اﻣﯿـﺪﻫﺎی ﺗـﺎزه درﻣـﺎن ﺑﯿﻤـﺎری
ﭘﺮواﻧﻪای
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﻧﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه
ﻟﯿﺰر و ﭘﻼﺳﻤﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،از ﮐﺎرﺑﺮد
ﻓﻨﺎوری ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﻓﻨﺎوری ﻟﯿﺰر در
ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺣﻮزهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﮔﺮ در ﺟﺮاﺣﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮانﺳﺎزی،
ﻟﯿﺰر ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺬب ﭘﺎﻟﺲﻫﺎی ﻟﯿﺰر در ﻏﯿﺮ
از ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﺮاﺣﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،وﺟﻮد دارد؛ از اﯾﻦ رو اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺟﻮانﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﭘﻠﮏ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده
از ﻟﯿﺰر ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﻓﻨﺎوری ﭘﻼﺳﻤﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :از ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻼﺳﻤﺎ
در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ،ﺟﻮانﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ،درﻣﺎن اﻧﻮاع زﺧﻢﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺣﻮزه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺤﻘﻘﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻟﯿﺰر و ﭘﻼﺳﻤﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ از ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺣﻮزه آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ،
ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﭘﻼﺳﻤﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ،در
ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺣﺪود  ۶داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺣﻮزه
ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺪﯾﺴﯿﻦ )ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﻼﺳﻤﺎ( ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺣﻮزه

ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه از رژﯾﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎی ﺳﺮد )Cold
 (Plasmaﺑﻬﺮه ﺑﺮدﯾﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭘﻼﺳﻤﺎی ﺳﺮد ﻣﺎدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون
ﻫﯿﭻ آﺳﯿﺐ ﺣﺮارﺗﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎﻓﺖ را در ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .در اﯾﻦ
روش ﺗﺎﺑﺶ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻓﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی ﭘﺮ اﻧﺮژی آزاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ روش ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ روش ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ
را ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ
ﺑﻤﺒﺎران اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی اﮐﺴﯿﮋﻧﯽ ،اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی
ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ آﻧﻬﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت CO
و  CO2از ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ

ﻫﯿﺎت

ﻋﻠﻤﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

ﺷﻬﯿﺪ

ﺑﻬﺸﺘﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ

رادﯾﮑﺎلﻫﺎی

NO

در

ﻏﻠﻈﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ را از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ روش ﻧﺎم ﺑﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ:
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ رادﯾﮑﺎلﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دردی ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﺒﺮوﭘﻼﺳﺖ و ﮐﻼژن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ روش ﻣﻮﺟﺐ
اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﯾﻦ روش ﺑﺮای درﻣﺎن زﺧﻢﻫﺎی
ﻋﻔــﻮﻧﯽ ﮐــﺎرﺑﺮد دارد؛ ﭼﺮاﮐــﻪ در روش ﭘﻼﺳــﻤﺎ از رﺷــﺪ و ﺗﮑﺜﯿــﺮ
ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰمﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ از اﺟﺮای ﭘﺎﯾﻠﻮت دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺪﯾﺴﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻮانﺳﺎزی
ﭘﻮﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮزﻫﺎی
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،ﭘﺎﯾﻠﻮت آن در ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی “ﺷﻬﺪای ﺗﺠﺮﯾﺶ” ﺑﺮای درﻣﺎن زﺧﻢﻫﺎی
“ﭘﺮواﻧﻪای” ) (EBراهاﻧﺪازی ﺷﺪ.
وی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﺪن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ  EBداﺋﻤﺎ دﭼﺎر
زﺧﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺪن اﯾﻦ زﺧﻢﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﺎران رﺷﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺜﻪﻫﺎ و
ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره زﺧﻢ اﺳﺖ و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎنﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎران از ﺧﺎرج وارد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎنﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای
ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﭽﺴﺒﺪ ،اداﻣﻪ
داد :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺪای
ﺗﺠﺮﯾﺶ دﺳﺘﮕﺎه “ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﺮاﭘﯽ” )ﭘﻼﺳﻤﺎ درم( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را در اﯾﻦ

ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻟﯿﺰر ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ زﺧﻤﯽ ﮐﻪ  ۱۶ﺳﺎل ﺑﺮ ﺑﺪن
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ زﺧﻢﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن روش ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﻞ ﮐﻤﺮ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  (EBﺑﻮده
اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﻣﻘﺎﻟﻪای از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﯿﭽﺮ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ روش ﺑﺮای
درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﯾﻦ روش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،وﻟﯽ در
ﺟﻮانﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود.
ﺧﺎﻧﯽ

ﺑﺎ

ﺑﯿﺎن

اﯾﻨﮑﻪ

اﯾﻦ

دﺳﺘﮕﺎه

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

در

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

“رازی”

)ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ،اﻓﺰود :در اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از دﺳﺘﮕﺎه
ﭘﻼﺳﻤﺎ درم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮای درﻣﺎن زﺧﻢﻫﺎی دﯾﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎ
ﻣﺠﻮز ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱۵ﺑﯿﻤﺎر دارای زﺧﻢ
دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﺧﻢﻫﺎی دﯾﺎﺑﺘﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻪ
ﺣﺲ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻣﺎن اﯾﻦ
زﺧﻢﻫﺎ دﯾﺮ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎ زﺧﻢﻫﺎی
ﻣﺰﻣﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از  ۶ﻣﺎه دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﺟﺰا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻋﻔﻮﻧﺖ ،ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻟﯿﺰر و ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه
ﭘﻼﺳﻤﺎ درم ﺑﺮای ﺟﻮانﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺒﺮ داد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :از اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ﺑﺮ روی دﺳﺖ  ۵۰ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺴﯿﺎر رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻮزه ﭘﻼﺳﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺟﻮانﺳﺎزی ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻨﺰل ﺑﺮای ﺟﻮانﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  ۲۰روز ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه آن دﻧﺒﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس رﺗﺒﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺟﺰو  ۱۰ﮐﺸﻮر اول
دﻧﯿﺎ از ﻧﻈﺮ درﻣﺎنﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از روش ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺣﻮزه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻟﺜﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه داﻧﺶ
ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ آن ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی زﯾﺎدی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش در ﮐﻤﺘﺮ از
ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺧﻮن ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪه و از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ
ﺑﺮای اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی دﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ﺧﺎﻧﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻟﮑﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﻧﺎﺷﯽ از زﺧﻢ را از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در اﯾﻦ روش ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺮاﺷﯿﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،از اﯾﻦ رو ﺑﻌﺪ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﺳﻄﺢ و ﺑﺮ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﯿـﻢ ﻓﻮﺗﺒـﺎل رﺳـﺎﻧﻪ ﻫﻤـﺪان ﺑـﻪ
ﻣﺼﺎف ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮐﺸﻮر ﻣﯽرود
ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل رﺳﺎﻧﻪ ورزش ﻫﻤﺪان در دﯾﺪاری دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﻮدﮐﺎن
ﭘﺮواﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮐﺸﻮر

ﻣﯽ رود.
ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان” ،اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اداره ورزش و
ﺟﻮاﻧﺎن و ﻫﯿﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ،ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری و از ﺳﺎﻋﺖ
 18در ورزﺷﮕﺎه ﺷﻬﺪای ﻗﺪس ﻫﻤﺪان آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ دﯾﺪار ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﻣﻄﺮح ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ ،رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ و ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران

ﻗﻀﺎوت اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ را ﺑﯿﮋن ﺣﯿﺪری داور ﺑﺎزی ﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ
 2018اﻧﺪوﻧﺰی و از داوران ﻣﻄﺮح ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
ﺳﺘﺎر ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت اﺳﺘﻘﻼل ،رﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪی دروازه ﺑﺎن ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﯿﮕﯽ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت اﺳﺘﻘﻼل ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺣﻤﺪی ﮔﺰارﺷﮕﺮ و
ﻣﺠﺮی ﮔﺰارش ورزﺷﯽ ،ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﮔﺰارﺷﮕﺮ اﺧﺒﺎر ورزﺷﯽ ،ﺷﺎﻫﺮخ
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق از روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن و ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺪال ،وﺣﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  2020و داور ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻮﺗﺴﺎل ،ﺑﻬﺎدر اﻣﯿﺮی ،رﺿﺎ ﯾﻮﻧﺴﯿﺎن،
ﻧﯿﻤﺎ ﺗﺎﺟﯿﮏ و ﭘﺪرام ﻋﺮب ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺗﻦ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ،90ﻣﺴﻌﻮد اﮐﺒﺮی از
ﺧﺒﺮ ورزﺷﯽ ،آرش آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺼﻄﻔﯽ اﻧﺠﯿﻠﻪ ای از
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺤﺒﺘﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﯾﮏ ،ﯾﻮﺳﻒ ﺣﻘﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ
ﭘﯿﺮوزی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻪ ﺑﺮادر از رادﯾﻮ ﺗﻬﺮان ،آرش ﺗﻬﺮاﻧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﯿﮓ
ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ،ﻋﻠﯽ ﺷﻔﯿﻌﯽ از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،ﺟﻼل ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻓﺎرس ،اﻣﯿﻦ آذری از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،داﻧﯿﺎل ﻓﺪاﯾﯽ از ﻫﯿﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎل
اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﯾﮏ ،ﻋﻠﯽ ﮐﺮﻣﻠﻮ از
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﯿﺰان ،ﻣﺮﺗﻀﯽ اﯾﺰدﭘﻨﺎه از واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻫﭙﻮر و
ﻧﻮﯾﺪ اﺳﺘﺎد رﺣﯿﻤﯽ ﻫﺮ دو از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ،90ﻣﺴﻌﻮد ﺣﺴﯿﻦ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻣﻬﺮ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﯾﯽ از ﺳﺎﯾﺖ  ،90ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ واﺣﺪی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﻬﺎی
ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ ،ﭘﻮرﯾﺎ ﭘﻮﯾﺎ ﻣﺠﺮی ﺷﺒﮑﻪ دوم ﺳﯿﻤﺎ ،اﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻠﯽ از ورزش ،3
ﺣﺎﻓﻆ ﮐﺎﻇﻢ زاده از رادﯾﻮ ورزش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﮕﺎه ،ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻓﻬﯿﻢ و
ﻣﻬﺪی ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻮر ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل و
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺗﯿﻢ رﺳﺎﻧﻪ ورزش ﻫﻤﺪان ﻧﯿﺰ اﺣﻤﺪ ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﺎن ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﭘﺎس و ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﺳﺎﺑﻖ ﺳﭙﺎﻫﺎن و اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻬﺮان ،ﺑﻬﻤﻦ ﻃﻤﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت اﺳﺘﻘﻼل و
ﺳﭙﺎﻫﺎن و ﻣﺮﺑﯽ ﭘﺎس ،ﺑﺎﺑﮏ ﺻﻤﺪﯾﺎن ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﻤﺪان و ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ

ﺷﻬﺮداری ،ﻋﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﻣﺮﺑﯽ ﭘﺎس ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﯾﻮﺳﻒ
ﻋﻠﯿﺰاده ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺎس ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺎﯾﻠﯽ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﻤﺪان،
اﺳﺪﻟﻠﻪ رﺑﺎﻧﯽ ﻣﻬﺮ ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻣﯿﺜﻢ ﻧﺎﺻﺮﻧﮋاد از
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ )اﯾﺮﻧﺎ( ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺣﺎﻣﺪ ﺻﯿﻔﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎﻣﯽ ار ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﻣﯿﺜﻢ
ﻓﺘﺎﺣﯽ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﯿﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﻋﻠﯽ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرﺷﺎﯾﺎن ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
آزاد ،ﻣﺤﻤﻮد ﻧﻈﺮی ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ،ﻣﺠﺘﺒﯽ دی آﺑﺎدی از
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﻣﺠﯿﺪ ﺑﯿﺎت از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺪان ﭘﯿﺎم ،ﭘﻮرﯾﺎ ﺧﺴﺮوی
ﻣﺠﺮی ورزﺷﯽ ﺷﺒﮑﻪ ورزش و ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺪان ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ
رﺳﺎﻧﻪ ورزش ﻫﻤﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﯿﻤﻮر اﻟﺤﻖ ﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﺻﻔﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺪارﮐﺎت اﯾﻦ ﺗﯿﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺑﺮﮔـﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘـﺎت ﭘـﺮس ﺳـﯿﻨﻪ ﺑـﻪ
ﻧﻔﻊ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪ ای
ﻣﺴﺎﺑﻘـﺎت ﭘـﺮس ﺳـﯿﻨﻪ ﻗﻬﺮﻣـﺎﻧﯽ اﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ
ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪ ای در ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی”ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان” ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭘﺮس ﺳﯿﻨﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن و در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران

ﭘﺮواﻧﻪ ای اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن
ﻧـﺎﻣﯽ از ﺳـﻄﺢ ﮐﺸـﻮر و ﺑـﺎ ﻫﻤﮑـﺎری اداره ورزش و ﺟﻮاﻧـﺎن و ﻫﯿﺌـﺖ
ﺑﺪﻧﺴﺎزی و ﭘﺮورش اﻧﺪام اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﭼﻬﺎر رده ﺳﻨﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن
ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن و در ﺳﺎﻟﻦ  2000ﻧﻔﺮه ﻏﺪﯾﺮ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﯿﻢ ﻫﺎی
ﻫﻤﺪان ،ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ،ﻣﻼﯾﺮ ،ﻧﻬﺎوﻧﺪ ،ﻓﺎﻣﻨﯿﻦ ،ﻗﺮوه درﺟﺰﯾﻦ ،رﻋﺪ ﭘﺪاﻓﻨﺪ
ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺗﯿﻢ رﻋﺪ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻘﺎم اول ،ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن
ﻣﻘﺎم دوم و ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺳﺒﻼن ﻫﻤﺪان ﻣﻘﺎم ﺳﻮم و را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
دادﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺪﻧﺴﺎزی و ﭘﺮورش اﻧﺪام ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﮔﻔﺖ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪ ای ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ
اﮐﺒﺮ ﭼﺎردوﻟﯽ ﮔﻔﺖ :ورودی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪ ای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺸﮑﻼت ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪای
اﺳﺘﺎن در ﻣﺪارس ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ای در
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻣﺸﮑﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﺪرﺳﻪ را داﺷﺖ ﺗﺎ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻨﺎر آن
ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.

ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرداود در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر “ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان” ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ
ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺮواﻧﻪ ای ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ای ﺑﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه
آﺷﻨﺎﯾﯽ دارم و ﻣﯽ داﻧﻢ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﯾﻦ ﻗﻮل را ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻣﺸﮑﻞ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.

وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮد در ﻣﺪارس ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺪارس ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
و ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از اﺑﺘﺪای ﺻﺒﺢ
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮ زده ﺑﻪ ﻣﺪارس ﻫﻤﺪان رﻓﺘﻪ ام ﺗﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ روﻧﺪ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺒﯿﻨﻢ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻣﺪارس
اﺳﺘﻘﻼل ،ﺣﺮ ،دﺳﺘﻐﯿﺐ و … ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدم و ﺧﻮﺷﺨﺒﺘﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺒﻮد ﺟﺰ
ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ و آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﻮری ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﻮرداود ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮری
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را در
ﻣﺪارس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﻫﺰﯾﻨـﻪ درﻣـﺎن ﭘﺮواﻧـﻪ ای ﻫـﺎ در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ای در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺴﺮم اﺷﮑﺎن در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﻣﺎی ﻫﻮا ﺑﯿﺸﺘﺮ اذﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی او در
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎدر اﺷﮑﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر “ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان” ،اﻇﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
اﻣﺮوز ﺗﻮﻟﺪ اﺷﮑﺎن اﺳﺖ.او  7ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل  1386ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و از
اﺑﺘﺪای ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺮواﻧﻪ ای ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻤﺎن اﺷﮑﺎن در اﺑﺘﺪای ﭘﺮواﻧﻪ ای ﺷﺪن ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری درﮔﯿﺮ ﺑﻮد ،ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﭼﺮا ﭼﺸﻢ ﻫﺎی او زﺧﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪاوای آن از ﻫﻤﺪان ﺗﺎ ﺗﻬﺮان،
ﺷﯿﺮاز و اﺻﻔﻬﺎن رﻓﺘﯿﻢ.ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری درﻣﺎن ﻧﺪارد.
ﻣﺎدر اﺷﮑﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﺪاوای ﭼﺸﻤﺎن
ﭘﺴﺮم ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﯾﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﭘﺪرﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ ،اداﻣﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﻮﻫﺮم ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ دﯾﮕﺮان ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﺨﺎرﺟﻤﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﭼﺸﻤﺎن اﺷﮑﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﻻ  10ﺳﺎل دارد ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ
اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺘﺶ رو ﺑﻪ ﺧﻢ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺸﺎﻟﻪ ﻫﺎی ران و زاﻧﻮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ
ﺷﺪت زﺧﻢ ﺷﺪه و او را اذﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎدر اﺷﮑﺎن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺎ آﻣﺪن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا ﭘﺴﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮ
اذﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎن او ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
در زﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن آن ﻋﻮض ﺷﻮد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﻄﺮه
اﺷﮏ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﻟﻨﺰ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد را
ﻋﻮض ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎم آوری دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دارای دو ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ ،اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :ﭘﺴﺮ اوﻟﻢ 18

ﺳﺎل ﺳﻦ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ آﻣﻮزﺷﯽ آن
ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻣﺎ در ﺗﻼﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺮج
ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
اﺷﮑﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ :آرزوی اﺷﮑﺎن ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس و داﺷﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﻤﺮﻫﺎن ﻫﻤﺎی رﺣﻤﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿﺪ ﺑﺎداﻣﯽ ﻧﺠﺎت ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﺑﺮآورده ﺷﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺟﺸﻨﻮاره ﻏﺬا ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﺮواﻧﻪایﻫﺎ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﻤﺮﻫﺎن ﻫﻤﺎی رﺣﻤﺖ ﮔﻔﺖ :ﺟﺸﻨﻮاره ﻏﺬا
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﺮواﻧﻪ ایﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﺪان ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ.
ﻣﺠﯿﺮ ﺧﻀﺮﯾﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ “ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان” ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺟﺸﻨﻮاره ﻏﺬا
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪ ای اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ
ﻫﻤﺮﻫﺎن ﻫﻤﺎی رﺣﻤﺖ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﻤﺮﻫﺎن ﻫﻤﺎی رﺣﻤﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻫﻤﺪان ﺑﺎ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ای ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ

ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ ،اﻓﺰود :ﺟﺸﻨﻮاره ﻏﺬا از  15ﺗﺎ  19اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت
 5روز در داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ.

اﻣﯿﻦ ﻣﺮﺗﻀﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻤﮏ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻏﺬا ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ
ﮔﻔﺖ :روز اول اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ از روز دوم
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼﻣﯽ از ﻃﺮف داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ،ﺣﺲ ﻫﻤﺪردی ،ﻣﻬﺮ و
ﻣﺤﺒﺖ اﻓﺮاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﻪ وﯾﮋه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪ
ای از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎ و ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی
ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻮد.

ﻣﺮﺗﻀﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻼش ﻋﻮاﻣﻞ و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺸﻨﻮاره و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز دﻟﺴﻮزاﻧﻪ و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ
ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪ ای ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ
و ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﺮ و ﺑﺰرگ داﻧﺴﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﻏﺮﻓﻪ ﺳﻼﻣﺖ در اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻫﻤﺪان ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ :ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﻏﺮﻓﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻘﺎع ﺧﺒﺮ داد و اﺑﺮاز ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺑﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻃﺮح آراﻣﺶ ﺑﻬﺎری ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ در
راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻧﯿﺎت واﻗﻔﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ،ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎروﻧﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ
اوﻗـﺎف و اﻣـﻮر ﺧﯿﺮﯾـﻪ اﺳـﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ،ﺷﻨﺒـﻪ ۲۶ ،اﺳـﻔﻨﺪ در ﺟﻤـﻊ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع آراﻣﺶ ﺑﻬﺎری اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻃﺮح آراﻣﺶ ﺑﻬﺎری ﺑﺮای
ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ از  ۲۸اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ  ۱۴ﻓﺮوردﯾﻦ در ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ
اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  ۷ﻣﺤﻞ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ،
ﺣﺴﯿﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﺳﮑﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 ۵۰ﻧﻔﺮ از ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﺑﻮﻣﯽ و اﻋﺰاﻣﯽ از ﻗﻢ ﻣﺠﺮی ﻃﺮح آراﻣﺶ ﺑﻬﺎری
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اوﻗﺎف اﺳﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﻠﻐﺎن در ﻃﺮح
آراﻣﺶ ﺑﻬﺎری ،اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت و ﺳﻮاﻻت ﺷﺮﻋﯽ
اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ در ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ،ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی
ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ.
ﮐﺎروﻧﺪ اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎوره در ﺣﻮزه ﺧﺎﻧﻮاده و
ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﻣﺬﻫـﺒﯽ و اﺳـﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﯿـﺪ داﻧﺸﮕـﺎه در اﯾـﻦ ﺣﻮزهﻫـﺎ و
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺑﻘﺎع و اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن اﺳﺘﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﯾﺎم اﺳﺖ.
وی از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻏﺮﻓﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻘﺎع ﺧﺒﺮ داد و اﺑﺮاز ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻃﺮح آراﻣﺶ ﺑﻬﺎری ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی
ﺳﻼﻣﺖ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻧﯿﺎت واﻗﻔﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد.
ﮐﺎروﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل در راﺳﺘﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن در
اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ)ع( ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی و ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﺳﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ  ۲۰ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻧﻮروز  ۹۷ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻮر ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اوﻗﺎف اﺳﺘﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﻦ ﺗﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﻬﺘـﺮ اﻣﺎﻣﺰادﮔـﺎن واﺟﺐاﻟﺘﮑﺮﯾـﻢ در ﺷﻬـﺮ ﻫﻤـﺪان و ﭘﯿﺸﯿﻨـﻪ ﭘﺮﺑـﺎر

ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و وﻗﻒ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،از  ۵ﺗﺎ  ۱۰ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن
در ﻫﻤﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﻬﺎءاﻟﻤﻠﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺑﺰرگ و
ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮر ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
وﻗﻒ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺑﻬﺎءاﻟﻤﻠﮏ داﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اوﻗﺎف اﺳﺘﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺗﻮر ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ۲۰۱۸
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ،ﺳﺎل  ۹۷اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﺗﻮﺑﻮس اﯾﻦ ﺗﻮر ﻫﺮ
روز در ﻣﺤﻞ اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ)ع( آﻣﺎده ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﺑﺮﮔﺰاری وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل در ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺸﻦ ﺑﺰرگ  ۱۳رﺟﺐ و
ﻣﺮاﺳـﻢ ﺷﻬـﺎدت ﺣﻀـﺮت زﯾﻨـﺐ)س( و اﻣـﺎم ﻫـﺎدی)ع( در ﺑﺮﺧـﯽ ﺑﻘـﺎع و
اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﺮوه ﺳﺮود
ﻧﻮراﻟﻤﻬﺪی در اﯾﺎم ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ  ۱۳رﺟﺐ ۵ ،روز ﺑﺎ اﺟﺮای روزاﻧﻪ ۴
ﺳﺮود در اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ)ع( اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﮐﺎروﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ روﯾﺪاد ﻫﻤﺪان  ۲۰۱۸ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع وﻗﻒ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎری و آﻣﺎدﮔﯽ
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻬﺖ راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﺗﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ و آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ از ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ و ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت اﺳﺘﺎن از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ ﺷﺎﻫﺰاده ﺣﺴﯿﻦ)ع( و اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﺤﻤﺪ)ع( در ﻫﻤﺪان
در راﺳﺘﺎی روﯾﺪاد ۲۰۱۸
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان دارای  ۶اﻟﯽ  ۷ﺳﺮای
ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ اﺳﺖ اﻓﺰود :ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺮاﻫﺎی ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ اﺳﺘﺎن و ﺑﺮﮔﺰاری
ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻣﺎﻣﺰاده ﺷﺎﻫﺰاده ﺣﺴﯿﻦ)ع( و
اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﺤﻤﺪ)ع( در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺮاﻧﻘﺪر
اﻣﺎم ﻫﺎدی)ع( از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در روﯾﺪاد ﻫﻤﺪان ۲۰۱۸
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت از
دﯾﮕﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی اوﻗﺎف اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن  ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۲۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎرات در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻼﯾﺮ

اﺳﺖ.
اﻓﺘﺘﺎح  ۴دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه
ﮐﺎروﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن در ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺎﻟﯿﺰ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ۲۲ﻗﻠﻢ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﮐﻮی ﻗﻠﺐ ﺑﺮای
درﻣﺎﻧﮕﺎه اﻋﺘﻤﺎدﯾﻪ ۲ ،دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻬﺮ اﺳﺪآﺑﺎد و  ۲دﺳﺘﮕﺎه
دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺒﻮدرآﻫﻨﮓ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اوﻗﺎف اﺳﺘﺎن اداﻣﻪ داد:
اﻓﺘﺘﺎح  ۴دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع(
ﻣﻼﯾﺮ و ﺗﺠﻬﯿﺰ  ۲اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ،ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب و ﻓﮏ و ﺻﻮرت از ﻣﺤﻞ
ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺳﯿﻒ اﻟﺪوﻟﻪ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :از اﺑﺘﺪای ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری از ﻣﺤﻞ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺳﯿﻒ اﻟﺪوﻟﻪ
 ۳۳۶ﺑﯿﻤﺎر ﺻﺤﺐ اﻟﻌﻼج در ﻣﻼﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻟﯽ  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،در ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  ۱۲۰ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺨﺖ درﻣﺎن و  ۳ﻫﺰار و
 ۵۰۰ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ،ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎروﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪای اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺮواﻧﻪای ﯾﮑﯽ از
ﺑﯿﻤﺎرﻫﺎی ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج اﺳﺖ و در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎص ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان  ۳۳ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺮواﻧﻪای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ) ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان
ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺪارﻧﺪ( ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻓﺮد ﺣﺪود  ۱ﺗﺎ  ۱وﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﻤﮏ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود ۱۲ :ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن را ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس اﻋﺰام ﻧﻤﻮده و ﺣﺪود
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ  ۳۰ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻ ﺣﺎوی  ۴ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺮم ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی و ﻣﺎﻫﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ ،ﺑﺮﻧﺞ و… ﺑﻪ ارزش  ۵۰۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮدﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻗﻒ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﻬﺘﺮ و ﺟﺎ اﻓﺘﺎدهﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر اﻋﻼم در ﺻﺪا و
ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺮای وﻗﻒ ،ﺧﺎﻧﻮادهای ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﻮد در ﺷﮑﺮﯾﻪ ﻫﻤﺪان را

ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران وﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ
ﻣﺘﻮﻟﯽ اوﻗﺎف ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮای
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن
دﺷﻮار اﺳﺖ و ﻫﺮ

اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﮐﻤﮏ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﻣﺎ
ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﮐﺎری ﺑﺲ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

ﮐﺎروﻧﺪ در ﺧﺼﻮص ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺪارس ﻋﺎدی ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎ اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺛﺒــﺖ  ۱۳۵ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗــﺮدد در
ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
ﺟﺎﻣﻌﻪ :ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان از ﺛﺒﺖ
 ۱۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺮدد در ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در  ۱۱ﻣﺎه اﻣﺴﺎل
ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان” ،ﻣﺤﻤﺪ رودﺑﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۱۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﺮدد در ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ اﺳﺘﺎن در  ۱۱ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻓﺰود :ﭘﺎرﺳﺎل ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺮدد در ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺳﺘﺎن
ﻫﻤﺪان ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺮدد اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎرﺳﺎل
 ۱۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮدد در ﻣﺤﻮر ﻫﻤﺪان

– ﺗﻬﺮان)رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ( ﺑﺎ ﺛﺒﺖ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﺮدد ﺑﻮده
اﺳﺖ.

رودﺑﺎری اداﻣﻪ داد :ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ ،ﺳﺒﻘﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﺮدد  ۱۹درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ۶۶
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮدد ﺷﻤﺎر در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮدد ﻧﺎوﮔﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻋﺒﻮری ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺪت  ۱۶درﺻﺪ ﺑﻮده
اﺳﺖ.

وی ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮدد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺮﻋﺖ در
اﺳﺘﺎن اﺷﺎره و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﻌﺪاد  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۵۴ﻫﺰارو  ۳۰۲وﺳﯿﻠﻪ
ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ۳۴دورﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎل ﺛﺒﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

وﻗﻒ ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪای ﻫﻤﺪان
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان از وﻗﻒ ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن در
راﺳﺘﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪای ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻫﻤﺪان ﺑﺎ
ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان” و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در دﻓﺘﺮ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪای و ﻣﺸﮑﻼت درﻣﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﺑﻪ اداره ﮐﻞ اوﻗﺎف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
 2ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻌﻠﻮل ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  EBﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺮواﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪ
زﺧﻢﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﮐﺎروﻧﺪ ،رﺋﯿﺲ اﯾﻦ اداره
ﮐﻞ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد.

از آن ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﭘﯿﮕﯿﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪای ﺑﻮد و از ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺖ واﻗﻔﯿﻦ ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﺮای
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج ﮐﻤﮏﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران داﺷﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪای از ﺳﻮی
ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﯾﻢ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻗﺒﻞ از ﻓﻮت ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪای وﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
اﻣﺮوز آﻗﺎ و ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اوﻗﺎف ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻣﺮﺣﻮم
آﻧﻬﺎ رﺑﺎﺑﻪ ﺻﺎدﻗﯿﺎن؛ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪای ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎروﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺖ واﻗﻒ اﺟﺎره ﻣﻨﺰل ﺑﻪ
زوجﻫﺎی ﺟﻮان و ﻫﺪاﯾﺖ درآﻣﺪ آن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪای اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻤﺘﯽ از درآﻣﺪ آن ﻧﯿﺰ ﺻﺮف ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  60ﻣﺘﺮی در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن واﻗﻊ
ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز ارزش رﯾﺎﻟﯽ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اداره اوﻗﺎف اﺳﺘﺎن از ﻣﺤﻞ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪای
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﻤﺪان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ وﻗﻒ؛
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﻗﻒ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪای اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ وﻗﻒ و ﺗﺸﻮﯾﻖ واﻗﻔﺎن
ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨﺶ ﺑﻮد و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ وﻗﻒ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺷﺪﯾﻢ.

وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد ،اﺛﺮﮔﺬاری ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﭼﺮاﮐﻪ اﻣﺴﺎل وﻗﻒﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮐﺎروﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﻒ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ و ﻣﺴﺠﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﯿﺎز روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺪمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﻤﺪان
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪای ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ را درﮔﯿﺮ ﮐﺮده و
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم ﺧﯿﺮﯾﻦ در اﯾﻦ
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺑﺎ دﻋﻮت از ﺧﯿﺮﯾﻦ در راﺳﺘﺎی ﮐﻤﮏ
ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻠﮑﻪ
ﺟﺰو ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
زﻣﯿﻨﻪ ورود ﮐﺮده و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻋــﺰام ﺑﯿﻤــﺎران ﭘﺮواﻧــﻪای
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس از ﻣﺤﻞ
ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت
رﺋﯿﺲ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎران
ﭘﺮواﻧﻪای ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن از ﻣﺤﻞ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان” ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻮروزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در دﻫﻪ
وﻗﻒ اﻣﺴﺎل  21ﻧﻔﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻣﺤﻞ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺣﺎج ﺧﺴﺮو ﻣﯿﺮزا ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓﻪای در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺪارد،
اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓﻪای در ﺣﻮزه
درﻣﺎن ﻧﺪارد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ و ﺑﯿﻤﺎران  EBﯾﺎ
ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮواﻧﻪای در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ
ﺳﺎﻟﻪ
ﻣﻘﺪس
ﻣﻘﺪس
ﻣﺸﻬﺪ

اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ
در دﻫﻪ وﻗﻒ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺸﻬﺪ اوﻟﯽﻫﺎ از ﻣﺤﻞ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ
اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ
اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽروﻧﺪ و ﯾﺎ از آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ
آﻧﻬﺎ  15ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در دﻫﻪ وﻗﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی

ﻫﻤﻪ واﻗﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻃﻌﺎم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﯾﺎوران وﻗﻒ،
ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ وﻗﻒ ،دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا و… از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در دﻫﻪ وﻗﻒ اﺳﺖ.
ﻧﻮروزی
ﺧﯿﺎﺑﺎن
اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﺳﻪ ﻣﺒﻠﻎ

در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه »ﻫﻤﻪ واﻗﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ« در
ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ
ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻮدک ،ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ و ﻣﺸﺎوره دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
دﯾﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

