر الکترود با تولید 

شرکت دانش بنیان همدان
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: رئیس ســــازمان 
از  همــــدان  اســــتان  تجــــارت  و  معــــدن  صنعــــت، 
تولید»خمیرالکترود« توسط یک واحد دانش بنیان 
در همدان خبــــر داد و گفت: ایــــن محصول صنایع 

فوالد کشور را از واردات بی نیاز می کند.
به گزارش هگمتانه، حمیدرضا متین روز دوشــــنبه 
اظهــــار کــــرد: ایــــن محصــــول در صنایع فــــوالدی و 
کوره های ذوب کاربرد دارد که در حال حاضر از طریق 

واردات تأمین می شود.
وی خاطرنشــــان کرد: این واحد صنعتی یک شرکت 
دانش بنیان است که با حمایت های صورت گرفته 
در شــــهرک صنعتی ویان مستقر شــــده و مشغول 

تولید این محصول است.
رئیس ســــازمان صنعــــت، معدن و تجارت اســــتان 
همدان افــــزود: این واحد صنعتی با ســــرمایه گذاری 
30 میلیارد تومــــان تولید خود را آغاز کــــرده و نمونه 
آزمایشگاه  محصول برای دریافت تائیدیه نهایی به 

تخصصی ارسال شده است.
بــــه گفته وی پــــس از اخذ تأییدیه محصــــول، پروانه 

بهره برداری برای این واحد صنعتی صادر می شود.
متین از بهره بــــرداری این واحد در دهه فجر ســــال 
جاری خبــــر داد و گفت: بی تردید تا پایان ســــال این 
واحد به ظرفیت اســــمی تولید رسیده و صنایع مورد 

نیاز را از وابستگی به کشورهای بیگانه رها می کند.
رئیس ســــازمان صنعــــت، معدن و تجارت اســــتان 
همــــدان تصریــــح کــــرد: بــــا تولیــــد خمیــــر الکترود 
ایــــن محصــــول اعمال  بــــرای  محدودیــــت واردات 

می شود و ارز برای این منظور اختصاص نمی یابد.
بــــه نقل از ایرنــــا، وی گفت: هم اینــــک صنایع فوالد 
اســــتان همدان و کارخانه های فروســــیلیس، خمیر 
الکترود مــــورد نیازشــــان را از طریــــق واردات تأمین 

می کنند.

خبــر

ح شد: از سوی سرپرست فرمانداری همدان مطر

تحقق ۸9 درصد تعهد اشـــتغال شهرستان همدان

وه خبــــر همدان:   سرپرســــت فرمانداری  هگمتانــــه، گر
89 درصد تعهد اشــــتغال شهرستان  از تحقق  همدان 

داد. خبر  همدان 
وه  کارگر گــــزارش هگمتانه، محمدعلــــی محمدی در  به 
اشــــتغال و ســــرمایه گذاری شهرســــتان همــــدان بیان 
کرد: تعهد اشــــتغال شهرستان همدان در سال جاری 
آن  89 درصد  که تاکنون  296 نفر تعیین شده  6 هزار و 

است. شده  محقق 
نفــــر   606 و  هــــزار   5 بــــرای  تاکنــــون  گفــــت:  محمــــدی 

است. شده  زایی  اشتغال 
بــــر پیگیــــری مســــتمر و مؤثــــر دبیرخانه  کید  بــــا تأ وی 
ثبــــت  خصــــوص  در  شهرســــتان  اشــــتغال  وه  کارگــــر

سامانه  در  اجرایی  دســــتگاه های  اشتغال  آمار  بهنگام 
وه ضمن تماس تلفنی نســــبت  ود: دبیرخانه کارگر افــــز
آزمایی تعدادی از اشــــتغال های ثبت شده  به راســــتی 
در ســــامانه اقــــدام کند و گزارشــــی در جلســــه آتی ارائه 

. ید نما

پرداخــــت  � در  اســــتان  نخســــت  رتبــــه  کســــب 
زایی اشتغال  تسهیالت 

کســــب  به  اشــــاره  با  همدان  فرمانــــداری  پرســــت  سر
تســــهیات  پرداخــــت  در  اســــتان  نخســــت  رتبــــه 
متقاضــــی  طــــرح   377 کــــرد:  اظهــــار  زایــــی  اشــــتغال 
شهرســــتان  در  وســــتایی  ر زای  اشــــتغال  تســــهیات 

یال  640 میلیارد ر 319 طــــرح مصــــوب و  که  داشــــتیم 
یق بانک های عامل پرداخت شــــده  ت از طر تســــهیا

. ست ا
شــــده  معرفی  بانک ها  بــــه  که  طرح هایــــی  ود:  افــــز وی 
تســــهیات  اخــــذ  بــــه  موفــــق  تاکنــــون  متقاضیــــان  و 
وه و دســــتگاه های  کارگر نشــــده اند توســــط دبیرخانه 
تعیین  یع تر  ســــر چــــه  هر  و  پیگیــــری  ذیربــــط  اجرایــــی 

شود. تکلیف 
ریال  میلیــــارد   495 پرداخــــت  بــــه  اشــــاره  با  محمــــدی 
تســــهیات ویــــژه حمایــــت از مشــــاغل آســــیب دیده 
کیــــد کــــرد: میراث  ونــــا در شهرســــتان همــــدان تأ از کر
فرهنگی نســــبت به پیگیری مشــــکات هتل ها، مراکز 
اقامتــــی و فعال در بخش گردشــــگری برای برخورداری 

کند. اقدام  تسهیات  این  از 
سرپرســــت فرمانــــداری همــــدان پرداخت تســــهیات 
اشــــتغال زایــــی مشــــاغل خانگــــی را فرصتــــی مغتنــــم 
این  از  بیشــــتر  گیــــری  بهــــره  کرد:  تصریــــح  و  دانســــت 
بــــه تاش و توجه بیشــــتری از ســــوی  تســــهیات نیاز 
دســــتگاه های اجرایــــی دارد کــــه انتظار داریــــم به ویژه 
زی در این راســــتا فعال تر عمل  ســــازمان جهاد کشاور

. کند
نیز  همــــدان  فرماندار  توســــعه  و  برنامه ریــــزی  معــــاون 
خواســــتار توجه ویژه به اشــــتغال زایی آسیب دیدگان 
اجتماعــــی شــــد و گفــــت: اداره کل زنــــدان هــــا، کمیته 
امداد امام)ره( و بهزیســــتی می توانند در این راســــتا با 
پیگیری پرداخت تســــهیات اشــــتغال زایی به جامعه 

کنند. کمک  خویش  هدف 
ود: در حــــوزه ورزش و جوانــــان نیز  یــــزدان آزرمــــی افــــز
کید  تأ مورد  جوانان  حوزه  در  زایی  اشــــتغال  تسهیات 

است.

به همت سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان انجام شد

برف روبی و یخ زدایی موفق معابر

مهدی آزاد: شــــهروندان هنگام بارندگی از پارک خودرو 
در معابر اصلی خودداری کنند

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس ســــازمان مدیریت 
پســــماند شــــهرداری همدان بیان کرد: بــــا آماده باش 
و فعالیــــت چشــــمگیر ســــازمان مدیریــــت پســــماند 
شــــهرداری همدان در بارش های اخیــــر عملیات برف 

روبی و یخ زدایی معابر شهر با موفقیت انجام شد.
به گزارش هگمتانه، بابــــک مهدی آزاد با اعام این خبر 
گفت: به دنبــــال بارش هــــای اخیر ســــازمان مدیریت 
پســــماند شــــهرداری همــــدان با بهــــره گیــــری از تمام 
امکانات، تجهیزات، و ماشــــین آالت برف روبی شامل 
10 دســــتگاه نمک پــــاش مکانیزه، 43 دســــتگاه تیغه 

، 12 دســــتگاه بابکت، 2  برف روبــــی، 7 دســــتگاه گریدر
دســــتگاه لودر و 2 دســــتگاه بیل مکانیکــــی در قالب 
تیم های عملیاتــــی مختلف و از اولین ســــاعات بارش 
برف و نزوالت آســــمانی عملیات بــــرف روبی، یخ زدایی 
و بازگشــــایی معابــــر اصلــــی در مناطق چهارگانه شــــهر 
همدان را آغــــاز کرد که این عملیات تا ســــاعاتی پس از 

اتمام بارش ها نیز ادامه داشت.
مهدی آزاد در ادامه افــــزود: آماده باش به موقع نیرو ها 
و ماشین آالت و همچنین هماهنگی بسیار باالی تیم 
هماهنگ کننــــده و تیم های عملیاتی طی بارندگی های 
اخیر باعث شــــد وســــایل نقلیه و شــــهروندان بدون 
هیچ گونه مشــــکلی در معابر اصلی شهر تردد کرده و از 

عملیات برف روبی ابراز رضایت کنند.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان در 
پایان ضمن تشکر از صبر و حوصله شهروندان گفت: 
از شهروندان تقاضا می کنم در زمان اعام هواشناسی 
مبنی بر بارش برف از پارک خودرو در معابر اصلی شهر 
اجتناب کنند تا خدمت رســــانی به آنها در ســــریع ترین 

زمان و به بهترین شکل انجام  پذیرد.



گهی مزایده مورخه 99/09/23 مربوط به فروش زمین واقع در اســتادان،   بند ذیل به آ
18 متری میالد، کوچه آبشار  اضافه می گردد:

 به 
ً
 به طول 11 متر به کوچه 10 متری، شــرقا

ً
متراژ زمین 264/50 مترمربع به ابعاد شــماال

 به طول 22 متر 
ً
ک مجاور و غربا  به ابعاد 11 متر به پال

ً
ک مجاور، جنوبا طول 22 متر به پال

کثر ظرف مدت  ک 20379 بوده که شهرداری متعهد می گردد حدا ک مجاور از پال به پال
شش ماه سند ثبتی آن را تحویل خریدار نماید.

اصـالحیـه

شهرداری همدان

در کاســه اجرایی 9900116 اج م طی دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه اللجین آقای رجبعلی 
قادری مرشــدی محکوم گردیده به پرداخــت مبلغ 876/111/132 ریال علی الحســاب در حق 
خواهان علی حیدری و نیز پرداخت مبلغ 42/849/057 بابت نیمعشــر در حق صندوق دولت که 
جهت اســتیفای محکوم  به یک دستگاه خودروی نیسان متعلق به محکوم علیه شناسایی و توقیف 
شده لذا این اجرا مطابق ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به فروش مال منقول از طریق 

مزایده اقدام خواهد نمود.
مشخصات مال منقول و نظریه کارشناسی:

یک دستگاه وانت  نیسان تیپ 2400 به رنگ آبی شماره شاسی 126806 و شماره موتور 413589 
ســال تولید 1387 بنزینی به شماره انتظامی 335ط25-ایران 28 که در حال حاضر در پارکینگ 
اللجین توقیف بوده دارای الستیک 70 درصد و آثار تصادف قبلی از قسمت جلو داشته و گلگیرها 
و درب موتور بازســازی شــده دارای خط و خش و پوســیدگی در بعضی قسمت ها درب راست و 
قســمت عقب گلگیر در حال حاضر نیاز به بازسازی دارد. وضعیت بیمه به علت عدم دسترسی به 
مد ارک نامشخص است و به علت باز نبودن درب موتور بازدید با موتور خاموش توسط کارشناس 

انجام شده است.
بــا توجه به شــرایط حال حاضر بــازار خودرو و با در نظر گرفتن ســایر عوامل مؤثــر در ارزیابی 
ارزش قطعی مال منقول توصیفی به مبلغ 900/000/000 ریال معادل نود میلیون تومان توســط 

کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری شده است.
زمان و مکان مزایده: زمان روز سه شنبه مورخه 1399/10/23 از ساعت 12 الی 12:30 صبح در 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه اللجین واقع در خیابان مهدیه، دادگاه اللجین برگزار خواهد شد.

توضیح اینکه مزایده به صورت حضوری بوده و فروش مال تعرفه شــده از قیمت پایه شــروع و به 
باالترین قیمت پیشــنهادی واگذار خواهد شــد. از برنده مزایده 10 درصد فی المجلس دریافت و 
الباقی ظرف مدت 30 روز قابل وصول خواهد بود. بدیهی اســت در صورت انصراف خریدار، مبلغ 
واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد. عاقمندان به شــرکت در مزایده می توانند 5 روز 
قبــل از تاریخ برگزاری مزایده به دفتر اجرا مراجعه تا زمینــه بازدید فراهم گردد. هزینه های نقل 
و انتقال تابع شــرایط عمومی معامات می باشد و سایر هزینه ها اعم از مبلغ قطعی و غیرقطعی تا 
تاریخ مزایده به عهده طرفین می باشــد. جهت جلوگیری از اطاله رســیدگی مبلغ 10 درصد ثمن 
معامله می بایست توسط شرکت کنندگان طی چک بین بانکی به دفتر اجرا در زمان مزایده تحویل 

نمایند که در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

م.الف 437

آگهی مزایده )نوبت اول(

اجرای احکام مدنی بخش اللجین
سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تویسرکان
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/02         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/17

نظــر بــه اینکه هیــأت موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبت اســناد و اماک تویســرکان به موجب رأی شــماره 
139960326004000775 مورخــه 1399/08/28 تصرفات مفــروزی و مالکانه آقای محمدرضا 
باقری فرزند خدابخش به شناسنامه شماره 678 و کد ملی 3931668185 متقاضی پرونده کاسه 
1398114426004000109  نســبت به ششدانگ یک باب ساختمان قسمتی از پاک از 3433 
اصلی واقع در بخش یک به مســاحت 44/80 مترمربع واقع در بخش یک تویســرکان به آدرس: 
تویســرکان، خیابان امین، خریدار عادی از آقای علیرضا رزاقی محرزگردیده اســت. لذا مفاد رأی 
صادره به اســتناد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
این روزنامه آگهی می گردد. در صورتی که شخص یا اشخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته 
باشــند، از تاریخ انتشار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویسرکان تسلیم و رسید 
عــرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمناً معترض باید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواست تقدیم و رسید آن را به ثبت محل ارائه نمایند. 
در غیر این صورت متقاضی می تواند گواهی عدم دادخواســت را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت 
تســلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را برابر مقررات ادامه خواهد 

داد. ضمناً صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی حوزه ثبتی تویسرکان

م.الف 316

با ما همراه باشید

آگهی حصر وراثت

م.الف 273

خانم مرضیه رجبی راغب دارای شناســنامه شــماره 47 به شــرح 
دادخواست به کاســه 579/99 ش 112 ح از این حوزه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شاهپور 
فرامرزی دوست به شناسنامه شماره 11515 در تاریخ 99/09/21 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ 
متوفیه منحصر اســت به: 1- مرضیه رجبی راغب فرزند حســین به 
شماره شناســنامه 47 متولد 1363 همسر متوفی 2- محمدحسین 
فرامرزی دوست فرزند شاهپور به شماره ملی 4040589505 متولد 

1390 فرزند متوفی.
 اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ 
متوفیه نزد او باشد، از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف اللجین

4693 1399  شماره  2 دی  سه شـــنبه   

3 شهرستان

75 درصد تسهیالت پرداختی بنیاد برکت اسدآباد در رسته دامپروری
هگمتانه، گروه شهرستان: بخشدار مرکزی اسدآباد گفت: سال گذشته 
واجدین شــــرایط 14 روســــتا و ســــال جاری 23 روســــتای بخش مرکزی از 
وام های بنیاد برکت در بحث اشــــتغال روســــتایی بهره مند شده اند که 
بیش از 75 درصد تســــهیات پرداخت شــــده در رســــته دامپروری و 25 

درصد در رسته های خدماتی بوده است.
به گزارش هگمتانه، ســــلیمان نظری دوســــت دوشــــنبه یکم دی ماه در 
دیــــدار با رئیــــس بنیاد برکــــت و رئیــــس اداره منابع طبیعی شهرســــتان 
اســــدآباد افزود: انتظار مــــی رود بنیاد برکت در برخی از روســــتاهای دارای 
واجد شــــرایط کــــه تاکنون ورود نکــــرده، برنامه ریــــزی الزم را بــــرای ورود و 

شناسایی افراد واجد شرایط انجام دهد.
کید بر اینکه بخشــــداری مرکزی آمادگــــی خود را برای همکاری  وی با تأ
آینده نیز اعام می کند، تصریح کرد: در مرحله  با بنیاد برکت در ســــال 
با تســــهیل گران  افراد واجد شــــرایط، دهیاران و شــــوراها  شناســــایی 
کید شــــده و  بنیــــاد برکت همــــکاری الزم را دارند و ایــــن مهم به آنها تأ
از فعالیت هــــای بنیــــاد برکت در ســــطح روســــتاهای بخــــش حمایت 

می شود.
نظری دوســــت در ادامــــه با اشــــاره به مشــــکات روســــتائیان در زمینه 
تصرفات منابع طبیعی و ورود زودهنگام عشــــایران به منطقه اظهار کرد: 

با برنامه ریزی دقیق و رعایت قوانین و مقررات و اقناع ســــازی و حضور در 
بین مردم می توان رضایت حداکثری اهالی روستاها را جلب کرد.

وی از آمادگــــی دهیاران و شــــوراها برای همــــکاری بــــا اداره منابع طبیعی 
شهرســــتان خبــــر داد و گفت: بــــا همکاری و مشــــارکت مــــردم می توان 
مشــــکات را مرتفع کرد ضمن اینکه فرماندار اسدآباد حضور مسؤوالن 
را در بین اهالی روســــتاها و بررسی مشــــکات مردم بسیار مهم می داند 
و باید اولویت کاری هر مســــؤول باشــــد. ادارات جهاد کشاورزی و منابع 
طبیعی شهرستان اسدآباد باید نهایت تاش خود را برای جلب رضایت 

حداکثری مردم به عمل آورند.

پرداخت 1۲ میلیارد تومان وام اشتغالزایی �
مســــؤول بنیــــاد برکت اســــدآباد هم از پرداخــــت 12 میلیــــارد تومان وام 
اشــــتغالزایی برای 300 پرونده در سال گذشــــته خبر داد و گفت: در سال 
جاری بنا داریم تا 23 میلیارد تومان وام اشتغالزایی روستایی به واجدین 

شرایط پرداخت کنیم که تاکنون 50 درصد آن تحقق یافته است.
به نقل از ایسنا، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان اسدآباد هم بیان کرد: 
در بحث تصرفات منابع طبیعی و ورود زودهنگام عشایر اقداماتی در حال 
انجام اســــت اما اداره منابع طبیعی به تنهایی قادر به حل مشکات اشاره 

شده فوق نیست و نیاز به حمایت فرمانداری و بخشداری ها دارد.

انگیزه جنایت خانوادگی 
در تویسرکان مشخص شد

هگمتانه، گروه شهرستان: معاون اجتماعی پلیس 
اســــتان همدان از اختاف حســــاب قاتل با صاحب 
گاوداری که منجر به قتل در تویســــرکان شــــد، خبر 

داد.
به گزارش هگمتانه، حســــین بشری در تشریح این 
خبر گفت: قاتِل صاحب گاوداری و اعضای خانواده 
وی در شهرستان تویسرکان در اعترافاتش، انگیزه 
خــــود از انجام قتــــل اعضای این خانواده را داشــــتن 

اختاف حساب با صاحب گاوداری عنوان کرد.
معــــاون اجتماعــــی پلیس اســــتان همــــدان افزود: 
قاتل پــــس از انجام قتل اقدام به ســــرقت یک کیلو 
زعفران و پنج دستگاه گوشی تلفن همراه متعلق به 

مقتوالن کرده است.
گــــزارش اداره اطاع رســــانی فرماندهــــی انتظامی  به 
کــــرد:  بیــــان  پایــــان  در  بشــــری  همــــدان،  اســــتان 
شهروندان به شــــایعات در باره این قتل خانوادگی 
توجه نکننــــد و اخبار موثــــق را از طریــــق مرکز اطاع 

رسانی پلیس پیگیری کنند.
روز چهارشــــنبه 26 آذرماه و به دنبال کشــــف جسد 
( در حوالی یک  دو عضو یــــک خانواده)پدر و دختــــر
گاوداری واقــــع در شهرســــتان تویســــرکان و مفقود 
شدن سه عضو دیگر خانواده، تاش ها برای روشن 
شــــدن ابعاد حادثه و پیدا کردن مفقودین آغاز شد 
، اجساد کشف شده از  که با کشف سه جســــد دیگر

اعضای خانواده به پنج مورد رسید.
بــــا تــــاش شــــبانه روزی و انجــــام اقدامــــات فنــــی و 
تخصصــــی پلیــــس در نهایت جمعه شــــب قاتل در 

یکی از استان های دیگر شناسایی و دستگیر شد.

دستگیری ۲3 متهم 
در نهاوند

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــده انتظامــــی 
شهرستان نهاوند گفت: با تاش مأموران انتظامی 
مختلــــف  حوزه هــــای  در  متهــــم  شهرســــتان،23 

دستگیر شدند.
به گــــزارش هگمتانه، احمد ســــاکی اظهــــار کرد: طی 
شهرســــتان  انتظامی  مأمــــوران  گذشــــته  چنــــدروز 
نهاوند با انجام طرح هــــا و عملیات های مختلف، 23 
متهــــم را در حوزه های مختلف دســــتگیر و به یگان 

انتظامی داللت دادند.
وی افزود: از مجموع متهمان دســــتگیر شده تعداد 
، یک نفر در ارتباط  هشــــت نفر در رابطه با مواد مخدر
با احتکار و 14 نفر در اجرای دســــتورات قضائی جلب 

یا دستگیر شدند.
گفــــت:  نهاونــــد  شهرســــتان  انتظامــــی  فرمانــــده 
مأمــــوران انتظامی در جریان اقدامات انجام شــــده، 
گرم   252 ســــرقتی،  موتورســــیکلت  دســــتگاه  یک 
، 300 کیلوگرم چــــای، 2 هزار عدد  انواع مواد مخــــدر
پودر لباسشــــویی و 2 هزار و 700 کیلوگرم روغن که 
در انبار یک فروشــــگاه احتکار شــــده بود را کشف 

کردند.
وی در پایان ســــخنانش با اشــــاره به اینکه اقدامات 
قانونــــی و قضائی در خصوص متهمان انجام شــــده 
است، گفت: از شــــهروندان درخواست می شود در 
صورت مشــــاهده موارد مشــــکوک از طریق شماره 
تلفــــن 110 موضوع را به پلیس اطــــاع داده و همواره 
از این طریق در برقــــراری امنیت و آرامش در جامعه 

مشارکت و همکاری داشته باشند.

کشف 50 رأس گوسفند 
فاقد مجوز در فامنین

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــده انتظامــــی 
رأس   50 تعــــداد  کشــــف  از  فامنیــــن  شهرســــتان 
گوســــفند فاقد مجوز بــــه ارزش یک میلیــــارد و 500 

میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، علی حســــن حیدری اظهار کرد: 
مأموران انتظامی شهرســــتان در راستای اجرای طرح 
مبارزه بــــا قاچاق، بــــا پایش محورهــــای مواصاتی و 
اجرای ایســــت و بازرســــی مقطعی، موفق به کشف 
تعــــداد 50 رأس گوســــفند فاقــــد مجوز بهداشــــتی 

شدند.
وی با اشــــاره به اینکه کارشناســــان ارزش احشــــام 
کشــــف شــــده را حدود یک میلیــــارد و 500 میلیون 
ریال ارزیابی کرده اند یادآور شد: در این رابطه یک نفر 
متهم دستگیر و یک دســــتگاه کامیون نیز توقیف 

شده است.
فرمانده انتظامی شهرســــتان فامنین با بیان اینکه 
احشــــام مکشــــوفه به اداره دامپزشــــکی منتقل و 
متهــــم نیز بــــه همراه پرونــــده جهت ســــیر مراحل 
کید کرد:  قانونــــی بــــه مرجع قضائــــی معرفی شــــد تأ
پلیــــس با تمام توان و جدیت همواره آماده اســــت 
با قاچاقچیــــان و مخان نظم و امنیــــت اقتصادی 

کند. مقابله 

خبــر

همدان  اســــتاندار  معاون  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 
کادر  گفت: پرســــتاران و مجموعه  و فرماندار ویژه مایر 
بهداشــــت و درمــــان در عرصه مقابله بــــا ویروس کرونا 
فراتــــر از وظیفه خود برای ســــامت مردم تــــاش و ایثار 
آنان  کردنــــد و این فــــداکاری، از جان گذشــــتگی و صبر 

شد. ماندگار  تاریخ  در  همیشه  برای 
ئین تجلیل  به گــــزارش هگمتانه؛ قدرت اهَّلل ولــــدی در آ
از پرســــتاران شهرســــتان مایر به مناســــبت والدت با 
اظهار  پرستار  روز  و  کبری)س(  زینب  حضرت  ســــعادت 
، بردباری و شــــهامت حضرت زینب   کــــرد: بی تردید صبر
کبری)س(، الگویی راســــتین و الهام بخش برای جامعه 

است. پرستاری  تاشگر 
وی افــــزود: وجــــود تجهیــــزات و امکانــــات مورد نیــــاز در 
، تدبیر به موقع، همراهی همیشگی  بیمارستان های مایر
مــــردم و اصناف، بــــه کار بــــودن مجموعه دســــتگاه های 
اجرایی و البته تاش خستگی ناپذیر کادر درمان و جامعه 
پرســــتاری موجب شد تا بتوانیم شــــرایط سخت مقابله با 

ویروس کرونا را به خوبی پشت بگذاریم.
این  ســــامت  خّیــــران  مجمع  مایــــر  ویــــژه  فرمانــــدار 
از  بهره گیــــری  بــــرای  توانمنــــد  ویــــی  باز را  شهرســــتان 
کادر درمان برشــــمرد و  بــــه  کمک  ظرفیــــت خّیــــران و 
بیــــان کــــرد: در این عرصــــه وظیفه داریم شــــرایط را به 
گونــــه ای برای پرســــتاران و کادر درمان مهیــــا کنیم تا 
درمان  امر  به  بتواننــــد  بیشــــتری  آرامش  و  بال  فراغ  با 

. ند ز ا د بپر
ایــــن مدت همچنین تاش  کید بر اینکه در  ولدی با تأ
کردیــــم امنیــــت را در کنــــار ســــامت بــــرای مجموعــــه 
کید کرد: در مســــیر  کادر درمــــان و مردم مهیــــا کنیم تأ
ونــــا تعداد زیادی از پرســــتاران و  وس کر مقابلــــه با ویر
رسیدند  شــــهادت  رفیع  درجه  به  کشــــور  پزشکی  کادر 

شــــدند،   19 کووید بیماری  درگیر  نیــــز  زیادی  تعدادی  و 
امــــا برای حفــــظ جان مــــردم با وجود شــــرایط ســــخت، 

کردند. مجاهدت 
وی ادامه داد: دغدغه پرستاران و مجموعه کادر درمان 
که  هماننــــد فرماندهــــان دوران دفــــاع مقدس اســــت 
عاوه بر جنگیدن در خط مقدم؛ دیگران را نیز به مبارزه 

درخشیدند. خوش  عرصه  این  در  و  کردند  دعوت 
تاش های  از  قدردانــــی  بــــا  همــــدان  اســــتاندار  معاون 
از مــــردم  کادر درمــــان،  ارزنــــده پرســــتاران و مجموعــــه 
خواســــت: با رعایت شیوه نامه ها و دســــتورالعمل های 
بهداشــــتی عــــاوه بــــر حفظ ســــامتی خود، خانــــواده و 
جامعــــه، به کادر بهداشــــت و درمان نیز کمــــک کنند تا 

بتوانیم با موفقیت کرونا را ریشــــه کن کنیم.
ولدی بــــا بیان اینکه به واســــطه همراهــــی خوب مردم، 
اصنــــاف و کســــبه و بازاریــــان در اجــــرای محدودیت ها، 
مایر از شــــرایط قرمز خارج و به وضعیت نارنجی رســــید 
گفت: در این ارتباط اصحاب رســــانه دوشادوش ستاد 
مقابله با کرونا در شهرســــتان و تیم های بازرسی حضور 
دارند و با اطاع رســــانی درســــت، در زمینه اقناع ســــازی 

کردند. عمل  خوب  مردم 
وی همچنیــــن بــــه اعمــــال محدودیت های شــــب یلدا 
کید  و اولویــــت قرار دادن اقناع ســــازی مردم اشــــاره و تأ
از شهروندان انتظار  کرد: این شرایط شکننده اســــت و 
داریــــم از دورهمی های فامیلی و خانوادگــــی پرهیز کنند 
تا با حمایت از کادر درمان و پرســــتاران، هر چه زودتر به 

برسیم. سفید  و  زرد  شرایط 

رسیدن به شرایط ســــفید کرونا با همراهی مردم  �
می شود محقق 

مدیر شبکه بهداشــــت و درمان مایر نیز وجود جامعه 

پزشــــکی  کادر  خدمــــات  تکمیل کننــــده  را  پرســــتاری 
دانســــت و افزود: باید با جامعه پرستاری و کادر درمان 
کرد تــــا بتوان خدمات  کوتاهی زندگی  حتی برای مــــدت 
را به ویژه در شــــرایط حساســــی همچون  آنان  و زحمات 

کرد. کرونا درک  شیوع ویروس 
 10 محســــن ترکاشــــوند با بیان اینکــــه مایر حداقل از 
موفق  مؤلفــــه   6 در  ونــــا  کر وس  ویر بــــا  زه  مبار مؤلفــــه 
در  فراوانی  تأثیر  اقدامــــات  این  کــــرد:  اظهار  کرد  عمل 
ودی بیمارستان ها  ونا و ور وس کر کاهش شــــیوع ویر
وند  که امیدواریــــم این ر در این شهرســــتان داشــــت 
کاهشــــی بــــا همراهی مــــردم تــــداوم یابد و به شــــرایط 

برسیم. سفید 
رئیس ســــازمان نظــــام پرســــتاری مایر نیــــز مدافعان 
گفت: در  کــــرد و  را به مدافعان حرم تشــــبیه  ســــامت 
ونــــا مدافعان  کر وس  بــــا ویــــر شــــرایط ســــخت مقابله 
میــــدان  وارد  ایثــــار  و  خودگذشــــتگی  از  بــــا  ســــامت 
شــــدند و برای دفاع از ســــامت و کیان کشــــور جانانه 

. ند جنگید

فرماندار  خوب  مدیریت  از  قدردانی  با  مباشری  غامرضا 
ویژه مایر در کنترل و مقابلــــه با ویروس کرونا و خروج 
از شــــرایط قرمز بیان کرد: از زمان شــــیوع ویروس کرونا 
تاکنون حدود 200 نفر از کادر پرســــتاری این شهرستان 
10 درصــــد از مبتایان این  به کووید19 مبتا شــــدند که 

می شود. شامل  را  شهرستان 
وی با بیــــان اینکه جامعه پرســــتاری مایر در این مدت 
خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا به خوبی نگه داشــــت 
و برای ســــامت مــــردم از جان مایــــه گذاشــــتند افزود: 
بیشــــتر افراد داوطلبانه در این عرصه حضور پیدا کردند 
و در کنار دیگر پرســــتاران و کادر درمان، موجب شدند 

باشیم. روسفید  مردم  مقابل  در 
بهبــــودی  مایــــر  پرســــتاری  نظــــام  ســــازمان  رئیــــس 
بســــیاری از مبتایــــان و بازگشــــتن به آغــــوش خانواده 
را خوش تریــــن و فــــوت بیمــــاران را از تلخ ترین خاطرات 
جامعه پرســــتاری مایر در این مدت عنوان کرد و ادامه 
داد: بهبودیافتگان این شهرســــتان باالتــــر از میانگین 
از خدمات شبانه روزی  که این امر نشان  کشوری است 

است. پرستاری  جامعه  و  درمان  کادر 
ایــــن  پرســــتاران  بیشــــتر  اینکــــه  بیــــان  بــــا  مباشــــری 
از  قدردانی  بــــا  می دهد،  تشــــکیل  بانوان  را  شهرســــتان 
آنان گفــــت: در حال  صبــــر و شــــکیبایی خانواده هــــای 
حاضــــر حــــدود 700 پرســــتار کــــه شــــامل فوریت هــــای 
پزشــــکی، خدمــــات پیش بیمارســــتانی، کادر اتاق عمل 
و بیهوشــــی نیز می شــــود، در این شهرســــتان شــــاغل 
هســــتند و با پرســــتاران بازنشســــته به حــــدود یک هزار 

می رسد. پرستار 
وز  ســــالر رســــیدن  فرا  مناســــبت  به  ایرنــــا،  از  نقــــل  به 
پرســــتار  وز  ر و  کبــــری)س(  زینــــب  حضــــرت  والدت 
علوم  دانشــــگاه  همــــدان،  اســــتانداری  همــــکاری  بــــا 
 400 از  اجرایــــی  دســــتگاه های  و  ابن ســــینا  پزشــــکی 
پرســــتار در ســــطح اســــتان همدان به پــــاس تاش و 
آنــــان قدردانــــی که بــــه همین  وزی  خدمــــات شــــبانه ر
منتخــــب  پرســــتار   10 از  نیــــز  یکشــــنبه  وز  ر مناســــبت 

شهرســــتان مایر تقدیر شد.
دارد. شاغل  پرستار   700 حدود  مایر  شهرستان 

تقدیر از 10 پرستار منتخب شهرستان مالیر

ابتالی 200 نفر از پرستاران 
مالیر به کرونا

: پرستاران فراتر از وظیفه برای سالمت مردم ایثار کردند فرماندار مالیر

کشت ۲30 هکتار انواع گیاهان دارویی 
در اراضی ملی نهاوند

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره منابع طبیعی 
نهاوند گفت: به منظور توســــعه گیاهان دارویی در اراضی 
مســــتعد شهرســــتان نهاوند 230 هکتار از انواع گیاهان 
دارویی با مشــــارکت جوامع محلی هفته گذشته در اراضی 

ملی مناطق روستایی نهاوند کشت شد.
به گزارش هگمتانه، حســــن قیاســــوند با بیــــان اینکه این 
گیاهــــان در اراضی ملی روســــتاهای تازناب تاف و قشــــاق 
ولی اهَّلل کشــــت شده اســــت گفت: گونه های گیاهی که در 
این زمینه کاشته شــــده شامل گلرنگ و بابونه هستند که 
کاربرد زیادی در زمینه مصارف دارویی دارند و اهالی منطقه 

با برداشت آنها از منافع اقتصادی آن بهره مند می شوند.
رئیــــس اداره منابع طبیعی و آبخیزدارای شهرســــتان نهاوند 
افزود: شهرستان نهاوند یکی از معدود مناطق استان است 
که در زمینه گیاهان دارویی از ظرفیت های باالیی است و در 

برخی از گاهان مانند گشنیز مقام اول استان را دارد.
وی گفــــت: وجود نزدیک بــــه یکصد هکتــــار از انواع مراتع 
مرغوب و نیمه مرغوب ظرفیت بســــیار باالیی اســــت که 
گیاهان دارویی در آنها به صورت خودرو و دســــتی کشت 
می شــــوند کــــه در فصل بهــــار زیر نظــــر این اداره توســــط 
گروه های محلی برداشــــت می شــــوند و این مســــاله برای 

آنان به صورت فصلی ایجاد اشتغال می کند.
قیاســــوند بــــه ظرفیت های بی نظیــــر این شهرســــتان در 

در  داد:  ادامــــه  و  دارویــــی پرداخــــت  گیاهــــان  خصــــوص 
شهرســــتان نهاوند بیش از 500 نوع گیــــاه دارویی وجود 
دارد کــــه گل ختمــــی، بابونــــه، باریجــــه، آنغوزه، خــــار مریم، 
، آویشن، کتیرا، شیرین بیان، نعناع، پونه،  ، موسیر خارشتر

گل گاو زبان و رازیانه از مهم ترین آنها به شمار می رود.
وی با بیــــان اینکه کشــــت گیاهان داوریــــی ظرفیتی برای 
، افزایــــش تولیدات ملی  ایجاد فرصت های شــــغلی پایدار
و صیانت از منابع طبیعی اســــت افزود: با توســــعه سطح 
زیرکشــــت گیاهان دارویی و با توجه به ظرفیتی که در این 
زمینه وجود دارد می توان نهاوند را در ســــطح ملی معرفی 
و به یکی از قطب های مهــــم تولیدکننده گیاهان دارویی 

تبدیل کرد.
رئیــــس اداره منابــــع طبیعی و آبخیــــزداری نهاونــــد ایجاد 
اشــــتغال پایدار را از طریق توســــعه و ایجاد صنایع تبدیلی 
امکان پذیر دانســــت و گفت: وجود انواع گیاهان دارویی 
در ســــطح شهرســــتان فرصتی برای ایجاد اشتغال فصلی 
است که البته در صورت ایجاد صنایع تبدیلی و کارگاه های 

بومی و محلی می توان اشتغال پایدار را رونق داد.
وی بــــا بیان اینکه وجــــود این صنایع می تواند زمینه ســــاز 
اســــتقرار برخــــی دیگــــر از صنایــــع و مشــــاغل و در نتیجه 
اشــــتغال دائمی برای جوانان و رونق اقتصاد خانوار باشد 

خواستار توجه به این مهم شد.

سرشماری زمستانی حیات وحش همدان
با استفاده از هلی شات

هگمتانه، گروه شهرستان: معاون محیط زیست طبیعی 
اداره کل حفاظت محیط زیست همدان گفت: سرشماری 
گونه هــــای حیات وحش این اســــتان برای نخســــتین بار 
با اســــتفاده از فناوری هــــای نوین نظیر هلی شــــات انجام 

می شود.
به گــــزارش هگمتانــــه، مهدی صفــــی خانی روز یکشــــنبه 
اظهار کرد: سرشماری زمســــتانه از دوم دی ماه امسال در 
6 منطقه حفاظت شده و هفت منطقه از 13 منطقه شکار 

ممنوع این استان صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: به منظور باال بردن دقت سرشــــماری برای 
نخســــتین بار از فناوری های نوین استفاده شده تا میزان 

خطا را به حداقل ممکن برسانیم.
معــــاون فنــــی اداره کل حفاظت محیط زیســــت همدان 
یــــادآوری کــــرد: در دوره های گذشــــته نیز به صــــورت غیر 
رســــمی و آزمایشی از هلی شــــات استفاده شــــده بود اما 
امسال برای سرشــــماری زمســــتانه در 6 منطقه حفاظت 
شده از 2 دســــتگاه هلی شــــات موجود در محیط زیست 

استفاده می شود.
صفی خانی بیــــان کرد: 13 منطقه شــــکار ممنــــوع در این 
اســــتان وجود دارد که تنها هفت منطقه مورد پایش قرار 
می گیرد چرا که در 6 نقطه شامل سدها و آبگیرها به علت 
وجود پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی سرشماری در مقطع 

دیگری صورت می گیرد.
وی گفــــت: هر ســــاله در 2 نوبت سرشــــماری از گونه های 
حیات وحش صــــورت می گیرد که ابتــــدا در فصل بهار با 
هدف به دســــت آوردن میزان زاد و ولد حیوانات سپس 
در فصــــل زمســــتان بــــرای بــــه دســــت آوردن جمعیــــت 
گونه های شــــاخص از جمله کل و بز و قوچ و میش انجام 
می شود و در صورت مشــــاهده دیگر گونه ها، آمار آنها نیز 

ثبت می شود.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست همدان اظهار 
کرد: در صورت مناسب بودن شرایط جوی، سرشماری در 
6 منطقه حفاظت شده و در مناطق شکار ممنوع به مدت 

یک هفته صورت می گیرد.
صفــــی خانی ادامه داد: تعداد تیم ها بر اســــاس وســــعت 
منطقه مشخص می شود همچنین سرشماری در مناطق 
شــــکار ممنوع به شهرســــتان ها محول شده و در صورت 

نیاز تیم هایی از استان آنها را یاری می دهند.
به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیســــت 
اســــتان همدان، اســــتان همدان دارای 6 منطقه حفاظت 
شــــده و 13 منطقه شکار ممنوع اســــت و تاکنون 40 گونه 
، 181 گونه پرنده، 43 گونه خزنده، 39 گونه ماهی  پستاندار
و 4چهــــار گونه دوزیســــت در همدان شناســــایی شــــده 

است.
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

نصب تندیس پرستار در حافظه تاریخی 
مردم خواهد ماند

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا نصب تندیس پرستار در 
ورودی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا را بسیار ارزشــــمند خواند و بیان کرد: این اقدام ارزشمند 

شهرداری و شورای اسامی شهر همدان در حافظه تاریخی مردم خواهد ماند.

به گزارش خبرنگار هگمتانه، رشید حیدری مقدم در حاشیه رونمایی از تندیس پرستار در همدان 
بیان کرد: از تاشــــگران حوزه سامت تقدیر می کنم که در یک سال گذشــــته با تمام وجود زندگی 

خود و خانواده خود را در معرض خطر قرار داده اند تا بتوانند سامتی را به جامعه اهدا کنند.
وی با اشــــاره به نصب تندیس پرســــتار در ورودی دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا از سوی 
شــــهرداری و شورای شهر همدان ادامه داد: مدیریت شــــهری همدان در اقدامی بسیار ارزشمند 
تندیســــی از پرســــتار را نصب کرد که مطمئنا این تندیس و این اقدام ارزشمند در حافظه تاریخی 

مردم خواهد ماند.

ایــــن تندیس  حیدری مقــــدم افزود: نصب 
به پاس قدردانی از ایثار و از خودگذشــــتگی 
مدافعــــان ســــامت صــــورت گرفتــــه و آرزو 
می کنم روزهای ســــخت مقابله بــــا کرونا که 
بــــا جانفشــــانی مدافعان ســــامت در حال 
سپری شــــدن اســــت روزهای پایانی خود را 

بگذراند.

استان

10 هزار همدانی
در صف انتظار آزمون رانندگی

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: رئیــــس پلیــــس 
راهنمایــــی و رانندگی اســــتان همدان گفــــت: برگزار 
نشــــدن آزمــــون آیین نامــــه راهنمایــــی و رانندگی با 
هدف پیشــــگیری از تجمع و شــــیوع ویروس کرونا 
موجب شده هم اینک 10 هزار نفر از استان در صف 

انتظار برای شرکت در این آزمون باشند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، ســــرهنگ علی فکــــری روز 
دوشــــنبه ابراز امیدواری کرد با کاهش آمار مبتایان 
بــــه ویروس کرونــــا و تغییر وضعیت اســــتان بتوان 
زمینــــه برگــــزاری آزمــــون راهنمایــــی و رانندگــــی را در 

همدان فراهم کرد.
وی با بیان اینکه آموزش در آموزشــــگاه ها با رعایت 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی برگزار می شــــود اضافه 
کرد: 42 آموزشــــگاه با حدود 700 نیرو در این استان 
فعال هســــتند که شــــیوع کرونا کســــب درآمد این 

آموزشگاه ها را با مشکل مواجه کرده است.
اســــتان  رانندگــــی  و  راهنمایــــی  پلیــــس  رئیــــس 
همــــدان خاطرنشــــان کــــرد: بــــا توجــــه بــــه اعمال 
محدودیت تردد بــــرای ورود خودروهای غیربومی 
و اعمال محدودیت تردد شــــبانه تا ســــاعت چهار 
بامــــداد تیم هــــای پلیــــس راهــــور در محل های از 
پیش تعیین شــــده برای کنترل آمد و شد وسایل 

اند. شده  مستقر  نقلیه 
ســــرهنگ فکری افزود: قرار داشــــتن در فصل سرد 
ســــال، ُبرودت هوا و بارش برف و بــــاران ضرورت در 
اختیار قرار دادن تجهیزاتــــی از جمله کانکس را برای 

مصون ماندن نیروها از سرما بیشتر می کند.
وی درباره مرکز شــــماره گــــذاری و تعویض پاک نیز 
گفت: روزانــــه 700 تا یک هزار نفر به این مرکز مراجعه 
می کنند که تعدادی از ارباب رجوع افرادی هســــتند 
که برای اعام نشانی به شــــرکت خودروساز ملزم به 

مراجعه به این مراکز شدند.
ســــرهنگ فکری ادامــــه داد: بــــه دنبــــال اینترنتی 
شــــدن نوبت دهی، میــــزان مراجعه کننــــدگان به 
600 نفر کاهــــش یافت اما به علــــت نقص مدارک 
پــــاک، مراجعه  از متقاضیــــان تعویــــض  شــــماری 
نکردن در سر نوبت خود یا مراجعه به همراه چند 
، همچنان شــــاهد تجمع و  نفــــر دیگر به ایــــن مرکز
ازدحــــام در مرکز شــــماره گــــذاری و تعویض پاک 

هستیم. خودرو 

خبــر

 گزارش تصویری

تش نشانی دیدار یلدایی سرپرست سازمان آ
تش نشانان  با آ

هگمتانه، گروه خبــــر همدان: هم زمان با فرا رســــیدن 
شــــب چله آتش نشــــانان همدانی یلدا را با سرپرست 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و دور از خانواده 

جشن گرفتند.
به گزارش هگمتانه، ســــید صادق پورسینا سرپرست 
ســــازمان آتش نشــــانی و خدمات ایمنی بــــا حضور در 
تمامی ایستگاه های آتش نشانی شب چله را به آتش 

نشانان فداکار تبریک گفت.
وی آرزوی شبی بدون اتفاق برای مردم همدان و بدون 

عملیات برای آتش نشانان را داشت.
گفتنی است حضور سرپرست سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــــهرداری همدان در این شب در کنار 
کارکنان این ســــازمان باعث افزایش روحیه کارکنان و 

قوت قلبی برای تمامی همکاران بود.

بیماران نیازمند سخت  درمان سبد کاال گرفتند
هگمتانه، گروه خبر همدان: مســــؤول مشارکت های 
مردمی و امور مددکاری مجمع خیرین سامت همدان 
از اهدای 120 سبد کاال به بیماران نیازمند سخت  درمان 
همدان هم زمــــان با میاد حضرت زینــــب کبری)س( 

خبر داد.
از  شــــاکری صفت  حمیــــد  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
چهاردهمیــــن مرحلــــه توزیع ســــبد مــــواد غذایی بین 
خانواده بیماران زیر پوشــــش مجمع خیرین ســــامت 
همــــدان خبــــر داد و اظهــــار کــــرد: هــــم زمان بــــا میاد 
باســــعادت حضــــرت زینب کبــــری)س( و روز پرســــتار 
چهاردهمیــــن مرحلــــه توزیع ســــبد مــــواد غذایی بین 

خانواده بیماران سخت درمان همدان انجام شد.
وی با اشاره به اینکه 120 سبد کاال بین بیماران نیازمند 
ســــخت  درمان توزیع شــــد که ارزش هر سبد کاالیی 3 
میلیون ریال بود اضافه کــــرد: برای تهیه این اقام 360 

میلیون ریال هزینه شد.

مســــؤول مشــــارکت های مردمــــی و امور مــــددکاری 
کید کــــرد: اقام  مجمــــع خیرین ســــامت همــــدان تأ
ســــبد مواد غذایی شــــامل برنج مرغوب ایرانی، روغن 
مایــــع، رب گوجــــه فرنگی، خرمــــا، ماکارونی، گوشــــت 
، شکات، شیرمال،  گوسفندی، نخود، کشمش، پنیر
، ماســــک ســــه الیــــه اســــتاندارد، مایع  انــــار نارنگــــی، 

ظرفشویی و کیک بود.
وی بیان کــــرد: بیمــــاران گــــروه هدف مجمــــع خیرین 
ســــامت همــــدان بیمــــاران ســــخت درمان مبتــــا به 
سرطان نیازمند بزرگســــال، کودکان ناشنوا و کم شنوا، 
کــــودکان دارای بیمــــاری قلبی، کــــودکان دارای اختال 
رشــــد، کــــودکان دارای بیماری حاد چشــــمی و کودکان 
دارای شکاف لب و کام نیازمند هستند. شاکری صفت 
گفــــت: خیران می تواننــــد کمک های خــــود را به مجمع 
خیران ســــامت تحویل دهند تا به دســــت نیازمندان 

واقعی برسد.

حضرت زاده از تدوین بودجه سال1400 شهرداری همدان خبر داد

پروژه های نیمه تمام اولویت بودجه 1400
هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: معــــاون برنامه ریزی و 
سرمایه انسانی شهردار همدان گفت: جلسات طراحی، 
تدوین و برنامه ریــــزی بودجه ســــال 1400 در حال آماده 

سازی است.
مرتضــــی حضــــرت زاده عصر روز گذشــــته بــــه خبرنگار 
سازی  آماده  جلســــات  منظم  برگزاری  درباره  هگمتانه 
کید  طرح بودجه ســــال آینده شــــهرداری همــــدان با تأ
بــــر اینکه پروژه هــــای نیمه تمام اولویــــت بودجه 1400 
اســــت، گفت: ســــال گذشــــته نیز همچون امسال در 
این مقطع مشــــغول طراحــــی و تدوین بودجه ســــال 
99 بودیم که خوشــــبختانه با مساعی ارزنده همکاران 
در مناطــــق و ســــازمان ها و مجموعــــه خانــــواده بزرگ 
شــــهرداری همــــدان شــــاهد بــــروز و ظهــــور توفیقات 
مهمی شــــدیم که نشــــان از مدیریت مطلوب و کیفی 
در زمینــــه تأمیــــن نیازهای تخصصی مربــــوط به تأمین 

بودیم. مالی  منابع 
وی ضمن تأکید بر برگزاری منظم جلســــات آماده سازی 
و تدوین بودجه ســــال 1400 شهرداری تصریح کرد: از ماه 
قبل جلســــات تدوین بودجــــه در این معاونــــت برگزار 

 با حضور شخص شهردار در این جلسات 
ً
شده که بعضا

همراه بوده و همچنان ادامه دارد.
حضرت زاده همچنین افزود: به طور روزانه و در دو نوبت 
صبح و عصر با اختصاص وقت کافی مشــــغول تدوین 

بودجه ای هستیم که پایه و اسلوب آن بر اساس چشم 
انداز واقع گرایانه و با نگاه کارشناسانه طراحی می شود.

حضــــرت زاده در پایــــان از همکاری شایســــته مدیران و 
کارشناسان شهرداری همدان تقدیر کرد.

به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و شهرداری همدان رقم خورد

توزیع 1۲0 بسته معیشتی بین نیازمندان
هگمتانه، گروه خبــــر همدان: به همت ســــتاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( و شــــهرداری همدان 120 بسته 
معیشتی توسط مســــجد حضرت ابوالفضل)ع( حصار 

امام خمینی)ره( بین نیازمندان توزیع شد.

به گزارش هگمتانه، با توجه به فرمایشــــات رهبر انقاب 
مبنی  بر کمک به قشــــر آســــیب دیده از کرونا و برگزاری 
رزمایش کمک مؤمنانه، گروه جهادی مســــجد حضرت 
ابوالفضل)ع( حصار امام خمینی)ره( با شناســــایی افراد 

آسیب دیده به مناسبت شــــب چله اقدام به توزیع 120 
بســــته غذایی و کارت خریــــد با همکاری ســــتاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( و شهرداری همدان کرد. در این 

راستا 120 بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شد.

تعویق امتحانات دانشگاه بوعلی سینا
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: معــــاون آموزشــــی و 
تحصیــــات تکمیلــــی دانشــــگاه بوعلــــی ســــینا گفت: 
امتحانــــات پایان ترم اول ســــال جاری از 11 تــــا 23 بهمن 

برگزار می شود.
به گــــزارش هگمتانــــه، معــــاون آموزشــــی و تحصیات 
تکمیلــــی دانشــــگاه بوعلی ســــینا دربــــاره تمدیــــد تــــرم 
جاری اظهار کرد: طبق تقویم آموزشــــی دانشــــگاه زمان 
کاس های دانشــــجویان ورودی های قبل، 29  شــــروع 
شهریورماه اســــت اما امســــال به علت تغییرات ایجاد 
شده، دانشــــجویان جدیدالورود در 24 آبان کاس های 

خود را آغاز کردند.
حســــن ســــاریخانی ادامــــه داد: طبــــق مصوبه شــــورای 
دانشگاه برای جبران هشت هفته اختاف آموزشی، دو 
هفته به ترم دانشجویان جدیدالورود اضافه شد و بقیه 

کاس ها به صورت جبرانی برگزار می شود.
وی بــــا بیان اینکــــه تعطیلی های اعمال شــــده در اوایل 
آذرماه تا نیمه های آن به علت محدودیت های کرونایی 
هیچ گونه ارتباطی به کاس ها نداشــــت تصریح کرد: در 
این ایام جلســــات پا برجا بود و این دو هفته به تاریخ ترم 

اضافه نخواهد شد.

معــــاون آموزشــــی و تحصیــــات تکمیلــــی دانشــــگاه 
آموزشی  تقویم  اســــاس  بر  شــــد:  یادآور  بوعلی ســــینا 
جدید ترم ســــال جــــاری امتحانــــات از 11 تــــا 23 بهمن 

شد. خواهد  برگزار 
به نقــــل از فــــارس، وی با بیــــان اینکه ایــــن تغییرات 
موجب جا به جایی ترم دوم ســــال تحصیلی جاری هم 
شــــد افزود: انتخاب واحــــد ترم دوم نیز 4 تــــا 10 بهمن 
برگزار می شــــود در حالی که در سال های قبل انتخاب 
واحد تــــرم دو اوایــــل دی بود که امســــال بــــا یک ماه 

می شود. انجام  تأخیر 

تقدیر از پرستاران در صحن شورای اسالمی شهر همدان
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5 ایران و جهان

 وزرای خارجه عضو برجام:

قطعنامه ٢٢٣١ 
همچنان کامال الزم االجراست

تعهد برای حفظ برجام
وزرای خارجــــه ایــــران و گروه 1+4 به همراه مســــؤول 
سیاســــت خارجی اتحادیــــه اروپا در پایان نشســــت 
دیروز خود در بیانیه ای ضمن تأکید بر تعهدشــــان 
بــــرای حفظ برجــــام، اعــــام کردنــــد قطعنامــــه ٢٢٣١ 

هم چنان کاما الزم االجراست.
نشست غیررســــمی وزرای امور خارجه ایران و گروه 
1+4 )آلمان، فرانســــه، انگلیس، روســــیه و چین( با 
حضــــور »جوزپ بورل« مســــؤول سیاســــت خارجی 
اتحادیه اروپا روز گذشــــته بعد از حدود دو ســــاعت 
و نیم پایــــان یافت و در پایان آن بیانیه ای مشــــترک 

صادر شد.

تجارت کانادایی ها 
با غم خانواده ها

ســــخنگوی وزارت امــــور خارجه بــــا اعــــام اینکه به 
زودی گزارش فنی درباره سقوط هواپیمای اوکراینی 
منتشر می شود، به وزیر خارجه کانادا هشدار داد در 
چارچوب یک دولت مشــــخص پاسخ گوی اقدامات 
خود باشــــند و گفت: برخی سیاسیون سیاست زده 
تاوا می خواهند با اســــتفاده از غم خانواد ه ها تجارت 

ُ
ا

کنند.

191 فوتی کرونا در اولین روز 
زمستان

 شناسایی 6151 بیمار جدید
سخنگوی وزارت بهداشت، ضمن تشریح وضعیت 
، آمار مبتایان، بستری ها و  بیماری کرونا در کشــــور

فوتی ها را اعام کرد.
سیما ســــادات الری، بعد از ظهر دوشــــنبه اول دی 
ماه 99، به تشــــریح وضعیت بیماری کرونا در کشور 
پرداخــــت و گفت: از ظهر روز یکشــــنبه تا ظهر دیروز 
6 هزار و 151 بیمار جدید مبتا به کووید 19 در کشــــور 
شناسایی شدند که مجموع بیماران به یک میلیون 

و 164 هزار و 535 نفر رسید.
وی افزود: متأســــفانه در طول این مــــدت، 191 بیمار 
کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان 

باختگان این بیماری به 53 هزار و 816 نفر رسید.
الری ادامــــه داد: خوشــــبختانه تا کنــــون 894 هزار و 
366 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند.
وی گفت: 5519 نفــــر از بیماران مبتا بــــه کووید 19 
در وضعیت شــــدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند. تا کنون 7 میلیــــون و 97 هزار و 556 آزمایش 

تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است.
وی گفت: در حال حاضر 205 شهرستان در وضعیت 

نارنجی و 243 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

جریمه کرونایی 59 هزار 
خودرو در »شب یلدا«

پلمب 400 واحد صنفی
نیــــروی انتظامی، آخرین آمار اعمــــال قانون و جریمه 
واحدهای صنفــــی متخلف و ترددهــــای غیرمجاز در 

کشور را اعام کرد.
عملکــــرد ناجا در اجرای طرح کاهــــش زنجیره انتقال 
بیماری کرونا در مورخه 99/09/30 به شرح زیر است:

1- تعداد نیروهای بکارگیری شده 8589 نفر
2- تعداد نقاط اجرای طرح: 1958 نقطه

3- کاهــــش 24 درصــــدی تعــــداد تــــردد خودروهــــا 
نسبت به مدت مشابه سال قبل

4- اقدامات انتظامی مرتبط با صنوف:
*بازدید 20449 مورد

* تذکر و صورتجلسه: 14531 مورد
*پلمب 403 مورد

5- تذکر لسانی به رانندگان خودروها: 52952 مورد
6- تعداد خودروهای عودتی 34656 دستگاه

7- موارد اعمال قانون:
*جریمــــه )طرح محدودیت شــــبانه(: تعــــداد 59129 
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شده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی:

واردات واکسن کرونا
به سرعت انجام شود

رئیس کل سازمان نظام پزشــــکی با اشاره به تاش 
کشــــورها برای خرید هــــر چه زودتر واکســــن کرونا و 
واکسیناسیون جمعیتشان، گفت: این واکسن که 
تزریق آن در دنیا شروع شده، الزم است به سرعت، 
به میزان کافی و در مدت زمان مشــــخص برای مردم 
ایران با اولویت اقشــــار آســــیب پذیر و کادر درمان 
تأمین شود و در این راستا همه امکانات کشور باید 

بسیج شوند.
دکتر محمدرضا ظفرقندی در نشستی خبری، گفت: 
خوشحالم که با تمهیداتی که انجام شد و کمکی که 
مردم کردند، شیب نزولی در زمینه کرونا را شاهدیم 
که در مقایســــه شــــرایط و نگرانی هایی که داشتیم، 
نشــــان می دهد که اگــــر تصمیمات درســــت گرفته 
شــــود و مردم هم همکاری کننــــد، چنین نتایجی رخ 

می دهد.

اخبار کوتاه

مدیرکل امور مستمری بگیران تأمین اجتماعی:

حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ۲.۸ میلیون تومان است
هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: مدیرکل امور مســــتمری بگیران ســــازمان تأمیــــن اجتماعی گفت: 
متناســــب  سازی حقوق بازنشستگان از اول مرداد 99 اجرایی شده و حداقل حقوق بازنشستگان 

تأمین اجتماعی، 2میلیون و 800 هزار تومان است.
ناهید حیدری در مورد متناســــب سازی حقوق بازنشســــتگان تأمین اجتماعی، افزود: متناسب 
سازی حقوق بازنشســــتگان بر اســــاس بند ب ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه از اول مرداد 

99 اجرایی شده است.
3.5 میلیون بازنشســــته در کشور مشمول همســــان سازی هستند،  وی با اشــــاره به اینکه 
گفت: مبالغ متناســــب ســــازی بر اســــاس دو شــــاخص مدت و مبلغ بیمه پــــردازی پرداخت 

است. شده 
مدیرکل امور مســــتمری بگیران ســــازمان تأمین اجتماعی با اســــاره به اینکه حداقل حقوق بعد از 

همسان سازی حقوق 2 میلیون و 800 هزار تومان شده است، افزود: قبل از متناسب سازی میزان 
مســــتمری حداقل بگیر در اسفند 98 بالغ بر یک میلیون و 620 هزار تومان بود که بعد از متناسب 
ســــازی، میزان مســــتمری حداقل بگیر مشموالن دارای 30 سال ســــابقه بیمه پردازی به 2 میلیون 
و 800 هزار و میزان مســــتمری حداقل بگیران اســــفند 98 با 35 ســــال ســــابقه بیمه پردازی به سه 

میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

انعکاس
جشن روز پرستار در بیمارستان امام رضا )ع( تبریز

بنابر مصوبات اخیر صادر شد؛

اطالعیه شماره یک وزارت رفاه 
درخصوص حمایت معیشتی از اقشار کم درآمد

هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در خصوص حمایت معیشــــتی از اقشار کم 

درآمد و فاقد درآمد ثابت اطاعیه ای صادر کرد.
وزارت تعــــاون کار و رفاه اجتماعی بــــا صدور اطاعیه ای 
اعام کرد؛ بنا به مصوبه ستاد ملی کرونا، تفاهم صورت 
گرفته بین مجلس شــــورای اسامی و سازمان برنامه و 
بودجه مبنی بر حمایت از معیشــــت اقشــــار کم درآمد 
و فاقد درآمد ثابت؛ ســــازمان برنامــــه و بودجه مصوبه 
مذکور را بــــه وزارت تعاون، کار و رفــــاه اجتماعی اباغ و 
شناسایی مشــــموالن به شرح زیر در دســــتور کار این 

وزارتخانه قرار گرفت:
حمایت معیشــــتی 1۲0 هزار تومانــــی ماهیانه به  �

ازای هر نفر
به افراد تحت پوشــــش کمیته امــــداد امام خمینی )ره( 
و ســــازمان بهزیســــتی، هر نفر ماهیانه ١٢٠ هــــزار تومان 

پرداخت خواهد شد.
حمایت معیشتی 100 هزار تومانی به ازای هر نفر �

افرادی که مشــــخصات زیر را به صورت همزمان داشته 
باشند، مشــــمول حمایت معیشتی 100 هزار تومانی به 

ازای هر نفر خواهند شد:
1( خانوارهایــــی کــــه هیچ یــــک از اعضای آن هــــا حقوق 

ماهانه دریافت نمی کنند.
عمومــــی،  نیمه دولتــــی،  دولتــــی،  بخــــش  کارکنــــان 
بخــــش خصوصی و مســــتمری بگیــــران صندوق های 
بازنشســــتگی که دریافتــــی ماهیانه دارنــــد و به نحوی 

شاغل یا بازنشسته محســــوب می شوند، در زمره این 
گروه نیستند.

2( خانوارهایــــی که هیچ یــــک از اعضای آنهــــا بیمه پرداز 
نباشند.

3( بر اساس بررسی شاخص های بانکی اعضای خانوار 
توسط بانک مرکزی، در زمره دهک های پایین هستند.

4( خانوارهایــــی که در گروه مشــــموالن طــــرح حمایت 
معیشتی باشند.

مراحل پرداخت �
از آذر ماه به مدت 4 ماه پرداخت خواهد شد.

اولین مرحله واریزی �
طبق اعــــام ســــازمان برنامــــه و بودجه، اولیــــن مرحله 
این حمایت معیشتی ســــاعت ٢4 روز 1399/9/27 به 

حساب افراد مشمول واریز شد.
 مســــؤولیت 

ً
وزارت تعــــاون، کار و رفــــاه اجتماعی صرفا

شناسایی مشــــموالن بر اســــاس اطاعات ثبتی که از 
سایر دستگاه ها دریافت شده اســــت را بر عهده دارد 
و تعیین تعداد مشــــموالن و مدیریت فرآیند پرداخت 
مبالــــغ این طــــرح حمایتی، بــــر عهده ســــازمان برنامه و 

بودجه است.
ح � عدم مراجعه حضوری در ارتباط با این طر

از هموطنان درخواســــت می شــــود با توجه به شــــرایط 
خاص حاصل از شــــیوع کرونــــا از مراجعــــه حضوری به 
این وزارتخانه، ادارات کل اســــتانی و سایر نهادها برای 

پیگیری حمایت معیشتی کرونا خودداری فرمائید.

تجلیل شهردار همدان از پرستاران 
و فعاالن مبارزه با کرونا

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همدان: شــــهردار همــــدان به 
مناســــبت والدت حضرت زینب)س( و گرامیداشــــت 
مقام پرســــتار به همراه معاون خدمات شــــهری و مدیر 
منطقه یک شــــهرداری با حضور در بیمارســــتان شهید 
بهشــــتی همدان از برخــــی پرســــتاران و جهادگران خط 
مقدم مبارزه با کرونا تجلیــــل و قدردانی کرد و برای این 
عزیزان در راه خدمت رســــانی به مردم آرزوی سامتی و 

موفقیت کرد.
به گــــزارش هگمتانه، عبــــاس صوفی در ایــــن دیدار با 
اشــــاره به رشــــادت پرســــتاران و کادر درمــــان در جبهه 
سامت خاطرنشان کرد: همدان در عرصه نبرد با کرونا 
دو بانوی شــــهید پرســــتار را تقدیم میهن اسامی کرد 
بنابراین قدردانی از زحمات مدافعان ســــامت وظیفه 

ماست.
صوفی تصریح کــــرد: همراهی شــــهرداری و کادر درمان 
در طــــول یک ســــال گذشــــته همراهی مطلوبــــی بوده 
چرا کــــه در جبهه پیشــــگیری وظایف بیشــــماری برای 
شهرداری ها از قبیل ضدعفونی معابر و اماکن عمومی، 
ضدعفونــــی نــــاوگان حمــــل و نقــــل شــــهری، کنترل و 
پیشــــگیری از ازدحــــام در روزبازارهــــا، کنتــــرل ورودی و 

خروجی شــــهرها، حمایت از گروه هــــای جهادی و انجام 
چندین برنامــــه اجرایی و فرهنگی در نظر گرفته شــــده 
بود که بــــه خوبی انجام شــــد و در جبهه مبــــارزه با این 
ویروس منحوس نیز شاهد از جان گذشتگی و تاش 
شــــبانه روزی کادر درمان و پرســــتاران بودیم که با زبان 

ساده نمی توان آن را بیان کرد.
صوفی بــــا تقدیر از مدافعان ســــامت، بــــه رونمایی از 
تندیس پرســــتار اشــــاره کرد و گفت: ایــــن تندیس به 
پاس جانفشانی مدافعان ســــامت در آستانه والدت 
حضرت زینب کبری)س( و به مناســــبت روز پرستار در 

ورودی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا نصب شد.
شــــهردار همدان در ایــــن آیین همچنیــــن تأکید کرد: 
همراهی مردمی بیشترین نقش را در توفیقات مربوط 
بــــه مبارزه با کرونا داشــــته که همچنان دســــت یاری به 
سوی مردم دراز کرده ایم تا با رعایت نکات بهداشتی و 
شــــیوه نامه های تعیین شده، همه با هم بتوانیم روزی 

جشن نابودی کامل کرونا را شاهد باشیم.
گفتنی اســــت در پایان این دیدار از برخی پرســــتاران و 
جهادگران خط مقدم مبارزه بــــا کرونا تجلیل و قدردانی 

شد.

وزیر علوم:

بازگشت 2 هزار نخبه ایرانی
به کشور طی سال های اخیر

هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: وزیر علــــوم، تحقیقات و 
فناوری گفت: بیــــش از 2 هزار نخبه ایرانی طی ســــال های 
اخیر به کشور برگشته اند و در شرکت های دانش بنیان و 
یا مراکز پژوهشی مشغول شــــده و در حال صدور دانش 

به خارج از کشور هستند.
منصــــور غامــــی وزیــــر علــــوم، تحقیقــــات و فنــــاوری در 
نشســــت های  سلســــله  از  نشســــت  چهاردهمیــــن 
گفت وگــــوی هفتــــه که با هــــدف ایجــــاد ارتبــــاط و تعامل 
دوســــویه بین وزارت آمــــوزش و پرورش و دســــتگاه های 
مختلف کشــــور و با موضــــوع "گفت وگو بــــر محور تحول" 
با حضور وزیر آمــــوزش و پرورش، مدیــــران کل آموزش و 
آموزش و پرورش  پرورش استان ها و روسای 760منطقه 
کشــــور و یک میهمان ویژه از اعضای هیــــأت دولت و به 
صــــورت ویدئــــو کنفرانــــس و از طریق شــــبکه دانش آموز 
)شــــاد( برگزار شــــد، اظهار کرد: قبل از انقاب اسامی نیاز 
کشــــور به کارشناســــان و متخصصان به ویــــژه در صنایع 
نفت و نظامی از خارج از کشــــور تأمین می شــــد اما پس از 
انقاب شکوهمند اســــامی، نیاز کشور به نیروی انسانی 
متخصص، حیات جدیدی به خــــود گرفت و از اوایل دهه 
هفتاد تاکنــــون، بیش از 90 درصد کارشناســــان ارشــــد و 
مدیــــران کشــــور همه تحصیــــات عالی خــــود را در داخل 

کشور به سرانجام رسانده اند.
وی با اشــــاره به اینکه در هر جا که صحبت از استاد برتر یا 
متخصــــص قوی می شــــود، نتیجه پرورش آنان در بســــتر 
آموزش و پرورش و ســــپس آموزش عالی اســــت، ضمن 
قدردانی از زحمات معلمان و اســــاتید دانشگاهی، افزود : 
نظــــام آمــــوزش عالی کشــــور عاوه بــــر آمــــوزش، وظیفه 
پژوهــــش را هم برعهــــده دارد که این موضــــوع با قوت در 

دانشگاه ها پیگیری می شود.
وی با اشاره به اینکه از نظر تولیدات علمی همواره رتبه زیر 
، رتبه  20 را در دنیا کسب کرده ایم، افزود: طی سه سال اخیر
پانزدهم جهانی را از نظر تولید علم و جایگاه دوم جهانی را 
نیز از منظر سرعت رشــــد تولید علم با توجه به شتابی که 

داشتیم، کسب کرده ایم.
غامی با اشــــاره به اینکــــه از اوایل دهه 80دســــتاوردهای 
علمی به ســــطح جامعه منتقل می شــــود و عمــــًا در رفع 
نیاز کشور مؤثر واقع شــــده است، اظهار کرد: مراکز رشد و 
شرکت های دانش بنیان هسته های اولیه انتقال دانش 
به سمت کاربردی شدن و اشتغال و تولید ثروت هستند 
که در این زمینه 197مرکز رشد ذیل مجموعه وزارت علوم 
در استان های مختلف کشور مستقر هستند و فعالیت 

می کنند.
وی تعــــداد پارک هــــای علم و فنــــاوری کشــــور را 44مورد 
اعام کــــرد و افزود: از این تعــــداد 37پــــارک زیرنظر وزارت 
علوم فعالیت می کنند که در مجموع هزار و 800شــــرکت 
دانش بنیان در آنها مستقر هســــتند و بسیاری از آنها در 
دوره شــــیوع بیماری کرونا، با توجه به نیاز مبرم کشــــور به 
تجهیزات پزشکی، اقدام به تأمین نیازهای اساسی کشور 

کردند.
وزیر علوم تصریح کرد: اگر بــــه مجموعه آموزش و پرورش 
و آموزش عالــــی به عنوان یــــک خانواده بنگریــــم، پس از 
پرورش نیروی انســــانی در مــــدارس، این دانشــــگاه ها و 
مراکز آموزش عالی کشــــور هســــتند که در تبدیل دانش 
به فناوری قــــدم بر می دارند و اگر این حرکــــت در آینده نیز 
ادامه دار باشد، جریان پربار و آینده داری در کشور خواهیم 

داشت.
غامــــی با ابــــراز خرســــندی از افزایــــش تولیــــد دانش به 
فنــــاوری طــــی ســــال های اخیر خاطرنشــــان کــــرد: بیش 
از 2هــــزار نخبــــه ایرانــــی طــــی ســــال های اخیر به کشــــور 
برگشــــته اند و در شــــرکت های دانش بنیــــان و یــــا مراکز 
پژوهشی مشغول شده و در حال صدور دانش به خارج 

از کشور هستند.
وزیــــر علوم بــــا تأکید بــــر ضــــرورت هماهنگــــی و ارتباط و 
پیوســــتگی مســــتمر بین آموزش و پرورش و محیط های 
دانشــــگاهی تصریــــح کــــرد: در ســــایه ایــــن هماهنگی و 
پیوستگی اســــت که افق های پیشــــرفت و تولید علم در 

کشور روشن تر خواهد بود.
غامی همچنین پیشــــنهاد تشــــکیل کارگروه مشــــترکی 
میان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و 

پرورش را مطــــرح کرد و گفت: زیر نظر این کارگروه می توان 
هدایت تحصیلــــی خوبی بــــرای دانش آمــــوزان انجام داد 
و این مشــــکلی که امــــروز وجود دارد و عمــــوم خانواده ها 
تمایل دارند فرزندانشان به سمت رشته های به اصطاح 
درآمــــدزا ســــوق داده شــــوند را تا حــــدودی مرتفــــع کرد و 

همچنین برنامه ریزی تحصیلی خوبی را پیش برد.
وی با اعام آمادگی برای ارائه خدمات مشــــاوره ای در این 
زمینه گفت: با توجه به تحولی که در حوزه فناوری کشــــور 
اتفاق افتاده اســــت و در این مسیر شــــتاب فراوان وجود 
دارد، وظیفــــه معلمان و همچنین اســــاتید دانشــــگاه ها 
سنگین تر و سخت تر می شــــود و ضرورت دارد همگام با 

این تحول دانش و مهارت آنان نیز بازآموزی شود.
وزیر علوم در ادامه با اشاره به منویات مقام معظم رهبری 
درخصــــوص اهمیت آمــــوزش و پرورش و آمــــوزش عالی 
کشور اذعان داشت: بر اســــاس فرمایشات مقام معظم 
رهبری و با توجه به اهمیت مأموریتی که این دو دســــتگاه 
دارند، باید با دیدگاه هزینه کردن به عنوان سرمایه گذاری 
نگریست و در برنامه های کان دولت این موضوع پررنگ 

دیده شود.
غامی در این نشســــت آمادگی نظام آموزش عالی کشور 

در برگزاری دوره های تکمیلی برای معلمان را ارائه کرد.
وزیــــر علوم همچنین در ادامه ســــخنان خــــود به اهمیت 
رشــــته های مهارتی فنی و حرفه ای نیز اشــــاره کرد و گفت: 
امکانات و تجهیزات در حوزه فنی و حرفه ای تقویت شده 
و زمینه خوبــــی برای همــــکاری در این حوزه بــــا آموزش و 
پــــرورش وجــــود دارد. از 120هزار ظرفیت دانشــــجو در این 
حــــوزه، تنها حدود 40هزار نفر آن تکمیل شــــده اســــت و 
می توان از مابقی آن برای پرورش معلمان مهارتی در حوزه 

آموزش و پرورش استفاده کرد.
وی بــــه موضــــوع تربیــــت نیــــروی انســــانی در دانشــــگاه 
فرهنگیان و شهید رجایی نیز اشــــاره و اظهار کرد: با توجه 
بــــه اینکه تربیت معلمان وارســــته، توانمند و عالم باید در 
چهارچوب اســــتاندارد های آموزشــــی صورت گیــــرد، ابتدا 
باید عوامل توانمندســــازی این نوع دانشــــگاه ها را فراهم 
کرد. بایــــد معلمانی که از این دانشــــگاه ها فارغ التحصیل 
می شــــوند نهایت توانمندی و تخصص آمــــوزش دادن را 

داشته باشند.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: هر دو مجموعه وزارت آموزش 
و پرورش و وزارت علوم باید به طور کامل در اختیار تربیت 
نیروی انسانی متخصص، ماهر و توانمند در خدمت نظام 

اسامی باشند.

رئیس قوه قضائیه:

ع است یم ها خالف عقل و شر یک ساعت تأخیر در خنثی سازی تحر
تجلیل واقعی از پرستاران در گرو تحقق مطالبات آنهاست

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس قوه قضائیه با تأکید 
بر حفظ امنیت ملی، به دســــتگاه های اطاعاتی و امنیتی 
 به عناصر دشــــمن و 

ً
و واحدهــــای قضایی تذکر داد مطلقا

عوامل ســــرویس های بیگانه اجازه خودنمایی و توطئه و 
فتنه ندهند.

آیت اهَّلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز شورای 
عالــــی قوه قضائیه بــــا تبریک والدت با ســــعادت حضرت 
زینــــب کبــــری )س( اظهار کــــرد: نام حضــــرت زینب )س( 
به عنوان پیام آور عاشــــورا با صبر و بردباری و ایســــتادگی 
عجین شده و وجود مبارک  شــــان الگویی برای مجاهدان 
راه خدا و کســــانی است که در مقابل ظلم و ستم ایستاده 

و راه مقاومت را پیشه کرده اند.
رئیس قــــوه قضائیه با اشــــاره بــــه نامگــــذاری روز والدت 
، از تاش ها و خدمات  آن حضرت به عنــــوان روز پرســــتار
مدافعان سامت به ویژه در ایام شــــیوع کرونا تقدیر کرد 
و گفــــت: امروز همه ما وظیفه داریم از زحمات ارزشــــمند و 
ماندگار پرســــتاران که به تعبیر بلند مقــــام معظم رهبری 

»فرشتگان رحمت« هستند، تجلیل کنیم.

 سازمان بازرســــی پرداخت همه حقوق و امتیازات  �
قانونی پرستاران را پیگیری کند

آیت اهَّلل رئیسی تجلیل واقعی از پرستاران را در گرو تحقق 
مطالبات آنها دانســــت و گفت: امــــروز حمایت از جامعه 
پرستاری و تقدیر از زحمات آنها با احقاق حقوق حقه شان 

و پرداخت امتیازات قانونی این عزیزان تحقق می یابد.
رئیس قوه قضائیه با اشــــاره به دیدار چندی پیش خود با 
مســــؤوالن نظام پرســــتاری و طرح مطالبات آنها گفت که 
بخشــــی از خواســــته های پرســــتاران با پیگیری های قابل 
تقدیر ســــازمان بازرســــی کل کشــــور تحقق یافته اما هنوز 

برخی از این مطالبات باقی مانده است.
آیت اهَّلل رئیســــی بــــر همین اســــاس به رئیس ســــازمان 
بازرســــی کل کشــــور مأموریت داد که در ادامــــه اقدامات 
انجام شــــده، پرداخت کامل حقوق و امتیازات پرســــتاران 
را با همکاری دولــــت و بخش های مربوطه بــــا جدیت و تا 

حصول نتیجه پیگیری کند.

 حضرت عیسی )س( اگر بود اینهمه ظلم را تحمل  �
نمی کرد

رئیــــس قوه قضائیــــه در بخــــش دیگری از ســــخنانش با 
تبریک والدت حضرت عیســــی )س( به خداپرستان، حق 
طلبــــان و عدالتخواهان اظهار کرد: پیام عیســــی مســــیح 
)س( دعــــوت به خدا، عدالت و صلح و دوســــتی اســــت و 
کســــانی که با عنوان مســــیحی به ملت ها ظلم می کنند، 

قرابتی با آن حضرت ندارند.

آیت اهَّلل رئیســــی افزود: حضرت عیســــی )س( از این همه 
ظلم و فســــاد و ترور بــــه ویژه ترور دولتی رژیــــم آمریکا بیزار 
اســــت و اگر بود بــــه اینهمه ظلمــــی که به مــــردم منطقه، 
 به مــــردم مظلــــوم فلســــطین و کــــودکان یمن 

ً
خصوصــــا

می شود راضی نمی شد و آن را تحمل نمی کرد.
وی خطــــاب به پیــــروان واقعی حضرت موســــی کلیم اهَّلل 
)س( و حضرت عیسی روح اهَّلل )س( تأکید کرد که این دو 
نبی بزرگوار از جنایاتی که با سوءاستفاده از عنوان یهودی 
و مســــیحی در دنیــــا می شــــود متنفرند و چنیــــن اعمالی 

مطرود همه انبیاء الهی است.
رئیس قــــوه قضائیه با اشــــاره به ظلم و ســــتم غربی ها به 
ملت ایران گفــــت: راه مقابله با تهدیدات و باطل الّســــحر 
تحریم ها قوی شدن ایران اسامی در همه عرصه هاست 
و نباید یک ساعت نیز در خنثی سازی تهدیدها و تحریم ها 

تعلل کرد.
آیــــت اهَّلل رئیســــی تأکید کــــرد: حتی یک ســــاعت تأخیر در 
خنثی ســــازی تحریم ها هم خاف عقل است، هم خاف 
شرع و مســــؤوالن برنامه ریزی و اجرایی نباید یک  لحظه را 
هم برای بی اثرکردن تحریم ها و قوی شدن ایران از دست 
بدهند و این راهبرد اساســــی نظام باید بــــا جدیت دنبال 

شود.
رئیس قوه قضاییه شــــکل گیری ایران قدرتمند را در گرو 
ایســــتادگی و بی اثر کردن تحریم های دشــــمن دانســــت 
و خطاب بــــه غربی ها گفــــت: تحریم هــــا نمی تواند حرکت 
ملت ایران را متوقف کند و مــــا از هر امکانی برای دورزدن 

تحریم ها استفاده خواهیم کرد.
آیت اهَّلل رئیســــی با بیان ایــــن که امروز بر همگان آشــــکار 
شــــده که مذاکره 7 ساله با دشمنان به دلیل عهد شکنی 
آنهــــا، بی اثر بــــوده و انتظاری کــــه از آن می رفــــت را برآورده 
نکــــرده اســــت تأکید کــــرد که نبایــــد با پیمان شــــکنان و 

دولت های بــــدون میثاق و بدعهد مذاکــــره کرد و از همه 
مســــؤوالن خواســــت که هماهنگ و هم صدا بــــا هم در 

جهت خنثی کردن تحریم ها حرکت کنند.

حقوق همــــه طرف های دعــــوا در قانــــون تضمین  �
شده؛ در اجرای حکم قانون نباید اسیر فضاسازی ها 

شد
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید 
بر اجرای احکام اســــامی و قانون از ســــوی دستگاه قضا، 
اظهار کرد: رسیدگی به پرونده ها دارای یک فرآیند و ضوابط 
شــــرعی و قانونی اســــت که همه قضات خود را متعهد به 

دادرسی عادالنه در چارچوب این فرایند می دانند.
آیت اهَّلل رئیسی با بیان این که فرآیند دادرسی در دستگاه 
عدلیه نظام اسامی تضمین کننده حقوق اصحاب دعوا، 
متهم و همه مردم است، افزود: ما 40 سال است که اعام 
کرده ایم امتیاز نظام ما این اســــت که حدود الهی و احکام 
اســــامی را اجرا می کند و در رســــیدگی به پرونده ها دقت 
می شود تا حق کســــی تضییع نشــــود و به اقتضای حق و 

عدل عمل شود.

به عوامل وابســــته بــــه بیگانــــه اجازه بــــر هم زدن  �
امنیت کشور را ندهید

رئیس قوه قضائیه بر لزوم صیانت و حراســــت از »امنیت 
ملــــی« تأکید کرد و اظهــــار کرد: حفظ امنیت بســــیار مهم 
است و همه باید پاسدار امنیت ملی باشند و این مساله 

محوری نباید با هیچ حرکت احساسی خدشه دار شود.
آیت اهَّلل رئیســــی با بیان این که جامعه باید امن باشد، به 
دستگاه های اطاعاتی و امنیتی و واحدهای قضایی تذکر 
داد که به عناصر دشــــمن و عوامل سرویس های بیگانه 

 اجازه خودنمایی و توطئه و فتنه ندهند.
ً
مطلقا
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سرپرست اداره ورزش و جوانان اسدآباد:

آماده همکاری با شهرداری 
اسدآباد برای احداث 
پارک بانوان هستیم

اداره ورزش  وه ورزش: سرپرســــت  هگمتانــــه، گر
اســــدآباد  گفت:  اســــدآباد  شهرســــتان  جوانان  و 
که در این راســــتا اداره  بــــوده  پــــارک بانوان  فاقد 
با  همکاری  آمادگی  شهرســــتان  جوانان  و  ورزش 
شــــهرداری برای احداث و راه انــــدازی پارک بانوان 

را دارد.
علی جمــــور اظهار کــــرد: در راســــتای احــــداث پارک 
بانوان با توجــــه به ظرفیت باالی مجموعه ورزشــــی، 
اداره ورزش اســــدآباد این آمادگی را دارد زمین الزم و 
تجهیزات مورد نیاز این طرح را در اختیار شــــهرداری 
قرار دهد البته منوط به اینکه شهرداری پیگیری الزم 
را در این رابطه داشــــته باشد ضمن اینکه با پیگیری 
شــــهرداری، اداره ورزش و جوانــــان شهرســــتان نیز 
دیگر پیگیری ها و هماهنگی ها را در این راستا انجام 

خواهد داد.
وی در ادامــــه بــــا اشــــاره به فضــــای پنــــج هکتاری 
مجموعه ورزشــــی شهرســــتان اســــدآباد و ظرفیت 
بــــاالی فضای موجــــود این مجموعــــه و برنامه های 
اداره ورزش و جوانــــان برای اســــتفاده بهینه از این 
ظرفیت تصریح کرد: ســــعی داریم تا با پیگیری الزم 
به کمک و همکاری شــــهرداری اسدآباد نسبت به 
تجاری ســــازی بخشی از فضای مجموعه در راستای 

درآمد پایدار این اداره اقدام کنیم.
جمــــور تعــــداد هیأت های ورزشــــی اســــدآباد را 30 
هیأت ورزشی برشــــمرد و خاطرنشان کرد: با تجاری 
ســــازی بخشــــی از مجموعه هــــر یــــک از واحدهای 
تجاری ســــازی شــــده را به یکــــی از هیأت های فعال 
ورزشی شهرستان تحویل خواهیم داد که با درآمد 
پایدار واحدها مشــــکات اعتباری خــــود را بتوانند 

کنند. مرتفع 
بــــه نقــــل از ایســــنا، وی در پایان تعداد ورزشــــکاران 
ســــازمان یافته این شهرســــتان را در ســــال گذشته 
2511 نفر برشمرد و یادآور شد: از این تعداد، 820 نفر 
خانم و 1691 نفر مرد است که با توجه به شرایط کرونا 
در حال حاضر تعداد ورزشــــکاران ســــازمان یافته به 

324 نفر تقلیل یافته است.

خبــر

عذرخواهی باشگاه پرسپولیس
پس از نایب قهرمانی در آسیا

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: باشــــگاه پرســــپولیس بابــــت 
شکســــت در فینال لیگ قهرمانان آسیا از هواداران خود 

عذرخواهی کرد.
بــــه گزارش وبگاه باشــــگاه پرســــپولیس، این باشــــگاه با 
صدور بیانیــــه ای از زحمات و غیرت سرخپوشــــان ایران و 
قدردانی  پرســــپولیس  متعصب  هــــواداران  حمایت های 

کرد.
در این بیانیه آمده است:

ما به شــــما بازیکنان و اعضای تیم فوتبال پرسپولیس 
افتخــــار می کنیم. شــــما بازیکنــــان، با غیــــرت و توانایی 
باالی خود و کادرفنی با درایت و تدبیرش، در گذشــــته، 
قابلیــــت و شایســــتگی خــــود را بــــه اثبات رســــانده اید. 
پرســــپولیس در حالی به فینال رقابت ها رسید که کمتر 
کارشناســــی، پیش بینــــی این حضور را می کــــرد. این امر 
میســــر نبود مگر با دانایی کادرفنــــی، توانایی بازیکنان، 
پرســــپولیس  کالبد  در  کــــه  روحی  و  هــــواداران  حمایت 

بــــزرگ جریان دارد که بــــا تقویت آن، بــــار دیگر عزم خود 
را جــــزم خواهیم کــــرد تا برای فتــــح لیــــگ قهرمانان خیز 

برداریم. دوباره ای 
در این شــــرایط ســــخت کرونایی باید از میزبانی شایسته 
کشور قطر که امکان برگزاری رقابت ها را فراهم کرد، تشکر 
کنیم و به باشگاه اولسان هیوندای کره جنوبی که رقیب 
شایســــته وقابل احترامی بود، پیــــروزی را تبریک بگوییم. 
خطاب بــــه اعضای تیــــم فوتبال پرســــپولیس می گوئیم؛ 
شــــما دســــت به کاری بزرگی زدید کــــه با تمــــام کمبودها، 
نامایمتی هــــا، ســــنگ اندازی ها، هیچ کــــس انتظار چنین 

توفیقی را نداشت.
ما، ملت ایران و فوتبال آسیا شاهد بودیم که شما چگونه 
با ایثارتــــان از اعتبار فوتبال ایران دفاع کرده و یک بار دیگر 
خود را به بزرگ ترین رویداد باشــــگاهی آسیا رساندید. این 
نه یک پایان بلکه یک شــــروع دوباره بــــه همراه تجربه های 
بیشــــتر اســــت. در مقام باشــــگاه از هواداران عذرخواهی 

می کنیم که با وجود تمام تاشی که صورت گرفت، موفق 
به کســــب عنوان قهرمانی نشدیم اما مقام قهرمانی غرب 
آســــیا و نایب قهرمانی لیگ قهرمانان که جایگاه کوچکی 
در قاره پهناور آسیا نیست را در شب میاد حضرت زینب 
)س( تقدیم شــــهدای مدافع ســــامت و پرســــتاران عزیز 
می کنیم که در طول یکسال گذشــــته با جانفشانی خود، 

امیدبخش زندگی ایرانیان بوده اند.
بی تردید جدایی و در اختیار نداشتن چند بازیکن محروم 
و لغو بازی های لیگ و دور شــــدن از شــــرایط مسابقه تأثیر 
زیــــادی روی کارمان داشــــت، اما در مکتب پرســــپولیس 
بهانه جویی جایی نــــدارد و ما در کمــــال ادب، از هواداران 
خــــود عذرخواهی می کنیــــم و برای ســــاختن آینــــده بهتر 
تاش خواهیــــم کرد. پرســــپولیس به هــــواداران بی نظیر 
خود می نازد که خــــوب آموخته اند و آموزاندند که ناامیدی 
در کار نیست. پرســــپولیس هوادارانی دارد که دیگران در 

حسرتش هستند.

پرســــپولیس در چهار فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا 
دو بار به فینال آســــیا رفته و یک بار به نیمه نهایی رسیده 
است. در آســــتانه قهرمانی، از دســــتیابی به آن بازماندیم 
ولی کدام یک از قهرمانان آسیا چنین تداومی داشته اند؟ 

این روند ادامه خواهد داشت.
پرسپولیس توانســــت در ســــخت ترین روزها و شرایط با 

موفقیت هایش امیــــد را به اهالی فوتبــــال هدیه دهد. ما 
در ســــایه حمایت هواداران با قدرت بیشــــتر بازمی گردیم 
و بــــرای دوره بعــــدی رقابت ها لحظه شــــماری می کنیم. ما 
قهرمان خواهیم شــــد، در تاش بعدی، این جام را به خانه 
خواهیــــم آورد و به کلکســــیون افتخارات فوتبــــال ایران، 

اضافه می کنیم.

منابع غذایی تقویت کننده دستگاه ایمنی برای ورزشکاران استقامتی
هگمتانــــه، گروه ورزش: با اســــتفاده از برخی منابع غذایی 
می توان دستگاه ایمنی ورزشــــکاران استقامتی را تقویت 

کرد.
دســــتگاه ایمنــــی بدن بســــیار پیچیــــده و حفــــظ تعادل 
دســــتگاه دفاعی بــــدن از اهمیت باالیی برخوردار اســــت 
و بایــــد بــــرای مقابلــــه کارآمد بــــا عفونت های ویروســــی و 
باکتریایی توانمند باشــــد. هر دو دستگاه ایمنی ضعیف و 
دســــتگاه ایمنی بیش فعال، هیچ یک مناسب نخواهند 
بــــود؛ بــــرای مثال مصــــرف مکمل هــــای غذایــــی تقویت 
کننده دســــتگاه ایمنی، همیشــــه کمک کننده نیستند و 
حتــــی می توانند باعث ایجاد آســــیب هم باشــــند و به نظر 
می رســــد از این میان، مکمل یاری با ویتامین ســــی، دی و 
پروبیوتیک ها به تقویت دســــتگاه ایمنی بــــرای مقابله با 

عفونت ها کمک کنند.
با این حال، توصیه می شــــود همیشه داشتن رژیم غذایی 
متعادل نســــبت به مصرف مکمل ها در اولویت باشــــد. 

مواد مغذی زیادی برای تقویت دستگاه ایمنی وجود دارد 
که از میان آن هــــا می توان به ویتامین هــــا، اماح معدنی، 

اسیدهای چرب، فاونوئیدها و فیبر اشاره کرد.
برخــــی از این مــــواد مغــــذی خاصیت ضدالتهابــــی و آنتی 
اکســــیدانی دارند و بعضی باعث فعال شــــدن مسیرهای 
بیوشــــیمیایی می شــــوند کــــه بــــرای حمایــــت و عملکرد 
دستگاه ایمنی در دســــتگاه گوارش اهمیت دارد و هرچه 
تنوع غذایی بیشــــتری داشــــته باشــــید، می توانیــــد انواع 
متنوعــــی از این مواد مغذی را برای بــــدن خود و در نتیجه 

سامت دستگاه ایمنی تأمین کنید.

ایمنی و باکتری های روده �
به نقل از ایســــنا بر اســــاس این مطلب که از سوی کیمیا 
معینی افشــــاری، متخصص پزشکی ورزشــــی تهیه شده 
و در اختیار قرار گرفته، آمده اســــت: داشــــتن رژیم غذایی 
متنوع و متعادل به دستگاه ایمنی در به حداکثر رساندن 

سامت دســــتگاه ایمنی کمک می کند. از طرفی، داشتن 
دســــتگاه گوارشی ســــالم به جذب حداکثری مواد مغذی 
منجر می شود و در دستگاه گوارش، باکتری های مفیدی 
موســــوم به پروبیوتیک هــــا وجود دارند کــــه از فیبر تغذیه 

می کنند که آن ها را پری بیوتیک می نامیم.
برقراری تعــــادل میان این باکتری ها در دســــتگاه گوارش 
باعث تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر می شود که برای 
عملکرد مناسب دستگاه ایمنی ضروری است و استفاده 
از منابــــع غذایــــی تخمیــــر شــــده بــــه افزایش تعــــداد این 
باکتری ها در دســــتگاه گوارش کمک می کند که مسؤول 

حدود 80 درصد ایمنی بدن است.

منابع غذایی تقویت کننده دستگاه ایمنی �
ویتامین آ: هویج، تخم مرغ، فلفل قرمز

ویتامین ســــی: اســــفناج، کلم پیچ، کلم بروکلــــی، پرتقال، 
توت ها، کیوی، فلفل )فلفل دلمه ای(، سیب زمینی

ویتامین دی: نور خورشــــید، مقدار اندکــــی در ماهی های 
روغنی، قارچ و کره

ویتامین ای: آجیل ها، دانه ها )مانند کنجد(، روغن زیتون، 
اسفناج

ویتامیــــن ب6: ماکیان، ماهی، تخم مرغ، غات ســــبوس 
، هویج، اسفناج، نخود دار

، ماکیان، غذاهای دریایی، آجیل ها،  زینک: گوشــــت قرمز
، غات سبوس دار دانه ها، نخود، شیر

، تخم مرغ، نخود، عدس، ســــبزیجات  آهن: گوشــــت قرمز
برگ سبز تیره، بادام هندی، برگه زردآلو، غات سبوس دار

سلنیوم: ماهی، ماکیان، گوشت گاو
فاونوئیدهــــا: توت هــــا )مانند توت فرنگی و شــــاه توت(، 
، ســــیب، پرتقال، کرفــــس، کلم پیچ،  گیــــاس، انگور قرمز

، گوجه فرنگی فلفل، کلم بروکلی، اسفناج، پیاز قرمز
اسیدهای چرب امگا3: ماهی های روغنی مانند سالمون، 
ســــاردین، گردو، دانه کدو، دانه چیا، دانه کتان، سبزیجات 

برگ سبز تیره
 ، پری بیوتیک ها )غذای باکتری های مفید گوارش(: ســــیر

، لوبیاها، عدس، سیب زمینی پخته، موز کال پیاز
پروبیوتیک هــــا )موجــــود در غذاهای تخمیری(: ماســــت، 

، نان تهیه شده با خمیر ترش. کفیر

فعالیت ۲0 هیأت ورزشی در مریانج
هگمتانــــه، گروه ورزش: رئیــــس اداره ورزش و جوانــــان مریانج وضعیت ورزش این شــــهر را خوب 
دانست و در این خصوص گفت: خوشبختانه 20 هیأت فعال در سطح شهرستان داریم که همگی 

عملکرد موفقی داشته اند و و آینده روشنی را برای ورزش شهر مریانج پیش بینی می کنیم
زش همگانی مریانــــج هم بیان کــــرد: واقعا مردم مریانــــج در این چند  حســــینی در مــــورد ور
ونق آن هســــتیم  وزها شــــاهد ر زش همگانــــی پرداخته انــــد و این ر ســــاله مشــــتاقانه بــــه ور

ونا برگــــزار کردیم که با اســــتقبال بســــیار خوبــــی در بین  رگــــی هم قبــــل از کر و همایــــش بز
شد. و  وبه ر ر خانواده ها 

رئیس اداره ورزش مریانج اهمیت به نســــل جوان را مهم دانســــت و افزود: برای جذب جوانان 
به ورزش فوتبال شهرســــتان را با برنامه به جلو می بریم و به خاطر داشــــتن مخاطبان بی شــــمار 
امروز شــــاهد پیشــــرفت فوتبال مریانج هســــتیم الزم به یاد آوری اســــت جام فوتســــال مریانج 

یکی از بهترین جام های منطقه می باشــــد که در کنار ســــایر رشــــته های ورزشــــی فعال در سطح 
شهرستان زبان زد خاص و عام است.

حســــینی در پایان گفت: با حضــــور دکتر حمیدســــیفی و حمایت های خوب این مدیر دلســــوز ما 
دلگرم تر شــــده ایم و خوشــــحالیم که چنین فردی دلســــوز کاربلد و با فرهنگ امروز در رأس ورزش 

است که همه را به صورت عادالنه حمایت می کند.

 گزارش تصویری

تقدیر از مشاوران شورای شهر در مرکز مطالعات



4693 1399  شماره  2 دی  سه شـــنبه   

7 پزشکی 
و سالمت

ایام شیوع کرونا 
لبنیات مصرف کنیم؟

هگمتانــــه، گروه پزشــــکی و ســــامت: در این روزها 
که کرونا دوباره جــــان تازه ای گرفته، التهاب و نگرانی 
مختلف  خوراکی هــــای  مصــــرف  درخصــــوص  مردم 
افزایش یافته و لبنیات هم از مواد غذایی است که 
نظرات ضد و نقیضی درباره آن مطرح شــــده اســــت. 
از زمان شــــیوع کرونا پزشــــکان و متخصصان طب 
ســــنتی و طب رایــــج نظرات متفاوتــــی درباره مصرف 

لبنیات دارند.
روزنامه خراســــان به نقل از پایــــگاه تحلیلی انتخاب 
می نویســــد: این تفاوت دیدگاه موجب شــــد گفت 
و گویــــی در همین زمینــــه با دکتر محســــن نعمتی 
متخصــــص تغذیــــه از انگلســــتان و اســــتاد تغذیه 
دانشــــگاه علوم پزشکی مشــــهد و دکتر ابوالفضل 
روستایی شیردل، پزشــــک عمومی و درمانگر طب 
ســــنتی انجــــام دهیم تا درباره درســــت یا نادرســــت 
بودن پرهیــــز مصرف لبنیات و چگونگی مصرف آن 
بــــه ویژه برای کــــودکان در بازه زمانی کــــه معلوم هم 
نیست چند سال طول بکشد، اطمینان پیدا کنیم.

نیاز به لبنیات به عنوان منبع پروتئین �
نعمتی بــــا تأکید بــــر این نکتــــه که جنــــس برخی از 
عوامل دفاعی سیستم ایمنی از جمله آنتی بادی ها، 
کافی پروتئین در  اسیدآمینه اســــت، گفت: »مقدار 
ســــبد غذایی از ما در برابر ابتا به بیماری محافظت 
می کند. هر لیوان شــــیر با حدود 7 تا 8 گرم پروتئین 
15 درصــــد از نیاز روزانه پروتئین مــــا را تأمین می کند 
و هیچ گونــــه تحقیقی وجــــود ندارد کــــه مضر بودن 

مصرف شیر در این روزها را اثبات کرده باشد.
بنابرایــــن افــــراد بنــــا بــــه عاقــــه شــــان می توانند از 
 ، ، ماست، پنیر محصوالت لبنی با کیفیت نظیر شیر
دوغ و کشــــک به عنوان بهترین منبــــع برای تقویت 
بدن اســــتفاده کنند. شایان ذکر است مصرف شیر 
در ســــامت مغز و پیشــــگیری از کاهــــش توانایی 

سیستم ایمنی نقش مهمی ایفا می کند.«

مصــــرف چــــه گروهی از مــــواد غذایــــی در کنار  �
لبنیات مفید است؟

نعمتــــی در ادامه گفت: »عاوه بــــر لبنیات، مصرف 
میوه ها و ســــبزیجات به عنوان منابــــع غنی از اماح، 
ویتامین و مواد معدنی متنوع، دســــتگاه ایمنی را در 
مقابله بــــا بیماری ها یاری می دهد و مصرف متعادل 
دانه های روغنــــی و آجیل ها به عنــــوان منابع غنی از 
ویتامین ای به میزان 20 تا 30 گرم در هر وعده غذایی 

نقش به سزایی در تقویت ایمنی دارد.«

مصــــرف لبنیات قبل، بعــــد و در حین ابتال به  �
کرونا

ایــــن متخصص تغذیه ادامه داد: »افــــراد قبل و بعد 
از ابتــــا بــــه کرونا هیــــچ گونه مشــــکلی درخصوص 
مصرف لبنیات ندارند امــــا در حین بیماری مصرف 
لبنیات منوط به تصمیم پزشــــک معالج و برحسب 
شــــرایط فرد درگیر است که معموال به علت تحریک 
نشــــدن عایم بیماری مرتبط با کرونا مثل اســــهال 
به صورت مقطعی 24 تا 48 ســــاعت ممکن اســــت 
قطع مصرف لبنیات تجویز شود.به شکل معمول 

هیچ محدودیتی در مصرف لبنیات وجود ندارد.«

طب سنتی مصرف مواد غذایی با طبع سرد را  �
منع می کند

اما ابوالفضل شــــیردل پزشــــک عمومــــی و درمانگر 
طب ســــنتی طی مطالعاتش در ایــــن حوزه، خوردن 

غذاهایی با طب سرد را مناسب نمی داند.
او معتقد اســــت: »لبنیات بهتر اســــت کم و همراه 
بــــا مصلح های گرم کننده مانند آویشــــن، زنجبیل و 
دارچین مصرف شــــود یا اصا مصرف نشود. اما من 
به این دلیل که سرانه مصرف لبنیات در کشورمان 
پایین است، قطع کامل مصرف لبنیات را برای افراد 

توصیه نمی کنم.«
شیردل با اشاره به این که افرادی که طبعشان سرد 
است بیشــــتر در معرض ابتا به بیماری های عفونی 
هســــتند و خوردن غذاهایی با طبع ســــرد بدن این 
افــــراد را برای ابتا به بیماری مســــاعد می کند، افزود: 

»مواد غذایی با طبع سرد طیف گسترده ای دارد.
به عنــــوان مثال برنج هــــم طبع ســــرد دارد و توصیه 
می شــــود که ایــــن موادغذایی را با آویشــــن یا نعناع 
اســــتفاده کنیــــم. نمک هم جــــزو منابع گرم اســــت 
که می توان ســــنگ نمــــک بهداشــــتی را در صورت 
نداشــــتن محدودیت و فشار خون همراه با ماست 
مصرف کرد. شــــیر هــــم می تواند همراه با عســــل و 

دارچین و زنجبیل مصرف شود.
این توصیه ها منوط به هر سه مرحله بیماری است. 
در طب ســــنتی در کل فصول سال توصیه می کنیم 
که لبنیــــات با مصلح خورده شــــود و در دوران کرونا 
تأکیــــد بیشــــتری روی این موضــــوع داریم تــــا دچار 

عارضه نشویم.«

هگمتانه، گروه پزشــــکی و ســــامت - زهــــرا ذوالفقاری: بر 
اساس اعام مسؤوالن دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
مصــــرف لبنیات در بیــــن  همدانی ها پایین اســــت، و این 
درحالی اســــت که اســــتان همدان با تولید ســــاالنه 374 
هزار تن شیر خام از استان های برتر کشور در زمینه تولید 
لبنیات است و مصرف پایین لبنیات موضوعی است که 

سامت آینده جامعه را تهدید می کند.
*هشدار وزارت بهداشت درباره کاهش مصرف لبنیات

چندی پیــــش وزارت بهداشــــت هشــــدار داد که مصرف 
لبنیات در برخی خانوار ها هفتگی یا ماهانه شــــده است، 
که در این بیــــن همدانی ها نیــــز جزء افرادی هســــتند که 

مصرف لبنیات در آنها پایین است.
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــــکی ابن ســــینا در گفتگو با خبرنگار هگمتانه 
در این خصــــوص گفت: مصرف لبنیات در همدان پایین 
اســــت و متأســــفانه گرانی مــــواد لبنی بر کاهش بیشــــتر 

مصرف لبنیات در بین همدانی ها تأثیر گذاشته است.
محمد کاظــــم زاده با بیان اینکه بی شــــک افزایش قیمت 
عامل مهمی در کاهش مصرف لبنیات است، اظهار کرد: 

هر فرد باید روزانه دو تا سه واحد لبنیات مصرف کند.
وی با اشــــاره به اینکه باید راهکاری بــــرای مصرف لبنیات 
داده شــــود، عنوان کرد: ارزان کردن لبنیات که دســــت ما 
گاه سازی مردم برای  نیســــت اما در این بین می توانیم با آ

مصرف لبنیات آنها را به این سمت سوق دهیم.
ایــــن مســــؤول در ادامــــه توضیــــح داد: اکنون برخــــی افراد 
گاهی برای مواد خوراکی که برای بدن  هســــتند که از ســــر ناآ
مضر است همچون چیپس و پفک و سوسیس و کالباس 
و فست فود هزینه می کنند، بدون اینکه مصرف مواد لبنی 
را در برنامه غذایی خود داشته باشند در حالی که می توانند 

این هزینه را صرف خریدن ماست و دوغ و پنیر و... کنند.
کاظم زاده با بیان اینکه کودکی که در ســــن رشد است به 
لبنیات نیاز دارد و کمبود آن در آینده قابل جبران نیست، 
افزود: کودک برای رشــــد دور ســــر به لبنیات نیاز دارد و در 
صورتی که دور ســــرش رشــــد نکنــــد در آینــــده 20 بار هم 

ویزیت شود فایده ای به حال او ندارد.
وی تصریح کــــرد: لبنیات یکــــی از مواد غذایی سرشــــار از 
، و ویتامین های گروه دی،ب و... است که  کلسیم، فسفر

منبع اصلی برای دریافت کلسیم است.
ایــــن مســــؤول تأکیــــد کــــرد: کلســــیم باعث اســــتحکام 

اســــتخوان و رشــــد دور ســــر اســــت و در دوره بارداری به 
استخوان بندی جنین کمک می کند.

کاظم زاده اظهار کرد: کمبود کلســــیم در سالمندی باعث 
نوعی شکســــتگی در اســــتخوان که شکســــتگی فشاری 
نــــام دارد می شــــود چرا که اســــتخوان ها شــــالوده اصلی و 

استحکام الزم را ندارند.
مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی ابن سینا اضافه کرد: در این نوع شکستگی 
اســــتخوان ها خود به خود دچار شکستگی می شوند چرا 
کــــه به دلیل کمبود مواد معدنی یعنی کلســــیم و فســــفر 

استخوان محکم نیست.
کاظم زاده تأکید کرد: مصرف لبنیات به شدت روی ایمنی 
اســــتخوان تأثیر می گــــذارد و مواد خوراکی چون ماســــت، 

، شیر و کشک سرشار از کلسیم هستند. پنیر
وی با اشــــاره به اینکه هر چه ماده لبنی فشــــرده تر باشــــد 
کلسیم بیشتری دارد، عنوان کرد: کلسیم کشک به دلیل 

فشرده بودن آن بسیار است.
این مســــؤول با اشــــاره به اینکه هر فرد روزانــــه باید دو تا 
ســــه واحد لبنیات مصرف کند، افــــزود: یک واحد معادل 
240 میلی لیتر یا یک لیوان پر اســــت که یک لیوان شیر یا 
ماست معادل دو لیوان دوغ است و یا اینکه معادل 45 

گرم پنیر است.
دارای  پروبیوتیــــک  ماســــت  کــــرد:  اظهــــار  کاظــــم زاده 

آزمایشــــگاه این باکتری ها  باکتری های مفید است که در 
را آمــــاده می کننــــد و آن را وارد ماســــت می کننــــد که این 
باکتری ها برای دســــتگاه گوارش مفید هســــتند و در باال 

بردن ایمنی بدن تأثیر گذار است.
وی در قســــمت دیگــــر ســــخنانش تصریــــح کــــرد: در هر 

جامعه ای که اشــــتغال کمتر باشــــد و وضعیــــت درآمدی 
مردم کم باشد مصرف لبنیات کاهش می یابد.

این پزشک در ادامه گفت: البته ســــواد سامت افراد نیز 
در مصــــرف لبنیات تأثیر گذار اســــت و چه بســــیار افرادی 
که مدام فســــت فود مصرف می کنند اما لبنیات مصرف 
نمی کنند و یا اینکه پول خود را صرف هزینه هایی می کنند 
که سودی به حال آنها ندارد که زمانی که باید لبنیات تهیه 

کنند به آن اهمیتی نمی دهند.
وی ابــــراز کــــرد: کاهــــش مصــــرف لبنیــــات باعــــث پوکی 
اســــتخوان، دفورمیتی یا بد شکلی استخوان، راشیتیسم 
در کودکان، انحنای ستون فقرات، کوتاه شدن میانگین 
قدی افــــراد جامعه، کوچکتر شــــدن ســــر و بــــه دنبال آن 
کوچک شــــدن مغــــز و در نهایــــت عدم ســــامتی جامعه 

می شود.
کیــــد بــــر اینکه مصــــرف لبنیــــات بر  ایــــن مســــؤول با تأ
عملکــــرد عضات و انتقال پیام هــــای عصبی به عضات 
نیز تأثیر دارد، اظهار کرد: در صورت عدم مصرف لبنیات 
و کاهــــش روز بــــه روز آن شــــاهد از بین رفتن ســــامت 

جامعه خواهیم بود.
بر اســــاس اعام معاون بهبود تولیدات  از سوی دیگر 
رأس  هزار   370 اســــتان،  زی  کشاور جهاد  سازمان  دامی 
گاو و گوســــاله اصیل، دو رگ و بومــــی در همدان وجود 
400 هزار رأس گوســــفند و  دارد و تعــــداد یک میلیون و 

150 هزار رأس بــــز وجود دارد که برنامه تولید شــــیر خام 
اســــتان در ســــال 98 حدود 370 هزار تن بــــوده که 200 
هــــزار تن آن بــــه مصرف داخل می رســــد و میــــزان مازاد 

175 هزار تن است. مصرف 
اما با این وجود ســــرانه مصرف شــــیر در کشور و به تبع آن 
اســــتان ما پایین اســــت، سرانه مصرف شــــیر خام در دنیا 
160 کیلوگرم اســــت در حالی که در ایران به 115 کیلوگرم در 

سال به ازای هر نفر می رسد.
اهمیت مصرف مســــتمر و کافی شــــیر و فرآورده های آن 

، بازده جســــمی و فکری، تولید  منجر به افزایش طول عمر
انرژی، رشــــد مطلوب بدن، ســــامت بافت هــــای عصبی، 
افزایــــش قد، تنظیم فشــــار خــــون، ارتقا هــــوش و قدرت 

یادگیری و استحکام استخوان ها می شود.
متخصصان تغذیه در هرم استاندارد غذایی مصرف روزانه 

دو تا چهار واحد شیر و فرآورده های آن را توصیه کرده اند.
پایین بودن میزان مصرف لبنیــــات ایرانیان همواره یکی 
از دغدغه های اصلی وزارت بهداشــــت و دست اندرکاران 
حــــوزه ســــامت بــــوده اســــت و بایــــد منتظر بــــاال رفتن 

هزینه های ناشی از درمان کمبود مصرف لبنیات باشیم.
بر اســــاس توصیه متخصصــــان تغذیه طبق هــــرم غذایی 
توصیه می شــــود افراد ســــالم روزانــــه 2 تا 3 واحــــد لبنیات 
، ماست، دوغ،  مصرف کنند که مواد غذایی همچون شــــیر
کشــــک، پنیر و… در این گروه قــــرار دارد و منبع غنی و اصلی 
تأمین کلســــیم در رژیم غذایی محسوب می شود. کلسیم 
یــــک مــــاده معدنی اســــت که نقــــش مهمــــی در عملکرد 
بخش های مختلف بدن مانند عضات، برخی هورمون ها، 
استحکام الزم در استخوان ها، دندان ها و انعقاد خون دارد.
نیاز افراد در گروه های ســــنی مختلف به کلسیم متفاوت 
اســــت، کودکان یک تا ســــه ســــال در روز به 700 میلی گرم 
کلســــیم، 4 تا 8 ســــال 1000 میلی گــــرم، 9 تا 18 ســــال 1300 
میلی گرم، 19 تا 70 سال 1000 میلی گرم و افراد باالی 71 سال 

به 1200 میلی گرم کلسیم در روز نیاز دارند.

ماست معمولی یا پروبیوتیک؟
هگمتانه، گروه پزشــــکی و سامت: پروماس یا ماســــت پروبیوتیک، یک 
فــــرآورده لبنی جدید اســــت که به تولید رســــیده و در واقــــع این محصول 
نوعی ماست غنی شده است که با استفاده از آن نه تنها می توان از مزایای 
ماســــت بهره برد بلکه می تــــوان باکتری های مفید و الزم بــــدن را نیز از این 

طریق تأمین کرد.
به نوشته بیتوته، مصرف ماســــت پروبیوتیک از بروز بسیاری از بیماری ها 
پیشــــگیری می کند و با از بین بردن باکتری های بیمــــاری زا موجب تقویت 

دستگاه ایمنی بدن می شود.
مرتضی مشــــایخ، دانشــــیار انســــتیتوی تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی 
کشور گفت: ماست پروبیوتیک نسبت به ماست معمولی دارای خواص 

بیشتری است.
وی گفت: ارزش غذایی ماســــت های پروبیوتیک نســــبت به ماست های 
معمولی بیشتر اســــت و مصرف این نوع ماســــت موجب افزایش ایمنی 
بدن می شــــود. چرا که باکتری های پروبیوتیک مفیدی هســــتند که در این 

نوع ماست به وفور یافت می شوند.
دانشــــیار انســــتیتوی تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور عنوان کرد: 
باکتری های پروبیوتیکی که در این نوع ماســــت وجود دارد می تواند حالت 
اســــیدی معــــده را تحمل کــــرده و به روده برســــد و در روده بــــا باکتری های 

بیماری زا مبارزه کرده و موجب تقویت دستگاه ایمنی بدن می شود.
مشایخ ادامه داد: مصرف ماســــت پروبیوتیک از بروز بسیاری از بیماری ها 
پیشگیری می کند چرا که این باکتری های مفید باکتری های مضر روده را از 

بین برده و محیط مناسبی برای رشد باکتری ها ایجاد می کند.
مدیــــرکل اداره نظارت بر مواد غذایی و آشــــامیدنی، آرایشــــی و بهداشــــتی 
دانشــــگاه علوم پزشــــکی شــــهید بهشــــتی با بیان این که پروبیوتیک به 
جاندارهایی گفته می شــــود که با مصرف به میزان الزم در سامت فرد مؤثر 
است، گفت: همه باکتری ها مضر نیستند و گاهی بسیاری دیگر از اعضای 

خانواده باکتری های مضر برای بدن سودمند است.
پهلوانی با بیان این که محصوالت پروبیوتیک توانایی تغییر فلور میکروبی 
روده را دارند، اظهار کرد: نتایج تحقیقات فراوانی در اروپا و آمریکا نشــــان داد 

که غذاها و یا مکمل های پروبیوتیک آثار مثبتی بر سامت انسان دارند.
وی با اشاره به وجود صد تریلیون باکتری زنده در روده به عنوان فلور طبیعی 
بدن گفت: میکروب ها برای سامت انسان مفید، مضر و یا خنثی هستند.
مصرف ماست پروبیوتیک از بروز بسیاری از بیماری ها پیشگیری می کند 
و با از بین بردن باکتری های بیماری زا موجب تقویت دســــتگاه ایمنی بدن 
می شــــود. مدیرکل اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی دانشگاه علوم 
پزشــــکی شــــهید بهشــــتی با بیان اینکه فرآورده های لبنی به ویژه ماست 
پروبیوتیــــک از جمله فرآورده های حاوی باکتری های پروبیوتیک به شــــمار 
می آیند، افزود: ماســــت پروبیوتیک ماست غنی شــــده ای است که ارزش 
تغذیه ای آن بیش از ماست معمولی است و اسیدهای آمینه و چرب بدن 
را تأمین می کند. پهلوانی افزود: این ماســــت از نظــــر انواع ویتامین ها نظیر 
ویتامین آ و ث و ریبوفاوین،  تیامین،  بیوتین، انســــولین بســــیار غنی تر از 

ماست معمولی است.
وی با استناد به نتایج یک بررسی منتشر شــــده در نشریه پزشکی بریتانیا 
گفت: این بررســــی نشــــان داد بیماران سالمند بســــتری در بیمارستان با 
مصرف نوشــــیدنی حاوی ماســــت پروبیوتیک کمتر به اســــهال ناشــــی از 

مصرف مداوم آنتی بیوتیک دچار شدند.

برای کاهش کلسترول ماست پروبیوتیک بخورید �
بیماری های قلبی عروقی، مهم ترین عامل مرگ و میر در کشــــور هستند و 
هیپرکلسترولمی از عوامل خطر اصلی این بیماری ها محسوب می شود. تا 
حدی می توان این مشکل را با تغییراتی در برنامه غذایی و از جمله مصرف 
فرآورده های لبنــــی تخمیــــری و پروبیوتیک ها، کاهــــش داد. در این زمینه 
تحقیقی به منظور مقایســــه اثر مصرف ماســــت معمولی و نوعی ماســــت 
پروبیوتیک بر سطح کلسترول سرم افراد مبتا به هیپرکلسترولمی خفیف 

تا متوسط انجام شد.
مطالعــــه به روش کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی بــــر روی 14 فرد 40-65 
ســــال با سطح کلســــترول ســــرم mg/dl 300 - 200 انجام شــــد. از این افراد 
خواسته شد به مدت 2 هفته، از ماست و دوغ استفاده نکنند و روزانه 300 

گرم شیر به رژیم خود اضافه کنند.
پس از آن، به طور تصادفی به دو گروه برای دریافت روزانه 300 گرم ماســــت 
معمولی )تخمیر شده توســــط باکتری های استرپتوکوکوس ترموفیلوس 
و الکتوباســــیلوس بولگاریکــــوس( یــــا ماســــت پروبیوتیــــک )دارای دو 
باکتــــری موجود در ماســــت معمولی، الکتوباســــیلوس اســــیدوفیلوس 
و بیفیدوباکتریــــوم الکتیــــس( به صورت جایگزین شــــیر اضافه شــــده به 
رژیم، تقسیم شدند که مصرف ماســــت پروبیوتیک در مقایسه با ماست 

معمولی، موجب کاهش معنی داری در سطح کلسترول تام سرم گردید.
6 هفته پس از مصرف این دو نوع ماست، دوره استراحت به مدت 7 هفته 
برقرار شد و سپس گروه ها با هم جابجا شدند و مطالعه، 6 هفته دیگر ادامه 
یافت. در شــــروع )پس از پایــــان 2 هفته عدم مصرف ماســــت( و پایان هر 
مرحله از مطالعه، اندازه گیری های تن سنجی، یاد آمد غذایی 3 روزه و اندازه 

گیری سطح چربی های خون انجام شد.
مقایســــه وزن، بی ام آی و عوامل مداخله گر رژیمی در طول دو دوره مصرف 
ماســــت معمولی و ماســــت پروبیوتیک، تفاوت معنی داری را نشان نداد. 
مصرف ماست پروبیوتیک در مقایسه با ماست معمولی، موجب کاهش 
معنی داری در سطح کلسترول تام ســــرم گردید )P=0/049(. مقایسه سایر 
شاخص های چربی خون، تفاوت معنی داری را بین این دو دوره نشان نداد.

نتیجه گیری �
الکتوباســــیلوس  پروبیوتیــــک  باکتــــری  دو  حــــاوی  ماســــت  مصــــرف 
اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم الکتیس در مقایسه با ماست معمولی، 
موجب کاهش ســــطح کلســــترول تام در افراد مبتا به هیپرکلسترولمی 

خفیف تا متوسط می شود.

غلبه بر موانع شیردهی در نوزادان 
نارس و کم وزن

هگمتانه، گروه پزشــــکی و ســــامت: در آمریکا حدود 10% تولدها نارس ) 
زودتــــر از هفته 37 حاملگی ( اتفاق می افتند. شــــیر مادر که بهترین ماده 
غذایی برای نوزادان رســــیده است، در نوزادان نارس و کم وزن )وزن تولد 
کمتر از 2500 گرم( هم توصیه می شــــود، اما همه نیازهــــای نوزادان خیلی 

نارس )با وزن کمتر از 1500 گرم( را بخوبی فراهم نمی کند.
به نوشته مجله پزشکی سامتی سیب، مایع آمنیوتیک )مایعی که جنین 
قبل از تولد در آن شــــناور است( عاوه بر محافظت فیزیکی جنین در برابر 
ضربه و محافظت او در برابر عوامل عفونی، حاوی انواع پروتئین، ویتامین، 
اماح، هورمونها و فاکتور رشــــد است که جنین ازهفته 12 به بعد مرتبا از آن 
می نوشد و تأثیر زیادی بر رشد و تکامل جنین و دستگاه گوارش و تنفس 
او دارد )15% رشــــد جنین بخصوص در هفته های آخــــر حاملگی از بلع این 
مایع است(. لذا نوزادان نارس از این رشد محروم می مانند اما شیر مادران 

نوزادان نارس، این کمبود را به میزان زیادی جبران می کند.
شــــیر مادران نوزادان نــــارس در ابتــــدا پروتئین و انواع اســــیدهای چرب 
بیشــــتری دارنــــد که در مدت چنــــد هفته بعد از تولد متناســــب با رشــــد 

نوزادان نارس، این مقادیر کاهش می یابند.
مواد معدنی و حتی عناصر کمیاب در شــــیر مادر نوزاد نارس شــــبیه شیر 
، منیزیم،  مادر نوزاد رسیده هســــتند با این تفاوت که مقدار ســــدیم، کلر

مس، روی، و آهن آن بیشتر است.
 ، میزان ویتامین های ب1، ب2، ب6 و در صورت رژیم غذایی مطلوب مادر
ویتامین ب12 در شــــیر مادران نوزادان نارس و کم وزن، کافی اســــت. اما 
ویتامین های آ و ث در نــــوزادان نارس، و همچنین ویتامین ای مکمل در 
نوزادان خیلی کــــم وزن توصیه می گردد ) ویتامین هــــای کا و دی در همه 

نوزادان رسیده و نارس توصیه می شود. (
( در آغوز مــــادران نوزاد نارس کمتر اســــت ولی تدریجا  الکتوز )قند شــــیر
افزایــــش می یابد. الیگوســــاکاریدهای شــــیر انســــان با داشــــتن خواص 
پروبیوتیکی )تحریک باکتری های غذایی و تســــهیل جذب(، چسبندگی 
به ســــلول های روده و جلوگیری از اتصال میکروبها به آن، و فراهم آوردن 

مــــوادی کــــه در دفــــاع نــــوزاد و تکامــــل عصبی مهم 
هستند، در شیر مادران نوزادان نارس بیشتر است.
افزایــــش ملکول های فعــــال بیولوژیکــــی که نقش 
مهمی در دســــتگاه دفاعی نوزاد دارند، در شــــیر مادر 
نوزادان نارس بســــیار چشــــمگیر اســــت. با توجه به 
کادمی طب کــــودکان آمریکا توصیه  این یافته هــــا، آ
می کنــــد کــــه همه نــــوزادان نــــارس باید از شــــیرمادر 
تغذیــــه شــــوند و اگر مادر بــــه هر دلیل قادر به شــــیر 
دهی کافی نباشــــد، بجای شــــیر خشــــک مخصوص 
نوزادان نارس، ارجح است که از شیر پاستوریزه شده 
مادران دیگر اســــتفاده شــــود. به عاوه این توصیه 
بر اســــاس مطالعاتی بوده اســــت که نشان داده اند 
شیر انسان در این نوزادان، عفونت دیررس نوزادی، 
آنتروکولیت نکروزان، آسیب شبکیه چشم ناشی از 
نارســــی )ROP(، اختاالت شخصیتی )BPD(، و موارد 
بســــتری مجدد در ســــال اول تولــــد را کاهش داده 

و ســــبب بهبود تکامل عصبی شــــده اســــت. همچنین در ایــــن نوزادان 
بیماری های متابولیکی کمتر بوده و در ســــن بلوغ، فشــــار خون پائین تر 
( و شــــیوع دیابت کمتر بوده اند. از میان این  و سطح چربی سبک )مضر
، کاهش آنتروکولیت نکروزن ) NEC ( به خاطر  فواید بیشــــمار شــــیرمادر
شــــیوع زیاد آن در نوزادان نــــارس، مرگ و میر بــــاالی آن، ماهیت طوالنی 
، و کاهش رشــــد و تکامل عصبی ناشی از آن، از  بیماری با عوارض بســــیار

همه مهمتر است.
تغذیه با شــــیر مادر برای نوزادان نارس نیازمند اقدامات مختلفی است. 
مادران باید پس از زایمان به طور مکرر شــــیر خود را بدوشــــند. در صورت 
بســــتری بودن نوزاد در بخش مرقبت ویژه نوزادان )NICU(، مادران باید 
عرض 6 تا 8 ســــاعت پس از زایمان دوشیدن شیر را شروع کنند ) 8 تا 12 

بار در روز ( و مطمئن شوند که هر بار پستان را تخلیه کرده اند.
برای نوزادان خیلی نارس، غنی ســــازی شــــیر مادر با پودرهای غنی کننده 
تهیه شده ازشیر گاو انجام می گیرد که جهت این کار بر افزودن پروتئین، 
، و ویتامین دی تأکید می شــــود. البته غنی کننده های  کلســــیم، فســــفر
تجاری از شیر گاو، بدون عارضه هم نیستند. اسیدوزمتابولیک )اسیدی 
شدن خون(، آلودگی میکروبی پودرهای شیر خشک و درنتیجه عفونت 
نوزادان ازجمله عوارض این مواد می باشند. غنی کننده های تهیه شده از 
شیر انسان هم بســــیار گران بوده و در نتیجه مصرف این غنی کننده ها 
را محــــدود به نوزادان خیلی نارس می کند. این نوزادان به دریافت اســــید 

آمینه و چربی بصورت وریدی هم نیاز دارند.
باید یادآور شد که تاش های بیشتر )توسط پزشکان، پرستاران، کارکنان 
( بــــرای برقراری، حفظ و تولید شــــیر مادرانی  بیمارســــتان و اطرافیان مادر
که نوزادان نــــارس و کم وزن به دنیا آورده اند، فواید بیشــــتری )هم از نظر 
ترکیبات و هم از نظر عدم نیاز به پاســــتوریزه کردن( نســــبت به استفاده 
از شــــیرهای اهدایی دارنــــد. اطمینان دادن، حمایت، همدلی و تشــــویق 

مادران برای رسیدن به این هدف بسیار مهم و ارزشمند است.
*دکتر مسیح معرف- متخصص اطفال

سیاست های کلی سالمت
هگمتانه، گروه پزشــــکی و ســــامت: حضرت آیت ا...خامنــــه ای رهبر انقاب 
اســــامی در اجــــرای بند یــــک اصــــل 110 قانون اساســــی سیاســــت های کلی 
»ســــامت« را که پس از مشورت با مجمع تشــــخیص مصلحت نظام تعیین 

شده، اباغ کردند.
متن سیاست های کلی سامت که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع 

صلحت نظام اباغ شده، بدین شرح است:
سیاست های کلی سالمت قسمت 9 و 10 �

9- توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی با هدف:

1-9- همگانی ساختن بیمه پایه درمان.
2-9- پوشــــش کامل نیازهای پایه درمان توســــط بیمه ها بــــرای آحاد جامعه 
و کاهش ســــهم مردم از هزینه های درمــــان تا آنجا که بیمار جــــز رنج بیماری، 

دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.
3-9- ارائــــه خدمــــات فراتر از بیمــــه پایه توســــط بیمه تکمیلــــی در چارچوب 
دستورالعمل های قانونی و شــــفاف به گونه ای که کیفیت ارائه خدمات پایه 

درمانی همواره از مطلوبیت الزم برخوردار باشد.
4-9- تعیین بســــته خدمات جامع بهداشــــتی و درمانی در ســــطح بیمه های 
پایه و تکمیلی توســــط وزارت بهداشــــت و درمــــان و خرید آنها توســــط نظام 

بیمه ای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بسته ها با حذف اقدامات زاید و 
هزینه های غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمان.

5-9- تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی.
6-9- تدویــــن تعرفه خدمات و مراقبت های ســــامت مبتنی بر شــــواهد و بر 
اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی.

7-9- اصاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد 
درآمــــد عادالنه و ترغیب انگیزه هــــای مثبت ارائه کننــــدگان خدمات و توجه 

خاص به فعالیت های ارتقا سامت و پیشگیری در مناطق محروم.
: 10- تأمین منابع مالی پایدار در بخش سامت با تأکید بر

1-10- شفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه ها و فعالیت ها.
2-10- افزایش ســــهم ســــامت، متناســــب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات 
بهداشــــتی و درمانــــی، از تولید ناخالــــص داخلی و بودجه عمومــــی دولت به 
نحوی که باالتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم انداز 

تحقق یابد.
3-10- وضع عوارض بر محصوالت و مواد و خدمات زیان آور سامت.

4-10- پرداخــــت یارانــــه بــــه بخــــش ســــامت و هدفمندســــازی یارانه هــــای 
بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء سامت به ویژه در مناطق 
غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک های پایین درآمدی.

هگمتانه گزارش می دهد

تهدید سالمت شهروندان با کاهش 
مصرف لبنیات بین همدانی ها

سواد سالمت افراد در مصرف لبنیات 
تأثیر گذار است و چه بسیار افرادی که مدام 

فست فود مصرف می کنند اما لبنیات 
مصرف نمی کنند و یا اینکه پول خود را 

صرف هزینه هایی می کنند که سودی به 
حال آنها ندارد که زمانی که باید لبنیات 

تهیه کنند به آن اهمیتی نمی دهند.

بر اساس اعالم معاون بهبود تولیدات 
دامی سازمان جهاد کشاورزی استان، 

370 هزار رأس گاو و گوساله اصیل، دو 
رگ و بومی در همدان وجود دارد و تعداد 

یک میلیون و 400 هزار رأس گوسفند و 
150 هزار رأس بز وجود دارد که برنامه تولید 

شیر خام استان در سال 98 حدود 370 
هزار تن بوده که 200 هزار تن آن به مصرف 

داخل می رسد و میزان مازاد مصرف 175 
هزار تن است.
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1- ســطح پیشــخوان، میــز کار، تلفن 
و تبلت، وســایل حمام و توالت

2- ســطوح و لباس هایــی که ممکن 
لــوده  آ بیمــار،  ترشــحات  بــه  اســت 

باشد. شده 
لباسشویی  -3

 1399 دی ماه   ۲ سه  شنبه 
 ۲0۲0 ۲۲ دســـامبر     144۲ 7 جمادی االول 
4693 شماره 
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حدیث

آخوند خراسانی همواره 
زیر پای شاگردانش بلند می شد

در قرآن کریم آمده است: بندگان خدای رحمان کسانی هستند که 
با فروتنی و تواضع مشی می کنند.

پیامبــــر مکرم اســــام )ص( فرموده اند: شــــیرینی عبــــادت تواضع و 
افتاده حالی است.

حکایت: 
کــــه دارای عظمت  آخوند خراســــانی  . العظمی  . . یــــت ا آ مرحــــوم 
کــــم نظیر  علمــــی و نبــــوغ وافری بــــود، در عصــــر خویش حوزه 
درســــی داشــــت و به نقل از شــــاگردانش هفتصد نفر از فضا 
در جلســــات درســــش شــــرکت می کردند زندگیش در ســــطح 
بر  کردن  ســــام  در  همــــواره  ایشــــان  بود  معمولی  طلبــــه  یــــک 

می شد. بلند  آنان  پای  یر  ز و  گرفته  پیشــــی  شــــاگردانش 
چو خواهی که در قدر واال رسی - زیک شب تواضع به باال رسی
در این حضرت آنان گرفتند صدر _ که خود را فروتر نهادند قدر

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

آرزو ِبِری ِجوانا َعیب نیس
؛ شــــهری  هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: همدان شــــهری با گذشــــته ای زیبا و دلنواز
پــــر از یادهــــای مهربان؛ پــــر از واژه های کهن و ســــالخورده اســــت. ایــــن روزها در 
پس گذر زمــــان و ایجاد زندگی مدرن، خیلــــی وقتها یادمان مــــی رود پدربزرگ ها و 
مادربزرگ هایمــــان چگونه زندگــــی می کردند. خیلــــی از نوجوانــــان و جوانان امروز 
کلمات متداول در همدان قدیم حتی به گوششــــان نرسیده است و باز هم این 
کلمات و واژه های قدیمی هســــتند کــــه می توانند خاطرات گذشــــته را زنده کنند 
برایمــــان و به کمک جوان تــــر هایمان بیایند تا بشناســــند راه و رســــم زندگی را در 

گذشته شهرشان.
در این بخــــش به معرفی برخــــی کنایات و ضــــرب المثل ها کــــه در همدان قدیم 

مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.
آرزو ِبــــِری ِجوانا َعیــــب نیس: آرزو بر جوانان عیب نیســــت. فرد جوان 

می تواند بلند پروازی های معقول و منطقی داشته باشد.
آره واره ُمُکنه: آره واره می کند. یعنــــی حاضر جوابی می کند. در اصطاح 
مشابه گفته می شود؛ یکی به دو ُمُکنه، می ِکوئه، پیله ُمُکنه، وای می سه 

روم.
آزاِلــــه ِبشــــی: لفظی کودکانــــه بــــرای اظهار محبــــت به کودک. مشــــابه 

اصطاحاتی مانند؛ ناز بشی، موش بخورتت.
عاص آمد: عاصی شد، عصبانی شد.

در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی تالیف محمد علی نوریون- 
انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

همه دان

گلستان عارض تو
لــــب لعلــــت گزیدنم هوس اســــت

خــــون او را مکیدنــــم هوس اســــت
سرانگشــــتی نمــــک،  ســــراپا  ای 

از بیانــــت چشــــیدنم هوس اســــت
هایــــت لــــب  قنــــد  کان  از  فحــــش 

مــــن مکرر شــــنیدنم هوس اســــت
اســــکندر چــــو  لبــــت  دور  بــــه  مــــن 

ســــوی حیوان دویدنم هوس است
پــــرده رخ  ز  بتــــا  فکنــــدی  تــــا 

حور و رضوان ندیدنم هوس اســــت
تــــا نمــــودی تــــو روی شــــهر آشــــوب

بــــت پرســــتی گزیدنم هوس اســــت
دیــــدم تــــو  زلــــف  کفــــردو  کــــه  تــــا 

دل ز ایمــــان بریدنــــم هوس اســــت
غمــــزه نــــاوک  تــــو  کمــــان  از 

به دل و جان خریدنم هوس اســــت
تــــو عــــارض  گلِســــتان  از  گلــــی 

یعنی یک بوسه چیدنم هوس است
بصر بــــه  الجواهــــری  ُکحــــل  همچــــو 

خاک پایت کشــــیدنم هوس اســــت
پرده ای شــــد حجاب چهــــره ی جان

پــــرده ی جان دریدنم هوس اســــت
قدســــی طایــــر  چــــو  غبــــارا  هــــان 

است هوس  پریدنم  رضوان  ســــوی 
»غبار همدانی«

 غبار غزل

خاطرات یک روحانی متفاوت 
در »تپه العیس«

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: کتاب »تپــــه العیس«، 
شــــامل خاطرات شــــهید میــــاد بدری، از شــــهدای 
روحانی مدافع حرم، توسط انتشــــارات خط مقدم به 

چاپ دوم رسید و روانه کتابفروشی ها شد.
چــــاپ دوم کتاب »تپــــه العیس«، خاطرات شــــهید 
مدافع حرم، میاد بدری منتشــــر شــــد. ایــــن اثر که 
توسط انتشارات خط مقدم به چاپ رسیده، روایتگر 

خاطرات یکی از روحانیون شهید مدافع حرم است.
از جمله ویژگی های کتاب »تپــــه العیس« که به قلم 
آرپناهی نوشــــته شــــده، نثر  معصومه عبــــداهَّلل زاده 
روان آن است؛ به طوری که مخاطب را با لحظه لحظه 

زندگی این شهید همراه می کند.
در بخش هایی از خاطرات این کتاب می خوانیم:

»تابســــتان که از راه رســــید، کار میاد بیشــــتر شد. 
مســــجد، دوباره کاس های تابستانی برگزار می کرد. 
 هر شب بعد از یک فوتبال سنگین، بچه های 

ً
تقریبا

گروه را که حسابی گرســــنه بودند، به فافل دعوت 
می کرد و می گفت: »حاال که گروهم معروف شده به 
شبی با فافل، نمی شه که یک شب فافل نخوریم. 

 بخوریم.«
ً
باید حتما

خودش، دو تا فافل می خورد؛ پشت سرش هم دو 
. سیدعمار می گفت: »میاد، آخرش با  تا ماءالشعیر

این ماء الشعیر می میری ها!«
، ســــیدجان! خدا کریمه!  او هم جواب می داد: »بخور
فردا مســــابقه داریــــم؛ باید خــــوب بخوریم تــــا برنده 
 من که دفاع آخر هســــتم، نباید 

ً
باشــــیم. مخصوصا

ضعیف باشم.«
در زمیــــن فوتبــــال، هیــــچ کــــس از دفاع میــــاد رد 
نمی شــــد. موقع بازی هم با کســــی شوخی نداشت. 
وای بــــه روزی کــــه از تیمــــی گل می خوردنــــد؛ یادش 
می رفت مربی مســــجد اســــت؛ داد و بیداد می کرد و 

همه را مقصر می دانست.
آن شــــب هــــم مثــــل همیشــــه بچه هــــای مســــجد 
و مربی هــــا جمــــع شــــده بودنــــد تــــو زمیــــن فوتبال 
تــــا مســــابقه ای برگــــزار کنند. آقــــای صالحــــی، مربی 

دبیرستانی های مسجد جامع، هم بود.
شــــیخ طاهری می گفــــت: »دو تیم شــــدیم، و میاد، 
طبق معمول، دفاع آخر ایســــتاد. مطمئن بودیم اگر 
تــــوپ از دفاع رد شــــود، صاحب توپ امــــکان ندارد 
بتواند از میاد عبور کند؛ هر طور شده، او را سرنگون 
می کنــــد. تیم مقابــــل، دو تا گل زدنــــد و یک گل هم 
خوردند. میاد عصبانی بود. همه ترســــیده و مانده 
بودنــــد چطور میــــاد را آرام کنند. این جــــور وقت ها، 
فقط زیتون زاده بود که می توانست میاد را آرام کند؛ 

که او هم نبود. میاد هم کلی سر و صدا کرد.«
شیخ  حســــن گفت: »رفتم کنار میاد و گفتم: چته!؟ 
چه کار می کنی؟! میاد هم که حسابی عصبانی بود، 
گفت: بــــرو ببینم، حوصله داری! لباس پوشــــید و از 
زمین بیــــرون رفت. این اخاقش بــــرای همه عادی 
بود. گل که می خورد و بازی را که می باخت، عصبانی 
می شد. شــــب، موقع نماز مغرب و عشا دیدم میاد 

صف آخر ایستاده؛ سرش هم پایین است.«
این کتاب در 130 صفحه و بــــا قیمت 20 هزار تومان 

توسط انتشارات خط مقدم به چاپ رسیده است.

 میز مطالعه

نرســــد برینــــت  خ  چــــر خورشــــیدی  گــــر 
نرســــد زمینــــت  روی  جمشــــیدی  ور 
گفتــــی کــــه مــــرا نــــاز رســــد بــــر همــــه کس
نرســــد اینــــت  کــــه  نــــاز  کنــــی  چنــــد  تــــا 
عطار

امام صادق علیه السالم:

همان گونه که از دشمنان خود حذر می کنید، از هوس هایتان 
حذر کنید؛ زیرا برای مردان دشمنی بدتر از پیروی از هوس ها و 

محصوالت زبان هایشان )سخنان بیهوده و یاوه( نیست.
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عکس روز
بازگشایی سطح سوم روگذر شهید قهاری بعد از ترمیم

مطالبه گری فقط اعتراض نیست
هگمتانه، گروه فرهنگی: مطالبه گری فقط انتقاد 
نیســــت، مطالبه گری فقط اعتراض نیســــت، اگر 
چــــه در آن، اعتــــراض هــــم وجــــود دارد. انتقاد در 
کنار پیشــــنهاد؛ امروز البّته پیشنهادهایی شد، 
خوب هم هســــت، بعضی از این پیشــــنهادها، 
پیشــــنهادهای قابل قبولی اســــت، بعضی هم 
قابل بررسی اســــت، لکن مجموعه ی جوانی که 
این ســــخن را می شنوند و در این عرصه ها فّعال 
 انتقاد کنیم، 

ً
هســــتند توّجه کنند اینکه ما صرفا

 اعتــــراض کنیم، ایــــن کار را پیش نمی برد، 
ً
صرفا

 فایــــده ی جّدی و ماندگاری ندارد؛ حاال 
ً
این مطلقا

ممکن است یک فواید کوچکی اّول کار داشته 
باشد؛ آنچه فایده دارد عبارت است از پیشنهاد. 
ببینید در اسام هم نهی از منکر با امر به معروف 
همراه است، نهی از منکر همان اعتراض است، 
امر به معروف یعنی پیشــــنهاد، ارائــــه ی راه حل، 
ارائه ی کاری که باید انجام بگیرد و می تواند انجام 
بگیرد؛ اینها با هم هستند؛ بنابراین مطالبه گری را 
 با ارائه ی راه حل و دادن راه حل های خوب و 

ً
حتما

قابل قبول همراه کنید.
 مطالبه گــــری را با پرخــــاش و بدگویی هم 

ً
و ضمنــــا

همراه نکنید؛ خواهش من این است. البّته شما 
امروز خیلی خوب، محترمانه با بنده صحبت کردید، 
خیلی متشّکرم. من البّته ســــابق ها، چه در دوران 
ریاست جمهوری چه حّتی قبل از ریاست جمهوری 
که دانشــــگاه می رفتم، گاهی اوقات با برخوردهای 
پرخاشــــگر هم مواجه می شــــدم و اهّمّیتــــی برایم 
نداشت، یعنی من با آن برخوردها هم می توانستم 
کنــــار بیایم و باالخره در مصــــاف بین این حقیر که 
آنجا روی سکو نشسته  بودم و آن جمعی که انتقاد 

می کردند، آن که مغلوب می شد بنده نبودم.
امروز هم که خب الحمدهَّلل همه ی شــــما خیلی 
خــــوب صحبــــت کردیــــد؛ لکــــن گاهــــی اوقات 
مسؤولین می آیند در دانشــــگاه ها یا در مجامع 
دانشــــجویی و مجامع جوانی شــــرکت می کنند 
بــــرای گفت  و شــــنود لکــــن تخریب می شــــوند. 
اینکه شما حاال اعتراض کردید که فانی و فانی 
و فانی نیامدند در محیط دانشــــگاهی با اینکه 

دعوت شدند، بله، بنده هم مکّرر به مسؤولین 
 ] توصیه کــــرده ام که برونــــد با ]دانشــــجویان در
کنند، حرف  کنند، توجیه  دانشــــگاه ها صحبت 
بزنند؛ عقیده ی من هم همین است منتها آنها 
در جواب می گویند که وقتــــی ما می رویم، هدف 
این جوانهایی که آنجا جمع می شوند، فهمیدن 
مســــائل و روشــــن شــــدن مســــائل نیســــت، 
هدفشــــان تخریب کردن است؛ به خاطر همین 
نمی آیند. من خواهش می کنم که فضای گفتگو 
را مسدود نکنید؛ یعنی وقتی که بحث تخریب و 
 
ً
اهانت و بدگویــــی و مانند اینها پیش آمد، طبعا

فضــــای گفتگو مســــدود می شــــود؛ نگذارید که 
این جوری بشود. مســــتدل و با منطق صحبت 
بکنید. البّته ممکن اســــت بعضی از حرفها تند 
باشد؛ اشکالی هم ندارد؛ حرف تند زدن منافات 
ندارد با اینکه در آن، پرخاش و اهانت و مانند این 

چیزها وجود نداشته باشد.
فــــرازی از بیانــــات رهبــــر معظم انقــــالب در ارتبــــاط تصویری با 

نمایندگان تشکل های دانشجویی1399/02/28

اقیانوس پشت پنجره
هگمتانه، گروه فرهنگی: فیلم ســــینمایی »اقیانوس پشت پنجره« به 
کارگردانی بابک نبی زاده پنجمین حضــــور بین المللی خود را در بخش 

رقابتی نوزدهمین جشنواره فیلم داکا تجربه می کند.
به نقل از روابط عمومــــی کانون پرورش فکری، فیلم هــــای راه یافته به 
این جشــــنواره  معتبر در جنوب آسیا، در 8 بخش با یکدیگر به رقابت 

می پردازند.
، 16 فیلــــم منتخب در بخــــش رقابتِی کــــودکان از  بر اســــاس ایــــن خبر
کشورهای ایران، آرژانتین، جمهوری چک، لهستان، آلمان، فلسطین، 
هند، مغولستان، نپال، روسیه، باروس، ترکیه و آمریکا به طور رایگان 

برای تعداد زیادی از مخاطبان به نمایش در خواهند آمد.
قهرمــــان داســــتان »اقیانوس پشــــت پنجــــره« کــــه از تولیــــدات امور 
ســــینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ســــال 1398 
اســــت، یک نوجوان باهوش روســــتایی بــــه نام برهان اســــت که برای 
معرفی جزیره و خانواده اش تصمیــــم جالبی می گیرد. او گروهی را جمع 
می کند، به نقاط دیدنی و گردشــــگری جزیره می برد و برای گردش گران  
خارجــــی موســــیقی و نمایــــش اجــــرا می کند. زندگــــی رونــــق می گیرد و 

گردش گران بیش تری به جزیره می آیند.
این فیلم بلند به تهیه کنندگی ســــیدجال چاوشــــیان تاکنون جایزه 
فیلم های کودک و نوجوان )سپنتا(، سیزدهمین جشنواره فیلم های 

ایرانی سان فرانسیســــکو و پروانه زرین بهترین فیلــــم نوجوان، جایزه 
اصلی یونیســــف )صنــــدوق حمایت از کودکان ســــازمان ملل متحد( 
و دیپلم افتخار بهترین بازیگر در ســــی ودومین جشــــنواره فیلم های 

کودکان و نوجوانان اصفهان را از آن خود کرده است.
نوزدهمین جشــــنواره بین المللی فیلم داکا به صورت برخط و فیزیکی 
در شــــهر داکا کشور بنگادش از روز 27 دی تا 5 بهمن سال 1399 )16 

تا 24 ژانویه 2021( برگزار می شود.

 مسیر

 سی نما

ایستگاه آسمان انتقام یک زن از داعش با لباس مردانه

دلش را ندارید این کتاب را نخوانید
هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: قهرمان 
بی صــــدا  »گنجشــــک ها  رمــــان 
می گریند« یک زن منفعل و همیشه 
گریــــان مقابــــل ظلــــم و خونخــــواری 
می ریزد،  نقشــــه  نیســــت.  داعــــش 
لبــــاس مردانــــه می پوشــــد و انتقام 

می گیرد.
از میانه هــــای دهــــه 60 کــــه  پیــــش 
زینب بخشــــایش، نویســــنده رمان 
»گنجشــــک ها بی صــــدا می گرینــــد« 
به دنیا آمده اســــت، یــــک مجموعه 
داســــتان بــــه نــــام »چته ها« بــــه قلم 
ابراهیم حســــن بیگی به بــــازار کتاب 
همین  شــــخصیت هایش  کــــه  آمد 
انــــدازه ســــنگدل و بی رحــــم بودند. 

پاسدارهای انقاب را می انداختند توی چرخ گوشت یا سر 
سربازان وطن را گرد تا گرد می بریدند و تحفه می فرستادند 

برای پدر و مادرهایشان.
رزمنــــدگان جنگ هــــای نامنظم با همت و غیرت شــــهید 
چمــــران، مچ کومله های کردســــتان را خواباندند، اما ســــه 
دهه بعد، داعش با یارگیری از سراســــر جهان به نام اسام 
و حاکمیت شریعت، پهنه وسیعی از کشورهای سوریه و 
عراق را با خون ریزی، آدمکشــــی و ایجاد رعب و وحشت به 
اشــــغال در آورد تا به اصطاح، پرچم »دولت اسامی« را در 

سرزمین های اسامی به اهتزاز در آورد.
، ســــردار ســــلیمانی در مرزهای مقاومــــت،  طومار  این بــــار
سیاهپوشــــان قســــی القلب داعشــــی را در هــــم پیچید و 
خودش به همان راهی رفت که مصطفی چمران رفته بود؛ 

شهادت.
انتشــــارات ســــروش، رمان 314 صفحه ای »گنجشــــک ها 
بی صدا می گریند« را سال گذشته منتشر کرده است. این 
رمان، محصول کارگاهی اســــت که دربــــاره مدافعان حرم، 

قصه و رمان می نویسد.
در ایــــن رمان، یــــک بانوی اهــــل قلم از ســــهمگین ترین 
حادثه هــــای هجــــوم داعــــش بــــه کاشــــانه مــــردم عــــراق 
می نویســــد، امــــا شــــخصیت پردازی قهرمانانی کــــه ایرانی 
نیســــتند و ســــبک دیگری از زندگی در میــــان آن ها رواج 
دارد، کار ســــاده ای نیست. راســــتش ما که خواننده این 
کتاب هســــتیم، شــــاید نتوانیم دقت و انطبــــاق رمان را با 
ســــبک زندگی مردم عراق به ویژه خانــــواده ای که در میان 
اهل تسنن فلوجه، اقلیتی کم شــــمار به حساب می آیند، 
بســــنجیم و بر آن صحــــه بگذاریم. خانم بخشــــایش هم 
جز آوردن نام چند خوراکی و پوشــــیدنی و رسم هایی مثل 
شــــلیک تیر هنگام به ســــرانجام رســــیدن خواســــتگاری، 
ســــیمای دقیقــــی از ایــــن ســــبک زندگــــی بــــه مخاطبش 
نشان نمی دهد. نویســــنده نمی خواهد خودش را به دام 
منتقدانی بیندازد که او را به خاطر تسلط نداشتن بر شیوه 

زندگی خانواده صفورا به باد انتقاد خواهند گرفت.
شــــاید البته ضرورتی هم نــــدارد که تصویر دقیقــــی از تیره 
و طایفه قهرمانش نشــــان دهــــد؛ چون اصــــل ماجرا این 
نیســــت. داعش تا پشــــت دیــــوار خانــــه آن ها آمــــده و با 
بی رحمــــی تمام، هرچه ســــر راهش ســــبز شــــود، به خون 

می کشــــد. حــــاال صفــــورا بایــــد بــــه 
قلب داعــــش بــــرود و از دل ماجرا 
روایــــت کند. تکیــــه گاه این روایت 
هم می تواند خبرهــــا و گزارش های 
رســــانه ها از جریان نفوذ داعش به 
ســــوریه و عــــراق و خونخواری های 

بازتاب یافته باشد.
این دو بخش را نویسنده می تواند 
از یافته هــــا و پژوهش هــــای کارگاه 
که  ـ  حــــرم  مدافعــــان  نویســــندگی 
دبیری اش با مریم بصیری اســــت ـ 
آورده باشــــد. یعنی برای  به دست 
بخشی  اولیه،  مطالعات  تســــهیل 
از داده های رمــــان در این کارگاه در 
اختیار نویســــنده قرار گرفته باشد 
تا آفریننده »گنجشــــک ها بی صدا می گریند« تمام هنرش 

را برای حادثه نویسی به کار ببرد.
نکته مهمی که درباره این رمان می شــــود گفت، چیدمان 
زمانــــی و تاریخی وقایع و حادثه هاســــت کــــه مخاطب را در 
رفت و برگشت های مختلفی قرار می دهد، اما در بعضی از 
جاهای رمان، قطعه ای از جورچین، ناهمرنگ و ناهم زاویه 

با قطعات دیگر می شود.
یکی از هنرهای نویســــنده این اســــت که اجازه نمی دهد 
ریتم داســــتان کند شــــود و کشــــش کار بــــرای مخاطب از 
دســــت برود. او در هر فصــــل، معمار حادثــــه ای تازه برای 
خوانندگانش می شــــود و قساوت و شقاوت داعشی ها و 
معصومیت و مظلومیت »صفــــورا« را در همین حادثه ها 

تبیین می کند.
خانم بخشــــایش در توصیف هم قلم قدرتمندی دارد و از 
احساســــات و تیزبینی های زنانــــه اش در صحنه آرایی های 
داســــتان به خوبی بهــــره می گیرد. او نمی گوید: دســــتش 
را روی آب کشــــید. می نویسد: دســــتش، صورت فرات را 
نوازش کرد. در عیــــن حال که توصیف در »گنجشــــک ها 
بی صــــدا می گریند« قابــــل تقدیر و اعتناســــت، اما همین 
وصف کردن ها ضــــد ایجاز عمل کرده و به طوالنی شــــدن 

متن کمک کرده است.
چهــــار صفحــــه آخــــر »گنجشــــک ها بی صــــدا می گریند« را 
بایــــد چند بار خواند تا تراژدی ســــهمگین عشــــق نافرجام 

قهرمانانش را درک کرد.
اگر دلش را دارید و می توانید با صحنه یک نوزاد سرخ شده 
مواجه شــــوید، ایــــن رمــــان را بخوانید تا جنایــــات داعش 
 بشناســــید. ببینید اگــــر یــــک روز »کومله ها« با 

ً
را عمیقــــا

از  بخشــــی  در  می توانســــتند  ترس آفرینــــی  و  خون ریــــزی 
ســــرزمین مــــا حاکمیت پیــــدا کننــــد، اگر داعــــش قدرت 
می یافت تا ســــیطره شــــومش را در کشــــورهای اســــامی 
توســــعه دهد و پرچم ســــیاهش را همچنان باال نگه دارد، 
چگونــــه ناامنی و اضطراب بر روح و روان مردم کشــــورمان 

چنگ می انداخت.
وقتی این کتاب را تمام کردید، به روح شــــهید حاج قاســــم 
ســــلیمانی، شــــهید ابومهدی المهندس و شهید چمران 
درود بفرســــتید که بساط این دشــــمنان قسی القلب را از 

صحنه روزگار برچیدند.

وصیت شهید محمد حسن رضوانیان

حافظ انقالب و پشتیبان رهبر باشید
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: کجــــای این خــــاک بودی، 
آســــمان، آن لحظه کــــه این کلمــــات از قلب  زیر کــــدام 
پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیر آتش کدام خمپاره وآماج 
گلوله برایم نوشــــتی حــــرف هایت را؟ چــــه حالی  کــــدام 
داشــــتی وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشــــته بودی 
از عبورت؟ می نوشتی  البای واژگان پرپر و می نوشــــتی 
از جوانه هــــای روییده در خاک های  گلگون،  از افق های 
تفتیــــده. تو می نوشــــتی و امروز منم کــــه می خوانمش، 
منم که صدای تو شــــده ام در خواب های سنگین دنیا. 
تو می نوشــــتی و امــــروز مائیم که کلمات تــــو را فریادیم، 
، ای  چشــــم هایــــت را بیداریــــم و دســــتانت را در اهتــــزاز

تاریخ! جاودانه 
بسم رب الشهدا والصدیقین

با سام و درود به پیشــــگاه آقا امام زمان و با سام به روح 
مطهر حضــــرت امام خمینی )ره( و نایب بر حقش آیت اهَّلل 
خامنه اى و ســــام به رزمندگان همیشــــه پیروز اســــام و 

انقاب.
هنگامی که وصیت نامه مرا می خوانید من در بین شــــما 
نیستم و از تمام دوســــتان و آشنایان درخواست می کنم 

ادامه دهنده راه تمام شهیدان باشید.
از پــــدر و مادر خودم درخواســــت می کنم به خاطر شــــهید 
شــــدنم گریه نکنید کــــه با ایــــن عمل دشــــمنان انقاب 
خوشــــحال می شــــوند و اگر می خواهید به خاطر شــــهید 
شــــدنم گریه کنید قلب هــــاى خود را به ســــوى حرم مطهر 
اباعبداهَّلل الحســــین)ع( بگیرید و به خاطر مظلومیت امام 

حسین)ع( گریه کنید.

از برادرانم درخواست می کنم همانگونه که مدت هشت 
سال دفاع مقدس پشــــتیبان اسام و انقاب بوده اید در 
آینده نیز بعد از شــــهادتم ادامه دهنده راه امام و فرزندش 

آیت اهَّلل خامنه اى باشید.
و از خواهرانم درخواست می کنم در شهادتم گریه نکنید، 
از آنها می خواهم ســــخت مراقب حجاب و حافظ انقاب و 

پشتیبان رهبر باشند.
در ضمــــن از پــــدر و مــــادر و برادرانــــم و خواهرانــــم و تمام 
دوســــتان طلب مغفرت دارم، اگر باعث ناراحتی و رنجش 
شما شدم مرا حال کنید باشــــد که خداوند متعال هم از 

ما راضی و خشنود باشد.
شــــهید رضوانیــــان در ســــال 70 توســــط ضد انقــــاب در 

درگیری مسلحانه به شهادت رسید.


