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سال بیست و دوم

صفحه 3

منافع مردم با تدبیر و حکمت
سامان پیدا میکند نه با اقتصاد شرطی

مطالبات شرکت مهان کاغذ تویسرکان
پیگیری میشود

صفحه 2

آیتا ...شعبانی در خطبه مکتوب جمعه همدان:

استاندار:

شهردار همدان در مالقات مردمی روز جمعه تأکید کرد:

هیچ مانعی سد راه
خدمت به شهروندان نیست

 ۸صفحه روزنامه قیمت ندارد بهاء چاپ 3000 :تومان

در مانور تخریب و انسداد معابر در سیالب مطرح شد:

شهرداری همدان رتبه نخست کشور در پدافند غیرعامل
صفحه 2

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی:

مشکل زیرساختی مخابرات
در  81روستا

مخابرات قولی برای
افزایش پهنای باند نمیدهد

ســــخنگوی کمیســــیون آمــــوزش مجلس
شــــورای اســــامی گفــــت :مشــــکل نبــــود
اینترنت در  81روســــتای همــــدان به دلیل
نبود زیرساختهای مخابراتی است.
به گــــزارش هگمتانــــه ،حجت
االســــام احمــــد حســــین
فالحی ...
صفحه 2

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان:

واگذاری  244قطعه زمین
برای احداث صنایع جدید

حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس:

پیگیری و اجرای 70پروژه ملی در همدان

افشاری :تحقق  80درصد تعهد اشتغال در شهرستان

بادامینجات :فرهنگسرای والیت برای الگوی کشوری شدن نیازمند حمایت است

صفحه 2

مدیرعامــــل شــــرکت شــــهرکهای صنعتــــی
اســــتان همدان با اعالم خبــــر انعقاد 244
قرارداد واگذاری زمین به ســــرمایهگذاران،
گفــــت :در این اراضــــی واحدهای صنعتی
جدید با تولیدات متنوع احداث میشود.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه ،محمدرضــــا
بادامــــی روز پنجشــــنبه اظهار
کــــرد 105 :هکتــــار از اراضی
شــــهر کهای صنعتــــی
استان ...

صفحه 2

در پی وضعیت سیاه ایالم

اعزام نیروی داوطلب درمانی همدان به ایالم
هگمتانه ،گروه خبر همـ ــدان :مدیرعامل جمعیت هالل
احمر اسـ ــتان همدان گفت :با قرار گرفتن سه شهرستان
اسـ ــتان ایالم ( ایـ ــوان ،چرداول و ایالم ) در شـ ــرایط سـ ــیاه
بـ ــا پیگیری و هماهنگـ ــی معاونت داوطلبـ ــان ،تعدادی از
پزشـ ــکان و پیراپزشـ ــکان داوطلب جمعیت هالل احمر
اسـ ــتان همدان به ایالم اعزام میشـ ــوند و تعدادی نیز در
استان به حالت آماده باش قرار میگیرند.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانه ،علـ ــی سـ ــنجربگی گفـ ــت :نیمی از
فوتیهای کشـ ــور طی روز پنجشـ ــنبه به سـ ــه شهرستان
ایوان ،چرداول و ایالم تعلق داشته است.
وی بیان کرد :برای اولین بار اسـ ــت که وزرات بهداشت در
شـ ــرایط کرونایی از جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی

ایران درخواسـ ــت نمـ ــوده که پزشــــکان و پیراپزشــــکان
داوطلب خـ ــود را بـ ــرای ارائه خدمــــات درمانی بــــه خارج از
استان اعزام کند.
سـ ــنجربگی مطـ ــرح کرد :بعـ ــد از بــــه وجود آمدن شــــرایط
کرونایـ ــی ،برای ارائه خدمـ ــات در تخصصهای مختلف در
شهرسـ ــتانهای اسـ ــتان ایالم ،این جمعیت در اســــتان
اقـ ــدام به فراخـ ــوان پزشـ ــکان و پیراپزشــــکان داوطلب و
متخصص کرده است.
وی بـ ــا بیان اینکه در این راسـ ــتا نیاز اســــت تا پزشــــکان
و پیراپزشـ ــکان داوطلـ ــب بـ ــرای اعــــزام پــــای کار باشــــند،
خاطرنشان کرد :از پزشکان عالقمندان به همکاری تقاضا
م یشـ ــود به معاونـ ــت داوطلبـ ــان جمعیت هــــال احمر

استان همدان و شــــعب تابعه مراجعه کنند و یا با شماره
 38236003تماس بگیرند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان در تشریح
این موضــــوع گفت :متخصــــص ریه ،متخصــــص عفونی،
متخصــــص داخلــــی ،متخصص طــــب اورژانس ،پزشـ ــک
عمومی ،کارشــــناس بیهوشــــی ،بهیار و پرســــتار از جمله
تخصصهایی هســــتند که خدمات آنها در این مأموریت
مورد نیاز است.
ســــنجربگی خاطرنشــــان کرد :شــــرایط از قبیل زمان اعزام
و تعداد روزهای اســــتقرار متعاقبا توســــط حوزه معاونت
داوطلبان اعالم خواهد شد.

طال و دیپلم افتخار مسابقه بین المللی نقاشی در دستان  3همدانی

هگمتانه ،گروه خبر همدان :سـ ــه نفر از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
استان همدان در مسـ ــابقه بینالمللی نقاشی «دستهای پاک ،نجاتبخش زندگی» دو
مدال طال و یک دیپلم افتخار کسب کردند.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،در مسـ ــابقه بینالمللی نقاشـ ــی با موضـ ــوع «دس ـ ـتهای پاک
نجاتبخش زندگی» که از طرف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان
رضوی با مشـ ــارکت دانشـ ــگاه علوم پزشـ ــکی مشـ ــهد و مرکز کنترل عفونت بیمارستان
دانشگاه ژنو سـ ــوییس بهعنوان مرکز همکار سازمان بهداشـ ــت جهانی در ایمنی بیمار
و با هدف فرهنگسـ ــازی در حوزه بهداشـ ــت فردی و جمعی طراحی و برگزار شد ،از استان
همدان سه نقاشی به عنوان برگزیده انتخاب شدند.
در این مسـ ــابقه بیش از  9هزار اثـ ــر از ایران و پنج قاره جهان و  27کشـ ــور به دبیرخانه این
مسابقه ارسال شد که از این تعداد یک هزار و  700اثر به مرحله پایانی راه پیدا کردند.
از این میان  350اثر در بخش ملی و بین المللی به عنوان برگزیده شـ ــناخته شدند که 100
اثر مربوط به بخش بینالملل و  250اثر مربوط به بخش ملی است.
بر همین اسـ ــاس سهم اسـ ــتان همدان در این مسابقه سـ ــه برگزیده بود؛ یسنا عمادی
اعظم  8سـ ــاله از مرکز فرهنگی هنری شیرینسـ ــو با مربیگری ستاره طاقتیاحسن نشان
طال و گلسـ ــا سراجی  9سـ ــاله از مرکز فرهنگی هنری شـ ــماره  3همدان با مربیگری شهرزاد

بیاتی نشــــان طال و نازنین قاســــمی  11ســــاله از مرکز فرهنگی هنری شــــماره یک همدان با
مربیگری سحر مرامی صاحب دیپلم افتخار شدند.
از آنجــــا کــــه یکــــی از مهمتریــــن راههــــای انتقــــال بیماریهایی چــــون کوویــــد  19از طریق
دستهاست این مسابقه تالش کرد تا شعار "دستهای پاک ،نجاتبخش زندگی" را که
یک شعار بینالمللی است در جامعه تبیین کند.

جناب آقای مهندس مهدی مرادحاصلی

عضو محترم هیأتمدیره و خزانهدار انجمن انبوهسازان مسکن استان همدان
مصیبت وارده را خدمت شما تسلیت عرض نموده برای آن مرحومه از درگاه خداوند متعال مغفرت ،برای شما و سایر
بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.
روزنامه هگمتانه

ش ــنبه
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استان

خبــر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
همدان:

صنوف فرهنگی تسهیالت
ارزان میگیرند

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان:

واگذاری  244قطعه زمین برای احداث
صنایع جدید

هگمتانه ،گروه خبر همدان :مدیرعامل شـ ــرکت شـ ــهرکهای صنعتی استان همدان با اعالم خبر
انعقاد  244قرارداد واگذاری زمین به سـ ــرمایهگذاران ،گفت :در این اراضی واحدهای صنعتی جدید
با تولیدات متنوع احداث میشود.

بـ ــه گزارش هگمتانه ،محمدرضا بادامی روز پنجشـ ــنبه اظهار کرد 105 :هکتار از اراضی شـ ــهرکهای
صنعتی استان در قالب قراردادهای یاد شده به سرمایهگذاران واحدهای تولیدی اختصاص یافته
است.
وی تصریح کرد :انعقاد این قراردادها نشـ ــان از تالش و همت مجموعه مدیریتی استان برای رونق
تولید و افزایش انگیزه برای سرمایهگذاری در این منطقه دارد.
مدیرعامل شرکت شـ ــهرکهای صنعتی همدان با بیان اینکه  31شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی

مصوب در استان ایجاد شــــده ،افزود :از این میزان  28مورد به بهرهبرداری رسیده و امکان استقرار
صنایع را دارند و سه شهرک نیز درحال آماده سازی برای بهره برداری است.
بادامی با بیان اینکه دولت زیرســــاختهای مورد نیاز را در شهرکهای صنعتی فراهم کرده است،
گفـ ــت :راهاندازی صنایع در شــــهرکها از لحــــاظ تأمین انشــــعاب آب ،برق و گاز بــــه صرفه و صالح
سـ ــرمایهگذاران اســــت زیــــرا در این مناطق هزینهها سرشــــکن شــــده و از نظر امنیت و سـ ــهولت
دسترسی به امکانات نیز به نفع مجریان طرحها است.

حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس:

پیگیری و اجرای 70پروژه ملی
در همدان
حسین افشاری :تحقق  80درصد تعهد اشتغال در شهرستان

بادامینجات :فرهنگسرای والیت برای الگوی کشوری شدن نیازمند حمایت است

هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :مدیـ ــرکل فرهنگ
و ارشاد اســــامی اســــتان همدان گفت :به زودی
تسـ ــهیالت ارزان در اختیار صنـ ــوف فرهنگی قرار
میگیرد.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،احمدرضـ ــا احسـ ــانی روز
پنجشـ ــنبه در آییـ ــن تجلیـ ــل از فعـ ــاالن صنعت
چاپ همدان با اشـ ــاره بـ ــه مشـ ــکالت اقتصادی
صنعت چاپ اسـ ــتان گفـ ــت :معافیـ ــت مالیاتی،
ارزش افـ ــزوده و تسـ ــهیالت ارزان قیمـ ــت برخی از
خواسـ ــتههای فعـ ــاالن این عرصه اسـ ــت که برای
تحقق آنها تالش میکنیم.
وی اظهـ ــار کـ ــرد :فعـ ــاالن عرصـ ــه چاپ بـ ــا وجود
مشـ ــکالت فـ ــراوان اقتصـ ــادی پای کار ایسـ ــتاده
و دلسـ ــوزانه چراغ واحـ ــد تولیدی خود را روشـ ــن
نگه داشـ ــتهاند کـ ــه این همت و تالش شایسـ ــته
قدردانی است.
وی بـ ــا اشـ ــاره بـ ــه مشـ ــکالت اقتصادی ناشـ ــی از
بیماری کرونا گفت :فعـ ــاالن صنف فرهنگی دچار
خســــارت و زیانهای بسیار شدهاند که امیدواریم
بتوانیم بخشـ ــی از مشکالت آنها را رفع کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اسالمی استان همدان
خاطرنشــــان کرد :سود و ارزش افزوده در مشاغل
فرهنگی پایین اسـ ــت و بـ ــدون یارانه و کمکهای
دولتی قادر به ادامه فعالیت نیستند.
احسـ ــانی از صنعـ ــت چـ ــاپ بـ ــه عنـ ــوان یکـ ــی از
زیرسـ ــاختهای مهم توسـ ــعه فرهنگـ ــی یاد کرد
و افـ ــزود :این صنعـ ــت مادر با بیشـ ــتر مؤلفههای
فرهنگـ ــی ماننـ ــد نشـ ــر کتـ ــاب ،اطـ ــاع رسـ ــانی و
مطبوعـ ــات ارتبـ ــاط مسـ ــتقیم دارد و نیازمنـ ــد
حمایت ویژه است.
وی به تقویت توان اتحادیــــه چاپخانه داران تأکید
کـ ــرد و گفت :از ظرفیـ ــت اتاق اصناف و سـ ــازمان
صنعـ ــت ،معدن و تجـ ــارت همدان بـ ــرای تقویت
این صنف باید اسـ ــتفاده کنیم تا گره گشای برخی
از مشکالت باشیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اسالمی استان همدان
با اشـ ــاره به ظرفیت خوب همـ ــدان در زمینه چاپ
افزود :در برخی موارد خألهــــای قانونی وجود دارد
که نیازمند بازنگری است.
احسـ ــانی با اشاره به پرداخت تسـ ــهیالت کرونا به
تعدادی از فعاالن عرصه فرهنگ و هنری اســــتان
یـ ــادآوری کرد ایـ ــن تسـ ــهیالت با سـ ــود  12درصد
پرداخت شد و مورد اقبال همه قرار نگرفت.
وی از انعقــــاد تفاهم نامه وزارت فرهنگ و ارشــــاد
اسـ ــامی با صنـ ــدوق کارآفرینـ ــی امید خبـ ــر داد و
گفت :بـ ــه زودی تسـ ــهیالت ارزان قیمت از محل
این تفاهنامه به صنوف فرهنگی اسـ ــتان به ویژه
صنایع چاپ و نشر پرداخت میشود.
بـ ــه نقل از ایرنـ ــا ،در این آیین که بـ ــا حضور جمعی
از چاپخانـ ــه داران و فعاالن فرهنگی برگزار شـ ــد از
برترینهای صنعت چاپ اسـ ــتان همدان تجلیل
به عمل آمد.

پیمانکار اخراجی
تجهیزات مخابراتی را میدزدید
هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همـ ــدان :فرمانـ ــده انتظامی
شهرستان همدان گفت :پیمانکار اخراجی شرکت
ایرانسـ ــل به واسـ ــطه سـ ــرقت تجهیـ ــزات مخابراتی
به دسـ ــت مأمـ ــوران کالنتـ ــری  19کـ ــوی فرهنگیان
شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش هگمتانه ،سـ ــرهنگ جمشـ ــید باقری روز
پنجشنبه اظهار کرد :مأموران کالنتری حین گشت
زنی به فردی که در حال دست کاری و سرقت باطری
دکل مخابراتی بود مشـ ــکوک شده و متهم با دیدن
مأموران از محل متواری شد.
وی اضافه کرد :متهم شناسـ ــایی ،دستگیر و به مقر
انتظامی منتقل شد و در اظهاراتش خود را به عنوان
پیمانکار اخراجی شرکت ایرانسل معرفی کرد.
فرمانـ ــده انتظامـ ــی شهرسـ ــتان همـ ــدان بـ ــا بیان
اینکه این سـ ــارق غیربومی اسـ ــت افـ ــزود :متهم در
بازجوییها به پنج فقره سرقت باطری دکل ایرانسل
در نقاط مختلف شهر همدان اعتراف کرد.
سرهنگ باقری ادامه داد :در بازرسی از محل اختفای
وی لباس پیمانکاری شـ ــرکت ایرانسـ ــل ،ابزار آالت
سرقت و باطریهای مسروقه کشف و ضبط شد.
وی گفت :متهم همچنین در بازجوییها عنوان کرد
که با همدسـ ــتی دوسـ ــتان قدیمی فعال در شرکت
ایرانسـ ــل اقدام به تخریب و قطع حسگر در ورودی
به سمت بازرسیها و سـ ــرقت آنها میکرد که حین
جابجایـ ــی باطریها توسـ ــط مأموران شناسـ ــایی و
دستگیر شد.

هگمتانـ ــه ،گروه خبر همـ ــدان :نماینده مـ ــردم همدان در
مجلس شورای اسالمی گفت :همدان به یک کارگاه بزرگ
تبدیل شـ ــده و بیش از  70پروژه ملـ ــی در حال پیگیری و
اجراست.
بـ ــه گـ ــزارش خبرنـ ــگار هگمتانـ ــه ،کارگـ ــروه اشـ ــتغال و
سـ ــرمایهگذاری شهرسـ ــتان ظهر پنجشـ ــنبه به ریاسـ ــت
فرمانـ ــدار همدان با حضـ ــور حاجی بابایـ ــی نماینده مردم
همـ ــدان در مجلـ ــس شـ ــورای اسـ ــامی ،مدیـ ــر کل دفتر
هماهنگی امور اقتصادی استانداری و تنی چند از مدیران
استان در فرهنگسرای کسب و کار والیت برگزار شد.
حمیدرضـ ــا حاجیبابایـ ــی در ایـ ــن کارگروه اظهـ ــار کرد :در
کشور ما ظرفیت بسیار باالی برای کسب و کار وجود دارد
و همواره گفتهام برای کسـ ــی که کار بلد باشـ ــد و پیگیری
کند در این مملکت کار کم نیست.
وی افـ ــزود :ما به دو شـ ــیوه به کسـ ــب و کار نگاه میکنیم
اول کسب و کارهای خرد و خانگی و دوم کسب و کارهای
کالن که در شـ ــهر ما ظرفیت باالیی در هر دو زمینه وجود
دارد.
نماینده مردم همدان در مجلس شـ ــورای اسالمی با بیان
اینکه شـ ــهر همـ ــدان به دلیـ ــل موقعیت خـ ــود ظرفیت
ویژهای دارد ،گفت :کسـ ــب و کار تنها مربـ ــوط به اداره کار
نمیشـ ــود و باید همه مدیران و دستگاهها در موضوع کار
ورود کنند.

 پروژه بزرگ مر غ الین در همدان اجرا میشود
حاجیبابایی خاطرنشـ ــان کرد :به دنبـ ــال  12پروژه بزرگ در
شـ ــهر همدان هسـ ــتیم با وزارت دفاع صحبـ ــت کردهایم
پـ ــروژه بزرگ مـ ــرغ الین که  17سـ ــال پیش بنـ ــده پیگیری
کردهام در همدان ایجاد شود.

وی با بیان اینکه به دنبال رشـ ــد کسـ ــب و کار در همدان
هسـ ــتیم ،بیان کرد :پاالیشـ ــگاه نفـ ــت  2هفتـ ــه آینده در
همدان افتتـ ــاح خواهد شـ ــد همچنیـ ــن پروژههای بزرگ
کسـ ــازی ،شـ ــهرک کیف و کفش و شـ ــهرک سـ ــیر
الستی 
که در کنار آنها بیش از  70نوع شـ ــغل مختلف به وجود
خواهد آمد.
رئیـ ــس کمیسـ ــیون برنامـ ــه و بودجـ ــه مجلس شـ ــورای
اسـ ــامی عنوان کـ ــرد :همچنین گاوداری  6هزار رأســــی در
قهاونـ ــد در حال ایجاد اسـ ــت که مهاجرت ایـ ــن منطقه را
به شـ ــدت معکوس کرده و در کنـ ــار آن  40پروژه دیگر نیز
ایجاد خواهد شد.
حاجیبابایی با بیان اینکه طی چند روز گذشـ ــته  3معاون
وزیر در همدان حضور داشـ ــتند ،گفت :با معاون وزیر راه
پیگیر وصل راه آهن مالیر و سنندج به همدان بودیم که
این حرکت اوج اشتغال را در همدان ایجاد خواهد کرد.
 با طـ ــرح جامع بیش از هـ ــزار هکتار بـ ــه محدوده
شهر همدان اضافه خواهد شد
وی افـ ــزود :همچنین پیگیـ ــر طرح جامع شـ ــهری همدان
هسـ ــتیم که بیش از یک هـ ــزار و  500هکتـ ــار به محدوده
شهر همدان اضافه خواهد شد و این طرح در کنار کاهش
قیمت مسـ ــکن با ایجاد مسـ ــکن جدید بیش از  3هزار و
 500شغل ایجاد میکند.
وی با بیـ ــان اینکه تمـ ــام طرحهای ملـ ــی در همدان فعال
هسـ ــتند ،بیـ ــان کـ ــرد 104 :میلیـ ــارد تومـ ــان به حسـ ــاب
پروژههای بیمارسـ ــتان اکباتـ ــان 30 ،میلیارد به حسـ ــاب
مرکز ملی سرطان و  8میلیارد به حساب پل سردار شهید
همدانی واریز شده تا زودتر این پروژهها به سمت تکمیل
شدن حرکت کنند.
نماینـ ــده مردم همـ ــدان در مجلس شـ ــورای اسـ ــامی با

تسلیت به خانوادههای شهدای سالمت همدان گفت:
دولـ ــت باید در این موقعیت حسـ ــاس تمـ ــام هزینههای
درمانی کرونا را بپذیرد.
حاجیبابایی خاطرنشان کرد :ما هیچ اولویتی باالتر از جان
مردم نداریم و این زیبنده نیسـ ــت بیماری برای عدم توان
پرداخت هزینـ ــه یک آمپول ،قـ ــرص و تعویض خون جان
خود را از دست بدهد.

 فرماندار همدان :تحقق  80درصد تعهد اشتغال
در شهرستان
فرماندار همـ ــدان نیز گفت :فرهنگسـ ــرای کسـ ــب و کار
والیت در نوع خود در کشـ ــور بینظیر بـ ــوده و باید تعداد
بیشتری از این نوع فرهنگسراها در شهر ایجاد کنیم.
حسین افشـ ــاری اظهار کرد :در گام نخست  500میلیون
تومان برای تسـ ــهیالت به افرادی که در این فرهنگسـ ــرا
آموزش میبینند اختصاص دادهایم.
فرماندار همدان با بیان اینکه باید بر اشـ ــتغال به کار افراد
آموزش دیـ ــده به خوبی نظارت شـ ــود ،گفـ ــت :حمایت از
افرادی که مشـ ــاغل خرد و خانگی را آموزش میبینند باید
به صورت ویژه توسط دستگاههای مختلف انجام شود.
افشـ ــاری خاطرنشـ ــان کرد :باید بتوانیم تسهیالت خوبی
را به این افراد برای ایجاد اشـ ــتغال پرداخت کنیم تا از این
طریق به درآمد پایدار برسند.
وی با اشـ ــاره بـ ــه بازاریابـ ــی بیان کـ ــرد :محصوالتـ ــی که در
فرهنگسـ ــرای کسـ ــب و کار والیت تولید میشود باید به

هیچ مانعی سد راه خدمت به شهروندان نیست

شهری اسـ ــت امکان دیدار چهره به چهره با شهروندان
و مراجعین وجود ندارد بنابرایـ ــن در این دوره مدیریت
شهری طی سـ ــه سـ ــال اخیر همواره از ایام تعطیل برای
پاسخگویی به سواالت و درخواستهای اهالی مناطق
شهر همدان بهره برده ایم.
وی تصریـ ــح کرد :کمک به حل مشـ ــکالت و مسـ ــائل
مـ ــردم معـ ــروف مهمی اسـ ــت که ایـ ــن امر سـ ــرلوحه

همکاران بنده در مجموعه بزرگ شــــهرداری همدان به
شمار میرود.
شهردار همدان خاطرنشان کرد :برنامه مالقات عمومی
در حال حاضر با حفظ اصول بهداشـ ــتی و فاصله گذاری
اجتماعـ ــی و مراقبتهـ ــای خـ ــاص و با حضـ ــور مدیران
مناطق و مدیران سـ ــتادی در قالب هیأت کارشناسی و
اجرایی انجام میشود.

در مانور تخریب و انسداد معابر در سیالب مطرح شد:

شهرداری همدان
رتبه نخست کشور در پدافند غیرعامل
هگمتانه ،گروه خبر همدان :به همت معاونت خدمات
شـ ــهری شـ ــهرداری و با اقـ ــدام سـ ــتاد مدیریـ ــت بحران
شـ ــهرداری همـ ــدان ،مانـ ــور آمادگـ ــی در برابـ ــر تخریب و
انسـ ــداد معابر شـ ــهر با حضور مدیران استانی و مدیران
اجرایی شهرداری همدان در تاالر قرآن برگزار شد.
به گزارش هگمتانه ،در این مانور چالشهای قبل ،حین
و پـ ــس از وقوع سـ ــیالب مورد ارزیابی و آزمـ ــون مناطق و
معاونتها قرار گرفت.
همچنیـ ــن بررسـ ــی پیـ ــش نیازهـ ــا و اقدامـ ــات و تأمین
امکانات لجستیکی نقاط مستعد بحران مورد نقد و نظر
قرار گرفت.
دسـ ــتورالعملهای پدافنـ ــد غیرعامـ ــل و آمادگـ ــی و نیز
پشـ ــتیبانی نیروهای خدمات رسان در سـ ــوانح از جمله
برنامههای انجام شده در این مانور بود.
در جریان این مانور مدیرکل پیشگیری و مقابله با بحران
استان همدان گفت :اقدامات هوشمندانه و قابل دفاع
شـ ــهرداری همدان بـ ــرای مقابله با بحران این شـ ــهر را به
عنوان سرآمد شهرهای کشور معرفی کرده است.
علیمـ ــردان طالبـ ــی خاطرنشـ ــان کـ ــرد :رفتـ ــار حرفهای و
اقدامـ ــات مناسـ ــب شـ ــهرداری همـ ــدان در بحرانهای
پشت سـ ــر گذاشـ ــته شـ ــده موجب انتخاب همدان به
عنوان دبیرخانه شـ ــهرهای تاب آور کشـ ــور شد که مایه
افتخار است.
وی همچنین افزود :شـ ــهرداری همدان ضریب ایمنی را
در کیفیت زندگی شهروندان ارتقاء داده است.
مدیـ ــرکل پدافند غیرعامل اسـ ــتان همـ ــدان هم در این
مانـ ــور تصریح کرد :میـ ــزان آمادگـ ــی و واکنشهای مؤثر
مجموعـ ــه مدیریـ ــت شـ ــهری و اداره پدافنـ ــد غیرعامل
شـ ــهرداری همـ ــدان در سـ ــالهای اخیـ ــر موجب شـ ــد

رفتار حرفهای و اقدامات مناسب شهرداری همدان در
بحرانهای پشت سر گذاشته شده موجب انتخاب
همدان به عنوان دبیرخانه شهرهای تاب آور کشور شد
که مایه افتخار است.

شهرداری همدان در ارزیابیهای کشوری به عنوان شهر
برتر در پدافند غیرعامل شناخته شود.
پورحسینی افزود :رئیس ستاد مدیریت پدافند غیرعامل
کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
با ابالغ تقدیر نامه رسمی ضمن قدردانی از زحمات شهردار
همدان و تالشهای خانم بیتا روحی به عنوان مسـ ــوول
پدافنـ ــد غیرعامل شـ ــهرداری همـ ــدان برتری شـ ــهرداری
همدان را تأیید کرده است.
شـ ــهردار همدان هم در جمع بندی موضوعات افزود :از
ابتدای مسـ ــوولیت خطیر خدمت گذاری به شهروندان،
با تشـ ــکیل جلسـ ــات متعدد چشـ ــم انـ ــداز تخصصی و
اساسـ ــی برای رفـ ــع آسـ ــیبها در مواقع بحران ترس ـــیم
کردیم.
عبـ ــاس صوفی ادامه داد :توسـ ــعه اقدامـ ــات زیربنایی،
گسـ ــترش آگاهـ ــی بخشـ ــی و آمـ ــوزش منابع انسـ ــانی،
تدویـ ــن و پیشبینـ ــی بودجههـ ــای حرف ـ ـهای مختص
پدافنـ ــد غیرعامـ ــل و چندین نشسـ ــت شهراندیشـ ــی
اختصاصی و توسـ ــعه زیرسـ ــاختهای فناورانه از جمله
اقداماتی است که شهرداری همدان برای رفع آسیبها
و آسـ ــایش مردم همـ ــدان در مخاطـ ــرات طبیعی در نظر
گرفته است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر
هم گفت :مجموعـ ــه اقدامات انجام شـ ــده در این دوره

 ابـ ــرار خرم :همپوشـ ــانی فعالیت های شـ ــهرداری
با دیگر نهادهای مسـ ــؤول راهگشـ ــای مشـ ــکالت
کسب و کار است
معاون مالی و امور اقتصادی شهرداری همدان هم در این
جلسه ضمن ابراز خرسندی از روند پیگیری های سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری در جهت ترویج
فرهنگ کسب و کار در شــــرایط کنونی گفت :همپوشانی
شهرداری با اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و صندوق
کارآفرینــــی امیــــد میتواند راهگشــــای بخش عمـ ــده ای از
مشکالت پیش روی فعاالن باشد.
رضا ابرار خرم تاکید کرد :در شــــرایط کنونــــی هر امری که به
جریان ســــازی و پویایی اقتصاد شــــهر کمک کند مقدس
است.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی:

شهردار همدان در مالقات مردمی روز جمعه تأکید کرد:

هگمتانه ،گروه خبر همدان:
عبـ ــاس صوفـ ــی؛ شـ ــهردار
همدان روز جمعه در مالقات
بـ ــا شـ ــهروندان مناطق یک
و دو شـ ــهر همـ ــدان گفـ ــت:
رخدادهایـ ــی نظیـ ــر کرونـ ــا و
مشابه آن «به شـ ــرط رعایت
الزامات بهداشـ ــتی مصوب
سـ ــتاد پیشـ ــگیری از کرونا»
نمیتوانـ ــد مانـ ــع از ارایـ ــه
خدمات به شهروندان شود.
به گزارش هگمتانه ،شهردار
همـ ــدان افزود :در راسـ ــتای انجـ ــام وظیفه نبایـ ــد بهانه
تراشی کنیم بنابراین میتوان هم مراجعات شهروندان
را پاسـ ــخ داد و هم شیوه نامههای تعیین شده را رعایت
کرد.
صوفـ ــی در ادامـ ــه بـ ــا بیـ ــان چنـ ــد نمونـ ــه از انتظـ ــارات
شـ ــهروندان اظهار کرد :در ایام هفته معموال امور اداری
و جلسـ ــات پیاپی که همه در راسـ ــتای وظایف مدیریت

خوبی به بازار عرضه شود و در ابتدا بازاریابی باید در دستور
کار قرار گیرد.
فرمانـ ــدار همدان عنوان کرد :همــــدان میتواند به عنوان
الگوی کسب و کار در کشور مطرح شود.
فرماندار همدان بیان کرد 80 :درصد تعهد ا شــــتغال
شهر سـ ــتان در سـ ــال جـ ــاری تا کنــــون محقق شــــده
است.
فرماندار همدان با بیان اینکه تعهد اشــــتغال شهرستان
در سـ ــال جاری  6هزار و  296نفر تعیین شده است گفت:
تـ ــا کنون طبـ ــق آخرین آمار ســــامانه رصد  5هــــزار و  19نفر
اشـ ــتغال به ثبت رسیده است و  80درصد تعهد اشتغال
شهرستان تا کنون محقق شده است.
حسین افشـ ــاری افزود :از اشتغالهای جدید ایجاد شده
در سـ ــال جاری  3هزار و  600نفر بیمه شــــده اجباری جدید
هستند که معادل  72درصد اشتغال ایجاد شده در سال
جاری است.
 بادامینجات رئیس کمیسـ ــیون برنامه و بودجه
شـ ــورا :فرهنگسـ ــرای والیت بـ ــرای الگوی کشـ ــوری
شدن نیازمند حمایت است
رئیس کمیسـ ــیون برنامه ،بودجه و مالی شورای اسالمی
شـ ــهر همدان نیز با اشـ ــاره به فرهنگســــرای والیت اظهار
کرد :ایـ ــن مجموعه نیاز به حمایتهای بیشــــتر مدیران و
مسـ ــؤوالن دارد تا شهر همدان به عنوان الگوی کسب و
کار در کشور مطرح شود.
حمیـ ــد بادامـ ــی نجات افـ ــزود :نــــگاه ما در فرهنگســــرای

کســــب و کار والیت به ســــمت دانشآموزان نیز حرکت
کرده و اولین مدرسه کســــب و کار را امسال با حضور 65
دانشآموز ایجاد کردهایم.
وی با بیان اینکه مشاغل خرد و خانگی نیاز به تسهیالت
دارنــــد ،گفت :دغدغــــه اصلی کســــانی که اینجـ ــا آموزش
میبیننــــد دریافــــت تســــهیالت بــــرای شــــروع کار بوده و
مشــــکالت اکثر آنها با مبالغ اندکی از  10تا یکصد میلیون
تومان رفع میشود.
عضو شــــورای اسالمی شهر همدان عنوان کرد :ایجاد یک
تفاهم نامه با صندوق کارآفرینی امید میتواند بسـ ــیاری از
مشکالت را حل کند.

شایسـ ــته تقدیر اسـ ــت اگر چه مدیران ما بـ ــه این میزان
بسنده نکرده و همواره اطالعات و امکانات خود را به روز
رسانی میکنند.
کامران گـ ــردان در پایـ ــان تأکید کرد :همدلـ ــی و همراهی
شـ ــورای شـ ــهر با مجموعه شـ ــهرداری همدان در جهت
تحقق شهر ایدهآل همواره جاری است.

مشکل زیرساختی مخابرات در  81روستا
مخابرات قولی برای افزایش پهنای باند نمیدهد

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همدان :ســــخنگوی
کمیسـ ــیون آموزش مجلس شورای اسالمی
گفت :مشـ ــکل نبود اینترنت در  81روستای
همـ ــدان بـ ــه دلیـ ــل نبـ ــود زیرســــاختهای
مخابراتی است.
به گـ ــزارش هگمتانه ،حجت االســــام احمد
حسـ ــین فالحی در خصوص مشــــکالت شبکه شاد در
فضای مجازی و اینکه در  81روســــتای همدان اینترنت
نیسـ ــت اظهار کرد :بخشـ ــی از مشــــکالت برنامه شــــاد
سراسری و مربوط به کل کشور است و بخش دیگر نیز
مربوط به استان همدان است.
وی افـ ــزود :یکی از علـ ــل نبود اینترنت در  81روســــتای
همـ ــدان مشـ ــکل زیرسـ ــاخت مخابــــرات ،فرســــودگی
تجهیزات ،عدم تأمین بودجه و ابزار است.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :در تالشیم این مشکل را با مدیر کل آموزش و
پرورش استان و فرماندار همدان حل کنیم اما مشخص

نیست این مسأله چه زمان حل شود.
فالحی با اشاره به اینکه شبکه شاد ظرفیت
استفاده این تعداد دانشآموز را در ساعت
مشخصی ندارد گفت :برای حل این مشکل
باید عالوه بر شبکه شاد از شبکههای دیگر
آموزشی کمک بگیریم.
وی با ابراز تأســــف از وضعیت حواشــــی شهر همدان و
اینکه در برخی روســــتاهای اســــتان آنتن دهی اینترنت
وجــــود ندارد ،خاطرنشــــان کــــرد :باید در ایــــن مکانها
پهنــــای باند را زیــــاد کنیم که تاکنون مخابــــرات قولی در
این زمینه به ما نداده است.
نماینده مــــردم همدان و فامنین در مجلس شـ ــورای
اســــامی تصریح کرد :عالوه بر مشکل اتصال اینترنت
بــــرای درس خواندن دانشآمـ ــوزان در فضای مجازی،
مساله دیگر حضور نداشــــتن دانشآموزان در شبکه
شــــاد اســــت که باید در این زمینــــه خانوادهها نظارت
بیشتری داشته باشند.

 265پرونده تخلف در نهاوند رسیدگی شد

هگمتانه ،گروه شهرستان :رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهاوند از رسیدگی به  265پرونده تخلف
در نهاوند خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،قاسـ ــم بازدار اظهار کرد :از ابتدای مهرماه تاکنون  265پرونده در حوزههای کاال
و خدمات ،،قاچاق کاال و ارز و بهداشت و درمان که تخلفاتی را مرتکب شده بودند از سوی این اداره
مورد رسیدگی قرار گرفتهاند.
وی به تشـ ــریح پروندهها پرداخت و افزود :طی این مدت در حـ ــوزه کاال و خدمات  146پرونده مورد

شـــنبه
رسـ ــیدگی قرار گرفت که مجموعا به  600میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند که تمام جریمهها
وصول شدهاند.
رئیـ ــس اداره تعزیرات حکومتی نهاوند افزود :در حوزه قاچاق کاال و ارز نیز  18پرونده برای متخلفین
تشـ ــکیل شـ ــد که تمام آنها به نتیجه رسـ ــیده و مجموعا برای آنها  4میلیارد ریال جزای نقدی صادر
شده است.
وی افزود :در بخش بهداشـ ــت و درمان نیز  101فقره پرونده تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت که

 90درصد آنها به نتیجه رسـ ــیده اسـ ــت .بازدار افزود :در حوزه قاچاق کاال پرونده کشف  21تن سویا
که به این اداره ارسـ ــال شده بود مورد رسیدگی قرار گرفت که به جزای نقدی محکوم شد و محموله
کشف شده نیز در شبکه توزیع گردید.
وی در رابطه با لزوم رعایت اصول بهداشـ ــتی گفت :شـ ــاخصهای ما در مورد اصول بهداشتی زدن
ماسـ ــک و ضد عفونی کردن توسط اصناف و رانندگان تاکسـ ــی است که در صورت عدم رعایت آن
مطابق قانون برخورد میشود.

مجلس بوده است.
اسـ ــتاندار همدان در ادامه از پروژه قطعه چهارم باند دوم
محور تویسـ ــرکان بـ ــه کنگاور بازدیـ ــد کرد ،این پـ ــروژه روز
چهارشـ ــنبه مورد بازدید خیراهلل خادمی ،معاون وزیر راه و
شهرسازی قرار گرفت ،روز پنجشـ ــنبه استاندار همدان بر
زیر بار ترافیک قرار گرفتن این محور تا اوایل آذر ماه تأکید
کرد و گفت :عالئم ایمنی در راستای ایمنسازی جاده برای
تردد هر چه سریعتر نصب شود.
پروژه سوم که استاندار همدان و نماینده مردم تویسرکان
در خانـ ــه ملت رونـ ــد اجرایی آن را مورد بررسـ ــی قرار دادند
و پای سخنان سـ ــرمایهگذار آن نشسـ ــتند ،پروژه در حال
احداث مهان کاغذ محسن زارعی است.
طبق گفته سـ ــرمایهگذار شـ ــرکت مهان کاغذ؛ پیشرفت
فیزیکی این پروژه  80درصد اسـ ــت و بـ ــرای طرح اولیه 46
میلیارد و  500میلیون تومان اعتبار دیده شده است.
بانک صنعـ ــت  24میلیارد تومان تسـ ــهیالت را پرداخت
کرده بـ ــر همین اسـ ــاس  90درصد ارز مورد نیـ ــاز خریداری
شـ ــده و مبلغ  22میلیـ ــارد و  500میلیون تومـ ــان در تعهد
سـ ــهامداران بوده که مبلـ ــغ تعهد خود را سـ ــرمایهگذاری
کردند.
تا سـ ــه مـ ــاه آینـ ــده کل ماشـ ــین آالت وارد م یشـ ــود این
سـ ــرمایهگذار  20میلیـ ــارد تومـ ــان بـ ــا توجـ ــه بـ ــه افزایش

آمادگی  83نیروی راهداری مالیر در طرح زمستانی
را یکی از مهمترین اقدامات برشـ ــمرد و گفـ ــت :از ابتدای
امسـ ــال تاکنون حدود یک میلیـ ــارد و  126میلیون تومان
اعتبار در حوزه مرمت ابنیه فنی و پلهای این شهرستان
هزینه شد که سیل سال گذشته بیشترین خسارت را به
این حوزهها وارد کرد.
صفویزاده اظهار کـ ــرد :از این میزان بیش از  299میلیون
تومان برای مرمت ابنیه خسـ ــارت دیده از سیل سال 98
هزینه شد و همچنین بیش از  240میلیون تومان آن برای
اجـ ــرای عملیات مرمـ ــت ،تنقیه و تنظیم بسـ ــتر ابنیه فنی
راههای حوزه شهرستان مالیر هزینه شد که همچنان این
اقدامات ادامه دارد.
رئیـ ــس اداره راهـ ــداری و حمـ ــل و نقـ ــل جـ ــادهای مالیـ ــر
هزینهکـ ــرد  140میلیـ ــون تومان بـ ــرای مرمت پـ ــل زنگنه
پاییـ ــن 168 ،میلیون تومـ ــان برای تعمیرات اساسـ ــی پل
گردنه عشاق و  70میلیون تومان برای نصب هندریل پل
حسین آبادشاملو را از دیگر اقدامات برشمرد.
به نقـ ــل از ایرنا ،صفویزاده یادآور شـ ــد :افزون بر این 820
میلیون تومان نیز برای اجـ ــرای عملیات تنقیه ،تعمیر آب
روها و پلهای کوچک ،آببندی سطح و تعمیر آبچکان
در سطح محورها هزینه شد.
شهرستان مالیر دارای حدود یک هزار کیلومتر راه است.

بیمارستان امام حسین(ع) مالیر
به پنج تخت مراقبتهای ویژه مجهز شد
هگمتانـ ــه ،گروه شهرسـ ــتان :پنج تخت آی.سـ ــی.یو ویژه
بیماران مبتال به کووید  19بـ ــا پیگیری نماینده مردم مالیر
از محل منابع ملی اختصاص و به بیمارستان امام حسین
(ع) این شهر اضافه شد.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه نماینده مـ ــردم مالیـ ــر در مجلس
شورای اسالمی شـ ــامگاه چهارشنبه گذشته در این آیین
اظهـ ــار کرد :بـ ــرای خرید ایـ ــن تجهیزات  10میلیـ ــارد تومان
هزینه شـ ــد تا در این شـ ــرایط خدمات بهتری بـ ــه بیماران
مبتال به کووید  19ارایه شود.
حجت االسـ ــام احد آزادیخـ ــواه افزود :در جلسـ ــه اخیر با
معاون درمان وزیر بهداشـ ــت و درمان ،چند درخواسـ ــت
اصلی بـ ــرای مدیریت بهتر ویـ ــروس کرونا و تجهیز بخش
تهـ ــای ویژه بیماران مبتال داشـ ــتیم کـ ــه موفق به
مراقب 
اخذ تجهیزات یک بخـ ــش ویژه بیماران مبتال به کووید 19
شدیم.
رئیس مجمع نمایندگان اسـ ــتان همـ ــدان بیان کرد :این
تجهیـ ــزات هم اکنـ ــون در بیمارسـ ــتان امام حسـ ــین(ع)
تجهیز شد و بخش مراقبتهای ویژه با پنج تخت بستری
مجهز به امکانـ ــات تنفس مصنوعی و پمـ ــپ تزریق دارو
مطابق با استانداردهای بینالمللی است.
حجـ ــت االسـ ــام آزادیخـ ــواه گفـ ــت :همچنین دسـ ــتگاه
سی.تی.اسـ ــکن برای بیمارسـ ــتانهای امام حسین(ع) و
مهر مصوب شـ ــد تا بهروز رسـ ــانی و سی.تی.اسکن جدید
وارد شهرستان شـ ــود که به زودی این اتفاق مهم خواهد
افتاد.
وی تکمیل اورژانس بیمارسـ ــتان امام حسین(ع) را یکی
از اولویتهای مهم در بخـ ــش درمانی عنوان کرد و ادامه
داد :مصمم هسـ ــتیم این طـ ــرح بهزودی بـ ــه بهرهبرداری
برسـ ــد و هم اکنـ ــون عملیـ ــات اجرایی آن به سـ ــرعت در
دست اجرا است.
نماینـ ــده مردم مالیر در مجلس شـ ــورای اسـ ــامی گفت:
قرار اسـ ــت مرکز آنژیوگرافی نیز در یکی از طبقات اورژانس
اجرایی شـ ــود کـ ــه در این رابطـ ــه قراردادهای رسـ ــمی برای
تجهیز این مرکز امضا شده است.
حجت االسـ ــام آزادیخواه افزود :به دنبـ ــال راهاندازی مرکز

شهرستان

تولید ماسک
در  3کارگاه تولیدی تویسرکان

مطالبات شرکت مهان کاغذ
تویسرکان پیگیری میشود

هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :رئیس اداره راهداری و حمل
و نقـ ــل جـ ــادهای مالیر گفـ ــت :از هـ ــم اکنـ ــون  83نیروی
راهداری آمادگی الزم برای آغاز طرح زمستانی از نیمه آذرماه
را به صـ ــورت شـ ــبانهروزی دارند و در پنـ ــج راهدارخانه این
شهرستان استقرار پیدا میکنند.
به گـ ــزارش هگمتانه ،سیداسـ ــماعیل صفـ ــویزاده اظهار
کرد :در این راستا  43دستگاه خودروی سبک و سنگین
در طـ ــول اجرای طـ ــرح زمسـ ــتانی تجهیز شـ ــده اسـ ــت و
کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
وی افـ ــزود :چهار هزار تن ماسـ ــه و  2هزار نمـ ــک برای طرح
زمسـ ــتانی مالیر ذخیره و در طول محورها برای اسـ ــتفاده
مسافران در صورت ضرورت ذخیره شده است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای مالیر با اشـ ــاره
به آمادگـ ــی راهدارخانههای آورزمان ،یونـ ــس ،گردنه زاغه،
زنگنه و مرکز اداره بیان کرد :در این طرح گشـ ــت مکانیک
سیار در محورهای ارتباطی فعال است و به مردم خدمات
ارایه میدهد.
صفـ ــویزاده ادامـ ــه داد :بـ ــه منظـ ــور رفـ ــاه حـ ــال بیشـ ــتر
شـ ــهروندان شـ ــمارههای  141و  33348033بـ ــه صورت
شـ ــبانهروزی آماده پاسخگویی به مردم اسـ ــت و هرگونه
مواردی را میتوانند گزارش دهند.
وی مرمـ ــت و بازسـ ــازی ابنیه فنی و پلهای آسـ ــیبدیده
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خبــر

استاندار:

هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :اسـ ــتاندار همدان با تأکید بر
پیگیری مطالبات سرمایهگذار شرکت مهان کاغذ گفت:
امیدواریم که اردیبهشت سـ ــال آینده شاهد افتتاح این
شرکت باشیم.
به گزارش هگمتانه ،ظهر پنجشنبه سید سعید شاهرخی
اسـ ــتاندار همدان ،با حضور نماینده مردم تویسـ ــرکان در
مجلس ،فرماندار و مسـ ــووالن اسـ ــتانی و شهرسـ ــتانی از
پروژ ههـ ــای عمرانی و تولیـ ــدی این شهرسـ ــتان از نزدیک
بازدید کرد.
اسـ ــتاندار همدان ابتدا با حضور بر پروژه در حال ساخت
سـ ــد خرمرود روند اجرای این پروژه را جویا شد؛ پروژه سد
خـ ــرمرود پس از پیگیـ ــری و قرار گرفتـ ــن در ردیف بودجه،
سـ ــال  96عملیات اجرایی آن توسـ ــط بخـ ــش خصوصی
آغاز شـ ــد ،این پـ ــروژه در حـ ــال حاضر بیـ ــش از  35درصد
پیشـ ــرفت فیزیکی دارد ،سد خرمرود با  170نیروی انسانی
و به کارگیری  70دستگاه ماشین آالت با هدف تأمین آب
شرب و کشاورزی این منطقه در حال احداث است.
طبق اذعان مسووالن مربوطه ،پرهزینهترین بخش سد،
سـ ــامانه آببندی عنوان شـ ــده که در حـ ــال حاضر از 65
درصد پیشـ ــرفت برخوردار اسـ ــت ،تالش بر این است که
طی یک سـ ــال آینده آبگیری شود ،گشایش اعتباری برای
این پروژه بـ ــا حمایتهـ ــای نماینده مردم تویسـ ــرکان در
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آنژیوگرافی مالیر هسـ ــتیم و تا پایان امسال تجهیزات این
مرکز نیز تحویل خواهد شد.
وی یادآور شـ ــد :در سالهای گذشـ ــته انقالب عظیمی در
حوزه بهداشـ ــت و درمان این شهرسـ ــتان اتفاق افتاد که
حمایتهای دولت در این زمینه قابل قدردانی است.
مدیر شـ ــبکه بهداشـ ــت و درمان مالیر نیز بیـ ــان کرد :در
حال حاضر در بیمارسـ ــتان امام حسـ ــین(ع) سه بخش با
 60تخت و در بیمارستان دکتر غرضی نیز سه بخش با 60
تخت برای بیماران بستری مبتال به کووید  19تجهیز شده
است.
محسن ترکاشـ ــوند ادامه داد :با اضافه شدن بخشهای
جدیـ ــد ،هـ ــم اکنـ ــون پنـ ــج بخـ ــش در بیمارسـ ــتان امام
حسـ ــین(ع) برای بیمـ ــاران مبتال به کوویـ ــد  19اختصاص
یافته و در روزهای گذشـ ــته نیز بیمارسـ ــتان دکتر غرضی
به طـ ــور کامل برای درمـ ــان بیماران مبتال بـ ــه این بیماری
اختصاص یافت.
وی بیان کـ ــرد :با توجه به کمبود اکسـ ــیژن بـ ــرای بیماران
مبتال به کووید  ،19بهتازگی یک دستگاه اکسیژنساز برای
تأمین اکسـ ــیژن مورد نیاز بیماران بستری در بیمارستان
امام حسین(ع) با اعتباری حدود  2میلیارد تومان نصب و
 6تخت آی.سـ ــی.یو جدید نیز در این بیمارستان برای این
بیماران راهاندازی شد.
شهرستان مالیر دارای سـ ــه بیمارستان امام حسین(ع)،
مهر و تأمین اجتماعی دکتر غرضـ ــی و کلینیک تخصصی
فخریه است.

استقرار چادر عرضه ماسک در پنج نقطه

قیمتها نیاز دارد که در توان شرکت مهان کاغذ نیست،
بنابراین از اسـ ــتاندار برای تأمین این نیاز مالی مساعدت
خواسـ ــت ،رفع مشـ ــکل تأمین آب این شـ ــرکت در حال
تاسیس دومین مطالبه سرمایهگذار بود.
با راهاندازی این پروژه  150نفر صاحب شـ ــغل میشوند و
به تولیدات کشور در این محصول در صنایع بستهبندی
کمک خواهد شـ ــد ،سـ ــرمایهگذار پیشـ ــرفت پروژه مهان
کاغذ را مدیـ ــون تالش و پیگیری بیوقفـ ــه نماینده مردم
تویسرکان در مجلس دانست.
اسـ ــتاندار همـ ــدان در ایـ ــن بازدید با اشـ ــاره بـ ــه اینکه
سـ ــرمایهگذاران در ایـ ــن شـ ــرایط بـ ــه صـ ــورت ویـ ــژه

تـ ــاش میکننـ ــد اظهار کـ ــرد :دشـ ــمن به دنبـ ــال رکود
سـ ــرمایهگذاران بـ ــا هدف جلوگیری از رشـ ــد و توسـ ــعه
تولید کشور است.
سـ ــید سـ ــعید شـ ــاهرخی با تأکید بر اینکه اما دشـ ــمن به
واسطه همت متعالی سـ ــرمایهگذاران و جهادگران عرصه
تولید همیشه ناامید و مایوس شده است گفت :حضور
ما در شهرسـ ــتان بـ ــا هدف قدردانـ ــی و اعـ ــام حمایت از
سرمایهگذاران است.
وی تـ ــاش سـ ــرمایهگذاران را در مسـ ــیر ایثـ ــار و فداکاری
دانست و تأکید کرد :آنچه سرمایهگذاران ما را با همه توان
پای کار آورده عشق به وطن است.

استاندار همدان با تأکید بر پیگیری مطالبات سرمایهگذار
شـ ــرکت مهان کاغذ با هدف تأمین ایــــن نیازها بیان کرد:
امیدواریم اردیبهشت ماه سال آینده طبق قول چینیها
و همت بلند شما ،شرکت مهان کاغذ افتتاح شود.
وی تصریح کـ ــرد :سـ ــرمایهگذاران با حضــــور مجاهدگونه
خود در عرصـ ــه تولید ضمن ماندگاری نام خود و کســــب
خیر دنیا و آخرت در آبادانی و توســــعه کشــــور هم سهمی
چشمگیر دارند که قابل توصیف نیست.
به نقـ ــل از فارس ،در پایان اسـ ــتاندار همــــدان با همراهی
نماینده مردم تویسرکان و فرماندار و جمعی از مسووالن
از بیمارستان جدید سردار شهید سلیمانی بازدید کردند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس:

اختصاص  38میلیارد تومان برای بیمارستان سردار شهید سلیمانی

هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :نماینده مردم تویس ـــرکان
در مجلس بـ ــا تأکید بـ ــر فعالیت بیمارسـ ــتان حضرت
ولیعصر(عج) با بهرهبرداری بیمارسـ ــتان جدید سـ ــردار
شـ ــهید سـ ــلیمانی گفت :طی دو ماه اخیـ ــر  38میلیارد
تومان اعتبار برای تجهیز و پیمانکار هزینه شده است.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،محمدمهدی مفتح در جلسـ ــه
هیأت امنای آسـ ــتان مقدس حضـ ــرت حبقوقنبی(ع)
با بیـ ــان اینکـ ــه پروژههای سرنوشتسـ ــازی در سـ ــطح
شهرسـ ــتان در حال اجراسـ ــت اظهـ ــار کرد :پروژه سـ ــد
خرمرود توسـ ــط بخش خصوصـ ــی در راسـ ــتای اهداف
تأمین آب شرب ،آب کشـ ــاورزی و رونق گردشگری این
منطقه در حال اجراست.
وی ایجاد فرصت اشتغال برای  170نفر را از دیگر مزایای
پروژه سد خرمرود دانست و با اشاره به اینکه راهها یکی
از عمدهتریـ ــن پروژههای شهرسـ ــتان اسـ ــت بیان کرد:
عملیات اجرایی محور چهار خطه جوکار به تویسـ ــرکان
زیربار ترافیک رفته است.
نماینده مردم تویسـ ــرکان در مجلس با اشـ ــاره به اینکه
پـ ــروژه چهارخطه محور تویسـ ــرکان به کنگاور مسـ ــیری
بسـ ــیار مهم برای اقتصاد و توسعه شهرستان است اما
پرخطر! خطاب به اسـ ــتاندار تأکید کرد :اما برای سرعت
بخشـ ــیدن به زیربارترافیـ ــک رفتن این پـ ــروژه باید نگاه

ویژهای به این موضوع شود.
وی با اشـ ــاره به اینکه برای بهرهبرداری پروژه بیمارستان
سـ ــردار شهید سـ ــلیمانی تالشهای زیادی شده است
گفـ ــت :بیـ ــش از  38میلیارد تومان چند مـ ــاه اخیر برای
این بیمارسـ ــتان تأمین اعتبار شـ ــد  20میلیـ ــارد تومان
برای پیمانکار و  18میلیارد تومـ ــان برای خرید تجهیزات
بیمارستان سردار شهید سلیمانی صرف شده است.
مفتح با اشـ ــاره بـ ــه اینکه بـ ــا افتتـ ــاح بیمارسـ ــتان 154
تختخوابـ ــی سـ ــردار سـ ــلیمانی ،بیمارسـ ــتان حضـ ــرت
ولیعصر(عـ ــج) تعطیـ ــل نم یشـ ــود؛ بلکه تویسـ ــرکان
دو بیمارسـ ــتان خواهد داشـ ــت تأکید کـ ــرد :با فعالیت
بیمارسـ ــتان سـ ــردار شـ ــهید سـ ــلیمانی بخشهـ ــای
از بیمارسـ ــتان حضـ ــرت ولیعصر(عـ ــج) هـ ــم بـ ــه مردم
خدماتدهی خواهند داشت.
وی تصریـ ــح کرد :طبـ ــق برنامهریزی بهداشـ ــت و درمان
بیمارستان باید  205تخت داشته باشد به این ترتیب ما
در شهرستان بیش از  205تخت داریم.
اسـ ــتاندار همدان نیز با اشـ ــاره به اینکه تویسـ ــرکان در
مسیر پیشـ ــرفت قرار گرفته و محورهای اصلی توسعه را
دنبال میکند اظهار کرد :تویسرکان از نظر کارهای کالن
طی سـ ــالهای متمادی چون سـ ــالهای اخیر روی ریل
توسعه نبوده است.

وی با بیان اینکه محور چهارخط ه تویســــرکان به کنگاور
در سـ ــه قطعه در حال آماده و بهرهبرداری اســــت تأکید
کرد :شهرسـ ــتان تویسـ ــرکان هم اکنون به قطب تولید
داروی کشور تبدیل شده است.
سید سعید شاهرخی با اشاره به اینکه اغلب کارگاههای
تولیدی در شـ ــرایط سـ ــخت امروز فعال بوده و حتی در
حال توسـ ــعه هسـ ــتند افزود :این مهم نشــــان دهنده
این اسـ ــت که بنیه و ظرفیت کار و تالش برای توسعه و
پیشرفت همهجانبه در شهرستان وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه بیمارستان سردار شهید سلیمانی
تکمیل و اکنـ ــون آماده پذیرش بیمار اســــت بیان کرد:
پذیرش بیمار تا افتتاح رسمی بیمارستان شروع خواهد
شد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس:

پروژه چهاربانده جاده نهاوند مالیر تعطیل نیست

هگمتانـ ــه ،گروه شهرسـ ــتان :نماینده مـ ــردم نهاوند در
مجلس شـ ــورای اسـ ــامی گفـ ــت :تعطیلـ ــی ادامه طرح
چهاربانده کردن جاده نهاوند به مالیر صحت ندارد.
به گـ ــزارش هگمتانه ،علیرضا شـ ــهبازی اظهار کرد :اخیرا
در فضای مجـ ــازی مطلبی با عنـ ــوان تعطیلی ادامه طرح
چهاربانـ ــده شـ ــدن محـ ــور نهاوند بـ ــه آورزمـ ــان و مالیر
منتشر شده که به هیچ وجه صحت ندارد.
وی گفـ ــت :با توجه به اینکه این طـ ــرح در ردیف ملی قرار
دارد بـ ــرای ادامه فعالیت آن امسـ ــال نیـ ــز اعتبار منظور
شـ ــده و ما به جـ ــد فعالیتهـ ــای عمرانـ ــی آن و مراحل

مختلف اجرای طرح را دنبال میکنیم.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شـ ــورای ا سـ ــامی
با ا شـ ــاره به دیگر برنامههای در د سـ ــت اقدام حوزه
راه در سطح شهر سـ ــتان گفت :در حال حاضر طبق
اطالع بنده تمـ ــام طر حهای حـ ــوزه راه از جمله جاده
گیان بـ ــه نهاوند و جاده نهاوند به برزول مشـ ــغول
بـ ــه فعالیت بـ ــوده و مـ ــا تـ ــاش میکنیم کـ ــه برای
تکمیـ ــل آنها از محـ ــل منابع ا سـ ــتانی اعتبارات الزم
را جذب کنیم.
وی گفت :عالوه بر اجرای طرحها به منظور ایمنسـ ــازی

عبور و مرور ،مراحل نصب نیوجرســــی در محور نهاوند
به کرمانشاه از محل پل حاج علیمراد به سمت فیروزان
ادامـ ــه دارد و در نظـ ــر اسـ ــت تعدادی نیوجرســــی نیز در
گردنه برزول نصب شود.
شهبازی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص
محـ ــور نهاوند به بروجرد نیز گفت :این پروژه از نهاوند تا
سـ ــه راهی بروجرد به طول  30کیلومتر اســــت که از این
مقدار  20کیلومتر در حوزه اسـ ــتحفاظی اســــتان همدان
قـ ــرار دارد که از این مجمـ ــوع  17کیلومتــــر آن چهارخطه
شده است.

کشف 15تن سبوس دامی قاچاق در تویسرکان
هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :فرمانده انتظامی شهرستان
تویسـ ــرکان از کشـ ــف 15تن و 140کیلوگرم سبوس دامی
قاچاق و خارج از شبکه در این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،سـ ــرهنگ محمـ ــد معصومی گفت:
مأمـ ــوران دایره مبـ ــارزه بـ ــا قاچـ ــاق کاال و ارز پلیس آگاهی
شهرسـ ــتان تویسـ ــرکان در ایسـ ــت و بازرسـ ــی محـ ــور
تویسـ ــرکان-کنگاور ،به یک دسـ ــتگاه کامیون مشکوک
شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود :در بازرسی از این کامیون 378کیسه 40کیلویی
سـ ــبوس به وزن  15تن و  140کیلوگرم که به صورت عرضه
خارج از شبکه به مقصد تهران در حال انتقال بود ،کشف و
یک متهم نیز در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع
قضائیمعرفیشد.
فرمانده انتظامی شهرسـ ــتان تویسـ ــرکان با بیـ ــان اینکه
کارشناسان ارزش این محموله را  350میلیون ریال برآورد
کردهانـ ــد ،گفت :اموال مکشـ ــوفه تحویـ ــل اداره صنعت،
معدنوتجارتشد.
  کشف کاالی احتکار شده در مالیر
فرماندهانتظامیشهرستانمالیر نیز از کشفموادغذایی
وبهداشتیاحتکار شدهدر اینشهرستانخبر داد.
سرهنگ محمد باقر سلگی گفت :مأموران مبارزه با جرایم
اقتصادی شهرسـ ــتان مالیر با انجام کار اطالعاتی از احتکار

موادغذاییوبهداشتیدر اینشهرستانمطلعشدند.
وی افـ ــزود :مأمـ ــوران انتظامی به همراه نماینـ ــده تعزیرات
حکومتی در بازرسـ ــی از این انبار یک هـ ــزار و  352کیلوگرم
روغن ،دو هزار و 400عدد پودر لباسشویی و 743کیلوگرم
انواع چای که ارزش آنها برابر نظر کارشناسان 500 ،میلیون
ریال برآورد شده را کشف کردند.
فرماندهانتظامیانتظامیشهرستانمالیر بااشارهبهاینکه
یـ ــک متهم در این خصـ ــوص با تشـ ــکیل پرونده تحویل
مرجع قضائی شد ،گفت :برخورد قانونی با افرادی که اقالم
و مایحتـ ــاج ضروری مردم را احتکار میکنند در دسـ ــتور کار
مأمورانمبارزهباجرایماقتصادیقرار دارد.
  دستگیری 3سارق در فامنین
فرمانده انتظامی شهرستان فامنین از دستگیری 3سارق
در اینشهرستانخبر داد.
سرهنگ علی حسن حیدری گفت :در پی وقوع چند فقره
سـ ــرقت اماکن خصوصـ ــی در حوزه شهرسـ ــتان فامنین،
بررسیموضوعدر دستور کار مأموران کالنتریقرار گرفت.
وی افزود :بــــا اقدامات اطالعاتی و انجام تحقیقات میدانی،
یک سـ ــارق سـ ــابقه دار در این خصوص شناسـ ــایی و در
اقدامی غافلگیرانه دسـ ــتگیر شـ ــد که پـ ــس از انتقال به
کالنتـ ــری در بازجوییهای اولیـ ــه و در مواجهه با اسـ ــناد و
مدارک ،به سرقت از مغازه اعتراف کرد.

وی در ادامـ ــه گفـ ــت :در مأموریتــــی دیگــــر بــــا بکارگیــــری
شـ ــگردهای پلیسی دو سـ ــارق که قصد ســــرقت از مغازه
را داشــــتند قبل از هرگونه اقدام توســــط مأموران انتظامی
دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرسـ ــتان فامنین با اشاره به اینکه هر
سه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی
شـ ــدند ،به شـ ــهروندان توصیه کردبه هشدارهای پلیس
در خصوص پیشـ ــگیری از سرقت توجه داشته باشند و با
بکارگیری دوربینهای مدار بسته در محل کسب و منزل،
امکانسرقترااز سارقانسلب کنند.
  کشف دام قاچاق در بهار
فرمانـ ــده انتظامی شهرسـ ــتان بهار از کشــــف  8رأس گاو
قاچاقوفاقدمجوز در اینشهرستانخبر داد.
سرهنگبزرگعلینوریگفت:مأمورانانتظامیشهرستان
بهار با کنترل و پایش محورهای مواصالتی با هدف برخورد
با کاالی قاچاق 3 ،دسـ ــتگاه خودرو وانت نیســــان را برای
بررسی متوقف کردند .وی بیان داشــــت :در بازرسی از این
خودروها  8رأس گاو قاچاق و فاقد مجوز کشف و  3متهم
در این خصوص با تشـ ــکیل پرونده تحویل مرجع قضائی
شـ ــدند .به نقل از مهر ،فرمانده انتظامی شهرســــتان بهار
گفـ ــت :کارشناسـ ــان ارزش دامهای کشــــف شــــده را یک
میلیاردو 500میلیونریالبرآورد کردهاند.

هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :رئیس اداره صنعت،
معدن و تجارت تویسرکان از استقرار چادر عرضه
ماســــک در پنــــج نقطــــه شــــهر خبــــر داد و گفت:
درحــــال حاضــــر ســــه کارگاه شهرســــتان در حال
تولید ماسک هستند.
به گزارش هگمتانه ،روانبخــــش نورعلیئی با بیان
اینکه از ابتدای ســــال تاکنــــون  11هزار و  35واحد
صنفی تولیــــدی ،خدماتی و ...در این شهرسـ ــتان
مــــورد بازرســــی قــــرار گرفــــت اظهــــار کــــرد :از این
تعــــداد  494فقره تخلف شناســــایی و به تعزیرات
حکومتی به منظور صدور حکم معرفی شـ ــدند.
وی با بیان اینکه از مجموع بازرس ـ ـیها  338مورد
بازرســــی از نانواییهــــا در مدت زمان هشـ ــت ماه
امسال بوده که  157متخلف شناسایی و به نهاد
مربــــوط ارجاع داده شـ ــد افزود 185 :فقره گشـ ــت
مشــــترک با ادارات ذیربط چون دادستانی ،اماکن
عمومی ،اتــــاق اصناف ،تعزیــــرات حکومتی ،جهاد
کشــــاورزی ،شــــبکه بهداشــــت و ...صورت گرفته
است.
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرسـ ــتان
تویسرکان با اشــــاره به توزیع  40تن برنج در قالب
کیســــههای  10کیلویــــی در مــــاه گذشــــته بـ ــه نرخ
مصوب خاطرنشــــان کــــرد :از هفته گذشـ ــته تا به
امروز  20تــــن روغن مایع به منظـ ــور تنظیم بازار در
 14مرکــــز اعم از فروشــــگاهها و تعاونیها در سـ ــه
شهر تویسرکان ،ســــرکان و فرسفج با رعایت همه
شــــیوهنامههای ستاد مبارزه با کرونا توزیع شد.
وی از مســــاعدت بــــه اجــــرای طــــرح کمکهـ ــای
مؤمنانه اداره صنعت ،معدن و تجارت تویسرکان
ســــخن به میان آورد و خاطرنشان کرد 10 :تن برنج
اخیرا اداره صمت به سـ ــپاه برای توز یـ ــع بین افراد
بیبضاعــــت در روســــتاهای ســــطح شهرسـ ــتان
ارسال کردیم.
نورعلیئی از فعال بودن سـ ــه کارگاه تولید ماسک
در شهرســــتان در راســــتای تأمیــــن نیــــاز مردم در
شرایط شــــیوع کرونا خبر داد و گفت :در پنج نقطه
از شهر تویسرکان چادرهای عرضه ماسک و مواد
ضدعفونیکننده به نرخ مصوب مستقر شدهاند.

کشف  200تن جو احتکار شده
در اسدآباد

هگمتانــــه ،گــــروه شهرســــتان :فرمانــــده انتظامـ ــی
اسدآباد از کشف  200تن جو احتکاری و فاقد سابقه
ثبت در ســــامانه جامع ســــازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان در این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه ،ســــرهنگ «افشــــین یاری» روز
پنجشــــنبه با اعالم ایــــن خبر ،افزود :در پی کسـ ــب
اخبار و اطالعاتی مبنی بر این کــــه فردی در یک انبار
علوفه در حاشــــیه شــــهر اســــدآباد ،اقدام به احتکار
مقــــدار زیــــادی جو کــــرده ،رســــیدگی بــــه موضوع در
دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی اظهــــار کرد :با بررســــی دقیق موضــــوع و حصول
اطمینــــان از صحــــت آن ،مأمــــوران پلیــــس امنیت
شهرســــتان اســــدآباد پــــس از هماهنگی بـ ــا مرجع
قضائی در بازرســــی از این انبار 200،تــــن جو به ارزش
پنج میلیارد ریال را کشف و ضبط کردند.
فرمانــــده انتظامــــی اســــدآباد بیــــان کــــرد :مأموران
انتظامی این انبار را پلمب کرده و متهم با تشـ ــکیل
پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.
ســــرهنگ یاری همچنیــــن گفت :مأموران پاسـ ــگاه
انتظامی موســــی آباد این شهرســــتان هنگام اجرای
طرح مقابلــــه بــــا قاچــــاق کاال و کنتــــرل خودروهای
عبوری ،به یک دســــتگاه کامیون مشــــکوک و پس
از بررسیهای الزم و قانونی خودرو را متوقف کردند.
وی افزود :در نتیجه بازرســــی از ایــــن خودرو 2 ،هزار و
 150قطعه مرغ زنده قاچاق و بــــدون مجوز که ارزش
آن برابر نظر کارشناســــان یک میلیارد و 100میلیون
ریال برآورد شــــده ،کشف و راننده با تشکیل پرونده
به مرجع قضائی معرفی شد.

کشف بیش از  3کیلوگرم هروئین در همدان
رئیس پلیــــس مبارزه با مواد مخــــدر همدان گفت:
مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر با رصد و اشراف
اطالعاتی از حمل و نگهــــداری و خرید و فروش مواد
مخــــدر در یکی از محلههای شــــهر همــــدان مطلع و
بررســــی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار
دادند.
سرهنگ «محمد تقی حاجیلویی» افزود :با اقدامات
اطالعاتی و تحقیقات میدانی ،مشخص شد که  2نفر
در محل ســــکونت خود اقدام به فروش مواد مخدر
از نوع هروئین میکنند کــــه با دریافت مجوز قضائی
در بازرســــی از منزل متهمان 3 ،کیلو و  380گرم مواد
مخــــدر از نوع هروئین و مبلغ  298میلیون ریال وجه
نقد حاصــــل از فروش مــــواد مخدر کشــــف و  2فرد
توزیع کننده این مواد نیز دستگیر شدند.

ش ــنبه
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استان

خبــر
رئیس انجمن حمایت از حقوق
مصرف کنندگان شهرستان همدان:

فروش اجباری کاال جرم است

راهاندازی پویش «نه به فروش اجباری کاال»
در شهرستان همدان
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :رئیـ ــس انجمن
حمایت از حقـ ــوق مصرف کنندگان شهرسـ ــتان
همـ ــدان بـ ــا تأکید بـ ــر اینکه فروش اجبـ ــاری کاال
جـ ــرم اسـ ــت از راهانـ ــدازی پویش «نـ ــه به فروش
اجبـ ــاری کاال» در ایـ ــن شهرسـ ــتان خبـ ــر داد و از
شـ ــهروندان همدانی خواسـ ــت تا به این پویش
بپیوندند.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،آرش طاووسـ ــی با اشـ ــاره به
وضعیـ ــت پیـ ــش آمـ ــده مبنی بـ ــر فـ ــروش اجباری
اجناس و کاالهـ ــا در کنار فـ ــروش کاالهای ضروری
خانـ ــوار مانند روغن ،اظهارکرد :حـ ــق انتخاب و خرید
کاال ،یکی از مهمترین حقوق مصرفکنندگان است
که همواره از سـ ــوی قانونگذار بر آن تأکید میکند و
به عنوان عرفی اجتماعی و یک اصل مشتری مداری
توسـ ــط حوزههای مختلف اقتصادی پذیرفته شده
است.
رئیـ ــس انجمـ ــن حمایـ ــت از حقـ ــوق مصـ ــرف
کننـ ــدگان شهرسـ ــتان همـ ــدان بـ ــا بیـ ــان اینکه
آزادی انتخـ ــاب کاال باید از سـ ــوی فروشـ ــندگان
عمده و ُخرد مورد احترام قـ ــرار گیرد ،گفت :اجبار
بر فروش کاالیی برخالف تمایـ ــل خریدار ممنوع
است.
وی ادامه داد :متأسـ ــفانه شـ ــاهدیم که طی روزهای
اخیر برخی از شـ ــرکتهای پخش یا عرضه کنندگان
کاال اعم از عمده و خرده فروشـ ــی با سـ ــوء استفاده
از حساسـ ــیتهای مردمی نسـ ــبت به برخی از اقالم
اساسـ ــی در بازار ،اقدام به فروش اجبـ ــاری کاالهای
بیکیفیت ،کم تقاضا و یا نزدیک بـ ــه تاریخ انقضا به
مشتریان میکنند.
طاووسی ضمن ابراز تأسف از این اقدام غیراخالقی،
تصریح کرد :در این شـ ــرایط اسـ ــت کـ ــه تفاوت بین
فروشندگان سودجو از سـ ــایر فروشندگان خوش
نام کـ ــه حیثیت و اعتبار خـ ــود را با سـ ــودهای آنی و
غیراخالقی جایگزین نمیکنند ،آشـ ــکار م یشـ ــود .از
سـ ــویی ،تحمیل هزینههای اضافـ ــی و فرصت طلبی
در فـ ــروش اجباری کاال ،مـ ــردود و برخـ ــورد تعزیراتی
بـ ــا متخلفان حـ ــق قانونی مصرف کنندگان اسـ ــت
بنابراین در شرایط کنونی نظارتهای بیشتر در این
راستا ضروری است.
رئیس انجمن حمایت از حقـ ــوق مصرف کنندگان
شهرسـ ــتان همدان در ادامه از راهاندازی پویش «نه
به فروش اجباری کاال» در این شهرسـ ــتان خبر داد
و از شهروندان همدانی خواسـ ــت تا به این پویش
بپیوندند.
طاووسی از شـ ــهروندان همدانی خواست تا از خرید
اقالم تحمیلی در کنار کاالی مورد نیاز خود ،خودداری
و به "پویـ ــش نه به فروش اجبـ ــاری کاال" بپیوندند و
در صورت مشـ ــاهده هرگونه تخلـ ــف در این زمینه،
موضوع را به ستاد خبری سازمان صنعت ،معدن و
تجارت با شماره تلفن  124اطالع دهند.
بـ ــه نقل از ایسـ ــنا ،رئیس انجمن حمایـ ــت از حقوق
مصرفکنندگان شهرستان همدان در پایان یادآور
شـ ــد :انجمن حمایـ ــت از حقوق مصـ ــرف کنندگان
شهرسـ ــتان همـ ــدان نیـ ــز بـ ــا همـ ــکاری ارگانهای
مربوطـ ــه در راسـ ــتای اسـ ــتیفای حقـ ــوق مصـ ــرف
کنندگان پیگیر موارد خواهد بود.

آیتا ...شعبانی در خطبه مکتوب جمعه همدان:

منافع مردم با تدبیر و حکمت سامان پیدا میکند
نه با اقتصاد شرطی
هگمتانـ ــه ،گروه خبر همـ ــدان :امام جمعـ ــه همدان در خطبـ ــه مکتوب جمعه ایـ ــن هفته همدان
خاطرنشـ ــان کرد :واقعبینهای عالم سیاست از شکست ترامپ یا جو بایدن نه خشنود میشوند
و نه رنجور ،منافع ما با تدبیر و حکمت سامان پیدا میکند نه با اقتصاد شرطی.

به گزارش هگمتانه ،آیتا ...حبیب اهلل شـ ــعبانی با اشاره به اینکه توجه به معنویت و انابه به سوی
حق تعالی و ایمان و تقوا جمعی ،در کنار مدیریت عقالنی و صحیح میتواند ،دافع بالیا باشد ،تصریح
کرد :ستاد ملی پیشـ ــگیری به این مؤلفه اصلی هم باید توجه کند ،جامعه بشری ماه هاست که در
حال دست و پا زدن برای مقابله با کرونا اسـ ــت اما طرحی مشخص برای توجه به معنویت نداشته
است.
امام جمعه همدان افزود :واقعبینهای عالم سیاسـ ــت از شکست ترامپ یا جو بایدن نه خشنود
میشوند و نه رنجور ،منافع ما با تدبیر و حکمت سامان پیدا میکند نه با اقتصاد شرطی.

آیتاهلل شعبانی خاطرنشان کرد :کشوری که به بهانه دموکراسی و امثال آن به عراق و افغانستان لشکر
کشی کردودر امور داخلیخیلیاز کشورهامداخلهنمود،امروز سبببی آبروییدموکراسیشدهاست.
نماینـ ــده ولی فقیه در اســــتان گفت :حقیقت لیبرال دموکراســــی غربی امروز از پــــرده برون افتاده
است.
امام جمعه همدان در پایان این خطبه مکتوب افزود :شــــهادت یکی دیگر از کادر درمان ،شهیده
خانم گلنار قیامتی را به خانواده محترم و کادر درمان تســــلیت گفتــــه و قدردان زحمات مجاهدین
عرصه سالمت هستیم.

واجب فراموش شده

امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ قرآن و عترت

هگمتا نـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :با تو جـ ــه به وجوب امر
به معـ ــروف و نهی از منکر و فرامو شـ ــی ا یـ ــن فریضه،
در این قسـ ــمت روزا نـ ــه بخشهایی از کتـ ــاب امر به
معروف و نهـ ــی از منکر در نـ ــگاه شـ ــهید مطهری ،به
نظرگاه شـ ــریف و دقیـ ــق مـ ــردم دارالمؤمنین همدان
عرضه میشود.
بحث در بـ ــاب امر به معروف و نهی از منکر در چند مورد
پیگیری میشود که به طور اشاره فهرست ذکر میشود:
یکـ ــی بیان آیـ ــات زیادی کـ ــه در قرآن مجیـ ــد در این باب
است و اخبار بسـ ــیاری که از رسول اکرم صلی اهلل علیه و
آله و یا ائمه طاهرین علیهم السـ ــام در این باب رسیده
که به قول شهید ثانی کمر را میشکند.
دیگر بحثی اسـ ــت در معنای معـ ــروف و منکر و تعریف
ً
آنها؛ و احیانا به مناسبت معنای معروف و منکر ،بعضی
از فقها وارد بحث معروف کالمی شده اند.
دیگر اینکه آیا امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی
است یا واجب کفائی؟.
دیگر اینکه شـ ــرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر
چیست؟ چون هر تکلیفی و امر و نهیی شرایطی دارد.
عالوه بر شـ ــرایط عامه مشـ ــهور از عقل و بلوغ و قدرت و
حتی علم به یـ ــک اعتبار که هر تکلیفی مشـ ــروط به این
امور اسـ ــت ،هر تکلیف بخصوصی ممکن است شرایط
مخصوص به خود داشـ ــته باشد .آیا امر به معروف و نهی
از منکر نیز به سهم خود شرایط مخصوصی دارند یا نه؟

ً
معمـ ــوال فقهـ ــا چهار شـ ــرط ذکـ ــر میکنند :یکـ ــی علم و
معرفـ ــت ،دیگر احتمال اثر و نتیجه ،سـ ــوم نبودن ضرر و
به تعبیر بعضی از فقها مترتب نشـ ــدن مفسـ ــده ،چهارم
ادامه و اصرار متخلف ،یعنـ ــی آن کس که معروف را ترک
کرده و یا
مرتکب منکر شـ ــده خودش منصرف و نادم و پشیمان
نشده باشد.
مسـ ــأله دیگری که باز بحث میکنند مراتب و درجات امر
به معروف و نهی از منکر است که در اخبار و احادیث به
طور کلی وارد شده که سه درجه و سه مقام دارد:
مرتبـ ــه قلب ،مرتبـ ــه زبان ،مرتبه دسـ ــت .فقهـ ــا هم این
سـ ــه مرتبه را تشـ ــریح کرده و تفصیل دادهاند و گفتهاند
در درجـ ــه اول مسـ ــلمان بایـ ــد در قلب خود نسـ ــبت به
خالفکاریهـ ــا و تـ ــرک واجبات الهی و ارتـ ــکاب منهیات
دینی تنفری احسـ ــاس نماید ،و کمترین مظهری که این
تنفر قلبی میتواند داشته باشـ ــد یک عمل منفی است
یعنی اعراض و ترک معاشـ ــرت ،و همچنین اسـ ــت اظهار
تأسـ ــف و تکدر بـ ــا قیافـ ــه .در مرتبه زبان هـ ــم باید اول از
طریق پنـ ــد و نصیحت و نرمی وارد شـ ــد و اگر فایده نکرد
سخنان درشـ ــت و با خشـ ــونت به کار برده شـ ــود .برای
ً
مرتبـ ــه ید و عمل هم مراتبی ذکـ ــر کردهاند و غالبا متوجه
این قضیه شـ ــدهاند کـ ــه گاهی احتیاج میافتـ ــد به اینکه
اعمال زور و عنف بشـ ــود و بسـ ــا میشـ ــود صدمهای بر
ً
طرف وارد شـ ــود و جراحتی بردارد ،و یا آنکه احیانا ممکن

اسـ ــت منجر به قتل کسـ ــی بشـ ــود .به اینجا که میرسد
فقها به اصطالح توقـ ــف میکنند و میگوینـ ــد این دیگر
وظیفه عامه مردم نیست .عامه حق ندارند از پیش خود
دست به این گونه کارها بزنند .این مرتبه امر به معروف
و نهی از منکر وظیفه حاکم شـ ــرعی و یا کسی است که از
طرف حاکم شرعی اجازه و دستور این کار را داشته باشد.
اگر بـ ــه عامه مردم اجازه این کارها داده شـ ــود مسـ ــتلزم
هرج و مرج در اجتماع میشود.
ً
مسـ ــائل دیگـ ــری هم معمـ ــوال در ذیـ ــل مبحـ ــث امر به
معـ ــروف و نهـ ــی از منکر از طـ ــرف فقها عنوان میشـ ــود
کـ ــه در حقیقت از ایـ ــن باب نیسـ ــت ،بـ ــاب جداگانهای
اسـ ــت ،از قبیل اینکه حدود و تعزیرات را چه کسـ ــی باید
انجام دهد؟ آیا عبارت اســــت از مجازاتهایی که از طرف
شــــارع «حدود»؟ در زمان غیبت امام این وظیفه متوجه
فقهاسـ ــت یا نه عبارت اسـ ــت از مجازاتهایـ ــی «تعزیر»
اســــام حد و اندازهاش برای همه معین شــــده ،مثل حد
دزدی و حد زنا .و برای خالفکاریهایی که شــــارع اسالم
بـ ــرای آن خالفکاریهـ ــا مجازاتهایـ ــی در حـ ــد و میزان
معینـ ــی قرار نـ ــداده و آن را در هر موردی به نظر شـ ــخص
حاکم قرار داده که برحسـ ــب علـ ــل و عوامل مختلفی که
در هر موضوع هست هر اندازه
میداند و مصلحت اقتضا میکند آن را تعیین کند.
حدود و تعزیرات هم مثل امر بـ ــه معروف و نهی از منکر
برای این جهت تشـ ــریع شـ ــده که جلوی منکرات گرفته

شود و کارهای خوب تأیید و تقویت شود.
ً
این بود خالصه مطالبی کـ ــه در اطراف آنها معموال بحث
ً
میشـ ــود و ضمنا از همین مختصر معلوم میشــــود که
طـ ــرز بحث و بیـ ــان در اطـ ــراف این مطلــــب چگونه بوده
است.
آنچه من میخواهم در حاشـ ــیه این مطلب صحبت کنم
اشاره مختصری اسـ ــت به تاریخچه امر به معروف و نهی
از منکر در اسـ ــام از لحاظ عمل ،یعنی مسلمین چگونه
و به چه نحو بـ ــا این اصل روبرو شــــدند؟ و چه جور عمل
کردنـ ــد و اجرا نمودنـ ــد .در پایان ،بحــــث مختصر دیگری
اضافه خواهم کرد.

عرضه خودرو در بورس چگونه باعث کاهش قیمت خواهد شد؟
هگمتانه ،گروه خبـ ــر همدان :یک کارشـ ــناس اقتصادی
گفت :عرضه خودرو در بـ ــورس میتواند به افزایش تولید
منجر شود و به مرور زمان کاهش قیمت را در پی خواهد
داشت.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،رسـ ــول سـ ــلیمانی در خصوص
اینکه عرضـ ــه خودرو در بـ ــورس چه تأثیـ ــری بر صنعت
خودروسازی کشــــور خواهد داشــــت ،گفت :موضوع از
اواسط سال  97شروع شـ ــد؛ زمانی که به دلیل کاهش
عرضـ ــه و افزایـ ــش تقاضا ،قیمـ ــت خودرو در بـ ــازار آزاد
شـ ــروع بـ ــه فاصله گرفتـ ــن از قیمـ ــت مصـ ــوب کارخانه
کـ ــرد .علت این امـ ــر هم این بـ ــود که به دلیـ ــل قیمت
گذاری دســــتوری ،خودروســــاز در فراینــــد تولید خودرو
زیـ ــان میکرد؛ بنابراین تولیدکننده تـ ــوان مالی و انگیزه
کافی برای تولید در تیراژ باال را نداشــــت و تولید خودرو

نسـ ــبت به سـ ــال  96نصف شـ ــد که این کاهش تولید
تا امروز ادامه داشـ ــته اسـ ــت ،به گونهای که پیشبینی
میشـ ــود تولید خودرو امسال نسـ ــبت به سال قبل 10
درصد کاهش یابد.
این کارشـ ــناس اقتصادی افزود :دلیل افزایش تقاضا هم
این بوده که بـ ــه دلیل ایجاد فاصله زیـ ــاد قیمت بین بازار
و کارخانـ ــه ،نه فقط داللهـ ــا بلکه مردم عـ ــادی نیز انگیزه
باالیی برای خرید خـ ــودرو به قیمت کارخانـ ــه و فروش به
قیمت آزاد پیدا کردهاند یعنی بسـ ــیاری از مردم عادی که
در حال حاضر بـ ــرای خرید خـ ــودرو از کارخانجات ثبت نام
میکنند ،قصد اسـ ــتفاده از خـ ــودرو را ندارند و میخواهند
خودرو را بفروشند و سودی به دست بیاورند.
وی ادامه داد :بر اسـ ــاس پیشنهادی که هم اکنون در
مجلس مطرح اسـ ــت و هنوز فرایند نهایی شدن خود

را کامـ ــل نکرده ،مقرر شـ ــده که خـ ــودرو در بورس کاال
عرضه شـ ــود که در صـ ــورت تحقق این امـ ــر خودرو در
بستر بورس کشـ ــف قیمت خواهد شد که این قیمت
همان قیمـ ــت فروش یا قیمت بـ ــازار خواهد بود؛ این
مسـ ــاله موجب از بیـ ــن رفتن انگیزه داللی میشـ ــود و
همچنیـ ــن ما بـ ــه التفـ ــاوت قیمت مصـ ــوب و فروخته
شـ ــده در بورس به عنـ ــوان مالیـ ــات اخذ و بـ ــه منظور
افزایش تولید خودرو و توسـ ــعه حمـ ــل و نقل عمومی
استفاده خواهد شد.
سـ ــلیمانی تصریح کرد :در صورت افزایـ ــش تولید خودرو،
عرضه به بـ ــازار افزایش مییابـ ــد و این میتوانـ ــد منجر به
کاهش قیمت بازار شـ ــود .در واقع ساز و کاری که در طرح
مجلس بـ ــرای افزایش تولید درنظر گرفته شـ ــده اسـ ــت،
مکانیزم افزایش تولید اسـ ــت و قرار است منابع مالی الزم

برای افزایش تولیـ ــد ،از مابه التفاوت قیمت پایه بورس ،تا
قیمت کشف شده تأمین شود.
*شروط عرضه خودرو در بورس
این کارشناس اقتصادی افزود :البته توجه داشته باشیم
که عرضه خـ ــودرو در بورس به تنهایــــی نمیتواند تغییری
در اوضـ ــاع فعلی صنعت و بـ ــازار خودرو ایجــــاد کند بلکه
فقط محل فروش خودرو تغییر میکند ،اما اگر بخشــــی از
مابه التفاوت قیمت پایه تا قیمت کشف شده در بورس
برای افزایش تولید اختصاص یابد ،به مرور و در بلندمدت
شـ ــاهد کاهش قیمت در بازار و نزدیک شدن قیمت بازار
به کارخانه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه برای عرضه خودرو در بورس باید شروطی
در نظر گرفته شـ ــود ،گفت :به عنوان شرط نخست اینکه
سقف قیمتی نباید در نظر گرفته شود زیرا با اعمال سقف

حســــبه و احتســــاب در تاریــــخ اســــام در حـ ــدود
ً
هزارســــال پیش تقریبا  ،این اصل در جامعه ا سـ ــامی
و حکومــــت اســــامی دایــــره و تشــــکیالتی بـ ــه وجود
آورده
که در تاریخ اســــام آن دایره ،دایره حســــبه یا احتسـ ــاب
نامیده میشــــود و قرنها ادامه یافت .مــــن تاریخ دقیق
پیدایــــش دایره حســــبه را نمیدانم که از چــــه زمانی پیدا
ّ
شــــده و به این نــــام نامیده شــــده ،ولی قدر مسـ ــلم این
است و شواهد
تاریخــــی داللت میکنــــد که در قرن چهارم بوده اسـ ــت و
علیالظاهر در قرن سوم پیدا شده باشد.

ً
قیمت ،عمــــا بورس بــــی خاصیت میشــــود؛ همچنین
بایــــد محدودیتهایی برای خریداران گذاشــــته شـ ــود به
ایــــن صورت که هر فرد مجاز به خرید یک خودرو در سـ ــال
باشــــد؛ از این طریق میتوان روال قیمت سازی در بورس
را محــــدود کرد .در صــــورت عدم اعمال ایــــن محدودیت،
ممکــــن اســــت عــــدهای وسوســــه شــــوند که قیمـ ــت را
مصنوعی بــــاال ببرند تــــا خودروهای احتکار شـ ــده خود را
بفروشند.
به نقل از مهر ،ســــلیمانی ادامــــه داد :همچنین باید همه
انــــواع خودروهای تولیــــدی کارخانجــــات در بورس عرضه
شــــود تا عمق بازار باال برود و درب پشــــتی کارخانه بسـ ــته
ـیر خارج
شــــود؛ در غیر این صــــورت ،عــــدهای از این مسـ ـ ِ
بورس سواســــتفاده میکننــــد و خودرو را بــــه افراد خاص
میفروشند.

نیاز همدان به  50جایگاه فرود بالگرد اورژانس
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :مدیـ ــر اورژانـ ــس پیش
بیمارستانی دانشـ ــگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت :این
اسـ ــتان نیازمند احداث  50محل فرود بالگرد در حاشـ ــیه
جاد ههـ ــای برون شـ ــهری برای انتقـ ــال سـ ــریع و به موقع
مصدومان بدحال حوادث است.
به گـ ــزارش هگمتانه ،حبیب اله معصومی روز پنجشـ ــنبه
اظهار کـ ــرد :محل ویژه فـ ــرود بالگـ ــرد در جادههای برون
شـ ــهری ایـ ــن اسـ ــتان با همـ ــکاری شـ ــوراهای اسـ ــامی،
بخشداریها و اداره کل راه و شهرسازی احداث میشود.
وی اضافه کـ ــرد :برخی مواقـ ــع از پارکینگهای پیشبینی
شده در حاشـ ــیه جادههای برون شهری به عنوان جایگاه
فرود اسـ ــتفاده میشـ ــود تا بتوان به سـ ــرعت نسبت به
امداد رسانی و انتقال مصدومان حوادث اقدام کرد.

مدیـ ــر اورژانـ ــس پیـ ــش بیمارسـ ــتانی دانشـ ــگاه علوم
پزشـ ــکی ابن سـ ــینا ادامه داد :زمین مورداستفاده برای
جایگاه فرود بالگرد حدود  900مترمربع وسـ ــعت دارد که
با عالمت اچ ( )Hآن را نمایـ ــان میکنند ،همچنین با جی
پی اس مختصات ایـ ــن مکان در اختیـ ــار پایگاه پروازی
قرار میگیرد.
معصومی با بیان اینکه نبود تیر چراغ برق ،کابل و درختان
بلند در محدوده فرود بالگرد باید مورد توجه باشد ،اظهار
کرد :با بررس ـ ـیهای انجام شـ ــده  6نقطه در حاشـ ــیه محور
ارتباطی تویسـ ــرکان  -وردآورد برای احـ ــداث جایگاه فرود
بالگـ ــرد پیشبینـ ــی و با خطکشـ ــی عالمت گذاری شـ ــده
است.
وی افـ ــزود :تاکنون در  40نقطه از اسـ ــتان همدان جایگاه

فـ ــرود بالگـ ــرد جانمایی و احداث شـ ــده که البتـ ــه تمامی
بیمارسـ ــتانهای اسـ ــتان بـ ــه غیـ ــر از  2بیمارسـ ــتان در
شهرهای بهار و رزن مجهز به جایگاه فرود بالگرد هستند.
مد یـ ــر اورژا نـ ــس پیش بیمار سـ ــتانی دانشـ ــگاه علوم
پز شـ ــکی ابن سـ ــینا اظهار کرد :بیمارستان رزن زمین
منا سـ ــب و ا سـ ــتاندارد بـ ــرای ا حـ ــداث جا یـ ــگاه فرود
بالگـ ــرد ندارد بنابرا یـ ــن زمینی در شـ ــهرک فرهنگیان
این شـ ــهر برای ا حـ ــداث جا یـ ــگاه فرود درنظـ ــر گرفته
شده است.
معصومی گفت :با راهانـ ــدازی اورژانس هوایی در همدان
تاکنون  500مصدوم با استفاده از  400پرواز به بیمارستان
منتقل شده اند که  80درصد آنها بیماران ترومایی و قلبی
بوده اند.

آگهی تأسیس آسو پرتو سالمت گستر
( شرکت سهامی خاص)

درتاریخ  1399/04/07به شــماره ثبت  14186به شناسه ملی  14009237476ثبت
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت  :ارائه خدمات پس از فروش کاالها یا خدمات شرکت خارجی
در زمینه تجهیزات پزشکی تهیه و تامین ماشین آالت سبک و سنگین و تامین نیروی
انســانی در رابطه با موضوع شــرکت تولید ،فروش ،تعمیر ،واردات و صادرات کاالهای
پزشــکی همچنین ارائه خدمات مشــاوره ای ،طراحی و برنامه ریزی در حوزه سالمت
بازرســی فنی کاال وکنترل کیفیت و صدور و مشاوره کیفی استاندارد کاالهای پزشکی
شــرکت در مناقصه ها و مزایده ها با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور کاربرد پرتو
های یونساز و غیر یونســاز در مراکز پزشکی ،صنعتی و تحقیقاتی ارائه خدمات فنی و
مهندســی و انتقال دانش فنی و فناوری بین طرفین طراحی ،مشاوره و اجرای ابنیه و
درب های ســاختمانی حاوی منابع پرتو زا نظیر آزمایشــگاهای تحقیقاتی ،مراکز پرتو
تشخیصی و پرتو درمانی ،مراکز صنعتی دارنده منابع پرتوهای ایکس ،گاما و شتابدهنده
ها ترخیص کاال از گمرکات کشــور ارائه خدمات مشــاوره ای در زمینه حفاظ ســازی
در مراکز کار با پرتو برگزاری کارگاهای علمی و آموزشــی و دوره های رســمی و غیر
رســمی کوتاه مدت و بلند مدت در حوزه ســالمت از جمله حفاظت در برابر پرتوهای
یونســاز و غیر یونساز ایجاد موسسات بهداشــتی و درمانی درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیــت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز
اصلی  :اســتان همدان  ،شهرستان همدان  ،بخش مرکزی  ،شهر همدان ،محله میدان
بعثت  ،خیابان شهید محمدجواد عظیمی  ،کوچه فروردین  ،پالک  ، 0مجتمع گاندی
 ،طبقه اول  ،واحد  2کدپستی  6515713598سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  10000000ریال نقدی منقســم به  1000سهم  10000ریالی تعداد 1000
سهم آن بی نام عادی مبلغ  3500000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره
 00020مورخ  15/02/1399نزد بانک ملی شعبه بوعلی با کد  6111پرداخت گردیده
اســت والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای میالد کریمی
به شــماره ملی  3330109718و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت  2ســال و به
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال خانم طاهره صادقی راد به شــماره
ملی  3330404523و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال و به ســمت
مدیرعامل به مدت  2سال آقای جواد کریمی به شماره ملی  6410011539و به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت  2ســال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اســناد بهادار و
تعهد اور شــرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه
ی نامــه های عــادی و اداری با امضاء طاهره صادقی راد همراه با مهر شــرکت معتبر
می باشــد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساســنامه بازرســان خانم فرزانه اهوزرین به
شــماره ملی  3341227441به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سینا
آهوزرین به شماره ملی  3341659900به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال
مالی روزنامه کثیر االنتشــار هگمتانه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان

با ما همراه باشید
آگهی دعوت از مجاورین

چون حجتاله سلگی به وکالت از طرف آقای جلیل مرادی پور مالک مشاعی
ششــدانگ پالکهای  1126باقیمانده و یک و دو و سه فرعی از 1126اصلی
بخــش یک نهاوند تقاضای در قالب صدور ســند تکرگــی پالک فوق را از
این اداره نموده اســت و متقاضی مدعی میباشــد کــه مجاورین و مالکین
مشــاعی پالک مذکور را نمیشناســد و دسترســی به مالکین ندارد ،لذا به
استناد کد  914مجموعه بخشنامههای ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع
و مساحتدار کردن اسناد مالکیت و همچنین ماده  18آییننامه اجرایی مفاد
اسناد رسمی الزماالجرا به کلیه مالکین مجاور پالک فوقالذکر ابالغ میگردد
که در تاریخ چهارشــنبه مورخ  1399/09/26ساعت  10صبح در محل وقوع
ملک واقع در نهاوند ،خیابان  17شــهریور ،جنب داروخانه تقوی ،پاساژ پیام
حضور یابند .بدیهی اســت عدم حضور مجاورین و مالکین مشــاعی مانع از
انجام عملیات نقشــهبرداری نمیگردد .چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد ،در
همین روزنامه درج میگردد.
م.الف 773

محمدعلی جلیلوند -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

روسیه از ورود نیروهای حافظ صلح خود
به «استپاناکرت» خبر داد
هگمتانه ،گروه ایران و جهان :وزارت دفاع روسیه از ورود نیروهای حافظ صلح
خودبهشهر «استپاناکرت»،مرکز منطقه«قرهبا غکوهستانی»خبر دادهاست.
وزارت دفاع روسـ ــیه روز پنجشـ ــنبه گفت :نیروهای حافظ صلح روسـ ــی به
شهر «استپاناکرت» ،مرکز منطقه «قره باغ کوهستانی» ورود پیدا کردهاند.

اخبار کوتاه
وزارت اطالعات اعالم کرد؛

دستگیری
سرکرده گروهک النضال
سـ ــرکرده گروهـ ــک النضـ ــال مسـ ــؤول حملـ ــه
تروریسـ ــتی خونیـ ــن  31شـ ــهریور سـ ــال  97اهواز
در چنگ ســــربازان گمنام امام زمــــان (عج) افتاد.
وزارت اطالعات بــــا صدور اطالعیــــهای اعالم کرد:
با اقدامـ ــات تخصصـ ــی و ترکیبی سـ ــربازان گمنام
امـ ــام زمـ ــان (عـ ــج)« ،فـ ــرج اهلل چعـ ــب» سـ ــرکرده
گروهـ ــک تجزیه طلب «حرکة النضال» شناسـ ــایی
و دستگیر شد.
در ایـ ــن اطالعیه آمده اسـ ــت :سـ ــرکرده گروهک
تجزیـ ــه طلب حرکـ ــة النضـ ــال در سـ ــالهای اخیر
قصد چندیـ ــن عملیات بـ ــزرگ دیگـ ــر در تهران و
ً
خوزسـ ــتان را داشـ ــت و اخیرا در حال برنامهریزی
برای هدایـ ــت عملیـ ــات تروریسـ ــتی جدیدی بود
که با اشــــراف اطالعاتی ســــربازان گمنام امام زمان
(عج) نـ ــاکام ماند .این گروهک کـ ــه تحت حمایت
مسـ ــتقیم سـ ــرویسهای اطالعاتی عربسـ ــتان و
رژیـ ــم صهیونیسـ ــتی قـ ــرار دارد؛ علی رغـ ــم صدور
حکـ ــم بیـ ــن المللـ ــی بـ ــرای سـ ــرکردگان آن گروه،
عملیات تروریسـ ــتی در ایران را مدیریت میکرد.
ایـ ــن اطالعیـ ــه تأکیـ ــد کـ ــرد :عامـ ــل اصلـ ــی حمله
تروریستی خونین  31شهریور  97اهواز که اکنون
در دسـ ــتان وزارت اطالعـ ــات قـ ــرار دارد؛ از دیگـ ــر
عملیـ ــات تروریسـ ــتی و خونین ایـ ــن گروهک نیز
جزئیاتی بیان کرده است.

به نوشـ ــته خبرگزاری «تاس»« ،ایگور کوناشـ ــنکوف» ،سخنگوی وزارت
دفاع روسـ ــیه در نشسـ ــتی با اعالم ایـ ــن خبر گفـ ــت هواپیماهای ارتش
روسـ ــیه طی  24ساعت گذشته با انجام  20پرواز  370نیروی حافظ صلح و
 50یگان فنی را برای عملیات حفظ صلح به منطقه قره باغ اعزام کردهاند.
رسـ ــانههای روسـ ــی در حالی این خبر را اعالم کردهاند که پیشـ ــتر وزارت
خارجه روسـ ــیه نیز تأکید کرده بود فقط صلحبانان روسـ ــی در خط تماس
واقع در منطقه قرهباغ مستقر خواهند شد.

معاون وزیر بهداشت:
روند ابتال به کرونا در ایران
کاهشی نیست
امیدواریمبه زودی
شاهد کاهشمرگ و میرها باشی 
م

معاون درمــــان وزیر بهداشــــت ،درمان و آموزش
پزشـ ــکی در خصوص تعطیلی دو هفتهای کشـ ــور
برای کنترل شـ ــیوع کرونا گفت :شـ ــنبه در سـ ــتاد
ملـ ــی در خصـ ــوص تعطیلـ ــی دو هفتـ ــه کشـ ــور
تصمیمگیری خواهد شد.
قاسـ ــم جانبابایـ ــی کـ ــه بـ ــه منظـ ــور ارزیابـ ــی از
نحوه خدمترسـ ــانی به مـ ــردم مبتال بـ ــه کرونا به
خراسـ ــان شـ ــمالی سـ ــفر کرده بـ ــود در خصوص
آخر یـ ــن وضعیت ایـ ــن بیمـ ــاری در کشـ ــور اظهار
کرد :در اکثر اسـ ــتانها روند رو بـ ــه کاهش نداریم
یا با شـ ــیب مالیم در حال افزایـ ــش و یا در حالت
ثابـ ــت هسـ ــتیم بایـ ــد صبـ ــر کنیـ ــم که انشـ ــااهلل
رعایـ ــت اصول بهداشـ ــتی از سـ ــوی مـ ــردم بتواند
سـ ــیکل انتقـ ــال بیمـ ــاری را بشـ ــکند.وی کاهش
روند موجود را وابسـ ــته به توجه مـ ــردم به رعایت
اصول بهداشـ ــتی دانسـ ــت و افزود :تـ ــا زمانی که
مردم مراعات نکنند شـ ــرایط انتقـ ــال زنجیره قطع
نخواهد شـ ــد و بخشها همچنان پر بیمار خواهد
بـ ــود انشـ ــااهلل امیدواریـ ــم کـ ــه به زودی شـ ــاهد
کاهـ ــش بیمـ ــاران در بیمارسـ ــتانها و بـ ــه تبع آن
کاهش مرگ و میرها باشیم.

ایران و جهان

روحانی:

فشار حداکثری
به پایان راه خود رسیده است

هگمتانـ ــه،گـ ــروهایرانوجهـ ــان:رئیسجمهـ ــور گفت:همه
عالمتهادر دنیایامروز نشانمیدهدکهدنیافهمیده،فشار
حداکثریجوابنمیدهدودورانپایانیخودراطیمیکند.
حجت االسـ ــام حسـ ــن روحانی رئیس جمهـ ــور روز پنج
شنبه در مراسم افتتاح  1550طرح آموزشی ،تربیتی و رفاهی
در سراسر کشـ ــور همراه با سه طرح بیمارسـ ــتانی ،با بیان
اینکه خوشـ ــحالم که در سی و دومین هفته از افتتاحهای
مهم امروز ،شاهد افتتاح پروژههای بسیار مهم در بخش
آموزش و پرورش و سـ ــامت بودیم ،گفـ ــت :افتتاحهای
امروز ما از لحاظ فرهنگی بسـ ــیار اهمیت داشت .همه ما
میدانیم پیشـ ــرفت کشور و حتی استقالل و امنیت ملی
کشور در سایه آموزش فرزندان ما است.
سهـ ــای درس علم و
وی افـ ــزود :فرزندان مـ ــا باید در کال 
مهارت را بیاموزند و با اصول اخالقی و تربیتی آشنا شوند.
همچنین باید با فـ ــرا گرفتن فرهنگ دینی و ملی ،مسـ ــیر

آینده خود را بیابند.
رئیس جمهور تأکید کرد :مدرسه جایگاه بسیار بااهمیتی
اسـ ــت و معلمان نقش بسـ ــیار بزرگی دارند .امروز شاهد
آن بودیم که هـ ــزار و  550پروژه آموزشـ ــی و تربیتی افتتاح
شـ ــد که به معنـ ــای اهتمام دولـ ــت به مسـ ــئله آموزش و
پرورش اسـ ــت .اینکه وزیر آموزش و پرورش اعالم کردند
روزانه  8.5میلیارد تومان برای زیربنای آموزش و توسـ ــعه
و تکمیـ ــل این پروژهها دولت هزینه میکند ،به معنای آن
اسـ ــت که دولت اهمیت خاصی برای آمـ ــوزش و پرورش
قائل است.
روحانی اظهار کرد :اینکه امروز دیگر مدرسههای خشتی و
گلی نداریم همه نشان دهنده این است که علم و تربیت
برای ما مهم است.
وی تصریـ ــح کرد :در زمینه رفاهی نیـ ــز از  180مرکز رفاهی به
 404مرکز رفاهی رسـ ــیدیم که رشـ ــد بیـ ــش از دو برابری را

متهمین دستگیر شده در ششمین مرحله طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی

نشـ ــان میدهد .ما به روحیه معلمـ ــان اهمیت میدهیم
و مردم شـ ــاهد هستند که تالشهای گسـ ــتردهای را برای
ترمیم حقوق معلمان انجام دادهایم.
رئیس جمهور با اشاره به افزایش حقوق معلمان ،گفت:
اینکه امروز حقوق معلمان در هفت سال اخیر بیش از 4
برابر افزایش داشته است نشان میدهد که ما به اهمیت
آمـ ــوزش و پرورش واقفیـ ــم .البته معلمان ما همیشـ ــه با
عشـ ــق کار کردهاند .در آمـ ــوزش و پـ ــرورش عدالت برای
ما بسـ ــیار اهمیت دارد و معتقدیم روسـ ــتایی و شـ ــهری،
دختر و پسر همه باید از آموزش عمومی یکسان و رایگان
استفاده کنند.
روحانی افزود :آموزش و پرورش فرهنگ یکسـ ــان جامعه
را میسـ ــازند و موجب وحدت فرهنگی میشوند که خود
برای وحدت ،انسجام و امنیت ملی بسیار مهم است.

«امنیت» خط قرمز ماست
افراد شرور نباید مجال و میدان پیدا کنند

هگمتانه ،گروه ایران و جهـ ــان :رئیس قوه قضاییه گفت:
نم یشـ ــود با امنیت شـ ــوخی کرد و این خط قرمز ماست؛
کسـ ــی که کیف قاپی میکند و موبایل مردم را میدزدد با
او باید برخورد قاطع کرد.
آیتاهلل سـ ــید ابراهیم رئیسـ ــی در نوزدهمین نشسـ ــت
سراسـ ــری دادسـ ــتانهای عمومـ ــی و انقـ ــاب ،نظامی و
ویـ ــژه روحانیت که به صورت تصویـ ــری و با عنوان «نقش
دادسـ ــتانها در حفظ امنیـ ــت و حقوق عامـ ــه و حمایت
از تولید» برگزار شـ ــد« ،حـ ــق» را مدار واقعی عالم هسـ ــتی
و شـ ــناخت حق و اجرای عدالت بر مدار حـ ــق را از وظایف
اصلی عدلیه دانست.
رئیس قوه قضاییـ ــه ،گرایش به حق را دومین عنصر مهم
در مأموریتهای دسـ ــتگاه قضایی دانست و اظهار کرد:
گاهی انسـ ــان به خاطر برخی موانع حق را نمیشناسـ ــد اما
گاهی حق را میشناسـ ــد ولی بـ ــه خاطر تبعیـ ــت از هوای
نفس به حق گرایش پیدا نمیکند.
رئیسی خاطر نشـ ــان کرد :کسی که از هوای نفس تبعیت
کند ،معاد را فراموش میکند و دچار خدافراموشی و دین
فراموشـ ــی میشود و در نتیجه انسـ ــانیت را از یاد میبرد و
دچار خودفراموشـ ــی میشود و کارهایی انجام میدهد که
از یک انسان بعید است.
رئیس قوه قضاییه اسـ ــتقامت و ایسـ ــتادگی در راه حق را
سـ ــومین عنصر مهم در امـ ــر قضا دانسـ ــت و تأکید کرد:
کسـ ــی که حق را تشـ ــخیص داد و به آن گرایش یافت ،در
تصمیم گیری و صدور حکـ ــم و بیان نظراتش نباید تحت
تأثیر هیچ عاملی دچار چرخش شود.
رئیسی بر شناخت حکم و موضوع تأکید کرده ،شجاعت
در فهم حکم را نیز بسـ ــیار مهم دانسـ ــت و افـ ــزود :مقام
معظـ ــم رهبـ ــری در جریـ ــان فتنـ ــه  88شـ ــجاعت در فهم
موضوع را وارد ادبیات سیاسی کشـ ــور کردند و همکاران
دستگاه قضا باید به این مسـ ــاله توجه کنند و تحت تأثیر
هیچ گونه القائی قرار بگیرند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سـ ــخنانش بـ ــا تأکید بر لزوم
تناسـ ــب حکم و موضوع ،اظهار کرد :همکاران دسـ ــتگاه
قضایی باید خـ ــود را در محضر خدا ببینند و با اسـ ــتناد به
قانون و بـ ــدون نفوذپذیری از صاحبـ ــان قدرت و هواهای
نفسانی تصمیم گیری و حکم صادر کنند.
رئیسـ ــی به ذکر نمونهای در این زمینه پرداخت و گفت :در
صدور قرارهایی که در دادسرا صادر میشود ،اگر تناسب
قـ ــرار و مبلغ تعیینـ ــی با اتهـ ــام و موضوع پرونـ ــده رعایت
نشـ ــود ،حق رعایت نشـ ــده اسـ ــت و این از وظایف مهم
قضات است که قرار مناسب صادر کنند.
رئیـ ــس قـ ــوه قضاییـ ــه« ،قضـ ــاوت» را «مهندسـ ــی اجرای
قانون» دانسـ ــت و گفـ ــت :قاضی در جریان رسـ ــیدگی به
پرونده و صدور حکم به قوانین مختلف استناد میکند و

همه داشـ ــتههای علمی خود را به کار میگیرد و به همین
دلیل اسـ ــت که برخـ ــی آرای قضایی در مراکز پژوهشـ ــی و
تحقیقاتـ ــی به عنـ ــوان دکترین مطرح و مبانـ ــی صدور آنها
بررسی میشوند.
رئیسی در ادامه به نقش دادستانها در حمایت از تولید
اشاره کرد و با بیان این که حمایت از تولید از اولویتهای
دستگاه قضا در سال  99عنوان شده ،تصریح کرد :فساد
از موانع تولید است و بدون توجه به مبارزه با فساد ،رونق
تولید تحقق نمییابد.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد :رشـ ــوه ،ویژه خواری و فساد
هرگـ ــز با رونق تولید سـ ــازگاری نـ ــدارد و ایـ ــن وظیفه همه
شهـ ــای قضایـ ــی و به ویژه دادسـ ــتان هاسـ ــت که با
بخ 
همـ ــکاری بخشهای مختلف اجرایـ ــی زمینههای امنیت
اقتصادی را در کشور فراهم کنند.
رئیسـ ــی بر لزوم توجه دادسـ ــتانها به صیانـ ــت از حقوق
عامه نیز تأکید کرد و گفت :مقـ ــام معظم رهبری در هفتم
تیر ماه بر حفظ حقوق عامه تأکید کردند و اقدامات خوبی
هـ ــم در زمینه صیانـ ــت از حقوق مردم در حوزه سـ ــامت،
محیط زیسـ ــت ،آب و هوا و خاک صـ ــورت گرفته که باید به
طور جدی پیگیری شـ ــود و نباید اجازه داد احدی متعرض
حقوق مردم شود.
رئیـ ــس قـ ــوه قضاییه بـ ــا تأکیـ ــد بر لـ ــزوم نقـ ــش آفرینی
دادستانها در تأمین امنیت اظهار کرد :دادرسی و احقاق
حق همواره باید در دسـ ــتور کار باشد و همکاران سازمان
قضایی کشـ ــور ضمن رعایت اصول بهداشتی در مقابله
بـ ــا کرونا ،باید مأموریتها و وظایـ ــف خود را با جدیت و بی
وقفه ادامه دهند.
رئیسی گفت :امنیت خط قرمز ماست و هیچ گونه ناامنی
قابل تحمل نیسـ ــت و مردم باید در هر شرایطی احساس
امنیت کنند و هم نیروی انتظامی و هم دادسـ ــتانها باید
برای تأمیـ ــن امنیت اجتماعـ ــی اجازه ندهند افراد شـ ــرور
میدان و مجالی برای شرارت پیدا کنند.
رئیس قوه قضاییـ ــه تصریح کرد :ارفاقات قانونی شـ ــامل
اشرار ،سارقان و زورگیران حرفهای و سابقه دار نمیشود و
با کسـ ــانی که دنبال مختل کردن امنیت کوچه و خیابان
هسـ ــتند و در دل مردم رعب و وحشـ ــت ایجاد میکنند،
باید قاطعانه و بدون اغماض برخورد شود.
رئیسی «کرامت انسـ ــانی» را از دیگر اولویتهای دستگاه
قضـ ــا عنوان کرد و با اشـ ــاره به بخشـ ــنامه صـ ــادره در این
زمینه در آغاز سال متذکر شد :تأکید بر تکریم ارباب رجوع
یک توصیه اخالقی نیسـ ــت و بخشـ ــنامه صـ ــادره در این
زمینه نیز برای رؤیت و قـ ــرار گرفتن در زونکن نبوده بلکه
یک الزام برای همه همکاران دستگاه قضاست.
رئیـ ــس قوه قضاییـ ــه با بیان ایـ ــن که بند بند بخشـ ــنامه
کرامت انسـ ــانی باید مـ ــورد توجه قرار گرفته و اجرا شـ ــود،
تصریح کـ ــرد :این که کسـ ــی بـ ــه دادگسـ ــتری مراجعه و از
ً
نحـ ــوه برخورد همـ ــکاران قضایی گالیه کند کـ ــه مثال با بی
حوصلگی به کارش رسـ ــیدگی شـ ــده یا رفتار مناسبی با او
نشده ،زیبنده دستگاه قضایی نیست.
رئیسی از دادستانی به عنوان نماد قانون مداری و دفاع از
حق یاد کرد و با بیان این که دادستانها باید حامی حقوق
مظلومان و حقـ ــوق مردم و حاکمیت باشـ ــند ،اظهار کرد:
دادگستری باید ملجا و پناه مظلومان باشد و هر کسی که
مورد ظلم قرار گرفت و به دادسـ ــتان رجوع کرد ،دادستان
باید حق او را بستاند و به صاحب حق برگرداند.
رئیـ ــس قـ ــوه قضاییـ ــه این نکتـ ــه را نیـ ــز متذکر شـ ــد که
دادسـ ــتانی باید در کنـ ــار رأفـ ــت و مهربانـ ــی از اقتدار هم

برخوردار باشـ ــد و تأکید کـ ــرد :قانون به دادسـ ــتان اقتدار
بخشیده و این اقتدار نباید تحت هیچ شرایطی مخدوش
شود و دادسـ ــتانها باید محکم و مقتدر و دور از هر گونه
نفوذپذیـ ــری در مقابل قانون شـ ــکنان و هنجارشـ ــکنان
بایستند.
رئیسـ ــی با تأکید بـ ــر همـ ــکاری و همدلی دادسـ ــتانها با
رؤسای کل و بدنه دادگستری ها ،اظهار کرد :بعد از رؤسای
کل دادگسـ ــتری هـ ــا ،عامل اجـ ــرای اکثر بخشـ ــنامههای
قضایی دادستانها هسـ ــتند که نمونه این اسناد ،سند
امنیـ ــت قضایی اسـ ــت کـ ــه باید از سـ ــوی دادسـ ــتانها
عملیاتی و بر روند اجرای آن نظارت شود.
رئیس دسـ ــتگاه قضـ ــا در بخـ ــش دیگری از سـ ــخنانش
با اشـ ــاره به نقش دادسـ ــتانها در تولید و ارتقـ ــاء نظم و
امنیت ،اظهـ ــار کرد :دادسـ ــتانها در هیچ یـ ــک از مراحل
فرایند دادرسی از کشف جرم تا تحقیق و بازپرسی و صدور
کیفرخواست و دفاع از آن در دادگاه تا اجرای احکام غایب
نیستند و در تمام این فرایند نقش محوری دارند.
رئیسـ ــی در عین حال تأکید کرد :دادسـ ــتانها باید بیش
از پیش به موضوع پیشـ ــگیری از جرم توجه داشته باشند
و برای اصـ ــاح مجرمین هم کـ ــه در قانون اساسـ ــی بر آن
تصریح شده اما تاکنون به درسـ ــتی به آن پرداخته نشده
است ،با مسؤوالن تربیتی و امنیتی و مسؤوالن زندانها
همکاری کنند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم
آموزش و نظارت بـ ــر ضابطین قضایی تأکید کرد و با تقدیر
از تالشهای ضابطین در کشف جرم در عین حال گفت:
تشـ ــخیص جرم با دادستان و قاضی اسـ ــت .دادستانها
نباید تسـ ــلیم ضابطین شـ ــوند و از نظر آنها تبعیت کنند
بلکه باید با تحقیقات دقیق درباره پرونده اظهار نظر کنند.
رئیسی بر لزوم نظارت دقیق دادسـ ــتانها بر بازداشتگاه
ها ،تحـ ــت نظرگا ههـ ــا و زندانها نیـ ــز تأکید کـ ــرد و گفت:
سرکشـ ــی صرف بـ ــه زندانهـ ــا کفایـ ــت نمیکنـ ــد بلکه از
آداب قضاء اسالمی آن اسـ ــت که قاضی هر روز وضعیت
زندانیانش را پایش و نسـ ــبت به بقای یک فرد در زندان یا
تبدیل حبس به قرار تصمیم گیری کند تا کسـ ــی بالضرور
در زندان نماند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به معدل باالی حضور جوانان
در دادسـ ــراها ،نیروی جوان مؤمن و انقالبی و قانونمند و
خستگی ناپذیر را مظهر نظم و امنیت در جامعه دانست
و بهره مندی دادگستریها از چنین نیروهایی را در ُحسن
انجـ ــام مأموریت هایـ ــش یک فرصـ ــت ویژه و ارزشـ ــمند
دانست.
پیش از سـ ــخنان رئیس دسـ ــتگاه قضا ،حجت االسـ ــام
منتظری دادسـ ــتان کل کشـ ــور با ارائه گزارشی از عملکرد
دادسـ ــتانی و پیگیـ ــری مأموریتهـ ــای تبییـ ــن شـ ــده در
همایش سـ ــال گذشـ ــته دادسـ ــتان ها ،اظهار کـ ــرد :نیاز
امروز کشـ ــور ،تالش جهادگونه دادسـ ــتانها برای انجام
مسؤولیتهای محوله است و انتظار میرود دادستانها
با همت مضاعـ ــف در جهت ارتقاء امنیـ ــت ،حفظ حقوق
عامه و رونق و جهش تولید گام بردارند.
همچنین در این نشسـ ــت ،معاونین سیاسی و امنیتی،
نظارت بر دادسراها ،مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته
و حقوق عامه دادستانی کل کشور و تعدادی از دادستان
ها ،به صورت حضوری و از طریـ ــق ارتباط تصویری به بیان
دیدگا ههـ ــا و پیشـ ــنهادات خود بـ ــرای ارتقـ ــاء عملکرد و
تقویت نقش دادسـ ــتانیها در تأمین امنیت و صیانت از
حقوق عامه و حمایت از تولید پرداختند.

ترامپ فرمانی برای منع سرمایهگذاری در شرکتهای چینی امضا کرد
هگمتانـ ــه ،گروه ایران و جهـ ــان :رئیسجمهور آمریکا با
امضای یک فرمان اجرایی خواســــتار منع سرمایهگذاری
در چندین شـ ــرکت چینی به بهانه مرتبـ ــط بودن آنها با
ارتش چین شد.
«دونالـ ــد ترامـ ــپ» ،رئیسجمهور آمریکا روز پن جشـ ــنبه با
امضای یک فرمان اجرایی بستر قانونی منع سرمایهگذاری
در آن دسته از شرکتهای چینی را که آمریکا ادعا میکند
با ارتش چین مرتبط هستند ،فراهم کرد.
به نوشـ ــته پایگاه «هیـ ــل» ،این فرمـ ــان اجرایی از روز 11
ژانویه  2021اجرایی خواهد شـ ــد؛ یعنـ ــی چند روز پیش از
آغـ ــاز به کار دولت «جو بایدن» که طبق برآورد رسـ ــانهها

موفق شده در انتخابات ریاس ـ ـتجمهوری سال جاری
ترامپ را شکست دهد.
ترامپ در این فرمان اجرایی از شـ ــماری از شـ ــرکتهای
مشــــهور چینی از جمله شرکت «هواوی» نام برده و آنها
را بـ ــه همـ ــکاری با ارتش چیـ ــن متهم کرده اسـ ــت .کاخ
ســــفید از چند ماه پیش تالشهای گستردهای را برای
منع فـ ــروش محصـ ــوالت آمریکایی به شـ ــرکت هواوی
آغاز کرده است.
وزارت دفـ ــاع آمریـ ــکا تابسـ ــتان سـ ــال جاری فهرسـ ــتی
شـ ــامل دههـ ــا شـ ــرکت چینـ ــی منتشـ ــر کـ ــرده و آنها را
به همـ ــکاری با ارتـ ــش چین متهـ ــم کرد .شـ ــرکتهای
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سازمان سنجش اطالعیه داد؛

شورای سنجش با کنکور 1400
بر مبنای نظام قدیم موافقت نکرد

آیتاهلل رئیسی در همایش دادستانهای کشور:

آمریکا «وضعیت اضطرار ملی»
در قبال ایران را برای یکسال
دیگر تمدید کرد
دولت آمریکا به ریاسـ ــت دونالد ترامپ پنجشنبه
گذشـ ــته وضعیت اضطـ ــرار ملی در قبـ ــال ایران را
برای یکسال دیگر تمدید کرد.
ایـ ــن بیانیه یـ ــادآوری کـ ــرده رئیسجمهـ ــور وقت
آمریکا در تار یـ ــخ  14نوامبر  1979بـ ــا صدور فرمان
اجرایـ ــی شـ ــماره  12170در قبـ ــال ایـ ــران وضعیت
اضطراری اعالم کرده اســــت .در ادامــــه این بیانیه
آمده اســــت« :روابط ما با ایران هنوز عادی نشده
و رونـ ــد اجـ ــرای توافقات مـ ــورخ  19ژانویـ ــه  1981با
این کشــــور ادامه دارند .به این دلیــــل ،وضعیت
اضطرار ملی اعالمشـ ــده در تاریخ  14نوامبر  1979و
تدابیر اتخاذشــــده در آن روز برای رســــیدگی به آن
وضعیت اضطـ ــراری باید تا بعـ ــد از  14نوامبر 2019
ادامه پیدا کند».
«جیمی کارتر» ،رئیسجمهور اسبق آمریکا فرمان
اجرایـ ــی شـ ــماره  12170را روز  14نوامبـ ــر  ،1979ده
روز بعـ ــد از تسـ ــخیر النـ ــه جاسوسـ ــی آمریـ ــکا در
تهران صـ ــادر کرد .ایـ ــن فرمان خواسـ ــتار توقیف
داراییهای حکومت ایران در خاک آمریکا اســــت.
دیگر فرمان اجرایی (شــــماره  )12957از  15مارس
 1995توسـ ــط دولت «بیـ ــل کلینتون» بـ ــرای منع
برخـ ــی معامالت مربـ ــوط به توسـ ــعه نفتـ ــی ایران
صادر شد.

«دیمیتری پسـ ــکوف» سـ ــخنگوی کرملین همچنین روز پنجشنبه با رد
هرگونـ ــه حضور نظامیان ترکیهای در نیروهای صلحبان که قرار اسـ ــت در
خط تماس واقع در منطقه قرهباغ مستقر شوند ،گفت« :نیروهای حافظ
صلح در قرهباغ فقط روسـ ــی خواهند بـ ــود و هماهنگیها با ترکیه در این
زمینه از طریق مرکزی در آذربایجان هست».
بامداد سهشنبه بود که «نیکل پاشینیان» نخستوزیر ارمنستان اعالم
کرد توافقنامهای را با روسـ ــیه و جمهوری آذربایجان بـ ــرای پایان دادن به

جنگ در قرهباغ امضا کرده است.
این توافق شامل اسـ ــتقرار نیروهای حافظ صلح روسیه به مدت  5سال
در مناطق مورد تنش در قره باغ کوهستانی و مذاکرات برای حل و فصل
این بحران طی این مدت است.
«والدیمیر پوتین» ،رئیسجمهور روسیه نیز درباره این توافق گفته بود:
«نیروهای حافـ ــظ صلح در منطقه قرهباغ کوهسـ ــتانی مســــتقر خواهند
شد».

شـــنبه
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مخابراتی ،هواپیمایی ،کشـ ــتیرانی و سـ ــاخت و ساز در
این فهرست قرار داشـ ــتند.فرمان اجرایی جدید دونالد
ترامپ شـ ــهروندان آمریکایی را از تملک یا مبادله اوراق
بهادار متعلق به این شـ ــرکتها منع کرده است.
دونالـ ــد ترامـ ــپ در بیانی ـ ـهای گفته دلیـ ــل امضای این
فرمـ ــان اجرایـ ــی آن اسـ ــت کـ ــه دولت چیـ ــن در تالش
است شـ ــرکتهای غیرنظامی چین را به سمت حمایت
از فعالیتهـ ــای نظامی و اطالعاتی این کشـ ــور سـ ــوق
دهـ ــد .او گفته این مسـ ــئله ،باعث ایجـ ــاد «تهدیدهای
غیرمعمـ ــول» بـ ــرای امنیت ملـ ــی ،سیاسـ ــت خارجی و
اقتصاد آمریکا میشود.

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ایران و جهان :شــــورای ســــنجش و
پذیـ ــرش دانشـ ــجو با کنک ـــور  1400بــــرای نظــــام قدیم
موافقت نکرد و کماکان آزمون سراســــری سال  1400و
ً
بعدازآن ،صرفـ ــا بر مبنای دروس نظام آموزشــــی جدید
 6-3-3برگزار میشود.
دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در رابطه
با آزمون سراسری سال  1400اطالعیه داد.
بر اساسایناطالعیهبنابهدرخواستتعدادیاز اعضای
کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس شورای
اسالمی مبنی بر بررسی امکان تمدید کنکور نظام قدیم و
انجام ســــنجش با دو آزمون جداگانه (دو مجموعه سوال
براســــاس دروس نظام قدیم و نظام جدید) در سال،1400

موضوع درجلسه فوق العاده شورای سنجش و پذیرش
دانشجو (جلســــه  )25روز  20آبان  99مورد بحث و بررسی
کارشناسیدقیققرار گرفت.
در این جلسه مصوبه جلسه  24شــــورای مذکور تاریخ
ً
 22مهــــر  99مجــــددا مــــورد تائیــــد و مقرر شــــد «آزمون
ً
سراسری سال  1400و بعد از آن ،صرفا بر مبنای دروس
نظام آموزشی جدید  6-3-3برگزار شود».
پیش از این دکتر ابراهیم خدایی دبیر شورای سنجش
و پذیرش دانشجو یادآور شده بود که شورای سنجش
دوبار با کنکور بر اساس نظام قدیم موافقت کرده بود
و کنکور  1399آخرین فرصت برای طراحی دو مجموعه
سوال برای دروس نظام قدیم و نظام جدید بود.

کرونا برای مدت زمان طوالنی بیماری همهگیر
نخواهد بود

هگمتانه ،گـ ــروه ایـ ــران و جهان :مدیر مؤسســــه ملی
یهـ ــای عفونــــی آمریکا گفتــــه به کمک
آ لـ ــرژی و بیمار 
واکسـ ــن ،بیماری کووید 19-برای مدت خیلی طوالنیتر
همهگیر نخواهد بود.
«آنتونـ ــی فائوچـ ــی» ،مدیـ ــر مؤسســــه ملــــی آلــــرژی و
یهـ ــای عفونی آمریکا گفت :بــــا توجه به تحوالت
بیمار 
سـ ــریع در زمینه تولید واکســــن کرونا این بیماری برای
مدت زمان خیلی طوالنی همهگیر نخواهد بود.
بـ ــه نوشـ ــته وبـ ــگاه خبـ ــری «نیوزمکــــس» ،فائوچی در
نشسـ ــتی که با هماهنگی اندیشــــکده «چتم هاوس»
ً
برگزار شد ،گفت« :قطعا این (بیماری) برای مدتی خیلی
طوالنیتر همهگیر نخواهد بود؛ زیرا من بر این باورم که
واکسن این رویه را تغییر میدهد».

ن به ما کمک خواهد کرد .آنچه که ما
وی افزود« :واکســــ 
باید انجام دهیم این اســــت که محکم باشیم و رعایت
ضوابط بهداشــــت عمومی را دوچندان کنیم ».فائوچی
با این وجود هشدار داد که ویروس کرونا میتواند برای
مدتی به یک بیماری «آندمیک» تبدیل شود.
به طور کلی ،یــــک بیماری همهگیر به بیمــــاریای گفته
میشــــود که مردم تمــــام جهان را به خطــــر میاندازد اما
«آندمیک» ،یعنی یــــک بیماری به صورت دائمی در یک
منطقه جغرافیایی وجود خواهد داشت.
آنتونــــی فائوچــــی همچنیــــن گفــــت تمام ســــازندگان
واکســــن کرونا بایــــد میلیاردها واکســــن را بسـ ــازند تا
تمــــام جهان به آن دسترســــی داشــــته باشــــند نه فقط
کشورهای ثروتمند.

در نامهای به رئیسجمهور مطرح شد؛

 40هزار پرستار کرونا گرفتند
 70پرستار شهید شدهاند

هگمتانـ ــه ،گروه ایـ ــران و جهان :رئیس ســــازمان نظام
پرسـ ــتاری از ابتالی  40هزار پرســــتار کشــــور به بیماری
کرونا خبر داد.
محمد میرزابیگی ،در نامهای به رئیس جمهور ،نوشت:
در روزها و هفتههای اخیر شــــاهد افزایش بی ســــابقه
بیمـ ــاری کووید  19و بـ ــه تبع آن ،افزایش مــــرگ و میر در
بین مردم و مدافعان سـ ــامت در کشــــور هســــتیم .از
طرفـ ــی ظرفیت اکثـ ــر بخشهای تعلق گرفتــــه به کرونا
تکمیل شـ ــده اسـ ــت و بیمارســــتانها در حال تغییر
شهـ ــا ،جهــــت افزایــــش ظرفیت
ظرفیـ ــت سـ ــایر بخ 
پذیرش بیماران کرونایی هستند.
در این شـ ــرایط به علت عدم امکان افزایش نیرو فشــــار
کاری زیادی بـ ــه کادر درمان و پرســــتاران وارد شــــده ،به
گونهای که بر اساس گزارشهای دریافتی از داخل برخی
بیمارستانها ،هر  10بیمار کرونایی به یک پرستار سپرده
میشود .آن هم پرستارانی که  9ماه مداوم براثر مراقبت
بی وقفـ ــه از بیماران کرونایـ ــی؛ هم فرســــودگی روحی و
انگیزشی و هم فرسودگی شدید جسمی پیدا کردهاند.
همچنین تاکنـ ــون بالغ بر  40هزار نفر از پرســــتاران خود
بـ ــه کرونا مبتال شـ ــده و از این میزان حــــدود  35هزار نفر
مجـ ــدد بعد از بهبـ ــود مشـ ــغول کار در همان بخشها
شده اما همچنان بیش از  5هزار نفر از آنان یا قرنطینه ،یا
استعالجی یا بستری و تحت درمان هستند و حدود 70
شهید پرستار نیز تا امروز ،تقدیم دفاع از مردم کردهاند.
بی شـ ــک مجموع این عوامل باعــــث کاهش کیفیت
تهـ ــا و افزایش ابتالی خود و ســــایر کارکنان برای
مراقب 
دفعات بعدی نیز میشود .بنابراین خواهشمند است:
 -1طبـ ــق نظـ ــر اکثـ ــر متخصصــــان از جملــــه  65رئیس
دانشگاه علوم پزشکی و ســــایر صاحبنظران برای مهار
ً
بیمـ ــاری در بین مردم جامعــــه ،ظاهرا چــــاره کار؛ حداقل
تعطیلی دو هفتهای جهت قطع زنجیره بیماری است ،هر
چند میدانیم این امر میتواند آثار اجتماعی و اقتصادی
به خصوص بر اقشـ ــار ضعیف جامعه داشــــته باشد اما
ً
مطمئنا ،حفظ نیرو و افزایش توان نظام سالمت و سطح
ً
سـ ــامتی مردم در اولویـ ــت باالتر قــــرار دارد و قطعا یک
سرمایهگذاری بزرگ اقتصادی خواهد بود.

 -2در رابطــــه بــــا نیروهای نظــــام ســــامت و مدافعین
مظلــــوم این عرصه تا چه زمانی بایــــد این ایثارگران جان
بر کف ،بناســــت در غم از دســــت دادن بهترین یاران؛
همکاران و بیماران خود سوگواری خدمت نمایند؟
جناب آقای رئیس جمهور
تأمین «تعــــداد نیروی کافــــی؛ تأمین تجهیــــزات الزم و
انجام اقدامات انگیزشی» ســــه ضرورت بسیار فوری و
اضطراری برای این روزهای نفســــگیر در نظام سالمت
ً
کشوراست .صراحتا انجام این موارد را از دولت محترم
درخواست داریم:
الف -استخدام سریع و فوری حداقل  30هزار نفر جدید
و تازه نفس
ب  -تجدیــــد نظــــر در لبــــاس و امکانــــات محافظتی و
ایمنــــی بخش مؤثــــر و علت یابــــی در بیمارسـ ــتانها،
بخشها و شــــرایط کاری مدافعین سالمت ،به ویژه در
بیمارستانها و شهرهایی که مرگ و میر باالیی دارند.
ج -تجدیــــد نظر در تغذیه ،میان وعــــده مکمل و ایمنی
بخش
د -اعطــــای ضریــــب  1.5به ســــاعت تمــــام بخشهای
کرونایی و یک هفته استراحت در هر ماه بدون کاهش
حقوق مزایا و بدون امکان خرید و ذخیره این یک هفته
(به منظور تجدید قوا)
ه -تســــریع در پرداخت معوقات و صــــدور احکام فوق
العاده ویــــژه و نیز تســــریع در بازنگری نظــــام پرداخت
فعلــــی نظام ســــامت با مشــــارکت ذی نفعــــان و ارائه
دهندگان خدمت.
 -3تعیین مکان ویژه و مناســــب با امکانات الزم برای
تشخیص؛ قرنطینه مدافعین سالمت و درمان رایگان
آنهایــــی که مبتال میشــــوند اعم از رســــمی ،قـ ــراردادی
و شــــرکتی و… بــــه دلیــــل لــــزوم جلوگیــــری از انتقال به
خانوادههای این عزیــــزان .لذا ضمــــن تأکید مجدد به
شرایط بحرانی این روزها درخواست میشود کارگروهی
بــــرای تأمیــــن شــــرایط مناســــب مدافعین سـ ــامت،
تشــــکیل و موارد مطروحه را عملیاتــــی کند .همچنین
طبق نظر جامعه علمی کشــــور ،دستور عاجل تعطیلی
حداقل دو هفتهای کشور را صادر فرمائید.

ش ــنبه
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ورزش

خبــر

بهرهبرداری از زمین چمن
مصنوعی  8میلیاردی
قروه درگزین

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :مدیـ ــرکل ورزش و جوانان
اسـ ــتان همدان گفت :زمین چمن مصنوعی شـ ــهر
قروه درگزین با هشت میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد.
حمید سـ ــیفی در آئین بهره بـ ــرداری از پروژه زمین
چمـ ــن شـ ــهر قـ ــوره درگزیـ ــن ،گفت :زمیـ ــن چمن
مصنوعـ ــی قروه درگزین به مسـ ــاحت یـ ــک هزار و
هشت مترمربع و با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد
ریال به بهره برداری رسید.
وی با بیان اینکه توسـ ــعه زیرسـ ــاختهای ورزشی
در اسـ ــتان همـ ــدان در دسـ ــتور کار اسـ ــت ،گفت:
امیدواریم با همکاری مسـ ــؤولین اسـ ــتان همدان
اعتبـ ــار مورد نیاز بـ ــرای تکمیل پروژههای ورزشـ ــی
تأمین شود.
مدیرکل ورزش و جوانان اسـ ــتان همدان عنوان
کرد :نـ ــگاه ما برای توزیع امکانـ ــات و اعتبارات در
حـ ــوزه ورزش در سراسـ ــر اسـ ــتان همـ ــدان بنا بر
چهارچوبهـ ــا و ظرفیتهای موجود اسـ ــت و به
صورت متوازن انجام خواهد شد.

سرمربی پاس گزارشگر
معروف را زد!

هگمتانه ،گروه ورزش :در روزی که ستارههای رسانه
و هنر دور هم جمع شـ ــدند تا مسـ ــابقهای دوستانه
را به یاد «زنده یاد محمود_یـ ــاوری» برگزار کنند ،یک
اتفـ ــاق عجیب این بازی را تحت الشـ ــعاع قـ ــرار داد؛
تکل مهدی پاشازاده سـ ــرمربی فعلی پاس و مدافع
سـ ــابق تیم ملی که پیراهن تیم هنرمنـ ــدان را برتن
داشـ ــت ،به پای میثاقی گرفت و در حالی که او ساق
بند هم نبسـ ــته بود ،مصدومیت سـ ــختی را برایش
رقم زد.
در نهایت این بازی دوسـ ــتانه بـ ــا نتیجه  3-5به نفع
رسـ ــانه خاتمه یافت و یکـ ــی از مهمتریـ ــن اتفاقات
بـ ــازی در کنار رد و بدل شـ ــدن  8گل ،همین برخورد
پاشازاده با مجری برنامه فوتبال برتر بود.
البته پاشـ ــازاده و چند نفـ ــر دیگر خیلـ ــی زود خود را
به محمدحسـ ــین میثاقی رسـ ــاندند و به او دلداری
دادند .محسن بیاتی نیا سـ ــرمربی تیم رسانهها هم
در بیرون زمین سـ ــراغش رفت و دربـ ــاره وضعیت
مصدومیت با او صحبت کرد.
در پایـ ــان بـ ــازی هنرمنـ ــدان و اعضـ ــای تیم رسـ ــانه
بایکدیگر برخورد صمیمانهای داشـ ــتند و مثل اول
بازی ،چنـ ــد عکس یادگاری گرفتند تا این مسـ ــابقه
دوسـ ــتانه با خوشـ ــی پایان برسـ ــد؛ مسـ ــابقهای که
بهانه آن درگذشت سـ ــرمربی پرسابقه فوتبال ایران
محمود یاوری بود.

مدیر کانون فرهنگی و هنری شهدای تکه
نهاوند خبر داد:

ساخت فیلم مستند
قهرمان دوومیدانی نهاوند

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :فیلـ ــم مسـ ــتند یکـ ــی از
جوانـ ــان موفق کانـ ــون فرهنگی و هنری روسـ ــتای
شـ ــهدای تکه که چرخهای اقتصاد را در روسـ ــتا به
گـ ــردش درآورد دی مـ ــاه جاری از شـ ــبکه مسـ ــتند
پخش میشود.
در دنیـ ــای قهرمانـ ــی امـ ــروز کـ ــه تعـ ــدادی از
ورزشـ ــکاران بهدنبال گرفتـ ــن تابعیت و مهاجرت
به دیگر کشورها هسـ ــتند ،قهرمان ارزشمند «کرم
سـ ــهرابی» عضو کانون فرهنگی و هنری شـ ــهدای
روسـ ــتای تکه با وجود همه بیمهری و سـ ــختیها
کنار مردم ایســــتاد و چرخهای اقتصاد را به گردش
در آورد.
علی سهرابی مدیر کانون فرهنگی و هنری شهدای
تکه نهاونـ ــد در این باره گفت :اکنـ ــون این قهرمان
ملی در روسـ ــتای تکه ساکن اسـ ــت و بدون کمک
دولتـ ــی و دریافـ ــت وامهای میلیاردی و در راسـ ــتای
اقتصاد مقاومتی با چند رأس گاو به تولید گوشـ ــت
و لبنیـ ــات میپـ ــردازد این قهرمان چندیـ ــن بار ضرر
ً
اقتصادی میبیند ولی ناامید نمیشود و مجددا کار
را شروع میکند.
وی بـ ــا بیان اینکـ ــه این قهرمان ملی همیشـ ــه خود
را مدیون خون شـ ــهدا و پایبند به کشـ ــورش ایران
سـ ــربلند میدانـ ــد ،گفت :سـ ــهرابی پـ ــس از دوران
قهرمانی  6سال مدیر روابط عمومی پایگاه المپیک
غرب کشـ ــور میشود ،اما بهعلت واگذاری به بخش
خصوصی بیکار میشود.
مدیـ ــر کانـ ــون فرهنگـ ــی و هنـ ــری شـ ــهدای تکه
نهاونـ ــد گفت« :کرم سـ ــهراب» جوان بـ ــا اخالق و
موفـ ــق نهاونـ ــدی ،بهصـ ــورت رایگان بـ ــه آموزش
آموختههای خـ ــود به نوجوانان میپـ ــردازد و حتی
برای بسـ ــیاری از آنها لباس و کفش ورزشی تهیه
میکند.
گفتنی است ،کرم سهرابی متولد  1357روستای تکه
از توابع بخش مرکزی شهرستان نهاوند است که در
مدت  10سال فعالیت ورزشـ ــی حرفهای خود موفق
شده اسـ ــت نزدیک  50نشـ ــان و عنوان قهرمانی را
از مسـ ــابقات داخلی و بینالمللی کسـ ــب کند ،این
قهرمـ ــان ارزنده نهاوندی که هدیه مسـ ــابقات خارج
کشـ ــور خـ ــود در دوران عضویت در تیـ ــم ملی دو و
میدانی را خرج کانون کرد فعالیتهای او در راستای
اقتصاد مقاومتی دسـ ــتمایه فیلم مستند کارگردان
معروف صداوسـ ــیما ایمان گودرزی شده است10 ،
سـ ــال رکورددار لیگ دوومیدانی ایـ ــران و عضو تیم
ملی بود.

داوران همدانی در فهرست پیشنهادی به فیفا

هگمتانه ،گروه ورزش :وبگاه فدراسیون فوتبال نوشـ ــت :پس از پیگیریهای صورت گرفته
از سـ ــوی سرپرسـ ــت و دبیرکل فدراسـ ــیون و هماهنگیهای به عمل آمـ ــده و مصوبه هیأت
رئیسـ ــه ،فهرسـ ــت پیشـ ــنهادی کمیته داوران توسـ ــط دپارتمان بین الملل به فیفا ارسـ ــال و
رجیستر شد.
طبق اعالم دپارتمان داوران ،فهرست نهایی داوران بینالمللی فوتبال ،فوتسال و فوتبال ساحلی
آقایان و بانوان در سال  2021فیفا به شرح زیر است.

داوران فوتبال:
علیرضا فغانی_موعود بنیادی فر_ «بیژن حیدری» « -پیام حیدری»  -سـ ــید وحید کاظمی  -حسن
اکرمی  -سیدعلی اصغر مؤمنی  -سلطنت نوروزی  -مهسا قربانی  -مهناز ذکایی
کمک داوران فوتبال:
محمدرضا منصوری  -محمدرضا ابوالفضلی  -علی میرزابیگی  -سعید علی نژادیان  -آرمان اسعدی
 -سـ ــعید قاسمی  -علیرضا ایلدروم  -حسن ظهیری  -فرهاد مروجی  -انسیه خباز مافی نژاد  -بهاره

سیفی نهاوندی  -حبیبه ربوی گنجینه کتاب
داوران فوتسال:
محمود رضا نصیرلو  -وحید عرض پیما  -علی حفیظی  -ابراهیم مهرابی افشار  -گالره ناظمی  -زری
فتحی  -زهرا رحیمی
داوران فوتبال ساحلی:
حمید مقدم متین  -ابراهیم کرد  -امیر فالحی  -ابراهیم اکبرپور

اعالم آمادگی  60تیم برای حضور در لیگهای کاراته کشور

کبودرآهنگیها
لیگ برتری شدند

هگمتانه ،گـ ــروه ورزش 60 :تیم بـ ــرای حضور در لیگهای
سـ ــبکهای آزاد و کنترلی کاراته کشور اعالم آمادگی کرده
اند.
با توجه به اعالم سـ ــازمان لیگ و مسابقات  60تیم جهت
شرکت در لیگهای برتر ،سوپر لیگ کنترلی و سبکهای
آزاد کاراته کشور در دو بخش آقایان و بانوان اعالم آمادگی
کرده اند.
تمامی لیگهای کاراته در بخش سبکهای آزاد و کنترلی
پس از صدور مجوز از سـ ــتاد مبارزه با کرونا و وزارت ورزش
و جوانان به صورت فشرده برگزار میشود.
تیمهایی که بـ ــرای حضور در هر بخش اعالم آمادگی کرده
اند به شرح زیر هستند:
سوپر لیگ آقایان:
 .1دانشـ ــگاه آزاد اسـ ــامی  .2 -پـ ــاس ناجـ ــا  .3 -صنعـ ــت
مس شـ ــهر بابـ ــک کرمـ ــان  .4هیأت کاراته شهرسـ ــتان
کالت خراسـ ــان رضـ ــوی  .5 -تیم نان و سـ ــامت  .6تیم
رعـ ــد پدافند هوایی ارتش  .7تیم آرامش کرمانشـ ــاه .8
باشگاه قهرمانان آذربایجان
سوپر لیگ بانوان:

 .1دانشگاه آزاد اسالمی  .2هیأت کاراته استان کردستان
 .3تیـ ــم صبا شـ ــیراز  .4تیـ ــم آرامش کرمانشـ ــاه  .5 -تیم
نصیری سمنان
سوپر لیگ آقایان سبکهای آزاد:
 .1باشـ ــگاه فرهنگی ورزشی شـ ــرکت ملی حفاری ایران .2
باشگاه فرهنگی ورزشی شرکت مناطق نفت خیز جنوب
 .3آکادمـ ــی شـ ــورین کمپـ ــو صالحـ ــی  .4نیـ ــروی زمینی
ارتش  .5هیأت کاراته ماهشـ ــهر  .6کیوکوشـ ــین کاراته
ناکامورا  .7آکادمی سـ ــو کیوکوشـ ــین کاراتـ ــه لطف زاده
 .8باشـ ــگاه ورزشـ ــی دانیال  .9تیم اژدر کنپو  .10آکادمی
سوکیوکوشین عبدالهی  .11تیم پاس ناجا  .12تیم کویر
سیرجان
سوپر لیگ بانوان سبکهای آزاد:
 .1کیوکوشین کمپو صالحی  .2تیم اژدر کنیو  .3آکادمی
سـ ــو کیوکوشـ ــین عبدالهی  .4تیم ناکامورا  .5ذوالفقار
کرمان  .6باشگاه ماندگار
لیگ برتر آقایان:
 .1هیأت کاراته اسـ ــتان خراسـ ــان رضـ ــوی  .2هیأت کاراته
کارگران هراسـ ــان رضوی  .3باشگاه مقاومت  .4هیأت

کاراته شهرسـ ــتان کالت  .5باشـ ــگاه جاویدان کن شـ ــی
کان  .6هیأت کاراته اسـ ــتان کردسـ ــتان  .7هیأت کاراته
اسـ ــتان زنجان  .8آکادمی مبارزان رشـ ــت  .9شوتوکان
 imaایـ ــران  .10هیـ ــأت کاراتـ ــه کبودر آهنگ  .11باشـ ــگاه
پوالد قم  .12تیم فوالد ویان  .13تیم پاس ناجا  .14تیم
آرامش کرمانشـ ــاه  .15صنعت مس کرمـ ــان  .16هیأت
کاراته استان مرکزی  .17تیم صدرا

لیگ برتر بانوان:
 .1هیأت کاراته خراسـ ــان رضوی  .2جاویدان کن شی کان
 .3هیأت کاراته استان کردستان  .4صبا شیراز  .5هیأت
کاراته کبودرآهنگ  .6تیم آرامش کرمانشــــاه  .7آ کادمی
تات کای  .8تیم کاراته رقابتی یســــنا مکس آزاد انزلی .9
تیم کاراته  wskfبهارستان _  .10هیأت کاراته استان مرکزی
 .11باشـ ــگاه فرهنگی ورزشـ ــی مقاومــــت  .12 -تیم نصیری

سمنان
بــــا توجه درخواســــتهای مکرر باشــــگاهها و سـ ــبک ها،
سازمان لیگ و مســــابقات فدراسیون زمان اعالم آمادگی
تیمهای متقاضی را تا تاریخ  30/8/99تمدید کرد.
الزم به ذکر اســــت پــــس از مهلت اعالم آمادگـ ــی تیم ها،
جلسهای از طرف سازمان لیگ و مسابقات با نمایندگان
تیمها برگزار میشود.

پوست اندازی اسکوچیچ در تیم ملی فوتبال

هگمتانه ،گروه ورزش :تیم ملی در دومین حضور دراگان
اسـ ــکوچیچ تغییـ ــرات متعـ ــددی را تجربه کـ ــرد؛ از دعوت
چهرههای جدید تا تغییر تاکتیـ ــک تیم ملی نکات مهمی
بود که سرمربی کروات در بازی با بوسنی رقم زد.
تیم ملی فوتبـ ــال ایران در دومین دیـ ــدار تدارکاتی خود با
سـ ــرمربیگری دراگان اسـ ــکوچیچ موفق به شکسـ ــت دو
بر صفر بوسـ ــنی در زمین خودش شد .در این دیدار کاوه
رضایـ ــی و مهدی قایدی گلزنان ایـ ــران بودند تا تیم ملی با
دست پر به تهران برگردد.

اسکوچیچ در دیدار با بوسـ ــنی تغییرات بسیاری در نحوه
بازی تیمـ ــش اعمال کرده بـ ــود که در فاصلـ ــه کوتاه باقی
مانده تا انتخابی جام جهانی ،به مرور برخی از اتفاقات این
مسابقه و عملکرد ملیپوشان ایران میپردازیم.
غیبت  9بازیکن اصلی بوسنی
مهمتریـ ــن اتفـ ــاق این دیـ ــدار غیبـ ــت برخـ ــی از بازیکنان
اصلی در ترکیب هر دو تیـ ــم بود .در ترکیب تیم ملی ایران
بازیکنانی مانند سـ ــردار آزمـ ــون ،مهدی طارمـ ــی ،علیرضا
بیرانونـ ــد ،علیرضا جهانبخش ،سـ ــامان قـ ــدوس ،مهدی
ترابی و ...غایب بودند؛ اگر چه اسکوچیچ تقریبا به جز نوک
خط حمله ،در سـ ــایر خطوط از سـ ــایر بازیکنان اصلی خود
بهره برد.
اما بیشترین غایبان در ترکیب بوسنی بودند .در ترکیب
اولیه بوسـ ــنی مقابل ایران نسـ ــبت به بازی اخیر این تیم
با لهستان ،فقط پیانیچ و سـ ــانیچان حضور داشتند و در
نیمه دوم نیز سـ ــیمروت بـ ــه جای پیانیچ وارد زمین شـ ــد
تا کمـ ــاکان دو بازیکن اصلـ ــی این تیـ ــم در ترکیب حضور
داشـ ــته باشـ ــند .همانطور که پیش از این هم اعالم شده
بـ ــود ،دوژان بایوویچ به بازیکنان جوان و شـ ــاغل در لیگ
بوسنی و کشورهایی مانند اسـ ــلوونی و ترکیه میدان داد
تا این بازیکنان به مرور با کسـ ــب تجربـ ــه به ترکیب اصلی
تیمش اضافه شوند.
 ترکیب تیم ملی در هنگام حمله
شاید روی کاغذ تیمملی با ترکیب  3-4-3به میدان رفت

اما آن چه در زمین مسـ ــابقه رخ داد ،دو ترکیب متفاوت در
هنـ ــگام حمله و دفاع بود .تیم ملی ایـ ــران در هنگام حفظ
تـ ــوپ و حمله به سـ ــمت دروازه بوسـ ــنی بـ ــا ترکیب -2-1
 3-4به میـ ــدان رفت که کنعان ـ ـیزادگان ،پورعلیگنجی و
خلیلزاده سـ ــه مدافع تیم ملـ ــی بودنـ ــد .در مقابل آنها
احسان حاجصفی و احمد نوراللهی وظیفه پخش توپ به
نقاظ مختلف زمین را بر عهده داشتند.
کلیدیترین بازیکنان ترکیب ایران صادق محرمی و میالد
محمدی بودند کـ ــه باید به طور مرتـ ــب در هنگام حمله از
سـ ــمت راسـ ــت و چپ زمین به کمک وحید امیری و علی
قلیزاده میرفتنـ ــد و با کارهای ترکیبی و نفـ ــوذ از کنارهها،
سعی در خلق موقعیت به به وسیله ارسال به روی دروازه
یا رساندن توپ به کاوه رضایی داشتند.
مقابـ ــل ایـ ــن بازیکن وحیـ ــد امیـ ــری و علیقلـ ــی زاده قرار
داشـ ــتند که به عنوان وینگر راست و چپ با فاصله اندک
پشـ ــت سـ ــر کاوه رضایی بازی میکردند .ایـ ــن دو بازیکن
به علت سـ ــرعت و تکنیک انفـ ــرادی بـ ــاال ،در تقابلهای
تک به تک موفقتر از سـ ــایر بازیکنان ایران بودند و بارها
توانسـ ــتند بـ ــا تحت فشـ ــار قـ ــرار دادن بازیکنـ ــان حریف
توپگیری کنند .گل نخسـ ــت ایران نیـ ــز روی توپگیری
امیری و پاس گل این بازیکن به ثمر رسید.
کاوه رضایـ ــی هم به عنوان مهاجم هدف ایران در پسـ ــتی
به میدان رفت که در سـ ــالهای گذشـ ــته در اختیار سردار
آزمون بـ ــود .رضایی در سـ ــایر دقایـ ــق بازی نیز سـ ــعی در

پخش کـ ــردن توپ بـ ــه جناحیــــن روی ارســــالهای بلند
داشـ ــت و حتی روی فرصتطلبی خــــود در داخل محوطه
جریمه یک موقعیت خوب به دست آورد که این فرصت
از دست رفت.
ترکیب تیم ملی در هنگام دفاع
براسـ ــاس تدابیر اسـ ــکوچیچ ،تیم ملــــی در هنگام دفاع
و از دسـ ــت دادن توپ ،به حالــــت  5-2-2-1در میآمد.
در واقع در حضور سـ ــه مدافــــع مرکزی و اضافه شــــدن
محمدی و محرمی بـ ــه خط دفاعی ،راههای دور زدن خط
دفاعـ ــی و نفوذ به محوطه جریمه ایران بســــته شــــد .به
علت حضور سـ ــه مدافع بلند قامــــت و تجمع بازیکنان
در مقابـ ــل دروازه ایـ ــران بـ ــا اضافه شــــدن حاجصفی و
نوراللهـ ــی ،بازیکنـ ــان بوسـ ــنی راهی برای نفــــوذ از عمق
دفاع ایران نداشتند.
اگر چه در معدود دفعات و به علت برخی اشتباهات خط
دفاعی از جمله در دفع توپ و یا جا ماندن روی تقابلهای
تک بـ ــه تک ،موقعیتهایـ ــی نصفه و نیمه برای بوســــنی
فراهم شـ ــد؛ اشـ ــتباه خلیلزاده در دفع تــــوپ ،جا ماندن
محرمی در چند صحنه و همینطور عبور مهاجم بوســــنی
از پورعلیگنجـ ــی در اواخر بازی و در نتیجــــه خطا روی این
مهاجم ،اشتباهاتی خط دفاعی بود.
برنامـ ــه تدافعی ایـ ــران مقابل بوســــنی از مقابــــل محوطه
جریمه رقیب اروپایی شروع میشد؛ جایی که کاوه رضایی،
وحید امیـ ــری و علی قل ـ ـیِزاده با تحت فشــــار قــــراردادن

بازیکنان خط دفاعی بوسنی ســــعی در بازپسگیری توپ
و ضد حمله داشتند.
گلزنی از طریق تحت فشار قراردادن حریف
هــــر دو گل ایــــران روی برنامــــه تیــــم ملی در تحت فشـ ــار
دادن حریــــف از مقابــــل دروازه خــــودی شــــکل گرفت .در
گل نخســــت وحید امیری در هنگام فشــــار ایران به دفاع
بوســــنی ،توپ را پس گرفت و با ارســــال به داخل محوطه
جریمه ،کاوه رضایی را در موقعیت گلزنی قرار داد.
روی گل دوم هم بازیکنان بوســــنی مرتکب این اشـ ــتباه
شدند .دفع توپ اشــــتباه بازیکن بوسنی روی بازی تحت
فشــــار تیــــم ملــــی ،در مقابل محوطــــه  18قدم به سـ ــعید
عزتاللهــــی رســــید و او با ارســــال پــــاس بلند به پشـ ــت
مدافعان ،قایدی را صاحــــب موقعیت گلزنی کرد و دروازه
بوسنی باز شد.
انتقال توپ با حداکثر سرعت به خط حمله
تیم ملی برخالف بوسنی که سعی در حفظ توپ و میدان و
ایجاد حفرههایی برای ارسال پاس در طول زمین داشت،
روی به بازی ســــریع آورده بــــود .از لحظه بازپسگیری توپ
در نقاط مختلف زمین ،تیم ملی ســــعی داشــــت با ارسال
پاسهای تند و تیز و استفاده از بازیکنان پرسرعت مانند
محرمی ،محمدی ،قلیزاده و امیری خط دفاعی و بازیکنان
بوسنی را جای بگذارد.
به جز این هم تیم ملــــی موقعیتهایی روی بازپسگیری
توپ داشت که در ادامه از دست رفت.

آیا فوتبال به قوانین جدیدی نیاز دارد؟
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :فوتبـ ــال ورزشـ ــی پویاسـ ــت و
تاکتیکها ،مربیان ،بازیکنان ،شیوههای سرمایهگذاری و
کسب سود ،لباسها ،ورزشگاهها و حتی طرفداران تیمها
دائم در حال تغییرند .قوانین این رشـ ــته هم از این قاعده
مستثنی نیستند.
یکـ ــی از چیزهایی که فوتبال را جـ ــذاب میکند قوانین آن
اسـ ــت .قوانینی که از ابتدای پیدایش این رشته ورزشی تا
امـ ــروز بارها و بارها تغییر کردهاند .قوانینی مثل آفسـ ــاید،
گل طالیـ ــی ،پنالتی و ...وارد این رشـ ــته شـ ــدند و شـ ــکل
انجامش را تا حدودی تغییر دادند .البته بعضی از قوانین
هم ماندگاری الزم را نداشـ ــتند و بعد از مدتی از دستور کار
خارج شدند.
زمانی بود که فوتبال یک ورزش کارگری محسوب میشد
و کارگران کارخانهها در قالب تیمهای خود به مصاف هم
میرفتند .آن موقع دیگر خبـ ــری از حامیان مالی قدرتمند
شـ ــرکتهای بـ ــزرگ بـ ــرای تأمین مالـ ــی نبـ ــود و تیمها در
شرایطی برابر به مصاف هم میرفتند.
با وارد شدن شـ ــرکتهای بزرگ به فوتبال و تبدیل شدن
آن به یک صنعت گسـ ــترده ،نا برابریها در این ورزش روز
به روز بیشتر شـ ــد .یکی از اهداف قانونگذاری در فوتبال
همیشـ ــه این بوده که نابرابریهای خارج از زمین به درون
آن کشـ ــیده نشـ ــوند و تیمهای کوچک هـ ــم بتوانند برابر

بزرگان فوتبال قد علم کنند.
فیفا همیشه در پی این است که با ایجاد و اجرای قوانین
جدید فوتبال را روز به روز جذابتر و عادالنهتر برگزار کند.
در چند سـ ــال اخیر بـ ــا ورود سیسـ ــتم ویایآر به فوتبال
اشـ ــتباهات داوری نسـ ــبت به قبل کمتر شـ ــده اسـ ــت،
هر چند کـ ــه در این بخش هـ ــم هنوز انتقاداتـ ــی به نحوه
استفاده از کمک داور ویدئویی وارد است.
در تازهترین تغییرات میتوان به قانون  5تعویض اشـ ــاره
کرد .قانونی که به تیمها اجازه میدهد با استفاده از نفرات
بیشتر میانگین دوندگی را باالتر ببرند.
تیمهای بزرگی مثل رئال مادرید ،بارسلونا ،لیورپول ،بایرن
مونیخ ،منچسترسـ ــیتی و ...تیمهایی هستند که معموال
سـ ــعی میکنند مالکیت تـ ــوپ را در اختیار خـ ــود بگیرند.
یکی از مزایای این شـ ــیوه تاکتیکی این اسـ ــت که حریفان
این تیمها باید برای بستن فضاها و گرفتن توپ دوندگی
بیشتری داشته باشـ ــند و همین امر آنها را زودتر خسته
میکنـ ــد .میتـ ــوان نتیجهگیری کرد که قانـ ــون  5تعویض
بیشـ ــتر به نفع تیمهایی اسـ ــت که نیاز بـ ــه دوندگی باالتر
دارند تا در اختیار داشتن مالکیت توپ .اما نکتهای که در
بازی این تیمها دیده میشـ ــود در قانون جایی ندارد .این
نکته چیست؟
خطای بیشتر ،موقعیت گل کمتر

قهرمانی شطرنجباز همدانی در مسابقه برخط ملی
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :هجدهمین دوره شـ ــطرنج ملی
برخط آزاد بندرلنگه با قهرمانـ ــی «مهران زاهری» از همدان
پایان یافت.
این دوره از مسابقه شـ ــطرنج با شرکت  76شطرنجباز و در
 11دور به روش سوئیسـ ــی با زمان  2دقیقـ ــه به اضافه یک
ثانیه افزایش زمان در ازای هر ثانیه برگزار شد.
در پایان این رقابتها «مهران زاهری» از همدان با  9امتیاز
عنوان نخست را کسب کرد.
«عرفـ ــان میرزایـ ــی» از فیروزآباد با هشـ ــت امتیـ ــاز و پوئن
شـ ــکنی  5/53دوم و «محمـ ــد محمدزمان» از بسـ ــتک با
هشت امتیاز و پوئن شکنی  50در جای سوم ایستاد.
نوجوان برتر زیر  16سـ ــال «پارسا رحیمی شـ ــهمیرزادی» از
بندرعباس و بانوی برتر مسـ ــابقه «مهتاب وطنی مقدم» از
بیرجند معرفی شد.
همچنین مسابقه شطرنج برخط رودان در  9دور به روش
سوئیسی برگزار شـ ــد که در پایان «طالبی» از فارس با 5/6

امتیاز و پوئن شکنی بهتر عنوان نخست را کسب کرد.
در بخش نوجوان برتر دختر و پسـ ــر نیز «پرنیا شـ ــفیع نیا»
از ساری و «مهران زاهری» از همدان جزو برترینها معرفی
شدند.

تیمهای ضعیفتر وقتی برابر تیمهای قوی قرار میگیرند
بـ ــا دوندگی باال سـ ــعی میکننـ ــد فضاها را ببندنـ ــد و مانع
ایجاد موقعیت گل شـ ــوند اما این تیمها برای این کار ابزار
دیگری هم دارند؛ خطا کردن.
زمانی بود که خطا گرفتن در فوتبال یک تاکتیک محسوب
میشـ ــد و بازیکنان تکنیکـ ــی با اسـ ــتفاده از توانایی خود
در موقعیتهای مختلف بـ ــرای تیم خود خطا میگرفتند.
اما این روزها خطا کـ ــردن هدفمند تبدیل به یک تاکتیک
مشخص برای تیمهای ضعیفتر شده است .اگر به بازی
تیمهایی مثل بارسـ ــلونا یا لیورپول دقت کنید ،میبینید
که حریفانشـ ــان در طول بازی سـ ــعی میکنند خطاهای
زیادی انجام دهند اما این خطاها بسـ ــیار ساده و ابتدایی
هسـ ــتند و داور را مجـ ــاب نمیکند کـ ــه از کارت زرد و قرمز
خود اسـ ــتفاده کند .ایـ ــن خطاها که کمتریـ ــن خطرپذیری
را دارنـ ــد باعث از بیـ ــن رفتن ریتم تیمهـ ــای صاحب توپ
میشـ ــود .مثال بارسـ ــلونا سـ ــعی میکنـ ــد با اسـ ــتفاده از
پاسکاریهای مداوم و پر تعداد و جا به جایی بازیکنانش
در فضاهـ ــا تیـ ــم حریف را به اشـ ــتباه بینـ ــدازد و در نهایت
صاحب موقعیت گل شود .تیم حریف هم سعی میکند
بـ ــا دوندگی و خطاهـ ــای اصطالحا کـ ــم خطر(خطاهایی که
کارت زرد و قرمزی به عنـ ــوان جریمه ندارد) در روند حرکت
تیمی مثل بارسلونا خلل ایجاد کند .حتی تعداد خطاهایی

را که ممکن اسـ ــت یک بازیکن در طول بازی انجام بدهد
میتوان مشـ ــخص کـ ــرد .مث ـــا بازیکنانی که برابر مســــی
قرار میگیرنـ ــد برنامهریـ ــزی میکنند تا در طول مســــابقه
هر کدامشـ ــان مدت مشـ ــخصی مأمور خطا کردن روی او
باشـ ــند تا تعداد خطاهای آنها باعث نشود که کارت زرد
و در نهایت قرمز بگیرند .ایـ ــن روزها که هر تیمی میتواند
 5تعویض انجام دهد ،دست تیمهای کوچکتر برای خطا
کردن در طول مسـ ــابقه بازتر است .حاال سوال اینجاست
که آیـ ــا فوتبال به قانـ ــون جدیدی در این زمینــــه نیاز دارد
یا خیر؟ اگـ ــر دارد چه قانونـ ــی؟ قانونی که اینبــــار به کمک
تیمهای قدرتمندتر بیاید.
الگوبرداری از فوتسال و قانون خطای تیمی
اگر فیفا تصمیم بگیـ ــرد که در این زمینه قانونی وضع کند
میتواند از الگوی فوتسـ ــال استفاده کند .در فوتسال هر
تیمی در هـ ــر نیمه میتواند  5خطا کند و از خطای ششــــم
بـ ــه بعد تیم حریف صاحب یک ضربــــه پنالنی از روی نقطه
دوم میشـ ــود .این روزها که در فوتبــــال خطا کردن به یک
تاکتیک ویژه تبدیل شـ ــده شاید بد نباشد که فیفا قانون
خطـ ــای تیمـ ــی را حداقل به صورت آزمایشــــی اجــــرا کند تا
تیمها نتوانند آزادانه و بدون محدودیت خطا کنند و بازی
را از ریتم خود خارج کنند.
قانون پنالتی و اشکال آن

سرمربیان لیگ دوییها مشخص شدند
هگمتانه،گروهورزش:سرمربیانتیمهایحاضر در لیگدسته
دوفوتبالباشگاههایکشور در فصلآیندهمشخصشدند.
در فصل جاری "رضا طالیی منش" سرمربی تیم شهرداری
و "مهدی پاشازاده" سرمربی پاس همدان هستند.
_1مس شهر بابک(وحید رضایی)
_2شهرداری ماهشهر(حسن شیرعلی)
_3شهرداری بندرعباس(ابراهیم باعثی)
_4نفت امیدیه ( آلبوغبیش)
_5نفت وگازگچساران(بهمن فرازمند)
_6شهرداری بم (علی اکبر شکرانی)
_7شهدای بابلسر(حسین رحمانی )
_8ملی حفاری اهواز( امین جعفری)
_9سردار بوکان ( فرید قلندری)
_10ایرانجوان بوشهر( خرمزی )
_11پاس همدان(مهدی پاشازاده)
_12فوالد نوین اهواز(عزیز فریسات)

_13داماش گیالن
_14شهید قندی یزد(وحید مظاهری)
_15شهرداری همدان(رضا طالیی منش)
_16مس نوین کرمان(فرزاد حسینخانی)
_17میالد مهر تهران(اردالن اشتیانی)
_18آواالن کامیاران(فریدون فاتحی)
_19شمس آذر قزوین(فرشاد فالحت زاده)
_20اترک بجنورد
_21امید گناوه(حسین عبدالهی)
_22محتشم تبریز(امیرعلی احمدزاده)
_23شاهین بندر عامری(عباس عزیزی)
_24ویستا توربین تهران(فرشاد پیوس)
_25عقاب تهران ( مهدی تقی پور )
_26نیروی زمینی تهران (رضا کیانی )
_27سپیدرود رشت(سهیل حق شناس)
_28علم_ادب_تبریز ( مهراد خادمی)

اگر یک مدافــــع درون محوطه جریمه خودی خطا کند داور
پنالتــــی میگیرد اما اگــــر همان خطا حتی چند سـ ــانتیمتر
پشــــت محوطه جریمــــه رخ بدهــــد دیگر خبــــری از پنالتی
نیســــت .یعنی فاصله یک موقعیت جدی گل(پنالتی) و
یــــک ضربه آزاد که خطرش کمتر از پنالتی اســــت فقط یک
خط است.
اشــــکال خطای پنالتــــی در این اســــت که اگر در گوشـ ــه
محوطــــه جریمه و زمانــــی که مهاجــــم بین خــــود و دروازه
حریف چند مدافــــع را میبینید ،خطایی صورت بگیرد داور
نقطه پنالتی را نشــــان میدهد ولی اگــــر مهاجم در حالت
تک به تک و پشــــت خــــط محوطه جریمه بــــا خطا متوقف
شــــود دیگر خبری از پنالتی نیســــت .کدام یــــک از این دو
موقعیت خطرناکتر اســــت؟ به احتمال زیاد و در بیشـ ــتر
موارد موقعیت تک به تک خطرناکتر است اما چون خطا
پشت محوطه جریمه رخ داده پنالتی اعالم نمیشود.
البتــــه فیفا ســــعی کــــرده با اعمــــال قوانینی ایـ ــن نقص را
برطــــرف کند .مثال اگــــر مدافعی در گوشــــه محوطه جریمه
در تالش بــــرای تصاحب توپ روی مهاجــــم خطا کند داور
پنالتی میگیــــرد اما خبری از کارت قرمز نیســــت ولی خطا
در موقعیت تک به تک حتی پشــــت محوطه جریمه کارت
قرمز دارد .با این حال هنوز هــــم نمیتوان قانون پنالتی را
یک قانون عادالنه دانست.
به دلیل بی توجهی به ممنوعیتهای ستاد مبارزه با کرونا؛

یک مجموعه ورزشی سونا و جکوزی
متخلف درهمدان پلمب شد

هگمتانــــه ،گــــروه ورزش :یک مجموعه ورزشـ ــی در شـ ــهر
همدان ،به دلیل پذیرش افراد و بی توجهی به ابالغیههای
ستاد مبارزه با کرونای استان ،پلمب شد.
به نقل از عصر همدان ،یک مجموعه ورزشــــی شامل سونا
وجکوزی در شهر همدان که علی رغم ممنوعیت فعالیت،
اقدام به فعالیت و پذیرش افراد نموده بود توسط بازرسان
طرح صیانت از حقوق شــــهروندی همدان شناسـ ــایی و با
دستور مقام قضایی توسط عوامل انتظامی پلمب گردید.
استخرهاوسالنهایورزشیسرپوشیدهازمکانهایپرخطر
گســــترشویروس کرونا،بوده کهبراســــاسمصوباتستاد
مدیریتومقابلهبابیماریکرونا،فعالیتآنهاممنوعمیباشد.
فرماندار همدان با اعالم این خبر ،ضمن عرض تسـ ــلیت
شــــهادت دونفرازمدافعــــان ســــامت شهرسـ ــتان طـ ــی
هفته گذشته،باردیگر هشــــدار داد که با تهدید کنندگان
سالمت مردم مدارا نخواهد شد.

شـــنبه

هگمتانه گزارش میدهد؛

پزشکی
و سالمت

ضعف مفرط نظارت بر واحدهای
آسیبزای خدمات زیبایی !
هگمتانـ ــه ،گروه پزشـ ــکی و سـ ــامت  -زهـ ــرا ذوالفقاری:
سـ ــامت زنان به عنـ ــوان عضـ ــوی اثرگـ ــذار در خانواده و
تربیت نسـ ــل آینده امری با اهمیت بسیار تلقی میشود،
به گونهای که اگر سـ ــامت این قشـ ــر به خطـ ــر بیافتد بی
شـ ــک تبعات آن دامن جامعـ ــه را خواهد گرفـ ــت ،امروزه
بدالیل مختلف چیزهایی مختلفی چون تاتو ،لیزر ،کاشت
ناخن ،خالکوبی ،بوتاکس و ..به عنوان مدگرایی و زیبایی
در بین برخی زنان جامعه به شـ ــدت رواج یافته اسـ ــت ،از
همین روی مانند بسـ ــیاری از مسـ ــائل دیگر که وقتی در
جامعه تقاضا زیاد م یشـ ــود پای عدهای سـ ــودجو به میان
میآید ،در این رابطه هم چه بسیار آرایشگرها و سالنهای
زیبایی دسـ ــت به کار شـ ــدهاند که با مجوز یـ ــا بی مجوز به
انجام به اصطالح خدمات زیبایـ ــی میپردازند ،اما آنچه که
در این میان مهم اسـ ــت سـ ــامت زنان و نظـ ــارت بر این
خدمات است!.
ایـ ــن روزهـ ــا تعریف زیبایـ ــی در بین برخی دختـ ــران جوان
و بانـ ــوان با گذشـ ــته فرق کـ ــرده اسـ ــت ،در سـ ــایه برخی
گهـ ــا و آداب وارده ،و یـ ــا بـ ــه اصطالح ایـ ــن افراد مد
فرهن 
گرایی ،اجـ ــرای برخی موارد بروی صورت یـ ــا بدن به عنوان
زیبایی محسـ ــوب م یشـ ــود و در بـ ــازار داغ چشـ ــم و هم
چشـ ــمیها بانوان به دنبال این هسـ ــتند که از دیگری جا
نمانند.
زمانی که تاتو ،خالکوبی ،کاشت خط چشم ،کاشت ناخن،
لیزر ،بوتاکس ،حاشـ ــور ابـ ــرو و دهها چیز دیگـ ــر به عنوان
نشان زیبایی و به روز بودن مطرح میشود حفظ سالمتی
و مراقبتهای بهداشتی به حاشیه میرود.
ایـ ــن روزهـ ــا برخـ ــی آرایشـ ــگاهها به مرجعـ ــی بـ ــرای تمام
درخواس ـ ـتهای مردم تبدیل شـ ــده تاحدی که یک شهر
فرنگ تمام عیار را در برخی آرایشگاههای غیرمجاز میتوان
یافت.
کافی اسـ ــت سـ ــری به فضای مجـ ــازی ،برنامههایی چون
اینسـ ــتاگرام بزنید تا با صفحههایی روبرو شوید که انواع و
اقسـ ــام خدمات زیبایی زنان را تبلیـ ــغ میکنند حتی برخی
از آنهـ ــا بـ ــرای راحتی مشـ ــتریان حاضر م یشـ ــوند به منزل
مشـ ــتری برونـ ــد و در این بین کسـ ــانی که حتی سـ ــالن یا
محلی برای ارائه خدمـ ــات ندارند و در منزل اقدام به اجرای
خدمات زیبایی برای بانوان میکنند ،کم نیستند.
جوانها بدون توجـ ــه به اینکه آیا مرکزی که خود دسـ ــت
آن میسـ ــپارند یا اینکه فرد دوره الزم را طـ ــی کرده و اینکه
از لحلظ سـ ــامت و بهداشـ ــت مورد تائید اسـ ــت خود را
بدست کسانی میسـ ــپارند که ممکن است برخی از آنها
مجوز نداشته باشند یا اینکه از نظر سالمت دچار مشکل
باشند.
برخی زنان و دختران که به دنبال مد و مدگرایی هسـ ــتند
حاضر میشـ ــوند بـ ــرای قیمـ ــت پایینتر خود را بدسـ ــت
افرادی بسـ ــپارند کـ ــه مجوز ندارنـ ــد و یا از دسـ ــتگاههایی
استفاده میکنند که مورد تائید وزارت بهداشت نیست.
چند نفـ ــر از بانوانی کـ ــه بدنبال خدمـ ــات زیبایی مختلف
هستند به عنوان مشـ ــتری از فرد آرایشگر مجوز یا گواهی
سـ ــامت میخواهند ،یقینا این افراد یا وجـ ــود ندارند و یا
اینکه اندک شمار هستند.
بر اساس قانون کارشناسان بهداشتی تنها بر سالنهای
زیبایی و آرایشـ ــگاههایی نظارت میکنند که اسـ ــامی آنها
ثبت شده است و آدرسی از آن دارند اما نظارتی بر فعالیت
آنها در فضای مجازی یا منازل ندارند ،از طرف دیگر با روند
افزایـ ــش روی آوردن بانوان به انواع خدمـ ــات زیبایی رایج
کنونی ،تعداد افراد سـ ــود جویی که بدون مجوز یا گواهی

فضای مجازی هم در این میان بیتأثیر
نبوده و انواع و اقسام تبلیغات را در مورد
خدماتی چون تاتو ابرو ،خط چشم ،ناخن،
لیزر ،و حتی بوتاکس ،انواع ماسک صورت
و..در تلگرام و اینستاگرام میبینیم که اتفاقا
همه این تبلیغات عنوان میکنند مجوز
دارند و کار در شرایط کامال بهداشتی انجام
میشود ،اما چند نفر از کسانی که برای
خالکوبی روی بدن خود به این مراکز مراجعه
میکنند ،مجوز یا مدرک دوره را درخواست
میکنند تا مشخص شود واقعا مجوزی
وجود دارد یا نه؟ متأسفانه وقتی بحث
بهداشت این موضوع مطر ح میشود پاسخ
چندان مناسبی از افراد نمیشنویم؛ جوانها
بهراحتی خود را به دست کسانی میسپارند
که برخی آنها کوچکترین آموزشی در این
زمینه ندیدهاند و ممکن است به راحتی با
سالمت آنها بازی کنند
ترکیبش چی هست و واقعا تأثیری دارد یا اینکه نه.
وی ابراز کرد :یکسـ ــری آرایشـ ــگاهها هم که لوازم آرایشـ ــی
و بهداشـ ــتی میفروشـ ــند که اکثرا قاچاق هستند و تاریخ
مصرف درست و حسابی ندارند.

 تمایل بانوان به انجام تاتو ،حاشور ،خالکوبی ،لیزر
و ..زیاد شده است و آرایشگرها که نان را در انجام این
کارها میبینند ،حتی شـ ــده تجربی این کارها را انجام
میدهند
پری قادری هم گفت :نظارت کاملی بروی خدمات زیبایی

نکاتی مهم برای سالمت زنان

انجام نمیپذیرد و شاهد این هستیم که این نوع خدمات
در آرایشگاههای مختلف انجام میشود.
وی عنـ ــوان کـ ــرد :تمایـ ــل بانوان بـ ــه انجام تاتو ،حاشـ ــور،
خالکوبی ،لیزر و ..زیاد شـ ــده اسـ ــت و آرایشگرها که نان را
در انجام این کارها میبینند ،حتی شـ ــده تجربی این کارها
را انجام میدهند.
این شـ ــهروند همدانی اظهـ ــار کرد :در فضـ ــای مجازی نیز
تبلیغـ ــات در حـ ــوزه خدمات زیبایی زیاد شـ ــده اسـ ــت و
گردههـ ــا و کانالهـ ــا و صفح ههـ ــای تبلیغـ ــی در این رابطه
سـ ــعی میکنند با دادن قیمت پایینتر مردم را به سمت
خود بکشند.
 تعداد آرایشـ ــگاهها در مناطق حاشیه شهر بدون
اینکه جواز کسـ ــب داشـ ــته باشـ ــند زیاد اسـ ــت و در
جاهایی آرایشـ ــگاه میزنند که دور از چشم بازرسان
است و حتی چندین سال بدون جواز کسب و مجوز
کار میکنند
زینب کرمی عنوان داشت :در آرایشگاههای حاشیه شهر
که تعدادشـ ــان کم هم نیست انواع تاتو و خالکوبی انجام
م یشـ ــود که خود بنده شـ ــاهد بودم آرایشگری به صورت
تجربی این کار را برای مشتری انجام میداد که بعد از انجام
کار تاتو بـ ــروی صورت بیـ ــش از  10نفر بـ ــرای گرفتن مجوز
اقدام کرد.
وی ابراز داشـ ــت :تعداد آرایشـ ــگاهها در مناطق حاشـ ــیه
شـ ــهر بدون اینکه جواز کسب داشـ ــته باشند زیاد است
و در جاهایی آرایشـ ــگاه میزنند که دور از چشـ ــم بازرسان
است و حتی چندین سـ ــال بدون جواز کسب و مجوز کار
میکنند.
یک بانوی همدانی که تمایلی به آوردن نام خود نداشـ ــت،
در گفتگو با خبرنگار ما گفت :من خودم در یک آرایشگاه
سـ ــمت شـ ــهرک مدنی اقدام به تاتو ابرو کردم که آرایشگر
خود را بسـ ــیار ماهر میدانست ،اما متأسـ ــفانه ابروهایم
طوری شـ ــد که مجبور شدم با مایع سفید کننده آن را پاک
کنم که منجر به عفونت صورتم شـ ــد و مشـ ــکالتی برایم
پیش آمد.

 هیچ آرایشـ ــگاهی حق انجام بوتاکس را ندارد ،تاتو
نیز شـ ــرایط خاص دارد و فردی که آن را انجام میدهد
باید از نظر بهداشتی مورد تائید باشد
مدیر سـ ــامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه
علوم پزشـ ــکی همدان در گفتگو با خبرنـ ــگار ما با تأکید بر
اینکه هیچ آرایشگاهی حق انجام بوتاکس را ندارد ،گفت:
تاتو نیز شـ ــرایط خاص دارد و فردی که آن را انجام میدهد
باید از نظر بهداشتی مورد تائید باشد.

سیاستها و راهبردهای ارتقای سالمت زنان

هگمتانه ،گروه پزشکی و سالمت :طبق مصوب ششصد
و سـ ــیزدهمین جلسـ ــه مورخ  1386/08/08شورای عالی
انقالب فرهنگی سـ ــامت زنان به عنوان جایگاه واالی او
در جوهره خلقت به ویژه در شکلگیری فرهنگ ،تربیت،
سعادت و حفظ و ارتقای سالمت خانواده و جامعه دارای
نقش تعیین کننده است که این خود تحت تأثیر حقوق
اساسی آنان در خانواده و اجتماع قرار میگیرد.
قانون اساسی جمهوی اسالمی ایران با حمایت از حقوق
انسـ ــانی ،اجتماعی و فرهنگی همه افراد اعـ ــم از زن و مرد،
سالمت افراد را یک حق اساسی دانسته و تأمین نیازهای
سـ ــامت آنهـ ــا را تکلیـ ــف اصلی دولت شـ ــمرده اسـ ــت.
منشـ ــور حقوق زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران نیز بر
حق سـ ــامت زنان در بهرهمندی و دسترسی به خدمات،
حمایتها و مراقبتهای بهداشـ ــتی درمانی مورد نیاز و با
کیفیت مناسب تأکید مینماید.
شـ ــورای عالی انقالب فرهنگی براساس پیشنهاد شورای
فرهنگی -اجتماعی زنان سیاس ـ ـتهای الزم و راهبردهای
اساسـ ــی برای تضمین سالمت زنان و دسـ ــتیابی آنان به
مراقبتهای همه جانبه و مورد نیاز در دورههای مختلف
زندگـ ــی را با تکیـ ــه بر پژوهشهـ ــای انجام شـ ــده در ابعاد
مختلف و با تأکیـ ــد بر عوامل فرهنگی تأثیرگذار به شـ ــرح
ذیل تصویب مینماید:
ماده  -1تعاریف:
 سـ ــامت :عبارت از رفاه کامل جسمی ،روانی ،اجتماعی و
معنوی اسـ ــت و تنها به نبود بیمـ ــاری و معلولیت اطالق
نمیشود
 حق سـ ــامت :حق سـ ــامت زنان به معنـ ــای برخورداری
از سـ ــامت جسـ ــمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی در زندگی
فردی ،خانوادگـ ــی و اجتماعی با توجه بـ ــه ویژگیهای آنان
در مراحل مختلف زندگی بوده و از جمله حقوق طبیعی و
همگانی محسوب میشود و مسؤولیت تأمین آن
بر عهده دولتها میباشد.
یافتههای علمی جدید درباره سـ ــامت زنـ ــان و نظامهای
سـ ــامت بر رویکردهـ ــای ادغـ ــام یافته سـ ــامت در طی
دورههای زندگی تأکید دارد و آن را نکتهای
کلیدی و با اهمیت در برنامههای پژوهشـ ــی و برنامهریزی
به شمار میآورند .در چنین رویکردی ابعاد فیزیکی ،روانی،
اجتماعـ ــی ،اقتصادی ،فرهنگـ ــی و معنوی زندگـ ــی زنان با
شهـ ــای چندگانه فـ ــردی ،اجتماعی و
در نظر گرفتـ ــن نق 

خانوادگی آنان مد نظر قرار میگیرد.
 سـ ــامت معنوی :یکـ ــی از ابعاد سـ ــامت کـ ــه در ارتباط
بـ ــا زندگـ ــی و رسـ ــتگاری در دنیـ ــا و پـ ــس از آن اسـ ــت و با
احساسـ ــات عمیق و عقاید انسان به ویژه در بعد مذهبی
و جدای ازبخش مادی و جسمانی زندگی میباشد.
 ارتقای سالمت :عبارت است از فرآیند توانمندسازی افراد
جهت افزایش تسلط برسالمت خود و بهبود آن.
 پیشـ ــگیری از بیماریهـ ــا :پیشـ ــگیری از بیماریهـ ــا،
دربرگیرنده اقداماتی اسـ ــت که عالوه بر جلوگیری از وقوع
بیماری (نظیـ ــر کاهش عوامل خطر ) ،پیشـ ــرفت آن را نیز
متوقف کرده و در صورت بروز ،عوارض آن را کم میکند
 رفتارهـ ــای پرخطر :رفتارهایی اسـ ــت کـ ــه موجب افزایش
احتمـ ــال بروز بیماری ،جراحت ویـ ــا ناتوانی در طول زندگی
میگردد.
 عواملخطـ ــر :عبارت اسـ ــت از رفتار ،ابعاد شـ ــیوه زندگی
ت شـ ــناختی که
یـ ــا وضعیت اجتماعی،اقتصادی یا زیس ـ ـ 
همراه با اسـ ــتعداد فزایندهای از ابتال به بیماری،ناخوشـ ــی
یا صدمـ ــات بوده و یا به وجود آورنده و علت این حالتها
باشد.
 نظام سـ ــامت :تمام فعالیتهایی کـ ــه هدف اصلی آنها،
حفظ ،ارتقاء و یابازگرداندن سالمت است.
 معلولیت اجتماعـ ــی :هرگونه نقص یا ناتوانی شـ ــدید در
انجام فعالیتهای اساسـ ــی وعملکرد زندگی خانوادگی و
اجتماعی (تحصیل ،اشـ ــتغال ،معاشـ ــرت) که بر سالمت
تأثیرمیگذارد.
ماده  -2اهداف:
 -1ارتقاء و توسـ ــعه سـ ــامت زنان در ابعاد جسمی ،روانی،
فرهنگی ،اجتماعی و معنوی در دورههای مختلف زندگی
و پیشـ ــگیری از بیماریها و کاهش عوامل خطر سالمت
زنان.
 -2تقویـ ــت سیاس ـ ـتها و برنامههای وزارت بهداشـ ــت،
درمان و آموزش پزشکی به سمت سالمت
زنان و نیازهای بهداشتی ـ درمانی آنان.
 افزایـ ــش آگاهـ ــی جامعه و خانـ ــواده از دانـ ــش و نیازهای
سالمت زنان و نقش آن درتوسعه.
 -4تقویت نقـ ــش محوری زنان در تأمین سـ ــامت خود،
خانواده و جامعه و افزایش مشارکت
آنان در سطوح مختلف تصمیمگیری و اجرا.
 -5افزایش دسترسـ ــی زنان به اطالعات (به ویژه از طریق
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سـ ــامت اقدام به ایـ ــن کار میکنند زیاد شـ ــده اسـ ــت و
عالرغم اینکه بازرسان بهداشتی بر نظارت بر کار خدمات
زیبایی زنان در آرایشـ ــگاهها اذعان دارند،مردم عادی این
موضوع را قبول ندارند و اذعان میکنند که نظارتی صورت
نمیگیرد!

 نظارتی بروی خدمات زیبایی که اکنون گسـ ــترش
یشـ ــود ،االن کار تاتو ابرو توسط
پیدا کرده است ،نم 
کسـ ــانی انجام میشود که این کار را به صورت تجربی
یاد گرفتهاند اصال مدرک و مهارت الزم را ندارند.
الهـ ــام خلیلی یکـ ــی از بانـ ــوان همدانـ ــی در ایـ ــن رابطه به
خبرنگار ما گفت:نظارتی بـ ــروی خدمات زیبایی که اکنون
گسترش پیدا کرده است ،نمیشود.
وی بیـ ــان کـ ــرد :االن کار تاتـ ــو ابرو توسـ ــط کسـ ــانی انجام
میشـ ــود که این کار را به صورت تجربی یاد گرفتهاند اصال
مدرک و مهارت الزم را ندارند.
این شـ ــهروند همدانی گفت :در حال حاضر ا خدمات لیزر
با اسامی مختلف زیاد شده است و میبینیم و میشنویم
که کسـ ــانیکه تخصصی ندارند و فقط چون پول داشـ ــتند
دستگاه را خریدن و لیزر انجام میدهند.
خلیلی اضافه کرد :خیلی از آرایشگاهها از انواع ماسکهای
خودسـ ــاخته برای جوان سـ ــازی پوسـ ــت و شـ ــل شدگی
صورت زنان اسـ ــتفاده میکنند که اصال مشخص نیست
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رسانههای ملی و جمعی) خدمات و
مراقبتهای سالمت واجد کیفیت و متناسب با نیازهای
آنان در دورههای مختلف زندگی.
 اصالح و رفع موانع فرهنگـ ــی -اجتماعی و اقتصادی مؤثر
بر سالمت زنان
ماده  -3سیاستها:
شهـ ــای متعـ ــدد
 -1توجـ ــه بـ ــه مسـ ــؤولیتها و نق 
فیزیولوژیک ،خانوادگی و اجتماعی زنان و توجه به  انسجام
تهـ ــای بهداشـ ــتی و درمانـ ــی زنان و پیشـ ــگیری از
مراقب 
بیماریها درتمامی دورههای زندگی.
 توجـ ــه به ابعاد مختلف سـ ــامت زنان از جمله جسـ ــمی،
روانی ،اجتماعی و معنوی.
توجـ ــه به تأثیر شـ ــرایط فرهنگـ ــی ،اجتماعـ ــی ،اقتصادی و
زیست محیطی زندگی بر سالمت زنان.
ماده  -4راهبردها:
   بازنگری مستمر ،ارزشیابی و نظارت بر اجرای سیاستها
وبرنامههای سالمت زنان ،طراحی و استقرار نظام پایش و
مراقبت سالمت زنان در نظام سالمت کشور.
     تقویـ ــت همکاریهـ ــا و هماهنگیهای بین بخشـ ــی در
تدویـ ــن برنامههای مؤثر بر ارتقای سـ ــامت زنان از طریق
شورای عالی سالمت.
   شناسایی و تالش جهت رفع موانع فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادمؤثر بر ارتقای سالمت زنان.
     ارزیابی مسـ ــتمر وضعیت سـ ــامت زنان و شناسـ ــایی
عوامل مؤثر بربهبود آن و راههای تقویت و توسـ ــعه آنها،
طراحی و استقرار نظام جامع اطالعات سالمت
زنان.
 توسعه آگاهی زنان و خانوادهها از نقش و مسؤولیتهای
متعـ ــدد زنان در خانـ ــواده و اجتماع و همچنیـ ــن نیازهای
سـ ــامت زنان در مراحـ ــل مختلف زندگی اعـ ــم از کودکی،
بلوغ ،ازدواج ،باروری ،شیردهی ،یائسگی و سالمندی
  تدوین برنامههای آموزشی متناسب با نیازهای سالمت
زنان وعوامل فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار بر آن از طریق
تعامل بین بخشی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی با دستگاههای ذیربط.
    فرهنگسازی و اصالح باورهای جامعه نسبت به جایگاه
زنـ ــان درتصمیمگیـ ــری و تصمی مسـ ــازی و نقـ ــش آنان در
سالمت خود و جامعه و افزایش مشارکت آنان در
مدیریتهای بخش سالمت زنان.

لیـ ــدا رفعتی با تأکید بـ ــر اینکه مردم بایـ ــد دقت کنند این
کار را در مـ ــکان مطمئن و نزد فـ ــرد دورهدیده و مورد تائید
بهداشـ ــت و سـ ــامت انجام دهند ،افزود :دستگاهی که
در آرایشگاهها و سالنهای زیبایی استفاده میشود باید
دارای تائیدیه وزارت بهداشت باشد.
وی با اشاره به اینکه گاه دیده میشود که از دستگاههایی
استفاده میشود که مورد تائید وزارت بهداشت نیست،
عنوان کرد :به مردم این توصیه را داریم که از کاشـ ــت خط
چشم و خط لب و یا تاتو و خالکوبی دوری کنند چرا که بی
شک انجام این کارها خطراتی را به دنبال دارد.
این مسـ ــؤول ابراز کرد :بازرس ـ ـیها و نظارتهایی در این
رابطه به طور روتین انجام میشود.
چند سالی است طراحی نقش و نگار روی
بدن ،صورت ،تاتو ،کاشت ناخن و ...به یک
موضوع مهم در زندگی زنان جامعه مبدل
شده است ،اما موضوع مهمتر از نظر ما،
مسائل مربوط به سالمت است که در این
میان مطر ح میشود ،افراد زیادی را میبینیم
که روی بدن خود خالکوبی کردهاند ،از افراد
طبقه متوسط گرفته تا هنرمندان و افراد
مشهور این کار را انجام میدهند و به عنوان
ُمد در جامعه مطر ح میشود.

 افرادی که خدمات زیبایـ ــی را انجام میدهند باید
گواهینامـ ــه آموزش بهداشـ ــتی و سـ ــامت داشـ ــته
باشـ ــند و از طرف دیگر وسایلی که استفاده میکنند
باید از نظر فنی و حرفهای تائیدیه داشته باشد.
کارشـ ــناس بهداشـ ــت محیط همـ ــدان هـ ــم در گفتگو با
خبرنگار ما بیان داشت :آرایشگاهها به صورت فصلی یک
بار مورد بازدید قرار میگیرند و از نظر ساختمان ،بهسازی،
وسایلی که استفاده میکنند مورد بازرسی قرار میگیرند.
شـ ــیرین زرینی اضافه کـ ــرد :افراد از نظر کارت تندرسـ ــتی و
گواهینامه بهداشتی مورد بازرسی قرار میگیرند.
وی در ادامه عنوان کرد :برخی نیز با شرکتهای خصوصی،
دفاتـ ــر خدمات سـ ــامت قـ ــرارداد دارند کـ ــه ماهیانه این
شرکتها از آرایشـ ــگاهها بازدید میکنند و مشکالت آنها
را بیان میکنند و ما نیز هر سه ماه یکبار بازدید میکنیم.
این مسؤول تأکید کرد :افرادی که خدمات زیبایی را انجام
میدهند باید گواهینامه آموزش بهداشـ ــتی و سـ ــامت

  حمایت از مشـ ــارکت سـ ــازمانهای غیردولتـ ــی مرتبط با
زنان درتوسعه سالمت زنان و بهبود محیط زیست
     افزایش دسترسی زنان به نیروهای متخصص و همگن
خدمـ ــات سـ ــامت در ابعـ ــاد کمـ ــی و کیفی متناسـ ــب با
نیازهای دورههای مختلف زندگی آنان و رفع موانع
فرهنگی ،اقتصادی و فیزیکی برای دسترسی و استفاده از
خدمات مورد نیاز سالمت خود.
 برنامهریـ ــزی مناسـ ــب جهـ ــت دسترسـ ــی بـ ــه خدمات و
حمایتهای ویژه مورد نیاز سـ ــامت برای دختران و زنان
آسـ ــیبپذیر ،زنان سرپرسـ ــت خانوار ،خودسرپرسـ ــت و
دارای معلولیتهـ ــای فیزیکی ،روانی و اجتماعی توسـ ــط
دستگاههای ذیربط از قبیل سازمان بهزیستی ،کمیته
امداد امام خمینی و بنیاد شهید و ایثارگران.
 توسـ ــعه فرهنـ ــگ ورزش در بین دختـ ــران و زنان ،رفع
موانـ ــع موجود و دسترسـ ــی آنان به امکانـ ــات مورد نیاز
و بهینهسـ ــازی اوقـ ــات فراغـ ــت آنان توسـ ــط سـ ــازمان
تربیت بدنی و وزارتخانههـ ــای آموزش و پرورش ،علوم،
تحقیقـ ــات و فنـ ــاوری  و بهداشـ ــت ،درمـ ــان و آموزش
پزشکی.
 تقویـ ــت برنامهها و خدمات و توسـ ــعه آگاهـ ــی دختران و
زنان درخصوص پیشـ ــگیری از بیماریهای خاص و شایع
زنان ،تشـ ــخیص زودرس آن ،بهبود فرهنگ تغذیه ،سوء
مصرف مواد و مصرف دخانیات با توجه به آسـ ــیبپذیری
شرایط فیزیولوژیک آنان در دورههای مختلف زندگی
 رعایت اصول و ضوابط معماری اسـ ــامی و ملی با توجه به
خصوصیات روحی و جسمی
بانوان در شهرسـ ــازی ،سـ ــاخت و تجهیز مـ ــدارس و مراکز
فرهنگی و ورزشـ ــی ویژه آنان توسط شـ ــهرداریها و وزارت
مسکن و شهرسازی.
 آمـ ــوزش الزم و فعال کـ ــردن زنان جهت ارتقـ ــای آگاهی و
تربیت اعضای خانواده در زمینه شـ ــیوههای سالم زندگی
توسط رسانههای ملی و جمعی و وزارت آموزش و پرورش
 تقویت ارتباط فعال بـ ــا حوزههای علمیه جهت انعکاس
موضوعـ ــات سـ ــامت زنـ ــان بـ ــه آنـ ــان و رفـ ــع ابهامات و
شفافسـ ــازی دیدگاههای فقهی در تأمین امنیت و حق
سالمت زنان
 بهبود وضعیت سالمت محیط کار و تأثیر آن بر سالمت
زنان شـ ــاغل به ویژه در دوران بارداری و شـ ــیردهی توسط
وزارت کار و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

داشـ ــته باشـ ــند و از طـ ــرف دیگر وســــایلی که اســــتفاده
میکنند باید از نظر فنی و حرفهای تائیدیه داشته باشد.
زرینی با اشاره به اینکه هیچ آرایشگاهی حق دخالت در امور
پزشـ ــکی را ندارد ،در پاسخ به این ســــوال که آرایشگاههای
بدون مجوز و افرادی کـ ــه بدون هیچ دورهای اقدام به انجام
خدمـ ــات زیبایی بـ ــرای زنـ ــان میکنند ،چگونه شناســــایی
م یشـ ــوند ،عنوان کرد :افراد قبال میتوانســــتند گزارشها
و شـ ــکایات خود را به  190اعالم کنند که اکنون دیگر فعال
نیست و وزارت بهداشت آن را غیر فعال کرده است.
وی تصریح کرد :در هر محلهای یک مأمور بهداشت وجود
دارد که فصلی یک بار آرایشگاهها را بازدید میکند.
این کارشـ ــناس بهداشـ ــت محیط اضافه کرد :در شرایطی
که بیماری کرونـ ــا وجود دارد انجام خدمــــات زیبایی چون
کاشت خط چشم و ناخن و یا تاتو ابرو ریسک باالیی دارد.
زرینی در پاسـ ــخ به اینکه آیا شـ ــکایتی به شما در خصوص
فعالیت غیر بهداشتی یا بدون مجوز آرایشگاهها به شما
میشود ،گفت :بله روزانه نزدیک به  15شکایت به دست
ما میرسد که آن را پیگیری میکنیم.
وی بـ ــا اعالم اینکه به طور میانگین ماهیانه  8مورد پلمپ
نیز داریم ،اظهار کـ ــرد :اولویت ما در شــــرایط کرونا رعایت
پروتکلهای بهدلشتی ،فاصله گذاری اجتماعی و..است.
زرینی بیان کرد :هیچ نظارتی را نمیتوانیم بر فضای مجازی
و یا کانالهـ ــا و گروههای تبلیغی یا صفحات اینســــتاگرام
داشته باشیم.
این سـ ــخنان در حالی اسـ ــت که متأســــفانه روز به روز بر
تعداد دختران و زنانــــی که به دنبال انجام برخی اعمال به
عنوان زیبایی بروی صورت خود هستند و آن را نشانهای
از مد میدانند افزوده میشـ ــود و از ســــوی دیگر عالرغم
تمام صحبتهـ ــا در خصوص نظارت بــــر مکانهایی که
خدمـ ــات زیبایی به زنان ارائه میدهند بر تعداد کســــانی
که به واسـ ــطه سـ ــود جویی بدون مجوز اقدام به این امر
میکنند نیز زیاد میشـ ــود ،نگارنده و حتی شما خواننده
گرامی نیز خود شـ ــاید شاهد تبلیغات گسترده در فضای
مجازی در این خصوص هسـ ــتید ،صفحــــات تبلیغی که
دختران و بانوان این ســــرزمین را به سمت انجام چنین
کارهایی ســــوق میدهد ،حال که ناگزیریم این امور را به
عنوان آنچــــه در جامعه کنونی وجــــود دارد بپذیریم ،باید
به فکر سـ ــامت زنان این مرز و بوم باشــــیم ،و بی شک
زمانیکـ ــه روزانـ ــه  15شـ ــکایت از ســــوی مردم میشــــود،
بایـ ــد به اهمیـ ــت نظارت بیشـ ــتر بر امکانــــی که خدمات
زیبایی ارائه میدهند بیشـ ــتر توجــــه کرد ،و راهکاری برای
شناسـ ــایی افرادی که از سر سـ ــودجویی این کار را انجام
میدهند پیدا کرد.

 حمایت از ترویج و تسـ ــهیل امر ازدواج و تشویق جوانان
برای تشـ ــکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح
و مناسـ ــب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان
عامل مؤثر بر سالمت
اتخاذ تدابیر الزم جهت اصالح قوانین ،مقررات و برنامهها
و سـ ــاختارهای حقوقی ،اقتصادی و فرهنگی در راســــتای
حمایت از زنان خانواده با تأکید بر سالمت.
افزایش آگاهیهای زوجیـ ــن و آموزشهای الزم در زمینه
حقوق ،تکالیف ،روابط سالم زناشویی ،بهداشت باروری،
مهارتهای زندگی ،حسن خلق و معاشرت.
 اصـ ــاح نگرش خانوادهها نسـ ــبت به رفــــع تبعیض بین
کودکان خود
 توانمندسـ ــازی ،آمـ ــوزش ،افزایـ ــش آگاهــــی و حمایت از
زنان ،خانـ ــواده و جامعه در خصوص مهارتهای الزم زندگی
بـ ــا توجه بـ ــه آموز ههـ ــای دینی و شــــرایط فرهنگــــی ،بومی
ومنطقهای در پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی
فسـ ــازی مسـ ــؤولیت و تقویــــت نقــــش و عملکرد
 شفا 
دسـ ــتگاهها و سـ ــازمانهای مختلــــف در پیشــــگیری،
ایمنسـ ــازی و کنترل آسـ ــیبهای اجتماعــــی تأثیرگذار بر
سالمت زنان در راستای برنامه چهارم توسعه کشور.
 اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیری و کاهش هر گونه
ظلم و خشـ ــونت خانوادگی واجتماعی در تهدید سالمت
جسـ ــمانی و روانی زنـ ــان و حمایت از قربانیان خشــــونت
توسط قوه قضائیه ،نهادهای فرهنگی و وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی.
 اتخاذ تدابیر مناسب جهت ارتقای سالمت زنان شاغل با
توجه به نقشهای خانوادگی (همسر و مادر ) و اجتماعی
آنان
 افزایش آگاهی جامعه از نقش و تأثیر شغل خانهداری در
سالمت و توسـ ــعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور
و حمایـ ــت از آن توسـ ــط وزارت کار و امــــور اجتماعی و قوه
قضائیه.
 توسـ ــعه مهارتها و ظرفیتهای شــــغلی و کسب درآمد
برای زنان از طریق خوداشتغالی و مشاغل خانگی به ویژه
در اقشار آسیبپذیر و نیازمند توسط وزارت کار و
امور اجتماعی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.
مصوبه فوق در جلسـ ــه  613مورخ  86/8/8شورای عالی
انقالب فرهنگی  به تصویب رسید.
منبع :سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی

هگمتانه ،گروه پزشکی و سالمت :تمرینات ورزشی
کوتاه و منظم داشته باشید
به نوشــــته ســــامت نیــــوز ،الزم به گفتن نیسـ ــت
کــــه بزرگترین عادت ســــالم بــــرای همــــه خانمها،
تمرینات ورزشــــی مرتب حتی به مدت کوتاه است.
شــــواهد فزایندهای وجود دارند که نشان میدهند
ورزشهای کوتــــاه اما مســــتمر ،فواید زیــــادی برای
ســــامتی دربردارنــــد .بــــه عنــــوان مثال ،براسـ ــاس
مطالعــــهای کــــه درAmerican Journal of Sports
 Medicineمنتشرشــــد ،قــــدم زدن کوتــــاه پـ ــس از
یک شــــام مفصل ،در کاهش ســــطح چربــــی و تری
گلیسیرید خون ،مؤثرتر از جلسات طوالنی تمرینات
ورزشی است.
مصرف شکر را قطع کنید
اگر امــــروز میخواهیــــد چیزی را از رژیــــم غذایی خود
حذف کنید ،بگذارید آن چیز شکر باشد .شکر هیچ
گونه ماده مغذی ،پروتئین ،چربی سالم یا هیچ گونه
آنزیمی ندارد و خالــــی از کالری بوده و تأثیرات مخربی
بر سالمت ما میگذارد.
صبحها این نوشیدنی سالم را بنوشید
صبحهــــا پیــــش از هرچیــــز یک لیــــوان آب ولـ ــرم با
مقــــداری آبلیمــــو (و اگر توانســــتید مقــــداری فلفل
قرمز ) بنوشید .این نوشــــیدنی ارگانهای بدن را به
کار میاندازد .آبلیموی تازه و فلفل قرمز هر دو دارای
خواص ضــــد قارچی و ســــم زدایی بوده و سیسـ ــتم
ایمنی را تقویت میکننــــد .آبلیمو همچنین بهترین
ابزار طبیعی برای کمک به تنظیم دستگاه گوارش و
از بین بردن باکتریها و تصفیه آن است.
از رتینول استفاده کنید
به جــــای صرف پول روی آخریــــن کرمهای ضد پیری
پوســــت ،از پزشــــکتان بخواهید تولیــــدات خوبی از
«رتینول» (خالصترین شــــکل ویتامیــــن  )Aرا برای
از بین بردن چین و چروک صورت شــــما تجویز کند.
ً
رتینــــول تنها چیزی اســــت که میتوانــــد واقعا مؤثر
باشد.
به هنگام سیری چیزی نخورید
خــــوردن بــــدون فکــــر ،چاقی و احســــاس سـ ــیری
ناپذیری را به دنبال دارد .مطمئن شوید وقتی چیزی
میخورید که بدنتان به شما میگوید ،از نظر جسمی
به غذا نیاز دارید ،نه زمانی که خســــته ،پر اسـ ــترس و
نگران هستید.
مصرف گوشت را کاهش دهید
مطالعات دانشگاه «هاروارد» نشان میدهد ،حذف
گوشــــت-حتی حــــذف یک وعــــده در هفتـ ــه -خطر
حمالت قلبی را تا  19درصــــد کاهش میدهد .ثابت
شــــده اســــت که یک رژیم غذایی حاوی مقادیر زیاد
گوشت قرمز و دیگر گوشتهای فراوری شده ،خطر
دیابت ،چاقی و دیگر مشــــکالت سالمت را افزایش
میدهند .ســــعی کنید یــــک روز در هفتــــه را به طور
کامل به ســــبزیهای تازه ،میوهها ،حبوبات ،غالت و
دانهها اختصاص بدهید.
مصرف کلروفیل مایع را در نظر داشته باشید
کلروفیل ،رنگ دانهای به رنگ ســــبزتیره است که در
گیاهان یافت میشــــود ،اما فواید شــــگفت انگیزی
نیز برای انســــانها دارد .ساختار مولکولی کلروفیل
شبیه هموگلوبین (ماده مســــؤول انتقال اکسیژه
به سراســــر بدن) اســــت .مصــــرف روزانــــه فقط یک
قاشــــق چایخوری کلروفیل مایــــع ،گلبولهای قرمز
خون و ســــطح انرژی را افزایش میدهد ،بوی بد بدن
را رفع کرده و از ســــرطان جلوگیری میکند .این ماده
همچنین سطح منیزیم ،ویتامینها ،فولیک اسید،
آهن ،کلسیم و پروتئین بدن را افزایش میدهد.
رایحه پرتقال استشمام کنید
مطالعات متعددی نشــــان دادهانــــد ،رایحه پرتقال
اســــترس را کاهش داده و روحیه را تقویت میکنند.
ســــعی کنید هر روز در وعــــده صبحانــــه پرتقال تازه
مصرف کرده و بــــوی آن را استشــــمام کنید .چندبار
در هفته ،مالیــــدن مقداری روغن پرتقــــال به مچها،
میتواند مفید باشد.
به هنگام گرسنگی خرید نکنید
خرید خوار و بار را هرگز به هنگام گرســــنگی شـ ــدید
انجــــام ندهیــــد ،زیــــرا در چنین حالتی ،بدون شـ ــک
شــــروع به خرید اقالمی میکنید کــــه در حالت عادی
هرگز تمایلی به خریدشان ندارید.
کمی بیشتر آشپزی کنید
شاید غیرواقع گرایانه باشد اگر انتظار داشته باشیم
خانمهای پرمشــــغله ،برای همه وعدههای غذایی،
آشــــپزی کنند ،اما به طور قطع ،بیشتر آشپزی کردن
بر ســــامت کلی آنهــــا تأثیر خواهد گذاشــــت .یک
راه واقع گرایانه شــــاید این باشــــد که دست کم یک
شام بیرون آخرهفته را با یک غذای خوشمزه خانگی
جایگزین کنید.
رژیم رسانه اجتماعی بگیرید
علم نشــــان داده اســــت ،وابســــتگی هرچه بیشتر
ما به رســــانههای اجتماعی به معنای تنهاتر شـ ــدن،
خودشــــیفتهتر شــــدن و افســــردهتر شــــدن بیشتر
ماســــت .به این دلیل اســــت که هرچقــــدر زمانی را
که در فیس بوک ،توییتر ،اینســــتاگرام و پینترست
میگذرانید ،کاهش دهید ،در واقع سطح اضطراب را
در خودتان کاهش داده و عزت نفســــتان را تقویت
میکنید
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تصویر نادیده از یک
بحران  10ساله به روایت
مستند «چرا سوریه؟»

مــــن ندانســــتم که عشــــق این رنگ داشــــت
وز جهــــان بــــا جــــان مــــن آهنــــگ داشــــت
ٔ
دســــته گل بــــود کــــز دورم نمــــود
چــــون بدیــــدم آ تــــش انــــدر چنــــگ داشــــت

امـام صـادق (علیه السالم):

چون گناه بنده (مؤمنی) فراوان شود و عمل صالحی نداشته
باشد که جبران آن گناهان کند ،خـداوند او را به غـم و انـدوه
گرفتار میسازد تا گناهانش را پاک کند.
أمالی مفید ،مجلس سوم ،ح  ،7ص 36

خاقانی

مسیر

عکس روز
بازدید دکتر حاجی بابایی از فرهنگسرای نشاط

چقدر کتابها را در همین نیم ساعتها میشود خواند!
یکی از موانع کتاب خواندن تنبلی است

هگمتانه ،گروه فرهنگی :امـ ــروز در تقویم ما به
نام کتاب و کتاب خوانی رقم خورده است .روزی
کـ ــه در آن هرچه بهتر و بیشـ ــتر باید به اهمیت
کتابخوانـ ــی توجه شـ ــود .در ادامه فرمایشـ ــاتی
از رهبـ ــر معظـ ــم انقـ ــاب در ایـ ــن خصـ ــوص را
میخوانید.

 رساندن کتاب به چشم و ذهن مخاطب
مشکلتر از کتاب نوشـ ــتن ،رساندن کتاب به
چشم و ذهن مخاطب اسـ ــت؛ این خیلی مهم
ّ
اسـ ــت .این هنر و دقـ ــت الزم دارد ،ظرافتهایی
دارد کـ ــه بایسـ ــتی بتوانید اینهـ ــا را وارد ذهن اینها بکنیـ ــد( .بیانات در
دیدار اعضای سـ ــتاد بزرگداشـ ــت چهارهزار شهید اسـ ــتان گلستان
)1395/09/15

هگمتانه ،گروه فرهنگی :مسـ ــتند سینمایی «چرا
ســــوریه؟» به کارگردانی وحید فراهانی با محوریت
روایتی متفاوت از بحران و جنگ سـ ــوریه سـ ــاخته
شده است.
این مستند سـ ــینمایی که به بیان چرایی اهمیت
سـ ــوریه بـ ــرای کشـ ــورهای جهـ ــان میپـ ــردازد ،در
چهاردهمین جشـ ــنواره سـ ــینماحقیقت رونمایی
خواهد شد.
مستند «چرا سـ ــوریه؟» روایتیاسـ ــت از دریچهای
متفاوت به بحران و جنگ سـ ــوریه ،کـ ــه تا به حال
در رسـ ــانههای بینالمللی حرفی از آن بازگو نشده
و کمتـ ــر به آن پرداخته شـ ــده اسـ ــت .ایـ ــن فیلم
مسـ ــتند به دنبال کشـ ــف چرایی اهمیت سوریه
برای کشـ ــورهای جهان و نقش آنها در این بحران
 10ساله میرود.
کارگردانـ ــی مسـ ــتند سـ ــینمایی «چـ ــرا سـ ــوریه؟»
را وحیـ ــد فراهانـ ــی برعهده داشـ ــته اسـ ــت و برای
سـ ــاخت ایـ ــن مسـ ــتند چندین سـ ــفر به سـ ــوریه
انجـ ــام شـ ــده اسـ ــت و بـ ــا افـ ــراد مختلفـ ــی درباره
زوایای مختلف بحران ده سـ ــاله سوریه در منطقه
خاورمیانــــه و دالیل به وجود آمــــدن این بحران از
زاویهای نادیده صحبت شده است.
سـ ــایر عوامل این مسـ ــتند عبارتند از:پژوهشگر:
وحیـ ــد فراهانـ ــی -روح اهلل بیگدلی ،مدیـ ــر تولید:
سید مجتبی حسـ ــینی ،تصویربردار هوایی :معین
احمـ ــدی ،تدوینگـ ــر :وحیـ ــد فراهانی ،نویسـ ــنده:
مهـ ــدی نعمت الهی ،گوینده انگلیسـ ــی :حسـ ــن
توکلی.
مسـ ــتند سـ ــینمایی «چرا سـ ــوریه؟» تهیه شده در
سـ ــازمان هنری رسانهای اوج اسـ ــت و پیشبینی
میشـ ــود نخسـ ــتین نمایش آن در چهاردهمین
جشنواره «سینماحقیقت» باشد.

۰۸۱-۳۸۲۶۲۷۰۰
۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۴۰
۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۳۹
09181111071
۰۸۱ - ۳۸۲۶۵۲۳۶

حدیث

 یکی از مشکالت ما تنبلی است
یکی از مشـ ــکالت ما تنبلی است .مسـ ــئله مطالعه و کتابخوانی مهم
اسـ ــت .در جامع ـ ـهی مـ ــا بیاعتنائی به کتـ ــاب وجـ ــود دارد .گاهی آدم
میبیند در تلویزیون از این و آن سؤال میکنند :آقا شما چند ساعت
در شـ ــبانهروز مطالعه میکنید ،یا چقدر وقـ ــت کتابخوانی دارید؟ یکی
میگوید پنج دقیقه ،یکی میگوید نیم ساعت! انسان تعجب میکند.
مـ ــا باید جوانان را به کتابخوانی عادت دهیـ ــم ،کودکان را به کتابخوانی
عادت دهیـ ــم؛ که این تا آخر عمر همراهشـ ــان خواهد بود .کتابخوانی
در سـ ــنین بنده  -که البته بنده چندین برابـ ــر جوانها کتاب میخوانم
ً
 غالبا تأثیرش به مراتب کمتر اسـ ــت از کتابخوانی در سـ ــنین جوانهاو شـ ــما عزیزانی که اینجا حضور دارید .آنچه که همیشـ ــه برای انسـ ــان
میماند ،کتابخوانی در سنین پائین است .جوانان شما ،کودکان شما
هرچه میتوانند ،کتاب بخوانند؛ در فنون مختلف ،در راههای مختلف،
مطلبـ ــی یاد بگیرند .البته از هرز هگـ ــردی در محیط کتاب هم باید پرهیز
کرد ،منتها این مسـ ــئله بعدی اسـ ــت؛ مسـ ــئله اول این است که یاد
ً
بگیرند ،عـ ــادت کنند به این که اصـ ــا به کتاب مراجعـ ــه کنند ،کتاب
نگاه کنند .البته باید دسـ ــتگاهها مراقب باشـ ــند ،اشـ ــخاص مواظب
باشـ ــند ،هدایـ ــت کنند به کتـ ــاب خوب؛ که بـ ــا کتاب بـ ــد ،عمر ضایع
نشـ ــود(.بیانات در دیدار معلمان و اسـ ــاتید دانشـ ــگاههای خراسان
شمالی)1391/07/20.
 طلبه باید دستش از کتاب رها نشود
باید درس بخوانید ،خوب درس بخوانید ،عالم شوید ،مال شوید ،قوی
شوید ،قدرت تجزیه و تحلیل افکار نو را پیدا کنید .مطالعات جنبی هم
داشته باشید .بعضی از این درسهائی که در حوزهها معمول شده ،در
قم یا تهران ،میتواند به صورت مطالعات جنبی اسـ ــتفاده شود؛ مثل
ادبیات فارسـ ــی ،اخالق و بعضی درسـ ــهای دیگر  -البته ادبیات عرب

الزم اسـ ــت؛ آن جزو ابزار کار ماست  -لزومی ندارد
ً
اینها حتما در برنامههای درسـ ــی وارد شـ ــود .البته
من دخالت نمیکنم ،سـ ــلیقهام را عرض میکنم؛
برنامهریزان بنشینند رویش فکر کنند.
طلبـ ــه باید دسـ ــتش از کتـ ــاب رها نشـ ــود؛ کتاب
بخوانـ ــد ،همه جورش را بخوانـ ــد ،در دورهی جوانی
بخواند .این ذخیرهی حافظه را که بینهایت دارای
ظرفیت اسـ ــت ،هرچه میتوانید ،در دورهی جوانی
پر کنیـ ــد .ما هرچه در جوانی در حافظه انباشـ ــتیم،
امـ ــروز موجود اسـ ــت؛ هرچـ ــه در دوران پیری  -که
بنده همین حاال هم با هم ـ ـهی گرفتاریها ،بیش
از جوانها مطالعه میکنم  -به دسـ ــت میآوریـ ــم ،ماندگاری ندارد .االن
قیمتی ارزشـ ــمند را از اطالعات ارزشـ ــمند ،از
شـ ــما جوانید .این منبـ ــع
ِ
آگاهیهای مفیـ ــد و الزم در زمینههای مختلفی که بـ ــرای تبلیغ به آنها
احتیاج دارید ،هرچه میتوانید ،انباشـ ــته کنید؛ از این استفاده خواهید
کرد(.بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی)1391/07/19.

 بچهها را از ّاول با کتاب محشور و مأنوس کنید
باید پدرها و مادرها ،بچهها را از ّاول با کتاب محشـ ــور و مأنوس کنند.
ُ
ّ
خرید کتاب،
حتی بچههای کوچک باید با کتـ ــاب انس پیدا کنند .باید ِ
یکی از مخارج اصلی خانواده محسوب شود(.مصاحبه در پایان بازدید
از نمایشگاه کتاب)1374/02/26.
ّ
  کتابخوانی باید یک سیره و سنت رایج بین مردم ما بشود
ً
افرادی که کار روزانه دارند مثال کارمند اداری ،کارگر ،کاسب و یا کشاورز
هستند وقتی به خانه میآیند ،بخشـ ــی از زمان را ولو نیم ساعت برای
کتاب خواندن بگذارند.
چقـ ــدر کتابهـ ــا را در همین نیم سـ ــاعتها م یشـ ــود خوانـ ــد! بنده
دورههای بیسـ ــت جلدی و بیسـ ــت و چند جلدی کتـ ــاب را در همین
فاصلههای ده دقیقه ،بیسـ ــت دقیقـ ــه و یک ربع سـ ــاعته خواندهام.
پشـ ــت این کتابها را هم یادداشـ ــت میکنم که معلوم باشـ ــد .شاید
صدها جلد کتاب را همینطـ ــور در این فاصلههای کوتاه ده دقیقهای
خواندهام .بسیاری از افراد را هم میشناسم که این گونهاند.
من یـ ــک دورهی کتاب هشـ ــت جلـ ــدی را که یک نویسـ ــندهی عرب
نوشته است و از کتابهای معروف هم هست نمیخواهم اسم بیاورم
در سـ ــالهای دور ،وقتی به تهـ ــران میآمدم و در اتوبـ ــوس زیاد معطل
میشدم ،خواندم .همهی این دورهی هشت جلدی را که راجع به تاریخ
ً
ادبیات و علوم و معارف اسالمی است ،تقریبا در اتوبوس خواندم.
کتابخوانـ ــی باید یک سـ ــیره و سـ ـ ّـنت رایج بین مردم ما بشـ ــود .کتاب
بخوانند و به فرزندانشـ ــان هم یـ ــاد بدهند(.بیانات در مصاحبه صدا و
سیما ،در ششمین «نمایشگاه بینالمللی کتاب»)1372/02/21

آموزههای محمدی برای شهروند قرآنی

همه دان

ِب ِگل

هگمتانه ،گروه فرهنگی :لهجه هر شــــهر و دیاری شــــیرینی و جذابیتهای خاص
خــــود را دارد .لهجه مردم همدان نیز از آن دســــته گویشهایی ســــت که بســــیار
دلنشین و دوست داشتنی ست .لهجه مردم همدان میراث گرانبهائی است که
از زبانهای کهن ایرانی به یادگار ماندهاســــت و کاربرد واژههای کهن در این لهجه
بیانگر این موضوع اســــت .از ویژگیهای دســــتوری گویــــش همدانی یکی همان
ٔ
اضافه اسمها
ابتدا به کســــر کردن ،به هنگام تلفظ واژههاســــت .دیگری در حالت
به ضمایر متصل در مورد دوم و ســــوم شخص حرف آخر اسم مکسور میشود ،و
در مورد اول شــــخص حرف آخر اسم مضموم میشود ،هنگام جمع بستن واژهای
با ها ،اگر حرف یکی مانده به حرف آخر فتحه باشــــد تبدیل به کســــره میشــــود و
بسیاری ویژگیهای منحصر به فرد دیگر که مختص لهجه شیرین همدانیست.
در این بخش برخی اصطالحات همدانی که ممکن است گاه به فراموشی سپرده
شده باشند معنی و ترجمه گشته است.

بازی ِدرار :دلقک
باف کردن :بلند کردن
بانگ :صدا
بانگ کردن :صدا کردن و دعوت کردن
ِب ِگل :دراز بکش

چون تو را متواضع یافتم
همسخن خود کردم
هگمتانه ،گروه فرهنگی :در قرآن مجید آمده است :بندگان خدای رحمان
کســــانی هســــتند که در روی زمین با فروتنی راه میروند و چون نادانها به
ناروا خطابشان میکنند سالمی میکنند و درمیگذرند.
پیامبر مکرم اســــام(ص) فرمودهانــــد :تواضع باعث بزرگــــی و عظمت فرد
متواضع میشود پس تواضع کنید تا خدا شما را بزرگی بخشد.
حکایت :خداوند متعال به حضرت موســــی(ع) ندا داد آیا میدانی چرا فقط
تو را کلیم و همســــخن خود قرار دادم؟ حضرت سؤال کرد :رازش چیست؟
خداوند فرمــــود :چون در میــــان بندگانم تــــو را از همه متواض عتـ ــر یافتم و
هنگامی که نماز میگزاری صورت خود را روی خاک مینهی.
چو خواهی که در قدر واال رسی
ز یک شب تواضع به باال رسی
در این حضرت آنان گرفتند صدر
که خود را فروتر نهادند قدر

ایستگاه آسمان
وصیتنامه شهید خدمت زهرهوند

برای دفاع از اسالم به جبهه آمدم
هگمتانه ،گروه فرهنگی :کجای این خاک بودی ،زیر کدام
آسـ ــمان ،آن لحظه که این کلمات از قلب پرشورت جاری
میشـ ــد؟ زیر آتش کدام خمپاره وآماج کـ ــدام گلوله برایم
نوشـ ــتی حرف هایت را؟ تو مینوشـ ــتی و امـ ــروز مائیم که
کلمات تو را فریادیم ،چشم هایت را بیداریم و دستانت را
در اهتزاز ،ای جاودانه تاریخ!
به نام خداوند مهربان
من برای دفاع از اسـ ــام به جبهه آمـ ــدم و از این بابت هم
خوشحالم و هم خدا را شکر میکنم.
اینجانـ ــب خدمت زهرهونـ ــد وصیتنامه خـ ــود را تحویل

همسـ ــرم میدهم ،بدهکاری و بسـ ــتانکاری ندارم خرجی
که بعد از مرگم خواهم کرد از این قرار اسـ ــت مبلغ  40هزار
تومان.
همسـ ــرم و صـ ــی فرزندانـ ــم خوا هـ ــد بـ ــود ،تا بـ ــه حال
زحمـ ــت تربیت و بزرگ کردن بچههـ ــا با او بوده و بعد
از مرگـ ــم نیـ ــز این کار بر عهـ ــده او با شـ ــد .از فرزندانم
میخواهم به دستور مادر شـ ــان توجه کنند.
طبق دسـ ــتور قرآن و اسالم سـ ــهم پسـ ــر و دخترم از ارث
مشـ ــخص است ،تا چندی که همسـ ــرم نزد بچهها باشند
اختیار مال و اموال به عهده ایشان است.

«در جستوجوی رستگاری»
روایتی نو از زندگی اسماعیلیان پس از حمله
مغول
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگـ ــی :کتاب «در جس ـ ـتوجوی
رسـ ــتگاری» کـ ــه از سـ ــوی انتشـ ــارات امیر کبیـ ــر روانه
کتابفروش ـ ـیها شـ ــده اسـ ــت ،تالش دارد سرنوشـ ــت
اسـ ــماعیلیان پس از حمله مغول را مورد بررسـ ــی قرار
دهد.
ً
کتـ ــاب «در جس ـ ـتوجوی رسـ ــتگاری» کـ ــه اخیـ ــرا از
سـ ــوی انتشـ ــارات امیرکبیر روانه کتابفروش ـ ـیها شده
اسـ ــت ،تالش دارد بـ ــا تحقیقـ ــی جامع به سرگذشـ ــت
اسـ ــماعیلیان پس از حمله مغول بپردازد.
مورخـ ــان ایرانـ ــی بـ ــه تبعیـ ــت از روایتهـ ــای عینـ ــی
عطاملـ ــک جوینـ ــی در «تار یـ ــخ جهانگشـ ــا» ،نابـ ــودی
کامل جامعه شـ ــیعه اسـ ــماعیلی بـ ــا مرکزیت الموت را
در جریان حملـ ــه مغوالن در قرن سـ ــیزدهم میالدی/
هفتم هجـ ــری که جهـ ــان اسـ ــام را به ویرانی کشـ ــید،
ثبـ ــت کردهاند؛ در حالی که تحقیقات نشـ ــان میدهند
اسـ ــماعیلیان پس از حمله مغـ ــول ،همچنان به حیات
خـ ــود ادامه دادنـ ــد؛ ولـ ــی فعالیتهای دائمـ ــی آنها در
جنوب دریای خزر ناچیز شـ ــمرده شده است.
تناقـ ــض و اغـ ــراق در گزارشهـ ــای جوینـ ــی و شـ ــکل
اصالح شـ ــده آنها بـ ــر اسـ ــاس روایت مورخـ ــان دیگر ،
شـ ــواهد توار یـ ــخ محلـ ــی ،کتابهـ ــای جغرافیایـ ــی و
کتیبهها بـ ــه حضور دایمی اسـ ــماعیلیان در این ناحیه
به روشـ ــنی اشاره دارند .این شـ ــواهد در قرن پانزدهم
میـ ــادی /نهـ ــم هجری به وسـ ــیله نصایح شـ ــاهرخی و
مـ ــدارک موجـ ــود در ادبیات فرقهای شـ ــبه قـ ــاره هند
تأیید میشـ ــوند و هـ ــر دوی آنها ،المـ ــوت را مرکز مهم
اسـ ــماعیلیان در دوره پـ ــس از حمله مغـ ــول میدانند
که صدقات اسـ ــماعیلیان به آن جا فرسـ ــتاده میشد.
عالوه بر این ،منابع هندی ،الموت را اقامتگاه اسـ ــام
شاه ،امام اسماعیلی میدانند.
اسـ ــماعیلیه فرقهای اسـ ــت که بعد از امام صادق(ع)،
به امامت فرزندش اسـ ــماعیل یا نوادهاش محمد بن
اسـ ــماعیل اعتقـ ــاد پیدا کردنـ ــد .این فرقـ ــه در مناطق

و منابـ ــع مختلف به نامهـ ــای گوناگون ماننـ ــد باطنیه،
بـ ــه اعتبار اعتقـ ــاد آنان بـ ــر معانی باطنی متـ ــون دینی؛
تعلیمیـ ــه ،بـ ــه خاطـ ــر اعتقاد اسـ ــماعیلیان بـ ــر این که
مطالـ ــب دینی باید به دسـ ــت امام معصـ ــوم و داعیان
وی تعلیـ ــم شـ ــود؛ سـ ــبعیه ،بـ ــه اعتبار این کـ ــه یکی از
عمدهتر یـ ــن گروههای هفـ ــت امامی شـ ــیعیان بودند؛
حشیشـ ــیه ،مال حـ ــده و قرامطه به اعتبـ ــار پیروی برخی
از آنـ ــان از حمدان قرمـ ــط خوانده شـ ــدهاند .این فرقه
به گروههای مختلف تقسـ ــیمبندی شـ ــده و در مناطق
مختلف جهان بـ ــه فعالیت میپرداختند.
فعالیـ ــت و نقـ ــش اسـ ــماعیلیان در تار یـ ــخ و فرهنگ
ایران سـ ــبب شـ ــده تا آثار مختلفی چـ ــه در ایران و چه
در خـ ــارج از کشـ ــور  ،به ایـ ــن موضوع اختصـ ــاص یابد.
تاکنون آثار متعددی دربـ ــاره نقش آنها در تاریخ دوره
مغـ ــول و همچنیـ ــن تأثیر آنها بـ ــر جریانهـ ــای تاریخی
و فرهنگ ایران منتشـ ــر شـ ــده اسـ ــت؛ هرچنـ ــد به نظر
میرسـ ــد به دلیل تبلیغات سوء حاکمیت در آن زمان
و همچنیـ ــن رؤیاپردازیهـ ــا و اغراقهایی که گاه درباره
ایـ ــن فرقـ ــه صورت گرفته اسـ ــت ،رسـ ــیدن بـ ــه روایتی
مسـ ــتند و متقن چندان در دسترس به نظر نرسد.
کتاب «در جستوجوی رسـ ــتگاری» از جمله تازهترین
این آثار اسـ ــت که به کوشش شـ ــفیق نزارعلی ویرانی
نوشـ ــته و با ترجمه زینب فرخی و سوفیا فرخی از سوی
انتشـ ــارات امیرکبیـ ــر روانـ ــه بازار کتاب شـ ــده اسـ ــت.
کتـ ــاب تـ ــاش دارد تا بـ ــه سرگذشـ ــت اسـ ــماعیلیان
پس از حملـ ــه مغول و نابـ ــودی ظاهری آنهـ ــا بپردازد.
نویسـ ــنده معتقد اسـ ــت اگرچه در برخـ ــی از منابع آن
زمـ ــان ماننـ ــد تار یـ ــخ جهانگشـ ــای جوینـ ــی ،از نابودی
کامـ ــل اسـ ــماعیلیان یاد شـ ــده اسـ ــت ،اما ایـ ــن گروه
فعالیت خـ ــود را پس از حمالت مغولهـ ــا نیز ادامه و
به مناطق دیگر گسـ ــترش داده است.
رابرت مینورسکی ،مدیر مؤسسـ ــه مطالعات اسالمی،
دانشـ ــگاه مک گیل ،درباره کتاب شـ ــفیق مینویسد:

شـ ــفیق ویرانـ ــی بـ ــه منظور تشـ ــریح ایـ ــن مسـ ــئله که
شـ ــیعیان اسـ ــماعیلی در هنگام یورش مغول در قرن
سـ ــیزدهم میالدی  /هفتـ ــم قمری چگونه جان سـ ــالم
بـ ــه در بردند ،طیف گسـ ــتردهای از منابع بـ ــه زبانهای
مختلـ ــف جنوب و جنوب غرب آسـ ــیا را به کار میگیرد.
ً
برخی از ایـ ــن منابع اطال عـ ــات تاریخی مفیـ ــدی را صرفا
بـ ــه صـ ــورت غیرمسـ ــتقیم فراهـ ــم میکننـ ــد .در واقع،
بزرگترین دستاورد ویرانی ،شـ ــکافتن معنی مسئلهای
است که حل نشـ ــدنی به نظر میرسید .در نتیجه ،این
اثـ ــر در بازسـ ــازی تاریخ اسـ ــماعیلیان در قـ ــرون میانه،
علمی ،مؤثر  ،دقیق و تکاندهنده اسـ ــت.
همچنین علی آسـ ــانی ،نویسنده «خلسـ ــه و روشنگری:
ادبیات مذهبی اسـ ــماعیلیان آسیای جنوبی» ،نیز درباره
این اثر معتقد اسـ ــت :این اثر ،یک بازسـ ــازی استادانه از
تاریخ اسماعیلیان ایران است ،اقلیتی شیعی که در قرن
سیزدهم میالدی  /هفتم قمری به دلیل شکنجه شدید
بـ ــه ناچار مخفی شـ ــدند .در واقع ،دسـ ــتیابی به اطالعات
قابل اعتمـ ــاد درمـ ــورد اسـ ــماعیلیان به دلیـ ــل تخریب
کتابخانههـ ــا و همین طور لکهدار شـ ــدن شهرتشـ ــان به
واسـ ــطه تبلیغات خصمانه دشـ ــوار اسـ ــت .اما ش ـــفیق
ویرانـ ــی با تالشهـ ــای قابل سـ ــتایش و طاقتفرسـ ــا از
طریـ ــق بررسـ ــی آرشـ ــیو و مطالعـ ــه دقیق منابـ ــع تاکنون
ناشـ ــناخته ،روایتهای سـ ــنتی در مـ ــورد تاریخ جماعت
اسـ ــماعیلیان را به طرز قابل توجهی بازنگری کرده است.
انتشـ ــارات امیرکبیر کتاب «در جستوجوی رستگاری»
را در  411صفحـ ــه و به قیمت  51هزار تومان در دسـ ــترس
عالقهمندان قرار داده است.
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