
گهی فراخوان شناسایی مشتری  آ

شــرکت آب و فاضــاب اســتان همــدان در نظــر دارد در راســتای تکمیــل بخشــی از تأسیســات 
جمع آوری و تصفیه فاضاب شــهرهای اســتان همدان، پســاب مازاد خروجی تصفیه خانه های 
کبودرآهنــگ را از طریق مزایده  فاضــاب شــهرهای مایــر، نهاونــد، اســدآباد، تویســرکان، رزن و 
عمومی و با عقد قرارداد فروش، به متقاضیان حقیقی و حقوقی و  واحدهای صنعتی مســتقر در 

گذار نماید. اطراف تصفیه خانه های شهرهای یاد شده وا
متقاضیان محترم می توانند از تاریخ  1399/11/11 لغایت پایان وقت اداری مورخ 1399/11/30 
گــذاری، تجهیــز منابع مالی و توســعه مشــارکت  به آدرس:  درخواســت خــود را بــه دفتر ســرمایه 
همدان، میدان بیمه، جنب ســازمان ثبت احوال، شــرکت آب و فاضاب اســتان همدان، ارائه 
کســب اطاعات بیشتر با شــماره تلفن 9-38219871 )داخلی 243( تماس  نموده و یا جهت 

حاصل نمایند. 
شرکت آب و فاضالب استان همدان

شرکت سازمان توسعه مسکن ایران )سهامی خاص( در نظر دارد نسبت به فروش عرصه و اعیان 
یک باب خانه با کاربری مســکونی به مســاحت 83/80 مترمربع واقع در میدان پیشاهنگی، بلوار خرمرودی، 

خیابان اتحاد )شهید عبادی(، جنب نانوایی از طریق مزایده اقدام نماید.
متقاضیــان می تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ بــرگ شــرایط شــرکت در مزایــده حداکثــر تــا تاریخ 
99/11/15 به آدرس همدان، شهرک مدنی، مجتمع آپارتمانی سینا، دفتر امور اجرایی شرکت سازمان توسعه 
مســکن ایــران، تلفــن: 34291300-081 و یــا با دفتر مرکزی شــرکت به نشــانی: تهران، خیابان شــهید اســتاد 

مطهری، بین خیابان شهید علی اکبری و سهروردی، پالک 121، تلفن 86043498 تماس حاصل فرمایند.
ضمنًا قیمت پایه مورد مزایده 25.600.000.000 ریال می باشد.

آگهی مزایده فروش

نشــده! تمــام  هنــوز 
می کشــه! آدم  هنــوز 
می شــن! بســتری  هنــوز 
.................... هنــوز  کرونا
]کرونا در کمین است[

تومان  3000 چاپ:  بهاء  د   ار ند قیمت  مه  نا وز ر صفحه    ۸ وم   د و  بیست  سال    4724 شماره    2021 انویه  ژ  30   1442 جمادی الثانی   16   1399 بهمن ماه   11 شنبه 

۸  
ه  

فح
ص امام جمعه همدان:

مسئوالن توجه کنند که مردم برای 
چه انقالب کردند

2   
حه 

صف رئیس کمیسیون برنامه بودجه
 و محاسبات مجلس تأکید کرد:

همدان قطب پزشکی جهان شود

2   
حه 

صف نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان:

مدیران شأن و حرمت
 مردم همدان را رعایت کنند

صفحه   2

ه  6
فح

ص

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان:

ضرورت مطالعات عارضه سنجی 
ترافیکی ساختمان های ویژه شهر
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حه  

صف

نماینده نهاوند خبر داد:

موافقت با احداث پتروشیمی 
پروپیلن غرب کشور در نهاوند

2   
حه 

صف

وزیر علوم در شورای برنامه ریزی همدان:

ایران رتبه 15 جهان 
در رشد تحقیقات

3  
حه  

صف

در پی بازدید کارشناسان وزارت نیرو از شهرستان های 
: درود، بروجرد و مالیر

ساخت نیروگاه 500مگاواتی مالیر 
صفحه  2به زودی آغاز می شود

صفحه  4 صفحه  6 صفحه  4

به کمک قرارگاه شهید هاشمی همدان

حاشیه نشین ها صاحب 
2000 شغل شدند

مســــؤول قرارگاه مردمی شــــهید حمید هاشــــمی از ایجاد 2هزار شــــغل 
توســــط قرارگاه شهید هاشــــمی در محالت حاشیه شــــهر و آسیب پذیر 

همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، صادق نظری با بیان این که این مجموعه کامال مردمی 
است، گفت: قرارگاه شهید هاشمی همدان دارای چندین کارگروه مختلف 
است که با هدف پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی و به طور ویژه در 

حوزه اعتیاد به صورت رایگان در استان در حال فعالیت است.

۸00 هزار صنوبر
در همدان غرس می شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســــتان همدان گفت: به مناســــبت روز 
منابع طبیعی 800 هزار اصله نهال از نوع صنوبر برای زراعت چوب با مشارکت 
مردم در این استان غرس می شود. به گزارش هگمتانه، اسفندیار خزائی روز 
پنجشنبه اظهار کرد: تاکنون زمینه مناســــب زراعت چوب در 550 هکتار از 
اراضی ملی آماده و حدود یک میلیون قلمه صنوبر نیز دراین وسعت کشت 
شده اســــت. وی افزود: زراعت چوب از جمله طرح های اقتصاد مقاومتی در 
استان همدان اســــت که تعهد منابع طبیعی 550 هکتار از اراضی استان در 

سال جهش تولید است.

ابالغ قوانین مقابله با کرونا 
در استخرها

مناطق زرد حداکثر 30، مناطق آبی حداکثر 50 نفر
شیوه نامه های بهداشتی استخرها و باشگاه های ورزشی ابالغ شد.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، سه شیوه نامه بهداشتی مقابله 
با کووید 19 در اســــتخرهای شنا، مراکز و باشگاه های ورزشی و مراکز 
تفریحــــی آبی را طی نامه ای به رئیســــان فدراســــیون های ورزشــــی و 
ادارات کل ورزش و جوانان و هیأت های پزشــــکی ورزشی استان ها 
ابالغ کرد. به دنبال تأیید و ابالغ شــــیوه نامه های بهداشتی گام دوم 
مبارزه با کووید 19)کرونا ویروس( فاصله گذاری اجتماعی و الزامات 

سالمت محیط و کار در استخرهای شنا...

: قائم مقام و معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور

نگاه قوه قضائیه به مطالبه گری ها 
با اغماض باشد

ترس و واهمه از مطالبه گری با حمایت و جبهه سازی مرتفع می شود

پارکینگآقاجانیبیگ
بدونتوقف

شهرداری منطقه دو به دنبال ارتقا کیفیت زندگی در همدان
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توسعه همدان رهاورد همکاری شهرداری با 
قرارگاه خاتم االنبیا

وزیر علوم در شورای برنامه ریزی همدان:

ایران رتبه 15 جهان در رشد 
تحقیقات

هگمتانه، گروه خبر همدان: وزیر علوم گفت: روند رشــــد 
تحقیقات و پژوهش ها نشــــان می دهد کــــه ایران در بین 

کشورها رتبه 15 را دارد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، شورای توسعه و برنامه ریزی 
اســــتان و اقتصــــاد مقاومتی با حضــــور وزیر علــــوم صبح 

پنج شنبه تشکیل شد.
منصــــور غالمــــی در این جلســــه با اشــــاره به اجــــرای طرح 
ســــاماندهی مراکــــز آموزش عالــــی، اظهار کــــرد: هیچ مرکز 
آموزش عالــــی در هیچ جای کشــــور تعطیل نمی شــــود و 
انحالل از دستور کار حذف شده است و تجمیع به معنای 
پیوستن نیست و به معنای اشتراک گذاشتن امکانات و 

هیأت علمی است.
منصور غالمی با اشاره به اینکه از سال 1362 حرکت جدید 
در آموزش عالی اتفاق افتاد، گفت: روند رشد تحقیقات و 
پژوهش ها نشــــان می دهد که ایران در بین کشورها رتبه 

15 را دارد.
وی با اشــــاره به اینکه 45 پــــارک علم و فناوری در کشــــور 
داریم، افزود: در کنار پارک، صندوق پژوهش و فناوری نیز 

ایجاد شده است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه 6 هزار شرکت 
دانش بنیان در کشور وجود دارد، عنوان کرد: 800 شرکت 
در 37 پــــارک علــــم و فناوری ذیــــل وزارت علــــوم حمایت 

می شوند.
غالمــــی با اشــــاره بــــه اینکــــه بــــرای آینده کشــــور نیــــاز به 
دانشــــگاه  شــــکل گیری  گفــــت:  داریــــم،  آینده پژوهــــی 
بین المللی دی8 نمونه خاصی از پیشرفت است که سال 

آینده هیأت امنای آن تشکیل می شود.
حاجی بابایی: 170 میلیارد تومان به پروژه های بزرگ  �

در صنعت آب و برق اختصاص می یابد
در ادامــــه جلســــه، حمیدرضا حاجی بابایــــی نماینده مردم 

همدان و فامنین در مجلس شــــورای اسالمی نیز با بیان 
اینکه نقطه ســــیاهی در چهره نظام نباید شــــکل بگیرد و 
نقدها باید به سمت مدیران باشــــد، گفت: در این کشور 

برای مدیری که بخواهد کار کند پول هست.
وی با بیــــان اینکه در صنعــــت آب و برق اســــتان کارهای 
بزرگی شکل گرفته است، افزود: 141 میلیارد تومان اعتبار 
ملی جذب شــــده که عالوه بــــر آن 98 میلیارد تومان دیگر 

هم جذب شده است.
نماینده مردم همدان در خانه ملت با اشــــاره به اینکه 170 
میلیــــارد تومان در ســــال آینــــده برای پروژه هــــای بزرگ در 
صنعت آب و برق در نظر گرفته شــــده است، عنوان کرد: 
500 میلیارد تومان اعتبار برای قســــمت دوم تصفیه خانه 
فاضــــالب همدان در نظر گرفته شــــده اســــت کــــه میزان 
پســــاب آن از 640 لیتــــر بــــر ثانیــــه بــــه 1280 لیتر بــــر ثانیه 
خواهد رســــید و می توان از آن برای منطقه ویژه اقتصادی، 

پتروشیمی و دیگر صنایع استفاده کرد.
حاجی بابایــــی بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه 170 روســــتا در همه 

شهرستان ها در طرح آب رسانی قرار گرفته است.
حاجی بابایــــی در ادامــــه ســــخنانش اضافه کرد: قــــرارگاه 
خاتم االنبیــــا 12 پروژه مهم را در اســــتان اجــــرا می کند که 4 

پروژه با شهرداری به جمع بندی رسیده است.
ســــرمدی: مدیران انعــــکاس و بازتاب مشــــکالت  �

موجود در شهرستان ها را کتمان نکنند
نماینده مردم اســــدآباد در مجلس شــــورای اســــالمی نیز 
با بیــــان اینکــــه مدیــــران اســــتانی در انعــــکاس و بازتاب 
مشکالت موجود در شهرســــتان ها نباید کتمان حقایق 
از اهداف شــــورای  کــــرد: محرومیت زدایی  کنند، عنــــوان 

برنامه ریزی است که اسدآباد نیاز به توجه ویژه دارد.
کیومرث ســــرمدی با بیان اینکه 6 هزار خودرو سنگین در 
شهرستان اسدآباد ظرفیت بی نظیری برای سرمایه گذاری 

اســــت، گفت: توجه بــــه راه های ارتباطی اســــدآباد ضروری 
است.
شاهرخی: سیاســــت  ما در اداره امور استان حرکت  �

برنامه محور و دوری از حاشیه هاست
اســــتاندار همدان هم در این جلســــه با اشــــاره بــــه اینکه 
سیاســــت  ما در اداره امور اســــتان حرکــــت برنامه محور و 
دوری از حاشیه هاســــت، گفت: دنبال حاشــــیه نرفتیم و 
نمی رویم و با خرد جمعی کار انجام می دهیم و به معیشت 

مردم نگاه ویژه داریم.
سید سعید شاهرخی با اشاره به اینکه با اجرای طرح تحول 
نظام ســــالمت، انقالب بزرگــــی در حوزه ســــالمت رخ داد، 
افزود: 12 پــــروژه ماندگار با همــــکاری وزارت دفاع و قرارگاه 

خاتم االنبیا انجام خواهد شد.
استاندار همدان با بیان اینکه راه آهن همدان، خط شمال 
را به جنوب وصــــل می کند، گفت: از کرمانشــــاه نیز به مرز 
غربی و از آنجا به مرزهای جنوبی وصل می شود که در حال 

اجرا است.
اســــتاندار همدان با بیان اینکه اســــتان همدان در حوزه 
سدسازی نیز جزء استان های کم نظیر است، عنوان کرد: 
ســــد خرم رود در حال ساخت است و ســــد گرین با 337 

میلیارد تومان ساخته می شود.
اســــتاندار همدان به بیمارســــتان یک هــــزار تخت خوابی 
اشــــاره و بیان کرد: شرکت شستا 4 گاوداری با 6 هزار رأس 

دام در استان راه اندازی کرده است.
رئیس ســــازمان صمــــت همدان نیــــز در این جلســــه به 
اســــامی چندین شــــرکت احیا شــــده اشــــاره کرد و گفت: 
شرکت کیان و نیسا با 11 ســــال تعطیلی، فوالد جعفری با 
9 ســــال تعطیلی، شرکت رزان ســــاخت تولید آلومینیوم، 
پتروشــــیمی هگمتانه پس از 18 ســــال همه احیا و حاال در 

حال فعالیت هستند.
حمیدرضــــا متیــــن بــــه توســــعه کارخانــــه شیشــــه با یک 
هــــزار میلیــــارد تومان و توســــعه قطب دارویی کشــــور در 

تویسرکان اشاره و بیان کرد: طی 10 ماه امسال، یک هزار و 
300 جواز تأسیس واحد صنعتی صادر شده است.

وی بــــا بیان اینکــــه پروانــــه بهره برداری حــــدود 68 درصد 
نسبت به سال 98 رشد دارد، اظهار کرد: از حیث کاالهای 

اساسی مشکلی در استان نداریم.
رئیس دانشگاه بوعلی سینا نیز در این جلسه با اشاره به 
کسب رتبه 15 کشور در تولید مقاالت علمی، عنوان کرد: 
همدان در ســــال 2020، تعداد 1363 مقاله مختلف تولید 

کرده است که 3/0 از مقاالت کشور بیشتر است.
یعقوب محمدی فر با بیان اینکه 65 هزار و 823 دانشجو 
در اســــتان تحصیل می کننــــد، ابراز کرد: یک هــــزار و 685 

عضو هیأت علمی در استان داریم.
وی با اشــــاره به اینکه 410 رشــــته در دانشگاه های استان 
وجود دارد که در حال حاضر 330 رشته پذیرش می شود، 
عنوان کرد: منابع ما محدود اســــت و بزرگ ترین دانشگاه 

شیمی در کشور در همدان راه اندازی خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد:

همدان قطب پزشکی جهان شود
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیس کمیســــیون برنامه 
بودجه و محاســــبات مجلس شورای اســــالمی تأکید کرد: 
همدان باید در جهان به عنوان قطب پزشــــکی شــــناخته 

شود.
به گزارش خبرنگار هگمتانــــه، حمیدرضا حاجی بابایی روز 
پنجشنبه در شــــورای معاونین دانشــــگاه علوم پزشکی 
ابن ســــینا بیان کرد: بهبود وضعیت دریافتی کارکنان زیر 
آموزش پزشــــکی در  مجموعه وزارت بهداشــــت درمان و 

بهترین شرایط قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه دانشــــکده فناوری هــــای نوین در علوم 
پزشکی ابن ســــینا ایجاد می شــــود، افزود: اعتبار جدیدی 
برای تکمیــــل و تجهیــــز مرکــــز جامع ســــرطان تخصیص 

خواهد یافت.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی با تأکید 
بر اینکه همــــدان باید در جهان به عنوان قطب پزشــــکی 
شناخته شود، گفت: در گذشته بی مهری هایی به استان 

شده است، در حالی که همدان در منطقه سرآمد است.
حاجی بابایــــی بیان کــــرد: کارهایی که در اســــتان در حال 
انجام اســــت در تاریخ بی نظیر اســــت که نمونــــه آن ورود 

قرارگاه خاتم االنبیا برای سازندگی در همدان است.
وی ایــــن امر را بســــیار مطلوب و سرشــــار از منفعت برای 
همــــدان دانســــت و ادامــــه داد: تفاهم نامه چهــــار پروژه 
بزرگ که شــــهرداری همــــدان با قــــرارگاه ســــازندگی خاتم 
د توســــعه اســــت؛ چراکه قرارگاه 

ّ
االنبیا)ص( امضا کرد مول

خاتم االنبیا)ص( هر درآمدی داشته باشد در همین شهر 
سرمایه گذاری خواهد کرد و این منفعت عمومی دارد.

وی ابــــراز کرد: یکــــی از مهمترین پروژه هــــای همدان قطار 
شــــهری )تراموا( اســــت که همدان را چندین سال در افق 

توسعه شهری پیش خواهد برد.

استفاده شهرداری از فرصت های طالیی �

حاجی بابایــــی با بیــــان اینکــــه شــــهرداری از فرصت های 
طالیی اســــتفاده کرد و با بهره گیری از امکان فروش اوراق 
مشارکت ســــیزده دســــتگاه اتوبوس در سطح درجه یک 
خریداری کرده، افــــزود: این اتوبوس هــــا در دهه فجر وارد 

ناوگان حمل و نقل شهری خواهد شد.
رئیــــس کمیســــیون برنامه بودجه و محاســــبات مجلس 
ادامــــه داد: این توفیقــــات نتیجه هماهنگــــی و هماوردی 

موجود در استان همدان است.
حاجــــی بابایی گفت: مدیران پیگیــــر را حمایت می کنیم و 
شــــرایط برای خدمت گزاری مهیا است اما مردان جسور و 

پیگیر می خواهیم تا نتایج مطلوب برای مردم رقم بخورد.

وی بیان کرد: انگیزه الزم باید در مدیران دیده بشود و این 
انگیزه باید برای همه مردم باشد.

حاجــــی بابایی با اذعان اینکه بیمارســــتان هزار تختخوابی 
همدان ســــال ها در اریکه پیگیری بــــوده و در میانه راه رها 
شــــده بود، ادامه داد: اما این بیمارســــتان دوباره روی خط 
پیگیری ها افتاد که به زودی شاهد آغاز ساخت، تکمیل و 
تجهیز آن خواهیم بود و ارزش تاریخی برای قطب پزشکی 
شدن همدان دارد. حاجی بابایی گفت: همدان بین چهار 
استان هدف در کشور است که مرکز توسعه فناوری های 

برتر به شمار می رود.
وی با تأکید بر اینکه برچیــــدن ارز 4200 از چرخه اقتصادی 
لطمــــه وارد می کند، ابــــراز کرد: بایــــد جلوی ضــــرر و زیان را 

بگیریم و بنده احساس خطر می کنم.
نماینده مردم همدان در مجلس افزود: بودجه ها بررسی 

شده، هزینه ها برای علوم پزشکی ســــه برابر شده که باید 
تالش مدیران هم فزاینده باشــــد تا آمادگــــی برای تطبیق 

شرایط وجود داشته باشد.
حاجی بابایی تأکید کرد: افتتاح بیمارستان اکباتان باید با 

شتاب بیشتری دنبال شود.
وی گفــــت: همدان کنونی و آنچه هســــت را با همدانی که 
باید باشــــد مطالعه کنیــــد و در بررســــی ها امکانات الزم و 

قدم های مورد نظر را با کار پژوهشی احصا کنید.

حیدری مقدم: ارزآوری با جذب دانشجوی خارجی  �
در دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا نیز با بیان اینکه 
در اســــتان منتظر وقوع بحران نیستیم و همیشه ضریب 
آمادگی ما باالســــت، گفت: در مبحث پیشــــگیری،کنترل 
و مبارزه با کرونا، اســــتان همدان در هر موج از شیوع برای 
موج بعدی که گسترده تر بود آمادگی کامل داشته است.

رشــــید حیدری مقدم افزود: چه از نظر منابع انســــانی و چه 
ل در  از حیــــث تجهیزات پزشــــکی و درمانی شــــرایط ایده آ
دانشــــگاه و مراکز ارائه خدمات پزشــــکی، درمانی و بالینی 

حاکم است.
وی به نصب دوازده دستگاه اکســــیژن ساز استاندارد در 
آزمایشــــگاه  مراکز درمانی اشــــاره کرد و گفت: مجهزترین 
غرب کشــــور را با تجهیزات موســــوم به نوپدیــــد راه اندازی 
کرده ایم کــــه مایه دلگرمــــی و افتخار در حوزه تشــــخیص 

پزشکی به شمار می رود.
حیدری مقدم بیان کرد: با حمایت مسؤوالن ارشد دولتی 
و پیگیری هــــای مجدانــــه مدیران اســــتان منابــــع مالی در 
مطلوب ترین وضعیت قرار گرفت و بیش از پیش بینی ها 

موفق به جذب بودجه شده ایم.
وی پروژه های ســــه گانه استان را در چابک ترین وضعیت 
دانســــت و بیــــان کــــرد: اتفاقــــات بودجه ای در دو ســــال 

گذشته نه تنها دانشگاه علوم پزشکی را از حیث تعهدات 
و دیــــون خالص کــــرد بلکه انتفاع آن شــــامل حال ســــایر 

دستگاه های استان همدان شد.
علوم  دانشــــگاه  در  خارجی  دانشــــجویان  جذب  به  وی 

کرد: این امر موجب  پزشکی ابن ســــینا اشــــاره و بیان 
آوری بــــرای اســــتان همــــدان شــــده که در شــــرایط  ارز 
فعلــــی این مهم بــــرای ترمیم وضعیــــت اقتصادی حائز 

است. اهمیت 

پارکینگ آقاجانی بیگ 
بدون توقف

شهرداری منطقه دو به دنبال ارتقا 
کیفیت زندگی در همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: ســــال های سال مردم 
محلــــه آقاجانی بیــــگ کــــه از مهمتریــــن محله های 
همدان است با مشــــکل تراکم خودروهای عبوری 
و در حــــال پارک مواجــــه بودند، این محلــــه به دلیل 
مجاورت با پیاده راه بوعلی و پیــــاده راه امام خمینی 
)ره( که بیشترین مراجعه کننده را به لحاظ خاصیت 
تجاری و مرکــــزی دارد، محل عبور و مــــرور جمعیت 
زیادی از شهروندان همدانی اســــت که البته وجود 
تعداد زیادی از مجتمع های پزشــــکی بــــر این مقدار 

افزوده می شود.
شــــهرداری منطقه دو همدان در چند ســــال اخیر در 
صدد رفع مشــــکالت عدیده از جملــــه حل معضل 
ســــاختمان های  و  منــــازل  مقابــــل  خــــودرو  پــــارک 
مسکونی و همچنین ســــهولت در امر عبور و مرور 
شــــهروندان برآمــــده و با تمســــک به خودبــــاوری و 
تالش برای اجرای پــــروژه ای مؤثر قدم برداشــــته که 
این همت در دو ســــه سال اخیر نمود بارزی از اقدام 
و عمل را به منصه ظهور آورده است و  به دنبال ارتقا 

کیفیت زندگی در همدان بوده است.
پارکینگ آقاجانی بیگ که قرار است حجم عظیمی از 
خودروهای مراجعه کننده را در قلب خود جای دهد 
تــــا چند روز دیگر با پوشــــش نمای بیرونــــی و برنامه 
افتتاحیه بخش مربوط به ظرفیت پارکینگ کار خود 
را آغاز خواهد کرد تا با هدف خدمت به شــــهروندان 

پایانی بر ترافیک محله آقاجانی بیگ باشد.
این پــــروژه عظیم بــــه مرور با تکمیل قســــمت های 
مختلف اداری و تجاری وارد فــــاز بهره برداری خواهد 
شد تا پاســــخ گوی نیازهای بازار مراجعه شهروندان 

نیز باشد.
چندین  بــــا  همگام  وژه  پــــر این  اجرایی  عملیــــات 
250 هکتاری اکباتان،  وژه عظیم از جملــــه پارک  پر
وژه عظیم انتقال آب های  بهســــازی تپه مصلی، پر
ســــطحی با لوله گذاری بلوار شهید مطهری، حجم 
 ، و سازی و آســــفالت معابر گســــترده ای از پیاده ر
تعــــداد قابل توجهی از معبر گشــــایی، آســــفالت 
مطهری،  شــــهید  بلوار  تعریض   ، معابر تســــطیح  و 
از  ایجاد زمیــــن چمن مصنوعــــی در چندین نقطه 
این منطقه، ســــاخت و تجهیز بوســــتان ها، ایجاد 
مســــیر ســــالمت و بیش از هزار خدمت دیگر که 
آنها در این مقــــال نمی گنجد، در حال انجام  بیان 
وژه ها  اســــت بنابراین هیچ توقفــــی در پیگیری پر

ندارد. وجود  گیری ها  نتیجه  و 
که فشارهای ســــنگین اقتصادی منجر  در شرایطی 
به افزایش بی سامان قیمت مصالح و غیره شده، از 
صاحب نظران انتظار می رود برداشت منصفانه آری 
نسبت به عملکرد شهرداری به عنوان نهاد مردمی 
که شبانه روزی در حال ارائه خدمات هستند داشته 

باشند.

رئیس اتاق بازرگانی همدان:

موانع احداث شهرک 
تخصصی سیر رفع شود

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: رئیــــس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی همدان درخواست کرد: 

موانع احداث شهرک تخصصی سیر رفع شود.
گــــزارش هگمتانــــه، اصغر زبردســــت شــــامگاه  به 
چهارشــــنبه در جلسه شــــورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی بر تســــریع روند احداث شهرک 
کید کرد و افزود: موانعی  تخصصی ســــیر همدان تأ
پیــــش روی ایــــن طرح مهم وجــــود دارد کــــه باید با 

تعامل و همکاری بیشتر برداشته شود.
وی با اشــــاره به اینکه این اســــتان قطب تولید سیر 
در کشــــور اســــت گفت: باید بــــا راه اندازی شــــهرک 
تخصصی، همــــدان را به قطب فرآوری ســــیر تبدیل 

کنیم.
وی اظهار کرد: تعاونی ســــیرکاران دلســــوزانه در پی 
راه اندازی این شــــهرک است و مسؤوالن استان نیز 
اقدامات خوبی بــــرای حمایت از این تولیدکنندگان 

انجام داده اند که باید تداوم داشته باشد.
زی  کشــــاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  رئیس 
سیر  تخصصی  شــــهرک  کرد:  خاطرنشــــان  همدان 
، برق  از لحاظ زیرســــاخت های مورد نیــــاز مانند گاز
آب و همچنیــــن جاده هــــای دسترســــی نیازمند  و 
کمــــک و همراهی مســــووالن اســــت زیــــرا تأمین 
ایــــن امکانــــات هزینه های هنگفتی بــــرای اعضای 

دارد. سیرکاران  تعاونی 
صنعتــــی  شــــهرک های  شــــرکت  از  زبردســــت، 
راســــتا  ایــــن  در  خواســــت  همــــدان  اســــتان 
کــــرده و ماننــــد ســــایر شــــهرک ها و  مســــاعدت 
را  ســــیر  شــــهرک  نیازمندی های  صنعتی  نواحــــی 

کند. فراهم  نیز 
وی یادآوری کرد: در این شــــهرک استقرار واحدهایی 
از بســــته بنــــدی، انبــــارداری، ســــردخانه، بازاریابی و 
صادرات پیش بینی شــــده و می تواند اشتغال قابل 

توجهی را ایجاد کند.
زی  کشــــاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  رئیس 
از ســــیب زمینــــی و  گفــــت: ســــیر بعــــد  همــــدان 
اســــتان  بــــرای  راهبــــردی  محصولــــی  کشــــمش 
استان  صادراتی  ســــبد  در  که  می شــــود  محسوب 

دارد. ویژه ای  سهم  همدان 
به نقل از ایرنا، زمینی به وســــعت 30 هکتار از اراضی 
ملی واقع در روســــتای »انصار االمــــام« برای احداث 

شهرک تخصصی سیر جانمایی شده است.

خبــر

نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان:

مدیران شأن و حرمت مردم همدان را رعایت کنند

هگمتانه، گروه خبر همدان: نایب رئیس شــــورای اسالمی 
شهر همدان با اشاره به اظهارات مدیر یکی از سازمان های 
اســــتان در خصوص مردم همدان گفت: نمایندگان مردم 
کهن شهر همدان در پارلمان شهری از مدیران درخواست 
دارنــــد کــــه در اظهاراتشــــان با عنایت به شــــرایط ســــخت 
اقتصادی و فشــــارهای روحی رعایت شــــأن و حرمت مردم 

نجیب و فهیم دارالمؤمنین همدان را رعایت کنند.
به گزارش هگمتانه، ابراهیم مولــــوی در هفتاد و هفتمین 

جلســــه صحن شــــورا اضافه کرد: به فرمایش حضرت امام 
خمینی )ره ( مردم ولی نعمتان ما هستند و همه مسؤوالن 
نظام مقدس جمهوری اســــالمی خادم و خدمت گزار ملت 
بزرگ ایران هســــتند و به کار بردن القاب توهین آمیز جای 

بسی تاسف دارد.
وی اظهار کرد: استفاده از الفاظ توهین آمیز از طرف یک مدیر 
برای شهروندان فهیم و باشعور پایتخت تاریخ و تمدن ایران 

زمین درست نیست و حتما بایستی جبران شود.

مولوی همچنین با اشــــاره بــــه بازدید میدانــــی گروهی از 
اســــاتید، متخصصان و صاحبنظران حوزه شهرســــازی از 
شهر در هفته گذشــــته، گفت: با عنایت خداوند متعال 
هفته آینــــده اســــنادی در خصــــوص نامه اســــاتید برای 
مطالعات طرح جامع شــــهری همدان به دســــت ریاست 

جمهوری و وزیر راه و شهرسازی خواهد رسید.
مولــــوی با انتقــــاد از بــــه کارگیری مدیــــران غیربومــــی و غیر 
متخصص و مشکالت مطرح شده در مطالعات طرح جامع 
شهری همدان، افزود: نتیجه به کارگیری مدیران غیربومی 
و پروازی در همدان همین مشکالت مطالعات طرح جامع 
شهری خواهد بود که سه ســــال است به طول انجامیده و 

این امر زمینه رانت خواری برای سودجویان را ایجاد می کند.
کاوســــی امید: تعرفه عــــوارض به صورت ســــاده و  �

شفاف تنظیم شود
ســــخنگوی شــــورای شــــهر همدان نیز با اشــــاره به اقدام 
شــــهرداری در گرفتــــن مشــــاور جدیــــد برای شناســــایی 
پهنه های بلندمرتبه ســــازی، اضافه کرد: وقتی طرح جامع 
شهری همدان در حال بازنگری است تعیین مشاور دیگر 

کار غیرکارشناسانه  است.
اکبر کاوســــی امید گفت: تعرفه عوارض 1400 شهرداری ها 
در جهت احقاق حقوق شهروندان بوده و باید به صورت 
ســــاده و شفاف تنظیم و تصویب شــــده و افزایش تعرفه 

منطقی لحاظ شود.
وی همچنین به حادثه اخیر در پل شــــهید سردار همدانی 

اشاره و تأکید کرد: شهردار باید برای گرفتن مشاور جدید در 
مورد معرفی پهنه های بلندمرتبه سازی و اتفاق پل شهید 
همدانی در صحن شــــورا حضور یافته و پاسخ گوی اعضای 

شورا و افکار عمومی باشد.
 نوراله زاده: افزایش محــــدوده و ارتفاع هم زمان با  �

هم متناقض است
رئیس کمیســــیون شهرســــازی و معماری شــــورای شهر 
همــــدان نیز در این جلســــه با اشــــاره به برگزاری جلســــات 
کمیسیون برای بررسی مطالعات طرح جامع شهری، اظهار 
کرد: مدیر پروژه ها طرح در نخســــتین روز جلســــه بررســــی 
مطالعات مرحله پیشنهادات برای توضیح مطالعات حضور 
نیافت و تنها کارشناس آن شرکت کرده بود، در صورتی که 
در قرارداد مشــــاور مطرح شده اســــت که باید دفتر مشاور 
مقیم و نماینده در همدان داشته باشد، این در حالی است 
، نماینده به صورت دائمی در همدان ندارد، براین  که مشاور
اساس برای تردد راحت مشاور مجبور به برگزاری جلسات 

فشرده پشت سرهم در هفته گذشته بودیم.
نرگس نوراله زاده با بیان اینکه مشــــاور طرح جامع شهری 
همدان اهتمامی برای اصالح اشــــکاالت مطرح شده طرح 
ندارد، اظهــــار کرد: در پهنــــه بندی مطالعات طــــرح جامع، 
سرانه های عمومی از جمله آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، 
درمانی و فضای ســــبز پایین بوده و مشــــاور باید براساس 
شرح وظایف هر ناحیه را جزء به جزء گزارش دهد که به این 
گونه اقدام نکرده و تاکنون هیچ یک از موارد خواسته شده 

جلسه نیز اصالح نشده است.
وی اضافــــه کــــرد: در خصــــوص پهنه هــــای بلندمرتبه نیز 
مشــــاور جداگانه ای از ســــوی شــــهرداری گرفته شــــده که 
متأســــفانه فاقــــد شــــرح خدمــــات و قــــرارداد اســــت و در 
مطالعات ارائه شــــده بجز دو پهنه ســــایر پهنه های شهر 
جزو مناطق واجد شرایط بلندمرتبه پیش بینی شده بدون 
توجه به شیب موجود زمین در همدان که مناطق شمالی 
به ســــمت مناطق جنوبی افزایش شیب طبیعی زمین را 

شاهد هستیم.
، اظهار  وی در خصوص پهنه های اصالح شده جدید مشاور
کرد: افزایش محدوده و افزایش ارتفــــاع در پهنه ها از لحاظ 
شهرسازی برای تأمین مقدار معینی جمعیت در آینده با هم 
تناقض دارد و این در آینده مشــــکالتی را برای شهر همدان 

ایجاد خواهد کرد.
وی با انتقاد از اینکه علیرغم اشــــکاالت طرح جامع شهری 
همدان شــــهرداری باز مطالعات طرح 5 ســــاله خــــود و نیز 
ورودی های شهر همدان را به همین مشــــاور واگذار کرده 

است، گفت: این اقدام جای بسی تامل دارد.
 تجلیل از برگزیدگان برتر قرآنی در صحن شورا �

به نقل از روابط عمومی شــــورای اسالمی شهر همدان؛ در 
این جلسه توســــط رئیس و اعضای شورای شهر همدان، 
از رتبه هــــای برتر قرآن آموزان جامعه القــــرآن کریم همدان 
در بیســــت و دومین جشــــنواره قرآنی جامعه القرآن کریم 

کشوری تجلیل به عمل آمد.

به کمک قرارگاه شهید هاشمی همدان

حاشیه نشین ها صاحب 2000 شغل شدند
هگمتانه، گروه خبر همدان: مســــؤول قرارگاه مردمی شــــهید حمید هاشــــمی از ایجاد 2هزار شغل 

توسط قرارگاه شهید هاشمی در محالت حاشیه شهر و آسیب پذیر همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، صادق نظــــری با بیان این که این مجموعه کامال مردمی اســــت، گفت: قرارگاه 
شــــهید هاشــــمی همدان دارای چندین کارگروه مختلف اســــت که با هدف پیشــــگیری و کنترل 
آســــیب های اجتماعی و به طور ویــــژه در حوزه اعتیاد به صورت رایگان در اســــتان در حال فعالیت 

است.
وی با اشــــاره به این که محوریت اصلی فعالیت های این مجموعه، اشــــتغال زایی برای افراد آسیب 
پذیر اســــت افزود: کارگروه اشــــتغال قرارگاه در قالــــب 9 کارگاه در رشــــته هایی همچون میناکاری، 
خیاطی، چرم دوزی، بسته بندی قطعات کشاورزی، برای خانواده های بی سرپرست، بدسرپرست و 

خودسرپرست در شهر همدان در حال فعالیت است.

نظری با اشــــاره به این که عمــــده فعالیت های این مجموعه در محالت حاشــــیه و آســــیب پذیر 
شهر است، گفت: قرارگاه شهید هاشــــمی، در حوزه اشتغال موفق به اشتغال 2 هزار نفر شده 
کادمیک بوده اســــت، این در حالی اســــت که این  اســــت که این مهم به صورت تجربی و غیر آ
کادمیــــک، علمی و تخصصی  مجموعــــه هنوز 990 فضای خالی برای اشــــتغال افــــراد به صورت آ

دارد.
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راه اندازی سی.تی.اسکن کبودرآهنگ در دهه فجر
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: فرمانــــدار کبودرآهنگ گفــــت: در دهه مبارک فجر امســــال پس از 
ســــال ها انتظار دســــتگاه سی. تی. اســــکن در بیمارســــتان امام رضا )ع( کبودرآهنــــگ راه اندازی 

می شود.
به گزارش هگمتانه، حجت اهلل مهدوی در بازدید میدانی از روند نصب دســــتگاه سی. تی. اسکن 
در کبودرآهنگ، اظهار کرد: یک دســــتگاه ســــی. تی. اســــکن بــــا 270 میلیارد ریــــال اعتبار پس از 
ســــال ها انتظار مردم شهرستان کبودرآهنگ در بیمارستان حضرت امام رضا )ع( این شهرستان 

راه اندازی شد.
وی افزود: با توجه به بعد مسافت این شــــهر نسبت به مرکز استان همدان نصب این دستگاه 

از اهمیت باالیی برخوردار است.
فرماندار کبودرآهنگ با بیان اینکه پس از هر تصادف رانندگی که مجروحان به ســــی. تی. اسکن 
نیاز داشــــتند، ادامــــه داد: بیماران به علت نبود دســــتگاه به مرکز اســــتان اعزام می شــــدند که با 
نصب این دســــتگاه، این مشــــکل نیز مرتفع شــــده و نیازی به اعزام بیماران و مجروحان به دیگر 

مراکز درمانی دیگر نخواهد بود.
وی با اشــــاره به اینکه یکی از آرزوهای نماینده فقید این شهرستان مرحوم حاج عیسی جعفری 
نصب این دســــتگاه در این بیمارســــتان بود، گفت: این مهم میســــر نمی شــــد مگر با تالش و 
پیگیری های مجدانه مســــؤولین شهرســــتان، امام جمعه محترم، اســــتاندار و رئیس دانشگاه 
علوم پزشــــکی ابن ســــینا که به لطــــف خداوند متعال دهه فجر امســــال ایــــن مجموعه به بهره 

می رسد. برداری 

دستگیری شکارچیان 
غیرمجاز در تویسرکان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیــــس اداره حفاظت 
محیط زیســــت شهرســــتان تویســــرکان گفت: طی 
یــــگان حفاظت محیط زیســــت  گذشــــته  روزهــــای 
شهرستان تویســــرکان موفق به دستگیری سه نفر 
شکارچی غیر مجاز به همراه دو قبضه سالح دولول، 
یک قبضه ســــالح تک لول به همراه الشه پنج قطعه 
پرنده شــــد که با بررسی های بیشــــتر مشخص شد 

یکی از سالح های کشف شده فاقد مجوز است.
به گزارش هگمتانه و به نقــــل از روابط عمومی اداره 
کل حفاظت محیط زیســــت اســــتان همدان محمد 
گیالنــــه بیان کــــرد: با توجه بــــه محرز بــــودن تخلف، 
شکارچیان دستگیر شــــده به همراه ادوات کشف 
شــــده برای ســــیر مراحل قانونی به مراجــــع قضایی 

معرفی شدند.
وی افــــزود: یگان حفاظــــت ایــــن اداره، در طی هفته 
اخیر موفق به دستگیری 5 نفر شکارچی متخلف به 
همراه 5 قبضه سالح ســــاچمه زنی شده است که از 

این تعداد سالح، دو قبضه فاقد مجوز است.
گیالنه بیــــان کرد: متأســــفانه در این میان الشــــه 6 
قطعه پرنده نیز کشف شــــد که توسط متخلفان در 

هفته ای که گذشت شکار شده است.
وی اظهار کرد: پنج پرونده شــــکار غیرمجاز از ابتدای 
ســــال تاکنون در شهرســــتان تویســــرکان تشکیل 
شد که 4 پرونده مربوط به شکار پرنده و یک پرونده 
شکار گونه خرگوش است که برخی از این پرونده ها 
منتج به صــــدور رأی نهایی و پرداخــــت جزای نقدی 
در حق دولت شــــده اســــت و برخی پرونده ها نیز در 

جریان است.
رئیــــس اداره حفاظت محیط زیســــت شهرســــتان 
تویســــرکان درپایان از عمــــوم مردم و دوســــتداران 
محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه 
تخلــــف زیســــت محیطی از جمله شــــکار غیــــر مجاز 
موضوع را بالفاصله از طریق ســــامانه 1540 به یگان 

حفاظت محیط زیست اعالم کنند.

بهره برداری از 16 واحد مسکن 
مددجویی در تویسرکان

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: مدیر کمیتــــه امداد 
امــــام)ره( تویســــرکان از افتتاح 16 واحد مســــکونی 
مددجویی با صرف اعتباری بالــــغ بر 2 میلیارد و 218 

میلیون تومان در این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، محمد مرادی از افتتاح 16 واحد 
مســــکن مددجویی در ایام دهه مبارک فجر امسال 
در این شهرســــتان خبر داد و اظهار کرد: 2 میلیارد و 
218 میلیون تومان برای احداث واحدهای مســــکن 
ســــالگرد  بزرگداشــــت  در  افتتاح  قابــــل  مددجویی 

پیروزی انقالب اسالمی هزینه شده است.
وی از افتتــــاح دو مرکــــز نیکــــوکاری در ایــــن ایــــام در 
شهر فرسفج و دهســــتان اشترمل خبر داد و افزود: 
10 فقــــره جهیزیــــه با همیــــاری و کمک خیــــران نیک 
اندیش به مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( 

شهرستان تویسرکان داده می شود.
مدیرکمیتــــه امــــداد امــــام خمینی)ره( شهرســــتان 
تویسرکان به تهیه و توزیع 500 بسته سبد کاال بین 
مددجویــــان این نهاد در شهرســــتان از طریق مراکز 
نیکوکاری اشــــاره کرد و گفت: برای هر بســــته سبد 
کاال برای مددجوجویــــان مبلغ 200 هزار تومان هزینه 

شده است.
وی به پرداخــــت 50 فقره وام کارگشــــایی به جامعه 
زیرپوشش برای هر نفر 10 میلیون تومان در روزهای 
دهه فجر اشــــاره کرد و برگزاری مسابقات فرهنگی و 
هنری، عطرافشانی و غبار روبی گلزار شهدا، نشست 
انقالبی با حضور اساتید برجسته برای مددجویان و 
کارکنان با رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی، ارائه 
تفســــیر ســــوره فجر در هیأت قمر بنی هاشم)ع( به 

صورت مجازی را برخی از برنامه ها برشمرد.
مــــرادی از توزیع 10 بســــته فرهنگی »چادر مشــــکی« 
بــــه ارزش 3 میلیــــون تومــــان با کمک خیــــران برای 
دانش آموزان زیر پوشش این نهاد خبر داد و افزود: 
همچنین مبلغ 40 میلیون تومان برای هزینه درمان 
بیماران صعب العالج زیرپوشش کمیته امداد امام 

خمینی)ره( تویسرکان خیران پرداخت کردند.
فقــــره   15 پرداخــــت  از  ســــخنانش  پایــــان  در  وی 
تســــهیالت اشــــتغال زایی بــــا اعتبــــار 750 میلیون 
تومــــان به مددجویــــان خبر داد و خاطرنشــــان کرد: 
دیدار با مددجویــــان مورد حمایت کمیتــــه امداد با 
هــــدف تفقد از این افــــراد با رعایت شــــیوه نامه های 
بهداشتی و دســــتورالعمل های ستاد مبارزه با کرونا 

را در برنامه داریم.

خبـــــــر

: در پی بازدید کارشناسان وزارت نیرو از شهرستان های درود، بروجرد و مالیر

ساخت نیروگاه 500مگاواتی مالیر به زودی آغاز می شود
هگمتانه، گروه شهرســــتان: نماینده مــــردم مالیر در 
مجلس شــــورای اســــالمی خبر داد: موافقت شرکت 
تولید نیروی برق حرارتی کشــــور بــــرای احداث نیروگاه 
500 مگاواتــــی ســــیکل ترکیبــــی در شهرســــتان مالیر 

حاصل شد.
بــــه گــــزارش هگمتانه، هــــادی بیگی نــــژاد بــــه بازدید 
کارشناســــان وزارت نیرو در روزهای شنبه و یکشنبه 
هفته گذشته اشــــاره و اظهار کرد: طی بازدیدهای این 
 ، کارشناسان از شهرســــتان های درود، بروجرد و مالیر
در نهایــــت مالیر بــــه عنوان محــــل احــــداث نیروگاه 

مشخص شد.
وی ادامه داد: همچنین نامه ای توسط فرمانداری ویژه 
مالیر تنظیم شــــد و به امضای نمایندگان شهرستان 
و فرماندار رســــید و در آن به مزیت هــــا و ظرفیت های 
شهرســــتان مالیر برای "میزبانی" این نیروگاه پرداخته 
شــــد و با پیگیری این نامه، سرانجام موافقت شرکت 

تولید نیروی برق حرارتی کشور حاصل شد.
منطقــــه  از  ملــــت  خانــــه  در  مالیــــر  مــــردم  نماینــــده 
پیشــــنهادی احداث نیــــروگاه خبــــر داد و تصریح کرد: 
منطقه پیشــــنهادی در بخش جوکار اســــت و فاصله 
اراضی پیشــــنهادی استقرار نیروگاه با شهرک صنعتی 
، حدود ســــه کیلومتر و با  امــــام رضا)ع( بخش جــــوکار

شهرک صنعتی مالیر حدودا دو کیلومتر است.
وی یادآور شــــد: طی جلســــات تشــــکیل شــــده بین 
، مقرر  مسؤوالن استانی و شرکت برق منطقه ای باختر
شد کمبود برق مورد نیاز شهرک صنعتی امام رضا)ع( 
بخش جوکار توســــط شــــرکت برق منطقه ای باختر با 
احــــداث پســــت 230 کیلوواتی و احــــداث 100 کیلومتر 

خط انتقال از اســــتان های مرکزی یا لرستان با اعتباری 
افزون بر 500 میلیون تومان تأمین شود که در صورت 
احــــداث این نیروگاه خــــط انتقال منتفــــی و در نتیجه 

هزینه آن به 50 درصد کاهش می یابد.
بیگی نــــژاد وجــــود پنج شــــهرک صنعتــــی دولتی، دو 
شهرک صنعتی خصوصی و یک منطقه ویژه اقتصادی 
در مالیــــر را از جمله مزیت های این شهرســــتان برای 
احــــداث نیــــروگاه برشــــمرد و گفــــت: وجــــود کارخانه 
فروســــیلیس و فرومنگنــــز در مالیــــر و نیــــز کارخانه 
دستکش پزشکی که دومین تولیدکننده دستکش 
پزشکی در کشور اســــت، از مزیت های اقتصادی این 

شهرستان است.
وی توسعه کارخانه بافتینه که بیش از 80 درصد پارچه 
ماســــک کشــــور را تولید می کند را از دیگر مزیت های 
اقتصادی شهرستان برشمرد و افزود: توسعه کارخانه 
منســــوجات بافتســــان و تولیــــد بیــــش از 70 درصد 
پوشاک بیمارســــتانی، توسعه معدن سرمک، احداث 
شــــهرک دامپروری 6000 رأســــی دام، توســــعه شهرک 
صنعتــــی مبلمان حاجی آباد و احــــداث چنین کارخانه 
آجر پزی سفال مدرن از جمله ظرفیت های شهرستان 
است که در نامه ارسالی به شــــرکت تولید نیروی برق 

حرارتی کشور به آنها اشاره شد.
بیگی نــــژاد با بیــــان اینکه تأمیــــن آب این نیــــروگاه از 
تصفیــــه خانه فاضالب شهرســــتان تأمین می شــــود، 
تصریح کرد: دو خط راه آهن در اســــتان همدان شامل 
- کرمانشــــاه و خــــط راه آهن  خــــط راه آهن اراک- مالیر
تهران- همدان- زنجان و نیــــز ارتباط بین این دو خط 
راه آهن از همدان به مالیر که از کنار محل پیشنهادی 

نیروگاه 500 مگاواتی می گــــذرد، می تواند حمل و نقل 
تجهیزات، تأسیســــات، امکانات و تردد کارشناسان را 

تسهیل بخشد.
نماینده مردم مالیر در خانه ملت در ادامه یادآور شد: 
ســــه خط انتقال گاز سراســــری 63 اینچــــی از مالیر به 
سمت اســــتان های غربی و لرســــتان عبور می کند که 

خوراک اصلی نیروگاه است.
فــــت ولتــــاژ بــــرق و نیــــاز 

ُ
وی بــــه مشــــکل کمبــــود و ا

واحدهای جدیــــد صنعتی این شهرســــتان به نیروی 
بــــرق اشــــاره و خاطرنشــــان کــــرد: اخذ مجــــوز احداث 
نیروگاه 500 مگاواتی موفقیتــــی بزرگ در صنعت برق 
این شهرستان اســــت که می تواند نیازهای این حوزه 

را تأمین کند.
 ، بــــه نقل از ایســــنا و طبق اعــــالم فرماندار ویــــژه مالیر
عملیات اجرایی نیروگاه 500 مگاواتی حرارتی ســــیکل 
ترکیبی در شهرســــتان مالیر همزمان با ایام دهه فجر 

امسال آغاز می شود.

شهردار شیرین سو:

آغاز احداث کنارگذر غربی شیرین سو

از  هگمتانه، گروه شهرستان: شــــهردار شیرین سو 
آغاز مرحله نخســــت عملیات احداث کنارگذر خلیج 

فارس شیرین سو خبر داد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه و به نقــــل از روابــــط عمومی 
با  موسوی  مصطفی  ســــید  شیرین ســــو؛  شهرداری 
بیان این مطلب افزود: بر اســــاس طرح جامع شــــهر 
شیرین سو و با توجه به اقدامات کارشناسی مرحله 

نخست کنارگذر غربی شیرین سو آغاز گردید.
وی با اشــــاره بــــه تأثیر کنارگــــذر بر اقتصــــاد و درآمد 
شــــهروندان بیان کــــرد: بــــا احــــداث و تکمیل این 
کنارگذر عالوه بر ایجاد ارزش افزوده اراضی پیرامون 
آن می تــــوان با احداث کســــب و کارهای خرد ضمن 
ایجاد اشــــتغال موجب رونق اقتصادی خانوارها نیز 

گردید.
شهردار شیرین سو ضمن تأکید بر ضرورت توسعه 
شــــهر و اجــــرای طرح جامــــع و تفصیلی شیرین ســــو 
افزود: وجود راه ها و کنار گذرها به  عنوان شریان های 
اصلــــی هــــر شــــهر از ضروریات توســــعه شــــهری و 
اقدامات اساسی می باشد که در طرح باالدستی این 

شــــریان ها پیش بینی شــــده و بر اســــاس آن پیش 
خواهیم رفت.

وی ادامــــه داد: اجــــرای کامل ایــــن کنارگذر موجب 
دسترســــی آســــان شــــهروندان به خدمات شهری، 
کاهش تردد ماشــــین آالت سنگین در داخل شهر 

و جلوگیری از حاشیه نشینی می گردد.
موســــوی در ادامه ضمن تشــــریح مراحــــل تکمیل 
کنار گذر خلیج فارس بیان کرد: مرحله نخست این 
کنارگذر که شامل تسطیح، زیرسازی و جدول گذاری 
بخشــــی از مسیر می باشــــد در حال انجام است و در 
صــــورت تأمین منابع مالی، مســــاعد بودن شــــرایط 

جوی روند تکمیل آن ادامه خواهد داشت.
وی بــــا تأکیــــد بر نقــــش شــــهروندان در پیشــــبرد 
پروژه هــــای عمرانی گفت: با توجه به شــــرایط کنونی 
کشــــور و کاهش چشــــمگیر درآمدهــــا و نیز کمبود 
منابــــع مالــــی شــــهرداری امیدواریم کــــه صاحبان و 
مالکین اراضی در مســــیر با مســــاعدت خود ما را در 
تکمیل کنــــار گذر خلیج فارس و اجــــرای کامل طرح 

یاری نمایند.

نماینده نهاوند خبر داد:

موافقت با احداث پتروشیمی 
پروپیلن غرب کشور در نهاوند

وه شهرســــتان: نماینده مــــردم نهاوند  هگمتانــــه، گــــر
در مجلــــس شــــورای اســــالمی از موافقــــت بــــا احداث 

کشور در نهاوند خبر داد. وپیلن غرب  وشــــیمی پر پتر
جلســــه  در  شــــهبازی  علیرضا  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
وه اشــــتغال و ســــرمایه گذاری و ســــتاد تســــهیل  کارگر
مســــؤولین  با  دیدار  طی  کرد:  اظهار  نهاونــــد،  طرح های 
احداث  بــــا  آمــــده،  عمــــل  بــــه  پیگیری هــــای  و  ذیربــــط 
آن  وپیلــــن و تأمیــــن خــــوراک  وشــــیمی پر کارخانــــه پتر
در نهاونــــد موافقت بــــه عمل آمده و مجــــوز الزم برای 

شد. صادر  آن  شدن  اجرایی 
عظیم  واحــــد  ایــــن  راه انــــدازی  بــــا  اینکه  بیــــان  بــــا  وی 
اقتصاد  و  اشــــتغال  حــــوزه  در  بــــزرگ  قدمــــی  صنعتــــی 
ود: در صورت راه اندازی  نهاوند برداشــــته می شــــود افز
ایــــن واحــــد صنعتی عالوه بــــر ایجاد تحــــرک در صنایع 
150 نفر  پاییــــن دســــتی، بــــه صــــورت مســــتقیم بــــرای 

شد. خواهد  ایجاد  اشتغال 
اســــالمی  شــــورای  مجلس  در  نهاوند  مــــردم  نماینــــده 
در  باال  فنــــاوری  با  محصوالت  از  وپیلــــن  پر پلــــی  ود:  افز
صنایع  در  وســــیعی  کاربرد  که  است  وشــــیمی  پتر حوزه 
الیاف  غذایی،  صنایع  نســــاجی،  و،  خودر مانند  مختلف 
صنایع  پزشــــکی،  تجهیــــزات  پالســــتیکی،  و  مصنوعــــی 

دارد. هوافضا 
عنوان  دنیــــا  وز  ر فناوری هــــای  از  را  صنعــــت  ایــــن  وی 
کاربرد  واســــطه  بــــه  اینکه  بــــه  توجــــه  بــــا  گفت:  و  کــــرد 
و بــــه افزایش  آن در دنیا ر وپیلن، مصــــرف  صنعــــت پر

که  آنجا  از  آن دوچندان شــــده و  اســــت اهمیت تولید 
وده باال و  بــــه عنوان یــــک محصول مهــــم با ارزش افــــز
مشــــتری زیاد محســــوب می شــــود مــــورد توجه بخش 
ونق دیگر صنایع وابســــته  صنعــــت قرار دارد و باعث ر

شد. خواهد  شهرستان  سطح  در 
درحوزه  نهاونــــد  اینکه  بیــــان  با  نیــــز  نهاوند  فرمانــــدار 
نهاوند  گفت:  اســــت،  همدان  استان  قطب  زی  کشاور
زی و تولیــــد  کشــــاور بــــه لحــــاظ توانمنــــدی در زمینــــه 
25نــــوع محصول بــــا کیفیت و با  محصــــوالت باغی بــــا 
ســــطح زیر کشــــت زراعــــی در اســــتان و حتی کشــــور از 

است. برخوردار  ویژه  جایگاه 
مراد ناصری با اشــــاره به اینکه نهاوند در بحث صنعت 
ود: شهرســــتان  دارای ظرفیت هــــای زیادی اســــت، افز
نهاونــــد با محوریــــت فرش دســــتباف یکــــی از صنایع 
کوچکی اســــت کــــه تولید خود را در اســــتان های دیگر 
که در  دارد و شناســــنامه دارترین شهرســــتانی اســــت 

دارد. گفتن  برای  حرف  خارجی  بازارهای 
فرمانــــدار نهاونــــد با بیــــان اینکــــه ریشــــه تاریخی مبل 
منبت در نهاوند اســــت، خاطرنشــــان کرد: متأســــفانه 
بازگو  نهاونــــد  ظرفیت های  بایــــد  کــــه  طور  آن  بــــازار  در 

شود پیشرفت نداشــــته و معرفی نشده است.
زی و محصوالت باغی برای  وی گفت: در حوزه کشــــاور
" و "ســــیب درختی" شهرســــتان یکی از  نمونه "گشــــنیز
بهترین و مرغوب ترین محصوالت تولیدی در اســــتان 
و حتی کشور اســــت اما متأسفانه به علت نبود صنایع 

تبدیلی به صورت خام از شهرســــتان خارج می شود.
بیان  بــــا  نیز  امیــــد  ینــــی  کارآفر صنــــدوق   مدیرعامــــل 
شهرســــتان  در  اشــــتغالزا  طرح هــــای  ئــــه  ارا با  اینکــــه 
ایــــن  از تســــهیالت حمایتــــی  تــــا پایــــان بهمــــن مــــاه 
ید، گفت: پایدارکردن کســــب و  صنــــدوق بهــــره بگیر
است  صندوق  اصلی  رســــالت  کوچک  و  خرد  کارهای 
این  به  دســــتیابی  برای  ابزاری  تســــهیالت  پرداخت  و 

است. هدف 
اصغــــر نوراهلل زاده اظهــــار کرد: بحث تولید و اشــــتغال 
وســــتایی و همچنین گردشگری بســــیار حائز اهمیت  ر

اســــت، نهاوند یک ظرفیــــت کم نظیر از جمله ســــراب 
گیــــان و گاماســــیاب دارد کــــه نیــــاز اســــت در زمینــــه 
زیرســــاخت ها با ارائه طرح و تســــهیالت آنهــــا را تقویت 

. کنیم
می تواند  هم  شهرســــتان  مناطق  ســــایر  کرد:  بیان  وی 
گردشــــگری شــــامل اقامتگاه ها و  در زمینــــه طرح های 
ســــفره خانه های ســــنتی از اعتبارات این صندوق بهره 

شوند. مند 
زی مطــــرح کــــرد: نهاوند  نــــوراهلل زاده درحــــوزه کشــــاور
زی و باغی اســــت که  قطــــب تولید محصوالت کشــــاور

بایــــد طرح هــــای موجــــود را در بحــــث صنایــــع تبدیلی، 
جلوگیری  و  اشــــتغال  ایجاد  برای  فرآوری  و  بندی  بسته 

ببریم. پیش  وشی  فر خام  از 
بــــا بیان اینکــــه حمایت هــــا در حــــوزه تولید فرش  وی 
شهرستان  منبت  مبل  شــــهرک  از  حمایت  و  دستباف 
توسعه  برای  بالقوه ای  ظرفیت  گفت:  اجراســــت،  قابل 
شهرســــتان وجــــود دارد کــــه می تــــوان با ارائــــه طرح و 
ماه  بهمن  پایــــان  تا  صنــــدوق  این  اعتبارات  از  برنامــــه 
ونق اقتصادی شهرستان  در مسیر ایجاد اشــــتغال و ر

گرفت. بهره 

چشمه آبگرم رزن ثبت ملی می شود
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: رئیــــس میــــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری رزن از وجود چشمه های آبگرم 
در این شهرســــتان خبر داد و گفت: چشمه  آبگرم قینرجه 

در شهرستان رزن در انتظار ثبت ملی است.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، شــــهروز کهیایــــی اظهــــار کــــرد: 
چشــــمه های آبگرم رزن به نام "ِقیَنرجه" شــــهرت دارند که 

مدارک و اسناد آن برای ثبت ملی آماده شده است.
هتل رزن تابستان 1400به بهره برداری می رسد �

وی بــــا بیــــان اینکــــه شهرســــتان رزن فاقــــد زیرســــاخت 
گردشگری اســــت ادامه داد: در همین راستا هتلی در رزن 
در حال ســــاخت اســــت که 90 درصد پروژه انجام شــــده و 

امیدواریم تابستان به بهره برداری برسد.
رئیس میراث فرهنگی، گردشــــگری و صنایع دســــتی رزن 

بیان کرد: برای از بین نرفتن چشــــمه باید ابتدا زیرساختی 
چون هتل در رزن ایجاد شــــود تا پس از ثبت چشمه ها و 

قنات های شهر بتوان جذب گردشگر کرد.
وی یادآور شد: پیشــــنهاداتی هم در این زمینه مطرح است 
مبنی بر اینکه بعد از راه اندازی هتل در کنار آن سوئیت هایی 
مانند آبگرم سرعین اردبیل ایجاد شود تا اگر خانواده  ای برای 
بازدید از چشمه رزن به این شهر آمد در آن سوئیت ها اقامت 

کرده و از آب معدنی چشمه ها استفاده کند.
کهیایی خاطرنشــــان کرد: در شهرســــتان رزن دو چشــــمه 
آبگرم وجود دارد که یکی در روستای قینرجه از توابع بخش 
ســــردرود و دیگری در خمیگان واقــــع در بخش مرکزی و در 

فاصله یک کیلومتری مرکز شهر رزن واقع شده است.
وی اضافــــه کــــرد: ســــال ها قبل درصــــد امــــالح معدنی این 

چشمه ها به آزمایش گذاشته و مشخص شد، این چشمه ها 
از نظر امالح مفید معدنی بســــیار غنی است اما با این وجود 
از ظرفیت گردشگری و حتی درمانی این چشمه ها استفاده  
قابل توجهی نشده و وضعیت کنونی این چشمه ها به جای 
فضاسازی و توسعه آن، پیرامون چشمه ها توسط شهرداری 

حصار کشی شده و تنها یک جوی از آن جاری است.
رئیس اداره میراث  فرهنگی، گردشــــگری و صنایع دستی 
شهرســــتان رزن تأکید کرد: در صورت توسعه و پیشرفت 
محیط پیرامون این چشمه ها، خواص درمانی آن نیز نمود 
بیشــــتری پیدا می کند به طوری که عالوه بر گردشــــگرانی 
که به دنبــــال تفریح به ایــــن منطقه ســــفر می کنند، برخی 
از بیماران رماتیســــم نیز از شهرســــتان ها و اســــتا ن های 

همجوار به عنوان گردشگردرمانی حضور خواهند یافت.

ح کرد؛ رئیس اداره تبلیغات اسالمی بهار مطر

برگزاری مجمع یک روزه امامان روستا در بهار
هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اداره تبلیغات اسالمی 
شهرســــتان بهار از برگزاری مجمع یک روزه امامان روستا، 
هیأت های مذهبی، امامان محله و کارگروه قرآنی با حضور 
مسؤوالن اســــتانی در مدرسه حجاب این شهرستان خبر 

داد.
به گزارش هگمتانه، حجت االســــالم محمد جمشــــیدی از 
برگزاری مجمع یک روزه امامان روستا، هیأت های مذهبی، 
امامان محله و کارگروه قرآنی با حضور مســــؤوالن استانی 

در مدرسه حجاب شهرستان بهار خبر داد.
رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان بهار خاطرنشان 
کــــرد: این مجمع بــــرای اولین بار در شهرســــتان به همت 

اداره تبلیغات اسالمی شهرستان بهار برگزار شد.
وی با اشــــاره به مهم ترین مؤلفه و شاخصه این کار گروه، 

ادامــــه داد: هدف از آن کارگروه تبــــادل اطالعات و تجارب 
شهرستان ها، ارتقای راهبردی برنامه های شهری و اجرای 

مانور فرهنگی در شهرستان بود.
رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان بهار به فعالیت 
تخصصی امامان روستا، محله و کارگروه قرآنی، هیأت های 
مذهبی اشــــاره کرد و افزود: با حضور فعال و هدفمند کار 
جامعه تبلیغی مجامع فرهنگــــی و تبلیغی به اهداف خود 

دست پیدا می کنند.
وی فعالیــــت در عرصه هــــای تعلیم و تربیت، ســــالمت و 
بهداشــــت، عمران و زیرســــاخت، اشــــتغال و معیشت و 
فعالیت های فرهنگی را از اقدامات امام محله برشــــمرد و 
افزود: این فعالیت ها مقدمه ای برای شــــکل گیری تمدن 

اسالمی دانست.

جمشــــیدی ادامه داد: اگر مــــردم در محله ها به امام محله 
و مسجد وصل شــــوند جامعه نیز استخوان بندی خود را 
پیدا خواهد کــــرد، چراکه هیأت های مذهبــــی برای تربیت 

فرهنگی در جامعه نقش آفرینی می کنند.
 ، به گفته رئیس اداره تبلیغات اســــالمی شهرســــتان بهار
مدیران هیأت ها مســــؤولیت خطیری بر عهده دارند، زیرا 
در عرصه هیــــأت مذهبی به صرف انجــــام کارهای تبلیغی 
نمی شــــود اتکا کرد و تربیــــت فرهنگی در ایــــن زمینه الزم 

است.
، جمشــــیدی تصریح کــــرد: بهبود و تقویت  به نقل از مهر
فعالیت هــــای قرآنی فعــــاالن قرآنی شهرســــتان به منظور 
پیشــــبرد هر چه بهتر برنامه ها و فعالیت هــــای قرآنی الزم 

و ضروری و امید است این برنامه ها در آینده تکرار شود.

کشف 351 بطری روغن مایع احتکارشده در تویسرکان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: جانشین فرمانده انتظامی 
تویسرکان از کشــــف 351 بطری روغن مایع به وزن 510 

کیلوگرم در تویسرکان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، نبی شکرویســــی از کشــــف 351 
بطری روغن مایع احتکار شــــده در این شهرستان خبر 
داد و اظهار کــــرد: مأموران دایره مبــــارزه با کاالی قاچاق 
شهرستان پس از رصد اطالعاتی یک انبار ذخیره روغن 

احتکار شده را شناسایی کردند.
وی با بیان اینکه ارزش کاالی احتکار شده 750 میلیون 
ریال اعالم شده است خاطرنشان کرد: در این راستا یک 
نفــــر که خود را مالک کاالی کشــــف شــــده معرفی کرده 
دســــتگیر و برای ســــیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

تحویل داده شد.
جانشــــین فرمانده انتظامی شهرســــتان تویســــرکان با 
تقدیــــر از همکاری و تعامل مردم بــــا پلیس، تأکید کرد: 

پلیس با بکارگیری همه تــــوان و امکانات خود با پدیده 
احتکار و قاچاق کاالهای اساســــی و ارزاق عمومی مردم 

مبارزه می کند.
وی در ادامه از کشــــف خودرویی سرقتی از شهرستان 
مالیر در تویســــرکان خبر داد و افــــزود: مأموران یگان 
امــــداد در طــــرح ارتقــــای امنیــــت اجتماعــــی و هنگام 
، بــــه خــــودروی پرایــــدی  گشــــت زنی در ســــطح شــــهر
مشــــکوک شــــده و بالفاصله اقــــدام به اخذ اســــتعالم 

می کنند.
شکرویســــی با اشــــاره به اینکه پس از گرفتن استعالم 
توســــط مأموران مشــــخص شــــد که خودرو ســــرقتی از 
شهرســــتان مالیر است ادامه داد: مأموران یگان امداد 
بــــه راننده خودرو دســــتور توقف دادند؛ امــــا نامبرده به 
ایست مأموران بی توجه و از محل به سمت روستاهای 

اطراف شهر تویسرکان متواری شد.
وی اضافــــه کرد: مأموران پــــس از تعقیب و گریز خودرو 
و با رعایت قانــــون اقدام به شــــلیک می کنند که راننده 
در نهایــــت که راه گریزی برای خــــود نمی یابد وارد یکی از 
روســــتاهای اطراف شهر شــــده و با رها کردن خودروی 

پراید، اقدام به فرار می کند.
جانشــــین فرمانده انتظامی شهرســــتان تویســــرکان با 
تأکیــــد بر اینکه تالش پلیس برای دســــتگیری ســــارق 
ادامه دارد خاطرنشــــان کرد: مالک خودرو شناســــایی و 
پس از انجام هماهنگی هــــای الزم قضایی خودرو پراید 

سرقتی کشف شده تحویل مالباخته شد.



4724 1399    شـــماره  11 بهمن  شـــنبه   

4
۸00 هزار صنوبر در همدان غرس می شود

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیــــرکل منابــــع طبیعی و آبخیزداری اســــتان همــــدان گفت: به 
مناســــبت روز منابع طبیعــــی 800 هزار اصله نهال از نــــوع صنوبر برای زراعت چوب با مشــــارکت 

مردم در این استان غرس می شود.
به گزارش هگمتانه، اسفندیار خزائی روز پنجشنبه اظهار کرد: تاکنون زمینه مناسب زراعت چوب در 550 

هکتار از اراضی ملی آماده و حدود یک میلیون قلمه صنوبر نیز دراین وسعت کشت شده است.

وی افزود: زراعت چوب از جمله طرح های اقتصاد مقاومتی در استان همدان است که تعهد منابع 
طبیعی 550 هکتار از اراضی استان در سال جهش تولید است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســــتان همدان ادامــــه داد: در طرح زراعت چوب به ازای هر یک 
، هزار اصله نهال غرس شده و مراقبت از آنها به عهده مردم گذاشته می شود. هکتار

خزائی یکی از مســــایل مهــــم در زراعت چوب را نگهداری و رســــاندن آن به مرحله برداشــــت 

دانســــت و یــــادآوری کرد: زراعت چوب نــــه تنها به طرح تنفــــس جنگل بلکه بــــه تأمین منابع 
معیشــــتی مردم هم کمک می کند.

وی هدف از اجرای طرح زراعت چوب را گســــترش و توســــعه پوشــــش گیاهی، حفظ و توســــعه 
جنــــگل، تأمین مــــواد اولیــــه صنایع ســــلولزی، بهره بــــرداری بهینــــه از زمین های شــــیب دار و 

حفاظــــت از منابع پایه آب و خاک عنوان کرد.

اسناد ساواک در همدان
لیست روحانیون تبعید شده از همدان به نقاط دور افتاده کشور به دستور سازمان ساواک

: قائم مقام و معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور

نگاه قوه قضائیه به مطالبه گری ها 
با اغماض باشد

ترس و واهمه از مطالبه گری با حمایت و جبهه سازی مرتفع می شود

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: قائــــم مقــــام و معاون 
اجتماعــــی و مطالبه گری ســــتاد امر به معــــروف و نهی از 
منکر کشــــور گفت: نگاه قوه قضائیه بــــه مطالبه گری ها 

نگاه با اغماض باشد.
به گــــزارش خبرنگار هگمتانــــه، دیدار جمعــــی از جوانان 
مطالبه گــــر همدان بــــا معاونت اجتماعــــی و مطالبه گری 
ســــتاد امر به معــــروف و نهــــی از منکر کشــــور عصر روز 
پنج شــــنبه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان 

برگزار شد.
در این دیدار حجت االسالم میرزایی، قائم  مقام و معاون 
اجتماعــــی و مطالبه گری ســــتاد امر به معــــروف و نهی از 
منکر کشــــور و حجت االسالم یاســــر مظاهری دبیر ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر اســــتان همدان و جمعی از 

جوانان مطالبه گر همدان حضور داشتند.
حجت االســــالم میرزایــــی، قائم مقام و معــــاون اجتماعی 
و مطالبه گــــری ســــتاد امــــر بــــه معــــروف و نهــــی از منکر 
کشــــور در این دیدار به امر به معروف بــــه عنوان یکی از 
ستون های محکم جهاد اشــــاره کرد که اگر نباشد جهاد 

بی معناست.
وی معیــــار آبادانــــی یک شــــهر را امر به معــــروف و نهی از 
منکــــر و همچنین مطالبه گری دانســــت و گفت: در طرح 
جامع شــــهر همدان ُبعد اخالقی و معنویــــت نیز باید در 

کنار 20 ُبعد دیگر مورد بررسی قرار  گیرد.
حجت االســــالم میرزایــــی گفــــت: در موضــــوع حمایــــت 
قضایــــی از مطالبه گری های مردمی باید نگاه قوه قضائیه 

به مطالبه گری ها نگاه اغماض باشد.
وی افــــزود: مطالبه گری های مردمی در همه جای کشــــور 
تشکیل شــــده است مانند مطالبه گری مردم در موضوع 
گازرسانی سیستان و بلوچســــتان، کارخانه هپکو اراک و 

مطالبه گری های  نمونه هــــای  از  که  خوزســــتان  هفت تپه 
مردمی است.

معــــاون اجتماعــــی و مطالبه گری ســــتاد امر بــــه معروف 
و نهی از منکر کشــــور گفــــت: در مطالبه گــــری ابتدا باید 
موضوع همگانی و ســــپس شبکه ســــازی شــــود و برای 

رشد و اعتالی شبکه سازی ها زیرساخت ها فراهم شود.
وی گفــــت: آنچه کــــه باعث دور شــــدن مــــردم از فضای 
مطالبه گــــری و امــــر بــــه معــــروف و نهــــی از منکر شــــده، 
ترس و واهمه اســــت که این موضوع فقــــط با حمایت و 

می شود. مرتفع  جبهه سازی 

 مردم صاحبان این نظامند �
حجت االسالم یاســــر مظاهری، دبیر ستاد امر به معروف 
و نهــــی از منکر اســــتان همــــدان نیز مطالبه گــــری را یک 
جهاد فی سبیل ا... دانســــت و گفت: عرصه مطالبه گری 

عرصه بسیار دشوار و سختی است.

عرصــــه  در  مردمــــی  تشــــکل های  از  حمایــــت  بــــه  وی 
مطالبه گری اشــــاره کــــرد و گفت: مــــردم ولی نعمتان این 
نظام هســــتند و اگر مــــا در عرصــــه مطالبه گــــری بتوانیم 
آیــــت ا... خامنه ای  قدمــــی برداریم بــــه منویات حضــــرت 
نزدیک تر می شــــویم و انقالب ما با همین مطالبه گری ها 

می شود. بیمه 
وی گفــــت: کســــی که دلبســــته ایــــن نظام اســــت نباید 
ســــختی هایی که در طول این مســــیر اســــت او را ناامید 
و خســــته کند؛ چرا که کســــی که بــــرای خــــدا کار می کند 
خســــتگی و ناامیــــدی برایــــش معنا نــــدارد، لــــذا یکی از 
اولویت ها در عرصه مطالبه گری گســــترش تشــــکل ها و 

آنان است. حمایت از 
، جمعــــی از فعاالن  گفتنــــی اســــت در ابتدای ایــــن دیدار
اجتماعی و مطالبه گر به بیان مشــــکالت و ســــختی  ها در 
زمینه عدالت خواهی و مطالبه گری پرداختند و خواســــتار 
تداوم برگزاری این گونه جلسات شــــدند. همچنین یکی 
از دســــتاوردهای مطالبه گــــری را جلوگیــــری از تشــــکیل 
شــــبکه های فســــاد و پیشــــگیری از وقــــوع زمینه هــــای 
بی عدالتــــی و تبعیــــض عنــــوان کردنــــد و نیــــز بــــه پروژه 
اســــکای مال به عنوان نماد مطالبه گری اشاره کردند که 
سبب جریان سازی بسیار مناسبی در زمینه مطالبه گری 

شده است.
این فعــــاالن اجتماعی و مطالبه گر به رشــــد خوب شــــهر 
همدان در فضای رســــانه ای و مطالبه گری اشــــاره کردند 
و خواســــتار اتحاد بین مجموعه ها شــــدند. همچنین به 
مشــــکالت اجتماعی در حوزه کودکان و نوجوانان اشاره 
و خواســــتار نگاه ویژه در ایــــن زمینه شــــدند. یکی دیگر 
از فعــــاالن اجتماعی نیز خواســــتار حمایــــت قانونی قوه 

از مطالبه گرها شد. قضاییه 

خبــــــر

ادامه جشنواره » رفیق خوشبخت 
ما« و پویش 40 چراغ تا 13 بهمن

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: جشــــنواره "رفیق 
خوشــــبخت ما" و پویش 40چراغ، به همت سازمان 
آشنایی  جوانان جمعیت هالل احمر و در راســــتای 
جوانان با زندگی ســــردار دلها در سراســــر کشــــور در 

حال برگزاری است.
به گــــزارش هگمتانــــه، علی ســــنجربگی مدیرعامل 
جمعیت هــــالل احمر اســــتان همدان با اشــــاره به 
زندگی پربار و معنوی ســــپهبد حاج قاسم سلیمانی 
خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره " رفیق خوشبخت 
ما" و پویش 40چراغ هم زمان با سراســــر کشــــور در 
اســــتان همدان نیز به اجرا درمی آید تا جوانان ایران 
زمین با طرز تفکر و طریق زندگی به دور از تجمل این 

شهید بزرگوار آشنا شوند.
وی تصریــــح کرد: اجرای این جشــــنواره از 13 دی ماه 
ســــال جاری، هم زمان با ســــالگرد شــــهادت سردار 
ســــلیمانی آغاز شــــده و تا دهــــه فجر امســــال ادامه 

خواهد داشت.
ســــنجربگی گفت: انتظار مــــی رود اقدامات ســــردار 
سلیمانی و تناســــب اهداف جمعیت هالل احمر با 
اقدامات ایشان، در جشنواره رفیق خوشبخت ما و 
پویش 40چراغ به درســــتی به تصویر کشیده شود و 
با اشــــاعه و ترویج فرهنگ از خود گذشتگی، برقراری 
صلح و امنیت، بشــــر دوســــتی و تکریــــم دیگران به 

معرفی این شهید عزیز و واالمقام پرداخته شود.
آثار خود  ســــنجربگی گفت: عالقه مندان می توانند 
را در زمینــــه  خاطــــرات، دست نوشــــته ها و مســــائل 
 ، مرتبط با ســــبک زندگی حاج قاســــم در قالب شعر
نقاشــــی، خوشنویســــی، فیلم نامه، لوح، پویانمایی 
 و فیلــــم کوتــــاه تا تاریــــخ 13 بهمــــن ماه، به نشــــانی
پویــــش  بــــرای  و   http://javanan.rcs.ir/rafigh  
 Javanan.Rcs.ir/40cheragh نشــــانی  بــــه  40چــــراغ 

ارسال کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

اجرای نسخه الکترونیک 
اجتناب ناپذیر است

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس دانشــــگاه علوم 
پزشکی ابن سینا طرح نسخه الکترونیک را اجتناب 

ناپذیر دانست.
به گزارش هگمتانه، رشید حیدری مقدم با اشاره به 
اهمیت و ضــــرورت اجرای طرح نســــخه الکترونیک 
گفــــت: همــــدان در ایــــن زمینــــه قدم هــــای خوبی 
برداشــــته اما هنوز در این زمینه در کشور به اهداف 

الزم نرسیده ایم.
حیــــدری مقــــدم با اشــــاره بــــه اجــــرای طرح نســــخه 
الکترونیــــک از ســــوی بیمــــه ســــالمت، آن را امــــری 
اجتناب ناپذیر دانســــت و گفت: هرچــــه زودتر این 
طرح در کشــــور اجرایی شــــود به نفع مــــردم و دولت 

است.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا با بیان 
اینکه طــــرح نســــخه الکترونیک در کاهــــش هزینه 
نسخه ها و استفاده از کاغذ مؤثر است، افزود: امروز 
بیماری کرونا نیز مزید بر علت شده و امکان آلودگی 
با رد و بدل شــــدن دفترچه های بیمــــه وجود دارد  و 

باید به سمت نسخه الکترونیک پیش رفت.
وی بــــا بیــــان اینکه دنیــــا به اجبــــار از فضــــای کاغذ 
عبور کــــرده و امروز اقدامات فیزیکــــی معنایی ندارد 
خاطرنشــــان کرد: دنیا به ســــمت دولت الکترونیک 
در حال حرکت اســــت و ما نیز در کشــــور ناچاریم به 

سمت آن حرکت کنیم.
وی با تأکید بر اینکه نســــخه الکترونیک هزینه های 
تمام شــــده درمان را کاهش می دهد و احتمال ابتال 
به آلودگی ویروســــی کــــه در حوزه کرونا هم شــــاهد 
هستیم کمتر خواهد شــــد گفت: با تحویل دفترچه 
به منشی، پزشک تا تحویل دارو در داروخانه زنجیره 
انتقــــال آلودگی و بیماری عفونی بــــه بار می آید و این 
نقش و اهمیت نسخه الکترونیک را بسیار می کند.
حیدری مقــــدم با اشــــاره به ضــــرورت فراهــــم کردن 
نســــخه  طــــرح  اجــــرای  در  الزم  زیرســــاخت های 
الکترونیــــک یادآور شــــد: در این زمینــــه آنچه انتظار 
داشتیم هنوز محقق نشده است که البته مربوط به 

استان نیست و کشوری است.
وی تصریح کرد: بیمه ســــالمت تالش زیادی در ارائه 
خدمات به حوزه روستایی و بقیه اقشار جامعه دارد 

که قدردان زحمات آن هستیم.

خبــر

استان

بیانیه تیپ 32 انصارالحسین)ع( استان همدان 
به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران

چهل و دومین سال شکوه و اقتدار
 32 تیــــپ  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
انصارالحســــین)ع( اســــتان همدان به مناسبت فرا 
رســــیدن چهل و دومین ســــالگرد پیــــروزی انقالب 

اسالمی ایران بیانیه ای صادر کرد.
 32 تیــــپ  بیانیــــه  در  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 

انصارالحسین)ع( استان همدان آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

یک ســــال دیگر بر دوران حیات افتخارآمیز شــــجره 
طیبه و تنومند نهضت اسالمی ایران افزوده شد.

نهضتــــی که اســــالم راســــتین محمــــدی را در عالم، 
احیا؛ ندای عدالت خواهــــی و یاری مظلومان در برابر 
ظالمان جهان را برافراشــــته؛ بیــــداری و عزت طلبی را 
به امت اســــالم آموخته و استقالل، آزادی، جمهوری 
ت 

ّ
اســــالمی را با همه دستاوردها و افتخاراتش به مل

ایران اهدا نمود.
دهه فجر انقالب اسالمی؛ سالگرد انقالب پرشکوهی 
اســــت که بــــه مرقومه تاریخــــی رهبر حکیــــم انقالب 
حضرت امــــام خامنه ای )مدظلــــه العالــــی( در بیانیه 
گام دّوم انقالب اســــالمی؛ »بزرگ ترین و مردمی ترین 
انقالب عصر جدید است و تنها انقالبی است که یک 
چله پرافتخار را بدون خیانت به آرمان هایش پشــــت 
ســــر نهــــاده و از کرامت خود و اصالت شــــعارهایش 
صیانــــت کــــرده و وارد دومیــــن مرحله خودســــازی و 

جامعه پردازی و تمدن سازی شده است«.
و  فتنه هــــا  توطئه هــــا،  خیانت هــــا،  همــــه  علیرغــــم 
تهدیــــدات علیه نظــــام در طــــول انقالب اســــالمی، 
جمهوری اسالمی با اراده نیروهای جهادی و انقالبی 
خود در همه میدان های اســــتقامت و پیشرفت به 
حرکت خود ادامه داده و امروز قوی تر و مستحکم تر 
از چهار دهه گذشــــته در جایگاهی رفیع و ســــربلند 

ایستاده است.
به حــــول و قوه خداوند متعــــال و عنایت اهل بیت 
)ع( و بــــه برکــــت خون شــــهیدان واال مقــــام انقالب 
اســــالمی، گام دوم ملت ایران در اعتــــالی کلمه اهلل 

و تحقق آرمان نهایی انقالب اســــالمی یعنی آمادگی 
برای طلوع خورشــــید عظمی)عج( با اقتدار و شکوه 
برداشته شــــده و انشاءاهلل به سرمنزل مقصود خود 
خواهد رســــید؛ و چه بســــا با اصالح مشکالت و رفع 
اشتباهات و همت یکپارچه مدیران نظام و همراهی 
ملت بــــزرگ ایران اســــالمی، این مقصــــود مقدس 

دست یافتنی تر خواهد بود.
در طلیعــــه شــــکوهمند چهــــل و دومین ســــالگرد 
پیروزی انقالب اســــالمی ایران، ضمــــن تبریک دهه 
مبارکه فجر به ملت انقالبی و رهبر فرزانه حکیم آن، 
یاد و نام معمــــار کبیر انقالب حضــــرت امام خمینی 
)رحمة اهلل علیــــه( علما و مجاهدان شــــهید و فقید 
علی الخصــــوص، حضــــرت عالمه مصبــــاح یزدی و 
شــــهدای گرانقدر انقــــالب، از دوران مبــــارزات علیه 
رژیــــم شاهنشــــاهی تا شــــهیدان جنــــگ؛ مدافعان 
امنیــــت، مدافعــــان حــــرم و مدافعان ســــالمت؛ به 
ویژه سید الشــــهدای مقاومت سپهبد شهید حاج 
قاسم ســــلیمانی و دانشمند شــــهید دکتر محسن 

فخری زاده را گرامی می داریم.
تیپ همیشــــه ســــرفراز انصارالحســــین )ع( استان 
همدان به تأســــی از کارنامه نورانی و حماســــه آفرین 
خود برای دفاع از ارزش های انقالب اسالمی و اقتدار 
و امنیــــت آن برای پذیرش و انجام هرگونه مأموریت 
آمادگی کامل خود را اعالم می دارد و از مســــؤولین و 
 دولت محترم تقاضا و توقع دارد 

ً
نخبگان و خصوصا

در فرصت باقیمانده عمر خدمت خود با همفکری، 
همکاری و هماهنگی برای رفع مشکالت اقتصادی 
کشــــور و بــــه ویــــژه یــــاری اقشــــار ضعیــــف جامعه، 

چاره اندیشی و اقدام عاجل نمایند.
و تأکیــــد می کنیــــم تاریــــخ به مــــا آموخته اســــت که 
ماهیت دشمنی دشــــمنان با نظام اسالمی هرگز با 
رفــــت و آمد دولت ها در این کشــــورها تغییر نکرده 
و نخواهد کرد و باید برای حل مشــــکالت نگاه ها به 

عزم و اراده و توان داخلی کشور باشد.

19 اثر همدان پژوهی در نوبت انتشار
نقش روحانیت همدان در انقالب در دست انتشار

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: رئیس حــــوزه هنری 
19 عنوان کتاب با موضوعات  همدان با بیان اینکــــه 
گوناگون در نوبت چاپ قرار دارد گفت: بیشــــتر این 
آثار در بخش همدان پژوهی اســــت و تالش می کنیم 
تا پایان ســــال جاری به تازه های نشــــر استان اضافه 

شوند.
اظهار  حسینی  ســــیدمحمدباقر  هگمتانه،  گزارش  به 
کــــرد: حمایت از هنر انقالب وظیفه همیشــــگی حوزه 
مولفان  و  نویســــندگان  از  پشــــتیبانی  و  است  هنری 
آثاری که به حفــــظ فرهنگ و  اســــتان و چاپ و نشــــر 
هنر همدان کمک کند بخشــــی از این هنر محسوب 

شود. می  
وی بــــا بیــــان اینکه در عرصــــه ادبیات پایــــداری نیز در 
آثــــار متعــــددی هســــتیم افزود:  آمــــاده ســــازی  حال 
نهاوند(،  شهرستان  در  انقالب  گاماســــیاب)  خروش 
نقش روحانیت همدان در انقالب، حجره 98 )زندگی 
نامه شــــهید حیدری(، کتاب جنگ و روایت) بررسی 4 
کتاب پایداری( و عکاسان انقالب در همدان از جمله 

پروژه های در حال آماده سازی برای انتشار هستند.
حســــینی گفــــت: تاکنون آثــــار فاخر و ارزشــــمندی در 
حــــوزه هنری همدان تولید شــــده که هر کــــدام از آنها 
حاصل ماه ها و ســــال ها تحقیق و پژوهش اســــاتید و 

آثار ضعیف را نمی پذیریم. متخصصان است و 
رئیس حــــوزه هنری همدان با بیان اینکه آثار منتشــــر 
شده توانســــته به بخش زیادی از انتظارات مخاطبان 
پاســــخ بدهد خاطرنشان کرد: این آثار مراحل اصالح و 
آماده  ســــازی را پشت سرگذاشــــته اند که امیدواریم تا 
پایان امسال شــــرایط مالی برای انتشــــار این کتاب ها 

فراهم شود.
مدیر دانشنامه اســــتان همدان افزود: سفال گری در 
واژه نامه   همدان،  قدیمی  خانه های  دوم  جلد  همدان، 
همدانی، مساجد استان همدان، متشرعه و متصوفه 
همدان، زندگی در ســــنگ، جستارهایی در زیست بوم 
اســــتان  کاروانســــراهای  همــــدان،  معاصــــر  تاریــــخ  و 
همــــدان، امام زاده های اســــتان همــــدان، نمایندگان 
همدان در مجلس، همــــدان در قحطی بزرگ، عالمان 
، رباعی در همدان، طنز در شعر همدان  همدانی شاعر
، پیشــــگامان نقاشــــی در  و فرهنــــگ مردم شــــهر بهار
همدان و هیأت های مذهبی در استان همدان برخی 

از کتاب های در حال آماده سازی برای چاپ هستند.
بــــه گفته او جلد اول تعدادی از ایــــن کتاب ها به چاپ 
رســــیده و بعضی هم اصالح و ویرایش شده و نیازمند 
چاپ مجدد بودنــــد که به کمــــک پدیدآورندگان اثر و 

آماده سازی شده اند. کارشناسان حوزه هنری 

ج از فصل گلخانه ای رونق صادرات با کشت محصوالت خار
مدیر  ذوالفقاری:  زهــــرا   - همدان  خبر  وه  گــــر هگمتانه، 
زی اســــتان همدان گفت:  امــــور باغبانی جهاد کشــــاور
در کشــــت گلخانه ای بازار هدف شناســــایی می شــــود 
ونق صادرات  و بــــا تولید محصــــول خارج از فصل بــــه ر

می کند. کمک 
با  هگمتانه،  خبرنــــگار  با  گفتگو  در  شــــهبازی  حجت ا... 
آب  بهره وری  در  گلخانــــه ای  کشــــت  جایگاه  به  اشــــاره 
550 شــــهرک گلخانــــه ای در دو بخش  و خــــاک، گفت: 

دولتی و خصوصی در اســــتان اجرا می شود.
وی در خصوص کشــــت گلخانه ای در اســــتان همدان 
 1397 1383 تا ســــال  با بیــــان این مطلب که از ســــال 
کشت  زیر  سطح  به  گلخانه  کشــــت  هکتار   6.8 ساالنه 
اســــتان اضافه شــــده است، گفت: در ســــال 1398 که 
ســــند راهبردی اســــتان تعریف شد کشــــت گلخانه ای 
25 هکتار  که طــــی همین ســــال  بــــود  جــــزء اولویت ها 

کشــــت گلخانه ای در استان اضافه شد.
زی همدان با اشاره به  مدیر امور باغبانی جهاد کشــــاور
اینکه در ســــال جــــاری تا پایان 9 ماه اول ســــال، بیش 
کشــــت  گلخانه ای به ســــطح زیر  کشــــت  40 هکتــــار  از 
ما  برنامه ریزی  کرد:  تصریح  اســــت،  شده  اضافه  استان 
این است که تا پایان ســــال جاری مساحت زیر کشت 

برسد. هکتار   70 به  گلخانه  ای 
شــــهبازی عنــــوان کــــرد: در مجمــــوع تــــا پایــــان ســــال 
گذشــــته، 132 هکتار ســــطح زیــــر کشــــت گلخانه ای در 
آن  40 هکتار به  اســــتان داشــــتیم که امســــال تاکنون 

است. شده  وده  افز
شهرک های  ایجاد  به  سخنانش  ادامه  در  مسؤول  این 
118 هکتــــار  گلخانــــه ای اشــــاره و بیــــان کــــرد: تاکنــــون 
شــــهرک گلخانــــه ای به بهره برداری رســــیده اســــت که 

البته موضوع مهم، آماده ســــازی زیرساخت ها است.
به  لتی  و د ی  نه ا گلخا ک  شــــهر  6  : د ا د مه  ا د ا ی  ز شــــهبا
 ، ین گز ر د ی  ن ها ســــتا شهر ر  د ر  هکتا  5 0 3 حت  مســــا

که  ســــت  ا ا  جر ا ل  حا ر  د نــــد  و نها و  یــــر  مال  ، د با آ ســــد ا
ی  نــــه ا گلخا ک  شــــهر نیــــز  ر  هکتــــا  5 0 ن  آ بــــر  ه  و عــــال
ا  جر ا یــــن  گز ر د و  هنــــگ  ا ر د کبو ر  د صــــی  خصو بخــــش 

. د می شو
آینده شاهد توسعه جدی  وی با اشاره به اینکه ســــال 
کشــــت گلخانه ای در اســــتان خواهیم بود، اظهار کرد: 
 210 1400، باید  1398 تا ســــال  در ســــند راهبردی سال 
هکتــــار کشــــت گلخانه ای در اســــتان اضافه شــــود که 
65 هکتــــار آن محقق شــــده اســــت کــــه این  تاکنــــون 
از قبل  کــــه  گلخانه ای بوده  کشــــت  کل  2 برابــــر  هدف 

است. شده  ایجاد 
گلخانه ای  کشــــت  که  آنجا  ز  ا کرد:  ابراز  مســــؤول  این 
بازار  و  می کنــــد  توجــــه  هدف  بــــازار  خاص  شــــرایط  به 
هــــر  نــــد  می توا اســــت  کــــرده  شناســــایی  را  هــــدف 

در  و  تأمین  را  اســــتان  نیاز  کــــه  کند  تولید  محصولــــی 
فصل  از  خــــارج  تولید  نــــد  می توا نیــــز  صادرات  حــــوزه 

باشد. داشته 
گلخانــــه ای باعث  کشــــت  اینکــــه  بــــا بیــــان  شــــهبازی 
افزایــــش بهــــره وری آب و زمین می شــــود، تصریح کرد: 
آب  90 درصدی در  این نوع کشــــت باعث صرفه جویی 
مصرفــــی و تولید 10 تــــا 12 برابری یک محصول نســــبت 
آن  به فضای باز می شــــود و از طرف دیگر اشتغال زایی 

است. فصول  تمام  برای 
نظــــر  از  گلخانــــه ای  کشــــت  اینکــــه  بــــه  اشــــاره  بــــا  وی 
ضایعات،  کاهــــش  محصول،  کیفیــــت  طبیعی،  تولیــــد 
ماندگاری و... مناســــب اســــت، عنوان کــــرد: صادرات 
صیفی جات از اســــتان انجام و 5 هزار تــــن گوجه فرنگی 

شد. صادر  همدان  استان  از 

پلمب یک واحد تجاری غیرمجاز
هگمتانه، گروه خبر همــــدان: یک واحد تجاری غیرمجاز 
مزاحمت  و  بهداشــــتی  ضوابــــط  بــــا  مغایر  فعالیــــت  که 
در محدوده شــــهر همدان داشــــت از ســــوی مدیریت 

پیشــــگیری و رفع تخلفات شهری پلمب شد.
به گزارش هگمتانه، محمد گلشــــن مدیر پیشــــگیری و 
رفع تخلفات شــــهری بیان کرد: پلمــــب این واحد تجاری 
غیرمجــــاز با توجه به رای صادر شــــده از کمیســــیون بند 
20 مــــاده 55 قانون شــــهرداری ها با اخذ دســــتور از مقام 
قضایی توســــط واحد اجرای احکام مدیریت پیشگیری و 
رفع تخلفات شهری و همکاری معاونت خدمات شهری 

منطقه 3 شهرداری همدان اجرایی شد.
 ، وی ادامه داد: تخلف صورت گرفتــــه فعالیت غیرمجاز
مغایر با ضوابط بهداشــــتی و مزاحم در محدوده شــــهر 
همدان بود که طی تشــــریفات قانونــــی منجر به پلمب 

شد. آن 

15 بهمن آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش 
افزوده پاییز 99

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: مدیرکل امــــور مالیاتی 
استان همدان اعالم کرد: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه 
مالیات بــــر ارزش افزوده دوره ســــوم )پاییــــز 99( تا 15 
بهمــــن ماه جاری اســــت. به گــــزارش هگمتانه، محمد 
دلشــــادی با اشــــاره به بخشنامه صادر شــــده از سوی 
رئیس کل ســــازمان امور مالیاتی کشور گفت: مؤدیان 
مالیاتی مشــــمول قانون مالیــــات بــــر ارزش افزوده تا 
پانزدهم بهمن ماه فرصت دارند نســــبت به تکمیل و 

تسلیم اظهارنامه فصل پاییز 99 اقدام کنند.
دلشادی افزود: مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش 
افزوده طبق قانون 15 روز پس از پایان هر فصل است 

اما بر اســــاس مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد 
ملی مدیریت کرونا، مهلت تکمیل و ارسال اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده دوره ســــوم سال 1399 )فصل 
( و سررســــید پرداخت مالیات آن، یک ماه تمدید  پاییز
شــــده اســــت. وی تأکیدکرد: مؤدیان مالیاتی به منظور 
برخورداری از هرگونه تســــهیالت قانونــــی و جلوگیری از 
تعلق جرایم مالیاتی، می بایست از طریق وبگاه عملیات 
الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده با مراجعه به نشانی 
www.evat.ir نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش 
افــــزوده دوره پاییــــز 1399 و پرداخت مالیــــات و عوارض 

متعلقه اقدام کنند.
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5 ایران و جهان

ارائه کارت اعتباری سهام عدالت در هفته جاری
هگمتانه، گروه ایران و جهان: مدیرعامل شــــرکت ســــپرده گذاری مرکزی گفت: در هفته جاری 
به دارندگان ســــهام عدالت کــــه روش غیرمســــتقیم را انتخاب کردنــــد کارت اعتباری پرداخت 

می شود.
حســــین فهیمی درباره نحوه پرداخت کارت های اعتباری ســــهام عدالت، اظهار کرد: اقدامات الزم 
بــــرای پرداخت کارت اعتباری صورت گرفته اســــت، اما به دلیل برخی ایرادات بین بانک و شــــرکت 
سپرده گذاری مرکزی، اعالم عمومی نشد با رفع این مشکل در هفته جاری دارندگان سهام عدالت 

می توانند به واسطه سهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت کنند.
وی ادامــــه داد: بــــا 7 بانک، تعامــــل صورت گرفت و بانک ملی پیشــــگام بــــرای پرداخت کارت های 

اعتباری به پشتوانه سهام عدالت است.
مدیرعامل شــــرکت ســــپرده گذاری مرکزی گفت: در ابتدا ســــهامداران روش غیرمســــتقیم سهام 
عدالت که در ســــامانه ســــجام ثبت نام کردند و احراز هویت شدند درخواســــت بررسی دارایی را به 
شرکت ســــپرده گذاری ارسال و بعد از بررســــی، شرکت ســــپرده گذاری به بانک ارسال و در نهایت 

بانک، سقف تضمین را تعیین می کرد و دوباره به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال می شد.

وی اضافــــه کرد: کارهــــای اداری بین ســــپرده گذاری و بانک ها به صورت دســــتی انجام می شــــد که 
تصمیم گرفتیم تا دارندگان ســــهام عدالت بتوانند با برنامه هوشــــمند بانک ها، درخواست خود را 

ثبت کنند.
فهیمی گفت: دارندگان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کردند باید در سامانه سجام 

ثبت نام کنند و احراز هویت شوند تا بتوانند 60 درصد سهام خود را، دریافت کارت اعتباری کنند.
وی افزود: زمانی که دارنده سهام عدالت درخواست خود را می دهد، شرکت سپرده گذاری مرکزی، 

قیمت پایانی روز قبل سهام را مبنا برای تضمین قرار می دهد.

انعکاس
مراسم تشییع و خاکسپاری پیکرمهرداد میناوند، پیشکسوت پرسپولیس و تیم ملی فوتبال

معاون بنیاد مستضعفان خبر داد؛

احداث 21 هزار واحد مسکونی برای محرومان
بنیــــاد  معــــاون  جهــــان:  و  ایــــران  گــــروه  هگمتانــــه، 
مســــتضعفان انقــــالب اســــالمی گفــــت: بــــا تحقق 3 
هزار میلیــــارد تومان پروژه هــــای بنیــــاد، 21 هزار واحد 
مســــکونی بــــرای محرومان و مســــتضعفان ســــاخته 

می شود.
آغاز پروژه های  محسن منصوری در مراســــم افتتاح و 
محرومیــــت زدایــــی بنیــــاد مســــتضعفان کــــه صبــــح 
روز پنجشــــنبه بــــا حضــــور حجــــت االســــالم محمدی 
گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد، 
گفت: 12 منطقه هدف آبادانی و پیشــــرفت در ســــال 
جاری بــــه 28 منطقــــه افزایش یافت و در ســــال 1400 
نیز قرار اســــت در هر 31 اســــتان یک منطقه آبادانی و 

باشیم. داشته  پیشرفت 
وی گفــــت: در تمامی این اســــتان ها حتی یک کارمند 
نداریــــم و تمامی مأموریت هــــای ما توســــط نیروهای 
مردمــــی پیگیــــری می شــــود که البتــــه با پشــــتیبانی و 
نظارت بنیاد مســــتضعفان اســــت و خروجــــی این امر 

افزایش سرمایه بنیاد خواهد بود.
وی بــــا اشــــاره بــــه اینکه امــــروز شــــاهد افتتــــاح و آغاز 
عملیــــات اجرایــــی بیــــش از 3 هــــزار میلیــــارد تومان 
کشــــور  سراســــر  در  زدایــــی  محرومیــــت  پروژه هــــای 
هســــتیم، گفت: بزرگترین بخش این پروژه ها مربوط 
به مســــکن اســــت که 1,080 میلیارد تومــــان برای آن 

صرف شــــده و همچنین پروژه های مربوط به اشتغال 
269 میلیارد تومان و کمک معیشــــتی نیز 216 میلیارد 

تومان هزینه شده است.
معاون بنیاد مستضعفان با اشــــاره به اینکه با تحقق 
ایــــن 3 هزار میلیــــارد تومان، 21 واحد مســــکونی برای 
محرومــــان و مســــتضعفان ســــاخته می شــــود افزود: 
همچنیــــن 51 مرکز درمانی و ســــالمت احــــداث و 82 

مرکز درمانی و بیمارستانی نیز تجهیز خواهد شد.
به گفته وی 1867 کالس درس در قالب 538 مدرسه 
، بهسازی و تجهیز  ســــاخته و 1260 کالس درس تعمیر
548 کیلومتــــر راه روســــتایی  می شــــوند. همچنیــــن 
نیز احداث، تعمیر و بهســــازی خواهد شــــد و به 330 

آشامیدنی می رسد. آب  روستای محروم 
منصوری گفــــت: 550 میلیارد تومان از این ســــه هزار 
میلیــــارد تومان پروژه بــــه صورت صد درصــــد اجرایی 

شده که امروز افتتاح می شوند.
معاون بنیاد مســــتضعفان افزود: تمــــام این اتفاقات 
از عملکــــرد بنیاد در حوزه اشــــتغال، اقدامات  جدای 
مربوط بــــه کرونا و پرداخــــت وام های قرض الحســــنه 
بوده به طوری که در بخش کرونا در سال جاری 2,500 

میلیارد تومان هزینه شده است.
به گفته منصــــوری، 600 میلیارد تومــــان نیز وام قرض 

الحسنه امسال پرداخت شده است.

درهای موزه هنرهای معاصر بعد از 2 سال باز شد

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: مــــوزه هنرهای معاصر 
تهران بعــــد از بیــــش از دو ســــال تعطیلی بــــه منظور 
مرمــــت و بازســــازی، در نهایت عصر روز پنجشــــنبه 9 
بهمن مــــاه با نمایــــش مجموعه آثار اهدایــــی زنده یاد 
منیــــژه میرعمــــادی، از هنرمنــــدان معاصر ایــــران، به 

صورت رسمی افتتاح شد.
در ابتدای این مراســــم، احســــان آقایــــی؛ رئیس موزه 
هنرهای معاصر تهران اظهار کرد: بســــیار خوشــــحالم 
که بعد از 30 ماه بازســــازی می توانم به شما خیرمقدم 
بگویم. ایــــن تعطیلی بســــیاری از عالقه مندان به هنر 
را منتظر و نگــــران کرده بود. امروز باعث خوشــــحالی 
اســــت که مــــوزه در حالی بازگشــــایی می شــــود که در 
نزدیک ترین حالت به معمــــاری اولیه خود قرار دارد و 
حتی بخش هایی که در این ســــال ها بــــه موزه اضافه 

شده بودند در جریان بازسازی حذف شدند.
او خاطرنشــــان کــــرد: در زمــــان مرمت مــــوزه هنرهای 
معاصــــر تهران فرصت مناســــبی بود تــــا روی گنجینه 
مــــوزه تحقیقاتی انجام شــــود و نتیجه ایــــن تحقیقات 
شــــش جلد کتاب اســــت که چهار جلد تا قبل از عید 
منتشــــر می شــــود. همچنین برنامه های متعددی در 

نظر گرفته شده که به زودی اعالم می شوند.
رئیــــس مــــوزه هنرهــــای معاصــــر تهــــران همچنین از 
تمامی کســــانی که در جریان بازسازی و مرمت، موزه را 

همراهی کردند یاد و تشکر کرد.
فرهنگ  وزیــــر  هنری  معاون  حســــینی،  ســــیدمجتبی 
و ارشــــاد اسالمی در ســــخنانی خاطرنشــــان کرد: موزه 
هنرهای معاصر تهران در جهان و کشور دارای جایگاه 
ممتازی اســــت. یکی از وجوه امتیاز این موزه سرمایه 
اجتماعی ارزشــــمند آن یعنی دوســــتان و دوستداران 
این مجموعه اســــت که در نهایت مهر و مســــؤولیت 
در این ســــال ها به هنــــر معاصر توجــــه کرده اند. موزه 
آثار معاصر  از  هنرهای معاصر تهران یادخانه ای است 
ایران و جهان در قرنی پراتفاق، رنگین و پرحادثه و هم 

. خاطره خانه ای است از مخاطبان عالقه مند و پیگیر
او ادامــــه داد: در این ســــال ها موزه هنرهــــای معاصر 
تهران به دلیل تراکم برنامه هــــا و فعالیت هایی که در 

عرصه تجســــمی فرض خود می دانســــت، رویدادهای 
بسیاری را میزبانی کرد. همین تراکم و توقعات بود که 
باعث شد پاره ای از اقتضائات ضروری را به خود نبیند 
و به وضعیت آن کمتر رســــیدگی شــــود. در این میان 
مــــا از آغاز دولت دوازدهم با دو انتخاب مواجه بودیم؛ 
یکی امتداد و اســــتمرار فعالیت ها و بسنده کردن به 
اصالحات حداقلــــی و دوم پذیرش مســــؤولیت برای 

. انجام اقدامات بزرگتر
حســــینی اظهار کــــرد: به طور کلی شــــاید مســــؤولین 
بــــه تاســــیس داشــــته باشــــند تا به  عالقه بیشــــتری 
، اما فرض ما بــــر این بود که اســــتقرار چنین  اســــتقرار
بنایی ضرورت اجتناب ناپذیری اســــت کــــه باید به آن 
بپردازیم؛ بنابراین راه دشــــوارتر و پرتالطم تر را انتخاب 

کردیم.
که  ایــــن نکته  بیــــان  با  ارشــــاد  معــــاون هنری وزیــــر 
پــــروژه مرمت موزه اختــــالل زیــــادی در فعالیت های 
محتوایــــی ایجاد نکرد، در این زمینــــه توضیح داد: در 
فعالیت های  قلب  تعمیراتــــی،  فعالیت  ماه   32 طول 
موزه تعطیل نشــــد. در این مــــدت ایجاد بخش های 
کاربــــردی  پژوهــــش  و  اســــناد  و  آثــــار  ســــاماندهی 
مشــــغول بودند. همچنین برخط شــــدن ســــامانه و 
ارائه  گنجینه و حرکت به سمت  آثار  آماده سازی نشر 
از دیگر اقدامات  تقویم ســــاالنه فعالیت های مــــوزه 

است. صوت گرفته 
او گفــــت:  خبــــر اهــــدای مجموعــــه ارزشــــمندی از آثار 
هنرمندان معاصر ایران از ســــوی آقای دکتر ناصری و 
همسر مرحوم ایشــــان خانم میرعمادی و بررسی های 
پیوســــته این فراینــــد از دیگر رخدادهایــــی بود که در 
آن مواجه شــــدیم. این اقدام  جریان مرمــــت موزه بــــا 
نشــــان دهنده روحیه وطن دوستی و هنردوستی بود 
و نشــــان داد که چگونه مجموعه داران می توانند فارغ 

از توجه به سود و سودا به فردا بیندیشند.
کید کرد: این مجموعه پرشــــمار فقط برای  حســــینی تأ
مــــوزه و مخاطبــــان تهرانی نیســــت، بلکه در شــــبکه 
نمایش  بــــه  نیز  کشــــور  معاصر  هنرهــــای  موزه هــــای 

می شود. گذاشته 

روحانی:

اگر هر شهری به سمت وضعیت نارنجی یا زرد 
 محدودیت ها اعمال شود

ً
یعا کرد، سر حرکت 

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: رئیس جمهــــور به قرارگاه 
عملیاتی مبــــارزه با کرونا دســــتور داد تا چنانچه مشــــاهد 
شــــد که اســــتان و یــــا شهرســــتانی به ســــمت وضعیت 
نارنجــــی یا حتــــی زرد در حرکت اســــت، ســــریعا اقدامات و 

محدودیت های الزم را اعمال کنند.
، روز  حجــــت االســــالم حســــن روحانــــی رئیــــس جمهــــور
پنجشنبه در جلسه روســــای کمیته های تخصصی ستاد 
ملــــی مقابله بــــا کرونا گفت: امســــال دو پیــــروزی انقالب 
اســــالمی و پیروزی در نبرد با اســــتکبار را جشن می گیریم. 
دولتی که می خواســــت ما رنگ چهلمین سالگرد پیروزی 
انقــــالب را هم نبینیم اکنــــون با خفت و خــــواری از دنیای 
سیاست کنار گذاشته شده و در مقابل ما با افتخار چهل 
و دومین سالگرد پیروزی انقالب مان را هر چند به صورت 

نمادین اما با شکوه، جشن می گیریم.

در گــــزارش قرارگاه عملیاتی ســــتاد ملی مقابلــــه با کرونا بر 
آمادگی اســــتان ها برای برگزاری مراســــم نمادین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی و هماهنگی با رسانه های همگانی 
و به ویژه رســــانه ملی در اســــتان ها بــــرای پخش همزمان 

مراسم 22 بهمن تأکید شده بود.
موضوع روند فعالیت کســــب و کارهای مرتبط با ایام عید 
و اهمیت رعایت دســــتورالعمل های بهداشــــتی از سوی 
این کســــب و کارهــــا، از محورهای گزارش هــــای جداگانه 
کمیته هــــای اقتصــــادی و بهداشــــتی و درمانــــی و قرارگاه 

عملیاتی ستاد بود.
روحانی با اشــــاره به این گزارش تأکید کرد که باید با رعایت 
دقیق دســــتورالعمل های بهداشــــتی، از آغاز موج چهارم 
بیماری کرونا جلوگیری شــــود تا به این ترتیب مســــؤوالن 
ناچار نشــــوند مجــــددا یک سلســــله محدودیت هــــا را در 
شــــهرهایی که در وضعیت نارنجی و یا قرمز قرار می گیرند، 

اعمال کنند.
رئیس جمهور به همه کمیته ها بــــه ویژه کمیته تبلیغات 
و قــــرارگاه عملیاتــــی دســــتور داد که هشــــدارهای الزم در 
خصوص ضرورت رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی 
با هدف حفظ ســــالمتی مردم و تداوم فعالیت های مرتبط 

با معیشت مردم، داده شود.
کمیته بهداشتی و درمانی در ادامه این جلسه نیز گزارشی 
را از اقدامــــات انجــــام شــــده در خصوص تولید واکســــن 

داخلی و روند خرید واکسن از خارج، ارائه داد.
رئیــــس جمهور ابراز امیــــدواری کرد که بــــا اقدامات مؤثر 
انجام شــــده، واکسن ســــاخت داخل بتواند همه مراحل 

تأییــــد کیفی را طی کرده و مجوزهای الزم را کســــب کند و 
از خارج  واکسیناســــیون با واکســــن های خریداری شده 
، طبق جــــدول اولویت های گروه هدف، در ماه بهمن  نیز

آغاز شود.
همچنین در ادامه این جلســــه گزارش کمیته بهداشــــتی 
و درمانی و قرارگاه عملیاتی ســــتاد از بــــروز برخی عالئم در 
خصــــوص خیز بیمــــاری کرونــــا در برخی شــــهرها از جمله 
پایتخت، بررســــی شــــد. در این گزارش ضمن ابراز نگرانی 
از این روند، برای پیشــــگیری از شــــکل گیری موج چهارم 

بیماری راهکارهای الزم ارائه شده بود.
روحانــــی در همیــــن ارتبــــاط به قــــرارگاه عملیاتی دســــتور 
داد بــــه ســــرعت و با دقت بســــیار باال اقدامــــات مؤثری را 
بــــرای گســــترش بازرســــی ها و نظارت ها در رونــــد رعایت 
شیوه نامه ها انجام دهد و چنانچه مشاهد شد که استان 
و یا شهرستانی به ســــمت وضعیت نارنجی یا حتی زرد در 
حرکت اســــت، ســــریعا اقدامات و محدودیت های الزم را 

اعمال کنند.
رئیس جمهــــور اظهار کرد: همگی باید با همکاری یکدیگر 
از ورود کشــــور به موج چهارم بیمــــاری و در نتیجه به خطر 
افتادن ســــالمتی مردم و همچنین ایجــــاد مانع در حرکت 

مثبت اقتصاد کشور و معیشت مردم جلوگیری کنیم.
روحانی در پایان تأکید کرد که می بایست به دقت مراقبت 
کنیم تا از ورود و انتشار وسیع ویروس های جهش یافته 
پیشــــگیری شــــود و همچنین وزارت بهداشت وضعیت 
ویروس در داخل کشــــور و احتمال جهش آن را به دقت 

رصد و کنترل کند.

قالیباف:

تقدیر از اقدام بی درنگ دولت در عمل به مصوبه مجلس درباره غنی سازی

هگمتانــــه، گــــروه ایران و جهــــان: رئیــــس مجلس گفت: 
بــــا توجه به قانون راهبــــردی رفع تحریم کــــه در مجلس به 
تصویب رسید و زمانبندی اجرایی آن درباره غنی سازی20 
درصد به ســــایت فــــردو آمدیم و وظیفه خــــودم می دانم از 
  
ً
دولت عزیز تشــــکر کنم کــــه در اجرای این قانــــون انصافا

لحظه ای درنگ نکرد.
محّمدباقــــر قالیبــــاف، رئیس  مجلس شــــورای اســــالمی 
روز پنجشــــنبه در بازدیــــد از مجتمع غنی ســــازی شــــهید 
شــــهدای  یــــاد  گرامیداشــــت  بــــا  )فــــردو(  علی محمــــدی 
هســــته ای گفت: به همه کســــانی که گمنام در این زمینه 
زحمت می کشند و شــــاید ما آن ها را نشناسیم خداقوت 

می گوییم.
وی ادامه داد: بر اســــاس نظارت میدانــــی و نیز با توجه به 
قانون راهبــــردی رفع تحریم ها کــــه در مجلس به تصویب 
رسید و زمانبندی اجرایی آن درباره غنی سازی20 درصد، به 

سایت فردو آمدیم و وظیفه خودم می دانم از طرف خودم 
و نمایندگان مردم از دولت عزیز تشــــکر کنم که در اجرای 
  لحظه ای درنگ نکرد و هم در بیان و هم 

ً
این قانون انصافا

در عمل امروز شــــاهد بودم که مرحله بــــه مرحله این کار را 
انجام دادند.

رئیس مجلس تصریح کرد: دشــــمن بدانــــد ما مصمم به 
اجرای قانون راهبردی رفع تحریم هســــتیم تا شــــاهد رفع 
کامل تحریم ها باشــــیم. البته صنعت هسته ای در خنثی 

سازی تحریم که گام اصلی است به ما کمک می کند.
افــــزود: همچنیــــن بحــــث نصــــب ســــانتریفیوژهای  وی 
IR2M نیز مســــیر خودش را طی کــــرده و بخش های از آن 
نصب و بخش های دیگر در حال انجام اســــت لذا از همه 

متخصصان تالشگر در این عرصه تقدیر می کنم.
قالیباف گفت: برای برداشتن گام جدی در راستای پیشرفت 
کشور نیازمند پیشران هایی در حوزه های مختلف مسائل 
صنعتی، کشاورزی و اقتصادی هستیم؛ صنعت هسته ای 
مطمئنا یکی از پیشــــران های مؤثر اســــت زیرا این صنعت 

ترکیبی از فناوری و سایر رشته های علمی است.
وی اضافــــه کــــرد: وقتــــی در صنعــــت هســــته ای گامــــی 
برمی داریــــم ایــــن معناســــت که ایــــن صنعــــت می تواند 
پشــــتیبانی برای نیازهای ما در حوزه ســــالمت و درمان به 
خصوص رادیو داروها، روش های تشــــخیص و نیز ســــایر 

حوزه های حیاتی و مرتبط بخش درمان باشد.
رئیس مجلس شــــورای اسالمی گفت: در حوزه کشاورزی 
نیز توجه به صنعت هسته ای می تواند در افزایش تولید، 
حفظ و نگهداری محصوالت کشاورزی برای ذخیره سازی 
و صادرات کمک کند؛ لذا اگر دشــــمن محکم ایســــتاده و 

نمی خواهد کشــــورمان دارای چنین فناوری و بنیه علمی 
در صنعت هســــته ای باشد، ریشــــه در آن دارد که از ایران 

قوی، با استعداد، عالم و دانا ناراحت است.
وی ادامه داد: مجلس شــــورای اسالمی با مصوبه ای که در 
ارتباط با رفع تحریم ها داشــــت، نشــــان داد برای طی شدن 

این مسیر مصمم است.
قالیباف گفت: تمام اقدامات در چارچوب برجام و مبتنی 
بر مواد 36 و 37 است؛ 1+5 به تعهداتشان عمل نکردند 
لــــذا هیچ وظیفــــه ای نداریــــم بــــه تعهداتی کــــه آنها عمل 

نکردند، پایبند باشیم.
وی خاطرنشــــان کرد: در این قانون پیش بینی شــــده هر 
موقع آنها به تعهداتشــــان عمل کنند و شاهد رفع عملی 
تمام تحریم ها، برطرف شــــدن مشــــکالت فــــروش نفت، 
محدودیت های بانکی، تجارت، واردات و صادرات باشیم، 
و این موارد به روال خودشــــان بازگردند، قانون به دولت 
اجازه می دهد گزارش آن را به مجلس شورای اسالمی ارائه 
کند و در آن صورت مجددا بر اساس مواد 36 و 37 برجام 

به تعهدات مان عمل می کنیم.
قالیباف گفت: دشــــمنان مطمئن باشند که ما مصمم بر 
اجرای قانون مذکور هستیم تا شاهد رفع تحریم ها به طور 
کامل باشیم؛ صنعت هسته ای کمک می کند گام مهمی 

در جهت خنثی سازی تحریم ها برداریم.
رئیس مجلس شــــورای اســــالمی گفــــت: باید بــــا مواضع 
و اقدام واحــــد به گونه ای پیــــش رویم که مــــردم در آینده 
بتوانــــد از آســــایش و آرامش بیشــــتری برخوردار باشــــند 
و شــــاهد ایرانــــی قوی همراه بــــا امنیت، شــــادابی، عزت و 

عاقبت بخیری باشیم.

مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع:

تولید بالگرد ملی صبا نیازهای کشور را تأمین می کند
هگمتانه، گروه ایران و جهان: مدیرعامل سازمان صنایع 
هوایــــی وزارت دفاع گفت: بالگرد صبــــا، بالگرد توانمندی 
اســــت که می تواند نیازهای کشور و همچنین کشورهای 

اسالمی و دوست را به بهترین شکل تأمین کند.
امیر خواجه فرد در آیین امضا میثاق نامه شورای راهبردی 
خط تولید بالگرد ملی صبــــا 248، تولید بالگرد ملی صبا را 
در راســــتای حمایت از تولید داخلــــی، اقتدار ملی و حرکت 
در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: اجرای 
این پروژه زمینه ســــاز فعال شــــدن چرخ صنعــــت، ایجاد 
انگیــــزش در تولیدکنندگان و صنعتگران زنجیره تأمین و 

بهبود وضعیت اشتغال خواهد شد.
خواجه فــــرد با اشــــاره به تاریخچه شــــرکت پنها در کشــــور 
گفت: سابقه شرکت پنها به 50 سال قبل بر می گردد و در 
این مدت این شرکت خدمات بسیار ارزشمند و مهمی را 

در عرصه های مختلف ارائه داده است.
وی ادامه داد: ایران بزرگترین ناوگان در منطقه و سومین 
ناوگان از لحاظ تعداد در سطح جهان بعد از ایاالت متحده 
آمریکا و روسیه را دارد و شرکت پنها با تمام محدودیت ها 
و تحریم ها به خوبی توانسته پشتیبانی و تأمین تجهیزات 
و باز آماده ســــازی این ناوگان گســــترده و متنــــوع را انجام 

دهد.
مدیرعامل ســــازمان صنایــــع هوایی وزارت دفــــاع گفت: 
امروز اینجا جمع شــــده ایم تا یک بالگــــرد بومی که مراحل 
مختلف تســــت خود را طی کرده اســــت را برای اســــتفاده 
در سازمان های مختلف ســــامان دهیم تا این توانمندی 
بتواند به نیاز کشور در حوزه بالگردی پاسخ مناسب دهد.
امیــــر خواجه فرد با بیــــان اینکه همه ما برای شــــکل گیری 
آینده تولید، توسعه و به کارگیری یک تولید داخلی نقش 
داریــــم، اظهار کرد: همــــه ما از تولید صحبــــت می کنیم اما 
در هیچ صنعتی اگر خط تولید نداشــــته باشــــیم نمی توان 
به توســــعه و پیشــــرفت پایدار دســــت یافت؛ تولید و به 

کارگیری تجهیزات هوایی مســــئله ای اســــت کــــه همواره 
وجود دارد و بعــــد از تولید هم پشــــتیبانی و ارائه خدمات 

بسیار مهم و قابل توجه است.
وی حمایــــت قانونــــی و تأمیــــن بودجه را برای توســــعه 
صنایــــع بالگــــردی بســــیار مهــــم دانســــت و گفــــت: با 
همــــکاری و پشــــتیبانی و البتــــه گســــترش همکاری ها 
کنار هم جمع  می توان چندین شــــرکت دانش بنیان را 
کرد و تولید بالگرد و تجهیزات مورد نیاز را توســــعه داد 
کــــه این مهم بــــه پشــــتیبانی دولت و مجلس شــــورای 

دارد. نیاز  اسالمی 
مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با اشاره به 
گستره ســــرزمینی و همچنین جغرافیا و آب هوایی متنوع 

گفت: بالگــــرد یکی از نیازهای اساســــی ســــازمان امداد و 
نجات و هالل احمر کشــــور اســــت که با عملیاتی شــــدن 
پــــروژه تولید بالگرد ملی صبا بخش اعظمی از نیاز کشــــور 

تأمین می شود.
امیــــر خواجه فرد تحقیق را الزم توســــعه پایدار دانســــت و 
گفت: امروز توانمنــــدی تولید بالگرد در کشــــور ما وجود 
دارد و بــــا حمایــــت و پشــــتیبانی ســــازمان های متصدی 
می توانیم نیازمندی های کشور در این خصوص را تأمین 
کنیــــم، مــــا باید هلیکوپتــــر امــــدادی و نجاتی را در کشــــور 
توســــعه دهیم و بالگرد صبا بالگرد توانمندی اســــت که 
می تواند نیازهای کشــــور و همچنین کشورهای اسالمی و 

دوست را به بهترین شکل تأمین کند.

ظریف: پول و انباشت سالح 
امنیت نمی آورد

وزیــــر امور خارجه در توئیتی نوشــــت: همســــایگان 
؛ در شــــرایط کنونی این فرصت وجــــود دارد که  عزیز
درباره موضــــوع امنیــــت منطقه ای بازنگــــری کنیم، 
همان گونه که می دانید امنیت را نمی توان با پول و 

انباشت سالح خریداری کرد.
تنها راه برقراری ثبــــات و امنیت، همکاری منطقه ای 
گسترده میان کشــــورهای منطقه است؛ البته ایران 
همواره برای فعال سازی چنین همکاری هایی اعالم 

آمادگی کرده است.

خ ارز  همتی:  از کاهش نر
استقبال می کنیم

رئیــــس کل بانک مرکزی گفت: طرح این موضوع که 
بانک مرکزی تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارد، به هیچ 

عنوان صحیح نیست.
افزایــــش نرخ ارز موجب افزایــــش هزینه های دولت 
اســــت و نفعی از افزایش نرخ ارز از این منظر متوجه 

دولت نیست.
بخشــــی از نوســــانات نرخ ارز روانی اســــت، صادرات 
نفــــت ما علی رغم عدم لغو تحریم هــــا بهبود یافته و 
صادرات نفت نســــبت به پنج ماه پیش بیش از دو 

برابر شده است.

صدور مجوز مصرف واکسن 
روسی کرونا در ایران

سخنگوی ســــازمان غذا و دارو اعالم کرد: در جلسه 
کمیســــیون قانونی تشــــخیص )صالحیت ساخت 
و ورود دارو و مــــواد بیولوژیک( ســــازمان غذا و دارو، 
مجوز مصرف اضطراری واکسن Sputnik V محصول 
شرکت گامالیا روســــیه در فرم محلول فریز شده در 

ایران صادر شد.

تسهیالت سربازان متاهل 
50 درصد افزایش می یابد

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: تسهیالتی برای 
سربازان متأهل اختصاص یافت که این تسهیالت 
50 درصد بیشــــتر از سال گذشــــته پرداخت خواهد 

شد.
بر این اساس، تسهیالت و وام برای سربازان متأهل 
به مبلغ 50 و 100 میلیون تومان با بهره بسیار پایین 

اختصاص خواهد یافت.

کمالوندی: قانون را مو به مو 
اجرا می کنیم

ســــخنگوی ســــازمان انرژی اتمی گفت: قبل از ســــه 
ماه، هزار ماشــــین ســــانتریفیوژ IR2m را نصب شده 
خواهیم داشــــت، همزمان در حــــال تولید و نصب 

این ماشین ها هستیم.
قانــــون را مو به مو اجــــرا می کنیم مجلــــس و دولت 
در مورد خروج از شــــیوه نامه الحاقــــی تصمیم گیری 

می کنند.
اجرای قانون شــــدنی اســــت، قانون در عنوان خود 
آورده اقدام راهبــــردی برای لغو تحریم ها و امیدواریم 

نظر مردم تأمین شود.

روسیه: مخالف بازنگری 
در برجام هستیم

وزارت خارجــــه روســــیه اعــــالم کــــرد: فعالیت هــــای 
هسته ای ایران همچنان تحت نظارت آژانس است.
برای بازگشت به برجام باید ابتدا مشکالت به وجود 
آمده از ســــوی آمریکا از جمله تحریم ها حل و فصل 
شــــود ولی نیــــازی به بازنگــــری در توافق هســــته ای 

نیست.

واکنش انصاراهلل به توقف 
موقت فروش سالح

عضــــو ارشــــد جنبش انصــــاراهلل یمن گفــــت: اقدام 
دولت آمریکا به ریاست جو بایدن در تعلیق موقت 

فروش سالح به عربستان »بازدارنده نیست«.
این اقدام باعث ســــلب مســــؤولیت آنهــــا در قتل 
و کشــــتار و گرســــنگی و محاصره تروریسم مستمر 
آمریکایی، سعودی و اماراتی علیه یمن نخواهد شد.

اذعان سی ان ان به بی اعتباری 
تحریم ها علیه ایران

ســــی ان ان در مقاله ای نوشت: فضای عمومی ایران 
آمریکا به شــــدت بی اعتماد است؛ فشار  نسبت به 
حداکثری مطلقا شکست خورد و فقط به تورم و یک 

تظاهرات منجر شد.
تحریم هــــا دارد بی اثــــر می شــــود ایــــران دارد خود را 
نسبت به تحریم ها بیمه می کند و ریال در حال قوی 

شدن است.
برخی از کشــــورها مانند چین در حال خرید بیشــــتر 

نفت ایران هستند که نمی توان مانع آن شد.
دولت بایدن اهرم فشــــار نــــدارد و فقط با تخفیف در 
تحریم ها می تواند اعتماد جلب کند و اهرم فشار به 

دست بیاورد.

اخبار کوتاه

خبــر



محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/11         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/26

برابر رأی شــماره 13956032600601632-1399/10/24 هیأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی  مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فضل اهلل نوروزی 
فرزند قدرت اله به شــماره شناســنامه 1434 صادره از مالیر  در ششــدانگ یک باب 
واحد  صنعتی به مســاحت 5000 مترمربع قســمتی از اراضی روستای جوراب پالک 
2066 اصلــی واقع در بخش یک مالیر خریداری از مالک رســمی آقای احمد امیری 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

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

م.الف 432
هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/11         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/26

برابر رأی شــماره 1301 مورخه هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهام روحی فرزند نوبت علی به شــماره شناســنامه 
4040128370 صــادره از بهار در یک دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مســاحت 40385/07 مترمربع قســمتی از پالک باقیمانده یک فرعی از 
152 اصلــی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار،  اراضی دســتجرد خریداری از 
مالک رسمی دانشگاه بوعلی سینا همدان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 515

هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/11         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/26

برابر رأی شــماره 1311 مورخه هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهام روحی فرزند نوبت علی به شــماره شناســنامه 
4040128370 صــادره از بهار در یک دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مســاحت 48911/42 مترمربع قســمتی از پالک باقیمانده یک فرعی از 
152 اصلــی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار،  اراضی دســتجرد خریداری از 
مالک رسمی دانشگاه بوعلی سینا همدان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 509
هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/11         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/26

برابر رأی شــماره 1304 مورخه هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محبوبه روحی فرزند نوبت علی به شــماره شناسنامه 
489 صادره از بهار در یک دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعــه زمین مزروعی به 
مســاحت 40385/07 مترمربع قســمتی از پالک باقیمانده یک فرعی از 152 اصلی 
واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار،  اراضی دســتجرد خریداری از مالک رسمی 
دانشگاه بوعلی ســینا همدان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

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

م.الف 512

هادی یونسی عطوف- رئیس ثبت اسناد و امالک بهار
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/11         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/26

برابر رأی شــماره 1308 مورخه هیأت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم روحی فرزند نوبت علی به شــماره شناســنامه 
150 صادره از بهار در یک دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعــه زمین مزروعی به 
مســاحت 48911/42 مترمربع قســمتی از پالک باقیمانده یک فرعی از 152 اصلی 
واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار،  اراضی دســتجرد خریداری از مالک رسمی 
دانشگاه بوعلی ســینا همدان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

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

با ما همراه باشیدم.الف 506

4724 1399    شـــماره  11 بهمن  شـــنبه   

ورزش6

انتصاب جودوکار بهاری به 
عنوان رئیس انجمن ورزشی 

جودو مدارس کشور
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: با حکم حســــین بابوئی، 
رئیس فدراســــیون ورزش دانش آمــــوزی "عبداله 
جعفــــری" جــــودو کار پرافتخــــار شهرســــتان بهــــار 
مدارس  جــــودو  ورزشــــی  انجمن  رئیس  عنوان  به 

شد. منصوب  کشور 
تــــالش برای ارتقــــای جایگاه و ترویج رشــــته جودو 
، حضور فعال در  دانش آموزی در سراســــر کشــــور
محل فدراســــیون یــــا دیگر مکان هــــا و زمان های 
تعیین شــــده برای انجام امور محولــــه، ارائه تقویم 
گزارش فصلــــی، تالش برای  ســــاالنه فعالیت ها و 
توانمند ســــازی نیروهــــای انســــانی مرتبط، نظارت 
و برنامه ریــــزی جهــــت فعال نمــــودن انجمن های 
رئیــــس  وظایــــف  جملــــه  از  و...  اســــتان ها  ورزش 

است. کشور  مدارس  جودو  ورزشی  انجمن 

ابالغ قوانین مقابله با کرونا 
در استخرها

آبی  مناطق زرد حداکثر 30، مناطق 
حداکثر 50 نفر

هگمتانه، گروه ورزش: شــــیوه نامه های بهداشتی 
شد. ابالغ  ورزشی  باشگاه های  و  استخرها 

شیوه نامه  سه  ورزشی،  پزشکی  فدراسیون  رئیس 
بهداشــــتی مقابله با کووید 19 در استخرهای شنا، 
مراکز و باشــــگاه های ورزشی و مراکز تفریحی آبی را 
و  ورزشی  فدراســــیون های  رئیسان  به  نامه ای  طی 
ادارات کل ورزش و جوانان و هیأت های پزشــــکی 

کرد. ابالغ  استان ها  ورزشی 
به دنبال تأیید و ابالغ شــــیوه نامه های بهداشــــتی 
19)کرونا ویروس( فاصله  گام دوم مبارزه با کووید 
کار  الزامات ســــالمت محیط و  گذاری اجتماعــــی و 
در اســــتخرهای شــــنا، مراکــــز تفریحی آبــــی و مراکز 
و باشــــگاه های ورزشــــی از ســــوی علیرضا رئیسی 
درمــــان  بهداشــــت،  وزارت  بهداشــــت  معــــاون 
و آمــــوزش پزشــــکی بــــه معــــاون توســــعه ورزش 
جوانــــان،  و  ورزش  وزارت  حرفــــه ای  و  قهرمانــــی 
فدراســــیون پزشــــکی ورزشــــی این شــــیوه نامه ها 
را ابــــالغ کرد و در اختیار فدراســــیون های ورزشــــی 
و  اســــتان ها  جوانــــان  و  ورزش  کل  ادارات  و 

گرفت. قرار  استان ها  ورزشی  پزشکی  هیأت های 
بــــا  مبــــارزه  دوم  گام  بهداشــــتی  شــــیوه نامه های 
کوویــــد19، فاصلــــه گــــذاری اجتماعــــی و الزامــــات 
ابالغ  شنا«،  »اســــتخرهای  در  کار  و  محیط  سالمت 

شد.
کووید19  کنتــــرل  و  پیشــــگیری  جهت  راهنما  این 
بــــرای مدیــــران، مربیــــان، ورزشــــکاران و مراجعان 
بــــوده و ســــایر قوانیــــن، آیین  اســــتخرهای شــــنا 
نامــــه هــــا، مقــــررات، دســــتورالعمل های مرتبط با 
بهداشــــت محیط و بهداشــــت حرفــــه ای به قوت 

است. باقی  خود 
زنجیره  قطــــع  و  مواجهه  کاهــــش  راه های  از  یکی 
وس، رعایــــت فاصله گذاری اجتماعی  انتقال ویر
اســــت و از جمله مــــواردی که در اســــتخرها باید 
گذاری  فاصلــــه  رعایــــت  داشــــت،  توجــــه  آن  بــــه 
خدمت  از  نفــــر  هر  برای  کــــه  طوری  به  اجتماعــــی 
نظر  در  فضــــا  مترمربع  چهــــار  حداقل  گیرنــــدگان 
گرفتــــه شــــود. فاصلــــه فیزیکــــی مناســــب بیــــن 
کنندگان  مراجعــــه  کارکنان،  از  اعم  افــــراد  تمامی 
بــــه میــــزان حداقــــل دو متــــر رعایت شــــود و در 
متر  دو  حداقــــل  فاصله  کــــردن  صحبت  هنــــگام 
ود افراد بیمار  فاصله وجود داشــــته باشــــد. از ور
شــــنا  اســــتخرهای  به  بیمــــاری  بــــه  مشــــکوک  یا 
وش بلیت به صورت  آید و فر بــــه عمل  ممانعت 
همچنین  شــــود،  انجام  اینترنتــــی  و  ونیــــک  الکتر
با  ملی  کارت  کنتــــرل  بلیــــط  وش  فــــر هنــــگام  در 
اتصــــال به ســــامانه ماســــک انجام و بــــرای افراد 

مبتال بلیط صادر نشــــود.
فعالیــــت اســــتخرهای شــــنا به صورت شــــیفتی و 
حداکثر دو ساعت در هر شــــیفت مجاز و برگزاری 
بــــوده و جمعیت خدمت  گونه تجمــــع ممنوع  هر 
30 نفر و مناطق  گیرندگان در مناطــــق زرد حداکثر 
آبــــی حداکثر 50 نفر اســــت. بــــرای انجــــام نظافت 
و گندزدایــــی اســــتخرهای شــــنا الزم اســــت بیــــن 
سانس ها نیم ســــاعت فاصله در نظر گرفته شود 
شیفت  هر  از  پس  موظفند،  بوفه ها  مســــؤوالن  و 
فعالیــــت، ســــطوح تمــــاس و وســــایل مربوطــــه را 
بایــــد  کننــــد، همچنیــــن  گندزدایــــی  شستشــــو و 
رختکن، دوش و حمام به طور مســــتمر گندزدایی 
شــــود. در عین حال هنــــگام گندزدایی و نظافت، 
ســــالن ها باید خالی از افراد بوده و درها و پنجره ها 
باز گذاشــــته شــــوند و جهت تهویه بهتر هواکش 
نیز روشــــن باشــــد و از ِتــــی مخصوص فقــــط برای 
لودگی وجود  آ امــــکان  که  گندزدایــــی مکان هایی 

شود. استفاده  دارد 
به تازگــــی و به دنبال تأیید و ابالغ شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی گام دوم مبــــارزه بــــا کوویــــد 19)کرونــــا 
ویــــروس( فاصلــــه گــــذاری اجتماعــــی و الزامــــات 
از  کار در »اســــتخرهای شــــنا«  ســــالمت محیــــط و 
ســــوی وزارت بهداشت به وزارت ورزش و جوانان 
این  نیز  ورزشــــی  پزشــــکی  فدراســــیون  و  ارســــال 
فدراسیون های  روسای  به  را  بهداشتی  شیوه نامه 
ورزشی و ادارات کل ورزش و جوانان و هیأت های 

است. کرده  ابالغ  استان ها  ورزشی  پزشکی 

خبــر

تنور لیگ برتر 
فوتبال همدان 

داغ شد
توقف تیم پرستاره شیراک و شکست 

سنگین علم و ادب

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: رقابت هــــای لیگ برتــــر فوتبال 
اســــتان همدان گرامیداشــــت یاد و خاطره سردار شهید 
قاســــم ســــلیمانی در حالی آغاز شــــد که در هفته نخست 
تیم پرستاره شیراک مقابل حریف قدیمی خود به تساوی 
رســــید و علــــم و ادب همدان نیز شکســــتی ســــنگین را 

متحمل شد.
تیم شیراک که امسال به نوعی متمول ترین تیم حاضر در 
لیگ برتر فوتبال استان همدان به شمار می رود، در هفته 
نخست به مصاف تاالروحدت قدیمی ترین تیم حاضر در 

مسابقات رفت.
در شرایطی که خیلی ها تصور پیروزی تیم شیراک با وجود 
برخورداری از کادر و بازیکنان باتجربه را داشــــتند، این بازی 

یک بر یک به تساوی انجامید.
شیراک امسال حمید شــــانه ای را به عنوان سرمربی باالی 
سر دارد و نفراتی نظیر محسن سماوات و حمید سراحچی 

نیز در کادر فنی او حضور دارند.

امــــا این تیــــم بازیکنان ســــابق پــــاس و شــــهرداری نظیر 
مهدی زارعی، امین رحیمی، علیرضا شاهســــوند، پیمان 
احتظاظــــی، تیمــــور شــــکری در کنار ســــتاره های ســــابق 
فوتســــال نظیر وحید شانه ای و امین وکیلی را در ترکیب 

خود دارد.
بازی در شــــرایطی پیش رفت که تیم تاالروحدت با عرفان 
مظاهری یکی از آماده ترین بازیکنان خود به گل رســــید تا 

نیمه اول به سود شاگردان سجاد جعفری به پایان برسد.
اما در نیمه دوم شاگردان حمید شانه ای توانسند با گلزنی 
امین وکیلی از باخت فرار کنند و جدال این دو تیم مدعی 

به تساوی انجامید.
کرده  تاالروحــــدت نیز امســــال بازیکنــــان خوبی جــــذب 
و نفراتــــی همچــــون اصالنی، بیــــات، قائــــدی، یارمطاقلو و 

مظاهری جزو ترکیب این تیم هستند.

دیدار دو تیم به میزبانی ورزشــــگاه شــــهید شمســــی پور 
برگزار شد و استقبال خوبی از این مسابقه شد.

در دیگر دیدار این هفته از مســــابقات تیم صنایع دستی 
اللجین با ســــه گل تیم علم و ادب همــــدان را از پیش رو 

برداشت تا اولین برنده هفته اول مسابقات لقب بگیرد. 
برگزاری این مســــابقات به شکل منظم و بدون حاشیه 

بود.

تشریح آخرین وضعیت انصاریان از زبان پزشک معالج
هگمتانه، گروه ورزش: پزشــــک معالــــج علی انصاریان 
تازه ترین وضعیت این پیشکســــوت فوتبال را پس از 

ابتال به ویروس کرونا تشریح کرد.
محمدرضــــا هاشــــمیان با اشــــاره به آخریــــن وضعیت 
علی انصاریان پــــس از ابتال به ویروس کرونا اظهار کرد: 
مراحل درمان او در حال انجام اســــت. ریــــه انصاریان از 
ابتدای مراجعه به شدت درگیر این ویروس شده بود. 
او تحت تهویه مکانیکی غیر تهاجمی قرار دارد. با توجه 
به میزان درگیری ریه امیدواریم او تحت هیچ شــــرایطی 

تحت تهویه مکانیکی تهاجمی قرار نگیرد.
وی افــــزود: در روزهــــای اخیــــر مطلبــــی از قــــول من در 
رســــانه ها منتشر شــــد مبنی بر اینکه او به نوع جهش 
یافته این ویروس مبتال شــــده اســــت. اصال این بحث 

مطرح نیست و این موضوع را تکذیب می کنم.
 وی گفــــت: انصاریــــان در بیمارســــتان فرهیختگان که 
یکی از مجهزترین آزمایشــــگاه ها است، تحت معالجه 
است، تست پی سی آر گرفته شــــده از وی مثبت بود 

اما نیازی نبود که آزمایش دیگری انجام دهیم.

پزشــــک معالج انصاریان خاطرنشــــان کرد: حداقل 85 
درصد ریه انصاریان درگیر اســــت و اگــــر او تحت تهویه 
مکانیکــــی تهاجمــــی قــــرار نگیــــرد، در دو هفتــــه آینده 

شانس بهبودی وجود دارد.

پس از صعود به مرحله پلی آف لیگ دسته یک کشور

سرمربی بسکتبال اسدآباد استعفا داد
هگمتانه، گروه ورزش: ســــرمربی خانه بسکتبال اسدآباد 
پس از شکســــت تیمش مقابل پاس کامیاران از سمت 

خود کناره گیری کرد.
ســــجاد عطایی در نامه استعفای خود این چنین نوشت: 
»هنگامی که مســــؤولیت فنی باشــــگاه خانه بســــکتبال 
اســــدآباد همدان را پذیرفتم ســــعی کرده بودم که تمامی 
تمرکزم به بسکتبال و پیشرفت این تیم باشد. متأسفانه 
برخــــی از مســــائل از جمله عــــدم حمایت مســــؤولین امر 
موجب شــــده بود که بعضی از فرصت طلبــــان با حربه ای 
نــــه چندان مؤثــــر تمرکــــزم را از مــــن بگیرنــــد اماحمایت و 
پشــــتیبانی کامل کادر فنی آقایان کریم اســــدی و حسین 
شــــفیعی و البته کاپیتان پر تالش و متعصب تیم یاســــر 
زیوری، به همراه هواداران واقعی تیم که در تمامی زمان ها 
با محبت هایشان شرمنده ام می کردند موجب شد تا تیم 
از هم گســــیخته خانه بسکتبال اسدآباد همدان در پایان 

دور دوم مسابقات همچنان در بین مدعیان قرار بگیرد.
در حال حاضر و با توجه به سیاســــت های باشگاه و  تردید 

آنان ترجیح دادم تا با اســــتعفای خود دســــت مســــؤوالن 
باشــــگاه را باز بگذارم تا در انتخاب سرمربی مورد نظر خود 
در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسند تا تیم تا پیش از 

شروع مسابقات پلی آف وارد مشکالت نشود.
موفقیت خانه بسکتبال اســــدآباد همدان آرزوی قلبی ام 
اســــت که امیــــدوارم در پایــــان این مســــابقات بــــه آنچه 

سزاوارش است دست پیدا کند.
از تمامی ارکان باشــــگاه، بازیکنان و کادر فنی کمال تشکر 

و امتنان را دارم«.
عطایــــی در حالی بــــا این نامه احساســــی از شــــاگردان و 
تیمش خداحافظی کرد که تیم خانه بســــکتبال اسدآباد 
بــــا هدایــــت او در گروه دشــــوار الــــف شــــمال لیگ یک 
شــــروعی طوفانی داشــــت، آن ها پس از پیروزی قاطع در 
کرمانشــــاه برابر خانه بســــکتبال  این شــــهر بــــا اختالف 
حــــدود 20 امتیاز در بازی دوم دســــت بــــه کار بزرگی زدند 
و تیــــم قدرتمند کردســــتان را کــــه از کاوان قطبی بازیکن 
نام آشــــنای کردســــتان و دیالن حیدری و دیگر بازیکنان 
خوب و بومی سود می برد، شکست دادند. تیم اسدآباد 
اما در دور برگشــــت هم با یک پیروزی و ســــه شکست از 

گروه الف به پلی آف صعود کرد.
عطایی و شــــاگردانش در آخرین گام برابــــر پاس کامیاران 
)که این تیم هم از بازیکنان زبده و خوبی ســــود می برد( با 
82-76 تن به شکســــت دادند اما با توجه به نتایج خوب 
دور رفــــت، آن ها، پــــس از کردســــتان، کرمانشــــاه و پاس 

کامیاران راهی پلی آف شدند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان:

ضرورت مطالعات عارضه سنجی ترافیکی 
ساختمان های ویژه شهر

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیس کمیســــیون 
خدمات شــــهری حمــــل و نقــــل، ترافیــــک و محیط 
زیســــت شورای اســــالمی شــــهر همدان بر ضرورت 
بررســــی طرح مطالعات عارضه سنجی ترافیکی برای 
صدور پروانه های ســــاختمانی شــــهر همدان تأکید 

کرد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، کامــــران گردان در جلســــه 
مشترک کمیسیون خدمات شهری و کمیته حمل 
و نقل و ترافیــــک مرکز مطالعات شــــورا؛ با موضوع" 
بررسی مسائل ترافیکی ساختمان های ویژه" افزود: 
افزایش ترافیک و معضالت ناشــــی از آن با توجه به 
آمــــار روزافزون افزایش خودروها در شــــهر به یکی از 
دغدغه های مدیریت شــــهری همدان تبدیل شده 

است.
گردان طرح پیشــــنهادی کمیته ترافیــــک و حمل و 
نقل مرکز مطالعات شــــورا مبنی بر انجام مطالعات 
عارضه ســــنجی ترافیکی برای ســــاختمان های ویژه 
شــــهر همــــدان را حائز اهمیــــت دانســــت و افزود: 
پیشــــنهاد مرکــــز طرح علمی اســــت کــــه در صورت 
اجرایــــی شــــدن می تواند مؤثــــر بــــوده و در کاهش 

ترافیک شهر اثرگذار باشد.
گــــردان بــــا بیــــان اینکــــه افزایــــش خودروهــــا باید 
متناسب با گســــترش فضای شــــهری باشد، اظهار 
کرد: براساس آمار به دســــت آمده روزانه حدود 45 
 30 دســــتگاه 

ً
دســــتگاه خودرو در اســــتان و تقریبا

خودرو در شــــهر همدان شــــماره گذاری می شــــود، 
که متأســــفانه معابر شــــهر پاســــخ گوی این حجم از 
افزایش بی رویه خودرو نیست و این در حالی است 
که بــــرای هر خــــودرو حــــدود 40 مترمربع بــــه فضای 

شهری باید اضافه شود.
 ، وی با اشــــاره به اهمیت مباحث ترافیکی در شــــهر
اظهار کــــرد: توجه به این حــــوزه به طرح هــــای کوتاه 
مدت، میان مدت و بلند مدت نیاز دارد که در بحث 
کوتاه مدت مهندسی های ترافیک در نقاطی از شهر 
اجرا شــــده که بر این اســــاس توانســــته ایم مقطعی 
ترافیک را حل کنیــــم اما می طلبــــد برنامه های بلند 
مدتی برای کاهــــش و پیشــــگیری از افزایش حجم 

ترافیک داشته باشیم.
رئیس کمیســــیون خدمات شــــهری شــــورای شهر 
همــــدان اجرای طرح پیشــــنهادی انجــــام مطالعات 
عارضه ســــنجی ترافیکی برای ســــاختمان های ویژه 
شــــهر همدان را ضروری دانســــت و اضافــــه کرد: در 
این طرح پیشنهادی باید ابتدا ساختمان های ویژه 
تعریف و سپس عارضه سنجی انجام شود و این امر 

نیاز به پیوست ترافیکی دارد.
کامران گردان با اشاره به انجام مطالعات طرح جامع 
شــــهری همدان یادآور شــــد: همچنین می توان هم 
زمان طرح عارضه ســــنجی ساختمان های ویژه شهر 
همدان را نیز در این مطالعات جامع شــــهری لحاظ 

کرد.

رئیس کمیســــیون خدمات شــــهری شــــورای شهر 
همــــدان ادامــــه داد: این طــــرح بــــا توجه بــــه اینکه 
ما در شــــورای شــــهر و مدیریت شــــهری ایــــن دوره 
رویکردمــــان کیفی ســــازی، عمل به طــــرح تفصیلی 
و تصمیــــم ســــازی از مســــیر کارشناســــی و توجه به 
مطالعــــات اســــت می تواند یک تصمیــــم مهم برای 

شورای شهر باشد.
الیاسی: ضرورت تشــــکیل کمیته راهبردی و  �

ح عارضه سنجی ترافیک مطالعات برای طر
رئیس کمیته حمل و نقل و ترافیک مرکز مطالعات 
و پژوهش های شــــورای شــــهر همدان نیــــز در این 
جلسه به تشریح طرح پیشــــنهادی انجام مطالعات 
عارضــــه ســــنجی ترافیکی شــــهر همــــدان پرداخت 
و گفــــت: دلیــــل یکــــی از مهم تریــــن مشــــکالت و 
چالش هایــــی که این روزهــــا با آن مواجه هســــتیم 
این اســــت که بعضا ساخت و ســــازها بدون انجام 

مطالعات ترافیکی بوده است.
محمدرضا الیاســــی با اشــــاره به اینکه تنها به صرف 
اینکــــه یــــک پیوســــت ترافیکــــی داشــــته باشــــیم 
مشــــکالت حل نمی شــــود، افزود: این موضوع زیاد 
مــــورد توجه واقع نشــــده و یکی از دالیــــل اصلی آن 
این است که پشتیبانی برای اجرایی کردن پیوست 
ترافیکــــی نداریم بــــر این اســــاس موضــــوع عارضه 
کمیته  در  ویــــژه  ســــاختمان های  ترافیکی  ســــنجی 

حمل و نقل مرکز مطالعات مطرح شده است.
وی بــــا بیان اینکــــه انجام مطالعات عارضه ســــنجی 
ترافیکی نیازمند مصوبه شــــورا و پیگیری شهرداری 
اســــت، اظهار کــــرد: کمیته ترافیک مرکــــز مطالعات 
شورا این آمادگی را دارد که در راستای تحقق این امر 

به شهرداری کمک کرده و کار را به سرانجام برساند.
الیاســــی تشــــکیل کمیته راهبردی عارضه ســــنجی 
ترافیکــــی را ضروری دانســــت و یادآور شــــد: اعضای 
کمیته راهبردی عارضه سنجی ترافیکی را نمایندگان 
 ، شــــهر شــــورای  جملــــه  از  مرتبــــط  دســــتگاه های 
شــــهرداری، نیروی انتظامی، شهرســــازی، ســــازمان 

نظام مهندسی و استانداری تشکیل خواهد داد.
وی با بیان اینکه مباحــــث ترافیکی از ضوابط اصلی 
برای صدور پروانه ســــاختمانی اســــت، یادآور شــــد: 
بعضــــی از ســــاختمان های ویــــژه شــــهر در مباحث 
ترافیکــــی تأثیر بســــزایی دارنــــد که باید مــــورد توجه 
واقع شــــوند و طرح عارضه ســــنجی ترافیکی در این 

خصوص کمک کننده است.

قدردانی مدیرکل از دست اندرکاران 
هیأت شنا و شیرجه همدان

هگمتانه، گروه ورزش: حمید ســــیفی مدیــــر کل ورزش و جوانان 
اســــتان همدان در جمع ورزشکاران شنای استان همدان حضور 
یافت. ســــیفی در این دیدار ضمن قدر دانی از زحمات مسؤولین 
شــــنای اســــتان حضور خانواده ها را در کنار فرزندان شــــناگر خود 
قوت قلبــــی عظیم و حمایتی ارزشــــمند دانســــت و این حمایت 

خانواده ها از فرزندان خود را قابل تقدیر دانســــت که خود انگیزه 
کار کردن مسؤولین و مربیان زحمتکش  این ورزش را دوچندان 
می کند. مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان در پایان ضمن تشکر از 
بختیاری رئیس هیأت شــــنا و جلیلوند دبیر هیأت شنا از زحمات 
جمال جنانی مربی زحمتکش شنای استان همدان با اهدای لوح 
تقدیری تجلیل به عمل آورد. در مراسم حضور مدیر کل ورزش و 
جوانان استان در جمع خانواده شنای همدان محرم روزبه معاونت 

ورزشی استان همدان نیز حضور داشت.

« رئیس جدید هیأت همگانی  »صفری تبار
فامنین شد

هگمتانه، گروه ورزش: شورای ورزش همگانی شهرستان فامنین به ریاست سید 
مجید شماعی فرماندار و با حضور اعضای عضو شورای ورزش همگانی شهرستان 
برگزار شد. دراین جلسه حسن ترابی سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان 
فامنیــــن ضمن قدردانی و تشــــکر از اعضای حاضر در جلســــه اظهــــار کرد: ورزش 
همگانی یکی از شاخصه های توسعه یافتنی ملت ها و جوامع محسوب می شود 

و به مشــــارکت و همکاری دستگاه های دولتی نیازمند است و مهمترین اهداف 
از ترویج ورزش همگانی افزایش سالمت جامعه، ایجاد نشاط در میان شهروندان 
اســــت. وی در ادامه افزود: بــــرای ارتقا و توســــعه ورزش همگانی و همگانی کردن 
ورزش باید از تمام ظرفیت های شهرستان بهره برد و مسئله ای که اهمیت ویژه ای 
دارد و مسؤولیت ما را ســــنگین می کند فرهنگ سازی ورزش همگانی است. در 
پایان این جلســــه میثم صفری تبار به عنوان رئیس هیــــأت ورزش های همگانی 
شهرستان فامنین منصوب و از زحمات و تالشهای پنج ساله حاج حسین رجبی 

رئیس سابق هیأت ورزش های همگانی شهرستان فامنین تقدیر به عمل آمد.
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7 پزشکی 
و سالمت

ارده با شیره انگور درمانی برای ام اس
هگمتانه، گروه پزشــــکی و ســــالمت: متخصصان طب ســــنتی توصیه می کنند افراد برای درمان بیماری ام 
اس صبح هــــا ارده با شــــیره انگور میل کنند. همچنین مصرف روزانه 5 الی 7 عدد خرما، شــــربت عســــل و 
شــــربت زنجبیل برای بیماران مبتال به ام اس مفید خواهد بود. به نوشته ایمنا، فرد دارای ام اس همه عالئم 
یا نشــــانه های عصب شــــناختی را دارد که رایج ترین این نشانه ها مشکالت دســــتگاه عصبی خودگردان، 
دیداری، حرکتی و حسی است. عالئم خاص از طریق محل های زخم در دستگاه عصبی مشخص می شوند و 
شامل کم بساوایی یا خواب رفتگی مانند مور مور شدن، اسپاسم، ضعف عضالت، واکنش های غیرارادی، 

گرفتگی عضالت یــــا ناتوانی در حرکت، ناتوانــــی در هماهنگی و تعادل، ناهماهنگی عضالت، مشــــکل در 
صحبت کردن یا دیسفازی، مشــــکالت دیداری، احساس خستگی، درد شــــدید یا درد مزمن و مشکل در 
کنترل ادرار و مدفوع اســــت. این بیماری در کشــــور و جوامعی که بیشــــتر از فلفل و گرمی مصرف می کنند 
خیلی کم به چشم می خورد؛ چراکه ام اس بیماری سردی و پیشرونده است. این بیماری گاهی زمینه بلغمی 
و گاهی زمینه صفراوی دارد. زمانی که سرده رسوب کرده و تبدیل به سودا می شود ماده بلوری ایجاد می کند 
که به آن پالک می گویند. این ماده مثل آبی اســــت که یخ زده شده است و اگر اعصاب چشمی را درگیر کند 
اختالالت چشمی بروز می کند اگر اعصاب حرکتی را درگیر کند اختالل حرکتی رخ می دهد، اما باید این پالک 

را ذوب کنیم. متخصصان طب ســــنتی توصیه می کنند افراد برای درمان بیماری صبح ها ارده با شیره انگور 
میل کنند. همچنین مصرف روزانه 5 الی 7 عدد خرما، شــــربت عسل و شربت زنجبیل برای بیماران مبتال 
به ام اس مفید خواهد بود. به طور معمول افرادی که دارای طبع ســــردی هســــتند بیشتر مستعد ابتالء به 
بیماری ام اس خواهند بود و درمان این افراد با خوردن گرمی حاصل می شــــود. وقتی که گرمی به بدن آن ها 
وارد شــــد بهتر است در مرحله بعد ترکیبی از سودازاها مانند سکنجبین را صبح و شب مصرف کنند. برای 
درمان این دسته از افراد خوردن گرمی ها، روغن مالی مالج سر با روغن کنجد یا سیاه دانه، بادکش گرم کمر 

، دو تا چهار ماه حجامت گرم و حجامت عام پیشنهاد می شود. یک روز در میان، ماساژ مداوم سر

هگمتانه گزارش می دهد؛

بیماران ام اس 
جامانده از تحصیل و ازدواج

روند افزایشی بیماران ام اس طی سال جاری در همدان
هگمتانه، گروه پزشکی و سالمت - زهرا ذوالفقاری: ام اس، 
بیماری که دستگاه ایمنی بدن به بافت های خودش حمله 
می کند و متأســــفانه بیشــــتر قشــــر جوان جامعــــه را درگیر 
می کند و ســــاالنه به تعداد این بیماران افزوده می شود به 
طوری که طی ســــال جاری 170 بیمار جدید به آمار بیماران در 
همدان اضافه شده است، و در کنار مشکالت بسیاری که 
عــــوارض این بیماری بروی بیماران می گــــذارد، این بیماران 
به دلیل شــــرایط جســــمی ناچار به رویارویی با مشــــکالت 
اجتماعی بســــیاری هســــتند که تحمل درد و رنج بیماری را 

برای آنها سخت می کند.
بیماری هــــای التهاب دســــتگاه عصبی کــــه معروف ترین 
آنها ام اس اســــت مغز و نخاع را درگیــــر می کنند و در جوامع 
مختلف به ویژه ایران درحال گســــترش اســــت، در40 سال 
گذشــــته ایران جزء مناطق کم خطر به لحاظ ابتال به بیماری 
ام اس قرار داشت. اما در سال های اخیر ایران به لحاظ ابتال 
به این بیماری به مناطق خطر متوســــط تبدیل شده و حتی 

برخی از نقاط کشور به مناطق پرخطر تبدیل شده اند.
براســــاس آمار اعالم شــــده که در خبرگزاری ایرنــــا آمده، هم 
 ، ، تبریز اکنون ام اس در شــــهرهایی مانند اصفهان، شــــیراز

تهران، اراک، مشهد از شیوع باالیی برخوردار است.
 
ً
اگر چه علل بیماری های التهاب عصبی مانند ام   اس تقریبا
ناشناخته هستند اما می دانیم که عوامل مختلفی در ایجاد 
این بیماری ها دخیل هســــتند که از آن جملــــه می توان به 
صنعتی شــــدن، زندگی ماشــــینی، شهرنشــــینی، استرس، 

تغذیه ناسالم و وجود امواج رادیویی اشاره کرد.
*استرس از عوامل ایجاد ام اس

در گذشــــته فقط بیماری ام. اس جــــزء بیماری های التهاب 
دستگاه عصبی قرار داشت اما اکنون بیماری های مختلفی 
نظیر پارکینســــون، اضطراب، افسردگی، سکته های مغزی، 
تشــــنج، ســــردردها و اختــــالالت حرکتــــی در این زمــــره قرار 

می گیرند.
اســــترس و تنش های روزانه یکی از عوامــــل مهم در ایجاد 
بیماری های التهاب دســــتگاه عصبی نظیر ام اس است و 
تحقیقات نشــــان داده که هر چه به ســــوی مدرنیته شدن 
پیش برویم و ارتباط انسان ها با طبیعت کمتر شود، شاهد 
ابتالی بیشــــتر به بیماری هــــای التهاب دســــتگاه عصبی 
خواهیم بود همان گونه که اکنون در جوامع شهرنشــــین 
بیماری ام اس بیشــــتر از جوامع روستایی شیوع دارد و این 

آمار در زنان بیشتر از مردان است.
برخــــی از بیماران مبتــــال به ام اس در خصوص مشــــکالت 
این بیماران می گویند، با اینکه سازمان غذا و دارو در زمینه 
تأمین داروها برای آنها کمک هایی در نظر گرفته اســــت اما 
گران بودن داروها و پیچ وخم های بروکراسی اداری بیماران 

را اذیت می کند.
زهــــره مادر دو فرزند که سال هاســــت با ایــــن بیماری درگیر 

است.

وی در گفتگــــو بــــا خبرنــــگار هگمتانه گفــــت: گاهی چنان 
بیماری شــــدت پیدا می کند که باید مدت ها در بیمارستان 

بستری شوم.
وی که از همســــرش جدا شــــده افزود: با وجود این بیماری 
ناچار شــــدم دو فرزندم را بزرگ کنم و اگر حمایت پدرم نبود 
نمی توانســــتم از پس هزینه ها بــــر آیم، متأســــفانه دولت 
حمایتــــی از ما نمی کنــــد و روز به روز هزینه هــــا باالتر می رود، 
و در این شــــرایط بد اقتصادی مشــــکالت باعث می شــــود 

پیشرفت بیماری زیاد شود.
نگار دختر 27 ســــاله که به ام اس مبتال شده نیز از رنج هایی 
که این بیمــــاری به او تحمیــــل کرده به خبرنــــگار هگمتانه 
گفت: دوســــت داشــــتم ادامه تحصیل بدهم و دانشگاه 
بروم اما ایــــن بیماری و شــــرایطی که برایم فراهــــم آورد این 

امکان را از من گرفت.
نگار افزود: دختران و پسران جوانی را می شناسم که به این 
بیماری مبتال هستند و هیچ وقت شانس ازدواج نخواهند 
داشت، این بیماری با تأثیری که بر جسم فرد می گذارد این 

امکان را از آنها گرفته است.
یک بیمار دیگر مبتال به ام اس نیز که تنها زندگی می کند و 
راه رفتن او به سختی انجام می شود و با توجه به بی حسی و 
ســــنگینی که بر اثر بیماری در دست و پاهایش وجود دارد 
عمال توان انجام بســــیاری از کارهایش را ندارد و خواسته او 

تأمین یک پرستار است تا کارهای روزانه اش را انجام دهد.
این بانــــوی مبتال بــــه ام اس افــــزود: تأمین ویلچــــر و حتی 
واکر نیازمند هزینه های فراوان اســــت و انجمن در صورت 
حمایت و تحویل ویلچر از بیمار چک با مبلغ قیمت ویلچر 
می خواهــــد که اغلب بیمــــاران فاقد چک هســــتند و عمال 

حمایتی از بیمار نمی شود.
وی ادامه داد: بیماران ام اس باید تا پایان عمر تحت درمان 
باشــــند و عمدتا هزینه های درمانی که داروی ایرانی باشــــد 
توسط سازمان های مرتبط دولتی رایگان است اما داروهای 

خارجی گران و در صورت تشدید تحریم کمیاب می شود.
یک بیمار دیگر ام اس گفت: بــــه دلیل بیماری ام اس قادر 
به کارکردن نیست و از دست دادن شغل، نداشتن درآمد، 
هزینه هــــای ایاب و ذهاب، برای درمــــان زندگی را به خانواده 

سخت کرده است.
کرختــــی مکرر دســــت و پــــا، ضعــــف گاه بــــه گاه و بی دلیل 
عضالت بدن، تاری دید و ایجاد حالت غیر متعارف دوگانه 
بینی یا دوبینی و دیدن سایه در کنار هرآنچه که فرد می بیند؛ 
این نشــــانه ها عالئم بیمــــاری گرگ خفته یا همــــان ام اس 

است.
مدیرعامــــل انجمن حمایت از بیمــــاران ام اس در گفتگو با 
خبرنگار هگمتانــــه با بیان اینکه یک هــــزار و 650 نفر بیمار 
تحت پوشــــش انجمن هستند، اظهار کرد: طی سال جاری 

170 بیمار جدید به این آمار افزوده شده است.
هاجر فهیمی در ادامه با اشاره به اینکه تعداد بیماران ام اس 

روند افزایشی دارد، عنوان کرد: تغذیه، اضطراب، استرس، از 
دالیل ایجاد این بیماری شناخته شده است.

وی با اعالم اینکه بیماری ام اس گروه ســــنی 20 ســــال تا 40 
ســــال را درگیر می کند، عنوان کرد: گروه ســــنی جوان درگیر 
این بیماری می شوند و خانم ها 4 برابر آقایان به ام اس مبتال 

می شوند.
این مســــؤول تهیه دارو های خارجی را از عمده مشــــکالت 
این بیماران دانســــت و اضافه کرد: داروهای خارجی هزینه 
باالیــــی دارد و بیمــــاران در تأمیــــن هزینه های تهیــــه دارو با 

مشکل مواجه هستند.
فهیمی با تأکید بر اینکه ایــــن داروها برای جلوگیری از روند 
پیشرفت بیماری ضروری است، تصریح کرد: هر بیمار برای 
تهیه این داروها حداقل 400 هزار تومان نیاز دارد در حالی که 

اکثر این بیماران با مشکل مواجه هستند.
وی در خصــــوص حمایت هــــای انجمــــن ام اس از بیماران 
گفــــت: انجمن درآمــــدی ندارد و هر چه که کمک می شــــود 
هم از خیرین و نیکوکاران است و متأسفانه تعداد خیرین 
انگشت شمار است و این شرایط بد اقتصادی و گرانی ها بر 

درآمد انجمن هم تأثیر گذاشته است.
این مسؤول با بیان اینکه کمک های انجمن موقتی است 
و مستمر نیســــت، بیان کرد: معرفی نامه برای دریافت وام، 
تهیه وسایل کمک حرکتی مثل واکر و ویلچر و..، معرفی به 
مراکز مشاوره، توزیع بســــته های معیشتی در زمان شیوع 

کرونا از جمله حمایت های انجمن است.
فهیمی با اشاره به اینکه علت دقیق این بیماری نامشخص 
است، تصریح کرد: ساالنه حدود 10 درصد به تعداد بیماران 
افزوده می شــــود و این در حالی است که قشر جوان به این 
بیماری مبتال می شوند که در سن مفید قرار دارند و در زمینه 
تحصیل و ازدواج و کار مشکل دارند و اغلب آنها از تحصیل 

و ازدواج جا می مانند.
وی با اشــــاره به اینکــــه این بیماران در مورد اشــــتغال نیز با 
مشــــکل روبرو هستند و به دلیل شــــرایطی که دارند بیکار 

و جویــــای کار هســــتند، عنــــوان کرد: ایــــن بیمــــاران با این 
مشکالت از لحاظ عاطفی و روحی آسیب می بینند و همین 
موضوع باعث تشدید بیماری می شــــود و متأسفانه بیمار 

زمین گیر می شود.
فهیمی با اشــــاره به اینکــــه مراکز دولتی تــــا کنون کمکی به 
انجمــــن نداشــــتند، گفت: خیریــــن می تواننــــد کمک های 
خــــود را به شــــماره حســــاب ســــپهر صــــادرات به شــــماره 
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واریز کنند.
رئیس انجمن ام اس همــــدان نیز هدف اصلی این انجمن 
را افزایش و ارتقا ســــطح ســــالمتی بیماران مبتــــال به ام اس 
(،یک  دانست و افزود: بیماری ام اس )مولتیچیل اسکلروز
بیماری مغزی نخاعی است که عصب مغز را درگیر می کند و 

باعث تخریب غالف ملین مغز می شود.
مهردخت مــــزده، ادامــــه داد: گــــروه ســــنی 20 تــــا 40 ســــال 
بیشــــترین آمــــار ابتال به این بیمــــاری را به خــــود اختصاص 
داده اند؛ به طوری که می تــــوان گفت نزدیک 70 تا 90 درصد 
بیماران را قشــــر جــــوان و تحصیل کرده در بــــر می گیرد و به 
ندرت ســــنی کمتر از 20 ســــال و بیشتر از 40 ســــال به این 

بیماری مبتال می شوند.
وی اضافه کرد: علت بیماری ام اس تاکنون مشخص نشده 
و در حال حاضر درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد 
اما چیزی که خیلی مهم اســــت ارثی بــــودن و ژنتیکی بودن 
این بیماری تاکنون اثبات نشــــده و ازدواج و بــــارداری برای 

بیماران ام اس منع پزشکی ندارد.
ام آر آی،  پزشــــکی،  اولیــــه  معاینــــات  کــــرد:  اظهــــار  مــــزده 
سیتی اســــکن از مغز و نخاع، آزمایش خون یا مایع نخاعی و 
نوار مغز و نوار عصب بینایی از راه های تشــــخیص بیماری 

ام اس محسوب می شوند.
وی عنوان کرد: تاری دید، دوبینی، بی حسی اعضا، احساس 
مور مور شــــدن و خــــواب رفتگی، درد شــــدید در بدن، فلج 
شــــدن قســــمتی از انــــدام )مثل دســــت ها و پاهــــا( یا یک 

قسمت از بدن از عالئم بیماری ام اس به شمار می آیند.
وی بیان کرد: از مهمترین عوامل تشــــدید بیماری ام اس 
می تــــوان به خســــتگی و افســــردگی، تنش هــــای روحی و 
روانی، استرس، گرما و اســــتفاده کردن از غذاهایی با مزاج 

سرد اشاره کرد.
وی بــــه نیازهای بیماران ام اس اشــــاره کــــرد و گفت: همه 
ویتامین هــــا و امگا3 مخصوصا ویتامین دی، اســــتراحت 
به موقع برای بیماران حین کار کردن و آماده کردن فضایی 
آرام و بدون استرس، استفاده کردن از کالس های ورزشی 
مانند یوگا، شــــنا و پیــــاده روی و دارو درمانی که تحت نظر 
پزشــــک معالج ارائه می شود از مهمترین نیازهای بیماران 

ام اس است.
، در  پیمانــــه رحمانی، روابــــط عمومی جمعیــــت ام اس نیز
گفــــت و گویــــی مشــــکالت اجتماعــــی بیمــــاران ام اس را 
اشتغال، ازدواج، مســــائل اقتصادی، فرهنگی و تحصیلی 
دانست و گفت: خیلی از بیماران بخاطر عدم سالم سازی 
و مناسب سازی فضاهای دانشگاهی از دانشگاه انصراف 

می دهند.
وی گفت: اشتغال یکی از مشــــکالت مهم بیماران ام اس 
اســــت، وقتی که برچســــب این بیمــــاری به فــــردی خورده 
می شود دیگر توانمندی ها و تحصیالت و استعدادهایش 

کنار گذاشته می شود و استخدام نمی شود.
این مسؤول تصریح کرد: مشکل دیگر این است که بیمار 
اگر بخواهد ازدواج کند بیماری خود را نمی تواند پنهان کند و 
خیلی از خانواده ها با این افراد وصلت نمی کنند، اگر بســــتر 
اقتصادی خانواده مهیا باشد، هر خانواده می تواند از بیمار 
خود مراقبت کند، اما بعضی از خانواده ها توان نگهداری از 

بیمار خود را ندارند.
رحمانــــی اظهار کــــرد: در حال حاضــــر هم داروهــــای گران 
قیمــــت داریم و هــــم داروهای ارزان قیمــــت، ولی بیماران 
داروهایــــی را که خارجی هســــتند و مبلغ باالیــــی دارند به 

سختی تهیه می کنند.

بهترین و بدترین مواد غذایی برای مبتالیان به ام اس
هگمتانــــه، گروه پزشــــکی و ســــالمت: از نظر بســــیاری از 
متخصصان، عالئم و پیشــــرفت بیماری ام اس با مصرف 
، کاهش  برخــــی غذاهای مناســــب و حــــذف برخی دیگــــر
یافته و نشــــان می دهد که این تغییــــر در برنامه ی غذایی 
به بیمــــاران ام اس کمک می کند تا کیفیــــت زندگی خود را 

بهبود بخشند.
به نوشــــته تبیان، شیوع بیشــــتر ام اس در بیماران مبتال 
به کمبود ویتامین دی مشــــاهده می شــــود. منبع اصلی 
ویتامین دی نور مستقیم خورشید است. برای جلوگیری 
از پیشــــرفت و یا کند شــــدن بهبــــود این بیمــــاری از مواد 
غذایی غنی شــــده با ویتامین دی بیشــــتری بخورید و یا از 

مکمل ویتامین دی استفاده کنید.
گوشت های بدون چربی �

اگر می خواهید گوشــــت را به رژیم غذایــــی خود وارد کنید، 
مرغ های ارگانیک، بوقلمون یا قســــمت های بدون چربی 
گوشت در حد اعتدال، انتخاب های خوبی هستند. دکتر 
روی ســــوانک و همچنین دکتر جان مــــک دوگال توصیه 
می کنند ســــطح چربی را زیــــر 20 گرم در روز نگــــه دارید؛ زیرا 
تحقیقاتشان نشــــان می دهد دریافت بسیار کم چربی در 
رژیم غذایی می تواند پیشرفت بیماری را در برخی بیماران 

متوقف کند.
غالت کامل �

خوردن غالت کامل به جای آرد تصفیه شــــده یا کیک های 
 ، ، حفظ قند خون پایدار فرآوری شــــده باعث افزایش فیبر
بهبود عادات ســــالم روده و کمک به رفع خســــتگی در ام 
اس می شــــود. جو، برنج قهوه ای و کینوآ نمونه های خوبی 
از غالت کامل و سبوس دار هستند که می توانید در رژیم 

غذایی خود بگنجانید.
میوه های تازه �

یبوست در افراد مبتال به ام اس دیده می شود. انواع میوه ها 
را برای دریافت فیبر بیشتر به منظور افزایش حرکت روده ها 
و جلوگیری از یبوســــت میل کنید. عالوه بــــر این، خوردن 
غذاهــــای کامل مانند میوه به جای قندهای تصفیه شــــده 
می تواند به تثبیت قند خون و مبارزه با خستگی نیز کمک 
 میوه های 

ً
کنــــد. نکته ی دیگر ایــــن که میوه ها مخصوصــــا

قرمــــز و بنفش حاوی آنتی اکســــیدان هایی هســــتند که با 
رادیکال های آزادی که ممکن است موجب تخریب میلین 

شوند، مبارزه می کنند.
سبزیجات �

، اسفناج، کلم، کلم بروکلی، کلم برگ،  سبزیجات برگ سبز
مواد غذایی ُپر فیبری هســــتند که به رفع یبوست کمک 

کــــرده و قند خــــون را تثبیــــت می کنند. یک رژیــــم غذایی 
لبریز از ســــبزیجات به حفظ وزن ســــالم و جلوگیری از بروز 
سایر بیماری های مزمن مانند دیابت و بیماری های قلبی 
عروقی کمک می کند. رژیم غذایی کم چرب و پر فیبری که 
توسط دکتر "روی ســــوانک" توصیه می شود با استفاده از 
سبزیجات و یک رژیم غذایی که اکثر آن را گیاهان تشکیل 
می دهــــد و چربی هــــای حیوانی در آن بســــیار کم اســــت، 

محقق می شود.
ماهی های چرب �

میزان مصــــرف ماهی های حاوی امگا 3 مانند ســــالمون، 
ســــاردین، ماهی تن، ماهی قزل آال و ماهــــی خال مخالی را 
افزایش دهید. آن ها اســــیدهای چرب خوبــــی دارند که از 
التهــــاب جلوگیری می کننــــد و برای متعادل کــــردن رژیم 
غذایی ما که معمواًل از نظر اســــیدهای چرب امگا 6 بیشتر 
اســــت، مفید هســــتند. عدم تعادل بیش از حد نســــبت 
اســــیدهای چرب امگا 6 به امگا 3 می توانــــد باعث فعال 

شــــدن بیش از حد سیســــتم ایمنی بدن شود و این یک 
معضل در مولتیپل اســــکلروز اســــت. البته از آنجایی که 
طب ســــنتی ســــردمزاجی را عامل ابتال بــــه ام اس می داند 
بهتر است هنگام تهیه ی ماهی از ادویه های گرم و خشک 
اســــتفاده کنید و بعد از آن هم از مــــواد غذایی با طبع گرم 

مانند خرما و چای زنجبیل استفاده کنید.
روغن های گیاهی �

به جای روغن های اشــــباع شــــده مانند کــــره یا روغن های 
قنادی از روغن زیتون، روغن شــــاهدانه یا روغن بذر کتان 
استفاده کنید. این روغن ها دارای چربی های اشباع نشده 
ســــالمی هســــتند که بــــه کاهــــش کلســــترول و کاهش 

التهاب کمک می کنند.
زردچوبه �

مولتیپل اســــکلروزیس نوعــــی بیماری اســــت که باعث 
ایجاد التهاب و آســــیب در مســــیرهای عصبی می شــــود. 

خوردن غذاهایی که التهــــاب را متوقف می کنند می تواند 
به کاهــــش عالئم بیمــــاری  ام اس کمک کــــرده و احتمااًل 
آن جلوگیری  کند. زردچوبه ادویه ای اســــت  از پیشــــرفت 
که به دلیل داشــــتن عنصر کورکومین، بــــا التهاب مبارزه 
می کند. در تحقیقی که در دانشگاه وندربیلت انجام شد، 
مشخص شد تزریق زردچوبه به موش ها باعث کاهش یا 
 EAE حذف عالئم یک بیماری شــــبیه ام اس به نام بیماری

یا همان آنسفالومیلیت تجربی خود ایمن می شود.
آووکادو �

آووکادو ماده غذایی دیگری است که خواص ضدالتهابی 
فراوانی دارد. فیتواســــترول های آووکادو حاوی ســــرکوب 
کننده های التهاب هســــتند. آن ها همچنین منبع خوبی 
از چربی های اشــــباع نشده سالم هســــتند و می توانند به 
کاهش خطــــر ابتال به بیماری های قلبی کمک کنند. اگر در 
جایی زندگی می کنید که به آن دسترســــی دارید، از مصرف 

آن غافل نشوید.

زنجبیل �
در یــــک مطالعــــه در ســــال 2013، مشــــخص شــــد عصاره 
التهابــــی  عصبــــی  ضــــد  ویژگی هــــای  دارای  زنجبیــــل 
فوق العــــاده ای اســــت. یک ریشــــه صاف و محکــــم آن را 
انتخــــاب کنیــــد و یک یــــا دو قطعــــه از آن را به چــــای مورد 
عالقه تان اضافه کنید، یا آن را به ســــاالد و دسرتان اضافه 

کنید.
دانه کدو تنبل �

بســــیاری از افــــراد مبتال بــــه ام، از نظر میــــزان منیزیم دچار 
کمبود هســــتند که عالوه بر عالئم دیگــــر می تواند منجر 
به بی حسی یا احساس ســــوزن سوزن شدن شود. تخمه 
کدو تنبل منبع خوبی از منیزیم است که حاوی حدود 150 
میلی گرم در هر وعده اســــت. از منابع خوب دیگر منیزیم 
می توان به اسفناج، کنگر فرنگی و شکالت تلخ اشاره کرد. 
عالوه بر این، دانه هایی مثل تخمه کدو تنبل، تخم کتان و 

دانه چیا همچنین منابع خوبی از چربی های اشباع نشده 
هستند.

غ � تخم مر
تخم مرغ حاوی ویتامین ب12 اســــت کــــه نقش مهمی در 
، حفظ سیستم عصبی و تعدیل  ساخت گلبول های قرمز
میلین دارد. ویتامیــــن ب12 به طور طبیعی در محصوالت 
حیوانــــی از جملــــه تخم مــــرغ، گوشــــت و مــــرغ مشــــاهده 
می شــــود. ویتامین ب12 در برخی از غالت غنی شــــده نیز 
یافت می شود گزارشات نشــــان می دهد افرادی که مبتال 
به ام اس هســــتند، ویتامیــــن ب12 کمی دارنــــد، بنابراین 
دریافت مقدار کافی از ایــــن ویتامین از طریق رژیم غذایی 

مهم است.
بدترین غذاها در ام اس �
چربی های اشباع شده �

از غذاهایــــی که حــــاوی چربی های اشــــباع و ترانس زیادی 
هســــتند، پرهیز کنید. چربی های اشــــباع شــــده بیشتر از 

مواد غذایی با منشــــأ حیوانی به دســــت می آیند. بنابراین 
باید از مصرف چربی های حیوانی یا روغن های گرمســــیری 

مانند نارگیل، هسته خرما یا روغن نخل اجتناب کرد.
الکل �

الکل یک عامل پریشــــانی سیستم عصبی مرکزی است. 
طبق گــــزارش انجمن ملی  ام اس، مصــــرف الکل موجب 
بدتر شــــدن عالئــــم عصبــــی مانند عــــدم تعــــادل و عدم 
هماهنگــــی در فرد مصرف کننده می شــــود. عالوه بر این، 
نوشــــیدن الکل می تواند با مصرف داروهای تجویزشــــده 

برای ام اس، اثر تداخلی و خطرناکی داشته باشد.
قند و شکر �

از غذاهای سرشــــار از قند و شکر ســــاده خودداری کنید، 
زیرا آن هــــا به عدم تعادل قند خون و خســــتگی ناشــــی از 
ام اس کمک می کننــــد. عالوه بر این، از بیــــن رفتن یا کم 
شــــدن تحرک در بیماران مبتال بــــه ام اس، می تواند منجر 

به افزایش وزن شــــود و مراقبت بر مصرف قند می تواند از 
بروز دیابت جلوگیری کند.

غالت تصفیه شده �
از برنج ســــفید، ســــیب زمینی، نــــان ســــفید و تمام غالت 
تصفیه شده پرهیز کنید. غالت تصفیه شده در ناپایداری 
قنــــد خون نقش دارنــــد و خطر چاقی و دیابــــت را افزایش 

می دهند.
مونو سدیم گلوتامات �

افزودنی غذایی منو سدیم گلوتامات یکی از موادی است 
که می تواند آســــیب بیشــــتری به غالف میلیــــن وارد کند 
بنابراین بیماران مبتال به ام اس باید برچسب های غذایی 
را بــــه دقت بخوانند و هنگام ســــفارش غذا بررســــی کنند 
تا از مصرف هرگونــــه غذای حاوی منو ســــدیم گلوتامات 

جلوگیری کنند.
لبنیات پرچرب �

از مصرف مواد غذایی حاوی چربی های حیوانی و اشــــباع 
شــــده پرهیز کنیــــد. برای حفــــظ رژیم غذایی کــــم چربی، یا 
محصــــوالت لبنی کم چرب را انتخــــاب کنید یا محصوالت 

لبنی را محدود کنید.
نمک �

طبق تحقیقات انجام شــــده مصرف زیاد نمک با تشــــدید 
عالئــــم ام اس مرتبط اســــت. برای مصــــرف کمتر نمک در 
غذاها ادویه هایی ماننــــد فلفل ســــیاه را جایگزین کنید. 
از تمام محصوالت کنســــرو شده که ســــدیم بسیار زیادی 
دارند، خودداری کنید و اگر مجبور به مصرف آن ها شدید، 
مواد غذایی موجود در آن را کاماًل بشویید تا از شر سدیم 

اضافی آن خالص شوید.
کافئین �

بیماران مبتال به ام اس اغلب دچار مشــــکالت مربوط به 
مثانه و ادرار هســــتند. پرهیز از مصــــرف کافئین می تواند 
به مدیریت برخــــی از عالئم مرتبط با مثانه و پیشــــگیری از 

تحریک آن کمک کند.
گلوتن �

، جو و هر غذای تهیه شــــده بــــا این غالت  گندم، چــــاودار
از جمله آرد ســــفید حاوی گلوتن اســــت. برخی تحقیقات 
ارتبــــاط بین بیمــــاری مولتیپــــل اســــکلروزیس و بیماری 
سلیاک )شرایطی که خوردن غذاهای حاوی گلوتن باعث 
آســــیب به روده کوچک می شــــود( را مشــــاهده کرده اند. 
بنابراین بیماران مبتال بــــه ام ای باید آزمایش عدم تحمل 
گلوتن را انجــــام دهند و در صورت وجود مشــــکل از رژیم 

غذایی فاقد گلوتن استفاده کنند.

یم؟ یم ام اس نگیر چی بخور

هگمتانه، گروه پزشــــکی و سالمت: بحران ویتامین 
دی این روزها در جماعت ایرانی به اوج خود رســــیده 
و هشــــدارهای اهالی سالمت کشور را در پی داشته 

است.
به نوشــــته مهــــر چنــــدی پیــــش رئیس انســــتیتو 
تحقیقــــات تغذیه و صنایع غذایی کشــــور اعالم کرد 
که کمبود کلســــیم و ویتامین دی نــــه تنها منجر به 
بروز پوکی استخوان شده بلکه ابتال به بیماری های 
سیستمیک، دیابت و بخصوص ابتالی به ام اس را 

هم در پی داشته است.
مجیــــد حاجی فرجــــی گفــــت: قشــــر قابــــل توجهی 
از جامعــــه ایرانی بــــه کمبود مــــواد مغــــذی از جمله 
ویتامیــــن دی مبتــــال هســــتند بــــه طوری کــــه طبق 
بررسی های انجام شده مشــــخص شده که حداقل 
80٪ کودکان ایرانی به درجات شــــدید و بیش از ٪90 
از آنهــــا به درجات متفاوتی دچــــار کمبود ویتامین د 

هستند.

عوارض کمبود ویتامین دی �
کودکــــی باعــــث بیماری  کمبــــود ویتامیــــن دی در 
راشیتیسم می شود که در اثر آن استخوان های فرد 
قدرت تحمل وزن او را نداشــــته و انحنا پیدا می کند. 
دیــــر دنــــدان درآوردن و نافرمی هــــای اندامــــی هم از 
نتیجــــه کمبود این ویتامین اســــت. در بزرگســــالی 
هم کمبود ویتامین دی کاهش تراکم اســــتخوانی و 
پوکی استخوان، دیابت، سرطان سینه یا پروستات 
و ضعف دســــتگاه ایمنی بدن را در پی دارد. مصرف 
این ویتامین در پیشگیری از بروز ام اس و جلوگیری 

از آلزایمر مؤثر است.

منابع دریافت ویتامین دی �
مهم ترین منبع دریافت ویتامین دی نور خورشــــید 
اســــت که با توجه به سبک زندگی ایرانی ها، دریافت 
ویتامین از این طریق به میزان قابل توجهی کاهش 
پیدا می کند. پوشــــیدن لباس های تیره و زندگی در 
خانه هایی که معماری آنها بر اساس مشرف نبودن 
تعریف شده، در کنار سبک غذایی نادرست بیشتر 
ایرانی ها را به کمبود این ویتامین دچار کرده اســــت. 
آلودگی هوا هم به عنوان یکی از موانع رســــیدن نور 

خورشید به زمین در این زمینه بی تأثیر نیست.
به طور کلــــی ویتامین دی را از ســــه منبع می توان به 

دست آورد:
آفتاب: چــــه بخواهید و چــــه نه، آفتــــاب اصلی ترین 
منبع دریافت ویتامین دی است که بدون زحمت و 
دردسر به دست می آید و به انواع قرص های خوراکی 
و مواد غذایی ارجحیت دارد. ســــعی کنید دقایقی از 

روز را زیر نور آفتاب باشید.
 تابــــش اشــــعه مــــاوراء بنفش بــــه پوســــت باعث 
می شــــود که ماده ای به نام دهیدروکلسترول با طی 
مراحلی در بــــدن در کلیــــه به ویتامیــــن دی تبدیل 
شــــود. افراد با پوست روشن تر نســــبت به تیره ترها 
می توانند بــــا مدت کمتری زیر آفتاب بودن نیاز خود 

به این ویتامین را تأمین کنند.
منابع خوراکی: چربــــی ماهی ها مانند قــــزل  آال منبع 

غنی ویتامین دی هستند.
بنابراین ســــعی کنید حداقل دوبــــار در هفته ماهی 
بخوریــــد. غالت و برخی ســــبزیجات و میوه جات هم 
این ویتامین را در خود دارند اما میزان آن بسیار کم 
اســــت. کره، روغن کبد ماهــــی، زرده تخم مرغ، خامه، 
جگــــر و ماهی ســــاردین هم حاوی مقادیــــر زیادی از 
این نوع ویتامین هستند. سعی کنید این مواد را در 

برنامه غذایی روزانه تان جای دهید.
قرص هــــا: آخرین گزینه هم دریافت این ویتامین به 
صورت مصنوعی از کپسول و آمپول است که به هر 

حال جای منابع طبیعی را نمی گیرند.

اثرات مفید روزه
بر ام اس

هگمتانــــه، گــــروه پزشــــکی و ســــالمت: بســــیاری از 
مطالعات امکان پیشگیری از ام اس را مورد بررسی 

قرار داده اند.
به نوشــــته پایگاه توان درمان، پیشــــگیری از ام اس 
ممکن است یکی از دغدغه های افرادی باشد که در 
نزدیکان خود فردی با اختــــالل ام اس دارند. به طور 
مثال در پدر یا مادری این اختالل ایجاد شده باشد و 

فرزندان و اطرافیان نگران این موضوع باشند.
همچنین پیشــــگیری از پیشرفت و وخامت ام اس 
در افــــراد دارای این بیماری نیز مطرح می شــــود. این 
افراد نیز باید موارد درمانی و ســــبک زندگی را رعایت 
کنند تا سرعت رشــــد بیماری را کم کنند. زیرا ام اس 

یک بیماری پیشرونده است!

: این موارد عبارتند از
آیا ســــطح  تعــــدادی از مطالعــــات در مــــورد اینکــــه 
ویتامین دی در ام اس تأثیر دارد یا خیر بررسی شده 
اند. ســــطح باالتری از ویتامین دی ممکن است از ام 

اس جلوگیری کند.
یک مطالعه در ســــال 2016 بر روی موش ها نشــــان 
می دهد کــــه روزه می تواند اثرات مفیدی برای ام اس 

از نوع عود-بهبود را فراهم کند.
2016 نشــــان داد خطــــر ابتال به ام  یک گــــزارش در 
اس در افرادی کــــه قهوه زیادی مصــــرف می کنند 
( به میــــزان قابل توجهی  )حــــدود 4 فنجان در روز

است. پایین تر 
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فراخوان مناقصه های عمومي یک مرحله ای
نوبت اول )تاریخ انتشار: 1399/11/11(

شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان )ســهامی خاص( در نظر دارد به عنوان دســتگاه مناقصه گزار پروژه های ذیل بر اســاس فهارس بهای ســال 
1399 را به پیمانکارانی که دارای حداقل رتبه 5 و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با سابقه انجام حداقل یک 
پروژه مرتبط در 5 ســال گذشــته به مبلغ اولیه 25% مبلغ برآوردی مناقصه و تحویل موقت یا قطعی همان پروژه و نیز دو رضایت نامه از باالترین 
مقام دســتگاه اجرایی در کارهای مرتبط پیشــین طی 5 ســال گذشــته باشند)جهت دارندگان رتبه 5 (، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه ستاد:  1399/11/11

 هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ   500،000 ریال است که می بایست به حساب سپهر بانک صادرات شماره 0101396197001 به نام شرکت 
آب و فاضالب استان همدان از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واریز گردد.

 مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1399/11/11 لغایت 1399/11/16 تاپایان وقت اداری.
 آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه: تا پایان وقت اداری 1399/11/27 )مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه است.(

 تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ 1399/11/28 سالن جلسات مناقصه گزار.
 مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: پیشنهاددهنده باید تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را طبق  بند )الف( ماده 6 آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی به شــماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/09/22  ارائه نماید.اصل تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگزاری در 
سامانه می بایست در پاکت الک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1399/11/27 به دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان همدان 

به نشــانی مندرج در فراخوان تحویل و رسید دریافت شود.

موضــــوعشماره مناقصه
رشته 

پیمانکار
شماره فراخوان 
در سامانه ستاد

مبلغ برآورد )ریال(
مبلغ تضمین 

شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )ریال(

ساعت 
بازگشایی

ع/99/117-4
ساخت مخزن 400 

مترمکعبی و تجهیز و 
فنس کشی روستای چایان

20990070010000988.135.555.201406.777.7609آب

ع/99/129-3
احداث راه دسترسی به 

تأسیسات آبرسانی مجتمع 
تخت شهرستان رزن

راه و 
ترابری

20990070010000995.876.306.460293.815.3239:30

ع/99/183-1

احداث سه عدد اتاقک 
چاه و یک ساختمان 

نگهبانی چاه های 
استحصال آب خالقوردی

ساختمان و 
ابنیه

20990070010001006،509،289،757325،464،48810

 نشــانی مناقصه گزار: همدان،  میدان بیمه، جنب اداره ثبت احوال، شــرکت آب و فاضالب اســتان همدان و ســاعت اداری )شنبه تا چهارشنبه 7:45 
تا 14:15، پنجشنبه 7:45 تا 13:15(

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

این آگهی در پایگاه ملی مناقصات  و سایت شرکت به نشانی www.hww.ir درج شده است.
 شرکت در مناقصه هیچگونه حق مکتسبه ای برا ی پیمانکار نخواهد داشت.
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشــــی صبح اســــتان همدان
: شــــهرداری همدان   صاحب امتیاز

سرپرســــت: مصطفی شــــیرمحمدی  09187060200
تروهید : ســــیدحامد   سردبیر
 زیر نظر شــــورای نویسندگان
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

امام علی )ع(دستور دادند منصفانه 3 ضربه 
شالق اضافی را به ضارب زدند

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده اســــت: برخی مصیبت ها که بر 
شما وارد می شود به خاطر اعمالی است که انجام داده اید.

حضرت امام علی علیه السالم فرموده اند: در خردمندی انسان همین بس 
که از خود دادخواهــــی کند و در انصاف داری همین بس که هرگاه حقیقت 

برایش روشن شد آن را بپذیرد.
حکایــــت: در موقعیتی با قضــــاوت علی ابن ابیطالــــب)ع( مجرمی محکوم 
به تحمل چند ضربه شــــالق شــــد حکم برای اجرا به یکی از افراد ابالغ و او در 
وارد آوردن تعداد ضربات دچار اشــــتباه و 3 ضربه بیشتر به مجرم شالق زد، 
امام)ع( دســــتور دادند به مجری حکم در جهت رعایــــت عدل و انصاف 3 

ضربه شالق زدند.
جهان پادشاها در انصاف کوش

ز جام عدالت می  صاف نوش

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

ماهــــم کــــه رخــــش روشــــنی خــــور بگرفت
بگرفــــت کوثــــر  چشــــمٔه  او  خــــط  گــــرد 
انداخــــت زنخــــدان  چــــاه  در  همــــه  دلهــــا 
بگرفــــت عنبــــر  بــــه  را  چــــاه  ســــر  وآنگــــه 
حافظ

امام صادق)ع(:

هرکس دوست داشتن 
و نفرتش بر اساس مالک دینی نباشد، دین ندارد

کافی، ج2، ص127

ایستگاه آسمان

میز مطالعه

عکس روز
ع الوانی حلقه صالحین شهید محمد رضا زار

یادنامه شهید حسین قاسمی مقدم

به جبهه آمدم تا به امام خود لبیک گویم
هگمتانه، گروه فرهنگی: »شــــهید حســــین 

قاسمی مقدم«
: ا... مراد نام پدر

سال تولد: 1343
محل تولد:  همدان

تاریخ شهادت: 18/1/1364
)منطقه  عــــراق  زبیــــدات  شــــهادت:  محــــل 

شرهانی(
نام عملیات: عملیات پدافندی

هر شــــهیدی کربالیی دارد که خاک آن کربال 
تشنه خون اوست

و زمان انتظار می کشد تا پای آن شهید بدان 
کربال رسد

گویا  که  کرد  گریســــتن  قلم زمانی شروع به 
خدایا  بود.  پیام  کالمش  و  خون  اشــــکش 

تو خود شــــاهد باش که بــــرای چه پا به این 
گذاشــــتم، تو خود شــــاهد  عرصه ســــوزان 
باشــــد که برای چــــه دل از ایــــن مادیات و 
گذاردم.  میدان  عرصــــه  در  پا  و  بریدم  لذت 
رضایت  بــــرای  بلکه  شــــهادت  برای  نه  من 
آمده ام. حــــال رضایت تو در رفتن  به اینجا 
باشــــد ما می رویم و اگر در ماندن باشد ما 
می مانیــــم. به اینجا آمده ام تــــا به امام خود 
لبیــــک گویم و بــــه عهد و پیمــــان خود وفا 
آمده ام.  کنم. برای دفاع از اســــالم و قــــرآن 
عزیزان  چگونه  که  شــــاهدی  خود  تو  خدایا 
پرپر  دیدگانمان  مقابل  در  دوســــتانمان  و 
می شــــوند اما به خودت قســــم کــــه من نه 
دوســــتانم  و  برادرانم  انتقام جویــــی  بــــرای 
بلکه فقــــط و فقط به خاطــــر جلب رضایت 

نهادم. میدان  عرصه  به  پای  که  توست 
خدایا، خدایــــا، تا انقالب مهــــدی، از نهضت 

خمینی محافظت بفرما
بــــه امیــــد ظهــــور حضــــرت بقیــــه ا... االعظم 

)ارواحنا له الفداء(
یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.

چرایی فاصله سینمای ایران از آرمان های انقالب در »رسالت گمشده«

هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: تازه ترین محصول نشــــر جامعه اســــالمی 
هنرمندان با عنوان »رســــالت گمشــــده: صنعت ســــینما و حاکمیت 

موضوعی با عنوان جنگ« منتشر شد.
تازه ترین محصول نشر جامعه اســــالمی هنرمندان با عنوان »رسالت 
گمشده: صنعت سینما و حاکمیت موضوعی با عنوان جنگ« به قلم 
مشترک »محمدرضا شــــاه حسینی« و »حمید شــــمس الدین خرمی« 
در 212 صفحه در ســــال 1399 چاپ شده و برای اولین بار در نمایشگاه 

مجازی کتاب تهران، در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.
این کتاب در کنار ســــایر آثار نشــــر جامعه اســــالمی هنرمنــــدان مانند 
»24 ساعت مهندســــی فرهنگی«، »درآمدی بر ســــینمای استراتژیک« 
و »تجربه ای 40 ســــاله از لیبرالیزاســــیون دولتی« با رویکردی راهبردی و 
انتقادی، در 23 فصل به نحوه مواجهه ُکلیت صنعت سینمای ایران با 

پدیده »دشــــمن« پرداخته است و چرایی حیرانی و سرگشتگی این ابزار 
مهم و تأثیرگذار رسانه ای را در 100 سال اخیر معین می سازد.

در بخشی از پیش گفتار کتاب چنین آمده است:
»ابزارهای رسانه ای هر کشور با هر فرهنگ و اعتقادی در جهت آرمان ها 
و ارزش هــــای خود گام برداشــــته و در تالش هســــتند تا هــــر چه بهتر و 
 
ً
بیشــــتر به موضوعات و دغدغه های خود بپردازند و در این راه طبیعتا
از هیچ کوششی مضایقه نمی کنند. در این مسیر با تعریف چهار گروه: 
دوســــت، رقیب، حریف و دشــــمن؛ به تنظیم تولیدات رســــانه ای خود 
با وجاهت هنری و باألخص با ابزار ســــینما پرداختــــه و صدالبته در اکثر 
مواقع بر ضد دشــــمنان و متجاوزان به آرمان ها و اهداف کشورشــــان 
در مجموع تولیدات رســــانه ای و به ویژه در فیلم هایشــــان موضع گیری 
شفاف و رســــمی می کنند و با ابزار تصویری که در اختیار دارند به تولید 
آثاری با قالب هنری جذاب و با فرم مناسب در جهت تبیین ماهیت و 
اهداف دشمنان و متجاوزان به جامعه برآمده و با ترسیم برتری و غلبه 
خود بر ایشان و ارائه تصور خودباورانه به جامعه، سمت وسوی رسانه ای 
خود را به صورتی کاماًل غیرمستقیم در مسیر آموزش دشمن شناسی 
تنظیم و حفظ منافع ملی و عقیدتی را ســــرلوحه اقدامات رسانه ای خود 

قرار می دهند.«
همچنین در این کتاب به گســــترش صنعت ســــینمای ایران از خالل 
جنگ سرد پرداخته شده است و مشخص می شود که چگونه مدیران 
در ســــایه و اربابان غربی، زمام ســــینمای ایران را از طریق نفوذ و القاهای 

مستندی از مذاکرات 
نخست وزیری که ایران را با 

400 هزار تومان به انگلیس ها 
فروخت

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: هفــــت مــــاه مذاکره 
پنهانی با دولت انگلســــتان و پرداخت رشــــوه به 
شده  جنجالی  مستندی  سوژه  ایران  وزیر  نخست 

است. شده  منتشر  آن  اسناد  تازگی  به  که 
مســــتند  جدیدتریــــن  نــــوزده«  »نــــوزده  مســــتند 
که به بررسی  سازمان اوج و مرکز سفیرفیلم است 
 1919 اســــنادی دیده نشده از قرارداد اســــتعماری 

می پردازد.
 1919( شمســــی   1298 ســــال  در   1919 قــــرارداد 
ایران  و  انگلیس  وقت  دولت های  میان  میالدی( 
پــــس از 7 ماه مذاکــــره پنهانی دولت انگلســــتان 
بــــا وثوق الدوله و پرداخت 400 هزار تومان رشــــوه 
بســــته شــــد. براســــاس این قرارداد، تمامــــی امور 
کشــــوری و لشــــکری ایــــران، زیر نظر مستشــــاران 
انگلیســــی و با مجوز آنان صورت می گرفت. اثرات 
این قرارداد اســــتعماری تا پیروزی انقالب اسالمی 

داشت. ادامه 
کارگردانــــی مهدی  بــــه  نــــوزده«  مســــتند »نــــوزده 
از این در  صلواتچی تولید شــــده اســــت و پیــــش 
بخــــش حافظــــه ملــــی یازدهمین جشــــنواره فیلم 
عمار مورد تحســــین داوران قرار گرفت. مخاطبان 
می تواننــــد این اثر را در ســــامانه عماریار به صورت 

کنند. تماشا  برخط 

مستند

شعر جدید افشین عال درباره عاقبت ترامپ

عاقبت ترامپ چون آخرت 
یزید بین!

هگمتانه، گروه فرهنگی: افشین عال، با انتشار شعر 
جدید خــــود، عاقبت ترامپ، رئیس جمهور ســــابق 

آمریکا را به شیوه ای هنرمندانه توصیف کرد.
آمریکا در کنار  دونالد ترامپ، رئیس جمهور ســــابق 
تمام جنایاتی که علیه کشورمان انجام شد، مرتکب 
جنایت بســــیار بزرگی شــــد و فرمان شهادت سردار 
سلیمانی را صادر کرد، اما ظلم او پایدار نماند و خیلی 

زود از کاخ سفید اخراج شد.
افشین عال در شــــعر جدید خود عاقبت ترامپ را به 

شیوه ای هنری بیان کرده است.
در ادامه این شعر را می خوانید:

بر تن خصــــم، قاســــما! زلزله ی شــــدید بین
بیــــن پلیــــد  اهرمــــن  بــــر  انتقــــام  ســــیلی 
روســــیاه تر همــــه  از  نگــــر  را  ســــفید  کاخ 
لشــــکر خویش را ولی فاتح و روســــفید بین
آن که به سرو قامتت خنجر کین ز پشت زد
صاعقه بر ســــرش نگر لرزه بر او چو بید بین
گاوچــــران ســــرخ مو رفتــــه به الک خــــود فرو
چرخ، شکسته شاخ او هیمنه ی شهید بین
راه ترامپ گشــــته ســــد خورده ز هر دری لگد
قاتل خویش چون جسد از همه ناامید بین
گشته بر او کریسمس، تیره و تار چون قفس
خطه ی فارس را ولــــی در تب و تاب عید بین
ای که ز خاک رسته ای آن همه بت شکسته ای
جایگزین خود بســــی بت شکن جدید بین
نام تو با حســــین شــــد تــــا به ابد قریــــن، ولی
آخــــرت یزیــــد بین! عاقبــــت ترامپ چــــون 

شاعرانه

ذهنــــی، به دســــت گرفتند و به جراحــــی ذهن های مردم پرداختنــــد، و اینکه 
چگونه فیلم فارســــی، مظهر مصــــدر خودباختگی فرهنگی، ابتــــذال و القای 

الگوهای رفتاری بیگانه در سطوح بسیار نازل و سخیف بود.
صنعت سینمای هالیوود، ســــاالنه تعداد مشــــخصی از تولیدات خود را به 
آثاری همسو و در راستای اهداف و سیاست های کالن ایاالت متحده آمریکا 
در ســــطح داخلی و بین المللــــی اختصاص می دهد و ســــوای نظر از وجاهت 
اقتصادی این تولیدات حتی اقدام به عرضه گسترده و بدون انتفاع مالی آن 
در بازارهای جهانی می کند و در این میان مشــــهودترین ظهور و بروز چنین 
اقدامی را می توان در فرایند تولیدات سینمایی این کشور در تقابل با بلوک 
شرق و شــــوروی ســــابق معرفی کرد؛ تقابلی که به صورت رسمی 50 سال به 
طول انجامید و حتی پس از فروپاشــــی شــــوروی نیز همچنــــان در تولیدات 
رسانه ای این کشــــور و به ویژه در تعریف دشمن جدیدی با عنوان جمهوری 

اسالمی از جایگاه برجسته ای برخوردار است.
در این کتاب، با اســــتناد به معیــــار بیانات رهبر معظم انقــــالب و مطالبات 
ایشان، ریشــــه ها و بســــترهای زمانی و اجتماعی و تاریخی و سیاسی سینما 
مورد دقت قرارگرفته اســــت تا زمینه های آنچه امروز به نام سینمای ایران در 
اختیار ما است، روشن شده و آســــیب ها و کاستی های آن آشکار شود تا در 

حد امکان در راه برطرف کردن آن ها کوشش به عمل آید.
اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از یکم تا ششم بهمن ماه برگزار شد.

امام جمعه همدان:

مسئوالن توجه کنند که مردم برای چه انقالب کردند
ع مدیران غیربومی قول استاندار درمورد پیگیری موضو

امام جمعه همدان با انتقــــاد  از انتصاب مدیران غیربومی 
و پروازی  گفت: مســــئوالن توجه کنند که مــــردم برای چه 

انقالب کردند.
به گــــزارش هگمتانــــه، آیــــت اهلل حبیب اهلل شــــعبانی در 
خطبه های نمــــاز عبادی سیاســــی جمعه همــــدان اظهار 
کرد: شرک و نفاق درد بزرگی اســــت که انسان ها را تهدید 

می کند و تنها گناهی است که هرگز بخشیده نمی شود.
، نفاق، شــــرک جــــزء گرفتاری هایی  وی با بیــــان اینکه کفر
اســــت که بشــــر در این دنیا به آن مبتال می شود، تصریح 
کرد: شــــرک در ســــوره لقمان به عنوان ظلم عظیم مطرح 

شده است.
آیــــت اهلل شــــعبانی در خطبــــه دوم نماز عبادی سیاســــی 
جمعــــه  به دهــــه فجر و ســــالروز پیروزی انقالب اســــالمی 
اشــــاره کرد و گفت: امروز نیازمند بازخوانی اهداف انقالب 
اسالمی در تبیین دستاوردهای 41 ساله انقالب هستیم.

وی با بیــــان اینکــــه جریان تحریــــف با تصویرســــازی غلط 
از دســــتاوردهای انقالب بــــه دنبال ناکارآمــــد جلوه دادن 
انقالب اســــالمی اســــت، تصریح کرد: امروز مــــا نیاز داریم 
نســــل جوان ما بدانند در گذشــــته چه اتفاقی افتاده و چرا 
36 میلیون جمعیت در ســــال 57 تصمیم به ســــرنگونی 

رژیم شاهنشاهی می گیرند.
امــــام جمعه همدان گفت: این تصمیمی که در کشــــور به 
رهبری حضرت امام خمینی)ره( گرفته شد برخاسته از یک 
تصمیم احساســــی نبود بلکه از یــــک منطق قوی عقالنی 

پیروی می کرد.
آیــــت اهلل شــــعبانی افــــزود: امــــروز دشــــمن  در فضاهای 
رســــانه ای تالش می کند دوران رژیم شاهنشــــاهی را یک 
دوران طالیی نشــــان دهد و گاهی از مواقع صحبت هایی 
مطرح می شــــود که شاید نســــل جوان هم تحت تاثیر قرار 

می گیرند.
وی با تاکید بــــر اینکه بایــــد اهداف انقالب بــــرای جوانان 
بازخوانــــی شــــود، اظهار کرد: مســــئوالن بایــــد توجه کنند 
که مردم بــــرای چه انقالب کردند و مواضــــع رهبر انقالب را 

تبیین کنند.
امــــام جمعه همدان بــــا بیان اینکه در شــــعارهای انقالبی 
مسئله استقالل مطرح شده اســــت، تصریح کرد: جوانان 
ما اگر می خواهنــــد بدانند انقالب برای چه شــــکل گرفت 
باید ســــخنان حضرت امام)ره( در پیــــش و پس از انقالب 

را مطالعه کنند.
آیت اهلل شعبانی گفت: امام خمینی)ره( بر این باور بودند 
که ما برای مســــتقل شــــدن الزم اســــت کارها را بــــه افراد 
امین، کارآمد و وطن پرســــت واگذار کنیم. آن مسئولی که 
احساس می کند گره مشکالت کشــــور ما فقط  در ارتباط 
با آمریکا حل می شــــود و تفکر لیبرالی دارد درد جامعه ما را 

دوا نمی کند.
وی اظهار کرد: منابع کشــــور باید به خود مردم اختصاص 
پیدا کند و ما اســــتقالل سیاسی پیدا کنیم و اجازه ندهیم 
کشــــورهای بیگانــــه و جبهــــه اســــتکبار برای مــــا تصمیم 

بگیرند.
امــــام جمعه همدان گفت: برای اســــتقالل سیاســــی باید 

اســــتقالل اقتصاد و فرهنگی داشته باشــــیم. اگر اقتصاد 
متزلزل باشد بدون شک استقالل سیاسی نیز نخواهیم 
داشــــت. اگر در عرصه اقتصاد و معیشــــت قوی نباشیم 

نمی توانیم به استقالل دست یابیم.
آیت اهلل شــــعبانی تصریح کــــرد: طبق برخــــی آمارها درآمد 
ارزی ما در شــــرایط کنونی معادل یک پانزدهم درآمد قبل 
از انقالب است، عوامل مختلفی در دوران پس از انقالب 
باعث شــــد مشــــکالت اقتصادی پیدا کنیم که یکی از آن 
مربوط به افزایش جمعیت اســــت. در سال 57 جمعیت 
کشــــور ما 36 میلیون نفر بــــوده و اکنون بــــه 80 میلیون 

رسیده است.
وی افزود: عامل دیگر مربــــوط به کاهش صادرات نفتی و 
بــــروز جنگ با عراق اســــت که  بر اثر آن کشــــور ما یک هزار 
میلیارد دالر آســــیب دید. پس از فرار شاه از کشور ثروتی 
که از این کشــــور بردند 35 میلیــــارد دالر بوده که معادل 

یک سوم بودجه کشور در سال 99 است.
امــــام جمعه همــــدان گفــــت: در ســــال 52 شــــاه روزانه 6 
میلیون بشــــکه نفــــت فروخته این در حالی اســــت که در 
اوج دوران فروش نفت در ســــال 83، دو میلیون بشــــکه 

فروخته شده است.
آیت اهلل شــــعبانی با بیــــان اینکه در ســــال 57، 39 درصد 
جمعیت کشــــور از نعمت گاز بی بهره بودند، تصریح کرد: 
گرچه در آن دوران هیچ تحریمی هم در کار نبوده اما بالغ بر 

50 درصد مردم زیر خط فقر زندگی می کردند.
وی در بخــــش دیگــــری از ســــخنانش بــــه جلســــه ائمــــه 
جماعات با اســــتاندار همدان اشــــاره کرد و گفت: در این 
جلســــه ائمه جماعات از مدیران غیربومــــی و پروازی که در 
آنچنانی  آمدهای  شهرستان ها ساکن نیســــتند و رفت و 

دارند گالیه کردند.
امــــام جمعه همدان با بیان اینکه اســــتاندار قول پیگیری 
مدیــــران غیــــر بومــــی را داده اســــت، اظهار کــــرد: در برخی 
شهرســــتان ها روزانه بیــــش از 30 خــــودرو دولتی به برخی 
شهرســــتان ها رفت و آمد می کنند که هزینه آن مربوط به  

بیت المال است و باید رسیدگی شود.
به نقل از تســــنیم، آیت اهلل شــــعبانی به موضــــوع کرونا و 
مشکالت ناشی از آن نیز اشاره کرد و گفت: درصد رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی از 80 درصد به 39 درصد رسیده 

که نیازمند همکاری بیشتر مردم هستیم.


