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تبریک و تهنیت

با کمـال مسـرت و افتخـار انتصـاب شـما عزیـزان را کـه نمـاد بـارزی از توانایی هـای ارزشـمند شـما و تالش هـای خسـتگی ناپذیرتان می باشـد، تبریـک عـرض می نمایم. 
امید اسـت در سـایه الطـاف الهـی در پیشـبرد اهـداف عالی نظـام موفق و سـربلند باشـید.
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معاونت شهرسازی و معماری شهرداری همدان
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انتصاب شما عزیزان را تبریک عرض نموده، اطمینان داریم در سایه تأییدات الهی، در این عرصه خطیر و خدمت به شهرمان موفق و سربلند خواهید بود.
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مجید شاکری - سرپرست منطقه چهار شهرداری همدان

تبریک و تهنیت

انتصـاب بجـا و شایسـته شـما موجـب مسـرت و خشـنودی اسـت. از صمیـم قلـب انتصـاب شـما را تبریـک و تهنیـت عـرض می نمایـم. توفیقـات روز افـزون و 
سـالمتی شـما را از درگاه خداونـد منـان آرزو می نمایـم.
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انتصــاب بجــا و شایســته شــما موجب مســرت و خشــنودی اســت. از 
صمیم قلب انتصاب شــما را تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیقات 

روز افزون و سالمتی شما را از درگاه خداوند منان آرزو داریم.

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان
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جناب آقای

دکتر محمد قدیمی
معاون محترم دفتر امور شهری و شوراهای

استانداری همدان
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سـایه  در  کـه  دارم  قلبـی  بـاور  نمـوده،  عـرض  تبریـک  را  شـما  انتصـاب 
دلسـوزی و مدیریـت توانمنـد شـما، شـاهد پیشـرفت بیـش از پیـش 

بـود. خواهیـم  امـور 
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انتصـاب بجـا و شایسـته جنابعالـی را  تبریـک عـرض نمـوده و از درگاه ایـزد منـان 
مزیـد توفیقـات را بـرای خدمتـی سرشـار از شـور و نشـاط مسـئلت داریـم.

تبریک و تهنیت

جناب آقای 
حجت اهلل کریمی

سرپرست محترم
حراست شهرداری همدان

جناب آقای 
حسین مردانی
سرپرست محترم

معاونت خدمات شهری
شهرداری همدان

جناب آقای 
وحید علی ضمیر

سرپرست محترم
امور زیربنایی و حمل ونقل شهری 

شهرداری همدان

جناب آقای 
محمد کرمی کبیر

مدیریت محترم
پیشگیری و رفع تخلفات شهری 

شهرداری همدان

جناب آقای 
مجید شاکری

سرپرست محترم 
منطقه چهار شهرداری همدان

جناب آقای
 محمدمهدی درگاهی

سرپرست محترم
مدیریت بازرسی شهرداری همدان

شـد.   وافـر  امیـد  و  خرسـندی  مایـه  عزیـزان  شـما  انتصـاب  مسـرت بخش  نویـد 
متعـال  خـدای  وحدانـی  درگاه  از  را  شـما   مـدام  سـالمتی  و  افـزون  روز  توفیـق 

داریـم. مسـألت 
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را  شما  انتصاب  قلب  صمیم  از  است.  خشنودی  و  مسرت  موجب  شما  شایسته  و  بجا  انتصاب 
طی  شاکری  مهندس  آقای  جناب  ارزنده  زحمات  از  ضمنًا  می نماییم.  عرض  تهنیت  و  تبریک 

تصدی دوران مدیریت بازرسی شهرداری همدان تقدیر و تشکر می نماییم.
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مدیر گروه توسعه شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

انجام تست کرونا 
در همه مراکز سالمت

از ازدحام در مرکز سالمت شهیدان دیباج 
اجتناب کنید

فهرست کامل مشاغل مجاز و غیرمجاز برای فعالیت
مدیر گروه توســــعه شــــبکه معاونت بهداشــــتی دانشــــگاه علوم پزشکی 
ابن ســــینا با اشــــاره به ازدحام مراجعات مردمی در مرکز سالمت شهیدان 
دیباج گفت: انجام آزمایش کرونا در همه مراکز ســــالمت انجام می شــــود و 

ازدحام در یک مرکز فقط خطر ابتال را برای مراجعان افزایش می دهد.
به گزارش هگمتانه، مرضیه ارجمندیان با اشاره به افزایش حجم مراجعات 
مردمی جهت انجــــام آزمایش کرونا اظهار کرد: متأســــفانه بعد از تعطیالت 
نوروز حجم مراجعات برای انجام تست پی.سی.آر و تست تشخیص سریع 

با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.

نیم فصل طالیی شاگردان طالیی منش 
در لیگ 2 کشور

شهرداری همدان تیمی مهارنشدنی 
با اتکا به توانمندی کادر بومی

انتظــــار  برخــــالف  همــــدان  شــــهرداری  تیــــم 
نیــــم  توانســــت  فوتبالــــی  کارشناســــان 

فصــــل طالیــــی را در رقابت های لیگ 
سپری  کشــــور  فوتبال  دوم  دســــته 

. کند
اگرچــــه انتخاب رضــــا طالیی منش 

به عنوان ســــرمربی شــــهرداری برای 
فصل جاری لیگ دســــته دوم فوتبال 

... داشت  همراه  به  را  انتقادهایی  کشور 

گزارش هگمتانه از یک سوء مدیریت

فرشدستبافهمدانقربانیخامفروشی
وقتی ظرفیت عشایر در تولید پشم نادیده گرفته می شود
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گرانیگوشت،گردنخشکسالیونهادههاافتاد
قیمت هر کیلو دام زنده 120 هزار تومان



شنبه   21 فروردين  1400    شماره  4765

استان2

غ ممنوع قطعه بندی مر

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیــــس اتحادیه مرغ 
و ماهــــی همــــدان با بیــــان اینکــــه برخــــی واحدها با 
قطعه بنــــدی مرغ، قیمــــت آن را تا حــــد قابل توجهی 
افزایش می دهند اظهار کرد: به منظور ایجاد تعادل 
در نــــرخ این کاالی مصــــوب هرگونه قطعــــه بندی را 

ممنوع اعالم کرده ایم.
به گزارش هگمتانه، جواد عاشوری اظهار کرد: روزانه 
60 تــــا 70 تن مرغ گــــرم در واحدهــــای صنفی همدان 

توزیع می شود و هیچ کمبودی احساس نمی شود.
وی بــــا بیان اینکــــه قیمت مصوب هــــر کیلو مرغ در 
بازار همدان 24 هزار و 900 تومان اعالم شــــده است 
تصریح کرد: کاهش تقاضا در بازار ســــبب شکسته 
شدن نرخ مصوب و عرضه هر کیلو مرغ به قیمت 22 

هزار و 500 تومان شده است.
رئیس اتحادیه مرغ و ماهی همدان با تأکید بر اینکه 
وضعیت جوجه ریزی ها خوب اســــت و کمبودی در 
زمینه تولید و تأمین مرغ مورد نیاز مردم وجود ندارد 
عنــــوان کرد: با توجــــه به پیش رو بــــودن ماه مبارک 

رمضان، در صورت نیاز مرغ منجمد توزیع می شود.
عاشــــوری از آرامش حاکم بر بازار مرغ و تخم مرغ خبر 
داد و اظهار کرد: در حال حاضر هرشانه تخم مرغ بین 

27 تا 32 هزار تومان به فروش می رسد.
وی با اشــــاره به صف های طوالنی خریــــد مرغ در ایام 
نوروز تصریح کرد: در روزهای نخســــت فروردین ماه 
بــــه خاطر افزایش بیش از حد تقاضــــا برای خرید مرغ 
دچار کمبود بودیم اما در شرایط فعلی میزان عرضه 
نســــبت به تقاضا بیشــــتر اســــت و هیــــچ صفی هم 

وجود ندارد.
کید بر  رئیــــس اتحادیه مــــرغ و ماهــــی همدان بــــا تأ
اینکــــه قیمت همــــه نشــــان های مرغ اعــــم از مرغ 
شمال، زنجان، مهاباد و غیره یکسان است گفت: 
عرضه مرغ بــــه قیمت بیش از نــــرخ مصوب تخلف 

است.
به نقل از تســــنیم، عاشــــوری بــــا بیان اینکــــه برخی 
واحدها با قطعه بندی مــــرغ، قیمت آن را تا حد قابل 
توجهی افزایش می دهند اظهار کرد: به منظور ایجاد 
تعادل در نــــرخ ایــــن کاالی مصــــوب هرگونه قطعه 

بندی را ممنوع اعالم کرده ایم.

انجام 3204 مأموریت 
اورژانسی در همدان

هگمتانه، گــــروه خبر همدان: ســــخنگوی اورژانس 
پیــــش بیمارســــتانی و مدیریت حوادث دانشــــگاه 
علــــوم پزشــــکی ابن ســــینا از انجــــام 3 هــــزار و 204 
مأموریت اورژانســــی طی طرح ســــالمت نــــوروزی در 

همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، عباس اولیاســــمیع از عملکرد 
علــــوم  دانشــــگاه  بیمارســــتانی  پیــــش  اورژانــــس 
پزشکی ابن سینا در طرح »سالمت نوروزی« سخن 
به میان آورد و اظهار کرد: این طرح از 25 اسفندماه 
ســــال گذشــــته با 100 دســــتگاه آمبوالنــــس، 450 
نیروی انســــانی، 61 باب پایگاه، یــــک فروند بالگرد 
و یک دســــتگاه اتوبــــوس آمبوالنــــس 30 تخته در 

استان آغاز شده است.
وی بــــا بیــــان اینکــــه آمبوالنس هــــای پایگاه هــــای 
جاده ای صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 
17 تــــا 20 در کنــــار جاده ها مســــتقر هســــتند گفت: 
کدهای امدادی در محل های پایانه  های مسافربری 
و ایستگاه های قطار شهرستان های همدان و مالیر 

مستقر بودند.
سخنگوی اورژانس پیش بیمارســــتانی و مدیریت 
حوادث دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا از انجام دو 
هزار و 167 مأموریت شهری از ابتدای طرح نوروزی در 
استان خبر داد و افزود: مأموریت جاده ای 951 مورد 
و بین مراکز 86 مورد بوده که در مجموع 3هزار و 204 

مورد را می توان برشمرد.
بــــه نقل از فــــارس، وی بــــا بیــــان اینکه ایــــن آمار در 
حالی اســــت که مدت مشابه ســــال قبل یک هزار و 
562 مورد مأموریت شــــهری، 462 مــــورد مأموریت 
جــــاده ای و 45 مــــورد بین مراکــــز و در مجموع 2 هزار 
و 69 مورد بود یادآور شــــد: در طرح نــــوروزی 21 مورد 
بازدید مدیریتی از اســــتقرارها و دو مأموریت هوایی 

نیز انجام شد.

خبــر

گرانی گوشت، گردن خشک سالی و نهاده ها افتاد
قیمت هر کیلو دام زنده 120 هزار تومان

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس اتحادیه قصابان همدان گفت: قیمت هر کیلو گوســــفند زنده 
در بازار همدان به کیلویی 120 هزار تومان رسیده است.

بــــه گزارش هگمتانه، علی اکبر ســــپهری وفا اظهار کرد: به خاطر خشک ســــالی و مشــــکالت تأمین 
نهاده های دامی شاهد افزایش قیمت دام سنگین و سبک بوده ایم.

وی با بیان اینکه اکنون قیمت هر کیلو گوسفند زنده در بازار دام 120 هزار تومان است تصریح کرد: 

دام سنگین نیز با نرخ کیلویی 100 تا 110 هزار تومان عرضه می شود.
رئیس اتحادیه قصابان همدان به وضعیت قیمت انواع گوشــــت در بازار اشاره کرد وگفت: نرخ هر 
کیلو گوشــــت گوسفندی 160 تا 170 هزار تومان اســــت و هر کیلو گوشت گوساله نیز با قیمت 140 

هزار تومان فروخته می شود.
ســــپهری وفا تصریح کرد: گوشت منجمد نیز توسط شرکت های خصوصی وارد و با نرخ کیلویی 120 

تا 122 هزار تومان در فروشگاه های زنجیره ای به فروش می رسد.
وی بــــا بیان اینکه در ایام ماه مبارک رمضان برای تنظیم بازار گوشــــت منجمــــد دولتی در بازار توزیع 

می شــــود اظهار کرد: همکاران ما توقع دارند این نوع گوشــــت در قصابی ها عرضه شــــود و فقط در 
اختیار فروشگاه های زنجیره ای قرار نگیرد.

رئیس اتحادیه قصابان همدان با تأکید بر اینکه گرانی گوشــــت سبب کاهش تقاضا و خرید مردم 
شده است عنوان کرد: تعداد کشتار دام نسبت به گذشته کمتر شده است.

به نقل از تســــنیم، سپهری وفا با بیان اینکه قیمت گوشت منجمد دولتی در طرح تنظیم بازار کمتر 
از 100 هزار تومان اســــت اظهار کرد: توزیع گوشــــت منجمد از طریق فروشگاه های زنجیره ای سبب 

کسادی بازار هم صنفی های ما شده است.

: تأکید بادامی نجات رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر

دفترچهعوارضشفاف
گیرد دسترسعمومقرار در

شفافیت دفترچه عوارض، مشکالت صدور پروانه ساختمانی را کاهش می دهد
هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیس کمیســــیون برنامه 
بودجه و مالی شــــورای اســــالمی شــــهر همدان شفافیت 
دفترچــــه عــــوارض شــــهرداری را حائز اهمیت دانســــت و 
گاهی مردم از دفترچه عوارض بسیاری  گفت: شفافیت و آ

از مشکالت این حوزه را حل می کند.
شــــهر  اســــالمی  شــــورای  عمومــــی  روابــــط  گــــزارش  بــــه 
جلســــه  نخســــتین  در  نجــــات  بادامــــی  همدان،حمیــــد 
کمیســــیون برنامه بودجه و مالی شــــورا در ســــال 1400 با 
اشاره به شــــعار سال مبنی بر تولید، پشــــتیبانی ها و مانع 
زدایی ها اظهــــار کرد: یکــــی از اصلی ترین موانــــع در تولید 
مســــکن مربوط به شــــهرداری ها و نظام مهندسی است 
که گاه چندین ســــال یک پرونده زمان می برد تا به مرحله 

نهایی برسد.
بادامی نجات با بیان اینکه عدم شفافیت دفترچه عوارض 
گاه باعــــث زمان بر شــــدن صدور پروانه های ســــاختمانی 
می شــــود، اضافه کرد: اگر به سمت شــــفافیت در دفترچه 
عــــوارض حرکت کنیــــم، متقاضیان پروانه ســــاختمانی به 
گاه شــــده و ضمن کاهش تردد و مراجعات  حقوق خود آ
مکرر متقاضیان به شورا و شــــهرداری، رضایتمندی آنها را 

نیز به دنبال خواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه شــــهرداری باید به ســــمت شفافیت 
دفترچــــه عوارض حرکــــت کند، گفت: این ضعفی اســــت 
که در ســــال های گذشته به شــــکلی برطرف شده، اما این 
مشکل زمانی کاماًل برطرف می شود که به صورت شفاف 
در سامانه نرم افزار یکپارچه شهرداری در دسترس عموم 

قرار گیرد.
وی بــــا اشــــاره بــــه بررســــی تصویــــب و اصالحیــــه بودجه 

شــــهرداری همدان در سال گذشــــته، افزود: از کل بودجه 
شهرداری همدان طبق محاســــبات صورت گرفته بخش 
پروژ ه هــــای عمرانی، برای شــــهرداری ســــتاد حــــدود 253 
میلیارد تومان، منطقه یک 163 میلیارد تومان، منطقه دو 
166 میلیارد تومان، منطقه سه 120 میلیارد تومان و منطقه 
چهار 100 میلیــــارد تومان و ســــازمان های زیرمجموعه 141 
میلیارد تومان بودجه پیش بینی شــــده و این رقم توازنی 
است که بین مناطق ایجاد شــــده و بخشی از آن به دلیل 

راه اندازی خزانه داری کل است.
وی با بیان اینکــــه اصالحیه تعرفه عوارض 1400 و بودجه از 
اقداماتی بود که در سال گذشته به صورت کامل بررسی و 
مصوب شد، افزود: همچنین بهای خدمات سازمان های 
زیرمجموعه شــــهرداری بررســــی شده اســــت که به زودی 

مصوب شده و به هیأت تطبیق ارسال خواهد شد.
 بادامی نجــــات: مدیریــــت آرامســــتان همــــدان به  �

شهرداری برگردد
رئیس کمیســــیون برنامه، بودجه و مالی شــــورای شــــهر 
مدیریت  برگردانــــدن  ضــــرورت  بــــر  همچنیــــن  همــــدان 
آرامســــتان همدان بــــه شــــهرداری تأکیــــد کــــرد و افزود: 
آرامستان کنونی در شأن مردم همدان نیست  وضعیت 

و باید ساماندهی شود.
به گفته بادامی نجات طبق قانون اداره تمامی آرامستان ها 
بر عهده شهرداری ها اســــت حتی اگر مالکیت آرامستان 

متعلق به شهرداری نباشد.
قراباغی: تأکیدات مقام معظــــم رهبری را به منافع  �

خود تحلیل نکنیم
گردشگری  و  ســــرمایه گذاری  اقتصاد،  کمیسیون  رئیس 

شــــورای اسالمی شــــهر همدان هم در این جلسه ضمن 
تشــــکر از زحمات ریاســــت کمیســــیون بودجه شورا طی 
شــــش ماه گذشــــته گفت: بررســــی و تصویب بودجه و 
تعرفه عــــوارض یکــــی از موضوعات بســــیار مهم شــــورا 

است.
حســــین قراباغی با بیان اینکه شوراها جای مسائل حزبی 
و جناحی نیســــت، افزود: باید شعور سیاســــی را باال برد تا 
مــــردم در انتخابات افراد شایســــته و متخصص را انتخاب 

کنند.
به گفته وی در دوره پنجم شــــورای شهر همدان تعدادی 
از اعضای شــــورا بســــیار خوب عمل کردنــــد و در مباحث 
تخصصی که بر عهده آنها گذاشــــته شــــده بــــود عملکرد 

قابل قبولی داشتند.

قراباغی با اشــــاره به شــــعار ســــال جدید مبنی بــــر تولید، 
پشــــتیبانی ها و مانع زدایی ها، اظهار کــــرد: تأکیدات مقام 
معظم رهبری بســــیار شــــفاف و واضح اســــت و نباید این 

فرمایشات را به منافع خود تحلیل کرد.
وی اضافــــه کرد: در بحــــث مانع زدایی ها اگــــر می خواهیم 
فرامیــــن رهبری را عمــــل کنیم باید طی چندیــــن ماه باقی 
مانــــده از فعالیــــت شــــورای پنجــــم برنامه های بــــرای این 

موضوع ارائه داد.
بــــه گفتــــه قرا باغــــی تســــهیل در امــــر صــــدور پروانه های 
ســــاختمانی اقدام بســــیار مهمی اســــت که متأسفانه در 
شــــهرداری و  نظام مهندســــی اقدام خاصــــی در این زمینه 
صــــورت نگرفته چرا که بیشــــترین موضوعی کــــه مردم با 

آن ها درگیر هستند.

وی بــــا بیــــان اینکــــه تســــهیل در مراحــــل صــــدور پروانه 
اصــــالح  کشــــور  شــــهرهای  از  بســــیاری  در  ســــاختمانی 
شــــده اســــت، گفت: در همدان قرار بــــود با ایجــــاد دفاتر 
تسهیل گری این مشکل رفع شــــود اما موانعی بر سر راه 
این دفاتــــر وجود دارد چرا کــــه منافع در درگیــــری دادن یا 

تاخیر انداختن پروانه های ساختمانی است.
رئیس کمیســــیون اقتصاد، ســــرمایه گذاری و گردشگری 
شورای شــــهر همدان با بیان اینکه در خصوص تسهیل 
در صدور مراحل پروانه ســــاختمانی متأسفانه تنها شعار 
داده انــــد، افــــزود: تســــهیل در مراحل صــــدور پروانه های 
ساختمانی عالوه بر کاهش مشکالت و گرفتارهای مردم 
در ایــــن زمینه از تجمــــع و مراجعات مکرر شــــهروندان به 

شورا نیز کاسته می شود.

تداوم کمک سپاه انصار الحسین)ع( 
ح شهید سلیمانی به مهار کرونا با طر

ســــپاه  فرمانــــده  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
آمادگی سپاه برای  انصارالحســــین)ع( همدان با اعالم 
مهار با مــــوج چهارم کرونا، اظهار کــــرد: برای کمک همه 
جانبه بــــه مهار کرونا و با آموزش هــــای الزم به نیروهای 
پاسدار و بسیجیان در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی 
همراه با ستاد مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت و درمان 

استان در خدمت مردم هستیم.
به گــــزارش هگمتانه، ســــردار مظاهر مجیــــدی با اعالم 
اینکــــه همچــــون ســــال گذشــــته در مهــــار ویــــروس 
منحــــوس کرونا در خدمــــت جامعه و مردم هســــتیم، 
افزود: مجموعه ســــپاه در ابتدای ســــال 99 با تشکیل 
قرارگاه زیســــتی در اســــتانداری همدان با حضور سردار 
مهدی فرجی جانشین فرماندهی و کمک رسانی همه 
جانبه و مشارکت حداکثری نیروهای کادری و بسیجی 
در این امر مهم در خدمت رســــانی به مردم آماده و پای 

کار بوده است.
فرمانده ســــپاه انصارالحسین استان همدان گفت: در 
سال قبل با رعایت بیشتر شــــیوه نامه های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی و تدابیر اتخاذ شــــده از سوی 

مسؤولین توانستیم ویروس کرونا را مهار کنیم.
ســــردار مجیدی گفت: اما امســــال به دلیل مشکالت 
اقتصــــادی جامعه اجــــازه فعالیت به کســــب و کارها و 

مراکز خرید وابســــته به مایحتاج نوروز داده شــــد و این 
امر ســــبب اجتماع مردم و عدم رعایــــت فاصله گذاری 

اجتماعی و انتشار بیشتر این ویروس شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به سفرهای نوروزی 
و عدم منع تردد وســــایل نقلیه شخصی و مسافر پذیر 
بودن شــــهر همدان به عنوان یک مقصد گردشــــگری 

سبب دامن زدن به انتشار این ویروس شد.
ســــردار مجیدی با اعالم آمادگی ســــپاه برای مهار موج 
چهارم کرونا افزود: برای کمک همه جانبه به مهار کرونا 
و با آموزش های الزم به نیروهای پاسدار و بسیجیان در 
طرح شهید حاج قاســــم سلیمانی همراه با ستاد مبارزه 
با کرونا و وزارت بهداشــــت و درمان استان در خدمت 

مردم هستیم.
فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان گفت: 
با ایجاد شــــعبه های مراکز خدمات ســــرپایی 16 ساعته 
، جهت جلوگیری از ازدحام مراجعه کنندگان و  بیشــــتر
ارائه خدمات مناســــب تر به مردم گامی دیگر برداشته 

ایم.
وی بیان کــــرد: انتظار مــــا از مردم این اســــت با رعایت 
حداقل نــــکات و موارد بهداشــــتی نظیر ماســــک زدن 
و فاصله گــــذاری اجتماعی به قطع زنجیــــره انتقال این 

ویروس کمک کنند.

مدیر گروه توسعه شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا:

انجام تست کرونا در همه مراکز سالمت
از ازدحام در مرکز سالمت شهیدان دیباج اجتناب کنید

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر گروه توسعه شبکه 
معاونت بهداشتی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا 
با اشــــاره به ازدحام مراجعات مردمی در مرکز ســــالمت 
آزمایــــش کرونا در همه  شــــهیدان دیباج گفت: انجام 
مراکز سالمت انجام می شود و ازدحام در یک مرکز فقط 

خطر ابتال را برای مراجعان افزایش می دهد.
به گــــزارش هگمتانــــه، مرضیــــه ارجمندیان با اشــــاره به 
افزایــــش حجم مراجعات مردمی جهــــت انجام آزمایش 
کرونا اظهار کرد: متأســــفانه بعد از تعطیالت نوروز حجم 
مراجعات برای انجام تست پی.سی.آر و تست تشخیص 

سریع با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.
وی با بیــــان اینکه تنها در روز چهارشــــنبه بیش از 300 
، مراجعه به مرکز ســــالمت شهیدان دیباج به ثبت  نفر
رســــیده اســــت عنوان کرد: متأســــفانه نتایــــج حدود 
70 درصد آزمایشــــاتی کــــه در این مرکز انجام می شــــود 
مثبت بوده که در این ازدحام مراجعات می تواند زمینه 
ابتالی ســــایر افراد مراجعه کننده به مراکز را فراهم کند 

بنابرایــــن از شــــهروندان همدانــــی تقاضا داریــــم تا حد 
امکان از تمرکــــز در یک مرکز اجتناب کنند و برای انجام 
آزمایشــــات مربوطه به نزدیک ترین مرکز خدمات جامع 

سالمت در منطقه زندگی خود مراجعه کنند.
گــــروه توســــعه شــــبکه معاونــــت بهداشــــتی  مدیــــر 
دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا ادامه داد: عالوه بر 
مراکز ســــالمت در هر منطقه، مراکــــز منتخب دیگر نیز 
می توانند در کاهــــش تراکم جمعیتی مراجعه کنندگان 
مؤثر باشــــند بر این اســــاس مردم می توانند به هر یک 
از مراکز ســــالمت امام حســــین)ع(، کوی شهید مدنی، 

)عج( نیز مراجعه کنند. کوی شهید مدرس، ولی عصر
وی همچنین یادآور شــــد: انجام تست پی.سی.آر و 
دارای  که  کسانی  همه  برای  ســــریع  تشخیص  تست 
اولیه،  مراقبت های  و  نیســــت  الزامی  هستند  عالئم 
اجتماعات  در  حضــــور  از  اجتناب  و  ســــرپایی  درمان 
وند ابتالی  پــــر خطر تأثیر بیشــــتری در ممانعــــت از ر

دارد. افراد 

مدیر منطقه سه شهرداری همدان:

شهروندان از مراجعه حضوری به شهرداری اجتناب کنند

هگمتانه، گروه خبر همدان:   مدیر منطقه ســــه شهرداری 
همــــدان تأکید کــــرد: شــــهروندان از مراجعــــه حضوری به 

شهرداری اجتناب کنند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه سه، محمدرضا 
فیضی منش در حاشــــیه بازدید از حوزه های شهرســــازی 
و درآمد و نوســــازی منطقه ســــه بیان کرد: پاســــخ گویی به 
درخواســــت های حوزه هــــای مختلف شــــهرداری از طریق 

اینترنت میسر است.
داریــــم  تقاضــــا  شــــهروندان  از  گفــــت:  منــــش  فیضــــی 
حتی االمکان از مراجعه حضوری به شــــهرداری  برای اموری 
چون پرداخت عوارض خودداری کرده و درخواســــت های 
خود را با اســــتفاده از بستر شهرداری الکترونیک و نشانی 

 http://zone3.hamedan.ir  پیش  ببرند.
فیضــــی منــــش اظهارکــــرد: هرســــاله پــــس از آغاز بــــه کار 

ادارات شــــاهد افزایش حجم مراجعات مردمی به مناطق 
شــــهرداری هســــتیم و به تبع آن ســــاعت کاری کارکنان، 
به ویژه کارکنان معاونت های شهرسازی و مالی و درآمد و 

نوسازی افزایش می یابد.
فیضی منــــش با اشــــاره به مصوبــــه اصــــالح فرمول های 
درآمــــدی که از ابتدای ســــال جــــاری اجرایی شــــده، گفت: 
همیــــن موضوع هم ســــبب شــــده تــــا میــــزان مراجعات 

شهروندان افزایش پیدا کند.
وی افــــزود: بر همین اســــاس، وظیفه خود دانســــتیم که 
طــــی بازدیــــدی، ضمن عــــرض خداقــــوت به همــــکاران، از 
روند پاســــخ گویی به شــــهروندان و ارائه خدمات و میزان 

مراجعات مردمی مطلع شویم.
مدیر منطقه ســــه با بیان اینکه افزایش شــــیوع ویروس 
کرونا و قــــرار گرفتن همــــدان در وضعیت قرمــــز کرونایی 

سبب شده تا شــــرایط ویژه تری نســــبت به سنوات قبل 
داشــــته باشــــیم، تصریــــح کرد: بــــه منظــــور کاهش حجم 
مراجعات شــــهروندان به شــــهرداری ، درصورت پرداخت 
اینترنتی از طریق وبگاه شــــهرداری همدان به طور خودکار 
از تخفیــــف 30درصــــدی پرداخــــت اینترنتــــی و 10درصدی 
خوش حســــابی بهره مند شــــوند، مودیان پــــس از تاریخ 
صدور فیش بــــه مــــدت 10روزکاری می توانند نســــبت به 
پرداخت اقــــدام نماینــــد و این اعمال تخفیــــف همچنان 

وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه حفظ ســــالمت شهروندان و کارکنان 
مدیریــــت شــــهری یکــــی از دغدغه هــــای مهم ما اســــت، 
گفت: به همیــــن منظور مبلغ 4میلیاردریــــال برای مقابله 
با کرونا درســــال1400درنظر گرفته شــــد تا صــــرف تأمین و 
افزایــــش امکانات، تجهیــــزات وهمچنین بــــرای افزایش 
میزان بهداشت و ســــالمت همکاران مدیریت شهری و 

مراجعان به شهرداری شود.
فیضی منــــش در ادامه صحبت های خود از شــــهروندان 
خواســــت حتی االمکان از مراجعه حضوری به شــــهرداری 
اجتنــــاب کننــــد و کارهــــای خــــود را بر بســــتر شــــهرداری 

الکترونیک پیش ببرند.
همــــکاران  قــــراردادن  خطــــاب  بــــا  همچنیــــن  وی 
یک  می خواهیم  همــــکاران  از  اظهارکــــرد:  شــــهرداری 
آینــــده را هــــم بــــا صبــــر و حوصلــــه، همچــــون  هفتــــه 
کادر  مــــردم،  مت  ســــال و  بهداشــــت  عرصه  خادمــــان 
را به نحوی  کنند و شرایط  ایثار  پزشــــکی و پرســــتاری، 
پاســــخ گوی  شــــکل  ین  بهتر بــــه  تــــا  کننــــد  یــــت  مدیر

باشیم. وندان  شهر
فیضی منش در پایــــان گفت: تأکید ما بر دورکاری و انجام 
الکترونیکی کارهاســــت ولــــی در عین حال، پاســــخ گوی 
تمامی مراجعان شهرداری هســــتیم و سعی شده شرایط 

ایمنی برای همگان فراهم شود.

طی 4 روز نخست ثبت نام

نام نویسی 2073 داوطلب انتخابات شوراهای اسالمی روستا
افزایش روستاهای دارای شرایط برگزاری انتخابات شورا

هگمتانه، گروه خبر همدان: دبیر ســــتاد انتخابات استان 
همدان از نام نویســــی 2073 نفر برای انتخابات شوراهای 

روستایی در استان همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ابوالقاسم الماسی گفت: 2 هزار و 73 
نفر طی چهار روز نخســــت ثبت نام از داوطلبان به عنوان 
نامزد انتخابات ششــــمین دوره شوراهای اسالمی روستا 

در این استان نام نویسی کردند.
الماســــی اظهار کرد: رونــــد ثبت نام از داوطلبان شــــرکت 
در انتخابات ششــــمین دوره شوراهای اســــالمی روستا از 
هشــــت صبح 16 فروردین به صورت هم زمان در سراســــر 

کشور آغاز شده است.
وی با بیان اینکه روســــتاهای واجد شــــرایط بــــرای برگزاری 
انتخابــــات بایــــد دارای 20 خانوار بوده یــــا 100 نفر جمعیت 
در آن ســــاکن باشــــند، افزود: بر این مبنا از یــــک هزار و 61 
روستای دارای ســــکنه اســــتان همدان 923 روستا واجد 
شــــرایط برای برگزاری انتخابات شــــورای اســــالمی روســــتا 

هستند.
مدیرکل سیاســــی و انتخابات اســــتانداری همدان اظهار 
کرد: برخی از روستاها که در سال های گذشته دارای شورا 
بودنــــد هم اینــــک دارای این شــــرایط نبوده امــــا متقاضی 
برگزاری انتخابات شورا هستند که این درخواست مردمی 

منافاتی با قانون انتخابات ندارد.
الماســــی اضافه کرد: بنابرایــــن به درخواســــت اهالی این 

روســــتاها پاسخ مثبت داده شد و برگزاری ششمین دوره 
انتخابات شــــورای اســــالمی روســــتا از 917 به 932 روستا 
افزایش یافت و انتخابات در این روســــتاها به همراه یک 

تیره عشایری برگزار می شود.
وی بیــــان کــــرد: روند ثبــــت نــــام از داوطلبان شــــرکت در 
انتخابات ششــــمین دوره شــــوراهای اســــالمی روســــتا از 
هشــــت صبح 16 فروردین به صورت هم زمان در سراســــر 
کشــــور آغاز شد و در 2 روز نخست 692 نفر از داوطلبان به 
عنوان نامزد انتخابات ششــــمین دوره شوراهای اسالمی 

روستا در این استان نام نویسی کردند.
الماســــی اظهار کرد: داوطلبان برای ثبت نام در انتخابات 
شــــوراهای روســــتایی می توانند به چهار روش »استفاده 
از نرم افــــزار تلفن همراه و نســــخه ویندوز قابــــل نصب بر 
، مراجعه به دفاتر  رایانه با دریافــــت از وبگاه وزارت کشــــور
پیشــــخوان دولت و با مراجعه حضوری به بخشداری های 

محل سکونت خود« اقدام کنند.
مدیــــرکل دفتر سیاســــی انتخابــــات اســــتانداری همدان 
گفت: در روز نخست نام نویسی، 328 نفر برای انتخابات 
شــــوراهای روســــتایی اســــتان همدان ثبت نام کردند که 
 16 ، شامل 68 نفر در شهرستان همدان، 103 نفر در مالیر
نفر در نهاوند، 26 نفر در کبودراهنگ، 11 نفر در رزن، سه نفر 
، 49 نفر در اسدآباد، 9  در درگزین، 11 نفر در شهرستان بهار

نفر در تویسرکان و 32 نفر در فامنین می شوند.

به گفتــــه الماســــی، همچنیــــن در روز دوم 369 داوطلب 
ثبت نام کردند که شــــامل 76 نفر در شهرستان همدان، 
، 25 نفر در نهاوند، 41 نفر در کبودراهنگ،  84 نفر در مالیر
26 نفر در رزن، چهار نفر در درگزین، 30 نفر در شهرســــتان 
، 44 نفر در اســــدآباد، 23 نفر در تویسرکان و 16 نفر در  بهار

فامنین هستند.
مدیرکل دفتر سیاســــی و انتخابات اســــتانداری همدان 
ادامه داد: در روز ســــوم نیز 506 داوطلب شــــامل 68 نفر 
، 42 نفر در  در شهرســــتان همــــدان، 153 نفــــر در مالیــــر
نهاونــــد، 66 نفر در کبودراهنگ، 24 نفر در رزن، 15 نفر در 
، 63 نفر در اســــدآباد،  درگزین، 16 نفر در شهرســــتان بهار
41 نفــــر در تویســــرکان و 18 نفــــر در فامنین نامنویســــی 

کردند.
الماســــی افزود: همچنین در چهارمیــــن روز ثبت نام 870 
داوطلب شامل 118 نفر در شهرستان همدان، 180 نفر در 
، 124 نفر در نهاوند، 114 نفر در کبودراهنگ، 51 نفر در  مالیر
، 69 نفر  رزن، 31 نفر در درگزین، 43 نفر در شهرســــتان بهار
در اســــدآباد، 96 نفر در تویسرکان و 44 نفر در فامنین نام 

نویسی کردند.
بــــه نقل از ایرنــــا، وی ادامــــه داد: در مجموع و تــــا پایان روز 
چهارم ثبــــت نــــام، 57 داوطلب زن برای ششــــمین دوره 
انتخابات شورای اســــالمی روستاها در استان همدان نام 

نویسی کرده اند.
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3 شهرستان

در 3روز نخست:

ثبت نام 337 داوطلب برای انتخابات شوراهای اسالمی روستا در مالیر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: معاون اســــتاندار همدان و 
فرماندار ویژه مالیر گفت: 337 نفر در ســــه روز نخســــت 
انتخابــــات  دوره  ششــــمین  داوطلبــــان  ثبت نــــام  آغــــاز 
، در این شهرستان  شــــوراهای اسالمی روســــتا و عشــــایر

نام نویسی کردند.
به گــــزارش هگمتانه، »قــــدرت اهلل ولدی« روز پنجشــــنبه 
اظهار کــــرد: همزمان با روز نخســــت ثبت نــــام داوطلبان 
، روز دوم  شوراهای اسالمی روســــتا در 16 فروردین 106 نفر
90 داوطلــــب و روز ســــوم 141 داوطلب نام نویســــی خود را 

نهایی کردند.
وی اســــتقبال داوطلبان برای ثبت نام در ششمین دوره 
شــــوراهای اسالمی روســــتا در این شهرســــتان را مطلوب 
ارزیابی کرد و افزود: در ســــه روز نخســــت به تفکیک چهار 
بخش تابعه این شهرستان، 122 نفر در بخش مرکزی، 62 
، 81 نفر بخش ســــامن و 72 داوطلب  نفر در بخش جوکار

در بخش زند ثبت نام کردند.
فرماندار ویژه مالیر و رئیس هیــــأت اجرایی انتخابات این 
شهرستان ادامه داد: فرآیند ثبت نام داوطلبان ششمین 
دوره انتخابات شــــوراهای اسالمی روســــتا از 16 فروردین 
آغاز شــــده و داوطلبان می توانند هر روز از ساعت هشت 
صبــــح تا 18 عصر با مراجعه به بخشــــداری ها و یا به صورت 
غیرحضوری، به مدت هفت روز نســــبت به ثبت نام خود 

اقدام کنند.
ولدی گفت: 166 روســــتای این شهرســــتان واجد شرایط 

برگــــزاری انتخابات شــــوراهای اســــالمی روســــتا اســــت و 
داوطلبان بر اســــاس توانمندی و تجربــــه خود برای حضور 
در این دوره از انتخابات شــــوراهای اســــالمی روستا ورود 

کنند و روند ثبت نام را به روزهای پایانی موکول نکنند.
وی یادآور شد: از این تعداد روستای واجد شرایط برگزاری 
انتخابات، 50 روستا در بخش مرکزی، 34 روستا در بخش 
، 43 روســــتا در بخش سامن و 39 روستا در بخش  جوکار

زند واقع شده است.
معاون اســــتاندار همدان یادآور شد: داوطلبان می توانند 
ثبت نــــام خــــود را به صــــورت غیرحضوری از طریــــق برنامه 
هوشــــمند موبایلــــی )بارگیری برنامــــه ثبت  نــــام از پورتال 
وزارت کشــــور به نشــــانی entekhabat.moi.ir( و دریافت 
پیامک مبنــــی بر ثبت نــــام قطعی داوطلب از سرشــــماره 

)v.Keshvar( انجام دهند.
ولدی همچنین ثبت نام از طریق نســــخه ویندوز و قابل 
نصب بــــر روی رایانه)بارگیــــری برنامه ثبت نــــام از پورتال 
وزارت کشور به نشانی entekhabat.moi.ir( و یا از طریق 
دفاتر پیشــــخوان دولت در شهرها و روستاها و دریافت 
رســــید چاپی ممهــــور به ُمهــــر آن دفتــــر و در هر 2 روش 
دریافــــت پیامک مبنــــی بر ثبت نــــام قطعــــی داوطلب از 
داوطلبان  برای  غیرحضوری  نام نویسی  روش هایی  دیگر 

عنوان کرد.
وی تأکیــــد کــــرد: با توجه بــــه اینکــــه تنها درصــــد اندکی از 
داوطلبــــان از روش هــــای غیرحضــــوری بــــرای ثبت نام در 

این دوره از انتخابات شــــوراهای اســــالمی روستا استفاده 
می کننــــد، تمامــــی امکانــــات الزم برای ثبت نــــام حضوری 
داوطلبان در بخشــــداری های مرکزی، سامن، زند و جوکار 

مهیا شده و مشکلی در فرآیند نام نویسی وجود ندارد.
به نقــــل از ایرنا، طبق اعالم دبیر ســــتاد انتخابات اســــتان 
همــــدان، انتخابــــات شــــورای اســــالمی روســــتاها در 917 
« و  روســــتای اســــتان همدان و 2 تیــــره عشــــایری »جمور
»ترکاشــــوند« برای انتخاب 2 هزار و 966 عضو شــــورا برگزار 

می شود.
انتخابــــات ســــیزدهمین دوره ریاســــت جمهــــوری، میان 
دوره  ششــــمین  و  اســــالمی  شــــورای  مجلــــس  دوره ای 
شوراهای اسالمی شــــهر و روستا، بیست و هشتم خرداد 

امسال برگزار می شود.

تحول اقتصاد کشور با تحقق شعار سال
هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اداره تبلیغات اسالمی 
بهار گفت: اگر شــــعار سال عملی و به طور صحیح و دقیق 
 تحول بزرگی در اقتصــــاد ایران رخ خواهد 

ً
اجرا شــــود، قطعا

داد.
گزارش هگمتانه، حجت االســــالم محمد جمشــــیدی  به 
اظهار کرد: متأسفانه در سال 99 باز هم دولت به مسائل 
حاشــــیه ای بیشــــتر توجه کرد و از اهداف تبیین شــــده و 
"منافع ملی" دور شــــد، به طوری که کــــم کاری و بی تدبیری 

وزارتخانه های اقتصادی کاماًل مشهود بود.
وی بــــا بیــــان اینکــــه مســــؤولین و دولتمــــردان چنــــدان 
به حمایــــت از تولیــــد و صنایــــع نپرداختند تا جهشــــی در 
تولیدات ملــــی اتفاق بیافتــــد، افزود: عملکــــرد دولت در 
ارتباط با جهش تولید نه در شــــأن ایــــران و ایرانی بود و نه 

مورد رضایت مقام معظم رهبری بود.
داد:  ادامــــه  بهــــار  اســــالمی  تبلیغــــات  اداره  رئیــــس 
سیاســــت های نادرســــت، چشــــم به غرب دوختــــن و به 
خارجی ها امیدوار بــــودن و همچنیــــن عملکردهای غلط 
دولت موجب شــــده است تا کشــــور ثروتمند و قدرتمند 
و بی نظیــــر ایران آن هم بــــا این همه منابــــع و جمع زیادی 
کارآفرین بزرگ و توانمند نه تنها چندان پیشــــرفتی نکند 

بلکه غــــرق در مشــــکالت اقتصــــادی هم باشــــد و بعد از 
گذشت 42 ســــال همچنان درگیر تأمین ارزاق اولیه مردم 
از جمله، مــــرغ و تخم مــــرغ، روغن و برنج و میــــوه و… غیره 

باشد.
وی در ادامه گفت: عملکرد غلط مسؤولین و دولتمردان، 
باعث شــــد تا مقام معظم رهبری برای ســــال 1400 شــــعار 
تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی را انتخاب کنند که تعیین 
چنین شعاری برای سال جدید نشان از اهمیت ویژه رهبر 
انقالب به امر اقتصاد و علی الخصوص به رشــــد و جهش 

تولید داخلی دارد.
جمشــــیدی تأکید کرد: این شعار بســــیار مهم و اساسی 
اســــت و چنانچه بــــه طور صحیــــح و دقیق اجــــرا و محقق 
 تحول بزرگی در اقتصاد ایران و رفع مشکالت 

ً
شود، قطعا

اقتصادی به وجود می آورد.
وی با اشــــاره به اینکه حسب دســــتور مقام معظم رهبری 
 قوه 

ً
و برابر "شــــعار امسال" باید قوای ســــه گانه مخصوصا

مجریه یعنی دولت فعلی و دولت آینده در ســــال 1400 نیز 
به طور ویژه از تولیــــد و تولیدکننده و کارآفرینان حمایت و 
پشــــتیبانی کرده و تمام موانع و بروکراسی های زائد در برابر 
تولید و فعاالن اقتصــــادی را مرتفع و حذف نمایند، افزود: 

در این صــــورت کارآفرینان و تولیدکننــــدگان روان تر و بی 
دغدغه و با سرعت باالیی چرخ های تولید اقتصاد ایران را 

به حرکت در خواهند آورد.
رئیس اداره تبلیغات اســــالمی شهرســــتان بهــــار افزود: 
"شعار سال 1400" بسیار دقیق انتخاب شده و از اهمیت 

خاص و قابل توجهی برخوردار است.
وی اظهــــار کرد: شــــعار )تولید، پشــــتیبانی ها، مانع زدایی( 
جامــــع و وســــیع انتخاب شــــده و در حقیقت چنــــد اقدام 
اساســــی و مهم در یک قالب و به صورت یک شعار اعالم 

شده است.
، جمشــــیدی با بیان اینکه در این راســــتا و  بــــه نقل از مهر
برای تحقق شــــعار امســــال در اولین قــــدم، دولت فعلی 
بایــــد در 4 ماه باقیمانــــده از دورانش بــــه "رونق و جهش 
تولید" به چشم یک هدف و برنامه کارشناسی شده نگاه 
کرده و تمام تــــوان و امکانات دولت را به حمایت از تولید، 
تولیدکننــــده و کارآفرینان ایرانی معطوف کند، اضافه کرد: 
تا جایی که این دولت زمان و تــــوان دارد باید با رفع موانع 
و کارشــــکنی ها، رضایت فعاالن اقتصــــادی و کارآفرینان را 

به دست آورد.

مراجعه 26 هزار بیمار در نوروز به بیمارستان اسدآباد
هگمتانه، گــــروه شهرســــتان: معاون درمان دانشــــکده 
علوم پزشکی اسدآباد گفت: طی 20 روز تعطیالت نوروزی 
قریب به 26 هزار مراجعه به بیمارســــتان اسدآباد داشتیم 

که حدود 8 هزار نفر از آنها بیماران اورژانسی بودند.
به گزارش هگمتانه، عاطفه ســــمائی با بیــــان اینکه مردم 
شهرســــتان اســــدآباد با حفظ خونســــردی، اصالح تغذیه، 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی کمک کنند تا به سالمت 
و بــــا کمترین میزان ابتال مــــوج چهارم کرونا را هم پشــــت 
ســــر بگذاریم اظهار کرد: در حال حاضر جــــز فاصله گذاری 
اجتماعــــی و پرهیز از مراودات غیرضــــروری روزمره چاره ای 

نیست و باید مراقب بود.
وی با بیــــان اینکه تاکنون فقط 30 درصــــد کارکنان و کادر 
درمان واکسینه شده اند و افزایش مراجعات بیمارستانی 
منجر بــــه افزایش احتمــــال ابتال در کادر درمان می شــــود 
گفت: خوشــــبختانه از لحاظ تخت بیمارستانی، خدمات، 
تجهیزات و دارو فعال مشکلی نیست اما ابتالی همکاران 
می تواند مشکل ساز شود و خدمت رســــانی را تحت تأثیر 

قرار دهد.

معــــاون درمــــان دانشــــکده علــــوم پزشــــکی و خدمــــات 
 20 طــــی  اینکــــه  بیــــان  بــــا  اســــدآباد  درمانــــی  بهداشــــتی 
روز تعطیــــالت نــــوروزی قریــــب بــــه 26 هــــزار مراجعــــه به 
بیمارســــتان اسدآباد داشــــتیم که حدود 8 هزار نفر از آنها 
بیماران اورژانســــی بودند افزود: روزی بیــــش از 400 بیمار 
اورژانســــی پذیرش می شــــد که این حجم باالی مراجعین 

می تواند مدافعین جان بر کف ســــالمت را دچار آســــیب 
جبران ناپذیر کند.

وی خاطرنشــــان کرد: با وجود رشــــد فزاینــــده مبتالیان و 
مراجعیــــن اما خوشــــبختانه فوتی های بیمــــاران به دلیل 
کرونا مثبت قطعی طی هفته اخیر ثبت نشده هرچند باید 

همت کرده تا این گردنه سخت را پشت سر بگذاریم.

خسارت سرمازدگی به 2450 هکتار از باغات نهاوند
هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر جهاد کشــــاورزی شهرستان نهاوند از خســــارت به 2 هزار و 450 

هکتار از باغات این شهرستان بر اثر سرمازدگی خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، کریم حاج باباعلی با بیان اینکه بر اثر ســــرمای زیر صفــــر درجه اوایل فروردین 
ســــال جاری 2 هزار و 451 هکتار از باغات این شهرستان دچار خســــارت ناشی از سرمازدگی شدند 
اظهار کرد: در شهرستان نهاوند بیش از 13 هزار و 500 هکتار انواع باغ وجود دارد که بخش زیادی از 

آن در حومه شهر و روستاهای اطراف نهاوند است.

وی افزود: به همین دلیل بیشــــترین ســــطح باغات آســــیب دیده مربوط به حومه شهر و روستای 
جهان آباد اســــت که طبق برآورد کارشناســــان حدود 60 درصد باغ های این منطقه دچار خســــارت 
شده اند. مدیر جهاد کشاورزی شهرســــتان نهاوند اضافه کرد: طبق برآوردهای به عمل آمده در اثر 
سرمازدگی 8 هزار و 266 تن محصول دچار آسیب شده اند که حجم خسارت مالی وارده 72 میلیارد 

تومان پیش بینی شده است.
لو، هلو، شلیل، گردو، زرد  وی گفت: محصوالتی که بیشــــترین خســــارت به آنها وارد شده شامل آ
الو، ســــیب و بادام اســــت که عمدتا مربوط به باغات حومه شــــهر و همچنین روستای جهان آباد 

هســــتند، پس از برآوردهای به عمل آمده از ســــوی کارشناسان کشــــاورزی میزان خسارت وارده 
به استان اعالم شده است.

بــــه نقل از فارس، شهرســــتان نهاوند به واســــطه محصور بودن در بین کوه هــــای مرتفع از جمله 
گرین و موقعیت جغرافیایی آن دارای آب و هوای ســــرد و خشک در زمستان ها بوده و در اوایل 
بهار به علت ورود جبهه های ســــرد و پائین آمدن ناگهانی دما در کوتاه مدت دچار نوسان دمای 
هوا و در نتیجه ســــرمازدگی باغات می شــــود که این امر به طور ساالنه خسارات زیادی را به بخش 

کشاورزی شهرستان وارد می سازد.

فرماندار اسدآباد خبر داد:

کارخانه آب معدنی اسدآباد احیا می شود
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــدار اســــدآباد از 
احیــــا کارخانــــه آب معدنی ایــــن شهرســــتان با جذب 

سرمایه گذار بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ســــعید کتابی اظهار کرد: کارخانه 
آب معدنی شهرســــتان اســــدآباد واقع در اراضی بیاج 
)انتهای شهرک سید احمد(از بیش از پنج سال پیش 
راکد و تعطیل شده بود که با جذب سرمایه گذار جدید 
قرار اســــت این کارخانه تولیدی دوباره احیا و به چرخه 

تولید باز گردد.
وی بــــا بیــــان اینکه در حــــال حاضر ســــرمایه گذار طرح 
بخشــــی از دســــتگاه های این کارخانه را با ســــرمایه ای 
افزون بــــر 800 میلیــــون تومــــان خریداری کــــرده و بنا 
بــــه گفتــــه ســــرمایه گذار بــــرای تکمیل طــــرح به صرف 
ســــرمایه ای افزون بر ســــه میلیارد تومــــان نیاز خواهد 
بود، افزود: با راه اندازی ایــــن طرح برای 20 نفر از جوانان 
بومی شهرســــتان به صورت مســــتقیم اشتغال ایجاد 

خواهد شد.
کتابی با اشــــاره بــــه اینکه بنا بر قول های ســــرمایه گذار 
طــــرح فوق ظرف ســــه تا چهار مــــاه قابل احیــــا خواهد 
بود و تــــوان تولید8000 بطــــری آب معدنی را در هر یک 
ساعت خواهد داشت، خاطرنشــــان کرد: با نامگذاری 
ســــال 1400 از طــــرف مقــــام معظــــم رهبری بــــا عنوان 
تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها با تمام توان نسبت 
به رفع موانــــع واحدهای تولیدی دارای مشــــکل و نیز 

تحقق شعار سال همت خواهیم کرد.

وی تصریــــح کــــرد: امیدواریــــم بــــا همــــت مضاعف و 
اســــتفاده از امکانات و ظرفیت ها، شــــعار امســــال به 
خوبی محقق شــــود و فرصت های بی بدیلی در مسیر 

توسعه پیش روی کشور قرار گیرد.
به نقل از ایسنا، کتابی با تأکید بر آمادگی و ورود جدی 
بانک ها در پشــــتیبانی از رفع موانع واحدهای تولیدی 
شهرســــتان، خاطرنشان کرد: ســــرمایه گذاران خوبی از 
جمله صنایع آهن و فوالد برای شهرستان جذب شده 
که نیاز است زمینه پشــــتیبانی در بحث زیرساخت ها 
برای این ســــرمایه گذاران فراهم شود و در جاهایی که 
نیاز به حضور بانک ها باشــــد، بانک ها آمادگی کامل را 
برای پشتیبانی داشته و نسبت به سرلوحه قرار دادن 

شعار سال اهمیت ویژه ای دهند.

113 خودرو با پالک غیربومی از مالیر به شهرهای مبدا 
برگردانده شدند

انتظامــــی  فرمانــــده  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
شهرســــتان مالیر گفت: 113 خودرو بــــا پالک غیربومی 
که قصد ورود به این شهرســــتان را داشــــتند، از مبادی 
ورودی شهرســــتان مالیر متوقف و به شــــهرهای مبدا 

برگردانده شدند.
به گــــزارش هگمتانه، ســــرهنگ »محمدباقر ســــلگی« 
چهارشــــنبه شــــب در جمع خبرنــــگاران اظهــــار کرد: در 
24ساعت گذشــــته 508 مورد جریمه 500 هزار تومانی 

نیز برای خودروهای متخلف اعمال شده است.
وی با اشــــاره به ممنوعیت تردد شــــبانه از ســــاعت 22 
شــــب تا ســــه بامداد، افزود: در این راستا طی شبانه روز 
گذشــــته برای 418 پالک بومی شهرســــتان جریمه 200 
هــــزار تومانی به دلیــــل بی توجهی بــــه محدودیت های 

کرونایی، اعمال شده است.
فرمانــــده انتظامی مالیر با بیان اینکــــه جریمه های 500 
هزار تومانــــی با توجه به قرمز شــــدن وضعیت مالیر به 
یــــک میلیون تومــــان افزایش یافته اســــت، ادامه داد: 
به جــــز 2 ورودی پل انقالب و میدان اســــتقالل، مابقی 
ورودی های مالیر مسدود و تحت کنترل دوربین های 

نظارتی ثبت تخلف قرار دارد.

سرهنگ ســــلگی گفت: از زمان مسدود شدن میدان 
تعــــاون تاکنــــون، بیــــش از 400 خودروی پــــالک بومی 

توسط دوربین های نظارتی اعمال قانون شدند.
فرمانــــده انتظامــــی مالیر افــــزود: طبق مصوبه ســــتاد 
ملی کرونا و قرار گرفتن در شــــرایط بحرانی، ارایه هر نوع 
خدمات پلیــــس راهور همچون شــــماره گذاری، صدور 
آزمون های رانندگی از 18 فروردین  گواهی نامه، برگزاری 

لغو شده است.
ســــرهنگ ســــلگی همچنین به کاهش رعایت شیوه 
نامه هــــای بهداشــــتی در ایام نــــوروز از 83 درصد به 56 
درصد اشــــاره کــــرد و گفت: بــــا پایان یافتــــن تعطیالت 
نوروزی، حجم باالی ســــفرها و افزایــــش دید و بازدیدها 
در این ایــــام، زنگ خطر قرمز کرونا در تمامی شــــهرهای 
کشــــور به صدا درآمد و کرونای جهش یافته جان مردم 

را مورد هدف قرار داده است.
وی تأکیــــد کرد: بــــرای عبور از شــــرایط بحرانــــی کنونی، 
مــــردم از هرگونــــه دورهمی های فامیلــــی و خانوادگی و 
برگزاری مراســــم  عروسی و عزا پرهیز کنند و حساسیت 
باالیی نســــبت به رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی و 

محدودیت های کرونایی داشته باشند.

جمع آوری 315 کیلوگرم مواد غذایی فاسد در اسدآباد
علوم  دانشــــکده  رئیس  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 
پزشــــکی اســــدآباد از جمع آوری بیــــش از 315 کیلوگرم 
مواد غذایی تاریخ گذشــــته طی اجرای طــــرح نوروزی در 

این شهرستان خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، ایــــرج صالحی از نتایــــج اقدامات 
بهداشــــتی  معاونــــت  کار  و  محیــــط  ســــالمت  واحــــد 
دانشــــکده علوم پزشــــکی اســــدآباد در طرح سالمت 
نوروزی 1400 خبر داد و اظهار کرد: در همین راستا مانور 
طرح سالمت نوروزی با همکاری فوریت های پزشکی و 
تجهیز تمام کارشناسان و تیم های بازدید به لباس فرم 

و تجهیزات پرتابل بازرسی برگزار شد.
وی بــــا بیان اینکه بــــه همراه کارشناســــان اداره میراث 
فرهنگی و تعزیــــرات حکومتــــی از اماکــــن، مراکز تهیه 
و توزیــــع مــــواد غذایــــی و اقامتگاه هــــای بوم گــــردی و 
مهمان پذیرها بازدید داشتیم گفت: گروه ویژه بازرسی 
تشکیل و نظارت و بازرســــی از اماکن و مراکز با اولویت 
اماکن حســــاس تشــــدید شــــد که بیــــش از 650 مورد 

بازرسی از مکان های مورد نظر انجام شد.

رئیس دانشکده علوم پزشــــکی شهرستان اسدآباد از 
انجام بیش از 95 مورد سنجش عوامل محیطی مرتبط 
از جمله آلودگی ســــطوح و دســــت با تجهیزات پرتابل 
توسط کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای خبر داد 
و با اشاره به بازرسی و نظارت بر ســــامانه های آبرسانی، 
انجام بیــــش از 616 مورد کلرســــنجی و 105 مورد نمونه 
برداری آب از ســــطح شــــهر گفت: کنترل و پایش مواد 
غذایی و آب آشامیدنی و نیز نمونه برداری 150 مورد آب 
آشامیدنی و 15 مورد موادغذایی از جمله اقدامات بود.
وی از جمع آوری بیش از 315 کیلوگرم موادغذایی تاریخ 
گذشــــته و فاقد مصرف توســــط کارشناسان بهداشت 
محیط و حرفه ای خبر داد و افزود: بازدید روزانه از پارک ها 
وسرویس های بهداشتی مجتمع های خدماتی و رفاهی 
و کنترل الزامات بهداشــــت محیطــــی از دیگر اقدامات 
بوده اســــت. صالحی به معرفی پنج مــــورد از متخلفین 
بهداشتی در سطح شهرســــتان به مراجع قضایی اشاره 
کرد و گفت: دو متصدی اماکن عمومی نیز به دلیل عدم 

رعایت موارد بهداشتی به مراجع قضایی معرفی شدند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس:

با72میلیارد نهاوند-کنگاور محور
ساماندهیمیشود توماناعتبار

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: نماینــــده مــــردم نهاوند در 
مجلس شورای اســــالمی گفت: محور نهاوند به سه راهی 
کنگاور پس از سال ها، با تأمین اعتبار 72 میلیارد تومانی 

از طرف بانک سپه ساماندهی می شود.
به گزارش هگمتانه، "علیرضا شــــهبازی" روز پنج شنبه در 
جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تخصیص اعتبار قطره چکانی، 
ســــاماندهی محور نهاوند به ســــه راهی کنگاور و پل حاج 
 علیمراد و خروج این طرح ها از بن بست  را طوالنی می کند 
و باید مردم این مناطق چند دهه دیگر چشم انتظار بهره 
برداری ایــــن طرح بماننــــد. وی افزود: بنابرایــــن با توجه به 
اهمیت طرح محــــور نهاوند - کنــــگاور و حیاتی بودن این 
، ادامه پیگیری های انجام شده به مرحله تخصیص  مسیر

اعتبار توسط بانک سپه رسیده است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــــورای اســــالمی بیان 
کــــرد: پیــــش از این اقــــدام و در راســــتای حفظ ســــالمتی 
شهروندان، با تخصیص مســــتقیم هفت میلیارد تومان 
توسط معاون وزیر راه این مسیر به نیوجرسی مجهز شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: میزان تأمین مالی این طرح از طریق بانک ســــپه 
مبلغ 72 میلیارد تومان است که با مجوز سازمان برنامه و 
بودجه تحت ماده 56 پس از تعیین شعبه واریز می شود.

رفع موانع احداث کارخانه قند نهاوند �
شــــهبازی در ادامه به پروژه کارخانه قند نهاوند اشاره کرد 
و گفت: با توجه به اینکه ســــاخت کارخانه قند به واســــطه 
ســــطح باالی زیرکشــــت چغندرقند در این شهرســــتان از 
مطالبات مهم کشــــاورزان اســــت برای رفع موانع احداث 

این واحد نیز پیگیری هایی شده است.
وی بیان کرد: مســــائل و مشــــکالت فراوان از ابتدا پیش 
روی این پروژه بود که موجب توقف چند ســــاله عملیات 
اجرایی این واحد تولیدی شــــد اما با حضور سرمایه گذاران 
جدید و اعضای هیأت مدیره، موضوع اعطای وام و شروع 

جدی پروژه مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شــــورای اســــالمی تأکید 

کرد: در این دیدار اعضای هیأت  مدیره با توجه به تعطیلی 
پروژه خواهان حمایت  شــــدند تا این طرح برای پیشرفت 

شهر نهاوند اجرایی شود.
شهبازی افزود: ضمن پیگیری خواسته های مطرح شده و 

دغدغه  کشاورزان چغندرکار شهرستان امیدواریم هرچه 
سریعتر عملیات ساخت این مجموعه  تولیدی آغاز شود.

فرماندار رزن:

با متخلفان کرونایی 
در رزن برخورد می شود

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانــــدار رزن با تأکید 
بر اجــــرای قاطعانه و بی مماشــــات محدودیت های 
کرونایــــی در ایــــن شهرســــتان گفت: با ســــرپیچی 

کنندگان و متخلفان به شدت برخورد می شود.
به گزارش هگمتانه، »رضا ســــالمتی« روز پنجشــــنبه 
در جلسه کمیته نظارتی ستاد پیشگیری و مقابله با 
کرونا در شهرستان رزن اظهار کرد: مشاغل مختلف 
و اصناف به محدودیت هــــا تمکین کرده و مردم نیز 
شــــیوه نامه های بهداشتی را بی کم و کاست رعایت 

کنند تا از شرایط قرمز خارج شویم.
وی با بیان اینکه ظرفیت بخش کرونای بیمارستان 
)عج( رزن تکمیل و بخشــــهای دیگر هم در  ولیعصر
حال پر شــــدن اســــت، تأکید کرد: سرعت و جهش 
همه گیری ویروس کرونا بســــیار باال و همه سنین را 

دربرگرفته است.
فرماندار رزن از مردم خواست: فقط در موارد ضروری 
از منزل خارج شوند و از کودکان و افراد مسن بیش 

از همه مراقبت کنند.
او خاطرنشــــان کــــرد: وضعیــــت شهرســــتان قرمز و 
بحرانی اســــت و بــــا توجه به ســــرعت پیشــــرفت و 
گســــترش بیماری عمــــده نگرانــــی ما بــــرای روزها و 

هفته های آینده است.
سالمتی، اهالی رزن را به در خانه ماندن سفارش کرد 
و گفت: مردم از شــــرکت در مراســــم و دورهمی های 
خانوادگی پرهیز کنند تا وضعیت شهرستان بهبود 

یابد.

رئیس مرکز بهداشت نهاوند خبر داد:

راه اندازی مرکز غربالگری کرونا 
در بخش های 

»گیان و فیروزان«
مرکــــز  رئیــــس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
بهداشــــت نهاونــــد از راه انــــدازی مرکــــز غربالگری 
کوویــــد 19 در بخش هــــای گیــــان و فیــــروزان این 

داد. خبر  شهرستان 
به گــــزارش هگمتانــــه، علی احســــان خویشــــوند با 
، اظهار کرد: با عنایت به دســــتور وزیر  اعالم این خبر
بهداشــــت در زمینــــه افزایــــش مراکز تشــــخیص 16 
ســــاعته در کشــــور با هدف کنترل موج چهارم کرونا 
مرکــــز غربالگری کوویــــد 19 در شــــهرهای فیروزان و 
گیان برای تســــریع در انجام تست و کاهش ازدحام 

بیماران راه اندازی شد.
وی تصریح کرد: از ساکنان روستاهای بخش خزل و 
شــــهر فیروزان تقاضا داریم نسبت به ارائه تست به 
مرکز شــــهر فیروزان و بیماران ساکن در روستاهای 
بخش گیان و بخش زرین دشت به مرکز غربالگری 

گیان مراجعه کنند.
به نقل از ایســــنا، رئیس مرکز بهداشــــت نهاوند در 
پایــــان مطرح کــــرد: هــــدف از ایجاد مرکز 16 ســــاعته 
و  بیمــــاران  ســــریع  شناســــایی  کرونــــا  تشــــخیص 
جلوگیــــری از ازدحــــام در مرکــــز مهدیه شهرســــتان 

نهاوند است.

افزایش 50 درصدی اهدای 
خون مالیری ها در ایام نوروز

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مسؤول پایگاه انتقال 
خون شهرســــتان مالیر از اهدای خون 305 مالیری 
در 15 روز ابتدای فروردیــــن ماه خبر داد و گفت: آمار 
اهدای خون نســــبت به مدت مشابه سال قبل 50 

درصد افزایش یافته است.
به گزارش هگمتانــــه، محمد زنداکبری با اشــــاره به 
اینکــــه حدود 340 نفر طــــی 15 روز ابتدای فروردین 
مــــاه برای اهدای خون به این مرکــــز مراجعه کردند، 
افــــزود: از این تعــــداد، 305 نفر شــــامل 296 مرد و 
هفت زن موفق به اهدای خون شــــدند که 166 نفر 
، 86 نفر اهداکننده با سابقه و  اهداکننده مســــتمر

51 نفر اهداکننده بار اولی بودند.
زنداکبــــری تصریح کرد: ســــال گذشــــته در ایام نوروز 
از 180 نفــــر مراجعه کننده، 144 نفــــر موفق به اهدای 
خون شدند و امســــال با اهدای 146 هزار و 400 سی 
سی خون، اهدای خون در شهرستان مالیر بیش از 

50 درصد افزایش یافته است.
وی بــــه مراجعه 10 هــــزار و 771 نفر در ســــال 99 برای 
اهدای خون اشــــاره و خاطرنشــــان کرد: از این تعداد 
9371 نفر موفــــق به اهدای خون شــــدند که 8947 
از آنهــــا مرد و 424 نفر زن بودند کــــه با وجود بیماری 
کرونا و کاهش مراجعات، آمار نســــبت به ســــال 98 

افزایش یافته است.
زنداکبری افزود: بــــا توجه به اینکه افراد ســــالم برای 
اهدای خــــون به پایگاه هــــای انتقال خــــون مراجعه 
می کننــــد، ایــــن پایگاه هــــا بــــر خــــالف محیط هــــای 
لــــوده نیســــتند، با این حــــال تمامی  بیمارســــتانی آ
انتقال  شــــیوه نامه های بهداشــــتی در پایگاه هــــای 
خون رعایت می شــــود و مردم بدون هیچ دغدغه ای 

برای اهدای خون به این مراکز مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه پایــــگاه انتقال خون مالیر عالوه بر 
تأمین نیاز شهرستان مالیر و نهاوند، در صورت نیاز 
به اســــتان نیز خون ارســــال می کند، گفت: مراجعه 
کنندگان برای اهدای خون همکاری الزم را با پزشک 
داشته باشند و به سؤاالت مربوطه صادقانه و دقیق 

پاسخ دهند.

خبــر



علیرضا غالمی  - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/21         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/06

برابــر رأی شــماره 139960326005001344 - مــورخ 1399/12/05 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
ذوالفعلی جهانیان به شــماره شناسنامه 578 و به شماره ملی 3961117535 صادره 
از نهاوند فرزند حســن در ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 76/63 مترمربع 
قســمتی از پالک 213 فرعی از 3871 اصلی بخش یک حوزه ثبتی شهرستان نهاوند 
که حقوق ارتفاقی ندارد و خریداری مالک برابر ســند مشاعی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

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

م.الف 995
علیرضا غالمی  - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/21         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/06

برابر رأی شماره 139960326005001448 مورخ 1399/12/20 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی احســان 
علی بخشی به شــماره شناسنامه 2137 و به شــماره ملی 3960849109 صادره از 
نهاوند فرزند یارمراد در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 20/37 مترمربع قسمتی 
از پالک 82 اصلی بخش دو حوزه ثبتی شهرســتان نهاوند که حقوق ارتفاقی ندارد و 
خریداری از مالک رســمی محمودعلی سوری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود 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 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 990

به موجب پرونده اجرایی کالسه 9800405 موضوع سند ازدواج شماره 4184 مورخه 1390/08/15 خانم فاطمه ابوالفتحی جهت وصول مبلغ 11.514.825.000 ریال )یازده میلیارد 
و پانصدوچهارده میلیون و هشتصدوبیست وپنج هزار( موضوع الزم االجرا علیه آقای محمدحسین ذوالفقاری مبادرت به صدور اجرائیه نموده است. اجرائیه صادره به متعهد ابالغ گردیده 
ســپس بنا به تقاضای خانم فاطمه ابوالفتحی خودرو ســواری پژو پارس به شماره انتظامی 672 ص 84 - ایران 99 وفق ماده 201 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا معرفی 

و بازداشت، که برابر نظریه 1399/12/11 کارشناس رسمی دادگستری مورد ارزیابی و ارزش و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد: 
ششــدانگ یک دســتگاه خودرو ســواری پژو پارس مدل 1393 به رنگ ســفید روغنی به شــماره انتظامی 673 ص84 - ایران 99 و شــماره موتور124K0534239و شماره شاسی 
naan01ca8eh156424 که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مورخه 1399/12/11 نوک گلگیر جلو سمت چپ خوردگی دارد و با قلم رنگ شده است و روی درب عقب 
خط و خش دارد – برابر اســتعالم اداره بیمه تاریخ انقضاء بیمه ثالت و حوادث مورخه 1399/09/12 می باشــد. در پارکینگ صدف در جاده آورزمان و متعلق به آقای محمدحســین 
ذوالفقاری می باشد و به مبلغ )1.400.000.000 ریال( )یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال( ارزیابی گردیده است. سپس وکیل بستانکار برابر نامه شماره 140005026785000032 
مورخه 1400/01/08 درخواست مزایده خودرو سواری پژو پارس به شماره انتظامی 672 ص 84 - ایران 99 نهاوند را دارد که پالک مذکور از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخه 

1400/02/08 در اداره ثبت نهاوند از طریق مزایده به فروش می رسد. 
شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده است. برنده مزایده مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده مبلغ فروش را به حساب اداره ثبت واریز نکند، 

مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.
الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که موارد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد، به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیمعشــر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

آگهی مزایده اتومبیل

م.الف 1001
تاریخ انتشار: 1400/01/21

حبیب شهنوازیان

تبریک و تهنیت

انتصـاب بجـا و شایسـته شـما موجـب مسـرت و خشـنودی اسـت. از صمیـم قلـب انتصـاب شـما را تبریـک و تهنیـت عـرض نمـوده، توفیقـات روز افـزون و 
می نمایـم. آرزو  منـان  خداونـد  درگاه  از  را  شـما  سـالمتی 

جناب آقای 
حسین مردانی
سرپرست محترم

معاونت خدمات شهری شهرداری همدان

جناب آقای 
وحید علی ضمیر

سرپرست محترم
امور زیربنایی و حمل ونقل شهری شهرداری همدان

جناب آقای 
محمد کرمی کبیر

مدیریت محترم
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان

جناب آقای
دکتر محمد قدیمی
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4
پیام تسلیت فرمانده سپاه انصارالحسین)ع(  در پی درگذشت مادر شهیدان ابراهیمی هژير

مادرانمعظمشهدا ایمانوایثار
وصفنمیگنجد در

هگمتانــــه، گروه خبر همدان: فرمانده ســــپاه انصارالحســــین)ع( اســــتان همدان بــــا صدور پیامی 
« را تسلیت گفت. درگذشت مادر شهیدان »ستار و صمد ابراهیمی هژیر

به گزارش هگمتانه، ســــردار مظاهر مجیدی فرمانده ســــپاه انصارالحســــین)ع( اســــتان همدان با 

« را تسلیت گفت. صدور پیامی درگذشت مادر شهیدان »ستار و صمد ابراهیمی هژیر
متن پیام به شرح ذیل است:

انا هلل و انا الیه راجعون
خبر درگذشت حاجیه خانم »مرصع ابراهیمی«، والده مکرمه شهیدان »حاج ستار و صمد ابراهیمی 

«، این بانوی صابره و عفیف، موجب تألم و تأسف فراوان گردید. هژیر
ایمــــان و ایثار مادران معظم شــــهدا کــــه فرزندان عزیز خویش را در مســــیر پاسداشــــت آرمان ها و 
ارزش های واالی الهی، اسالمی و انقالبی هدیه کردند در وصف نمی گنجد و کلمات قادر به ستودن 

صبر جمیل این بانوان مؤمن و واال مقام نیست.
اینجانب درگذشــــت این بانــــوی ارجمند و اســــوه صبر و اســــتقامت را محضر امت شــــهیدپرور و 
والیتمدار همدان، پیشکسوتان دفاع مقدس، خانواده های معظم شهدا، به ویژه خانواده محترم 
»ابراهیمی« تســــلیت و تعزیــــت عرض نموده و از خداوند متعال برای ایشــــان علــــو درجات و برای 
بازمانــــدگان صبر جمیل و اجر جزیل مســــئلت دارم. امید آن که به فضل الهــــی و در جوار فرزندان 

شهیدشان قرین رحمت ربوبی گردند.

استان

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان - صفورا کاظمیــــان: خروج 
پشــــم خام از ایران به ســــمت افغانســــتان و هنــــد یکی از 
مهم تریــــن چالش های ایــــن روزهای فرش دســــتباف در 
کشــــور و به تبــــع آن همدان اســــت چراکه مســــؤوالن به 
دلیــــل ارزآوری این صــــادرات حاضر نیســــتند مقابل این 
خام فروشی بایستند درحالی که با توجه به ظرفیت عشایر 
در تولید پشم می توان ارزآوری دوچندانی را با تولید فرش 

دستباف شامل حال کشور کرد.
به گــــزارش خبرنگار هگمتانه، فرش دســــتباف همدان و 
ایران برای جهانیان شناخته شــــده است چراکه تا پیش از 
تحریم ها بازار صادرات بســــیار خوبی داشــــت اما با اعمال 
تحریم های اقتصادی طی 4 سال اخیر صادرات این کاالی 

باارزش با رکود مواجه شد.
موضــــوع به همین جا ختم نمی شــــود چراکــــه یک چالش 
دیگر هــــم ظهور کــــرد و فرش بافان بــــا گرانی مــــواد اولیه 
روبه رو شــــدند به طوری که این موضوع قیمت تمام شده 

فرش دستباف را باالبرد.
در این شــــرایط خریــــدار داخلی به شــــدت کاهش یافته و 
تاجــــران نیز در عرصــــه بین المللی نمی توانند با کشــــوری 
مثــــل هند یــــا پاکســــتان رقابت کننــــد چراکــــه هند یکی 
از کشــــورهایی اســــت که پشــــم ایــــران را به شــــکل خام 
می خــــرد ضمن اینکــــه تولید فــــرش در هند و پاکســــتان 
کــــه خام فروشــــی ندارند ارزان تــــر تمام می شــــود و قیمت 
تمام شــــده صادراتی این کشــــورها نیــــز پایین تــــر از ایران 
خواهد بــــود ازایــــن رو ایران تــــوان رقابت قیمتــــی با دیگر 
کشــــورهای فعال درزمینٔه فرش بافی را از دســــت خواهد 

داد.
این روزها ایران بــــه یکی از مهم تریــــن واردکنندگان مواد 
اولیه فرش دســــتباف تبدیل شده درحالی که هیچ دلیلی 
برای مبتال شدن به این مشــــکل وجود ندارد و علت این 

اتفاق را جز در خام فروشی نمی توان جستجو کرد.
مشــــکل تأمین مــــواد اولیــــه قالی بافــــی وقتــــی طنزآلود 
می شود که پای صحبت عشــــایر نشسته و متوجه عمق 
بی توجهی به ظرفیت باالی تولیدات آن ها از سوی دولت 

می شویم.
مهدی رضایی معاون امور عشــــایری اســــتان همدان در 
گفتگــــو با خبرنگار هگمتانه، به جمعیت 470 هزار رأســــی 
دام عشــــایر اســــتان همدان اشــــاره می کند و می گوید: تا 
مهرماه ســــال گذشــــته 6 هزار تن گوشــــت قرمز توســــط 
عشایر استان همدان تولیدشده و تولید پشم عشایر در 

این بازه زمانی 425 تن بوده است.
اما خروج پشم خام به افغانســــتان و هند به بهانه ارزآوری 

چالش مهمی برای فرش دستباف قلمداد می شود.
حدود 70 درصد مواد اولیه مصرفی قالی ایران پشم است 
و از ضرورت های اولیــــه ارتقای کیفیت قالــــی ایرانی توجه 
به پشــــم مصرفی آن اســــت هرچند در طول دو دهه اخیر 
بی توجهی به پشــــم ضربات جبران ناپذیــــری به قالی ایران 
وارد کــــرده که با توجه به خام فروشــــی ها نمی توان امیدوار 

بود این زیان ها به این زودی ها جبران شود.
در حوزه پشــــم اگر تنها ظرفیت عشایر در نظر گرفته شود 
بسیاری از مشــــکالت مواد اولیه حل خواهد شد اما دریغ 
کــــه این ظرفیت عظیــــم همواره مغفول بوده اســــت این 
در حالی اســــت که در اســــتان همدان تعداد دام عشــــایر 
10 برابر ظرفیت مراتع اســــت و گاهــــی موجب از بین رفتن 
مراتع شده و با غفلت از فرآوری و تن دادن به خام فروشی 
استان همدان نتوانسته زیان تعداد باالی دام عشایر را به 

نحو دیگری جبران کند.
رئیس تشــــکل عشــــایر اســــتان همدان نیز در گفتگو با 
خبرنگار هگمتانــــه، دراین باره بیان کــــرد: از محصوالت و 
فرآورده های دامی و کشاورزی عشایر استان همدان هیچ 

حمایتی نمی شود.
محمدرضا رحمتی با اشــــاره به دوک ریسی عشایر همدان 
می گوید: درگذشــــته دوک ریســــی و نمدبافی بین عشایر 
اســــتان همدان انجام می شد اما در ســــایه بی توجهی ها و 
غفلت ها دیگر هیچ کدام از این فعالیت ها از سوی عشایر 
همدان انجام نمی شــــود این در حالی اســــت که عشــــایر 
دیگــــر مناطق ازجمله لرســــتان بــــه دلیــــل حمایت هایی 
که از تولیدات آن ها می شــــود همچنان به دوک ریســــی و 

نمدبافی مشغول اند.
رئیــــس تشــــکل عشــــایر اســــتان همــــدان بیــــان کــــرد: 
شــــرکت هایی مانند نساجی بروجرد پشــــم رااز عشایر به 
قیمت خیلــــی پایین می خرند و در بخش تولید خود به کار 

می گیرند.
رحمتی در پاســــخ به اینکه چرا خام فروشــــی در زمینه پشم 
رخ می دهــــد گفت: زنان عشــــایر مشــــغله زیــــادی دارند از 
ســــوی دیگر نخی که با زحمت ریسیده می شود به قیمت 

مناسب خریداری نمی شود.
وی بخشــــی از تقصیر خام فروشی پشم را از سوی دولت و 
بخشی را از ســــوی عشایر می داند و می گوید: عشایر  دیگر 

به خود زحمت نمی دهند که پشــــم را به نخ تبدیل کنند و 
از طرفی نخ تولید شــــده هم به قیمت مناســــب خریداری 
نمی شــــود پس عشــــایر از این مبلغ ناچیز چشم پوشــــی 

می کنند.
رحمتی اذعان می کند: عشــــایر سال های قبل قالی بافی و 
جاجیم بافی می کردند اما حاال دیگر از این صنایع دســــتی 

در میان زنان عشایر خبری نیست.

رنجبــــران: گرانــــی مواد اولیــــه فرش بافــــی به دلیل  �
خام فروشی

بازرس انجمن فرش دســــتباف همدان نیز دراین باره در 
گفتگو با خبرنگار هگمتانه گفت: خام فروشــــی پشــــم و 
مواد اولیه برای بافت ابریشــــم هنر صنعت قالی بافی را با 

چالش گرانی مواد اولیه درگیر کرده است.
زهرا رنجبران از صادرات فرش همدان در 10 ماه ســــال 99 
به ارزش 56 هزار و 862 دالر خبر داد و بابیان اینکه این در 
حالی اســــت که صادرات فرش همدان در 6 ماه سال 95 
حدود 3 میلیون دالر بوده اســــت، گفــــت: در حال حاضر 
آلمان، اتریــــش و آمریکا مقاصد صــــادرات فرش همدان 

هستند.
رنجبران توضیح داد: بخشــــی از صادرات فرش به شکل 
 
ً
سفارش گیری از کشورهای اروپایی انجام می شود و اخیرا

سفارش خوبی از آلمان داشته ایم.

اولویت ما حفظ جایگاه و شأن این هنر صنعت در  �
عرصه بین الملل است

وی با اشــــاره به اینکه گاهی ناچار می شــــویم ســــفارش را 
نپذیریم، گفت: مثاًل سفارشــــی از کشــــور ترکیه داشتیم 
اما چون می خواســــتند از فرش بافت همــــدان به عنوان 
پادری ســــرویس های بهداشتی هتل ها اســــتفاده کنند 

ایــــن ســــفارش را رد کردیــــم؛ چراکــــه در کنار وجــــود بازار و 
صــــادرات و درآمدزایــــی، اولویت ما حفظ جایگاه و شــــأن 
این هنر صنعت در عرصه بین الملل اســــت و همواره در 
تمام ســــفارش هایی که از دیگر کشورها داریم نوع کاربری 

را سوال می کنیم.
بــــازرس انجمــــن فــــرش دســــتباف همــــدان بــــا تأکید بر 
اینکه شــــرایط کرونایی و محدودیت ها باعث شــــده همه 
آموزش ها در حوزه فرش  و گلیم بافی تعطیل شــــود، بیان 
کرد: فــــرش به عنوان یک هنــــر صنعت ازنظــــر اقتصادی 
می توانــــد در همــــه شــــرایط بــــه کمــــک درآمــــد خانوارهــــا 
بیایــــد و گذشــــته از این ازنظــــر روانی نیز بــــه بافنده کمک 
می کند، به ویژه در شــــرایط فعلی که به دلیل شــــیوع کرونا 
رفت وآمدها محدودشــــده اشــــتغال خانگــــی فرش بافی 
می تواند عالوه بــــر درآمدزایی به بهبود شــــرایط روانی فرد 

بافنده بی انجامد.
رنجبران ابــــراز کرد: بافنده هــــا در منــــزل می توانند اوقات 
فراغت خود را با این هنر صنعت پــــر کنند و برای اقتصاد 

کشور نیز مفید باشند.

اشتغال 45 هزار بافنده فرش در استان همدان �
وی همچنین به اشتغال 45 هزار بافنده فرش در استان 
همدان اشاره کرد و ادامه داد: تحریم ها و هزینه های باالی 
گمــــرک، صــــادرات فرش دســــتباف همــــدان را با کاهش 
شــــدید مواجــــه کــــرده به نحوی کــــه اغلب تاجــــران فرش 

دســــتباف به ســــمت گبه بافی و بافت فرش های خانگی 
رو آورده اند.

وی بیــــان کــــرد: گرانــــی مــــواد اولیــــه نیز مشــــکل مهمی 
محســــوب می شــــود کــــه درنتیجه خام فروشــــی پشــــم و 
مواد اولیه بافت ابریشــــم ایجادشــــده که باید به این مهم 
اشاره کنم که تأمین مواد اولیه برای در دست نگه داشتن 
بازارهای صادراتی بســــیار ضروری است اما در حوزه فرش 

توجهــــی به این امر نشــــده اســــت و ما تبدیل بــــه یکی از 
بزرگ تریــــن واردکنندگان پشــــم و ابریشــــم شــــده ایم که 
همیــــن موضوع تولید را تحت الشــــعاع قــــرار می دهد زیرا 

قیمت تمام شده را به شدت باال می برد.
رنجبران عنوان کرد: صادرات فرش همدان به کشورهای 
آلمان، اتریش و آمریکا باوجود تحریم و مشــــکالت گمرک 

ادامه دارد ضمن اینکه پارســــال هفت هزار و 800 کیلوگرم 
ارزش وزنی صادرات فرش همدان به این کشــــورها بوده 

است.
بــــازرس انجمن فــــرش دســــتباف همــــدان ارزش دالری 
صــــادرات فرش دســــتباف همدان را 56 هــــزار و 862 دالر 
اعالم و با اشــــاره به دســــتمزد پایین بافندگان عنوان کرد: 
بافندگان شــــهری چندان همکاری در بافت فرش ندارند 
و بیشــــتر بافت های صادراتی را بافندگان روستایی انجام 

می دهند.
رنجبران درباره دلیل این امر توضیح داد: بافندگان شهری 
کندتر از بافندگان روســــتایی عمــــل می کنند و بافندگان 
روســــتایی دستشــــان در قالی بافی تند اســــت و مثاًل اگر 
فرشــــی را بافنده شــــهری در بیــــش از یک ســــال تحویل 
می دهد همــــان قالی را بافنده روســــتایی در کمتر از 6 ماه 
می بافــــد که این موضــــوع باعث می شــــود قالی بافی برای 

روستاییان به صرفه تر باشد.
همه ایــــن موارد و مطالب عنوان شــــده در ابتدای گزارش 
حاکی از آن اســــت کــــه نبود حمایت ها عشــــایر اســــتان 
همــــدان را ناگزیــــر بــــه خام فروشــــی کــــرده کــــه دود این 
خام فروشــــی و صادرات پشــــم به دیگر کشورها؛ به چشم 

فرش دستباف می رود.
اگر مسؤوالن میزان پشم تولیدی عشایر را در نظر بگیرند 
و از ارزآوری ناچیز خام فروشــــی آن چشم بپوشند مشکل 

تأمین مواد اولیه فرش دستباف برطرف خواهد شد.

خبــــــر

پیام تسلیت آیت اهلل 
شعبانی در پی درگذشت 

مادر شهیدان ابراهیمی 
هژیر

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: نماینــــده ولی فقیه 
در اســــتان همدان در پی درگذشــــت حاجیه خانم 
مرصع ابراهیمی مادر شــــهیدان حاج ستار و صمد 

ابراهیمی هژیرپیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش هگمتانه، در این پیام آمده است:

ْیِه َراِجُعون
َ

ا ِإل ِإّنَ ِ َو
ا هلِلَّ ِإّنَ

درگذشــــت حاجیه خانــــم مرصع ابراهیمــــی والده 
مکرمه شهیدان حاج ســــتار و صمد ابراهیمی هژیر 

موجب تاسف اینجانب گردید.
ضمن تســــلیت درگذشــــت ایــــن بانــــوی صابره و 
مؤمنه به ســــایر بازماندگان، از خداوند متعال برای 
روح پاک ایشــــان رحمت و مغفرت الهی مســــئلت 
دارم و امیــــدوارم کــــه در جوار فرزندان شــــهیدش 

قرین رحمت الهی باشد.

حجت االسالم فالحی 
نماینده مردم همدان در مجلس:

بستن مراکز مذهبی 
و آزادگذاشتن سفرهای 

خارجی و داخلی 
باعث بی اعتمادی می شود

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده مردم همدان 
و فامنین در مجلس شــــورای اســــالمی با اشاره به 
اقدام گزینشی ستاد مقابله با کرونا در بستن مراکز 
آزاد کردن مســــافرت داخلــــی و خارجی  مذهبــــی و 
آن هم به برخی کشــــورها گفت: ایــــن اقدام باعث 
معتقدم  هرچند  می شــــود،  ســــتاد  به  بی اعتمادی 
باید جلوی سفر به طور کلی گرفته می شد تا شاهد 

کنترل بیماری بودیم.
به گزارش هگمتانه، حجت االســــالم احمدحسین 
فالحی با انتقــــاد از نحــــوه مدیریت بیمــــاری کرونا 
اظهار کرد: در شــــرایط فعلی سوال مردم این است 
که اگر رعایت شــــیوه نامه های بهداشتی برای همه 
شرط اســــت چرا شهرهای شــــمالی و جنوبی را آزاد 
گذاشــــتند و عده ای هم به مســــافرت های خارجی 
رفتند؛ چرا باید درگیر کرونای انگلیســــی می شدیم، 

چه کسانی مسیر را باز کردند تا این اتفاق بیفتد؟
ونا وقتی  وی با بیــــان اینکه ســــتاد مقابله بــــا کر
می خواهــــد اقدامــــی انجــــام دهــــد ابتــــدا مراکــــز 
وز  ود: در ســــالر را تعطیــــل می کنــــد افز مذهبــــی 
را  جمکــــران  مســــجد  زمان)عــــج(  امــــام  میــــالد 
بســــتند و ســــفرها را بــــه قــــم منــــع کردنــــد کــــه 
ایــــن گزینشــــی عمــــل کــــردن و تصمیم گیری ها 

است. شده  سوال برانگیز 
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اسالمی با اشــــاره به اینکه وضعیت برخی شهرها را 
آبــــی و زرد اعالم و مســــافرت ها را آزاد کردند و مردم 
سفر  عزم  بهداشتی  شــــیوه نامه های  رعایت  بدون 
کردند که نتیجه آن مشــــکالت امروز است گفت: 
جریان هــــای مذهبی همــــواره تابع سیاســــت های 
ســــتاد ملی مقابله با کرونا بوده اند و از این پس نیز 
خواهند بود، اما ســــوال اینجاســــت چرا ابتدا مراکز 
مذهبی را تعطیل می کنند؟! در صورتی که می توان 

از این مراکز بهترین بهره ها را برد.
وی بــــا بیــــان اینکه نکتــــه دیگر در مورد کســــب و 
کارهــــای مردم اســــت گفت: بــــا فشــــار اقتصادی 
کســــب و کار مــــردم را مختل می کننــــد، چقدر یک 
مغازه می تواند باعث انتقال ویروس کرونا باشــــد 

که ابتدا سراغ تعطیلی آنها می روند.
فالحــــی با اشــــاره بــــه اینکــــه در ایــــن مســــائل اگر 
ســــنجیده عمل نشــــود کم کــــم اعتماد مــــردم به 
ســــتاد از بین می رود و مشــــکالتی ایجــــاد می کند 
خاطرنشــــان کرد: معتقدم بخشــــی از علت شیوع 
موج چهــــارم کرونــــا بی اعتمادی مردم نســــبت به 

تصمیمات ستاد کرونا بوده است.
بــــه نقــــل از فــــارس، وی با بیــــان اینکــــه تاکنون 
نماینــــدگان مجلــــس عضــــوی در ســــتاد کرونــــا 
نداشــــتند و با اصرار مجلس یک نفر را در ســــتاد 
ملــــی عضو کردنــــد که در اســــتان ها نیــــز به هیچ 
وجه نقشــــی نداریم و نهادهای مذهبی نیز کسی 
کنند  را ندارند نسبت به این مســــائل اظهار نظر 
50 نفر  20 تــــا  گفت: کجای مســــاجد بــــا جمعیت 
منشــــأ انتقال ویروس اســــت؟ کجا مراسم هایی 
انتقال  منشــــأ  می شــــود  برگزار  باز  فضــــای  در  که 
ویروس اســــت و اینها مســــائلی بوده که برای ما 

نیست. قبول  قابل 

در طول دو دهه اخیر بی توجهی به پشم 
ضربات جبران ناپذیری به قالی ایران وارد 

کرده که با توجه به خام فروشی ها نمی توان 
امیدوار بود این زیان ها به این زودی ها 

جبران شود

درگذشته دوک ریسی و نمدبافی بین عشایر 
استان همدان انجام می شد اما در سایه 

بی توجهی ها و غفلت ها دیگر هیچ کدام از 
این فعالیت ها از سوی عشایر همدان انجام 

نمی شود

گزارش هگمتانه از یک سوء مدیریت

فرشدستبافهمدان
قربانیخامفروشی

وقتی ظرفیت عشایر در تولید پشم نادیده گرفته می شود

پیام تسلیت سردار طالیی نیک 
در پی درگذشت مادر شهیدان ابراهیمی هژیر

نقش واالی مادران شهدا در تکوین شخصیت شهیدان
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: معــــاون حقوقــــی و امور 
مجلــــس وزیــــر دفــــاع با صــــدور پیامــــی درگذشــــت مادر 

شهیدان ابراهیمی هژیر را تسلیت گفت.
به گزارش هگمتانه، ســــردار طالیی نیــــک معاون حقوقی 
و امور مجلس وزیر دفاع با صدور پیامی درگذشــــت مادر 

شهیدان ابراهیمی را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:

انا هلل و انا الیه راجعون
خانواده محترم شهیدان معزز

حاج ستار و صمد ابراهیمی

با عرض تســــلیت بــــه خانواده هــــای ســــوگوار ابراهیمی، 
از محضــــر الهی برای بانــــو مرصع ابراهیمی مــــادر ارجمند 
شــــهیدان واالمقام ســــردار حاج ســــتار و صمد ابراهیمی 
رحمت و مغفرت و برای بازماندگان محترم صبر اجرآفرین 

مسألت دارم.
نقش واالی این مادر گرامی در تکوین شخصیت مؤمن، 
والیی و جهادی این دو شــــهید قهرمان و همیشــــه زنده 

لشــــکر انصارالحســــین )ع( و همرزمان شهرستان رزن و 
اســــتان همدان برجســــته و ماندگار اســــت. خداوند این 
بانوی مؤمنه و ایثارگر را با حضرت زهرا )س( و شهیدانش 

محشور فرماید.

پیام تسلیت سردار ظفری
در پی درگذشت مادر شهیدان ابراهیمی هژیر

هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مدیر کل حفظ آثار و نشــــر 
ارزش های دفاع مقدس اســــتان همدان بــــا صدور پیامی 
« را تسلیت گفت. درگذشت مادر شهیدان »ابراهیمی هژیر

به گزارش هگمتانه، مهدی ظفری، با صدور پیامی درگذشت 
حاجیه خانم »مرصع ابراهیمی« مادر گرامی شــــهیدان »حاج 

« را تسلیت گفت. ستار و صمد ابراهیمی هژیر
متن پیام به شرح زیر است:

»اناهلل و اناالیه راجعون«
خبر درگذشــــت مرحومه مغفوره ام الشهداء بانو »مرصع 

 ،» ابراهیمی« اسوه صبر و مقاومت و مادر شهیدان »ستار
« سبب تأثر و تألم خاطر شد. و »صمد ابراهیمی هژیر

نام نیک این اســــوه صبر و اســــتقامت که با کسب فیض 
از مکتب متعالی خاندان عصمــــت و طهارت)ع(، در کنار 
، فرزندانی متعهد، انقالبی و  همسری سلحشــــور و فداکار
مجاهد فی سبیل اهلل پرورش داد و تقدیم انقالب و ایران 
اسالمی کرد در دفتر زرین فرهنگ ایثار و شهادت ماندگار 

خواهد بود.
امروز روح این مــــادر بزرگوار در جوار حــــق تعالی و کنار دو 

فرزنــــد گرانقدرش به آرامش رســــیده و قرین رحمت باری 
تعالی اســــت. اینجانب درگذشــــت حاجیــــه خانم »مرصع 
ابراهیمــــی« مــــادر گرامــــی شــــهیدان »حاج ســــتار و صمد 
« را محضــــر امت شــــهیدپرور و والیتمدار  ابراهیمــــی هژیر
خانواده های  مقــــدس،  دفــــاع  پیشکســــوتان  همــــدان، 
معظم شــــهدا، خاصه خانواده محترم آن مرحومه تسلیت 
و تعزیت عــــرض نموده و از خداوند متعال برای آن فقیده 
ســــعیده علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر 

جزیل مسئلت دارم.
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: دیدبان حقوق بشر

تجاوزات تل آویو علیه مردم فلسطین 
در حد جنایت جنگی است

هگمتانه، گروه ایران و جهان: سازمان دیدبان حقوق بشر اروپا- مدیترانه تأکید کرد که ارتش رژیم 
صهیونیســــتی، تجاوزاتی انجام داده اســــت که شــــاید به مرز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت 

برسد.

ســــازمان دیدبان حقوق بشــــر اروپا- مدیترانه عدم همکاری رژیم صهیونیســــتی بــــا دیوان کیفری 
بین المللی را به شدت محکوم کرد. این دیوان اخیرا خبر داد که تحقیقاتی را درباره جنایات احتمالی 

جنگی در اراضی اشغالی فلسطین از سال 1967 آغاز کرده است.
دیدبان حقوق بشر تأکید کرد که این تصمیم رژیم صهیونیستی، بدین سبب است که مسؤوالن 
ایــــن رژیم به خوبی می دانند که ارتش صهیونیســــت، تجاوزاتی انجام داده اســــت که شــــاید به مرز 

جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت برسد.
خبرگزاری فلسطینی صفا به نقل از این ســــازمان گزارش داد، همین مسئله نشان می دهد که چرا 

این رژیم با هیچ تحقیقات بین المللی همکاری نمی کند تا خود را در معرض مجازات قرار ندهد.
بنیامین نتانیاهو نخســــت وزیر رژیم صهیونیســــتی روز گذشته مدعی شــــد که این دیوان، اختیار 

ندارد چنین تحقیقاتی را آغاز کند و تل آویو نیز همکاری نخواهد کرد.
دیدبان حقوق بشــــر از دیوان کیفری بین المللی خواســــت که این تحقیقات را آغاز کند و تســــلیم 

فشارهای سیاسی نشود و اجازه ندهد عامالن این جنایات، از مسؤولیت خود شانه خالی کنند.
این ســــازمان با تأکید بر لزوم تدوین مکانیزمی برای برقراری عدالت در حق قربانیان این تجاوزات و 

بازخواست مجرمان، از کشورهای اتحادیه اروپا خواست که از این مسئله حمایت کنند.

انعکاس
تشییع دو شهید محیط بان زنجانی

پیکر پاک دو شهید محیط بان که با گلوله شکارچیان غیر مجاز به شهادت رسیدند در زنجان تشییع شد. روحانی:

هرجا واکسن باشد
پول آن را تأمین می کنیم

رئیــــس  جهــــان:  و  ایــــران  گــــروه  هگمتانــــه، 
کید بــــر اینکه "هرجا واکســــن  جمهــــور ضمــــن تأ
باشــــد، پــــول آن را تأمیــــن و وارد خواهیــــم کرد"، 
صورت گرفته  تالش هــــای  بــــا  گفــــت:  بااین حال 
واکســــن های داخلــــی به ثمر خواهد نشســــت و 

ماند. خواهد  ذغال  برای  روسیاهی  به هرحال 
حجت االســــالم حســــن روحانــــی رئیس جمهــــور 
از افتتــــاح طرح هــــای ملــــی دانش بنیان و  پــــس 
از  را  ایــــن طرح ها ما  گفت:   فناورانه طی ســــخنانی 
در  می کند.  بی نیاز  محصوالت  از  بسیاری  واردات 
بخش واکســــن تحول بزرگی را در کشــــور شاهد 
هســــتیم به ویژه اینکه در برخی زمینه ها در غرب 

هستیم. اولین ها  جزو  آسیا 
رئیس جمهور خاطرنشــــان کــــرد: پیش از این در 
فصــــل پاییــــز هر ســــال میلیون ها دوز واکســــن 
گذشته به دلیل  که در سال  آنفلوآنزا وارد می شد 
ویــــروس کرونا کمی بــــر تقاضا در این حــــوزه نیز 
افزوده شــــد. این واکســــن ســــاالنه مورد نیاز ما 
از خــــارج وارد می شــــد و این که  اســــت و همواره 
آن طی شــــده  امروز مراحل مختلف تولید داخلی 
اســــت و ما امیدواریم که در فصــــل پاییز بتوانیم 
جای  شویم  بهره مند  آنفلوآنزا  داخلی  واکســــن  از 

است. افتخار 
وی افــــزود: روزی در ذهن ما این بود که در زمینه 
بهداشــــت و درمان هیــــچ فشــــار و تحریمی به ما 
وارد نمی شــــود، حتی آنهایی که در دنیا خیلی هم 
جــــالد بودند دارو و درمان را مســــتثنی می کردند 
ولی ترامپ روی دســــت بسیاری از جالدان تاریخ 
زد و جنگــــی مثل جنــــگ شــــیمیایی و میکروبی 
کامل  یــــک تحریم  کرد،  ایــــران تحمیل  را به ملت 
کــــرد و دولت  و تمام عیــــار علیه ملت ما شــــروع 
شــــرایط  به  توجهی  هیچ  آمریکا  ضدقانون  و  یاغی 
ویژه کرونایی نداشــــت و حتی برای خرید واکسن 
آنفلوآنزا و کرونا هیچ تســــهیلی بــــرای ایران قائل 
بــــرای جابه جایی پول خرید واکســــن  نشــــد و ما 

کردیم. تحمل  را  زیادی  سختی های  کوواکس 
روحانــــی گفت:  مردم ما در فشــــار و رنج و زحمت 
گرفتند اما اینکه  فراوانی در این ســــه ســــال قرار 
ما در یــــک جنگ تمام عیار در برابــــر آمریکا به طور 
از افتخــــارات ملت و دولت  قطعی پیروز شــــویم 
ایــــران و همچنین برای رهبر انقالب اســــت که از 
ابتدای مســــیر ارشادات ایشان بســــیار تأثیرگذار 

بود.
کید بر اینکه "در زمینــــه کرونا امیدواریم  وی بــــا تأ
کــــه بــــه نقطــــه ای برســــیم کــــه بتوانیم بــــه توان 
کرد:  تصریــــح  کنیــــم"،  تکیــــه  خودمــــان  داخلــــی 
رســــانه های ضدایــــران القــــا می کننــــد کــــه ایران 
به موقع نتوانســــت در زمینه واکســــن اقدام کند 
در حالی که همه کشــــورها امروز گرفتار واکســــن 
هســــتند و تولیــــد واکســــن در دنیــــا کم اســــت. 
مــــا به شــــکل همزمان هم اقــــدام بــــه موقع برای 
خرید و ســــفارش دادیم و هم اقــــدام به موقع در 
تولید داخلی این واکســــن داشتیم ولی در عین 
شــــد  موجب  آمریکایی ها  کارشــــکنی های  حــــال 
که نوبــــت ما در ســــبد کوواکس عقــــب بیفتد و 
فحــــش آن را باید به ترامپ بدهنــــد، در حالی که 
به دروغ  ایــــران  ضدملت  و  ضدایران  رســــانه های 
عامل تأخیــــر در خرید واکســــن را دولت و بانک 

می کنند. اعالم  مرکزی 
روحانــــی گفــــت: مــــا بــــا کشــــوری قــــرارداد خرید 
10 میلیــــون دوزی که قرار  واکســــن بســــتیم ولی 
بوده اســــت از این شــــرکت وارد کشــــور کنیم با 
هند  از  است.  شده  قفل  آمریکایی ها  کارشــــکنی 
پول  و  خریدیــــم  واکســــن  دوز  میلیون  چندیــــن 
کردیم ولی به گفته خودشــــان قوه  آن را نیز واریز 
قضاییه آنها مانع صادر شــــدن این واکسن ها به 

شد. ایران 
کــــرد: هیچ چیــــز مقدم بر  کیــــد  رئیس جمهــــور تأ
واکسن نیســــت و ما هرجا واکســــن باشد، پول 
آن را تأمین و وارد خواهیــــم کرد اما در عین حال   
داخلی  واکســــن های  صورت گرفته  تالش های  با 
بــــه ثمر خواهد نشســــت و به هرحال روســــیاهی 
بــــرای ذغال خواهد ماند و دو ســــه مــــاه دیگر که 
واکســــن خارجی وارد شد و واکســــن داخلی هم 
بدخواهان  برای  روســــیاهی  رسید  انبوه  تولید  به 

داشت. خواهد  به همراه 

خبــر

ایرانوجهان

تجربههولناکمرگهایسهرقمی تکرار
دستاوردسیاستهایغلطستادکرونا

 *محمد رضازاده
با توجه به قرمز شدن نقشــــه کشور در زمینه شیوع کرونا 
بایــــد بار دیگر محدودیت های کرونایی تشــــدید شــــود تا 
بار فشــــار وضعیت موجود از دوش کادر درمان برداشته 

شود، اما مقصر وضعیت فعلی کیست؟
حاال دیگر خبری از رنگ آبی بر روی نقشــــه ایران نیست و 
رنگ قرمز کرونای جهش یافته سراســــر کشور را فرا گرفته 
است و این ســــوال در اذهان عمومی شکل گرفته که چه 
کسی مقصر وضعیت فعلی اســــت؟ مردم یا مسووالن؟ 
بررســــی وضعیت شــــیوع کرونا، اعمــــال محدودیت ها و 
فروکش کردن حرارت بیماری تا قبل از عید نوروز نشــــان 
می دهد اکثریت مردم تابع تصمیمات ســــتاد ملی مقابله 
با کرونا هســــتند و همیــــن قانونمداری نیز باعث شــــد تا 
آمار مرگ و میر بیماران مبتال به کرونا دو رقمی شــــده و به 

سمت تک رقمی شدن پیش برود.
بر اساس اظهارات کارشناســــان، اعمال محدودیت های 
تــــردد، لغــــو طرح ترافیــــک و الزام به اســــتفاده از ماســــک، 
تشــــدید کنتــــرل مرزهــــا و رعایــــت شــــیوه های نامه های 
بهداشــــتی نقــــش مؤثری در مهــــار بیماری کرونا داشــــته 
است هرچند که نباید در این بین از نقش واکسیناسیون 

عمومی غافل شد.
پیــــش از تعطیالت نــــوروزی، شــــرایط کرونایی کشــــور با 
ثبات بود و می رفــــت تا به یک نقطه کاهــــش قابل قبول 
برســــد تا جایی که تعداد جانباختگان و مبتالیان کاهش 
چشــــمگیری پیدا کرده بود و وزیر بهداشت و کادر درمان 

کشور نیز توانستند نفسی تازه کنند.
روحانی: موج کرونا تمام شد �

اظهارات عجیب رئیــــس جمهور در خصوص پایان یافتن 
موج کرونــــا با توجه به شــــیوع بیمــــاری جهــــش یافته در 
جنوب کشــــور و روند رو به کاهش رعایت شیوه نامه های 
بهداشــــتی در روزهای منتهی بــــه پایان ســــال را می توان 
یکی از مصادیق بارز تصمیمات غیرکارشناسی این ستاد 

دانست.
با وجود زنگ خطر افزایش بیماری، متأســــفانه ستاد کرونا 
در تصمیمــــی عجیب بــــدون توجه به هشــــدارهای مکرر 
وزیر بهداشت ســــفرهای نوروزی را ممنوع نکرد تا همین 
تصمیم باعث شود برای بار دیگر آمار جان باختگان کرونا 

سه رقمی شود!

افزایش ۸0 درصدی سفرهای نوروزی �
بر اساس آمار منتشر شده ســــفرهای 80 درصد بیشتر از 
سال گذشــــته و 18 درصد بیشتر از ســــال 98 بود، یکی از 
دالیل مهم و اصلی نقل و انتقال ویروس کرونا اســــت که 

در روز های تعطیالت نوروزی اتفاق افتاد.
بازار آشفته مرغ، روغن و برخی دیگر از اقالم اساسی باعث 
تشکیل صف های طوالنی و پر ازدحام شد که بدون شک 
این موضوع نیز در ســــرایت ویروس بی تأثیر نبوده است 
موضوعی که در گذشته نیز مســــووالن وزارت بهداشت 
به آن اشــــاره کرده بودند و خواســــتار توزیع مناسب اقالم 

معیشتی شده بودند.

حرفتان خریدار ندارد استعفا دهید!! �
با شــــیوع مجدد بحران و بی توجهی به هشدارهای صریح 
وزیر بهداشــــت در جلســــات ســــتاد کرونا، طــــی روزهای 
گذشته برخی از رســــانه ها تالش کردند وزارت بهداشت را 
مقصر جلوه دهند و برای یکبار دیگر موضوع اســــتعفای 
وزیر بهداشــــت به این بهانه که اگــــر حرفتان خریدار ندارد 

را پیش کشــــیدند، اظهارات و تفاسیری که با واکنش تند 
سعید نمکی مواجه شد و وی در نامه ای خطاب به روسای 
دانشــــگاه های علوم پزشکی نوشــــت: اینجانب به شیوه 
کنــــده از اعتراض، تقاضا و التماس  مکتوب و یا گفتمان آ
هرچه باید قبل از تعطیالت منعکس کردم می دانســــتم 
کــــه کوچکترین بی احتیاطی برای شــــما عزیــــزان چه موج 
ســــخت و طاقت فرســــای دیگری خواهد آفرید که با همه 

امواج قبلی متفاوتست.
شــــاید بارها می توانســــتیم برای فرار از این فشار سنگین 
دلیلی را بهانه و از زیربار شــــانه خالی کنیم. مگر در شــــرایط 
آرام با خزانه پر و اعتبارات سرشار با بهانه جویی های پیاپی 

صحنه را ترک نکردند؟
آنها کــــه کرونا و مرگ مردم این ســــرزمین را ابزار سیاســــی 
می کنند تا بتوانند ورشکســــتگی گذشته را شاید جبران و 
در ماههای پیش رو آب رفته بــــه جوی را بازگردانند و برای 
فروپاشی نظام ســــالمت و تسلیم در مقابل بیماری شعار 
ترغیب به اســــتعفای این تیم را ســــر می دهنــــد نیز بدانند 
که این گروه پایدارتر از آنســــت که فکر می  کنند و ایستاده 
 اند تــــا پایان این راه، تا متقاعد کــــردن دیگران به همراهی، 
تا عرضه زودرس واکســــن ایرانی، تا مهار کامل بیماری در 
، تا آشفته کردن خواب همه کسانی  این ســــرزمین سرافراز
که منتظرند درماندگی این کشور را بجای سربلندی نظاره 

کنند.

مسوول لغو سفرها وزارت بهداشت بود؟ �
با نگاهی به شرایط کشــــور قبل از عید نوروز برای همگان 
نمایان می شــــود که همکاری بســــیج و وزارت بهداشــــت 
در اجــــزای طرح شناســــایی بیماران مبتال بــــه کرونا نقش 
بســــزایی در کاهش آمار مرگ و میر مبتالیان داشــــت به 
طوری که همین طرح باعث شــــد تا آمــــار فوتی های کرونا 
دو رقمی شــــود، شاید همین آمار دو رقمی و نداشتن علم 
و تخصص کافی برخی از اعضای ســــتاد کرونا باعث ایجاد 
عادی انگاری در آنها شــــد تــــا نه تنها تصمیمــــی در زمینه 
اعمال محدودیت های نوروزی نگیرند بلکه مســــافرت به 
شهرهای شمالی کشور و استان های همجوار خوزستان 
نیز ممنوع نشــــد که این موضوع درجای خود قابل تامل 

است.

مســــوول لغو تورهای مسافرتی به کشورهای قرمز  �
وزارت بهداشت است؟

بررسی ها نشان می داد آمارهای صعودی تعداد مبتالیان 
به کرونا در ترکیه نشانگر این است که این کشور همسایه 
در آستانه پیک حاد کرونا قرار داشت به طوری که ظرف دو 
هفته گذشــــته از 81 استان این کشور تنها یک استان کم 
جمعیت در وضعیت آبی قرار داشــــت. شــــمار مبتالیان 
در این کشــــور به طور نگران کننده ای رو به رشــــد بود، به 
طوری گفته می شود تنها ظرف مدت یک شبانه روز تعداد 
مبتالیان به کرونا به 32 هزار نفر رســــیده است. در چنین 
شــــرایطی و با پیش بینی قبلی، وزیر بهداشت درخواست 
لغو هرگونه سفر به این کشور را اعالم کرد. خواسته ای که 
با وجود نگرانی های مســــؤوالن ســــتاد مقابله با کرونا در 

زمان مناسب به مرحله اجرا نرسید.

مسوول رعایت شیوه نامه ها در هواپیماها وزارت  �
بهداشت است؟

محدودیت استفاده از حداکثر 60 درصد ظرفیت هواپیما 

در پروازهای داخلی به درخواست وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و با دستور سازمان هواپیمایی کشوری 
از ابتــــدای آبان ماه ابالغ شــــده و همــــه ایرالین ها موظف 
بــــه رعایت آن در راســــتای مقابله با شــــیوع ویروس کرونا 
شــــده ند. بعد از ابالغ این دســــتورالعمل، کشــــمکش ها 
و مکاتبات زیادی از ســــوی شــــرکت های هواپیمایی برای 
لغــــو آن صــــورت گرفــــت اما بررســــی های میدانی نشــــان 
می دهد این شیوه نامه فقط در ظاهر تا کنون پابرجا مانده 
میزان رعایت آنها کاهش داشــــته اســــت و شــــرکت های 

هواپیمایی نظارتی بر آنها ندارند.

مسوول رعایت شیوه نامه ها در اتوبوس ها وزارت  �
بهداشت است؟

در حوزه حمــــل و نقل وظایف و ضوابط بســــیاری اعالم 
شــــده اســــت که می توان به غربالگری مســــافران و تب 
ســــنجی از آن ها اشــــاره کــــرد، امــــا مشــــاهدات میدانی 
گویای این موضوع اســــت این شــــیوه نامه ها در حمل 
و نقل جاده ای بین شــــهری رعایت نشــــده و از ســــوی 
شــــرکت های حمــــل و نقــــل جــــاده ای و بیــــن شــــهری 
جدی گرفته نمی شــــود. چرا که برخی راننــــدگان حتی به 
تذکرهای مســــافران هــــم توجهی نمی کننــــد به صورت 
آشکارا و در روز روشــــن این ضوابط و شیوه نامه ها را زیر 
پا می گذارند، موضوعی که توســــط سازمان های ذی ربط 
و شــــهرداری نادیده گرفته شــــد و همین موضوع باعث 
شــــد که تا یکی از اعضای شــــورای شــــهر تهــــران نیز به 

دهد. تذکر  شهردار 

انتقاد از وزارتخانه های کشور و میراث فرهنگی �
در همیــــن رابطه حســــینعلی شــــهریاری در گفت وگویی 
به دیدار اعضای کمیســــیون بهداشــــت و درمــــان به وزیر 
بهداشت اشــــاره کرده و گفت: آقای نمکی به ما گفت که 
برخی اعضای ستاد فکر می کنند ما رنگ بندی شهرها را با 
فتوشــــاپ تعیین می کنیم و لذا باور نداشتند که افزایش 
سفرها منجر به افزایش شهرهای قرمز و نارنجی می شود، 
در حالی که تأکید ما این بود که باید به ســــمت گسترش 

نقاط آبی و زرد حرکت کنیم.
رئیس کمیســــیون بهداشــــت و درمان مجلس افزود: بر 
گزارش داد، وزارتخانه های  آنچه وزیر بهداشــــت  اســــاس 
کشــــور و میراث فرهنگی مقصر اصلــــی وضعیت موجود 
هســــتند؛ چراکه از یک ماه پیش از عیــــد، بلیت فروختند 
و نمی توانســــتند لغو کننــــد! از طرف دیگر وزارت کشــــور 
نیــــز به جای آنکه آمار بیماران بســــتری و فوتــــی را از وزارت 
کند،  بهداشت و دانشــــگاه های علوم پزشــــکی دریافت 
از اســــتانداری ها دریافت می کرده و شــــاید این امر باعث 

اشتباه محاسباتی برای آنها شده است.

چه کسی مقصر است؟ �
با شــــرایط به وجود آمده به نظر می رسد که کشور به خاطر 
آغــــاز موج چهارم کرونا به نقطه ســــر خط رســــیده و باید بار 
دیگر محدودیت های کرونایی تشــــدید شــــود و بار فشار 
وضعیت موجود بر دوش کادر پزشــــکی قرار گیرد. ساده 
انــــگاری و ســــهل انگاری هــــای اخیر دلیل اصلی شــــدت 
یافتن بیمــــاری کرونا اســــت و در این امر تنهــــا نمی توان 
مردم را مقصر دانســــت بلکه متولیانی که به گفته نمکی 
نمودارهای شــــیوع بیماری در کشور را فتوشاپ دانستند 

بیشترین تقصیر را دارند.

تحریم شکنی مهمترین دستاورد تفاهم ایران و چین است
هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: ســــخنگوی کمیســــیون 
اقتصادی مجلس با اشــــاره به تفاهم همکاری 25 ســــاله 
ایــــران و چیــــن، مهم ترین دســــتاورد آن را تحریم شــــکنی 
دانست و گفت: نباید به این سند همکاری نگاه سیاسی 
داشــــت هر چند که غرب گرایان در حال فضاســــازی علیه 

آن هستند.
مهدی طغیانی ســــخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی در باره ابعاد اقتصادی تفاهم 25 ساله ایران 
و چین اظهار کرد: متأســــفانه فارغ از ایــــن که این تعامالت 
آثاری را دارد، اما هم اکنون مباحث در جامعه در مورد تفاهم 
ایران و چین به سمت مسائل سیاسی رفته است و به هیچ 
وجه نگاه به منافع ملی و روابط اقتصادی نیســــت و چنین 

موضوعی بین جامعه به خوبی تبیین نمی شود.
وی افزود: چنین تفاهمی بین چین و خیلی از کشــــورهای 
دیگر منعقد شــــده اســــت و حتی تفاهمی بــــا عنوان یک 
کمربندی یک راه از ســــوی چینی ها انجام شــــده اســــت و 
تعدادی از کشورهای اروپایی هم با این کشور تفاهم نامه 

امضا کرده اند و همکاری های خود را گسترش می دهند.

 نباید به تفاهم ایران و چین نگاه سیاسی داشت �
ســــخنگوی کمیســــیون اقتصادی مجلــــس تصریح کرد: 
جنس مســــأله تفاهم ایران و چین سیاسی شده است و 
همین موضــــوع را درباره برجام دیدیم و عده ای فارغ از این 
که برجام چه چیزی به ما می دهد و چه چیزی را از ما می گیرد 
نگاه رو به غرب داشتند، در حالی که چنین نگاهی اگر فارغ 

از منافع ملی باشد آسیب زا است.
نماینــــده مردم اصفهان در مجلس گفــــت: در تفاهم بین 
ایران و چین و انعقاد سند همکاری بین دو کشور در حال 
رفتار معکوس هستند و فارغ از این که ببینند این تفاهم 
چه دستاوردهایی برایمان دارند، مرتب بر طبل مخالفت 
بر نگاه به شــــرق می زنند و حتی درباره کلیــــات و جزئیات 
آن چیزی نمی دانند و متوجه نیســــتند این تفاهم، توافق 

است یا سند همکاری و یا یک سند سیاسی.
وی گفت: متأســــفانه برخی ها در جامعه با موضوع تفاهم 
25 ســــاله ایران و چیــــن وارد دعواهای زمینه ای شــــده اند 

و عده ای از غرب گرایان بر عدم تمایل به شــــرق مطالبی را 
بیان می                                   کنند و عده ای از شــــرق گرایان بــــه عدم تمایل به 

غرب.
طغیانی گفت: مهمترین دســــتاورد تفاهــــم ایران و چین 
تحریم شــــکنی اســــت و وقتی ما بتوانیــــم نیازهای اصلی 
کشــــور را از قدرت دوم اقتصــــادی دنیا که در چند ســــال 
آینده به قــــدرت اول اقتصادی ارتقاء پیــــدا خواهد کرد، اثر 

تحریم ها از بین خواهد رفت.
وی گفــــت: تعامالت اقتصــــادی اگر با لحــــاظ کردن منافع 
ملی و منافع اقتصادی منعقد شــــود، خیلــــی می تواند به 
رشد اقتصادی کشور کمک کرده و منجر به جهش تولید 
شــــود. به شرطی که چارچوب هایی را برای آن در نظر گرفته 

و کورکورانه امضا نکنیم.

 باید با قدرت های دیگر بر اساس منافع ملی سند  �
همکاری امضا کنیم

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: ما در 
انعقاد برخی تفاهم ها چارچوب گذاری نمی کنیم و ســــریع 
می خواهیــــم یک موضوع را سیاســــی کرده و یک ســــند را 

امضا کنیم.
طغیانی خواســــتار آن شــــد که این قبیل تفاهم ها و سند 
همکاری ها با ســــایر قدرت های دنیا هم منعقد شود، هر 
چند که با انعقاد قراردادهایی شــــبیه ایران و چین ســــایر 
قدرت ها هم به ســــمت مــــا خواهند آمد؛ چــــرا که امضای 
چنیــــن اســــنادی قبح همــــکاری بــــا جمهوری اســــالمی را 
می شــــکند و تحریم ها هم بی معنا خواهد شد و به سمتی 
خواهیــــم رفت کــــه هندی هــــا، کره ای ها، ژاپنی هــــا و برخی 
کشــــورهای اروپایی و بــــه ویژه آنهایی کــــه منافع خوبی در 
طول ســــال های گذشته با ایران داشــــتند مانند ایتالیا به 

سمت تهران گرایش پیدا خواهند کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: مســــیر امضای 
اســــناد همــــکاری و تفاهم های بلندمدت کامال درســــت 
است ولی بایســــتی برای آن حد و حصر و چارچوب تعیین 
کرد و نبایستی چشم بسته به ســــمت امضای این قبیل 
کارها برویم. ضمن این که متأســــفانه خیلی از سروصداها 
و انتقادهــــا در این باره به ســــمت عدم چنیــــن تفاهم ها، 
اســــناد، ســــند همکاری و چنین چارچوب هایی اســــت و 

نبایستی صفر و صدی نسبت به موضوعات نگریست.

توضیحات خطیب زاده درباره آزادی نفتکش کره جنوبی
هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: ســــخنگوی وزارت امور 
خارجه درباره آزادی نفتکش کــــره جنوبی گفت: در پی 
تکمیــــل تحقیقات در مورد تخلف کشــــتی کره ای و بنا 
به درخواســــت مالک و دولت کره برای آزادی کشــــتی، 

دستور آزادی کشتی از سوی دادستان صادر شد.
»ســــعید خطیب زاده« ســــخنگوی وزارت امــــور خارجه 
ایــــران روز جمعــــه در خصــــوص  جمهــــوری اســــالمی 
آزادی نفتکش کــــره جنوبی اعالم کــــرد: در پی تکمیل 
تحقیقــــات در مــــورد تخلــــف کشــــتی کــــره ای و بنــــا به 
درخواســــت مالــــک و دولت کــــره برای آزادی کشــــتی، 

دستور آزادی کشتی از سوی دادستان صادر شد.
وی افزود: عدم سوء سابقه ناخدا و کشتی در زمینه تخلف 

در منطقه، زمینه نگاه مثبت دادستان را فراهم کرد.
خطیب زاده خاطرنشــــان کرد: جمهوری اســــالمی ایران 
به عنوان کشــــوری با ســــواحل طوالنی در خلیج فارس 
و دریای عمان، بر رعایت کامل مقررات دریایی از جمله 
مقررات  ناظر بر حفظ محیط زیست تأکید دارد و هرگونه 

تخلف در این زمینه را رصد و پیگیری می کند.
به نقل از فارس، رســــانه رسمی کره جنوبی روز جمعه با 

اشــــاره به بیانیه ای از وزارت خارجه این کشور اعالم کرد 
که ایران کشتی توقیف شــــده کره جنوبی و ناخدای آن 

را آزاد کرده است.
طبق گزارش خبرگــــزاری »یونهــــاپ«، وزارت خارجه کره 
جنوبی در بیانیه  ای گفتــــه نفتکش »هانکوک چیامی« 
)هانکــــوک چیمــــی( بــــه همــــراه ناخــــدا و 12 خدمه اش 
ساعت 6 صبح دیروز )به وقت ایران( بندر ایران را ترک 
کرده اســــت. خدمه این کشتی قباًل آزاد شده بودند اما 
بــــرای ارائه خدمــــات نگهداری، نفتکــــش را ترک نکرده 
بودنــــد. وزارت خارجه کره جنوبی گفتــــه ناخدا و خدمه 

کشتی سالم هستند.
خبرگــــزاری یونهاپ هفتــــه پیش به نقــــل از یک منبع 
دیپلماتیک با اشــــاره به پیشرفت های حاصل شده در 
مذاکرات با طرف های ایرانی از احتمال رفع توقیف این 

نفتکش و ناخدای آن طی روزهای آتی خبر داده بود.
نفت کش کره جنوبی با نــــام تجاری »هانکوک چیامی« 
صبــــح روز 15 دی مــــاه ســــال 1399 بــــه دلیــــل نقــــض 
شــــیوه نامه های زیست محیطی توســــط نیروی دریایی 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی توقیف شده بود.

طبقه بندی تعطیلی مشاغل از امروز 
فهرست کامل مشاغل مجاز و غیرمجاز برای فعالیت

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: بــــر اســــاس اعالم 
ســــخنگوی ســــتاد ملی مقابله با کرونامقرر شده که به 
مدت 10 روز تعطیلی سراســــری در سطح کشور داشته 
باشیم و بعد از این تاریخ ارزیابی های الزم نشان دهنده 

ادامه داشتن یا نداشتن تعطیلی ها خواهد بود.
رئیســــی سخنگوی ســــتاد ملی مقابله با کرونا گفت: با 
توجه شرایط موجود حاکم بر کشور مشاغل گروه یک 
می توانند در شــــهرهای قرمز فعالیت داشته باشند و 

مشاغل گروه دو، سه و چهار حق فعالیت ندارند.
وی افــــزود: البتــــه مشــــاغل گروه یــــک هم کــــه اجازه 
فعالیت دارند مشــــاغل ضروری مانند ســــوپر مارکت 
ها، فروشــــگاه های زنجیره ای، داروخانــــه ها، مطب ها، 
بیمارستان ها، تعمیرگاه ها و ســــایر مشاغلی هستند 

که تأمین کننده مایحتاج ضروری مردم خواهند بود.
رئیســــی گفــــت: امروز مقرر شــــده کــــه به مــــدت 10 روز 
تعطیلی سراســــری در ســــطح کشور داشــــته باشیم و 
بعــــد از این تاریخ ارزیابی های الزم نشــــان دهنده ادامه 

داشتن یا نداشتن تعطیلی ها خواهد بود.
گروه های شغلی 1، 2، 3 و 4 کدامند؟ �

در شــــهرهای قرمــــز مشــــاغل گروه هــــای 2، 3 و 4 و در 
شــــهرهای نارنجی مشــــاغل گروه هــــای 3 و 4 تعطیل 

هستند.
در شــــهرهای قرمــــز گروه هــــای شــــغلی یــــک فعال و 
در  و  هســــتند  تعطیــــل   4 و   3  ،2 شــــغلی  گروه هــــای 
شهرهای نارنجی گروه های شــــغلی یک و 2 به فعالیت 
خود ادامه می دهند و گروه های شــــغلی 3 و 4 تعطیل 

هستند.
مشاغل گروه شغلی سطح  یک )1( �

فهرســــت مشاغل گروه یک و مشــــاغل ضروری که در 
هیچ یک از وضعیت های سه گانه تعطیل نمی شوند:

- کارخانه هــــای تولیــــدی، مراکــــز صنعتــــی و معدنــــی، 
کشاورزی، شیالت و خدمات وابسته؛

- مراکز زیرســــاختی و حیاتی، مراکز تأمیــــن و توزیع آب، 
، مدیریت پســــماند، فاضــــالب و فعالیت های  برق، گاز
تصفیــــه تهویه هوا، پاالیشــــگاه ها و جایگاه های عرضه 

سوخت؛
- حمــــل و نقــــل عمومی کاال و مســــافر برون شــــهری 

شامل ریلی، هوایی، جاده ای و دریایی؛
- حمل و نقل عمومی درون شهری؛

- ادارات و مراکــــز نظامی، انتظامــــی و امنیتی، امدادی و 
ستادی؛

ســــوپرمارکت ها،  زنجیــــره ای،  فروشــــگاه های   -
میوه فروشی ها و ســــبزی فروشــــی ها، میادین میوه و 

؛ تره بار
- مراکز تولیــــد، نگهداری، توزیــــع و فروش محصوالت 

غذایی و خدمات وابسته؛
- مراکز تولید و عرضه فرآورده های لبنی نانوایی )تولید 

فراورده های نانوایی(؛
- مراکز بهداشــــتی، درمانی، امدادی، اورژانس و تأمین 

آمبوالنس دولتی و خصوصی؛
- داروخانه هــــا، مراکــــز و فروشــــگاه های دامپزشــــکی، 

پخش دارو، عطاری و داروهای سنتی؛
- مراکــــز تهیــــه، تولیــــد و توزیع مــــواد غذایــــی آماده و 

؛ بیرون بر
- خدمــــات اپراتورهای ارتباطی، خدمــــات الکترونیک و 

فعالیت های پستی؛
- شرکت های خدمات اینترنتی )اعم از تأمین کنندگان 

شــــرکت های  و  اینترنتــــی  فروشــــگاه های  اینترنــــت، 
خدماتی مبتنی بر اینترنت(؛

- رسانه های مکتوب و برخط و مشاغل مشابه؛
- مراکــــز نگهــــداری و خدماتی ســــالمندان، معلولین، 

جانبازان، مراکز توان بخشی، و مراقبتی، آسایشگاه ها؛
- تعمیرگاه های انواع قطعات و لوازم یدکی؛

- فروشگاه های انواع مصالح ساختمانی و آهن آالت؛
- کارگاه های صنعتی )مانند جوشــــکاری و تراشکاری و 

مشابه آن(؛
- چاپخانه ها؛

- خشکشویی ها؛
- آرامستان ها؛

- تأمیــــن کنندگان مواد شــــیمیایی جهت عرضه مواد 
ضدعفونــــی و نیاز کارخانجات دارویی، بیمارســــتان ها، 

آزمایشگاه ها و صنایع مختلف؛
-عرضــــه کننــــدگان ابــــزار و یراق مشــــتمل بــــر تأمین 
کننــــدگان مواد و مصالح ایــــزوگام، قطعات پمب و ابزار 

مورد نیاز صنایع؛
- فروشندگان و عرضه کنندگان قطعات و لوازم یدکی 

کشاورزی.
مشاغل گروه شغلی سطح دو )2( �

فهرست مشاغل گروه دوم:
- بوستان ها و مراکز تفریحی.

، بازارهای سرپوشیده،  - پاســــاژهای سربسته و ســــرباز
مراکــــز خرید و فروش بزرگ غیرمــــواد غذایی و بازارهای 

موقت.
- بازارها و نمایشــــگاه های فروش انواع خــــودرو، مراکز 

شماره گذاری اتومبیل.
- باشگاه های ورزشی، سالن های بدن سازی

- آرایشگاه های مردانه.
- مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی.

- مراکز فروش فــــرش و موکتف لــــوازم خانگی، پارچه، 
پرده، مبلمان، تزیینات داخلی.

. - مراکز فروش کادویی، اسباب بازی، لوازم تحریر
- مراکز فروش انواع پوشــــاک، کیــــف و کفش، خرازی، 

خیاطی.
- آتلیه و عکاسی.

- آژانس مشاور امالک.
- خدمات چاپ دیجیتال.

مشــــتری،  پذیــــرش  بــــا  غــــذا  طبــــخ  و  تهیــــه  مراکــــز   -
قهوه خانه ها با عرضه مواد دخانی.

- قنادی و شیرینی پزی تر و خشک، آب میوه و بستنی 
فروشی و مشاغل مشابه.

-سینما و تئاتر
مشاغل گروه شغلی سطح سه )3( �

مدارس، دانشگاه ها، حوزه های علمیه، آموزشگاه های 
کتابخانه ها،  فنی و حرفه ای، زبان سراها، آموزشگاه ها و 
مهدهای کودک، اســــتخرهای سرپوشــــیده، موزه ها و 
بــــاغ موزه ها، تاالرهــــای پذیرایی، آرایشــــگاه های زنانه و 
ســــالن های زیبایی و کاهش فعالیــــت مترو و حمل و 

نقل عمومی درون شهری
مشاغل گروه شغلی سطح چهار )4( �

همایش هــــا، برگــــزاری مراســــم اجتماعــــی، فرهنگی و 
مذهبی، مدارس شــــبانه روزی، باشــــگاه های ورزشــــی 
مربوط به ورزش های پربرخورد، از جمله کشتی، کاراته و 
جودو، کافه ها، چایخانه ها و قهوه خانه ها با عرضه مواد 

دخانی، باغ وحش ها، شهربازی ها و مراکز تفریحی آبی



بدینوسیله به آقای امین سرب مهری نام پدر:  امیر، تاریخ تولد: 1367/01/14، شماره 
ملی: 3934787223، شماره شناسنامه: 228 )زوج( موضوع پرونده کالسه 9900108 
له خانم زهرا نوری فرد )زوجه( که برابر گزارش اداره پســت مالیر در آدرس متن سند 
و اعالمی شــناخته نگردیده اید، ابالغ می گردد که به استناد سند ازدواج شماره 6245 
مورخه 1383/09/17 دفتر ازدواج 1 مالیر بین امین ســرب مهری )زوج( و خانم زهرا 
نوری فرد )زوجه( مبلغ 3.316.500.000 ریال )تقویم ریالی 45 عدد ســکه تمام بهار 
آزادی موضــوع الزم االجرا( بابت اصل طلب بــه انضمام 5 درصد حقوق دولتی بدهکار 
می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالســه فوق در این اجرا مطرح می باشــد. لذا 
طبق ماده 18/19 آیین نامه اجرایی مفاد اســناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب اســت، فقط یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار چاپ و درج و منتشر می گردد، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.

م.الف 12

آگهی ابالغ اجراییه کالسه
139904026781000098/1

پری الوندی - مدیر اجرای واحد اجرای اسناد رسمی مالیر
تاریخ انتشار: 1400/01/21

سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/21         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/05

برابر رأی شــماره 1399/578 مورخه 1399/06/05 هیــأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی امامزاده 
عبداله با تولید اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان اســدآباد به شناســه ملی 
14003506921 در ششــدانگ بقعه متبرکه به مساحت 4766/29 مترمربع در 
قســمتی از پالک 65 اصلی واقع در اسدآباد، اراضی روستای شهراب خریداری از 
مالک رسمی مالکین اولیه و زارعین محل محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست 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 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 13
سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/21         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/05

برابر رأی شــماره 1399/766 مورخه 1399/07/03 هیــأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی امامزاده 
دو طفالن با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان اسدآباد به شناسه ملی 
14003506921 در ششــدانگ بقعه متبرکه به مســاحت 53/39 مترمربع در 
قســمتی از پالک 123 اصلی واقع در اسدآباد، اراضی روستای سیراوند خریداری 
از مالک رســمی مالکین اولیه و زارعین محل محرز گردیده اســت. 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 داشته باشند، می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 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 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 11

سیروس قلی زاده- رئیس ثبت اسناد و امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/21         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/05

برابر رأی شــماره 1399/808 مورخه 1399/07/13 هیــأت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی امامزاده 
چی چی امام با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان اســدآباد به شناسه 
ملی 14003506921 در ششــدانگ بقعه متبرکه به مســاحت 83/95 مترمربع 
در قســمتی از پالک 1867 اصلی واقع در اســدآباد، خیابان 15 خرداد، محوطه 
پارک رضوان خریداری از مالک رســمی شــهرداری اسدآباد محرز گردیده است. 
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

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 9

آگهی حصر وراثت

م.الف 143

آقای ابراهیم امیری دارای شناسنامه شــماره 6479858395 به شرح دادخواست به کالسه - از 
این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدیقلی امیری 
به شناسنامه شماره 6479316347 در تاریخ 1392/01/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر اســت به: 1- ابراهیم امیری فرزند مهدیقلی به 
شــماره شناســنامه 17 متولد 1334 صادره از شراء و پیشخور پســر متوفی 2- اسماعیل امیری 
فرزند مهدیقلی به شــماره شناسنامه 752 متولد 1336 صادره از شراء و پیشخور پسر متوفی 3- 
علی اصغر امیری فرزند مهدیقلی به شماره شناسنامه 1157 متولد 1351 صادره از شراء و پیشخور 
پسر متوفی 4- اکبر امیری فرزند مهدیقلی به شماره شناسنامه 1139 متولد 1344 صادره از شراء 
و پیشخور پسر متوفی 5- محمد امیری فرزند مهدیقلی به شماره شناسنامه 1628 متولد 1338 
صادره از شــراء و پیشخور پسر متوفی 6- علی امیری فرزند مهدیقلی به شماره شناسنامه 1276 
متولد 1353 صادره از شــراء و پیشخور پســر متوفی 7- ابریشم امیری فرزند مهدیقلی به شماره 
شناســنامه 753 متولد 1342 صادره از شراء و پیشــخور دختر متوفی 7- قمرتاج خانم ربیع زاده 

فرزند قربانخان به شماره شناسنامه 131 متولد 1300 صادره از شراء و پیشخور همسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنا مه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف فامنین

با ما همراه باشید

شنبه   21 فروردين  1400    شماره  4765

ورزش6

شــــهرداری  تیم  ناصرنژاد-  میثم  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
همدان برخالف انتظار کارشناســــان فوتبالی توانســــت 
نیــــم فصــــل طالیــــی را در رقابت های لیگ دســــته دوم 

کند. سپری  کشور  فوتبال 
انتخــــاب رضا طالیــــی منش به عنوان ســــرمربی  اگرچه 
شــــهرداری برای فصل جــــاری لیگ دســــته دوم فوتبال 
کشــــور انتقادهایــــی را به همراه داشــــت امــــا این مربی 
کنار  بومــــی و باتجربــــه توانســــت توانمندی خــــود را در 

کند. اثبات  تیم  نفرات  سایر 
شــــهرداری همدان در پایان نیم فصل اول لیگ دسته 
دوم فوتبــــال کشــــور عنــــوان قهرمانــــی گروه یــــک را به 
دســــت آورد و باالتــــر از تیم هــــای متمول نظیر ویســــتا 
توربیــــن تهــــران، مس نویــــن کرمــــان، اســــپاد تهران و 

بگیرد. قرار  رشت  سپیدرود 
شــــاگردان طالیی منــــش بهترین فصل تاریــــخ فوتبال 
2 را ســــپری کردند و توانسته اند در  شــــهرداری در لیگ 
5 تســــاوی و تنهــــا یک باخت  7 برد،  نیم فصــــل اول با 

شوند. صدرنشین 

بومی � مربیان  به  اتکا 
کادر فنــــی بومــــی باتجربه و  تیم شــــهرداری با انتخــــاب 
هماهنگ توانســــت شــــکل منظم و مفید را در مباحث 
فنــــی و تاکتیکی تیم ایجاد کنــــد و بهترین مربیان بومی 

در موفقیــــت این تیم نقش آفرینی کرده اند.
طالیی منش با کوله باری از تجربه اگرچه طی چند ســــال 
اخیر بنا به دالیلی از مســــتطیل ســــبز فاصله گرفته بود 
اما به واســــطه شــــناخت و اعتقادی کــــه عباس صوفی 
شهردار و رئیس هیأت فوتبال همدان به وی داشتند، 

باردیگر در این عرصه وارد شد.
ســــایر مربیان شــــهرداری همــــدان نیز با تجربــــه و توان 
فنی باال توانســــتند در کنار رضا طالیی منش نیم فصل 

کنند. 2 سپری  را در لیگ  موفق 
کنــــار محمد  کاشــــی در  مجیــــد بیگم جانــــی و مصطفی 
کادر فنی بدون حاشیه و موفق شهرداری در نیم  بیات 

بودند. مسابقات  اول  فصل 

یکنان مستعد بومی عصای دست شهرداری � باز
بــــه بازیکنان مســــتعد بومی  با اعتمــــاد  طالیی منــــش 
نظیــــر میثم زمانی، امیرحســــین ســــوری و امیرحســــین 
پورقاسمی در کنار ســــایر نفرات توانست تیمی متحد و 
آن تصاحب  هماهنگ را روانه مســــابقات کند و حاصل 

بود. صدرجدول 
امیرحســــین  زمانــــی،  میثــــم  ســــوری،  امیرحســــین 
پورقاســــمی و امیرابراهیــــم بیگی هر کدام بــــا 2 گل زده 

بودند. اول  فصل  نیم  در  شهرداری  بهترین های 
آرمین طالیی منش مهاجم شهرداری  البته در این بین 
همدان با ســــه گل زده بهترین گلزن این تیم است که 
البته در نیم فصل اول به دلیل مصدومیت بســــیاری از 

از دست داد. را نیز  مسابقات 
با اتکا به بازیکنان توانمند بومی در  شــــهرداری همدان 
کنار چنــــد مهره کلیدی غیربومی توانســــته مدعی لیگ 
2 در فصل جاری شــــود و تالش آنهــــا تداوم این روند در 

است. دوم  فصل  نیم 

یم � کار دشواری در پیش دار
ســــرمربی تیم شــــهرداری همدان می گوید: صدرنشینی 
و قهرمانی نیم فصل هر اندازه که خوشــــایند اســــت اما 
حفــــظ آن ســــخت تر بوده و بایــــد تالش خــــود را در نیم 

باشیم. داشته  دوم  فصل 
رضــــا طالیی منش افــــزود: هنوز در نیمه راه هســــتیم و 
نیم فصل دوم بــــه طور قطع بازی ها ســــخت تر و مهمتر 

است.
وی بیــــان کرد: در نیــــم فصل دوم تیم هــــا چیزی برای از 
دســــت دادن ندارند و کار در باال و پایین جدول بسیار 

بود. خواهد  سخت 
طالیــــی منــــش خاطرنشــــان کــــرد: بازیکنان مــــا در نیم 
فصل اول بــــا تالش و غیــــرت الزم مزد زحمــــات خود را 
دریافــــت کردند و اکنون آماده حضــــور قدرتمند در نیم 

هستند. مسابقات  دوم  فصل 
وی بیان کرد: خوب می دانیــــم که در نیم فصل دوم کار 
راحتی در پیــــش نداریم بنابراین بایــــد تمام تالش خود 
را بــــه کار بگیریم تا با کســــب نتایج مطلــــوب بتوانیم در 

باشیم. داشته  رقابت  مدعیان  جمع 
کید کرد: هنوز نیم فصل  سرمربی شــــهرداری همدان تأ
از مســــابقات باقی مانده و به طــــور قطع راه طوالنی برای 

رسیدن به اهداف خود در پیش داریم.

پایبندیم � مالی  تعهدات  به 
رئیس ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شهرداری 
همــــدان نیــــز در گفت وگویــــی با اشــــاره بــــه نتایج تیم 
کــــرد: باتوجــــه به  فوتبــــال شــــهرداری همــــدان اظهــــار 
سیاســــت مدیریت ارشد شــــهرداری همدان و اعضای 
شــــورای اسالمی شــــهر در این فصل تمام تالش خود را 
انجام دادیم تا شــــرایط مناســــبی برای حضــــور قدرتمند 
تیــــم فوتبال شــــهرداری در لیــــگ دســــته دوم فوتبال 

کنیم. فراهم  کشور 
ود: خوشــــبختانه با درایت  وح اهلل وجــــدی هویدا افــــز ر
کادر فنــــی بومی و با دانــــش تیم فوتبال شــــهرداری و 
غیــــرت بازیکنــــان نتایــــج بســــیار خوبــــی در نیم فصل 
نخســــت رقم خورد و توانســــتیم عنوان صدرنشینی را 

کنیم. کسب 
وی با بیــــان اینکه در نیم فصــــل دوم حمایت های الزم 
از تیم فوتبال شــــهرداری همدان ادامه خواهد داشت، 
کشــــور و  گفــــت: در فوتبال شــــرایط در تمام لیگ های 
بــــرای امتیازگیری متفــــاوت اســــت و باید برای  جهــــان 

شود. برابر  چندین  تالش ها  نتایج  کسب 
رئیس ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شهرداری 

همــــدان خاطرنشــــان کرد: با توجــــه به نتایــــج خوبی که 
شهرداری همدان در نیم فصل اول کسب کرده تیم ها 
بــــا انگیزه بیشــــتری برابر ما به میــــدان خواهند رفت که 
همین موضــــوع کار را نیز بــــرای نتیجه گیری ما ســــخت 
خواهــــد کــــرد و همین امــــر می طلبــــد بازیکنان بیشــــتر 

. بجنگند
وجــــدی هویدا با بیــــان اینکه تمام تالش خــــود را انجام 
می دهیــــم بازیکنــــان درگیر مشــــکالت مالی نباشــــند، 
بیــــان کــــرد: در نیــــم فصــــل نخســــت شــــهردار ورزش 
دوســــت همــــدان نگاه ویــــژه ای بــــه این تیم داشــــتند 
کــــه جــــای تقدیــــر و تشــــکر دارد در نیم فصــــل دوم نیز 
تمام تــــالش ما این اســــت بازیکنان درگیــــر پرداختی و 

نباشند. مالی  مشکالت 
معدود  جــــزو  همدان  شــــهرداری  باشــــگاه  افــــزود:  وی 
باشــــگاه های کشــــور بوده که همواره به تعهدات مالی 

خود نســــبت به بازیکنان متعهد بوده است.
رئیس ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شهرداری 
همــــدان با بیــــان اینکه همــــدان الیق حضــــور در لیگ 
در  امیدواریم  گفت:  اســــت،  کشور  فوتبال  اول  دســــته 
کســــب جواز لیگ دســــته اول  پایان فصــــل بتوانیم با 

کنیم. شاد  را  همدان  مردم  کشور  فوتبال 

 همدان الیق تیم در لیگ یک است �
رئیــــس کمیســــیون برنامه و بودجه شــــورای اســــالمی 
شــــهر همدان نیز در گفــــت وگویی با بیــــان اینکه تیم 
دوســــتان  فوتبال  دل  در  را  امیــــد  شــــهرداری،  فوتبال 
همدانــــی زنده کــــرد، اظهار کــــرد: نتایج درخشــــان تیم 
در  صدرنشــــینی  کســــب  و  همدان  شــــهرداری  فوتبال 
نیم فصل باعث شــــد تا امید در دل فوتبال دوســــتان 

بــــرای لیگ یکی شــــدن فوتبال اســــتان زنده  همدانی 
شود.

شــــهرداری  فوتبال  تیــــم  افزود:  نجــــات  بادامی  حمیــــد 
همدان با کادر فنــــی و اجرایی صد در صد بومی و بیش 
از 80 درصــــد بازیکنــــان بومــــی نشــــان داد کــــه فوتبال 
همدان ظرفیت بســــیار باالیی دارد و بــــه نوعی این تیم 
برای فوتبال اســــتان در کشــــور اعتبار خریــــد و با نتایج 

شد. استان  فوتبال  پرچمدار  خود 
وی بــــا اشــــاره به توجه ویژه شــــورای شــــهر به نشــــاط و 
شهر  اســــالمی  شــــورای  اعضای  گفت:  شــــهر  شــــادابی 
همدان توجه ویژه در توســــعه ورزش در ســــطح شــــهر 
دارند و در این دوره توســــعه ورزش شهروندی و توجه 
ویــــژه به تیم فوتبال شــــهرداری در دســــتور کار اعضای 

گرفت. قرار  همدان  شهر  اسالمی  شورای 
رئیــــس کمیســــیون برنامه و بودجه شــــورای اســــالمی 
شــــهر همدان عنوان کرد: به طور قطع در کنار توســــعه 
ورزش شــــهروندی رشــــته جذاب و پرمخاطــــب فوتبال 
می تواند شــــور و نشاط بســــیاری در شــــهر ایجاد کند و 

کند. را جذب  جوانان و نوجوانان زیادی 
بادامی نجات بــــا بیان اینکه امیدواریــــم در پایان فصل 
بتوانیم جشــــن قهرمانی و صعود تیم فوتبال شهرداری 
همــــدان را بگیریــــم، گفــــت: همــــدان لیاقت داشــــتن 
یک تیم دســــته اولــــی را دارد، تیم هــــای فوتبال پاس و 
شــــهرداری همــــدان باید در لیــــگ دســــته اول فوتبال 

باشند. داشته  حضور  کشور 
وی افــــزود: فوتبال همــــدان از نظر دانــــش فنی مربیان 
و بهــــره بــــردن از بازیکنان با کیفیت بــــه راحتی می تواند 
در ســــطح اول فوتبــــال ایــــران حضور داشــــته باشــــد و 

شود. محقق  امر  این  زودی  به  امیدواریم 

ترخیص مدیرکل ورزش 
همدان از بیمارستان

دکتر حمید سیفی مدیر کل ورزش وجوانان استان 
که به دلیل ویروس منحوس کرونا در بیمارســــتان 
خاتم االنبیا)ص( بســــتری شــــده بود بــــا دعای خیر 

مردم عصر پنج شنبه از بیمارستان مرخص شد.
برای ایــــن قهرمان با اخالق ســــالهای نه چندان دور 
کشــــتی اســــتان آرزوی ســــالمتی و بهبــــودی کامل 

داریم.
قاسم ربیعیان دبیر هیأت کشتی استان همدان که 
این روزها مشغله زیادی داشت نیز به علت ابتال به 

ویروس کرونا در بستر بیماری قرار گرفت.

خروج یک بازیکن دیگر 
از پاس

الیاس صالحی بازیکن نیم فصــــل اول تیم فوتبال 
پــــاس همدان به تیم شــــاهین بندرعامری بوشــــهر 

پیوست.
وی یکــــی از مهره هــــای کلیدی پــــاس در نیم فصل 
اول لیگ 2 بود که با درخواســــت فسخ قرارداد، راهی 

بندرعامری شد.
، محمد آشــــتیانی مدافع باتجربه پاس  از سوی دیگر

به تمرینات تیم بازگشت.
فیزیوتراپی اشکان واحدی مدافع پاس نیز به پایان 

رسید و به تمرینات باز خواهد گشت.

داوران مازندرانی قاضی بازی 
عقاب تهران - پاس همدان

اســــامی داوران قضاوت کننــــده در هفته چهاردهم 
رقابت های لیگ دســــته دوم باشــــگاه های کشــــور 

مشخص شد.
براین اساس داوران مازندرانی دیدار تیم های عقاب 

تهران و پاس همدان را قضاوت می کنند.
امیــــن  اول:  کمــــک  محمدمعافــــی،  وســــط:  داور 
داور  کیومرثــــی،  کیــــارش  دوم:  کمــــک  اســــکندری، 
: علیرضا  چهــــارم: محمدحســــین یحیی زاده و ناظــــر

رجبلو.

کوتاه از ورزش

نمره قبولی فدراسیون کبدی به استان همدان

رئیس فدراسیون: از عملکرد هیأت کبدی استان همدان رضایت دارم
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: رئیــــس هیأت کبدی اســــتان 
کبدی جمهوری اســــالمی  همدان با رئیس فدراســــیون 

ایران دیدار و گفتگو کرد.
رئیس فدراســــیون کبدی جمهوری اسالمی ایران ضمن 
تشــــکر از اقدامــــات مؤثر هیأت در یک ســــال گذشــــته 
افزود: با بررســــی به عمــــل آمده از هیأت های اســــتان ها 
از هیأت کبــــدی همــــدان رضایت داریم و در یک ســــال 
گذشــــته اقدامات مؤثری در معرفی این رشته ورزشی در 

همدان اتفاق افتاده است.
عباس خواجه اورســــجی همــــدان را یکی از اســــتان های 
موفق در رشته کبدی عنوان کرد و گفت: با وجود شرایط 
کرونایی و تعطیلی تمرینات کبدی خوشــــبختانه همدان 
جــــزو اســــتان هایی بود کــــه بــــا خالقیت خــــود اقداماتی 
همچــــون ورزش در خانه، آموزش های مجــــازی، برگزاری 
آشــــنایی با کبدی، ارتباط با رســــانه ها  دوره های مختلف 

و... توانست چراغ کبدی را روشن نگه دارد.
وی فعالیــــت رشــــته کبــــدی در تمامی شهرســــتان ها را 
آموزش  بسیار مهم خواند و گفت: سیاست فدراسیون 
عمومی و گســــترش ورزش کبدی در تمامی نقاط کشور 
است و از استان ها خواسته ایم که گستره فعالیت خود 

را در تمام استان داشته باشند.
اورســــجی از درخواســــت هیــــأت کبدی اســــتان همدان 
درخصــــوص میزبانــــی رویدادهــــای ملــــی و بیــــن المللی 
اســــتقبال کرد و گفــــت: فدراســــیون آماده همــــکاری با 
اســــتان ها برای برگــــزاری دوره ها و رویدادهــــای مختلف 

است.
کبدی در پایان ناحیه بندی استان ها  رئیس فدراسیون 
در کشــــور را تشــــریح کرد و گفــــت: با انجــــام ناحیه بندی 
 ، اســــتان ها در پی انتقال تجارب اســــتان ها بــــه یکدیگر
تقویــــت ارتباط بین اســــتان ها و توســــعه آموزش کبدی 

هستیم.
 همدان آمادگی میزبانی رویدادها و دوره های رشته  �

کبدی در سطح ملی و بین المللی را دارد
در ادامــــه رئیــــس هیأت کبدی اســــتان همــــدان گفت: 
آمادگــــی برگزاری  باتوجــــه به ظرفیــــت موجــــود اســــتان 
و  رویدادهــــا  میزبانــــی  و  آموزشــــی  مختلــــف  دوره هــــای 

مسابقات ملی و بین المللی را داریم.
ســــید مصطفی موســــوی با اشــــاره به لزوم تمرکز زدایی 
و تقویــــت اســــتان ها اضافــــه کــــرد: برگــــزاری دوره هــــا و 
رویدادهای مختلف در اســــتان ها موجب ایجاد انگیزه و 

تقویت زیرساخت های ورزشی می شود.
موسوی با اشاره به اهمیت هم افزایی با نها های ورزشی 

و بهره گیــــری از ظرفیت های طرفین در راســــتای معرفی 
ورزش کبدی گفت: با برخی دســــتگاه ها و دانشــــگاه ها 
وارد مذاکــــره و تفاهــــم شــــدیم و این موضــــوع می تواند 

کمک شایانی در توسعه رشته کبدی داشته باشد.
در  کبــــدی  ورزش  توســــعه  اهمیــــت  بــــه  ادامــــه  در  وی 
گرایش های مختلف و در تمام  اســــتان پرداخت و گفت: 
به تمامی شهرســــتان ها سفر کردیم و به دنبال راه اندازی 

و تقویت این رشته ورزشی هستیم.
وی در ادامــــه بــــا تشــــکر از همــــکاری اداره کل ورزش و 
جوانــــان اســــتان به تشــــریح عملکــــرد یکســــاله هیأت 
پرداخــــت و افــــزود: در حوزه های مختلــــف برنامه ریزی و 

اقدامات مؤثری را داشتیم.
موسوی استفاده مناســــب از تمام ظرفیت های موجود 
را مهم دانســــت و اضافه کرد: از هر فرصتی برای توسعه 

می کنیم. استقبال  کبدی 
وی معرفی ورزش کبــــدی را از اولویت های هیأت کبدی 
در ســــال جدید عنوان کرد و گفت: برای معرفی کبدی از 
فضاهای شــــهری و ظرفیت های رسانه ای و صدا و سیما 

می کنیم. استفاده 
موســــوی با اشــــاره به اهمیــــت گســــترش ورزش کبدی 
گفت: با تشــــکیل کمیته های سرکل و ساحلی به دنبال 
فعــــال نمــــودن ســــایر گرایش هــــای کبدی در اســــتان 

هستیم.
کید بر فعالیت هیأت استان در دو بخش  موســــوی با تأ
همگانــــی و قهرمانی ادامــــه داد: کمیته هــــای همگانی و 
روســــتایی و عشــــایری هیأت راه اندازی شــــده و هدف از 

این اقدام گسترش ورزش کبدی در استان است.

رئیــــس هیــــأت کبدی اســــتان همــــدان، ایجاد ســــاختار 
کبدی در شهرستان ها، تعامل  تشکیالتی، فعال شدن 
بــــا رســــانه ها و ادارات، راه انــــدازی دفتر هیــــأت، برگزاری 
دوره های آموزشی آشــــنایی با کبدی، برگزاری کارگاه های 
آشــــنایی با مربیگری و داوری و انجــــام تبلیغات محیطی 
برای معرفــــی رشــــته کبــــدی را از دیگر اقدامــــات هیأت 

برشمرد.
 نظــــام ارزیابــــی عملکــــرد کمیته هــــا و هیأت هــــای  �

شهرستانی تدوین شده است
در ادامه عضو هیأت رئیسه هیأت کبدی استان همدان 
گفــــت: نظــــام ارزیابــــی عملکــــرد کمیته هــــا و هیأت های 
شهرستانی در کنار برنامه عملیاتی و تقویم اجرایی سال 

1400 هیأت کبدی استان همدان تدوین شده است.
حامــــد صادقی بــــا اعالم این خبــــر افزود: ایــــن نظام نامه 
:گســــترش ورزش قهرمانی و  مشــــتمل بــــر چهــــار محور
حرفه ای، توســــعه رشــــته کبــــدی، امور مالی و توســــعه و 

است. مدیریت  پشتیبانی 
وی ادامــــه داد: با توجه بــــه ابالغ این نظامنامه در ســــال 
جاری کلیه اقدامات، مســــاعدت ها، اعزام ها و تخصیص 
اعتبارات بر این اســــاس و در چارچــــوب برنامه عملیاتی 

خواهد بود.
کبدی  بــــر اولویت های مصــــوب هیأت  کید  صادقی با تأ
اســــتان در ســــال جاری گفت: معرفی و شــــناخت رشته 
کبدی به عموم مــــردم، توجه به حوزه بانوان در ســــاختار 
و فعالیت های هیأت های شهرستانی، توجه به رده های 
پایه و ورزش دانش آموزی و همچنین ســــاختار ســــازی و 

برنامه محوری از اهم اولویت های سال جاری می باشد.

نیم فصل طالیی شاگردان طالیی منش در لیگ 2 کشور

شهرداریهمدان
تیمیمهارنشدنیبااتکا
بومی بهتوانمندیکادر

طالیی منش با اعتماد به بازیکنان 
مستعد بومی نظیر میثم زمانی، 
امیرحسین سوری و امیرحسین 

پورقاسمی در کنار سایر نفرات 
توانست تیمی متحد و هماهنگ 

را روانه مسابقات کند و حاصل آن 
تصاحب صدرجدول بود.
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سالمتی

پزشکی
وسالمت

هگمتانــــه، گــــروه پزشــــکی و ســــالمت: از جملــــه خواص 
زنجبیل می تــــوان تقویت کننده حافظــــه، بازکننده کبد و 
قاطع بلغم را نام برد. همچنین رطوبات غلیظی که در روی 

جدار روده و معده چسبیده باشد، از بین می برد.
زنجبیل جزء گیاهان دارویی مهم اســــت. خواص زنجبیل 
گوناگون است؛ از جمله ضد تهوع، مقوی قلب، ضد لخته 
شــــدن خون، ضد باکتری، آنتی اکسیدان، ضد سرفه، ضد 
، کاهش اسپاســــم،  ســــموم کبدی، ضد التهــــاب، ادرارآور
محــــرک سیســــتم ایمنــــی، ضد نفــــخ، افزایش ترشــــحات 
روده ای معــــدی، پایین آورنده کلســــترول خــــون، محرک 

گردش خون مغزی و محرک هضم غذا می باشد.
از زنجبیــــل اســــتفاده های متنوعــــی می شــــود. از خواص 
: تهــــوع و اســــتفراغ، کم  زنجبیــــل می تــــوان پیشــــگیری از
اشتهایی، بی اشــــتهایی روانی، اسپاسم روده، برونشیت، 
مشکالت روماتیســــم را نام برد. در صنعت غذایی هم به 

عنوان چاشنی استفاده می شود.
در مطالعات آزمایشــــگاهی مشــــخص شــــده اســــت که 
زنجبیل دارای خاصیت ضد سرطانی می باشد. جینجرول، 
مهم ترین جزء تشکیل دهنده زنجبیل که مسؤول ایجاد 
طعــــم و مزه در این گیاه می باشــــد، از رشــــد ســــلول های 
سرطانی مخصوصا سرطان روده بزرگ در انسان جلوگیری 

می کند.
زنجبیل با افزایش ترشــــح بزاق دهــــان و آنزیم های مجرای 

گوارشی، به هضم و جذب مواد غذایی کمک می کند.
زنجبیل با بیــــرون راندن مخاط خلطی از ریــــه ها، به درمان 
آسم، برونشیت و دیگر مشکالت تنفسی کمک می کند.

زنجبیــــل نیروبخش، مقوی معده، بادشــــکن و ضد رقت 

خون می باشــــد. درمان کننده یرقان اســــت. اگر پودر آن 
را روی پوســــت بدن مالش دهنــــد، آن را تحریــــک و قرمز 

می کند.
تقویت کننده حافظه، بازکننده کبد و قاطع بلغم اســــت و 
رطوبــــات غلیظی که در روی جدار روده و معده چســــبیده 
باشــــد، از بیــــن می بــــرد. زنجبیــــل را جهت فلــــج و ضعف 

اعصاب تجویز کرده اند.
خواص زنجبیل برای درمان اســــهال ناشی از مسمومیت 

غذایی نیز مفید است.
تشنگی را برطرف می کند.

مخلوط زنجبیل با نبات و کنــــدر را جهت جلوگیری از نفخ 
میوه های نارس تجویز کرده اند.

ضمــــاد زنجبیل جهت گری )داءالثعلــــب( و فرو بردن ورم 
سودمند می باشد.

اگــــر زنجبیــــل را کوبیــــده و روی آبگوشــــت بپاشــــند، درد 
مفاصل را تسکین می دهد. عالوه بر این مالیدن زنجبیل 

خشک و آب تازه آن برای معالجه رماتیسم نافع است.
برای غدد فوق کلیه مفید بوده و ترشح هورمون کورتیزول 
را از ایــــن غــــدد زیاد می کند و بیشــــتر خــــواص زنجبیل به 

همین دلیل می باشد.
در چین از ریشه و ساقه زنجبیل به عنوان آفت کش برای 

دفع شته و هاگ های قارچ ها استفاده می شود.
با توجه به میزان متغیر اسانس زنجبیل که ارزش دارویی 
آن مزبوط به آن اســــت، انواعی از زنجبیل کــــه باالتر از 1/5 
درصد اسانس داشته باشند ارزش دارویی دارند. بنابراین 
در صورتی که زنجبیل کهنه باشد و یا به صورت پودر برای 
مدت طوالنی مصرف نشــــود، کم کم اســــانس)رایحه( آن 

کم شده و ارزش دارویی آن کاهش می یابد.

مهم ترین ترکیبات شیمیایی �
بــــودار  مــــواد  شــــامل  زنجبیــــل  ترکیبــــات  مهم تریــــن 
سوزاننده ای اســــت که بیشــــتر اثرات اصلی آن مربوط به 

همین مواد است.
ترکیبات اصلی آن شــــامل: انواع قندها )50 تا 70 درصد(، 
چربی هــــا ) 3 تا 18 درصــــد( اولئورزین )4 تــــا 7/5درصد( و 

ترکیبات سوزاننده )1 تا 3 درصد( است.
یک قاشــــق غذاخوری زنجبیل تازه)6 گرم( حاوی 5 کالری، 
یک گرم کربوهیدرات و مقدار بسیار جزئی چربی، پروتئین 

و فیبر می باشد.

فرآورده های زنجبیل �
فرآورده های مختلفی از زنجبیل در سراســــر جهان موجود 
، محلول الکلی، اسانس و عصاره  اســــت که شــــامل پودر
تازه زنجبیل اســــت. میزان مصرف آن تا ســــه گــــرم در روز 
بالمانع اســــت. البته این میزان ممکن است به صورت 2 
تا 3 نوبت مصرف شود )مثاًل سه نوبت یک گرمی( و یا به 
عنوان ضد تهوع می توان یک جا از 2 گرم آن استفاده کرد.

یک سس حیرت انگیز �
زنجبیــــل را بــــا روغــــن زیتون، فلفل قرمز خشــــک شــــده، 
دارچین، میخک، برگ بو و پیاز مخلوط نماییید تا ُسســــی 

لذیذ حاصل شود.

موارد منع مصرف �
- در کودکان زیر دو سال نباید استفاده شود.

- مصرف زیاد زنجبیل موجب سوزش سردل می شود.
- افرادی که سنگ کلیه دارند، باید قبل از مصرف زنجبیل 

حتما با پزشک خود مشورت نمایند.
- اگــــر داروهــــای رقیــــق کننــــده خــــون ماننــــد وارفارین و 

آسپیرین مصرف می کنید، زنجبیل نخورید.
- مصرف زیاد زنجبیل ممکن اســــت بــــا داروهای قلبی و 

دیابت تداخل نماید.
- مصــــرف آن در دوران بــــارداری و شــــیردهی بایــــد در حد 

متعادل باشد.
- مصرف زیــــاد زنجبیل ممکن اســــت باعــــث اختالالت 

سیستم عصبی مرکزی گردد.

لودگی های میکروبی در آشپزخانه  آ
و راه های پاک سازی آن

هگمتانه، گروه پزشکی و سالمت: بدون شک آشپزخانه 
قلــــب تپنده ی همه خانه هاســــت. اما باید توجه داشــــته 
باشیم میکروب ها در این قســــمت از خانه نیز می توانند 

رشد کنند و باعث بیماری شما و عزیزانتان گردند.
به نوشــــته مجله سالمت ســــیب، آلودگی های میکروبی 
در تمامی آشــــپزخانه ها نقاطی در وجود دارد که از دیدرس 
خارجند امــــا همین نقــــاط می تواننــــد محلی بــــرای تجمع 
میکروب ها باشــــند. یا بــــر عکس نقاط یا وســــایلی وجود 
دارد که هر روزه با آن ها ســــر و کار داریم اما متوجه آلودگی 

آن ها نمی شویم.
: مهم ترین منابع آلودگی در آشپزخانه ها عبارتند از

1- اولین محل گسترش میکروب ها در آشپزخانه دستان 
ما هســــتند. بنابراین زمانی که به مواد خام نظیر میوه ها، 
ســــبزی، گوشــــت و ماهی خریداری شده دســــت می زنید 
بدون اینکــــه بدانید تعداد زیادی میکروب را با خود حمل 
و به نقــــاط دیگر منتقــــل می کنید. در صورتــــی که همین 
میکروب ها در زمان مصرف به غذا منتقل شــــود ممکن 
اســــت باعث مســــمومیت یا عفونت شــــود. بســــیاری از 
میکروب ها یــــا ویروس ها که در بیماری های وابســــته به 
غذا، سرماخوردگی و آنفوالنزا نقش دارند، از طریق دست 
به دست یا دســــت به غذا منتقل می شوند. بسیاری از ما 
پس از حمل مواد خام و آلوده و یا قبل از شــــروع به آماده 
ســــازی غذا دســــتان خود را نمی شــــوئیم و بدیــــن ترتیب 
آلودگــــی از مــــواد خام به غــــذای آماده به مصــــرف منتقل 

می شود.
، ماهــــی خــــام، لبنیــــات  2- گوشــــت های قرمــــز و طیــــور
پاستوریزه نشــــده، میوه و سبزیجات نشسته حاوی انواع 
بســــیار زیادی از باکتری ها هســــتند که بســــیاری از آن ها 
کلی، لیســــتریا، ویبریو، شیگال،  خطرناکند نظیر اشرشــــیا 

. سالمونال و کمپیلوباکتر
3- کانتر و ســــطح کابینت محل های مناسبی برای تجمع 
میکروب ها هســــتند چرا که ابتدا تمامی کیسه های خرید 
روی آن قــــرار می گیرد که بســــیاری از آن هــــا در اثر تماس 
با زمین آلوده شــــده اند. سپس در ســــطح همان کانتر یا 
میزها مشــــغول آماده ســــازی مواد خام می شویم غافل از 
اینکه میلیون ها میکروب را به آن سطح منتقل کرده ایم 
و بســــیاری از آن ها به مواد خام هم منتقل می شوند که به 

آن آلودگی متقاطع گفته می شود.
4- حوله ها و دســــتمال ها به دلیــــل مرطوب بودن اغلب 
حاوی طیف گســــترده ای از میکروب ها هستند پس زود 

بــــه زود آن ها را شســــته و تمیــــز نمائید یا به جــــای آن ها از 
دستمال کاغذی های یکبار مصرف استفاده کنید.

5- اســــفنج ظرف شوئی یکی از آلوده ترین نقاط آشپزخانه 
شماست که دلیل آن وجود بقایای غذا، محیط مرطوب و 
نقاط پنهان برای تجمع میکروب هاســــت. ســــعی کنید از 
اسفنجی که برای شســــتن ظروف استفاده می کنید برای 
شستن سینک استفاده نکنید و به محض تغییر رنگ و 

فشرده شدن آن را دور بیاندازید.
6- سینک ظرف شــــوئی حاوی انواع مختلفی از میکروب 
هاســــت. بنابرایــــن حتما پس از آماده ســــازی مــــواد خام 
بایســــتی با دقت با آب داغ و صابون شســــته شود تا اثری 
از شیرابه های گوشت و گل و الی به جا مانده باقی نماند.

چرا وضعیت بهداشتی سینک آشپزخانه مهم است؟
 پیــــش آمده در آشــــپزخانه بــــوی بدی به مشــــامان 

ً
گاها

می رســــد در حالی که سطل زباله خالی است و ما به دنبال 
منشأ بو هســــتیم. در حالیکه نمی دانیم سینک به ظاهر 
تمیز آشــــپزخانه منشــــأ این بو است. ســــینک اشپزخانه 
جائی اســــت که ظروف کثیــــف و اقالم غذائی خــــام در آن 
شســــته می شوند و بســــیاری از مراحل آماده سازی غذا با 
این بخش مرتبط می باشــــند. اگر چه ســــینک اشــــپزخانه 
هــــر روز بارها و بارهــــا در تماس بــــا آب و مواد شســــت و 
شــــوی ظروف قرار می گیرد، اما جالب است بدانید همین 
رطوبــــت باقی مانده بــــرای تکثیر بســــیاری از میکروب ها 
مناســــب اســــت و لذا بایســــتی حداقــــل هفتــــه ای یکبار 
ســــینک اشپزخانه شــــما به دقت شسته شــــده و عاری از 

هرگونه میکروب گردد. همچنیــــن برخی از میکروب های 
بیماری زا از قبیل سالمونال، استافیلوکوکوس اورئوس و 
اشرشیاکلی می توانند از طریق دستان آلوده ما به لبه های 
ســــینک و نقاطی که از فرآیند شست و شو دور می مانند، 
منتقل شــــده و محل مناسبی برای تکثیر سریع خود پیدا 

کنند.
برای تمیز کردن سینک به چه ابزارها و موادی نیاز داریم؟

صابون یا مایع ظرف شــــوئی آنتی باکتریال ) ضد باکتریائی 
(، برس با اندازه های مختلف، ســــرکه، جوش شیرین ) بی 
کربنات سدیم ( یا بیکینگ پودر ) مخلوط جوش شیرین 
. همچنین  و دی فســــفات دی سدیم(، سرکه و پارچه تمیز
می توان بدون نیاز به مواد شــــوینده شــــیمیائی با موادی 
مثل جوش شیرین یا ســــرکه نیز ضد عفونی قابل قبولی 
روی ســــینک انجام دهیم. نکته ی کلیدی اینجاســــت که 
هر دو هفته یکبار قبل از خواب، یک لیوان آب داغ داخل 
راه آب ریخته و ســــپس یک لیوان محلول ســــفید کننده 
ی رقیق نشــــده بریزیــــد و دیگر شــــیر آب را بــــاز نکنید. با 
این عمل از نشــــت هر گونه بوی بد یا تکثیر میکروب در 
بخش های زیر سینک و نزدیک به آن جلوگیری می کنید. 
به یاد داشته باشــــید هیچگاه خودسرانه اقدام به مخلوط 
کردن مواد شــــوینده با هم یــــا با مواد طبیعــــی نکنید چرا 
کــــه نه تنها ممکن اســــت واکنش های شــــیمیائی باعث 
کاهش اثرات آن ها شــــود بلکه مواد شــــیمیائی جدیدی 

تولید می شود که بسیاری از آن ها برای سالمتی مضر اند.
دکتر مریم قادری

نحوه استفاده درست از ماسک
هگمتانه، گروه پزشــــکی و سالمت: استفاده از ماسک در 
روزهایی که هر فرد می تواند بمبی از ویروس باشد،شرایط 

و اما و اگرهایی دارد.
به نوشــــته ایســــنا، نحــــوه اســــتفاده درســــت و صحیح از 

ماسک در ادامه اعالم می شود:
_ قبل از دســــت زدن به ماســــک و پوشــــیدن آن دست 

هایتان را بشویید.
_ از تمیز و سالم بودن ماسک اطمینان حاصل کنید.

_ ماسک را از جهت صحیح آن پوشیده و تیغه نگهدارنده 
آن را باال بکشید.

_ ماســــک را از ســــمت صحیح آن بپوشــــید. بــــه طوری که 
قسمت رنگی ماسک بیرون باشد.

_ تیغه باالی ماسک دقیقا بر روی بینی قرار گیرد.
_ بینی، دهان و چانه را به طور کامل با ماسک بپوشانیم.

_ ماســــک را بــــه گونه ای بپوشــــیم کــــه با صــــورت فاصله 

نداشته باشد.
_ از دســــت زدن به ماســــک خودداری کنیــــم. _ هنگام در 
آوردن ماســــک آن را از پشــــت ســــر یا گوش باز کــــرده و از 

صورت فاصله دهیم.
_ ماسک استفاده شده را به دور از صورت و سطح تماسی 

نگه داریم.
_ ماســــک اســــتفاده شــــده را در ســــطل زبالــــه درب دار 

بیندازیم.
_ بعد از درآوردن ماسک دست های خود را به دقت با آب 

و صابون بشویید.
_ در عین حال از ماســــکی که تنفس با آن دشــــوار است، 

استفاده نکنیم.
_ از ماسک کثیف یا پاره استفاده نکنیم.

_ از قرار دادن ماسک زیر بینی خودداری کنیم.
_ از ماسک مشکوک استفاده نکنیم.

_ بخش بیرونی ماسک را هرگز لمس نکنیم.
_ ماســــک را برای صحبت با دیگران از روی صورت پایین 

نکشیم.
_ ماســــک اســــتفاده شــــده را در معــــرض تمــــاس خود و 

دیگران قرار ندهیم .
_ از ماسک های استفاده شده، مجددا استفاده نکنیم.

تدابیر طب سنتی در پیشگیری از کرونا
هگمتانه، گروه پزشــــکی و ســــالمت - زهرا ذوالفقاری: 
کرونــــا بیمــــاری که بیش از یک ســــال اســــت که مردم 
جهان را درگیر خود کرده اســــت و با فــــراز و فرودهایی 
همراه بوده است، اما آنچه که در این میان مهم است، 
پیشگیری از کرونا و تقویت ایمنی بدن در کنار رعایت 
از ماسک و رعایت  شیوه نامه های بهداشتی استفاده 
فاصله اجتماعی اســــت، در کنار تمــــام توصیه هایی که 
بــــر رعایت نکات بهداشــــتی می شــــود، طب ســــنتی و 
پزشکان طب سنتی نیز در رابطه با پیشگیری از کرونا و 
تقویت ایمنی بدن توصیه هایی را به افراد جامعه دارند.
طب ســــنتی در ایران از جایگاه باالیی همچون چین و 
هند برخوردار اســــت و در قدیم االیام بزرگانی همچون 
بوعلی سینا، رازی و ابوریحان بیرونی و دیگران پایه های 
محکمی در زمینه طب بنــــا نهاده اند. همین الکلی که 
حاال برای ضدعفونی اســــتفاده می کنیــــم از اختراعات 
زکریای رازی، دانشــــمند بزرگ ایرانی اســــت، کتاب های 
بوعلی ســــینا نیز پــــس از ترجمــــه در 200 تا 300 ســــال 
گذشته همواره در دانشــــگاه های بزرگ دنیا به عنوان 

مرجع مورد استفاده قرار گرفته و می گیرد.
هرکــــدام از مــــا در طول زندگــــی پیش آمده کــــه هم به 
طب مدرن و هم به طب ســــنتی مراجعه کرده باشــــیم 
و تــــا حدودی برداشــــتی از عملکرد آنهــــا در ذهن خود 
داریم، در عمل گاهی طــــب مدرن موجب کاهش آالم 
و دردهای ما شده اند و گاهی هم طب سنتی توانسته 
با هزینه کم و بدون پیچ و خم و بروکراسی های موجود 
دردی را بهبــــود ببخشــــند البتــــه باید تأکیــــد کنیم که 
حساب پزشکان ســــنتی از شــــیادی و حقه بازی برخی 

جدا است.
به نظر می رســــد که از ظرفیت پزشــــکی رایج و پزشکی 
ســــنتی می توان بــــه صــــورت هم زمــــان بــــرای درمان 
بیماری ها و از جمله کرونا اســــتفاده کرد، تجربه کشــــور 
چین نشان می دهد که آنها به جای تقابل این دو طب، 

از متخصصــــان هر دو حوزه بــــرای مقابله با 
کرونا کمک گرفته اند.

در ایران نیز پزشکان طب سنتی 
توصیه هایــــی را بــــرای تقویت 

ایمنی بــــدن و مقابله با کرونا 
اعالم می کنند.

ســــید ســــعید اســــماعیلی، 
ســــنتی  طــــب  متخصــــص 

در گفتگویــــی کــــه از برنامــــه 
انارســــتان شــــبکه افق پخش 

شد با بیان اینکه بسیاری در مورد 
کرونا دچار وســــواس فکری شــــده اند، 

اظهار کرد: علمای اخالق بر این توصیه می کنند 
که مردم را نه باید زیاد بترســــانید و نه امیدوار کنید و در 
بحث کرونا نیز همین طور اســــت بایــــد در حد تعادل 
باشد و مردم باید بدانند که می توان از کرونا پیشگیری 

کرد و آن را درمان کرد.
وی با اشــــاره به اینکه طب ســــنتی برای پیشــــگیری و 
مقابله با کرونا تدابیری دارد، افزود: اما متأســــفانه مردم 
به این طب توجه نمی کنند و بیشــــتر سمت داروهای 

شیمیایی می روند.
ایــــن پزشــــک متخصــــص طب ســــنتی بــــرای کاهش 
اضطــــراب از ابتال به کرونــــا، تصریح کرد: ابتــــدا باید فرد 
بدانــــد که کرونا قابل پیشــــگیری اســــت، هــــر بیماری 
کــــه وجــــود دارد یک عامل بیمــــاری زا وجــــود دارد و اگر 
دستگاه دفاعی بدن را تقویت کنیم یا بیمار نمی شویم 

و یا اینکه اگر مبتال شویم ضعیف خواهد بود.
اســــماعیلی بــــا اشــــاره بــــه اینکــــه در طــــب جدیــــد بر 
فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماســــک توصیه می شود 
که بســــیار صحیح و مهم اســــت، تصریح کرد: در طب 

ســــنتی ما به مــــردم برای تقویــــت ایمنی بــــدن توصیه 
، حبه  می کنیــــم کــــه از خوراکی هایی چــــون حبه ســــیر

زنجبیل، پودر زنجبیل همراه با عسل، استفاده کنند.
وی بــــه قرقره آب نمک نیز تأکید کــــرد و گفت: در تمام 
بیماری های تنفســــی می توان از قرقره آب نمک در گلو 

و بینی استفاده کرد.
این متخصص طب سنتی با اشــــاره به اینکه این طب 
در خصــــوص پیشــــگیری از کرونــــا صحبــــت می کند، 
عنــــوان کرد: اضطــــراب باعــــث ضعیف شــــدن ایمنی 
می شــــود و هرچه اســــترس و اضطراب داشته باشیم 
بدن ضعیف تر می شــــود، از همین رو افراد باید بدانند 
که باید آرامــــش را رعایت کنند و حتــــی در صورت ابتال 

استرس نداشته باشند.
وی در ادامــــه اضافه کرد: افراد می تواننــــد برای تقویت 
ایمنــــی بدن از پیــــاز در کنار غذا اســــتفاده کننــــد و اگر 
برایشان امکان دارد از ســــیاه دانه همراه غذا استفاده 

کنند.
اســــماعیلی با اشــــاره به اینکه توصیه بعــــدی، خوردن 
زنجبیل و عســــل اســــت، گفت: برخی اذعان می کنند 
که زنجبیل ماده خوراکی قوی است و عارضه دارد، باید 
بگویم که بیماری کرونا یک بیماری قوی اســــت و برای 
مبارزه بــــا آن تدابیر ما هم باید قوی باشــــد و اگر داروی 

ضعیف استفاده کنیم نتیجه ای ندارد.
وی با تأکید بر اینکه باید دوز مصرفی زنجبیل در فصل 
گرم باید نسبت به فصل سرد کمتر باشد، عنوان کرد: 
برای تقویت ایمنی بدن حــــب یا قرص زنجبیل توصیه 
می شــــود زیرا در داخل معده باز می شود و پودر آن که 

طبع گرمتری دارد.
اســــماعیلی با اشــــاره بــــه اینکه افــــراد می تواننــــد پودر 
زنجبیل را با عســــل قاطی کنند و به صورت قرص با آب 
میل کنند، اظهار کــــرد: افراد با انواع مزاج ها می توانند از 
این قرص اســــتفاده کنند و البته افرادی که طبع گرمی 

دارند از آن کمتر استفاده کنند.
این متخصص طب ســــنتی با اشاره 
بــــه اینکــــه اف دی ای، زنجبیــــل 
یــــک خوراکــــی  بــــه عنــــوان  را 
امــــن معرفــــی کرده اســــت، 
پزشــــک ها  تمام  کرد:  اظهار 
آرزوشــــان ســــالمتی مــــردم 

است.
اســــماعیلی با اشاره به اینکه 
سیاه دانه نیز جزء خوراکی هایی 
اســــت که به تقویت ایمنی کمک 
می کنــــد، عنــــوان کــــرد: روزی 3 لقمــــه 
عســــل به تنهایی و یا ســــیاه دانه به اندازه نوک 
قاشــــق چایخوری بــــه جز خانم هــــای بــــاردار می توانند 
برای تقویت ایمنی اســــتفاده کرد. وی با اشاره به اینکه 
استنشــــاق یا قرقره آب نمــــک نیز یــــک راه دیگر برای 
پیشگیری است، اظهار کرد: می توان سوپ پر از پیاز و 

سیر را استفاده کرد که بوی آن نیز اذیت نکند.
ایــــن متخصص طب ســــنتی اظهار کرد: حتی کســــانی 
هم کــــه مبتال به بیماری شــــده اند می توانند از زنجبیل 
و عســــل و بخور بابونه اســــتفاده کنند و اگر می توانند 
پشت ریه ها را نیز بادکش کنند که دیده می شود ظرف 

دو سه روز عالئم کاهش می یابد.
اسماعیلی اظهار کرد: کسانی هم که ضعف بدنی دارند 

می توانند از شربت عسل با دوز باال استفاده کنند.
وی در پاســــخ به اینکه چرا از ظرفیت طب سنتی حوزه 
مبارزه با کرونا اســــتفاده نمی شــــود، عنوان کرد: چین 
از ظرفیت طب ســــنتی و جدیــــد با هم اســــتفاده کرد، 
در ایران هم این پیشــــنهاد جمع بندی و ارائه شــــد که 

نمی دانم به کجا رسیده است.

غذاهایی که بهتر است در موقع شیوع 
کرونا مصرف نشود!

هگمتانه، گروه پزشــــکی و سالمت: غذاهایی هســــت که بهتر است در 
موقع شیوع کرونا مصرف نشود!

▫ از مصرف غذاهای چرب و سرخ شده و فست فود ها اجتناب شود.
▫ از مصرف نوشیدنی های شیرین شده با شکر و نوشابه ها و آبمیوه های 

صنعتی که شکر زیاد دارد اجتناب شود.
▫ از مصرف کیک های چرب و تنقالت چرب و شور پرهیز شود.

▫ اســــیدهای چرب ترانس مصرف نشــــود این اســــیدهای چــــرب که در 
روغن  های جامد و مارگارین و کیک ها و شیرینی ها وجود دارد به کاهش 

قدرت سیستم ایمنی می انجامد.
▫ لبنیات پر چرب حتی االمکان مصرف نشوند.

خوردن گوشــــت فرآوری شده)سوســــیس و کالبــــاس و...( خطر ابتال به 

زوال عقل را افزایش می دهد!
▫  پژوهشــــگران با بررســــی نزدیک به نیم میلیون انگلیسی دریافتند که 
خوردن فقط 25 گرم گوشت فرآوری شده )سوسیس، کالباس، ژامبون، 
بیکن، و ســــایر گوشت های فرآوری شــــده( در روز 44٪ خطر ابتال به زوال 

عقل را افزایش می دهد.
▫  در مقابل خوردن گوشت قرمز فرآوری نشــــده حدود 19٪ خطر ابتال به 

زوال عقل را کاهش می دهد.

پنج عالمت کمبود آب بدن:
▫  خشکی پوست

▫  بوی بد دهان
▫  هوس کردن شیرینی

▫  سر درد
▫  گرفتگی عضالت

health_news_room@ :منبع

در محضر 
حکیم بوعلی سینا

هگمتانــــه، گروه پزشــــکی و ســــالمت: *نباید چنان 
خــــورد که در شــــکم جای خالی نباشــــد؛ بلکــــه باید 
درحالی که هنوز اشــــتها هســــت از خوردن دســــت 
کشید؛ اشــــتهای موجود از گرســــنگی قبل است و 

چند لحظه بعد از بین می رود.
*نوشــــیدن روی غذا، زیان بخش ترین چیزها است. 
زیرا نوشــــیدنی هم زودهضم اســــت و هــــم پیش از 

آنکه غذا هضم شود، موجب دفع آن می شود.
*آن کــــس کــــه می خواهــــد ورزش کنــــد ابتــــدا باید 

مواظب باشد که معده و مثانه اش پر نباشد.
*بایــــد از هر حرکت تند و ســــخت بعــــد از غذا پرهیز 

کرد.
*انــــدازه غذای هر کســــی بایــــد بر حســــب عادت و 

توانایی او باشد.
کتاب اول قانون, تصحیح, گزینش و ترجمه: دکتر حبیبی, ص587

نکتـــه

درمانیبرایکبدچرب
هگمتانه، گروه پزشــــکی و ســــالمت: امروزه بیماری 
 غالــــب افراد را درگیــــر خود کرده 

ً
"کبد چــــرب" تقریبا

اســــت و در حوزه پزشــــکی نوین غیر از تجویز برخی 
داروها کــــه با عــــوارض جانبی همراه اســــت، درمان 
خاصی که منتج به رفع کامل کبد چرب شود، وجود 

ندارد.
اما بر اســــاس آموزه های طب سنتی، اکثر بیماری ها 
از بیماری های صعب العالج، درمان های  حتی برخی 
بســــیار ســــاده و بر اســــاس اصالح تغذیه و رعایت 
برخی از پرهیزها دارند؛ جالــــب اینکه همین بیماری 
کبد چرب در انواع و اقســــام خود حتی در موارد حاد 
و توســــعه یافته آن که گاهی منجر به "سیروز کبدی" 
می شود، پروسه درمان  ســــاده و بدون عارضه ای بر 
اســــاس دستورات طب ســــنتی دارد و در اکثر موارد 
در صــــورت رعایت برخــــی تدابیر ســــاده و پرهیزات 
آن به راحتی  ارائه شده از ســــوی طبیب، مبتالیان به 

در بازه زمانی حدود 2ماهه قابل درمان هستند.
اما یکی از درمان های ساده برای کبد چرب، مصرف 
روزانه "شربت ســــکنجبین" اســــت البته باید توجه 
داشت که درمان های طب سنتی نمی تواند درمانی 
 با مصــــرف یک ترکیــــب گیاهی 

ً
تک بعــــدی و صرفــــا

دارویی باشــــد بلکه بــــرای درمان و حصــــول نتیجه 
 باید پرهیزات و تدابیر توصیه شــــده نیز دقیق 

ً
حتما

اجرا شــــود مثاًل برای درمان کبد چــــرب، کنار مصرف 
 باید از مصرف آب یخ نیز 

ً
شــــربت ســــکنجبین حتما

پرهیز جدی داشت و هر لقمه غذا هم باید حدود 20 
مرتبه جویده شود؛ سایر تدابیر ضروری برای درمان 

کبد چرب در انتهای همین مطلب آمده است.
ابن ســــینا طرز تهیه "شربت سکنجبین" را به صورت 
ســــاده در کتاب "قانون" خود به ایــــن صورت آورده 

است:
: سرکه طبیعی انگور یک واحد، عسل  مواد مورد نیاز

2 واحد، آب 8 واحد
طــــرز تهیــــه: ســــرکه، عســــل و آب را با هــــم ترکیب 
می کنیم و بــــه روی حرارت قرار می دهیم تا با شــــعله 
مالیم بجوشــــد تا یک ســــوم آب آن بخار شود؛ حین 
جوشیدن کف آن را جدا کنید و می توانید یک دسته 
نعناع هم برای رنگ و طعم بهتر حین جوشــــیدن به 

آن اضافه کنید.
پس از آماده شــــده این شــــربت، آن را در یک ظرف 
شیشه ای در یخچال نگهداری کنید و برای هر وعده 
مصرف، یک سوم لیوان از این شــــربت را با دوسوم 

لیوان آب جوشیده ولرم مخلوط و مصرف کنید.
 با شــــکم خالی یا یک ســــاعت 

ً
زمان مصرف: ترجیحا

بعد از غذا.
همچنین سالمت کبد و درمان کبد چرب را با این 12 

دستورالعمل ساده تضمین کنید:
ــــــ پرهیز از مصــــرف آب یخ به ویــــژه در زمان هایی که 
دمــــای بدن باالتــــر از حد طبیعی اســــت مانند زمان 
خــــروج از حمام یــــا پــــس از فعالیت های ســــنگین 

ورزشی و بدنی
ــ پرهیز از مصرف آب میان غذا و یک ساعت قبل و 

بعد از صرف غذا
ــ جویــــدن کامــــل لقمه های غــــذا و پرهیز از ســــریع 

خوردن
ــ اجتناب از مصرف روغن های مایع تراریخته موجود 
در بازار و جایگزینی آنها با روغن های ســــالمی مانند 
روغن زیتــــون، روغن کنجد، روغن ارده کنجد، روغن 

شحم گاوی، روغن دنبه و روغن زرد
ــ پرهیز از مصرف نوشابه های گازدار و خیلی سرد

ــــــ پرهیــــز از مصــــرف بی رویــــه بســــتنی ها به ویــــژه 
بستنی های صنعتی

ــ اجتناب از مصرف مواد غذایی فراوری شده صنعتی 
حاوی مواد نگهدارنده ای مانند "بنزوات سدیم"

ــــــ پرهیز از مصرف فســــت فودها و مــــواد کمپوتی و 
کنسروی

ــ اجتناب از مصرف مواد غذایــــی لزج مانند ماکارانی 
صنعتی، الزانیا و پنیر پیتزا

ــ مزمزه مقداری نمک طبیعی )ســــنگ نمک آسیاب 
شده( در ابتدا و انتهای غذا

ــ انجام ورزش روزانه حداقل نیم ساعت
ــ پرهیز از پرخوری و درهم خوری.

توصیه

خواصداروییودرمانی
زنجبیل

تازههای
پزشکیو

سالمت
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حدیث

امام صادق)ع( قبول نکردند 
بند کفش شخص دیگری را استفاده کنند

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن مجید آمده است: حق پیمانه و وزن را ادا 
کنید و از اموال مردم چیزی نکاهید.

حضرت امام محمد باقرعلیه السالم فرموده اند: هیچ عدالت ورزی همچون 
رعایت انصاف نیست.

حکایت: 
حضــــرت امام صادق)ع( بــــا جمعی از یــــاران در حال حرکــــت بودند که بند 
کفش ایشــــان پاره شد، به طوری که نمی توانستند به درستی حرکت کنند، 
یکی از همراهــــان بند کفش خود را باز کرده و خواســــت آن را به امام بدهد 
هر چه اصرار کردند امام صادق)ع( نپذیرفتند و گفتند، اگر مشــــکلی پیش 
آید، خود آن شخص از همه به تحمل آن سختی سزاوارتر است و معنا ندارد 

دیگری متحمل آن رنج شود.
جهان پادشاها در انصاف کوش

ز جام عدالت می  صاف نوش
به انصاف و عدل است گیتی به پای
سپاهی چو آن نیست گیتی گشای

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

تراســــت کــــه  چراغــــی  بــــاد  رهگــــذر  در 
ترســــم کــــه بمیــــرد از فراغــــی کــــه تراســــت
بگرفــــت عالــــم  ســــوخته  جگــــر  بــــوی 
گــــر نشــــنیدی، زهــــی دماغــــی که تراســــت!
رودکی

امام صادق علیه السالم:

دوست ندارم جوانی از شما ]شیعیان[ را جز بر دو گونه ببینم: 

دانشمند یا دانشجو.
األمالی، طوسی، ص 304

عکس روز
عملیات عمرانی احداث کندرو بلوار ارتش تا ابتدای مریانج توسط شهرداری منطقه چهار همدان وصیت شهید علیرضا نجارى

انقالب اسالمی با زحمت و نثار خون هزاران شهید به دست آمده است
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: 
بــــودی، زیر  ایــــن خاک  کجای 
که  آســــمان، آن لحظه  کــــدام 
از قلب پرشورت  کلمات  این 
جاری می شــــد؟ تو می نوشتی 
و امروز منم که می خوانمش، 
منم که صدای تو شــــده ام در 
خواب های ســــنگین دنیا. تو 
می نوشــــتی و امروز مائیم که 
چشــــم  فریادیم،  را  تو  کلمات 
هایت را بیداریم و دســــتانت 

، ای جاودانه تاریخ! را در اهتزاز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

به نام اهلل پاسدار حرمت خون شهیدان
به نام او که ســــال هاى عمرم را زمان یوم اهلل 
قرار داد، به نام او که زندگی ام براى اوســــت و 

به خاطر او.
خدایا شــــهادت در راهت زیر پرچم سبزرنگ 

ال الــــه اال اهلل و زیــــر پرچــــم ســــه رنگ خونین 
انقالب اسالمی ایران یک سعادت و زندگی 

جاودانه برای من است.
اســــالمی  ایران  فرزنــــدان  مــــا  امروز  بارالهــــا! 
ندای رهبر خود را لبیک گفته و امید اســــت 
مســــیر ما را به شــــهادت ختم کنی. خدایا ما 

را پشــــتیبان انقالب اسالمی و 
رهبر عزیزمان قرار بده.

نتوانســــتم  عزیزم  مــــادر  و  پدر 
جبران  را  شما  زحمات  از  ذره اى 
نمایــــم. از شــــما می خواهــــم از 
ناراحت  هیچوقت  ما  شهادت 

نشوید. مرا حالل کنید.
اى امت! این انقالب اســــالمی 
دســــت  به  آســــانی  بــــه  ایــــران 
هزاران  خــــون  با  بلکــــه  نیامده 
شــــهید به ثمر نشســــته پس 
شما همیشه پشتیبان رهبر و 

انقالب باشید.
امیــــدوارم کــــه انشــــاءاهلل خداونــــد مرا در 
ویم  ز آر همیشــــه  دهــــد.  قرار  شــــهدا  زمره 
این بود که مرگم براى اســــالم و سربلندى 

باشد. آن 
وصیتنامه شهید علیرضا نجارى

غمگساری و مهربانی؛ یکی از ارزش های واالی اسالمی
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: بیمــــاری که نیاز 
به پرســــتار دارد، اگر بهترین پزشــــک ]هم[ 
در بالین او حاضر بشــــود و دســــتور بدهد 
و کمــــک کند اّما پرســــتاری نباشــــد که او را 
آغــــوش محّبت خودش  کند و در  حمایت 
بگیرد، بهبودی بســــیار دشوار خواهد شد؛ 
یعنی نقــــش پرســــتاری در بهبــــودی بیمار 
نقــــش مهــــم و بزرگی اســــت و اگر پرســــتار 
نباشد، ممکن است در مواردی معالجه به 

نرسد. نتیجه 
گفتیم غمگسار  که  کمک روحی  اّما در باب 
اســــت، روحیه بخــــش اســــت، مهربانی کن 
اســــت، این یکی از ارزشهای واالی اسالمی 
و  همدلــــی  و  شــــفقت  اســــالم،  در  اســــت. 
مهربانی یکی از دســــتورهای عمده اســــت. 
اینکــــه در قــــرآن کریــــم می فرمایــــد »ُرَحماُء 
َبیَنُهم « یعنی با یکدیگر مهربانند، رحیمند، 
ایــــن فقــــط مربــــوط بــــه بیمارهــــا نیســــت، 

مربوط بــــه همه اســــت. همه باید نســــبت 
به همدیگر با شــــفقت باشــــند، با مهربانی 
که پرســــتار انجام  کاری است  باشــــند؛ این 
، خودشان  میدهد. پرســــتارها برای این کار
را، روحیه شــــان را آماده می کنند، خسته هم 
، خیلی خسته کننده هم  می شــــوند؛ این کار
هســــت اّما در عین حال تحّمــــل می کنند؛ 
 ، آنجایی کــــه باید لبخنــــدی بزنند بــــه بیمار
مهم ترین  از  یکــــی  ایــــن  می زننــــد.  لبخنــــد 
ارزشهای اســــالمی و از توصیه های اسالمی 
الم یک   تالش بــــرای کاهش آ

ً
اســــت. واقعا

انسان، جزو زیباترین مناظر زندگی انسانها 
است.

مــــن می خواهم عــــرض بکنم ایــــن زیبایی 
در ایــــن ســــال کرونایــــی، در ایــــن ماه های 
کرونایــــی، بیشــــتر خــــودش را نشــــان داد. 
از  بیمارســــتان ها،  در  مــــا  پرســــتارهای 
خودشان حرکاتی را نشــــان دادند، مناظری 

نشــــان  را  فّعالّیتهایــــی  دادنــــد،  نشــــان  را 
 اینها مایه  اعجاب انســــان 

ً
دادند که حقیقتا

می شــــود. خود پرســــتاری یک کار دشواری 
اســــت، کار ُپراضطرابــــی اســــت؛ حــــاال اگــــر 
چنانچه بر این دشــــواری و بر این اضطراب، 
این هم اضافه شــــد که خطر واگیری وجود 
دارد، خطر ابتــــال وجود دارد، این خیلی کار را 

می کند. دشوارتر 
پرســــتاران ما ایــــن کار دشــــوارتر را در این 
دوران کرونایــــی انجام دادند؛ با اینکه جان 
احتمال  اینکــــه  با  بود،  خطر  در  خودشــــان 
کــــه خودشــــان مبتال بشــــوند،  می دادنــــد 
در عیــــن حــــال ایــــن کار را انجــــام دادند و 
مجموعه  پرســــتاری ما، پرســــتاران عزیز ما، 
 کار بزرگی را در این مــــّدت به ثبت 

ً
انصافــــا

رساندند.
بیانات رهبر معظم انقالب در سخنرانی تلويزيونی 
به مناسبت والدت حضرت زینب)س( و روز 
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استقبال از خاطرات سربازان حاج قاسم

رونق ادبیات مقاومت در بازار بی رمق کتاب
در سالی که گذشت

هگمتانــــه، گروه فرهنگی: عناوین منتشــــر شــــده درباره 
شهدای مدافع حرم و جنگ سوریه از جمله آثار پرمخاطب 
در ســــال گذشــــته در حوزه ادبیات مقاومت در بازار نشر 

بوده اند.
ادبیات مقاومت و پایداری طی یک دهه گذشــــته همواره 
یکــــی از حوزه های پرمخاطب در حوزه کتاب بوده اســــت. 
تغییر سبک نوشــــتاری آثار در این حوزه از مجمل نویسی 
به ســــمت اســــتفاده از عناصری چون شخصیت پردازی، 
فضاســــازی، توصیف، ایجاد حس تعلیق و... سبب شده 
تا خاطرات این حوزه بتواند بر ذائقه مخاطب نسل جوان 
خوش بنشــــیند و حتی گاه جای خالی رمان و داستان در 

این حوزه را پر کند.
با وقوع جنگ ســــوریه، در چند ســــال اخیر گونه دیگری از 
ادبیــــات مقاومت و پایداری شــــکل گرفت کــــه به زندگی 
و شــــخصیت مدافعان حرم می پردازد. این شــــاخه جدید 
تالش دارد شــــخصیت های تأثیرگذار و مانایی را در جبهه 
جدیــــد مقاومت معرفی کند که اکثر آنها جوان هســــتند. 
شــــاید همین خصوصیت سبب شــــده تا کتاب هایی که 
درباره مدافعان حرم و ســــوریه نوشــــته می شــــود، در این 
آثار پرمخاطب در نشــــر ادبیات پایداری به  مدت از جمله 

شمار آیند.
طی یک سال گذشته نیز اســــتقبال از خاطرات مدافعان 
حرم و در صدر آنها، عناوینی که درباره شهید سردار قاسم 
ســــلیمانی نوشته شــــده، در صدر فروش برخی از ناشران 
فعال در این حوزه قرار گرفته اســــت؛ این در حالی اســــت 
که طی یک ســــال گذشته به دلیل شــــیوع ویروس کرونا 
تبعــــات آن، بازار نشــــر ایران بــــا رکود در نشــــر کتاب های 

جدید مواجه بود.
نگاهــــی به فهرســــت آثــــار پرمخاطــــب برخی از ناشــــران 
حکایت از اســــتقبال مخاطبان از ادبیــــات مقاومت دارد. 
، بنا بر اعالم انتشارات سوره مهر به عنوان  از همین منظر
یکی از ناشران شناخته شــــده در این حوزه، کتاب »شاید 
پیش از اذان صبح« از جمله آثار پرمخاطب در یک ســــال 
 همزمان با 

ً
گذشــــته بوده اســــت. این کتاب کــــه تقریبــــا

سالروز شهادت شهید سردار قاســــم سلیمانی به چاپ 
رسیده، خاطراتی از این ســــردار رشید اسالم را از زبان یکی 

از سربازانش بیان می کند.
 در میــــان عالقه مندان 

ً
احمــــد یوســــف زاده کــــه عمدتــــا

بــــه ادبیــــات دفاع مقــــدس با کتاب »آن بیســــت و ســــه 
« شــــناخته می شــــود، در کتاب جدید خود داســــتان  نفر
آشــــنایی اش با حاج قاســــم را روایت کرده و پس از آن به 
بیان خاطراتی از این شــــهید بزرگوار در قالب دل نوشــــته 
می پــــردازد. این کتــــاب در چنــــد مــــاه اخیر با اســــتقبال 

عالقه مندان به چاپ یازدهم رسیده است.
کتاب »صبح شــــام« که نمای دیگری اســــت از ســــوریه و 
اتفاقات آن نیز در فهرســــت پرمخاطبان انتشارات سوره 
مهر به چشــــم می خورد. این اثر که به قلم محمدحســــن 
امیرعبداللهیان  حسین  خاطرات  شده،  نوشته  مصحفی 
را از وقایع منطقه و پس از آن ســــوریه و نقش حاج قاسم 

در جبهــــه مقاومــــت را روایــــت می کنــــد. این کتــــاب که 
تابستان امسال منتشر شده بود، با استقبال مخاطبان 

به چاپ چهارم رسیده است.
»هزار جان گرامی« و »من قاسم ســــلیمانی ام« نیز از دیگر 
عناویــــن این انتشــــارات اســــت کــــه همزمان با ســــالروز 
شــــهادت شهید سلیمانی منتشر شده و در این مدت با 

استقبال مخاطبان به چاپ دوم رسیده اند.
مستند داســــتانی از زندگی شــــهید مصطفی صدرزاده، از 
شــــهدای مدافع حرم، که به قلم راضیه تجار نوشــــته شده 
نیــــز از جملــــه آثار پرمخاطب طی یک ســــال اخیــــر در این 
حوزه در بازار نشــــر بوده اســــت. »اسم تو مصطفی است« 
 ، زندگی شــــهید صــــدرزاده را به روایت ســــمیه ابراهیم پور
همســــر شــــهید روایت کرده و انتشــــارات روایت فتح نیز 
آن را منتشر کرده است. »در مکتب مصطفی« نیز عنوان 
دیگری درباره این شهید بزرگوار است که از منظری جدید 
تالش دارد ســــبک زندگی او را به مخاطبــــان معرفی کند. 
این اثر که به قلم جمال یزدانی نوشــــته شــــده و توســــط 
انتشــــارات راه یار به چاپ رســــیده، تالش دارد شــــیوه کار 

فرهنگی شهید صدرزاده را تحلیل کند.
کتاب »تو شهید نمی شوی« عنوان دیگری از انتشارات راه 
یار است که در یک سال گذشــــته جزو آثار پرمخاطب این 
انتشارات به شمار می رود. این کتاب درباره حیات جاودانه 

شهید محمودرضا بیضائی به روایت برادر شهید است.
»بــــرای زین أب« عنوان دیگری از آثــــار پرمخاطب در حوزه 
ادبیات مقاومت و ســــوریه طی یک ســــال گذشته است 
کــــه در نمایشــــگاه مجازی کتــــاب تهران نیز با اســــتقبال 
خوبی همراه شــــد. این کتاب که به قلم ســــمیه اســــالمی 
نوشته شــــده، خاطرات زندگی شــــهید مدافع حرم محمد 
بلباســــی، از کودکی تــــا شــــهادت را روایت می کنــــد. این 
شــــهید واالمقــــام در منطقه خــــان طومان ســــوریه حین 
مبارزه با تروریســــت های تکفیری داعــــش به همراه دیگر 
همرزمانــــش به درجــــه رفیع شــــهادت نائل شــــد و پیکر 
مطهرش بعد از گذشــــت چهار ســــال تفحص شده و به 
وطن بازنگشــــت. کتاب »یک روز بعد از حیرانی«، نوشته 
فاطمه ســــلیمانی، عنــــوان دیگری از آثار پرمخاطب نشــــر 
شهید کاظمی اســــت که در آن زندگی محمدرضا دهقان 

امیری روایت شده است.

آش که می ِپَزن همه جاش داغه
؛  هگمتانــــه، گروه فرهنگی: همدان شــــهری با گذشــــته ای زیبــــا و دلنواز
شــــهری پر از یادهای مهربان؛ پر از واژه های کهن و سالخورده است. این 
روزها در پس گذر زمان و ایجاد زندگی مدرن، خیلی وقتها یادمان می رود 
پدربزرگ ها و مادربزرگ هایمان چگونه زندگی می کردند. خیلی از نوجوانان 
و جوانــــان امروز کلمــــات متــــداول در همدان قدیم حتی به گوششــــان 
نرســــیده اســــت و باز هم ایــــن کلمــــات و واژه های قدیمی هســــتند که 
می توانند خاطرات گذشته را زنده کنند برایمان و به کمک جوان تر هایمان 

بیایند تا بشناسند راه و رسم زندگی را در گذشته شهرشان.
در ایــــن بخش به معرفی برخی کنایات و ضــــرب المثل ها که در همدان 

قدیم مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.
آش که می ِپَزن همه جاش داغــــه: آش که می پزند همه جایش داغ 
اســــت. یعنی استثنا و تبعیض پذیر نیســــت. قانون کلی استثنا ندارد. 

اگر ظلم و ستمی شود دامن گیر همه می شود.
آش مالیــــش کرد: آن را آش مالی کرد. یعنی در انجام کار تعهد و دقتی 

ندارد. کار را سرسری و بی انگیزه انجام می دهد.
آشنا، روشنا ِبرام ِنمانده: دوست و آشنایی برایم نمانده است. هیچ 

یار و یاوری ندارم. کس و کاری برایم نمانده است.
*در ارائه اين مطالب از کتاب فرهنگ اصطالحات عامیانه همدانی تالیف محمد علی نوريون
انتشارات سوره مهر بهره گرفته شده است.

همه دان

زری بافی؛ هنری 
سرشار از ظرافت ایرانی

هگمتانه، گــــروه فرهنگی: زری بافی یکــــی از صنایع 
دســــتی کهن ایرانی اســــت و نشــــان از ظرافت هنر 
 ، ایرانــــی دارد. زری یعنــــی پارچــــه  ســــاخته شــــده از زر
پارچــــه ای که پودهای آن از طال اســــت. زری یا زربفت 
پارچه ای ظریف و بســــیار گران بهاست که چله یا تار 
آن از ابریشــــم خالص اســــت و پودهای آن ابریشم 
رنگی و یکی از پودها، نخ گالبتون است که می تواند 

زرین یا سیمین باشد.
بــــه گزارش بیتوته، راجع به زری بافــــی ایران نیز مانند 
قالــــی از دوران خیلــــی قدیــــم اطالع زیاد در دســــت 
نیســــت ولی شــــواهد زیاد موجود اســــت. در مورد 
تاریخچه زری بافی باید گفت که بافت  پارچه هایی  که  
درمتن  و نقوش  آنها، نخهــــای  گالبتون  به  کار گرفته  
شــــده  بنا به  روایــــات  تاریخی  به  دو هزار ســــال  پیش  

می رسد.
اســــت :  نوشــــته   یونانی   مشــــهور  مــــورخ   هــــردوت  
رومیان  به  خاطر زیبائی  و اشــــتهار زربفت های  سنتی  
ایران  همــــه  ســــاله  مبالــــغ  هنگفتــــی  می پرداختند. 
فیلوسترات  نیز گفته  است : اشــــکانیان ، خانه  های  
خود را با پرده های زری  یــــراق  دار که  از پولکهای  نقره  
و نقوش  زرین ، تزئین  شــــده  بود می  آراستند. بدون 
شــــک بافتن پارچه های زربفت، ماننــــد قالی و گلیم 
از زمان هخامنشــــیان در ایران مرســــوم بوده است 
زیرا در بســــیاری از نقوش برجســــته تخت جمشید، 
شــــوش و حتی پاســــارگاد، نقوشــــی در حاشیه های 
لباس شاهنشاهان و درباریان به چشم می خورد که 
حاکی از این است که لباس آنها از پارچه های زربفت 
بوده،به عالوه در حاشــــیه لباده و حاشیه آستین ها 
 ، و یقه لباس، قطعاتی از طالی ناب به شــــکل شــــیر
مرغ، ســــتاره با گل پنج پر و یا نقوش هندسی مانند 
مثلث و غیره می دوختند و بســــیاری از این قطعات 
طال، امروزه در موزه ایران باســــتان و موزه های دیگر 
دنیا موجود اســــت که متعلق به عهد هخامنشــــی 

می باشد.
مواد اولیه پارچه های زربفت، از بهترین نوع ابریشم 
طبیعــــی ایران انتخاب می شــــود. همچنیــــن یکی از 
مهم ترین مــــواد اولیه، گالبتون اســــت. از گالبتون 
بیشتر دربافت پارچه های زربفت استفاده می شود.
آن چیــــزی که باعــــث درخشــــش و گران بهایی ویژه  

پارچه های زربفت می شود، گالبتون است.
گالبتون رشته ای سیمی بسیار نازک است که درون 
آن یک رشته نخ ابریشم قرار دارد و بر روی آن، الیه ای 
از زر )طال( کشــــیده شــــده اســــت. گالبتون دو نوع 

است:
نقوش  پارچه  های  ساسانی  در تناسب  و هماهنگی  
طــــرح  و رنگ  بــــه  نهایت  درجــــه هنری  رســــیده  بود. 
ترکیبات  نقوش  ساسانی ، برگرفته  از مرغ  و پرندگان ، 
جانوران  و شــــکارگاه  و سواران  و طرح های  تجریدی  و 
انتزاعی  بود. پس از ساسانیان ،به  علت  حرمت  بهره  
، بافت   گیری  از طال بــــرای  مردان ،مدتی  نســــبتا" دراز
پارچه هــــای  زربفت بــــه  تعویق  افتاد تــــا اینکه  بافتن  
پارچه های  زربفت،در دوره  ســــلجوقیان  رونق  یافت . 
در دوره های  اســــالمی ، نقوش  حیوانــــات  و پرندگان  
،عنقا و عقــــاب  که  زربفت  شــــده اند و در  مانند شــــیر
متن  پارچه ها،جالل  و شکوهی  داشتند از پیشرفت  

تکنیک  پارچه  بافی  درعصر سلجوقیان  است .
آبــــی  نیــــز از عناصــــر  طرح هــــای  شــــقایق  و نیلوفــــر 
تزئینــــی  در بافــــت  پارچه  هــــای  این  دوره  اســــت . در 
ابتکار  بــــه   تازه ای   بعد،تدریجا"طرح هــــای   دوره هــــای  
طراحان  و بافنــــدگان  ایران  به  مّنصه  ظهور رســــید و 
در هویتی  مســــتقل ، دوره  معتبر و اصیل  نســــاجی  
صفویــــه  را بنیان  نهاد. اما پیــــش  از آن  یعنی  در عصر 
مغول ،ســــالهای  فراموشی  نســــاجی  ایران  بود و زری  
بافان  از بیم  مرگ ، متواری  شده  و در خفا می زیستند. 
تزئیــــن  پارچه های  یاد شــــده  عبارت  بود از اشــــکال  
انســــانی ،تصویر حیوانات  و پرنــــدگان  وگل  و گیاه  و 
گاهی  نیز تصاویر داســــتان های  رزمی  و بزمی  برآن ها 

نقش  بسته  است .
کار رفته  کیفیت طرح هــــا و نقش های به  به لحاظ 
در دوره هــــای قبــــل و بعد از اســــالم، هر دوره ای 
تاریخــــی زمان خویش  بیانگر اصالــــت فرهنگی و 
است و همســــانی و اتحاد کاملی با دیگر هنرهای 
وزگار دارد. بــــه طور مثــــال، طرح هایی را که بر  آن ر
سفالینه های  و  ساســــانی  دوره  فلزی  وف  ظر وی  ر
آن  پارچه های  وی  ر بــــر  می شــــود  دیــــده  زمان  آن 
زمــــان نیز می تــــوان یافت و یا در دوره اســــالمی، 
طرح هایــــی را کــــه بــــه شــــکل شــــکارگاه ترســــیم 
می شــــده با همان شــــیوه و ســــبک می تــــوان در 

کرد. ؤیت  ر پارچه ها 
مراحل رنگرزی ابریشــــم و روشــــهای آن بــــا رنگهای 
آوردن زیبایی  نباتــــی مهمترین عامــــل بــــه وجــــود 
پرشــــکوه و دلپذیــــر زری هــــای ایــــران اســــت رنگها 
معمــــوال از گیاهــــان گرفته می شــــوند و مــــاده رنگ 
کننده آنهــــا از ریشــــه یا تنــــه درختان، برگهــــا، گلها، 
میوه ها یا پوست آنها باشد، به عنوان مثال رنگهای 
طبیعی که مورد استفاده بوده و اطالعات کامل آنها 
: پوست گردو- ریشه  در دسترس اســــت عبارتند از
-زعفران-قرمز دانه- رناس- زرد چوبه-پوســــت انار
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