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ص شهردار همدان در مالقات مردمی روز جمعه تأکید کرد:

هیچ مانعی سد راه 
خدمت به شهروندان نیست

4  
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صف آیت ا... شعبانی در خطبه مکتوب جمعه همدان:
منافع مردم با تدبیر و حکمت 

سامان پیدا می کند نه با اقتصاد شرطی

3  
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صف : استاندار
مطالبات شرکت مهان کاغذ تویسرکان 

پیگیری می شود

صفحه  ۲

صفحه  ۲

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی:

مشکل زیرساختی مخابرات 
در ۸1 روستا

مخابرات قولی برای 
افزایش پهنای باند نمی دهد

ســــخنگوی کمیســــیون آمــــوزش مجلس 
شــــورای اســــامی گفــــت: مشــــکل نبــــود 

اینترنت در 81 روســــتای همــــدان به دلیل 
نبود زیرساخت های مخابراتی است.

به گــــزارش هگمتانــــه، حجت 
حســــین  احمــــد  االســــام 

فاحی  ...

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان: 

واگذاری ۲44 قطعه زمین 
برای احداث صنایع جدید

صنعتــــی  شــــهرک های  شــــرکت  مدیرعامــــل 
اســــتان همدان با اعام خبــــر انعقاد 244 

قرارداد واگذاری زمین به ســــرمایه گذاران، 
گفــــت: در این اراضــــی واحدهای صنعتی 
جدید با تولیدات متنوع احداث می شود.
محمدرضــــا  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 

اظهار  پنجشــــنبه  وز  ر بادامــــی 
اراضی  از  هکتــــار   105 کــــرد: 

صنعتــــی  شــــهرک های 
... استان 

ح شد: در مانور تخریب و انسداد معابر در سیالب مطر

کشور در پدافند غیرعامل شهرداری همدان رتبه نخست 
صفحه ۲

صفحه  ۲

در پی وضعیت سیاه ایالم

اعزام نیروی داوطلب درمانی همدان به ایالم
هگمتانه، گروه خبر همــــدان: مدیرعامل جمعیت هال 
احمر اســــتان همدان گفت: با قرار گرفتن سه شهرستان 
اســــتان ایام ) ایــــوان، چرداول و ایام ( در شــــرایط ســــیاه 
بــــا پیگیری و هماهنگــــی معاونت داوطلبــــان، تعدادی از 
پزشــــکان و پیراپزشــــکان داوطلب جمعیت هال احمر 
اســــتان همدان به ایام اعزام می شــــوند و تعدادی نیز در 

استان به حالت آماده باش قرار می گیرند.
بــــه گــــزارش هگمتانه، علــــی ســــنجربگی گفــــت: نیمی از 
فوتی های کشــــور طی روز پنجشــــنبه به ســــه شهرستان 

ایوان، چرداول و ایام تعلق داشته است.
وی بیان کرد: برای اولین بار اســــت که وزرات بهداشت در 
شــــرایط کرونایی از جمعیت هال احمر جمهوری اسامی 

ایران درخواســــت نمــــوده که پزشــــکان و پیراپزشــــکان 
داوطلب خــــود را بــــرای ارائه خدمــــات درمانی بــــه خارج از 

استان اعزام کند.
ســــنجربگی مطــــرح کرد: بعــــد از بــــه وجود آمدن شــــرایط 
کرونایــــی، برای ارائه خدمــــات در تخصص های مختلف در 
شهرســــتان های اســــتان ایام، این جمعیت در اســــتان 
اقــــدام به فراخــــوان پزشــــکان و پیراپزشــــکان داوطلب و 

متخصص کرده است.
وی بــــا بیان اینکه در این راســــتا نیاز اســــت تا پزشــــکان 
و پیراپزشــــکان داوطلــــب بــــرای اعــــزام پــــای کار باشــــند، 
خاطرنشان کرد: از پزشکان عاقمندان به همکاری تقاضا 
می شــــود به معاونــــت داوطلبــــان جمعیت هــــال احمر 

استان همدان و شــــعب تابعه مراجعه کنند و یا با شماره 
38236003 تماس بگیرند.

مدیرعامل جمعیت هال احمر استان همدان در تشریح 
این موضــــوع گفت: متخصــــص ریه، متخصــــص عفونی، 
متخصــــص داخلــــی، متخصص طــــب اورژانس، پزشــــک 
عمومی، کارشــــناس بیهوشــــی، بهیار و پرســــتار از جمله 
تخصص هایی هســــتند که خدمات آنها در این مأموریت 

مورد نیاز است.
ســــنجربگی خاطرنشــــان کرد: شــــرایط از قبیل زمان اعزام 
و تعداد روز های اســــتقرار متعاقبا توســــط حوزه معاونت 

داوطلبان اعام خواهد شد.

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

هگمتانه، گروه خبر همدان: ســــه نفر از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان همدان در مســــابقه بین المللی نقاشی »دست های پاک، نجات بخش زندگی« دو 

مدال طا و یک دیپلم افتخار کسب کردند.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، در مســــابقه بین المللی نقاشــــی با موضــــوع »دســــت های پاک 
نجات بخش زندگی« که از طرف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان 
رضوی با مشــــارکت دانشــــگاه علوم پزشــــکی مشــــهد و مرکز کنترل عفونت بیمارستان  
دانشگاه ژنو ســــوییس به  عنوان مرکز همکار سازمان بهداشــــت جهانی در ایمنی بیمار 
و با هدف فرهنگ ســــازی در حوزه بهداشــــت فردی و جمعی طراحی و برگزار شد، از استان 

همدان سه نقاشی به عنوان برگزیده انتخاب شدند.
در این مســــابقه بیش از 9 هزار اثــــر از ایران و پنج قاره جهان و 27 کشــــور به دبیرخانه این 

مسابقه ارسال شد که از این تعداد یک هزار و 700 اثر به مرحله پایانی راه پیدا کردند.
 از این میان 350 اثر در بخش ملی و بین المللی به عنوان برگزیده شــــناخته شدند که 100 

اثر مربوط به بخش بین الملل و 250 اثر مربوط به بخش ملی است.
بر همین اســــاس سهم اســــتان همدان در این مسابقه ســــه برگزیده بود؛ یسنا عمادی 
اعظم 8 ســــاله از مرکز فرهنگی هنری شیرین ســــو با مربیگری ستاره طاقتی احسن نشان 
طا و گلســــا سراجی 9 ســــاله از مرکز فرهنگی هنری شــــماره 3 همدان با مربیگری شهرزاد 

بیاتی نشــــان طا و نازنین قاســــمی 11 ســــاله از مرکز فرهنگی هنری شــــماره یک همدان با 
مربیگری سحر مرامی صاحب دیپلم افتخار شدند.

از آنجــــا کــــه یکــــی از مهمتریــــن راه هــــای انتقــــال بیماری هایی چــــون کوویــــد 19 از طریق 
دست هاست این مسابقه تاش کرد تا شعار "دست های پاک، نجات بخش زندگی" را که 

یک شعار بین المللی است در جامعه تبیین کند.

حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس:

پیگیری و اجرای70 پروژه ملی در همدان
افشاری: تحقق 80 درصد تعهد اشتغال در شهرستان                                 بادامی نجات: فرهنگسرای والیت برای الگوی کشوری شدن نیازمند حمایت است
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هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: نماینده مــــردم همدان در 
مجلس شورای اسامی گفت: همدان به یک کارگاه بزرگ 
تبدیل شــــده و بیش از 70 پروژه ملــــی در حال پیگیری و 

اجراست.
و  اشــــتغال  کارگــــروه  هگمتانــــه،  خبرنــــگار  گــــزارش  بــــه 
ســــرمایه گذاری شهرســــتان ظهر پنجشــــنبه به ریاســــت 
فرمانــــدار همدان با حضــــور حاجی بابایــــی نماینده مردم 
همــــدان در مجلــــس شــــورای اســــامی، مدیــــر کل دفتر 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری و تنی چند از مدیران 

استان در فرهنگسرای کسب و کار والیت برگزار شد.
حمیدرضــــا حاجی بابایــــی در ایــــن کارگروه اظهــــار کرد: در 
کشور ما ظرفیت بسیار باالی برای کسب و کار وجود دارد 
و همواره گفته ام برای کســــی که کار بلد باشــــد و پیگیری 

کند در این مملکت کار کم نیست.
وی افــــزود: ما به دو شــــیوه به کســــب و کار نگاه می کنیم 
اول کسب و کارهای خرد و خانگی و دوم کسب و کارهای 
کان که در شــــهر ما ظرفیت باالیی در هر دو زمینه وجود 

دارد.
نماینده مردم همدان در مجلس شــــورای اسامی با بیان 
اینکه شــــهر همــــدان به دلیــــل موقعیت خــــود ظرفیت 
ویژه ای دارد، گفت: کســــب و کار تنها مربــــوط به اداره کار 
نمی شــــود و باید همه مدیران و دستگاه ها در موضوع کار 

ورود کنند.

غ الین در همدان اجرا می شود  � پروژه بزرگ مر
حاجی بابایی خاطرنشــــان کرد: به دنبــــال 12 پروژه بزرگ در 
شــــهر همدان هســــتیم با وزارت دفاع صحبــــت کرده ایم 
پــــروژه بزرگ مــــرغ الین که 17 ســــال پیش بنــــده پیگیری 

کرده ام در همدان ایجاد شود.

وی با بیان اینکه به دنبال رشــــد کســــب و کار در همدان 
هســــتیم، بیان کرد: پاالیشــــگاه نفــــت 2 هفتــــه آینده در 
همدان افتتــــاح خواهد شــــد همچنیــــن پروژه های بزرگ 
الستیک ســــازی، شــــهرک کیف و کفش و شــــهرک ســــیر 
که در کنار آن ها بیش از 70 نوع شــــغل مختلف به وجود 

خواهد آمد.
رئیــــس کمیســــیون برنامــــه و بودجــــه مجلس شــــورای 
اســــامی عنوان کــــرد: همچنین گاوداری 6 هزار رأســــی در 
قهاونــــد در حال ایجاد اســــت که مهاجرت ایــــن منطقه را 
به شــــدت معکوس کرده و در کنــــار آن 40 پروژه دیگر نیز 

ایجاد خواهد شد.
حاجی بابایی با بیان اینکه طی چند روز گذشــــته 3 معاون 
وزیر در همدان حضور داشــــتند، گفت: با معاون وزیر راه 
پیگیر وصل راه آهن مایر و سنندج به همدان بودیم که 

این حرکت اوج اشتغال را در همدان ایجاد خواهد کرد.
ح جامع بیش از هــــزار هکتار بــــه محدوده   � با طــــر

شهر همدان اضافه خواهد شد
وی افــــزود: همچنین پیگیــــر طرح جامع شــــهری همدان 
هســــتیم که بیش از یک هــــزار و 500 هکتــــار به محدوده 
شهر همدان اضافه خواهد شد و این طرح در کنار کاهش 
قیمت مســــکن با ایجاد مســــکن جدید بیش از 3 هزار و 

500 شغل ایجاد می کند.
وی با بیــــان اینکه تمــــام طرح های ملــــی در همدان فعال 
هســــتند، بیــــان کــــرد: 104 میلیــــارد تومــــان به حســــاب 
پروژه های بیمارســــتان اکباتــــان، 30 میلیارد به حســــاب 
مرکز ملی سرطان و 8 میلیارد به حساب پل سردار شهید 
همدانی واریز شده تا زودتر این پروژه ها به سمت تکمیل 

شدن حرکت کنند.
نماینــــده مردم همــــدان در مجلس شــــورای اســــامی با 

گفت:  تسلیت به خانواده های شهدای سامت همدان 
دولــــت باید در این موقعیت حســــاس تمــــام هزینه های 

درمانی کرونا را بپذیرد.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: ما هیچ اولویتی باالتر از جان 
مردم نداریم و این زیبنده نیســــت بیماری برای عدم توان 
پرداخت هزینــــه یک آمپول، قــــرص و تعویض خون جان 

خود را از دست بدهد.

فرماندار همدان: تحقق ۸0 درصد تعهد اشتغال   �
در شهرستان

فرماندار همــــدان نیز گفت: فرهنگســــرای کســــب و کار 
والیت در نوع خود در کشــــور بی نظیر بــــوده و باید تعداد 

بیشتری از این نوع فرهنگسراها در شهر ایجاد کنیم.
حسین افشــــاری اظهار کرد: در گام نخست 500 میلیون 
تومان برای تســــهیات به افرادی که در این فرهنگســــرا 

آموزش می بینند اختصاص داده ایم.
فرماندار همدان با بیان اینکه باید بر اشــــتغال به کار افراد 
آموزش دیــــده به خوبی نظارت شــــود، گفــــت: حمایت از 
افرادی که مشــــاغل خرد و خانگی را آموزش می بینند باید 

به صورت ویژه توسط دستگاه های مختلف انجام شود.
افشــــاری خاطرنشــــان کرد: باید بتوانیم تسهیات خوبی 
را به این افراد برای ایجاد اشــــتغال پرداخت کنیم تا از این 

طریق به درآمد پایدار برسند.
وی با اشــــاره بــــه بازاریابــــی بیان کــــرد: محصوالتــــی که در 
فرهنگســــرای کســــب و کار والیت تولید می شود باید به 

خوبی به بازار عرضه شود و در ابتدا بازاریابی باید در دستور 
کار قرار گیرد.

فرمانــــدار همدان عنوان کرد: همــــدان می تواند به عنوان 
الگوی کسب و کار در کشور مطرح شود.

اشــــتغال  تعهد  درصد   80 کرد:  بیان  همدان  فرماندار 
شــــده  محقق  کنــــون  تا  جــــاری  ســــال  در  شهرســــتان 

. ست ا
فرماندار همدان با بیان اینکه تعهد اشــــتغال شهرستان 
در ســــال جاری 6 هزار و 296 نفر تعیین شده است گفت: 
تــــا کنون طبــــق آخرین آمار ســــامانه رصد 5 هــــزار و 19 نفر 
اشــــتغال به ثبت رسیده است و 80 درصد تعهد اشتغال 

شهرستان تا کنون محقق شده است.
حسین افشــــاری افزود: از اشتغال های جدید ایجاد شده 
در ســــال جاری 3 هزار و 600 نفر بیمه شــــده اجباری جدید 
هستند که معادل 72 درصد اشتغال ایجاد شده در سال 

جاری است.
بادامی نجات رئیس کمیســــیون برنامه و بودجه   �

شــــورا: فرهنگســــرای والیت بــــرای الگوی کشــــوری 
شدن نیازمند حمایت است

رئیس کمیســــیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسامی 
شــــهر همدان نیز با اشــــاره به فرهنگســــرای والیت اظهار 
کرد: ایــــن مجموعه نیاز به حمایت های بیشــــتر مدیران و 
مســــؤوالن دارد تا شهر همدان به عنوان الگوی کسب و 

کار در کشور مطرح شود.
حمیــــد بادامــــی نجات افــــزود: نــــگاه ما در فرهنگســــرای 

کســــب و کار والیت به ســــمت دانش آموزان نیز حرکت 
کرده و اولین مدرسه کســــب و کار را امسال با حضور 65 

دانش آموز ایجاد کرده ایم.
وی با بیان اینکه مشاغل خرد و خانگی نیاز به تسهیات 
دارنــــد، گفت: دغدغــــه اصلی کســــانی که اینجــــا آموزش 
می بیننــــد دریافــــت تســــهیات بــــرای شــــروع کار بوده و 
مشــــکات اکثر آنها با مبالغ اندکی از 10 تا یکصد میلیون 

تومان رفع می شود.
عضو شــــورای اسامی شهر همدان عنوان کرد: ایجاد یک 
تفاهم نامه با صندوق کارآفرینی امید می تواند بســــیاری از 

مشکات را حل کند.

ابــــرار خرم: همپوشــــانی فعالیت های شــــهرداری   �
با دیگر نهادهای مســــؤول راهگشــــای مشــــکالت 

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 عمــــده ای از 

مشکات 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:

مشکل زیرساختی مخابرات در ۸1 روستا
مخابرات قولی برای افزایش پهنای باند نمی دهد

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همدان: ســــخنگوی 
کمیســــیون آموزش مجلس شورای اسامی 
گفت: مشــــکل نبود اینترنت در 81 روستای 
همــــدان بــــه دلیــــل نبــــود زیرســــاخت های 

مخابراتی است.
احمد  االســــام  حجت  هگمتانه،  گــــزارش  به 

حســــین فاحی در خصوص مشــــکات شبکه شاد در 
فضای مجازی و اینکه در 81 روســــتای همدان اینترنت 
نیســــت اظهار کرد: بخشــــی از مشــــکات برنامه شــــاد 
سراسری و مربوط به کل کشور است و بخش دیگر نیز 

مربوط به استان همدان است.
وی افــــزود: یکی از علــــل نبود اینترنت در 81 روســــتای 
همــــدان مشــــکل زیرســــاخت مخابــــرات، فرســــودگی 

تجهیزات، عدم تأمین بودجه و ابزار است.
آموزش مجلس شورای اسامی  کمیسیون  سخنگوی 
ادامه داد: در تاشیم این مشکل را با مدیر کل آموزش و 
پرورش استان و فرماندار همدان حل کنیم اما مشخص 

نیست این مسأله چه زمان حل شود.
فاحی با اشاره به اینکه شبکه شاد ظرفیت 
استفاده این تعداد دانش آموز را در ساعت 
مشخصی ندارد گفت: برای حل این مشکل 
باید عاوه بر شبکه شاد از شبکه های 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 مکان ها 
پهنــــای باند را زیــــاد کنیم که تاکنون مخابــــرات قولی در 

این زمینه به ما نداده است.
نماینده مــــردم همدان و فامنین در مجلس شــــورای 
اســــامی تصریح کرد: عاوه بر مشکل اتصال اینترنت 
بــــرای درس خواندن دانش آمــــوزان در فضای مجازی، 
مساله دیگر حضور نداشــــتن دانش آموزان در شبکه 
شــــاد اســــت که باید در این زمینــــه خانواده ها نظارت 

باشند. داشته  بیشتری 

شهردار همدان در مالقات مردمی روز جمعه تأکید کرد:

هیچ مانعی سد راه خدمت به شهروندان نیست
همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
شــــهردار  صوفــــی؛   عبــــاس 
همدان روز جمعه در ماقات 
یک  مناطق  شــــهروندان  بــــا 
و دو شــــهر همــــدان گفــــت: 
رخدادهایــــی نظیــــر کرونــــا و 
رعایت  شــــرط  »به  آن  مشابه 
مصوب  بهداشــــتی  الزامات 
کرونا«  از  پیشــــگیری  ســــتاد 
ارایــــه  از  مانــــع  نمی توانــــد 
خدمات به شهروندان شود.

شهردار  هگمتانه،  گزارش  به 
همــــدان افزود: در راســــتای انجــــام وظیفه نبایــــد بهانه 
تراشی کنیم بنابراین می توان هم مراجعات شهروندان 
را پاســــخ داد و هم شیوه نامه های تعیین شده را رعایت 

کرد.
صوفــــی در ادامــــه بــــا بیــــان چنــــد نمونــــه از انتظــــارات 
شــــهروندان اظهار کرد: در ایام هفته معموال امور اداری 
و جلســــات پیاپی که همه در راســــتای وظایف مدیریت 

شهری اســــت امکان دیدار چهره به چهره با شهروندان 
و مراجعین وجود ندارد بنابرایــــن در این دوره مدیریت 
شهری طی ســــه ســــال اخیر همواره از ایام تعطیل برای 
پاسخگویی به سواالت و درخواست های اهالی مناطق 

شهر همدان بهره برده ایم.
وی تصریــــح کرد: کمک به حل مشــــکات و مســــائل 
مــــردم معــــروف مهمی اســــت که ایــــن امر ســــرلوحه 

همکاران بنده در مجموعه بزرگ شــــهرداری همدان به 
شمار می رود.

شهردار همدان خاطرنشان کرد: برنامه ماقات عمومی 
در حال حاضر با حفظ اصول بهداشــــتی و فاصله گذاری 
اجتماعــــی و مراقبت هــــای خــــاص و با حضــــور مدیران 
مناطق و مدیران ســــتادی در قالب هیأت کارشناسی و 

اجرایی انجام می شود.

ح شد: در مانور تخریب و انسداد معابر در سیالب مطر

شهرداری همدان 
رتبه نخست کشور در پدافند غیرعامل

هگمتانه، گروه خبر همدان: به همت معاونت خدمات 
شــــهری شــــهرداری و با اقــــدام ســــتاد مدیریــــت بحران 
شــــهرداری همــــدان، مانــــور آمادگــــی در برابــــر تخریب و 
انســــداد معابر شــــهر با حضور مدیران استانی و مدیران 

اجرایی شهرداری همدان در تاالر قرآن برگزار شد.
به گزارش هگمتانه، در این مانور چالش های قبل، حین 
و پــــس از وقوع ســــیاب مورد ارزیابی و آزمــــون مناطق و 

معاونت ها قرار گرفت.
همچنیــــن بررســــی پیــــش نیازهــــا و اقدامــــات و تأمین 
امکانات لجستیکی نقاط مستعد بحران مورد نقد و نظر 

قرار گرفت.
دســــتورالعمل های پدافنــــد غیرعامــــل و آمادگــــی و نیز 
پشــــتیبانی نیرو های خدمات رسان در ســــوانح از جمله 

برنامه های انجام شده در این مانور بود.
در جریان این مانور مدیرکل پیشگیری و مقابله با بحران 
استان همدان گفت: اقدامات هوشمندانه و قابل دفاع 
شــــهرداری همدان بــــرای مقابله با بحران این شــــهر را به 

عنوان سرآمد شهرهای کشور معرفی کرده است.
علیمــــردان طالبــــی خاطرنشــــان کــــرد: رفتــــار حرفه ای و 
اقدامــــات مناســــب شــــهرداری همــــدان در بحران های 
پشت ســــر گذاشــــته شــــده موجب انتخاب همدان به 
عنوان دبیرخانه شــــهرهای تاب آور کشــــور شد که مایه 

افتخار است.
وی همچنین افزود: شــــهرداری همدان ضریب ایمنی را 

در کیفیت زندگی شهروندان ارتقاء داده است.
مدیــــرکل پدافند غیرعامل اســــتان همــــدان هم در این 
مانــــور تصریح کرد: میــــزان آمادگــــی و واکنش های مؤثر 
مجموعــــه مدیریــــت شــــهری و اداره پدافنــــد غیرعامل 
شــــهرداری همــــدان در ســــال های اخیــــر موجب شــــد 

شهرداری همدان در ارزیابی های کشوری به عنوان شهر 
برتر در پدافند غیرعامل شناخته شود.

پورحسینی افزود: رئیس ستاد مدیریت پدافند غیرعامل 
کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
با اباغ تقدیر نامه رسمی ضمن قدردانی از زحمات شهردار 
همدان و تاش های خانم بیتا روحی به عنوان مســــوول 
پدافنــــد غیرعامل شــــهرداری همــــدان برتری شــــهرداری 

همدان را تأیید کرده است.
شــــهردار همدان هم در جمع بندی موضوعات افزود: از 
ابتدای مســــوولیت خطیر خدمت گذاری به شهروندان، 
با تشــــکیل جلســــات متعدد چشــــم انــــداز تخصصی و 
اساســــی برای رفــــع آســــیب ها در مواقع بحران ترســــیم 

کردیم.
عبــــاس صوفی ادامه داد: توســــعه اقدامــــات زیربنایی، 
گاهــــی بخشــــی و آمــــوزش منابع انســــانی،  گســــترش آ
تدویــــن و پیش بینــــی بودجه هــــای حرفــــه ای مختص 
پدافنــــد غیرعامــــل و چندین نشســــت شهراندیشــــی 
اختصاصی و توســــعه زیرســــاخت های فناورانه از جمله 
اقداماتی است که شهرداری همدان برای رفع آسیب ها 
و آســــایش مردم همــــدان در مخاطــــرات طبیعی در نظر 

گرفته است.
کمیسیون خدمات شهری شورای اسامی شهر  رئیس 
هم گفت: مجموعــــه اقدامات انجام شــــده در این دوره 

شایســــته تقدیر اســــت اگر چه مدیران ما بــــه این میزان 
بسنده نکرده و همواره اطاعات و امکانات خود را به روز 

رسانی می کنند.
کامران گــــردان در پایــــان تأکید کرد: همدلــــی و همراهی 
شــــورای شــــهر با مجموعه شــــهرداری همدان در جهت 

ل همواره جاری است. تحقق شهر ایده آ

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان:

واگذاری 244 قطعه زمین برای احداث 
صنایع جدید

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل شــــرکت شــــهرک های صنعتی استان همدان با اعام خبر 
انعقاد 244 قرارداد واگذاری زمین به ســــرمایه گذاران، گفت: در این اراضی واحدهای صنعتی جدید 

با تولیدات متنوع احداث می شود.

بــــه گزارش هگمتانه، محمدرضا بادامی روز پنجشــــنبه اظهار کرد: 105 هکتار از اراضی شــــهرک های 
صنعتی استان در قالب قرارداد های یاد شده به سرمایه گذاران واحدهای تولیدی اختصاص یافته 

است.
وی تصریح کرد: انعقاد این قراردادها نشــــان از تاش و همت مجموعه مدیریتی استان برای رونق 

تولید و افزایش انگیزه برای سرمایه گذاری در این منطقه دارد.
مدیرعامل شرکت شــــهرک های صنعتی همدان با بیان اینکه 31 شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی 

مصوب در استان ایجاد شــــده، افزود: از این میزان 28 مورد به بهره برداری رسیده و امکان استقرار 
صنایع را دارند و سه شهرک نیز درحال آماده سازی برای بهره برداری است.

بادامی با بیان اینکه دولت زیرســــاخت های مورد نیاز را در شهرک های صنعتی فراهم کرده است، 
گفــــت: راه اندازی صنایع در شــــهرک ها از لحــــاظ تأمین انشــــعاب آب، برق و گاز بــــه صرفه و صاح 
ســــرمایه گذاران اســــت زیــــرا در این مناطق هزینه ها سرشــــکن شــــده و از نظر امنیت و ســــهولت 

دسترسی به امکانات نیز به نفع مجریان طرح ها است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
همدان:

صنوف فرهنگی تسهیالت 
ارزان می گیرند

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیــــرکل فرهنگ 
و ارشاد اســــامی اســــتان همدان گفت: به زودی 
قرار  فرهنگی  صنــــوف  اختیار  در  ارزان  تســــهیات 

می گیرد.
روز  احســــانی  احمدرضــــا  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
صنعت  فعــــاالن  از  تجلیــــل  آییــــن  در  پنجشــــنبه 
اقتصادی  مشــــکات  بــــه  اشــــاره  با  همدان  چاپ 
گفــــت: معافیــــت مالیاتی،  صنعت چاپ اســــتان 
ارزش افــــزوده و تســــهیات ارزان قیمــــت برخی از 
خواســــته های فعــــاالن این عرصه اســــت که برای 

می کنیم. تاش  آنها  تحقق 
وی اظهــــار کــــرد: فعــــاالن عرصــــه چاپ بــــا وجود 
مشــــکات فــــراوان اقتصــــادی پای کار ایســــتاده 
روشــــن  را  خود  تولیدی  واحــــد  چراغ  دلســــوزانه  و 
نگه داشــــته اند کــــه این همت و تاش شایســــته 

است. قدردانی 
وی بــــا اشــــاره بــــه مشــــکات اقتصادی ناشــــی از 
گفت: فعــــاالن صنف فرهنگی دچار  کرونا  بیماری 
خســــارت و زیان های بسیار شده اند که امیدواریم 

بتوانیم بخشــــی از مشکات آنها را رفع کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اسامی استان همدان 
خاطرنشــــان کرد: سود و ارزش افزوده در مشاغل 
فرهنگی پایین اســــت و بــــدون یارانه و کمک های 

نیستند. فعالیت  ادامه  به  قادر  دولتی 
از  بــــه عنــــوان یکــــی  از صنعــــت چــــاپ  احســــانی 
کرد  یاد  فرهنگــــی  توســــعه  مهم  زیرســــاخت های 
و افــــزود: این صنعــــت مادر با بیشــــتر مؤلفه های 
فرهنگــــی ماننــــد نشــــر کتــــاب، اطــــاع رســــانی و 
نیازمنــــد  و  دارد  مســــتقیم  ارتبــــاط  مطبوعــــات 

است. ویژه  حمایت 
کید  وی به تقویت توان اتحادیــــه چاپخانه داران تأ
کــــرد و گفت: از ظرفیــــت اتاق اصناف و ســــازمان 
صنعــــت، معدن و تجــــارت همدان بــــرای تقویت 
این صنف باید اســــتفاده کنیم تا گره گشای برخی 

باشیم. مشکات  از 
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اسامی استان همدان 
با اشــــاره به ظرفیت خوب همــــدان در زمینه چاپ 
افزود: در برخی موارد خألهــــای قانونی وجود دارد 

است. بازنگری  نیازمند  که 
احســــانی با اشاره به پرداخت تســــهیات کرونا به 
تعدادی از فعاالن عرصه فرهنگ و هنری اســــتان 
یــــادآوری کرد ایــــن تســــهیات با ســــود 12 درصد 

نگرفت. قرار  همه  اقبال  مورد  و  شد  پرداخت 
وی از انعقــــاد تفاهم نامه وزارت فرهنگ و ارشــــاد 
اســــامی با صنــــدوق کارآفرینــــی امید خبــــر داد و 
گفت: بــــه زودی تســــهیات ارزان قیمت از محل 
این تفاهنامه به صنوف فرهنگی اســــتان به ویژه 

می شود. پرداخت  نشر  و  چاپ  صنایع 
بــــه نقل از ایرنــــا، در این آیین که بــــا حضور جمعی 
از چاپخانــــه داران و فعاالن فرهنگی برگزار شــــد از 
برترین های صنعت چاپ اســــتان همدان تجلیل 

آمد. عمل  به 

پیمانکار اخراجی 
تجهیزات مخابراتی را می دزدید
هگمتانــــه، گروه خبــــر همــــدان: فرمانــــده انتظامی 
گفت: پیمانکار اخراجی شرکت  شهرستان همدان 
ایرانســــل به واســــطه ســــرقت تجهیــــزات مخابراتی 
به دســــت مأمــــوران کانتــــری 19 کــــوی فرهنگیان 

شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ جمشــــید باقری روز 
گشت  کانتری حین  کرد: مأموران  پنجشنبه اظهار 
زنی به فردی که در حال دست کاری و سرقت باطری 
دکل مخابراتی بود مشــــکوک شده و متهم با دیدن 

مأموران از محل متواری شد.
وی اضافه کرد: متهم شناســــایی، دستگیر و به مقر 
انتظامی منتقل شد و در اظهاراتش خود را به عنوان 

پیمانکار اخراجی شرکت ایرانسل معرفی کرد.
بیان  بــــا  همــــدان  شهرســــتان  انتظامــــی  فرمانــــده 
اینکه این ســــارق غیربومی اســــت افــــزود: متهم در 
بازجویی ها 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 شــــرکت ایرانســــل، ابزار آالت 

سرقت و باطری های مسروقه کشف و ضبط شد.
وی گفت: متهم همچنین در بازجویی ها عنوان کرد 
که با همدســــتی دوســــتان قدیمی فعال در شرکت 
ایرانســــل اقدام به تخریب و قطع حسگر در ورودی 
آنها می کرد که حین  به سمت بازرسی ها و ســــرقت 
و  شناســــایی  مأموران  توســــط  باطری ها  جابجایــــی 

دستگیر شد.

حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس:خبــر

پیگیری و اجرای70 پروژه ملی 
در همدان

حسین افشاری: تحقق ۸0 درصد تعهد اشتغال در شهرستان

بادامی نجات: فرهنگسرای والیت برای الگوی کشوری شدن نیازمند حمایت است

رفتار حرفه ای و اقدامات مناسب شهرداری همدان در 
بحران های پشت سر گذاشته شده موجب انتخاب 

همدان به عنوان دبیرخانه شهرهای تاب آور کشور شد 
که مایه افتخار است.



4660 1399  شماره  24  آبان  شـــنبه   

3 شهرستان

ح زمستانی آمادگی ۸3 نیروی راهداری مالیر در طر
هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس اداره راهداری و حمل 
و نقــــل جــــاده ای مایر گفــــت: از هــــم اکنــــون 83 نیروی 
راهداری آمادگی الزم برای آغاز طرح زمستانی از نیمه آذرماه 
را به صــــورت شــــبانه روزی دارند و در پنــــج راهدارخانه  این 

شهرستان استقرار پیدا می کنند.
به گــــزارش هگمتانه، سیداســــماعیل صفــــوی زاده اظهار 
کرد: در این راستا 43 دستگاه خودروی سبک و سنگین 
در طــــول اجرای طــــرح زمســــتانی تجهیز شــــده اســــت و 

کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
وی افــــزود: چهار هزار تن ماســــه و 2 هزار نمــــک برای طرح 
زمســــتانی مایر ذخیره و در طول محورها برای اســــتفاده 

مسافران در صورت ضرورت ذخیره شده است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مایر با اشــــاره 
به آمادگــــی راهدارخانه های آورزمان، یونــــس، گردنه زاغه، 
زنگنه و مرکز اداره بیان کرد: در این طرح گشــــت مکانیک 
سیار در محورهای ارتباطی فعال است و به مردم خدمات 

ارایه می دهد.
صفــــوی زاده ادامــــه داد: بــــه منظــــور رفــــاه حــــال بیشــــتر 
شــــهروندان شــــماره های 141 و 33348033 بــــه صورت 
شــــبانه روزی آماده پاسخگویی به مردم اســــت و هرگونه 

مواردی را می توانند گزارش دهند.
وی مرمــــت و بازســــازی ابنیه فنی و پل های آســــیب دیده 

را یکی از مهمترین اقدامات برشــــمرد و گفــــت: از ابتدای 
امســــال تاکنون حدود یک میلیــــارد و 126 میلیون تومان 
اعتبار در حوزه مرمت ابنیه فنی و پل های این شهرستان 
هزینه شد که سیل سال گذشته بیشترین خسارت را به 

این حوزه ها وارد کرد.
صفوی زاده اظهار کــــرد: از این میزان بیش از 299 میلیون 
تومان برای مرمت ابنیه خســــارت دیده از سیل سال 98 
هزینه شد و همچنین بیش از 240 میلیون تومان آن برای 
اجــــرای عملیات مرمــــت، تنقیه و تنظیم بســــتر ابنیه فنی 
راه های حوزه شهرستان مایر هزینه شد که همچنان این 

اقدامات ادامه دارد.
رئیــــس اداره راهــــداری و حمــــل و نقــــل جــــاده ای مایــــر 
هزینه کــــرد 140 میلیــــون تومان بــــرای مرمت پــــل زنگنه 
پاییــــن، 168 میلیون تومــــان برای تعمیرات اساســــی پل 
گردنه عشاق و 70 میلیون تومان برای نصب هندریل پل 

حسین آبادشاملو را از دیگر اقدامات برشمرد.
به نقــــل از ایرنا، صفوی زاده یادآور شــــد: افزون بر این 820 
میلیون تومان نیز برای اجــــرای عملیات تنقیه، تعمیر آب 
روها و پل های کوچک، آب بندی سطح و تعمیر آب چکان 

در سطح محورها هزینه شد.
شهرستان مایر دارای حدود یک هزار کیلومتر راه است.

بیمارستان امام حسین)ع( مالیر 
به پنج تخت مراقبت های ویژه مجهز شد

هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: پنج تخت آی.ســــی.یو ویژه 
بیماران مبتا به کووید 19 بــــا پیگیری نماینده مردم مایر 
از محل منابع ملی اختصاص و به بیمارستان امام حسین 

)ع( این شهر اضافه شد.
به گــــزارش هگمتانــــه نماینده مــــردم مایــــر در مجلس 
شورای اسامی شــــامگاه چهارشنبه گذشته در این آیین 
اظهــــار کرد: بــــرای خرید ایــــن تجهیزات 10 میلیــــارد تومان 
هزینه شــــد تا در این شــــرایط خدمات بهتری بــــه بیماران 

مبتا به کووید 19 ارایه شود.
آزادیخــــواه افزود: در جلســــه اخیر با  حجت االســــام احد 
معاون درمان وزیر بهداشــــت و درمان، چند درخواســــت 
اصلی بــــرای مدیریت بهتر ویــــروس کرونا و تجهیز بخش 
مراقبت هــــای ویژه بیماران مبتا داشــــتیم کــــه موفق به 
اخذ تجهیزات یک بخــــش ویژه بیماران مبتا به کووید 19 

شدیم.
رئیس مجمع نمایندگان اســــتان همــــدان بیان کرد: این 
تجهیــــزات هم اکنــــون در بیمارســــتان امام حســــین)ع( 
تجهیز شد و بخش مراقبت های ویژه با پنج تخت بستری 
مجهز به امکانــــات تنفس مصنوعی و پمــــپ تزریق دارو 

مطابق با استانداردهای بین المللی است.
حجــــت االســــام آزادیخــــواه گفــــت: همچنین دســــتگاه 
سی.تی.اســــکن برای بیمارســــتان های امام حسین)ع( و 
مهر مصوب شــــد تا به روز رســــانی و سی.تی.اسکن جدید 
وارد شهرستان شــــود که به زودی این اتفاق مهم خواهد 

افتاد.
وی تکمیل اورژانس بیمارســــتان امام حسین)ع( را یکی 
از اولویت های مهم در بخــــش درمانی عنوان کرد و ادامه 
داد: مصمم هســــتیم این طــــرح به زودی بــــه بهره برداری 
برســــد و هم اکنــــون عملیــــات اجرایی آن به ســــرعت در 

دست اجرا است.
نماینــــده مردم مایر در مجلس شــــورای اســــامی گفت: 
قرار اســــت مرکز آنژیوگرافی نیز در یکی از طبقات اورژانس 
اجرایی شــــود کــــه در این رابطــــه قراردادهای رســــمی برای 

تجهیز این مرکز امضا شده است.
حجت االســــام آزادیخواه افزود: به دنبــــال راه اندازی مرکز 

آنژیوگرافی مایر هســــتیم و تا پایان امسال تجهیزات این 
مرکز نیز تحویل خواهد شد.

وی یادآور شــــد: در سال های گذشــــته انقاب عظیمی در 
حوزه بهداشــــت و درمان این شهرســــتان اتفاق افتاد که 

حمایت های دولت در این زمینه قابل قدردانی است.
مدیر شــــبکه بهداشــــت و درمان مایر نیز بیــــان کرد: در 
حال حاضر در بیمارســــتان امام حســــین)ع( سه بخش با 
60 تخت و در بیمارستان دکتر غرضی نیز سه بخش با 60 
تخت برای بیماران بستری مبتا به کووید 19 تجهیز شده 

است.
محسن ترکاشــــوند ادامه داد: با اضافه شدن بخش های 
جدیــــد، هــــم اکنــــون پنــــج بخــــش در بیمارســــتان امام 
حســــین)ع( برای بیمــــاران مبتا به کوویــــد 19 اختصاص 
یافته و در روزهای گذشــــته نیز بیمارســــتان دکتر غرضی 
به طــــور کامل برای درمــــان بیماران مبتا بــــه این بیماری 

اختصاص یافت.
وی بیان کــــرد: با توجه به کمبود اکســــیژن بــــرای بیماران 
مبتا به کووید 19، به تازگی یک دستگاه اکسیژن ساز برای 
تأمین اکســــیژن مورد نیاز بیماران بستری در بیمارستان 
امام حسین)ع( با اعتباری حدود 2 میلیارد تومان نصب و 
6 تخت آی.ســــی.یو جدید نیز در این بیمارستان برای این 

بیماران راه اندازی شد.
شهرستان مایر دارای ســــه بیمارستان امام حسین)ع(، 
مهر و تأمین اجتماعی دکتر غرضــــی و کلینیک تخصصی 

فخریه است.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس:

اختصاص 3۸ میلیارد تومان برای بیمارستان سردار شهید سلیمانی
هگمتانه، گروه شهرســــتان: نماینده مردم تویســــرکان 
در مجلس بــــا تأکید بــــر فعالیت بیمارســــتان حضرت 
)عج( با بهره برداری بیمارســــتان جدید ســــردار  ولیعصر
شــــهید ســــلیمانی گفت: طی دو ماه اخیــــر 38 میلیارد 

تومان اعتبار برای تجهیز و پیمانکار هزینه شده است.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، محمدمهدی مفتح در جلســــه 
هیأت امنای آســــتان مقدس حضــــرت حبقوق نبی)ع( 
با بیــــان اینکــــه پروژه های سرنوشت ســــازی در ســــطح 
شهرســــتان در حال اجراســــت اظهــــار کرد: پروژه ســــد 
خرم رود توســــط بخش خصوصــــی در راســــتای اهداف 
تأمین آب شرب، آب کشــــاورزی و رونق گردشگری این 

منطقه در حال اجراست.
وی ایجاد فرصت اشتغال برای 170 نفر را از دیگر مزایای 
پروژه سد خرم رود دانست و با اشاره به اینکه راه ها یکی 
از عمده تریــــن پروژه های شهرســــتان اســــت بیان کرد: 
عملیات اجرایی محور چهار خطه جوکار به تویســــرکان 

زیربار ترافیک رفته است.
نماینده مردم تویســــرکان در مجلس با اشــــاره به اینکه 
پــــروژه چهارخطه محور تویســــرکان به کنگاور مســــیری 
بســــیار مهم برای اقتصاد و توسعه شهرستان است اما 
! خطاب به اســــتاندار تأکید کرد: اما برای سرعت  پرخطر
بخشــــیدن به زیربارترافیــــک رفتن این پــــروژه باید نگاه 

ویژه ای به این موضوع شود.
وی با اشــــاره به اینکه برای بهره برداری پروژه بیمارستان 
ســــردار شهید ســــلیمانی تاش های زیادی شده است 
گفــــت: بیــــش از 38 میلیارد تومان چند مــــاه اخیر برای 
این بیمارســــتان تأمین اعتبار شــــد 20 میلیــــارد تومان 
برای پیمانکار و 18 میلیارد تومــــان برای خرید تجهیزات 

بیمارستان سردار شهید سلیمانی صرف شده است.
مفتح با اشــــاره بــــه اینکه بــــا افتتــــاح بیمارســــتان 154 
تختخوابــــی ســــردار ســــلیمانی، بیمارســــتان حضــــرت 
تویســــرکان  بلکه  نمی شــــود؛  تعطیــــل  )عــــج(  ولیعصر
دو بیمارســــتان خواهد داشــــت تأکید کــــرد: با فعالیت 
بخش هــــای  ســــلیمانی  شــــهید  ســــردار  بیمارســــتان 
)عــــج( هــــم بــــه مردم  از بیمارســــتان حضــــرت ولیعصر

خدمات دهی خواهند داشت.
وی تصریــــح کرد: طبــــق برنامه ریزی بهداشــــت و درمان 
بیمارستان باید 205 تخت داشته باشد به این ترتیب ما 

در شهرستان بیش از 205 تخت داریم.
اســــتاندار همدان نیز با اشــــاره به اینکه تویســــرکان در 
مسیر پیشــــرفت قرار گرفته و محورهای اصلی توسعه را 
دنبال می کند اظهار کرد: تویسرکان از نظر کارهای کان 
طی ســــال های متمادی چون ســــال های اخیر روی ریل 

توسعه نبوده است.

وی با بیان اینکه محور چهارخطه  تویســــرکان به کنگاور 
در ســــه قطعه در حال آماده و بهره برداری اســــت تأکید 
کرد: شهرســــتان تویســــرکان هم اکنون به قطب تولید 

داروی کشور تبدیل شده است.
سید سعید شاهرخی با اشاره به اینکه اغلب کارگاه های 
تولیدی در شــــرایط ســــخت امروز فعال بوده و حتی در 
حال توســــعه هســــتند افزود: این مهم نشــــان دهنده 
این اســــت که بنیه و ظرفیت کار و تاش برای توسعه و 

پیشرفت همه جانبه در شهرستان وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه بیمارستان سردار شهید سلیمانی 
تکمیل و اکنــــون 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
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: نماینده مــــردم نهاوند در 
مجلس شــــورای اســــامی گفــــت: تعطیلــــی ادامه طرح 

چهاربانده کردن جاده نهاوند به مایر صحت ندارد.
به گــــزارش هگمتانه، علیرضا شــــهبازی اظهار کرد: اخیرا 
در فضای مجــــازی مطلبی با عنــــوان تعطیلی ادامه طرح 
چهاربانــــده شــــدن محــــور نهاوند بــــه آورزمــــان و مایر 

منتشر شده که به هیچ وجه صحت ندارد.
وی گفــــت: با توجه به اینکه این طــــرح در ردیف ملی قرار 
دارد بــــرای ادامه فعالیت آن امســــال نیــــز اعتبار منظور 
شــــده و ما به جــــد فعالیت هــــای عمرانــــی آن و مراحل 

مختلف اجرای طرح را دنبال می کنیم.
اســــامی  شــــورای  مجلس  در  نهاوند  مردم  نماینده 
با اشــــاره به دیگر برنامه های در دســــت اقدام حوزه 
طبق  حاضر  حال  در  گفت:  شهرســــتان  سطح  در  راه 
جاده  جمله  از  راه  حــــوزه  طرح های  تمــــام  بنده  اطاع 
ول مشــــغول  ز بــــه نهاوند و جاده نهاوند به بر گیان 
برای  کــــه  می کنیم  تــــاش  مــــا  و  بــــوده  فعالیت  بــــه 
از محــــل منابع اســــتانی اعتبارات الزم  آنها  تکمیــــل 

کنیم. جذب  را 
وی گفت: عاوه بر اجرای طرح ها به منظور ایمن ســــازی 

، مراحل نصب نیوجرســــی در محور نهاوند  عبور و مرور
به کرمانشاه از محل پل حاج علیمراد به سمت فیروزان 
ادامــــه دارد و در نظــــر اســــت تعدادی نیوجرســــی نیز در 

گردنه برزول نصب شود.
شهبازی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص 
محــــور نهاوند به بروجرد نیز گفت: این پروژه از نهاوند تا 
ســــه راهی بروجرد به طول 30 کیلومتر اســــت که از این 
مقدار 20 کیلومتر در حوزه اســــتحفاظی اســــتان همدان 
قــــرار دارد که از این مجمــــوع 17 کیلومتــــر آن چهارخطه 

شده است.

کشف 15 تن سبوس دامی قاچاق در تویسرکان
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانده انتظامی شهرستان 
تویســــرکان از کشــــف 15 تن و 140 کیلوگرم سبوس دامی 

قاچاق و خارج از شبکه در این شهرستان خبر داد.
به گزارش هگمتانه، ســــرهنگ محمــــد معصومی گفت: 
گاهی  مأمــــوران دایره مبــــارزه بــــا قاچــــاق کاال و ارز پلیس آ
محــــور  بازرســــی  و  ایســــت  در  تویســــرکان  شهرســــتان 
، به یک دســــتگاه کامیون مشکوک  تویســــرکان-کنگاور

شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این کامیون 378 کیسه 40 کیلویی 
ســــبوس به وزن 15 تن و 140 کیلوگرم 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 

قضائی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرســــتان تویســــرکان با بیــــان اینکه 
کارشناسان ارزش این محموله را 350 میلیون ریال برآورد 
کرده انــــد، گفت: اموال مکشــــوفه تحویــــل اداره صنعت، 

معدن و تجارت شد.
 کشف کاالی احتکار شده در مالیر  �

فرمانده انتظامی شهرستان مایر نیز از کشف مواد غذایی 
و بهداشتی احتکار شده در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد باقر سلگی گفت: مأموران مبارزه با جرایم 
اقتصادی شهرســــتان مایر با انجام کار اطاعاتی از احتکار 

مواد غذایی و بهداشتی در این شهرستان مطلع شدند.
وی افــــزود: مأمــــوران انتظامی به همراه نماینــــده تعزیرات 
حکومتی در بازرســــی از این انبار یک هــــزار و 352 کیلوگرم 
روغن، دو هزار و 400 عدد پودر لباسشویی و 743 کیلوگرم 
انواع چای که ارزش آنها برابر نظر کارشناسان، 500 میلیون 

ریال برآورد شده را کشف کردند.
فرمانده انتظامی انتظامی شهرستان مایر با اشاره به اینکه 
یــــک متهم در این خصــــوص با تشــــکیل پرونده تحویل 
مرجع قضائی شد، گفت: برخورد قانونی با افرادی که اقام 
و مایحتــــاج ضروری مردم را احتکار می کنند در دســــتور کار 

مأموران مبارزه با جرایم اقتصادی قرار دارد.
 دستگیری 3 سارق در فامنین  �

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین از دستگیری 3 سارق 
در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی حسن حیدری گفت: در پی وقوع چند فقره 
ســــرقت اماکن خصوصــــی در حوزه شهرســــتان فامنین، 

بررسی موضوع در دستور کار مأموران کانتری قرار گرفت.
وی افزود: بــــا اقدامات اطاعاتی و انجام تحقیقات میدانی، 
یک ســــارق ســــابقه دار در این خصوص شناســــایی و در 
اقدامی غافلگیرانه دســــتگیر شــــد که پــــس از انتقال به 
کانتــــری در بازجویی های اولیــــه و در مواجهه با اســــناد و 

مدارک، به سرقت از مغازه اعتراف کرد.

وی در ادامــــه گفــــت: در مأموریتــــی دیگــــر بــــا بکارگیــــری 
شــــگردهای پلیسی دو ســــارق که قصد ســــرقت از مغازه 
را داشــــتند قبل از هرگونه اقدام توســــط مأموران انتظامی 

دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرســــتان فامنین با اشاره به اینکه هر 
سه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی 
شــــدند، به شــــهروندان توصیه کردبه هشدارهای پلیس 
در خصوص پیشــــگیری از سرقت توجه داشته باشند و با 
بکارگیری دوربین های مدار بسته در محل کسب و منزل، 

امکان سرقت را از سارقان سلب کنند.
 کشف دام قاچاق در بهار  �

فرمانــــده انتظامی شهرســــتان بهار از کشــــف 8 رأس گاو 
قاچاق و فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ بزرگعلی نوری گفت: مأموران انتظامی شهرستان 
بهار با کنترل و پایش محورهای مواصاتی با هدف برخورد 
با کاالی قاچاق، 3 دســــتگاه خودرو وانت نیســــان را برای 
بررسی متوقف کردند. وی بیان داشــــت: در بازرسی از این 
خودروها 8 رأس گاو قاچاق و فاقد مجوز کشف و 3 متهم 
در این خصوص با تشــــکیل پرونده تحویل مرجع قضائی 
، فرمانده انتظامی شهرســــتان بهار  شــــدند. به نقل از مهر
گفــــت: کارشناســــان ارزش دام های کشــــف شــــده را یک 

میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد کرده اند.

۲65 پرونده تخلف در نهاوند رسیدگی شد
هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهاوند از رسیدگی به 265 پرونده تخلف 

در نهاوند خبر داد.
به گزارش هگمتانه، قاســــم بازدار اظهار کرد: از ابتدای مهرماه تاکنون 265 پرونده در حوزه های کاال 
و خدمات،، قاچاق کاال و ارز و بهداشت و درمان که تخلفاتی را مرتکب شده بودند از سوی این اداره 

مورد رسیدگی قرار گرفته اند.
وی به تشــــریح پرونده ها پرداخت و افزود: طی این مدت در حــــوزه کاال و خدمات 146 پرونده مورد 

رســــیدگی قرار گرفت که مجموعا به 600 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند که تمام جریمه ها 
وصول شده اند.

رئیــــس اداره تعزیرات حکومتی نهاوند افزود: در حوزه قاچاق کاال و ارز نیز 18 پرونده برای متخلفین 
تشــــکیل شــــد که تمام آنها به نتیجه رســــیده و مجموعا برای آنها 4 میلیارد ریال جزای نقدی صادر 

شده است.
وی افزود: در بخش بهداشــــت و درمان نیز 101 فقره پرونده تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت که 

90 درصد آنها به نتیجه رســــیده اســــت. بازدار افزود: در حوزه قاچاق کاال پرونده کشف 21 تن سویا 
که به این اداره ارســــال 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 بهداشــــتی گفت: شــــاخص های ما در مورد اصول بهداشتی زدن 
ماســــک و ضد عفونی کردن توسط اصناف و رانندگان تاکســــی است که در صورت عدم رعایت آن 

مطابق قانون برخورد می شود.

تولید ماسک 
در 3 کارگاه تولیدی تویسرکان

استقرار چادر عرضه ماسک در پنج نقطه

هگمتانه، گروه شهرســــتان: رئیس اداره صنعت، 
عرضه  چادر  استقرار  از  تویسرکان  تجارت  و  معدن 
ماســــک در پنــــج نقطــــه شــــهر خبــــر داد و گفت: 
حال  در  شهرســــتان  کارگاه  ســــه  حاضــــر  درحــــال 

هستند. ماسک  تولید 
با بیان  گزارش هگمتانه، روانبخــــش نورعلیئی  به 
اینکه از ابتدای ســــال تاکنــــون 11 هزار و 35 واحد 
صنفی تولیــــدی، خدماتی و... در این شهرســــتان 
مــــورد بازرســــی قــــرار گرفــــت اظهــــار کــــرد: از این 
تعــــداد 494 فقره تخلف شناســــایی و به تعزیرات 

حکومتی به منظور صدور حکم معرفی شــــدند.
وی با بیان اینکه از مجموع بازرســــی ها 338 مورد 
بازرســــی از نانوایی هــــا در مدت زمان هشــــت ماه 
157 متخلف شناسایی و به نهاد  که  امسال بوده 
مربــــوط ارجاع داده شــــد افزود: 185 فقره گشــــت 
مشــــترک با ادارات ذیربط چون دادستانی، اماکن 
عمومی، اتــــاق اصناف، تعزیــــرات حکومتی، جهاد 
گرفته  صورت  و...  بهداشــــت  شــــبکه  کشــــاورزی، 

است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســــتان 
40 تن برنج در قالب  تویسرکان با اشــــاره به توزیع 
کیســــه های 10 کیلویــــی در مــــاه گذشــــته بــــه نرخ 
تا به  گذشــــته  از هفته  کــــرد:  مصوب خاطرنشــــان 
امروز 20 تــــن روغن مایع به منظــــور تنظیم بازار در 
14 مرکــــز اعم از فروشــــگاه ها و تعاونی ها در ســــه 
شهر تویسرکان، ســــرکان و فرسفج با رعایت همه 

شــــیوه نامه های ستاد مبارزه با کرونا توزیع شد.
کمک هــــای  طــــرح  اجــــرای  بــــه  مســــاعدت  از  وی 
مؤمنانه اداره صنعت، معدن و تجارت تویسرکان 
ســــخن به میان آورد و خاطرنشان کرد: 10 تن برنج 
اخیرا اداره صمت به ســــپاه برای توزیــــع بین افراد 
شهرســــتان  ســــطح  روســــتاهای  در  بی بضاعــــت 

کردیم. ارسال 
نورعلیئی از فعال بودن ســــه 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 
شده اند. مستقر  مصوب  نرخ  به  ضدعفونی کننده 

کشف ۲00 تن جو  احتکار شده 
در اسدآباد

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: فرمانــــده انتظامــــی 
اسدآباد از کشف 200 تن 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 
، افزود: در پی کســــب  پنجشــــنبه با اعام ایــــن خبر
اخبار و اطاعاتی 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 بــــا مرجع 
،200 تــــن جو به ارزش  قضائی در بازرســــی از این انبار

پنج میلیارد ریال را کشف و ضبط کردند.
فرمانــــده انتظامــــی اســــدآباد بیــــان کــــرد: مأموران 
انتظامی این انبار را پلمب کرده و متهم با تشــــکیل 

پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.
ســــرهنگ یاری همچنیــــن گفت: مأموران پاســــگاه 
انتظامی موســــی آباد این شهرســــتان هنگام اجرای 
طرح مقابلــــه بــــا قاچــــاق کاال و کنتــــرل خودروهای 
عبوری، به یک دســــتگاه کامیون مشــــکوک و پس 

از بررسی های الزم و قانونی خودرو را متوقف کردند.
وی افزود: در نتیجه بازرســــی از ایــــن خودرو، 2 هزار و 
150 قطعه 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 3 کیلوگرم هروئین در همدان �
رئیس پلیــــس مبارزه با مواد مخــــدر همدان گفت: 
مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر با رصد و اشراف 
اطاعاتی از حمل و نگهــــداری و خرید و فروش مواد 
مخــــدر در یکی از محله های شــــهر همــــدان مطلع و 
بررســــی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار 

دادند.
سرهنگ »محمد تقی حاجیلویی« افزود: با اقدامات 
اطاعاتی و تحقیقات میدانی، مشخص شد که 2 نفر 
در محل ســــکونت خود اقدام به فروش مواد مخدر 
از نوع هروئین می کنند کــــه با دریافت مجوز قضائی 
در بازرســــی از منزل متهمان، 3 کیلو و 380 گرم مواد 
مخــــدر از نوع هروئین و مبلغ 298 میلیون ریال وجه 
نقد حاصــــل از فروش مــــواد مخدر کشــــف و 2 فرد 

توزیع کننده این مواد نیز دستگیر شدند.

خبــر

هگمتانه، گروه شهرســــتان: اســــتاندار همدان با تأکید بر 
پیگیری مطالبات سرمایه گذار شرکت مهان کاغذ گفت: 
آینده شاهد افتتاح این  امیدواریم که اردیبهشت ســــال 

شرکت باشیم.
به گزارش هگمتانه، ظهر پنج شنبه سید سعید شاهرخی 
اســــتاندار همدان، با حضور نماینده مردم تویســــرکان در 
مجلس، فرماندار و مســــووالن اســــتانی و شهرســــتانی از 
پروژه هــــای عمرانی و تولیــــدی این شهرســــتان از نزدیک 

بازدید کرد.
اســــتاندار همدان ابتدا با حضور بر پروژه در حال ساخت 
ســــد خرم رود روند اجرای این پروژه را جویا شد؛ پروژه سد 
خــــرم رود پس از پیگیــــری  و قرار گرفتــــن در ردیف بودجه، 
آن توســــط بخــــش خصوصی  ســــال 96 عملیات اجرایی 
آغاز شــــد، این پــــروژه در حــــال حاضر بیــــش از 35 درصد 
پیشــــرفت فیزیکی دارد، سد خرم رود با 170 نیروی انسانی 
و به کارگیری 70 دستگاه ماشین آالت با هدف تأمین آب 

شرب و کشاورزی این منطقه در حال احداث است.
طبق اذعان مسووالن مربوطه، پرهزینه ترین بخش سد، 
ســــامانه آب بندی عنوان شــــده که در حــــال حاضر از 65 
درصد پیشــــرفت برخوردار اســــت، تاش بر این است که 
طی یک ســــال آینده آبگیری شود، گشایش اعتباری برای 
این پروژه بــــا حمایت هــــای نماینده مردم تویســــرکان در 

مجلس بوده است.
اســــتاندار همدان در ادامه از پروژه قطعه چهارم باند دوم 
محور تویســــرکان بــــه کنگاور بازدیــــد کرد، این پــــروژه روز 
چهارشــــنبه مورد بازدید خیراهلل خادمی، معاون وزیر راه و 
شهرسازی قرار گرفت، روز پنج شــــنبه استاندار همدان بر 
زیر بار ترافیک قرار گرفتن این محور تا اوایل آذر ماه تأکید 
کرد و گفت: عائم ایمنی در راستای ایمن سازی جاده برای 

تردد هر چه سریعتر نصب شود.
پروژه سوم که استاندار همدان و نماینده مردم تویسرکان 
در خانــــه ملت رونــــد اجرایی آن را مورد بررســــی قرار دادند 
و پای سخنان ســــرمایه گذار آن نشســــتند، پروژه در حال 

احداث مهان کاغذ محسن زارعی است.
کاغذ؛ پیشرفت  گفته ســــرمایه گذار شــــرکت مهان  طبق 
فیزیکی این پروژه 80 درصد اســــت و بــــرای طرح اولیه 46 

میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار دیده شده است.
بانک صنعــــت 24 میلیارد تومان تســــهیات را پرداخت 
کرده بــــر همین اســــاس 90 درصد ارز مورد نیــــاز خریداری 
شــــده و مبلغ 22 میلیــــارد و 500 میلیون تومــــان در تعهد 
ســــهام داران بوده که مبلــــغ تعهد خود را ســــرمایه گذاری 

کردند.
تا ســــه مــــاه آینــــده کل ماشــــین آالت وارد می شــــود این 
ســــرمایه گذار 20 میلیــــارد تومــــان بــــا توجــــه بــــه افزایش 

قیمت ها نیاز دارد که در توان شرکت مهان کاغذ نیست، 
بنابراین از اســــتاندار برای تأمین این نیاز مالی مساعدت 
خواســــت، رفع مشــــکل تأمین آب این شــــرکت در حال 

تاسیس دومین مطالبه سرمایه گذار بود.
با راه اندازی این پروژه 150 نفر صاحب شــــغل می شوند و 
به تولیدات کشور در این محصول در صنایع بسته بندی 
کمک خواهد شــــد، ســــرمایه گذار پیشــــرفت پروژه مهان 
کاغذ را مدیــــون تاش و پیگیری بی وقفــــه نماینده مردم 

تویسرکان در مجلس دانست.
اســــتاندار همــــدان در ایــــن بازدید با اشــــاره بــــه اینکه 
ویــــژه  صــــورت  بــــه  شــــرایط  ایــــن  در  ســــرمایه گذاران 

تــــاش می کننــــد اظهار کــــرد: دشــــمن به دنبــــال رکود 
ســــرمایه گذاران بــــا هدف جلوگیری از رشــــد و توســــعه 

است. کشور  تولید 
ســــید ســــعید شــــاهرخی با تأکید بر اینکه اما دشــــمن به 
واسطه همت متعالی ســــرمایه گذاران و جهادگران عرصه 
تولید همیشه ناامید و مایوس شده است گفت: حضور 
ما در شهرســــتان بــــا هدف قدردانــــی و اعــــام حمایت از 

سرمایه گذاران است.
وی تــــاش ســــرمایه گذاران را در مســــیر ایثــــار و فداکاری 
دانست و تأکید کرد: آنچه سرمایه گذاران ما را با همه توان 

پای کار آورده عشق به وطن است.

استاندار همدان با تأکید بر پیگیری مطالبات سرمایه گذار 
شــــرکت مهان کاغذ با هدف تأمین ایــــن نیازها بیان کرد: 
امیدواریم اردیبهشت ماه سال آینده طبق قول چینی ها 

و همت بلند شما، شرکت مهان کاغذ افتتاح شود.
کــــرد: ســــرمایه گذاران با حضــــور مجاهدگونه  وی تصریح 
خود در عرصــــه 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 نقــــل از فارس، در پایان اســــتاندار همــــدان با همراهی 
نماینده مردم تویسرکان و فرماندار و جمعی از مسووالن 
از بیمارستان جدید سردار شهید سلیمانی بازدید کردند.

: استاندار

مطالبات شرکت مهان کاغذ 
تویسرکان پیگیری می شود



چون حجت اله سلگی به وکالت از طرف آقای جلیل مرادی پور مالک مشاعی 
ششــدانگ پالک های 1126 باقیمانده و یک و دو و سه فرعی از 1126اصلی 
بخــش یک نهاوند تقاضای در قالب صدور ســند تک رگــی پالک فوق را از 
این اداره نموده اســت و متقاضی مدعی می باشــد کــه مجاورین و مالکین 
مشــاعی پالک مذکور را نمی شناســد و دسترســی به مالکین ندارد، لذا به 
استناد کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضالع 
و مساحت دار کردن اسناد مالکیت و همچنین ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد 
اسناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین مجاور پالک فوق الذکر ابالغ می گردد 
که در تاریخ چهارشــنبه مورخ 1399/09/26 ساعت 10 صبح در محل وقوع 
ملک واقع در نهاوند، خیابان 17 شــهریور، جنب داروخانه تقوی، پاساژ پیام 
حضور یابند. بدیهی اســت عدم حضور مجاورین و مالکین مشــاعی مانع از 
انجام عملیات نقشــه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد، در 

همین روزنامه درج می گردد. 

م.الف 773

آگهی دعوت از مجاورین

محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهاوند

با ما همراه باشید

درتاریخ 1399/04/07 به شــماره ثبت 14186 به شناسه ملی 14009237476 ثبت 
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 0 ، مجتمع گاندی 
، طبقه اول ، واحد 2 کدپستی 6515713598 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 10000000 ریال نقدی منقســم به 1000 سهم 10000 ریالی تعداد 1000 
سهم آن بی نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
00020 مورخ 15/02/1399 نزد بانک ملی شعبه بوعلی با کد 6111 پرداخت گردیده 
اســت والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای میالد کریمی 
به شــماره ملی 3330109718 و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال و به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم طاهره صادقی راد به شــماره 
ملی 3330404523 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال و به ســمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال آقای جواد کریمی به شماره ملی 6410011539 و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال 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 3341227441 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سینا 
آهوزرین به شماره ملی 3341659900 به 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.

1043597

آگهی تأسیس آسو پرتو سالمت گستر
) شرکت سهامی خاص(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان

4660 1399  شماره  24  آبان  شـــنبه   

استان4

رئیس انجمن حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان شهرستان همدان:

فروش اجباری کاال جرم است
راه اندازی پویش »نه به فروش اجباری کاال« 

در شهرستان همدان

انجمن  رئیــــس  همــــدان:  خبر  وه  گــــر هگمتانــــه، 
شهرســــتان  کنندگان  مصرف  حقــــوق  از  حمایت 
وش اجبــــاری کاال  کید بــــر اینکه فر همــــدان بــــا تأ
وش  جــــرم اســــت از راه انــــدازی پویش »نــــه به فر
اجبــــاری کاال« در ایــــن شهرســــتان خبــــر داد و از 
پویش  این  به  تا  خواســــت  همدانی  وندان  شــــهر

. ند ند بپیو
به گــــزارش هگمتانــــه، آرش طاووســــی با اشــــاره به 
وضعیــــت پیــــش آمــــده مبنی بــــر فــــروش اجباری 
اجناس و کاالهــــا در کنار فــــروش کاالهای ضروری 
خانــــوار مانند روغن، اظهارکرد: حــــق انتخاب و خرید 
کاال، یکی از مهم ترین حقوق مصرف کنندگان است 
که همواره از ســــوی قانونگذار بر آن تأکید می کند و 
به عنوان عرفی اجتماعی و یک اصل مشتری مداری 
توســــط حوزه های مختلف اقتصادی پذیرفته شده 

است.
مصــــرف  حقــــوق  از  حمایــــت  انجمــــن  رئیــــس 
بــــا بیــــان اینکه  کننــــدگان شهرســــتان همــــدان 
وشــــندگان  فر ســــوی  از  باید  کاال  انتخــــاب  آزادی 
اجبار  گفت:  گیرد،  قــــرار  احترام  مورد  ُخرد  و  عمده 
ممنوع  خریدار  تمایــــل  برخاف  کاالیی  وش  فر بر 

است.
وی ادامه داد: متأســــفانه شــــاهدیم که طی روزهای 
اخیر برخی از شــــرکت های پخش یا عرضه کنندگان 
کاال اعم از عمده و خرده فروشــــی با ســــوء استفاده 
از حساســــیت های مردمی نســــبت به برخی از اقام 
، اقدام به فروش اجبــــاری کاالهای  اساســــی در بازار
بی کیفیت، کم تقاضا و یا نزدیک بــــه تاریخ انقضا به 

مشتریان می کنند.
طاووسی ضمن ابراز تأسف از این اقدام غیراخاقی، 
تصریح کرد: در این شــــرایط اســــت کــــه تفاوت بین 
از ســــایر فروشندگان خوش  فروشندگان سودجو 
نام کــــه حیثیت و اعتبار خــــود را با ســــودهای آنی و 
غیراخاقی جایگزین نمی کنند، آشــــکار می شــــود. از 
ســــویی، تحمیل هزینه های اضافــــی و فرصت طلبی 
در فــــروش اجباری کاال، مــــردود و برخــــورد تعزیراتی 
بــــا متخلفان حــــق قانونی مصرف کنندگان اســــت 
بنابراین در شرایط کنونی نظارت های بیشتر در این 

راستا ضروری است.
کنندگان  رئیس انجمن حمایت از حقــــوق مصرف 
شهرســــتان همدان در ادامه از راه اندازی پویش »نه 
به فروش اجباری کاال« در این شهرســــتان خبر داد 
و از شهروندان همدانی خواســــت تا به این پویش 

بپیوندند.
طاووسی از شــــهروندان همدانی خواست تا از خرید 
اقام تحمیلی در کنار کاالی مورد نیاز خود، خودداری 
و به "پویــــش نه به فروش اجبــــاری کاال" بپیوندند و 
در صورت مشــــاهده هرگونه تخلــــف در این زمینه، 
موضوع را به ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و 

تجارت با شماره تلفن 124 اطاع دهند.
بــــه نقل از ایســــنا، رئیس انجمن حمایــــت از حقوق 
مصرف کنندگان شهرستان همدان در پایان یادآور 
شــــد: انجمن حمایــــت از حقوق مصــــرف کنندگان 
شهرســــتان همــــدان نیــــز بــــا همــــکاری ارگان های 
مصــــرف  حقــــوق  اســــتیفای  راســــتای  در  مربوطــــه 

کنندگان پیگیر موارد خواهد بود.

خبــر

آیت ا... شعبانی در خطبه مکتوب جمعه همدان:

منافع مردم با تدبیر و حکمت سامان پیدا می کند
 نه با اقتصاد شرطی

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: امام جمعــــه همدان در خطبــــه مکتوب جمعه ایــــن هفته همدان 
خاطرنشــــان کرد: واقع بین های عالم سیاست از شکست ترامپ یا جو بایدن نه خشنود می شوند 

، منافع ما با تدبیر و حکمت سامان پیدا می کند نه با اقتصاد شرطی. و نه رنجور

به گزارش هگمتانه، آیت ا... حبیب اهلل شــــعبانی با اشاره به اینکه توجه به معنویت و انابه به سوی 
حق تعالی و ایمان و تقوا جمعی، در کنار مدیریت عقانی و صحیح می تواند، دافع بایا باشد، تصریح 
کرد: ستاد ملی پیشــــگیری به این مؤلفه اصلی هم باید توجه کند، جامعه بشری ماه هاست که در 
حال دست و پا زدن برای مقابله با کرونا اســــت اما طرحی مشخص برای توجه به معنویت نداشته 

است.
امام جمعه همدان افزود: واقع بین های عالم سیاســــت از شکست ترامپ یا جو بایدن نه خشنود 

، منافع ما با تدبیر و حکمت سامان پیدا می کند نه با اقتصاد شرطی. می شوند و نه رنجور

آیت اهلل شعبانی خاطرنشان کرد: کشوری که به بهانه دموکراسی و امثال آن به عراق و افغانستان لشکر 
کشی کرد و در امور داخلی خیلی از کشورها مداخله نمود، امروز سبب بی آبرویی دموکراسی شده است.

نماینــــده 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 سامت هستیم.

واجب فراموش شده

امر به معروف و نهی از منکر در فرهنگ قرآن و عترت
وه خبــــر همدان: با توجــــه به وجوب امر  هگمتانــــه، گر
فریضه،  ایــــن  فراموشــــی  و  منکر  از  نهی  و  وف  معــــر به 
به  امر  کتــــاب  از  بخش هایی  وزانــــه  ر قســــمت  این  در 
به  مطهری،  شــــهید  نــــگاه  در  منکر  از  نهــــی  و  وف  معر
نظرگاه شــــریف و دقیــــق مــــردم دارالمؤمنین همدان 

می شود. عرضه 
بحث در بــــاب امر به معروف و نهی از منکر در چند مورد 
پیگیری می شود که به طور اشاره فهرست ذکر می شود:
یکــــی بیان آیــــات زیادی کــــه در قرآن مجیــــد در این باب 
است و اخبار بســــیاری که از رسول اکرم صلی اهلل علیه و 
له و یا ائمه طاهرین علیهم الســــام در این باب رسیده  آ

که به قول شهید ثانی کمر را می شکند.
دیگر بحثی اســــت در معنای معــــروف و منکر و تعریف 
، بعضی   به مناسبت معنای معروف و منکر

ً
آنها؛ و احیانا

از فقها وارد بحث معروف کامی شده اند.
آیا امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی  دیگر اینکه 

است یا واجب کفائی؟.
دیگر اینکه شــــرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر 

چیست؟ چون هر تکلیفی و امر و نهیی شرایطی دارد.
عاوه بر شــــرایط عامه مشــــهور از عقل و بلوغ و قدرت و 
حتی علم به یــــک اعتبار که هر تکلیفی مشــــروط به این 
امور اســــت، هر تکلیف بخصوصی ممکن است شرایط 
مخصوص به خود داشــــته باشد. آیا امر به معروف و نهی 

از منکر نیز به سهم خود شرایط مخصوصی دارند یا نه؟

معمــــواًل فقهــــا چهار شــــرط ذکــــر می کنند: یکــــی علم و 
معرفــــت، دیگر احتمال اثر و نتیجه، ســــوم نبودن ضرر و 
به تعبیر بعضی از فقها مترتب نشــــدن مفســــده، چهارم 
ادامه و اصرار متخلف، یعنــــی آن کس که معروف را ترک 

کرده و یا
مرتکب منکر شــــده خودش منصرف و نادم و پشیمان 

نشده باشد.
مســــأله دیگری که باز بحث می کنند 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:
مرتبــــه قلب، مرتبــــه زبان، مرتبه دســــت. فقهــــا هم این 
ســــه مرتبه را تشــــریح کرده و تفصیل داده اند و گفته اند 
در درجــــه اول مســــلمان بایــــد در قلب خود نســــبت به 
خاف کاری هــــا و تــــرک واجبات الهی و ارتــــکاب منهیات 
دینی تنفری احســــاس نماید، و کمترین مظهری که این 
تنفر قلبی می تواند داشته باشــــد یک عمل منفی است 
یعنی اعراض و ترک معاشــــرت، و همچنین اســــت اظهار 
تأســــف و تکدر بــــا قیافــــه. در مرتبه زبان هــــم باید اول از 
طریق پنــــد و نصیحت و نرمی وارد شــــد و اگر فایده نکرد 
سخنان درشــــت و با خشــــونت به کار برده شــــود. برای 
 متوجه 

ً
مرتبــــه ید و عمل هم مراتبی ذکــــر کرده اند و غالبا

این قضیه شــــده اند کــــه گاهی احتیاج می افتــــد به اینکه 
اعمال زور و عنف بشــــود و بســــا می شــــود صدمه ای بر 
 ممکن 

ً
طرف وارد شــــود و جراحتی بردارد، و یا آنکه احیانا

اســــت منجر به قتل کســــی بشــــود. به اینجا که می رسد 
فقها به اصطاح توقــــف می کنند و می گوینــــد 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 شــــرعی و یا کسی است که از 
طرف حاکم شرعی اجازه و دستور این کار را داشته باشد. 
اگر بــــه عامه مردم اجازه این کارها داده شــــود مســــتلزم 

هرج و مرج در اجتماع می شود.
مســــائل دیگــــری هم معمــــواًل در ذیــــل مبحــــث امر به 
معــــروف و نهــــی از منکر از طــــرف فقها عنوان می شــــود 
کــــه در حقیقت از ایــــن باب نیســــت، بــــاب جداگانه ای 
اســــت، از قبیل اینکه حدود و تعزیرات را چه کســــی باید 
انجام دهد؟ آیا عبارت اســــت از مجازات هایی که از طرف 
شــــارع »حدود«؟ در زمان غیبت امام این وظیفه متوجه 
 » فقهاســــت یا نه عبارت اســــت از مجازات هایــــی »تعزیر
اســــام حد و اندازه اش برای همه معین شــــده، مثل حد 
دزدی و حد زنا. و برای خاف کاری هایی که شــــارع اسام 
بــــرای آن خاف کاری هــــا مجازات هایــــی در حــــد و میزان 
معینــــی قرار نــــداده و آن را در هر موردی به نظر شــــخص 
حاکم قرار داده که برحســــب علــــل و عوامل مختلفی که 

در هر موضوع هست هر اندازه
آن را تعیین کند. می داند و مصلحت اقتضا می کند 

حدود و تعزیرات هم مثل امر بــــه معروف و نهی از منکر 
برای این جهت تشــــریع شــــده که جلوی منکرات گرفته 

شود و کارهای خوب تأیید و تقویت شود.
این بود خاصه مطالبی کــــه در اطراف آنها معمواًل بحث 
 از همین مختصر معلوم می شــــود که 

ً
می شــــود و ضمنا

طــــرز بحث و بیــــان در اطــــراف این مطلــــب چگونه بوده 
است.

آنچه من می خواهم در حاشــــیه این مطلب صحبت کنم 
اشاره مختصری اســــت به تاریخچه امر به معروف و نهی 
از منکر در اســــام از لحاظ عمل، یعنی مسلمین چگونه 
و به چه نحو بــــا این اصل روبرو شــــدند؟ و چه جور عمل 
کردنــــد و اجرا نمودنــــد. در پایان، بحــــث مختصر دیگری 

اضافه خواهم کرد.

حــــدود  در  اســــام  یــــخ  تار در  احتســــاب  و  حســــبه 
، این اصل در جامعه اســــامی 

ً
یبا هزارســــال پیش تقر

و حکومــــت اســــامی دایــــره و تشــــکیاتی بــــه وجود 
آورده

که در تاریخ اســــام آن دایره، دایره حســــبه یا احتســــاب 
نامیده می شــــود و قرن ها ادامه یافت. مــــن تاریخ دقیق 
پیدایــــش دایره حســــبه را نمی دانم که از چــــه زمانی پیدا 
م این 

ّ
شــــده و به این نــــام نامیده شــــده، ولی قدر مســــل

است و شواهد
تاریخــــی داللت می کنــــد که در قرن چهارم بوده اســــت و 

علی الظاهر در قرن سوم پیدا شده باشد.

عرضه خودرو در بورس چگونه باعث کاهش قیمت خواهد شد؟
هگمتانه، گروه خبــــر همدان: یک کارشــــناس اقتصادی 
گفت: عرضه خودرو در بــــورس می تواند به افزایش تولید 
منجر شود و به مرور زمان کاهش قیمت را در پی خواهد 

داشت.
گــــزارش هگمتانــــه، رســــول ســــلیمانی در خصوص  به 
اینکه عرضــــه خودرو در بــــورس چه تأثیــــری بر صنعت 
از  کشــــور خواهد داشــــت، گفت: موضوع  خودروسازی 
97 شروع شــــد؛ زمانی که به دلیل کاهش  اواسط سال 
آزاد  عرضــــه و افزایــــش تقاضا، قیمــــت خودرو در بــــازار 
شــــروع بــــه فاصله گرفتــــن از قیمــــت مصــــوب کارخانه 
کــــرد. علت این امــــر هم این بــــود که به دلیــــل قیمت 
گذاری دســــتوری، خودروســــاز در فراینــــد تولید خودرو 
زیــــان می کرد؛ بنابراین تولیدکننده تــــوان مالی و انگیزه 
کافی برای تولید در تیراژ باال را نداشــــت و تولید خودرو 

نســــبت به ســــال 96 نصف شــــد که این کاهش تولید 
تا امروز ادامه داشــــته اســــت، به گونه ای که پیش بینی 
می شــــود تولید خودرو امسال نســــبت به سال قبل 10 

یابد. کاهش  درصد 
این کارشــــناس اقتصادی افزود: دلیل افزایش تقاضا هم 
این بوده که بــــه دلیل ایجاد فاصله زیــــاد قیمت بین بازار 
و کارخانــــه، نه فقط دالل هــــا بلکه مردم عــــادی نیز انگیزه 
باالیی برای خرید خــــودرو به قیمت کارخانــــه و فروش به 
آزاد پیدا کرده اند یعنی بســــیاری از مردم عادی که  قیمت 
در حال حاضر بــــرای خرید خــــودرو از کارخانجات ثبت نام 
می کنند، قصد اســــتفاده از خــــودرو را ندارند و می خواهند 

خودرو را بفروشند و سودی به دست بیاورند.
وی ادامه داد: بر اســــاس پیشنهادی که هم اکنون در 
مجلس مطرح اســــت و هنوز فرایند نهایی شدن خود 

و در بورس کاال  را کامــــل نکرده، مقرر شــــده که خــــودر
و در  که در صــــورت تحقق این امــــر خودر عرضه شــــود 
بستر بورس کشــــف قیمت خواهد شد که این قیمت 
وش یا قیمت بــــازار خواهد بود؛ این  همان قیمــــت فر
مســــاله موجب از بیــــن رفتن انگیزه داللی می شــــود و 
وخته  همچنیــــن ما بــــه التفــــاوت قیمت مصــــوب و فر
بــــه منظور  شــــده در بورس به عنــــوان مالیــــات اخذ و 
و و توســــعه حمــــل و نقل عمومی  افزایش تولید خودر

شد. خواهد  استفاده 
ســــلیمانی تصریح کرد: در صورت افزایــــش تولید خودرو، 
عرضه به بــــازار افزایش می یابــــد و این می توانــــد منجر به 
کاهش قیمت بازار شــــود. در واقع ساز و کاری که در طرح 
مجلس بــــرای افزایش تولید درنظر گرفته شــــده اســــت، 
مکانیزم افزایش تولید اســــت و قرار است منابع مالی الزم 

برای افزایش تولیــــد، 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 خــــودرو در بورس به تنهایــــی نمی تواند تغییری 
در اوضــــاع فعلی صنعت و بــــازار خودرو ایجــــاد کند بلکه 
فقط محل فروش خودرو تغییر می کند، اما اگر بخشــــی از 
مابه التفاوت قیمت پایه تا قیمت کشف شده در بورس 
برای افزایش تولید اختصاص یابد، به مرور و در بلندمدت 
شــــاهد 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 شــــود، گفت: به عنوان شرط نخست اینکه 
سقف قیمتی نباید در نظر گرفته شود زیرا با اعمال سقف 

قیمت، عمــــًا بورس بــــی خاصیت می شــــود؛ همچنین 
بایــــد محدودیت هایی برای خریداران گذاشــــته شــــود به 
ایــــن صورت که هر فرد مجاز به خرید یک خودرو در ســــال 
باشــــد؛ از این طریق می توان روال قیمت سازی در بورس 
را محــــدود کرد. در صــــورت عدم اعمال ایــــن محدودیت، 
ممکــــن اســــت عــــده ای وسوســــه شــــوند که قیمــــت را 
مصنوعی بــــاال ببرند تــــا خودروهای احتکار شــــده خود را 

بفروشند.
، ســــلیمانی ادامــــه داد: همچنین باید همه  به نقل از مهر
انــــواع خودروهای تولیــــدی کارخانجــــات در بورس عرضه 
شــــود تا عمق بازار باال برود و درب پشــــتی کارخانه بســــته 
شــــود؛ در غیر این صــــورت، عــــده ای از این مســــیرِ خارج 
بورس سواســــتفاده می کننــــد و خودرو را بــــه افراد خاص 

می فروشند.

نیاز همدان به 50 جایگاه فرود بالگرد اورژانس
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مدیــــر اورژانــــس پیش 
بیمارستانی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن سینا گفت: این 
اســــتان نیازمند احداث 50 محل فرود بالگرد در حاشــــیه 
جاده هــــای برون شــــهری برای انتقــــال ســــریع و به موقع 

مصدومان بدحال حوادث است.
به گــــزارش هگمتانه، حبیب اله معصومی روز پنجشــــنبه 
اظهار کــــرد: محل ویژه فــــرود بالگــــرد در جاده های برون 
شــــهری ایــــن اســــتان با همــــکاری شــــوراهای اســــامی، 

بخشداری ها و اداره کل راه و شهرسازی احداث می شود.
وی اضافه کــــرد: برخی مواقــــع از پارکینگ های پیش بینی 
شده در حاشــــیه جاده های برون شهری به عنوان جایگاه 
فرود اســــتفاده می شــــود تا بتوان به ســــرعت نسبت به 

امداد رسانی و انتقال مصدومان حوادث اقدام کرد.

اورژانــــس پیــــش بیمارســــتانی دانشــــگاه علوم  مدیــــر 
پزشــــکی ابن ســــینا ادامه داد: زمین مورداستفاده برای 
جایگاه فرود بالگرد حدود 900 مترمربع وســــعت دارد که 
با عامت اچ )H( آن را نمایــــان می کنند، همچنین با جی 
پی اس مختصات ایــــن مکان در اختیــــار پایگاه پروازی 

قرار می گیرد.
معصومی با بیان اینکه نبود تیر چراغ برق، کابل و درختان 
بلند در محدوده فرود بالگرد باید مورد توجه باشد، اظهار 
کرد: با بررســــی های انجام شــــده 6 نقطه در حاشــــیه محور 
ارتباطی تویســــرکان - وردآورد برای احــــداث جایگاه فرود 
بالگــــرد پیش بینــــی و با خط کشــــی عامت گذاری شــــده 

است.
وی افــــزود: تاکنون در 40 نقطه از اســــتان همدان جایگاه 

فــــرود بالگــــرد جانمایی و احداث شــــده که البتــــه تمامی 
در  بیمارســــتان   2 از  غیــــر  بــــه  اســــتان  بیمارســــتان های 
شهرهای بهار و رزن مجهز به جایگاه فرود بالگرد هستند.
ژانــــس پیش بیمارســــتانی دانشــــگاه علوم  مدیــــر اور
زمین  زن  ر بیمارستان  کرد:  اظهار  ســــینا  ابن  پزشــــکی 
ود  بــــرای احــــداث جایــــگاه فر مناســــب و اســــتاندارد 
بالگــــرد ندارد بنابرایــــن زمینی در شــــهرک فرهنگیان 
گرفته  ود درنظــــر  این شــــهر برای احــــداث جایــــگاه فر

است. شده 
معصومی گفت: با راه انــــدازی اورژانس هوایی در همدان 
تاکنون 500 مصدوم با استفاده از 400 پرواز به بیمارستان 
منتقل شده اند که 80 درصد آنها بیماران ترومایی و قلبی 

بوده اند.
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وزارت اطالعات اعالم کرد؛

دستگیری 
سرکرده گروهک النضال

حملــــه  مســــؤول  النضــــال  گروهــــک  ســــرکرده 
تروریســــتی خونیــــن 31 شــــهریور ســــال 97 اهواز 
افتاد.  )عج(  زمــــان  امام  گمنام  ســــربازان  چنگ  در 
کرد:  اعام  اطاعیــــه ای  صدور  بــــا  اطاعات  وزارت 
گمنام  با اقدامــــات تخصصــــی و ترکیبی ســــربازان 
امــــام زمــــان )عــــج(، »فــــرج اهلل چعــــب« ســــرکرده 
گروهــــک تجزیه طلب »حرکة النضال« شناســــایی 

شد. دستگیر  و 
گروهک  ســــرکرده  اســــت:  آمده  اطاعیه  ایــــن  در 
اخیر  ســــال های  در  النضــــال  حرکــــة  طلب  تجزیــــه 
و  تهران  در  دیگــــر  بــــزرگ  عملیات  چندیــــن  قصد 
برنامه ریزی  حال  در   

ً
اخیرا و  داشــــت  را  خوزســــتان 

بود  جدیدی  تروریســــتی  عملیــــات  هدایــــت  برای 
که با اشــــراف اطاعاتی ســــربازان گمنام امام زمان 
)عج( نــــاکام ماند. این گروهک کــــه تحت حمایت 
و  عربســــتان  اطاعاتی  ســــرویس های  مســــتقیم 
رژیــــم صهیونیســــتی قــــرار دارد؛ علی رغــــم صدور 
حکــــم بیــــن المللــــی بــــرای ســــرکردگان آن گروه، 

عملیات تروریســــتی در ایران را مدیریت می کرد.
کیــــد کــــرد: عامــــل اصلــــی حمله  ایــــن اطاعیــــه تأ
اکنون  که  اهواز   97 شهریور   31 خونین  تروریستی 
در دســــتان وزارت اطاعــــات قــــرار دارد؛ از دیگــــر 
نیز  گروهک  ایــــن  خونین  و  تروریســــتی  عملیــــات 

است. کرده  بیان  جزئیاتی 

آمریکا »وضعیت اضطرار ملی« 
در قبال ایران را برای یکسال 

دیگر تمدید کرد
دولت آمریکا به ریاســــت دونالد ترامپ پنج شنبه 
گذشــــته وضعیت اضطــــرار ملی در قبــــال ایران را 

کرد. تمدید  دیگر  یکسال  برای 
ایــــن بیانیه یــــادآوری کــــرده رئیس جمهــــور وقت 
بــــا صدور فرمان   1979 14 نوامبر  آمریکا در تاریــــخ 
اجرایــــی شــــماره 12170 در قبــــال ایــــران وضعیت 
اضطراری اعام کرده اســــت. در ادامــــه این بیانیه 
آمده اســــت: »روابط ما با ایران هنوز عادی نشده 
و رونــــد اجــــرای توافقات مــــورخ 19 ژانویــــه 1981 با 
وضعیت  دلیــــل،  این  به  دارند.  ادامه  کشــــور  این 
اضطرار ملی اعام شــــده در تاریخ 14 نوامبر 1979 و 
تدابیر اتخاذشــــده در آن روز برای رســــیدگی به آن 
 2019 14 نوامبر  وضعیت اضطــــراری باید تا بعــــد از 

کند.« پیدا  ادامه 
فرمان  آمریکا  اسبق  رئیس جمهور   ،» کارتر »جیمی 
اجرایــــی شــــماره 12170 را روز 14 نوامبــــر 1979، ده 
در  آمریــــکا  جاسوســــی  النــــه  تســــخیر  از  بعــــد  روز 
ایــــن فرمان خواســــتار توقیف  کرد.  تهران صــــادر 
دارایی های حکومت ایران در خاک آمریکا اســــت. 
دیگر فرمان اجرایی )شــــماره 12957( از 15 مارس 
بــــرای منع  کلینتون«  1995 توســــط دولت »بیــــل 
ایران  برخــــی معامات مربــــوط به توســــعه نفتــــی 

شد. صادر 

معاون وزیر بهداشت: 
 روند ابتال به کرونا در ایران 

کاهشی نیست
امیدواریم  به زودی 

شاهد کاهش  مرگ و میرها باشیم 

معاون درمــــان وزیر بهداشــــت، درمان و آموزش 
پزشــــکی در خصوص تعطیلی دو هفته ای کشــــور 
برای کنترل شــــیوع کرونا گفت: شــــنبه در ســــتاد 
کشــــور  هفتــــه  دو  تعطیلــــی  خصــــوص  در  ملــــی 

شد. خواهد  تصمیم گیری 
از  ارزیابــــی  منظــــور  بــــه  کــــه  جان بابایــــی   قاســــم 
به  کرونا  بــــه  مبتا  مــــردم  به  خدمت رســــانی  نحوه 
خصوص  در  بــــود  کرده  ســــفر  شــــمالی  خراســــان 
کشــــور اظهار  ایــــن بیمــــاری در  آخریــــن وضعیت 
کرد: در اکثر اســــتان ها روند رو بــــه کاهش نداریم 
یا با شــــیب مایم در حال افزایــــش و یا در حالت 
ثابــــت هســــتیم بایــــد صبــــر کنیــــم که ان شــــااهلل 
رعایــــت اصول بهداشــــتی از ســــوی مــــردم بتواند 
ســــیکل انتقــــال بیمــــاری را بشــــکند.وی کاهش 
را وابســــته به توجه مــــردم به رعایت  روند موجود 
که  تــــا زمانی  اصول بهداشــــتی دانســــت و افزود: 
انتقــــال زنجیره قطع  مردم مراعات نکنند شــــرایط 
نخواهد شــــد و بخش ها همچنان پر بیمار خواهد 
بــــود ان شــــااهلل امیدواریــــم کــــه به زودی شــــاهد 
کاهــــش بیمــــاران در بیمارســــتان ها و بــــه تبع آن 

باشیم. میرها  و  مرگ  کاهش 

اخبار کوتاه

روسیه از ورود نیرو های حافظ صلح خود 
به »استپاناکرت« خبر داد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزارت دفاع روسیه از ورود نیرو های حافظ صلح 
خود به شهر »استپاناکرت«، مرکز منطقه »قره باغ  کوهستانی« خبر داده است.

وزارت دفاع روســــیه روز پنجشــــنبه گفت: نیروهای حافظ صلح روســــی به 
شهر »استپاناکرت«، مرکز منطقه »قره باغ کوهستانی« ورود پیدا کرده اند.

به نوشــــته خبر گزاری »تاس«، »ایگور کوناشــــنکوف«، سخنگوی وزارت 
دفاع روســــیه در نشســــتی با اعام ایــــن خبر گفــــت هواپیما های ارتش 
روســــیه طی 24 ساعت گذشته با انجام 20 پرواز 370 نیروی حافظ صلح و 

50 یگان فنی را برای عملیات حفظ صلح به منطقه قره باغ اعزام کرده اند.
رســــانه های روســــی در حالی این خبر را اعام کرده اند که پیشــــتر وزارت 
خارجه روســــیه نیز تأکید کرده بود فقط صلح بانان روســــی در خط تماس 

واقع در منطقه قره باغ مستقر خواهند شد.

»دیمیتری پســــکوف« ســــخنگوی کرملین همچنین روز پنجشنبه با رد 
هرگونــــه حضور نظامیان ترکیه ای در نیروهای صلح بان که قرار اســــت در 
خط تماس واقع در منطقه قره باغ مستقر شوند، گفت: »نیروهای حافظ 
صلح در قره باغ فقط روســــی خواهند بــــود و هماهنگی ها با ترکیه در این 

زمینه از طریق مرکزی در آذربایجان هست«.
بامداد سه شنبه بود که »نیکل پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان اعام 
کرد توافقنامه ای را با روســــیه و جمهوری آذربایجان بــــرای پایان دادن به 

جنگ در قره باغ امضا کرده است.
این توافق شامل اســــتقرار نیروهای حافظ صلح روسیه به مدت 5 سال 
در مناطق مورد تنش در قره باغ کوهستانی و مذاکرات برای حل و فصل 

این بحران طی این مدت است.
»والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور روسیه نیز درباره این توافق گفته بود: 
»نیروهای حافــــظ صلح در منطقه قره باغ کوهســــتانی مســــتقر خواهند 

شد.«

انعکاس
ح اقتدار پلیس امنیت عمومی  متهمین دستگیر شده در ششمین مرحله طر

سازمان سنجش اطالعیه داد؛

شورای سنجش با کنکور 1400 
بر مبنای نظام قدیم موافقت نکرد

هگمتانــــه، گــــروه ایران و جهان: شــــورای ســــنجش و 
پذیــــرش دانشــــجو با کنکــــور 1400 بــــرای نظــــام قدیم 
موافقت نکرد و کماکان آزمون سراســــری سال 1400 و 
 بر مبنای دروس نظام آموزشــــی جدید 

ً
بعدازآن، صرفــــا

3-3-6 برگزار  می شود.
دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در رابطه 

با آزمون سراسری سال 1400 اطاعیه داد.
بر اساس این اطاعیه بنا به درخواست تعدادی از اعضای 
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای 
اسامی 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 25( روز 20 آبان 99 مورد بحث و بررسی 

کارشناسی دقیق قرار گرفت.
در این جلسه مصوبه جلسه 24 شــــورای مذکور تاریخ 
 مــــورد تائیــــد و مقرر شــــد »آزمون 

ً
22 مهــــر 99 مجــــددا

 بر مبنای دروس 
ً
سراسری سال 1400 و بعد از آن، صرفا

نظام آموزشی جدید 3-3-6 برگزار 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 1399 آخرین فرصت برای طراحی دو مجموعه 

سوال برای دروس نظام قدیم و نظام جدید بود.

کرونا برای مدت زمان طوالنی بیماری همه گیر 
نخواهد بود

هگمتانه، گــــروه ایــــران و جهان: مدیر مؤسســــه ملی 
لــــرژی و بیماری هــــای عفونــــی آمریکا گفتــــه به کمک  آ
واکســــن، بیماری کووید-19 برای مدت خیلی طوالنی تر 

همه گیر نخواهد بود.
لــــرژی و  آ »آنتونــــی فائوچــــی«، مدیــــر مؤسســــه ملــــی 
بیماری هــــای عفونی آمریکا گفت: بــــا توجه به تحوالت 
ســــریع در زمینه تولید واکســــن کرونا این بیماری برای 

مدت زمان خیلی طوالنی همه گیر نخواهد بود.
بــــه نوشــــته وبــــگاه خبــــری »نیوزمکــــس«، فائوچی در 
نشســــتی که با هماهنگی اندیشــــکده »چتم هاوس« 
 این )بیماری( برای مدتی خیلی 

ً
بر گزار شد، گفت: »قطعا

طوالنی تر همه گیر نخواهد بود؛ زیرا من بر این باورم که 
واکسن این رویه را تغییر می دهد.«

وی افزود: »واکســــن  به ما کمک خواهد کرد. آنچه که ما 
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 می تواند برای 

مدتی به یک بیماری »آندمیک« تبدیل شود.
به طور کلی، یــــک بیماری همه گیر به بیمــــاری ای گفته 
می شــــود که مردم تمــــام جهان را به خطــــر می اندازد اما 
»آندمیک«، یعنی یــــک بیماری به صورت دائمی در یک 

منطقه جغرافیایی وجود خواهد داشت.
آنتونــــی فائوچــــی همچنیــــن گفــــت تمام ســــازندگان 
واکســــن کرونا بایــــد میلیارد ها واکســــن را بســــازند تا 
تمــــام جهان به آن دسترســــی داشــــته باشــــند نه فقط 

کشور های ثروتمند.

ح شد؛ در نامه ای به رئیس جمهور مطر

40 هزار پرستار کرونا گرفتند
70 پرستار شهید شده اند

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهان: رئیس ســــازمان نظام 
پرســــتاری از ابتای 40 هزار پرســــتار کشــــور به بیماری 

کرونا خبر داد.
، نوشت:  محمد میرزابیگی، در نامه ای به رئیس جمهور
در روزها و هفته های اخیر شــــاهد افزایش بی ســــابقه 
بیمــــاری کووید 19 و بــــه تبع آن، افزایش مــــرگ و میر در 
بین مردم و مدافعان ســــامت در کشــــور هســــتیم. از 
طرفــــی ظرفیت اکثــــر بخش های تعلق گرفتــــه به کرونا 
تکمیل شــــده اســــت و بیمارســــتان ها در حال تغییر 
ظرفیــــت ســــایر بخش هــــا، جهــــت افزایــــش ظرفیت 

پذیرش بیماران کرونایی هستند.
در این شــــرایط به علت عدم امکان افزایش نیرو فشــــار 
کاری زیادی بــــه کادر درمان و پرســــتاران وارد شــــده، به 
گونه ای که بر اساس گزارش های دریافتی از داخل برخی 
بیمارستان ها، هر 10 بیمار کرونایی به یک پرستار سپرده 
می شود. آن هم پرستارانی که 9 ماه مداوم براثر مراقبت 
بی وقفــــه از بیماران کرونایــــی؛ هم فرســــودگی روحی و 

انگیزشی و هم فرسودگی شدید جسمی پیدا کرده اند.
همچنین تاکنــــون بالغ بر 40 هزار نفر از پرســــتاران خود 
بــــه کرونا مبتا شــــده و از این میزان حــــدود 35 هزار نفر 
مجــــدد بعد از بهبــــود مشــــغول کار در همان بخش ها 
شده اما همچنان بیش از 5 هزار نفر از آنان یا قرنطینه، یا 
استعاجی یا بستری و تحت درمان هستند و حدود 70 

، تقدیم دفاع از مردم کرده اند. شهید پرستار نیز تا امروز
بی شــــک مجموع این عوامل باعــــث کاهش کیفیت 
مراقبت هــــا و افزایش ابتای خود و ســــایر کارکنان برای 

دفعات بعدی نیز می شود. بنابراین خواهشمند است:
1- طبــــق نظــــر اکثــــر متخصصــــان از جملــــه 65 رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی و ســــایر صاحبنظران برای مهار 
؛ حداقل   چــــاره کار

ً
بیمــــاری در بین مردم جامعــــه، ظاهرا

تعطیلی دو هفته ای جهت قطع زنجیره بیماری است، هر 
چند می دانیم این امر می تواند آثار اجتماعی و اقتصادی 
به خصوص بر اقشــــار ضعیف جامعه داشــــته باشد اما 
، حفظ نیرو و افزایش توان نظام سامت و سطح 

ً
مطمئنا

 یک 
ً
ســــامتی مردم در اولویــــت باالتر قــــرار دارد و قطعا

سرمایه گذاری بزرگ اقتصادی خواهد بود.

2- در 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 سامت 
 انجام این موارد را از دولت محترم 

ً
کشوراست. صراحتا

درخواست داریم:
الف- استخدام سریع و فوری حداقل 30 هزار نفر جدید 

و تازه نفس
ب - تجدیــــد نظــــر در لبــــاس و امکانــــات محافظتی و 
ایمنــــی بخش مؤثــــر و علت یابــــی در بیمارســــتان ها، 
بخش ها و شــــرایط کاری مدافعین سامت، به ویژه در 

بیمارستان ها و شهرهایی که مرگ و میر باالیی دارند.
ج- تجدیــــد نظر در تغذیه، میان وعــــده مکمل و ایمنی 

بخش
د- اعطــــای ضریــــب 1.5 به ســــاعت تمــــام بخش های 
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.
3- تعیین مکان ویژه و مناســــب با امکانات الزم برای 
تشخیص؛ قرنطینه مدافعین سامت و درمان رایگان 
آنهایــــی که مبتا می شــــوند اعم از رســــمی، قــــراردادی 
و شــــرکتی و… بــــه دلیــــل لــــزوم جلوگیــــری از انتقال به 
خانواده های این عزیــــزان. لذا ضمــــن تأکید مجدد به 
شرایط بحرانی این روزها درخواست می شود کارگروهی 
بــــرای تأمیــــن شــــرایط مناســــب مدافعین ســــامت، 
تشــــکیل و موارد مطروحه را عملیاتــــی کند. همچنین 
، دستور عاجل تعطیلی  طبق نظر جامعه علمی کشــــور

حداقل دو هفته ای کشور را صادر فرمائید.

: آیت اهلل رئیسی در همایش دادستان های کشور

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

هگمتانه، گروه ایران و جهــــان: رئیس قوه قضاییه گفت: 
نمی شــــود با امنیت شــــوخی کرد و این خط قرمز ماست؛ 
کســــی که کیف قاپی می کند و موبایل مردم را می دزدد با 

او باید برخورد قاطع کرد.
آیت اهلل ســــید ابراهیم رئیســــی در نوزدهمین نشســــت 
سراســــری دادســــتان های عمومــــی و انقــــاب، نظامی و 
ویــــژه روحانیت که به صورت تصویــــری و با عنوان »نقش 
دادســــتان ها در حفظ امنیــــت و حقوق عامــــه و حمایت 
از تولید« برگزار شــــد، »حــــق« را مدار واقعی عالم هســــتی 
و شــــناخت حق و اجرای عدالت بر مدار حــــق را از وظایف 

اصلی عدلیه دانست.
رئیس قوه قضاییــــه، گرایش به حق را دومین عنصر مهم 
در مأموریت های دســــتگاه قضایی دانست و اظهار کرد: 
گاهی انســــان به خاطر برخی موانع حق را نمی شناســــد اما 
گاهی حق را می شناســــد ولی بــــه خاطر تبعیــــت از هوای 

نفس به حق گرایش پیدا نمی کند.
رئیسی خاطر نشــــان کرد: کسی که از هوای نفس تبعیت 
کند، معاد را فراموش می کند و دچار خدافراموشی و دین 
فراموشــــی می شود و در نتیجه انســــانیت را از یاد می برد و 
دچار خودفراموشــــی می شود و کارهایی انجام می دهد که 

از یک انسان بعید است.
رئیس قوه قضاییه اســــتقامت و ایســــتادگی در راه حق را 
ســــومین عنصر مهم در امــــر قضا دانســــت و تأکید کرد: 
کســــی که حق را تشــــخیص داد و به آن گرایش یافت، در 
تصمیم گیری و صدور حکــــم 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 بســــیار مهم دانســــت و افــــزود: مقام 
معظــــم رهبــــری در جریــــان فتنــــه 88 شــــجاعت در فهم 
موضوع را وارد ادبیات سیاسی کشــــور کردند و همکاران 
دستگاه قضا باید به این مســــاله توجه کنند و تحت تأثیر 

هیچ گونه القائی قرار بگیرند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ســــخنانش بــــا تأکید بر لزوم 
تناســــب حکم و موضوع، اظهار کرد: همکاران دســــتگاه 
قضایی باید خــــود را در محضر خدا ببینند و با اســــتناد به 
قانون و بــــدون نفوذپذیری از صاحبــــان قدرت و هواهای 

نفسانی تصمیم گیری و حکم صادر کنند.
رئیســــی به ذکر نمونه ای در این زمینه پرداخت و گفت: در 
صدور قرارهایی که در دادسرا صادر می شود، اگر تناسب 
قــــرار و مبلغ تعیینــــی با اتهــــام و موضوع پرونــــده رعایت 
نشــــود، حق رعایت نشــــده اســــت و این از وظایف مهم 

قضات است که قرار مناسب صادر کنند.
رئیــــس قــــوه قضاییــــه، »قضــــاوت« را »مهندســــی اجرای 
قانون« دانســــت و گفــــت: قاضی در جریان رســــیدگی به 
پرونده و صدور حکم به قوانین مختلف استناد می کند و 

همه داشــــته های علمی خود را به کار می گیرد و به همین 
دلیل اســــت که برخــــی آرای قضایی در مراکز پژوهشــــی و 
تحقیقاتــــی به عنــــوان دکترین مطرح و مبانــــی صدور آنها 

بررسی می شوند.
رئیسی در ادامه به نقش دادستان ها در حمایت از تولید 
اشاره کرد و با بیان این که حمایت از تولید از اولویت های 
دستگاه قضا در سال 99 عنوان شده، تصریح کرد: فساد 
از موانع تولید است و بدون توجه به مبارزه با فساد، رونق 

تولید تحقق نمی یابد.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: رشــــوه، ویژه خواری و فساد 
هرگــــز با رونق تولید ســــازگاری نــــدارد و ایــــن وظیفه همه 
بخش هــــای قضایــــی و به ویژه دادســــتان هاســــت که با 
همــــکاری بخش های مختلف اجرایــــی زمینه های امنیت 

اقتصادی را در کشور فراهم کنند.
رئیســــی بر لزوم توجه دادســــتان ها به صیانــــت از حقوق 
عامه نیز تأکید کرد و گفت: مقــــام معظم رهبری در هفتم 
تیر ماه بر حفظ حقوق عامه تأکید کردند و اقدامات خوبی 
هــــم در زمینه صیانــــت از حقوق مردم در حوزه ســــامت، 
محیط زیســــت، آب و هوا و خاک صــــورت گرفته که باید به 
طور جدی پیگیری شــــود و نباید اجازه داد احدی متعرض 

حقوق مردم شود.
رئیــــس قــــوه قضاییه بــــا تأکیــــد بر لــــزوم نقــــش آفرینی 
دادستان ها در تأمین امنیت اظهار کرد: دادرسی و احقاق 
حق همواره باید در دســــتور کار باشد و همکاران سازمان 
قضایی کشــــور ضمن رعایت اصول بهداشتی در مقابله 
بــــا کرونا، باید مأموریت ها و وظایــــف خود را با جدیت و بی 

وقفه ادامه دهند.
رئیسی گفت: امنیت خط قرمز ماست و هیچ گونه ناامنی 
قابل تحمل نیســــت و مردم باید در هر شرایطی احساس 
امنیت کنند و هم نیروی انتظامی و هم دادســــتان ها باید 
برای تأمیــــن امنیت اجتماعــــی اجازه ندهند افراد شــــرور 

میدان و مجالی برای شرارت پیدا کنند.
رئیس قوه قضاییــــه تصریح کرد: ارفاقات قانونی شــــامل 
، سارقان و زورگیران حرفه ای و سابقه دار نمی شود و  اشرار
با کســــانی که دنبال مختل کردن امنیت کوچه و خیابان 
هســــتند و در دل مردم رعب و وحشــــت ایجاد می کنند، 

باید قاطعانه و بدون اغماض برخورد شود.
رئیسی »کرامت انســــانی« را از دیگر اولویت های دستگاه 
قضــــا عنوان کرد و با اشــــاره به بخشــــنامه صــــادره در این 
زمینه در آغاز سال متذکر شد: تأکید بر تکریم ارباب رجوع 
یک توصیه اخاقی نیســــت و بخشــــنامه صــــادره در این 
زمینه نیز برای رؤیت و قــــرار گرفتن در زونکن نبوده بلکه 

یک الزام برای همه همکاران دستگاه قضاست.
رئیــــس قوه قضاییــــه با بیان ایــــن که بند بند بخشــــنامه 
کرامت انســــانی باید مــــورد توجه قرار گرفته و اجرا شــــود، 
تصریح کــــرد: این که کســــی بــــه دادگســــتری مراجعه و از 
نحــــوه برخورد همــــکاران قضایی گایه کند کــــه مثًا با بی 
حوصلگی به کارش رســــیدگی شــــده 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 دادستان ها باید حامی حقوق 
مظلومان و حقــــوق مردم و حاکمیت باشــــند، اظهار کرد: 
دادگستری باید ملجا و پناه مظلومان باشد و هر کسی که 
مورد ظلم قرار گرفت و به دادســــتان رجوع کرد، دادستان 

باید حق او را بستاند و به صاحب حق برگرداند.
رئیــــس قــــوه قضاییــــه این نکتــــه را نیــــز متذکر شــــد که 
دادســــتانی باید در کنــــار رأفــــت و مهربانــــی از اقتدار هم 

برخوردار باشــــد و تأکید کــــرد: قانون به دادســــتان اقتدار 
بخشیده و این اقتدار نباید تحت هیچ شرایطی مخدوش 
شود و دادســــتان ها باید محکم و مقتدر و دور از هر گونه 
نفوذپذیــــری در مقابل قانون شــــکنان و هنجارشــــکنان 

بایستند.
رئیســــی با تأکید بــــر همــــکاری و همدلی دادســــتان ها با 
رؤسای کل و بدنه دادگستری ها، اظهار کرد: بعد از رؤسای 
کل دادگســــتری هــــا، عامل اجــــرای اکثر بخشــــنامه های 
قضایی دادستان ها هســــتند که نمونه این اسناد، سند 
امنیــــت قضایی اســــت کــــه باید از ســــوی دادســــتان ها 

عملیاتی و بر روند اجرای آن نظارت شود.
رئیس دســــتگاه قضــــا در بخــــش دیگری از ســــخنانش 
با اشــــاره به نقش دادســــتان ها در تولید و ارتقــــاء نظم و 
امنیت، اظهــــار کرد: دادســــتان ها در هیچ یــــک 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.
رئیســــی در عین حال تأکید کرد: دادســــتان ها باید بیش 
از پیش به موضوع پیشــــگیری از جرم توجه داشته باشند 
و برای اصــــاح مجرمین هم کــــه در قانون اساســــی بر آن 
تصریح شده اما تاکنون به درســــتی به آن پرداخته نشده 
است، با مسؤوالن تربیتی و امنیتی و مسؤوالن زندان ها 

همکاری کنند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم 
آموزش و نظارت بــــر ضابطین قضایی تأکید کرد و با تقدیر 
از تاش های ضابطین در کشف جرم در عین حال گفت: 
تشــــخیص جرم با دادستان و قاضی اســــت. دادستان ها 
نباید تســــلیم ضابطین شــــوند و از نظر آنها تبعیت کنند 
بلکه باید با تحقیقات دقیق درباره پرونده اظهار نظر کنند.
رئیسی بر لزوم نظارت دقیق دادســــتان ها بر بازداشتگاه 
ها، تحــــت نظرگاه هــــا و زندان ها نیــــز تأکید کــــرد و گفت: 
سرکشــــی صرف بــــه زندان هــــا کفایــــت نمی کنــــد بلکه از 
آداب قضاء اسامی آن اســــت که قاضی هر روز وضعیت 
زندانیانش را پایش و نســــبت به بقای یک فرد در زندان یا 
تبدیل حبس به قرار تصمیم گیری کند تا کســــی باضرور 

در زندان نماند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به معدل باالی حضور جوانان 
در دادســــراها، نیروی جوان مؤمن و انقابی و قانونمند و 
خستگی ناپذیر را مظهر نظم و امنیت در جامعه دانست 
و بهره مندی دادگستری ها از چنین نیروهایی را در ُحسن 
انجــــام مأموریت هایــــش یک فرصــــت ویژه و ارزشــــمند 

دانست.
پیش از ســــخنان رئیس دســــتگاه قضا، حجت االســــام 
منتظری دادســــتان کل کشــــور با ارائه گزارشی از عملکرد 
دادســــتانی و پیگیــــری مأموریت هــــای تبییــــن شــــده در 
همایش ســــال گذشــــته دادســــتان ها، اظهار کــــرد: نیاز 
، تاش جهادگونه دادســــتان ها برای انجام  کشــــور امروز 
مسؤولیت های محوله است و انتظار می رود دادستان ها 
با همت مضاعــــف در جهت ارتقاء امنیــــت، حفظ حقوق 

عامه و رونق و جهش تولید گام بردارند.
همچنین در این نشســــت، 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 طریــــق ارتباط تصویری به بیان 
دیدگاه هــــا و پیشــــنهادات خود بــــرای ارتقــــاء عملکرد و 
تقویت نقش دادســــتانی ها در تأمین امنیت و صیانت از 

حقوق عامه و حمایت از تولید پرداختند.

ترامپ فرمانی برای منع سرمایه گذاری در شرکت های چینی امضا کرد
هگمتانــــه، گروه ایران و جهــــان: رئیس جمهور آمریکا با 
امضای یک فرمان اجرایی خواســــتار منع سرمایه گذاری 
آنها با  در چندین شــــرکت چینی به بهانه مرتبــــط بودن 

شد. چین  ارتش 
»دونالــــد ترامــــپ«، رئیس جمهور آمریکا روز پنج شــــنبه با 
امضای یک فرمان اجرایی بستر قانونی منع سرمایه گذاری 
در آن دسته از شرکت های چینی را که آمریکا ادعا می کند 

با ارتش چین مرتبط هستند، فراهم کرد.
به نوشــــته پایگاه »هیــــل«، این فرمــــان اجرایی از روز 11 
ژانویه 2021 اجرایی خواهد شــــد؛ یعنــــی چند روز پیش از 
آغــــاز به کار دولت »جو بایدن« که طبق برآورد رســــانه ها 

جاری  سال  ریاســــت جمهوری  انتخابات  در  شده  موفق 
دهد. شکست  را  ترامپ 

ترامپ در این فرمان اجرایی از شــــماری از شــــرکت های 
مشــــهور چینی از جمله شرکت »هواوی« نام برده و آنها 
را بــــه همــــکاری با ارتش چیــــن متهم کرده اســــت. کاخ 
را برای  گسترده ای  از چند ماه پیش تاش های  ســــفید 
منع فــــروش محصــــوالت آمریکایی به شــــرکت هواوی 

است. کرده  آغاز 
وزارت دفــــاع آمریــــکا تابســــتان ســــال جاری فهرســــتی 
شــــامل ده هــــا شــــرکت چینــــی منتشــــر کــــرده و آنها را 
شــــرکت های  کرد.  متهــــم  چین  ارتــــش  با  همــــکاری  به 

در  ساز  و  ســــاخت   و  کشــــتی رانی  هواپیمایی،  مخابراتی، 
این فهرست قرار داشــــتند.فرمان اجرایی جدید دونالد 
ترامپ شــــهروندان آمریکایی را از تملک یا مبادله اوراق 

بهادار متعلق به این شــــرکت ها منع کرده است.
دونالــــد ترامــــپ در بیانیــــه ای گفته دلیــــل امضای این 
فرمــــان اجرایــــی آن اســــت کــــه دولت چیــــن در تاش 
است شــــرکت های غیرنظامی چین را به سمت حمایت 
ســــوق  کشــــور  این  اطاعاتی  و  نظامی  فعالیت هــــای  از 
دهــــد. او گفته این مســــئله، باعث ایجــــاد »تهدیدهای 
و  خارجی  سیاســــت  ملــــی،  امنیت  بــــرای  غیرمعمــــول« 

می شود. آمریکا  اقتصاد 

روحانی:

فشار حداکثری 
به پایان راه خود رسیده است

هگمتانــــه، گــــروه ایران و جهــــان: رئیس جمهــــور گفت: همه 
عامت ها در دنیای امروز نشان می دهد که دنیا فهمیده، فشار 

حداکثری جواب نمی دهد و دوران پایانی خود را طی می کند.
حجت االســــام حســــن روحانی رئیس جمهــــور روز پنج 
شنبه در مراسم افتتاح 1550 طرح آموزشی، تربیتی و رفاهی 
در سراسر کشــــور همراه با سه طرح بیمارســــتانی، با بیان 
اینکه خوشــــحالم که در سی و دومین هفته از افتتاح های 
، شاهد افتتاح پروژه های بسیار مهم در بخش  مهم امروز
آموزش و پرورش و ســــامت بودیم، گفــــت: افتتاح های 
امروز ما از لحاظ فرهنگی بســــیار اهمیت داشت. همه ما 
می دانیم پیشــــرفت کشور و حتی استقال و امنیت ملی 

کشور در سایه آموزش فرزندان ما است.
وی افــــزود: فرزندان مــــا باید در کاس هــــای درس علم و 
مهارت را بیاموزند و با اصول اخاقی و تربیتی آشنا شوند. 
همچنین باید با فــــرا گرفتن فرهنگ دینی و ملی، مســــیر 

آینده خود را بیابند.
رئیس جمهور تأکید کرد: مدرسه جایگاه بسیار بااهمیتی 
اســــت و معلمان نقش بســــیار بزرگی دارند. امروز شاهد 
آن بودیم که هــــزار و 550 پروژه آموزشــــی و تربیتی افتتاح 
شــــد که به معنــــای اهتمام دولــــت به مســــئله آموزش و 
پرورش اســــت. اینکه وزیر آموزش و پرورش اعام کردند 
روزانه 8.5 میلیارد تومان برای زیربنای آموزش و توســــعه 
و تکمیــــل این پروژه ها دولت هزینه می کند، به معنای آن 
اســــت که دولت اهمیت خاصی برای آمــــوزش و پرورش 

قائل است.
روحانی اظهار کرد: اینکه امروز دیگر مدرسه های خشتی و 
گلی نداریم همه نشان دهنده این است که علم و تربیت 

برای ما مهم است.
وی تصریــــح کرد: در زمینه رفاهی نیــــز از 180 مرکز رفاهی به 
404 مرکز رفاهی رســــیدیم که رشــــد بیــــش از دو برابری را 

نشــــان می دهد. ما به روحیه معلمــــان اهمیت می دهیم 
و مردم شــــاهد هستند که تاش های گســــترده ای را برای 

ترمیم حقوق معلمان انجام داده ایم.
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 می دهد که ما به اهمیت 
آمــــوزش و پرورش واقفیــــم. البته معلمان ما همیشــــه با 
عشــــق کار کرده اند. در آمــــوزش و پــــرورش عدالت برای 
ما بســــیار اهمیت دارد و معتقدیم روســــتایی و شــــهری، 
دختر و پسر همه باید از آموزش عمومی یکسان و رایگان 

استفاده کنند.
روحانی افزود: آموزش و پرورش فرهنگ یکســــان جامعه 
را می ســــازند و موجب وحدت فرهنگی می شوند که خود 

برای وحدت، انسجام و امنیت ملی بسیار مهم است.
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داوران همدانی در فهرست پیشنهادی به فیفا
گرفته  از پیگیری های صورت  وه ورزش: وبگاه فدراسیون فوتبال نوشــــت: پس  هگمتانه، گر
آمــــده و مصوبه هیأت  از ســــوی سرپرســــت و دبیرکل فدراســــیون و هماهنگی های به عمل 
رئیســــه، فهرســــت پیشــــنهادی کمیته داوران توســــط دپارتمان بین الملل به فیفا ارســــال و 

شد. رجیستر 
طبق اعام دپارتمان داوران، فهرست نهایی داوران بین المللی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی 

آقایان و بانوان در سال 2021 فیفا به شرح زیر است.

داوران فوتبال: �
_ »بیژن حیدری« - »پیام حیدری« - ســــید وحید کاظمی - حسن  علیرضا فغانی_موعود بنیادی فر

اکرمی - سیدعلی اصغر مؤمنی - سلطنت نوروزی - مهسا قربانی - مهناز ذکایی
کمک داوران فوتبال: �

محمدرضا منصوری - محمدرضا ابوالفضلی - علی میرزابیگی - سعید علی نژادیان - آرمان اسعدی 
- ســــعید 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 - گاره ناظمی - زری 
فتحی - زهرا رحیمی

داوران فوتبال ساحلی: �
حمید مقدم متین - ابراهیم کرد - امیر فالحی - ابراهیم اکبرپور

بهره برداری از زمین چمن 
مصنوعی ۸ میلیاردی 

قروه درگزین
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: مدیــــرکل ورزش و جوانان 
اســــتان همدان گفت: زمین چمن مصنوعی شــــهر 
قروه درگزین با هشت میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد.

حمید ســــیفی در آئین بهره بــــرداری از پروژه زمین 
چمــــن شــــهر قــــوره درگزیــــن، گفت: زمیــــن چمن 
مصنوعــــی قروه درگزین به مســــاحت یــــک هزار و 
هشت مترمربع و با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد 

ریال به بهره برداری رسید.
وی با بیان اینکه توســــعه زیرســــاخت های ورزشی 
در اســــتان همــــدان در دســــتور کار اســــت، گفت: 
امیدواریم با همکاری مســــؤولین اســــتان همدان 
اعتبــــار مورد نیاز بــــرای تکمیل پروژه های ورزشــــی 

تأمین شود.
مدیرکل ورزش و جوانان اســــتان همدان عنوان 
کرد: نــــگاه ما برای توزیع امکانــــات و اعتبارات در 
حــــوزه ورزش در سراســــر اســــتان همــــدان بنا بر 
چهارچوب هــــا و ظرفیت های موجود اســــت و به 

شد. خواهد  انجام  متوازن  صورت 

سرمربی پاس گزارشگر 
معروف را زد!

هگمتانه، گروه ورزش: در روزی که ستاره های رسانه 
و هنر دور هم جمع شــــدند تا مســــابقه ای دوستانه 
را به یاد »زنده یاد محمود_یــــاوری« برگزار کنند، یک 
اتفــــاق عجیب این بازی را تحت الشــــعاع قــــرار داد؛ 
تکل مهدی پاشازاده ســــرمربی فعلی پاس و مدافع 
ســــابق تیم ملی که پیراهن تیم هنرمنــــدان را برتن 
داشــــت، به پای میثاقی گرفت و در حالی که او ساق 
بند هم نبســــته بود، مصدومیت ســــختی را برایش 

رقم زد.
در نهایت این بازی دوســــتانه بــــا نتیجه 5-3 به نفع 
رســــانه خاتمه یافت و یکــــی از مهم تریــــن اتفاقات 
بــــازی در کنار رد و بدل شــــدن 8 گل، همین برخورد 

پاشازاده با مجری برنامه فوتبال برتر بود.
البته پاشــــازاده و چند نفــــر دیگر خیلــــی زود خود را 
به محمدحســــین میثاقی رســــاندند و به او دلداری 
دادند. محسن بیاتی نیا ســــرمربی تیم رسانه ها هم 
در بیرون زمین ســــراغش رفت و دربــــاره وضعیت 

مصدومیت با او صحبت کرد.
در پایــــان بــــازی هنرمنــــدان و اعضــــای تیم رســــانه 
بایکدیگر برخورد صمیمانه ای داشــــتند و مثل اول 
بازی، چنــــد عکس یادگاری گرفتند تا این مســــابقه 
دوســــتانه با خوشــــی پایان برســــد؛ مســــابقه ای که 
بهانه آن درگذشت ســــرمربی پرسابقه فوتبال ایران 

محمود یاوری بود.

مدیر کانون فرهنگی و هنری شهدای تکه 
نهاوند خبر داد:

ساخت فیلم مستند 
قهرمان دوومیدانی نهاوند

از  هگمتانــــه، گــــروه ورزش: فیلــــم مســــتند یکــــی 
جوانــــان موفق کانــــون فرهنگی و هنری روســــتای 
شــــهدای تکه که چرخ های اقتصاد را در روســــتا به 
گــــردش در آورد  دی مــــاه جاری از شــــبکه مســــتند 

پخش می شود.
از  تعــــدادی  کــــه  امــــروز  قهرمانــــی  دنیــــای  در 
ورزشــــکاران به دنبال گرفتــــن تابعیت و مهاجرت 
به دیگر کشورها هســــتند، قهرمان ارزشمند »کرم 
ســــهرابی« عضو کانون فرهنگی و هنری شــــهدای 
روســــتای تکه با وجود همه بی مهری و ســــختی ها 
کنار مردم ایســــتاد و چرخ های اقتصاد را به گردش 

در آورد.
علی سهرابی مدیر کانون فرهنگی و هنری شهدای 
تکه نهاونــــد در این باره گفت: اکنــــون این قهرمان 
ملی در روســــتای تکه ساکن اســــت و بدون کمک 
دولتــــی و دریافــــت وام های میلیاردی و در راســــتای 
اقتصاد مقاومتی با چند رأس گاو به تولید گوشــــت 
و لبنیــــات می پــــردازد این قهرمان چندیــــن بار ضرر 
 کار 

ً
اقتصادی می بیند ولی ناامید نمی شود و مجددا

را شروع می کند.
وی بــــا بیان اینکــــه این قهرمان ملی همیشــــه خود 
را مدیون خون شــــهدا و پایبند به کشــــورش ایران 
ســــربلند می دانــــد، گفت: ســــهرابی پــــس از دوران 
قهرمانی 6 سال مدیر روابط عمومی پایگاه المپیک 
غرب کشــــور می شود، اما به علت واگذاری به بخش 

خصوصی بیکار می شود.
تکه  شــــهدای  هنــــری  و  فرهنگــــی  کانــــون  مدیــــر 
بــــا اخاق و  گفت: »کرم ســــهراب« جوان  نهاونــــد 
موفــــق نهاونــــدی، به صــــورت رایگان بــــه آموزش 
آموخته های خــــود به نوجوانان می پــــردازد و حتی 
برای بســــیاری از آن ها لباس و کفش ورزشی تهیه 

می کند.
گفتنی است، کرم سهرابی متولد 1357 روستای تکه 
از توابع بخش مرکزی شهرستان نهاوند است که در 
مدت 10 سال فعالیت ورزشــــی حرفه ای خود موفق 
شده اســــت نزدیک 50 نشــــان و عنوان قهرمانی را 
از مســــابقات داخلی و بین المللی کســــب کند، این 
قهرمــــان ارزنده نهاوندی که هدیه مســــابقات خارج 
کشــــور خــــود در دوران عضویت در تیــــم ملی دو و 
میدانی را خرج کانون کرد فعالیت های او در راستای 
اقتصاد مقاومتی دســــتمایه فیلم مستند کارگردان 
معروف صداوســــیما ایمان گودرزی شده است، 10 
ســــال رکورددار لیگ دوومیدانی ایــــران و عضو تیم 

ملی بود.

خبــر

هگمتانه، گــــروه ورزش: 60 تیم بــــرای حضور در لیگ های 
ســــبک های آزاد و کنترلی کاراته کشور اعام آمادگی کرده 

اند.
با توجه به اعام ســــازمان لیگ و مسابقات 60 تیم جهت 
، سوپر لیگ کنترلی و سبک های  شرکت در لیگ های برتر
آزاد کاراته کشور در دو بخش آقایان و بانوان اعام آمادگی 

کرده اند.
تمامی لیگ های کاراته در بخش سبک های آزاد و کنترلی 
پس از صدور مجوز از ســــتاد مبارزه با کرونا و وزارت ورزش 

و جوانان به صورت فشرده برگزار می شود.
تیم هایی که بــــرای حضور در هر بخش اعام آمادگی کرده 

اند به شرح زیر هستند:
سوپر لیگ آقایان: �

1. دانشــــگاه آزاد اســــامی - 2. پــــاس ناجــــا - 3. صنعــــت 
مس شــــهر بابــــک کرمــــان     4. هیأت کاراته شهرســــتان 
کات خراســــان رضــــوی - 5. تیم نان و ســــامت     6. تیم 
رعــــد پدافند هوایی ارتش     7. تیم آرامش کرمانشــــاه     8. 

باشگاه قهرمانان آذربایجان
سوپر لیگ بانوان: �

1. دانشگاه آزاد اسامی     2. هیأت کاراته استان کردستان     
3. تیــــم صبا شــــیراز     4. تیــــم آرامش کرمانشــــاه - 5. تیم 

نصیری سمنان
سوپر لیگ آقایان سبک های آزاد: �

1. باشــــگاه فرهنگی ورزشی شــــرکت ملی حفاری ایران     2. 
باشگاه فرهنگی ورزشی شرکت مناطق نفت خیز جنوب     
کادمــــی شــــورین کمپــــو صالحــــی     4. نیــــروی زمینی  3. آ
ارتش     5. هیأت کاراته ماهشــــهر     6. کیوکوشــــین کاراته 
کادمی ســــو کیوکوشــــین کاراتــــه لطف زاده      ناکامورا     7. آ
کادمی  8. باشــــگاه ورزشــــی دانیال     9. تیم اژدر کنپو     10. آ
سوکیوکوشین عبدالهی     11. تیم پاس ناجا     12. تیم کویر 

سیرجان
سوپر لیگ بانوان سبک های آزاد: �

کادمی  1. کیوکوشین کمپو صالحی     2. تیم اژدر کنیو     3. آ
ســــو کیوکوشــــین عبدالهی     4. تیم ناکامورا     5. ذوالفقار 

کرمان     6. باشگاه ماندگار
لیگ برتر آقایان: �

1. هیأت کاراته اســــتان خراســــان رضــــوی     2. هیأت کاراته 
کارگران هراســــان رضوی     3. باشگاه مقاومت     4. هیأت 

کاراته شهرســــتان کات     5. باشــــگاه جاویدان کن شــــی 
کان     6. هیأت کاراته اســــتان کردســــتان     7. هیأت کاراته 
کادمی مبارزان رشــــت     9. شوتوکان  اســــتان زنجان     8. آ
ima ایــــران     10. هیــــأت کاراتــــه کبودر آهنگ     11. باشــــگاه 
پوالد قم     12. تیم فوالد ویان     13. تیم پاس ناجا     14. تیم 
آرامش کرمانشــــاه     15. صنعت مس کرمــــان     16. هیأت 

کاراته استان مرکزی     17. تیم صدرا

لیگ برتر بانوان: �
1. هیأت کاراته خراســــان رضوی     2. جاویدان کن شی کان     
3. هیأت کاراته استان کردستان     4. صبا شیراز     5. هیأت 
کادمی  کاراته کبودرآهنگ     6. تیم آرامش کرمانشــــاه     7. آ
تات کای     8. تیم کاراته رقابتی یســــنا مکس آزاد انزلی     9. 
تیم کاراته wskf بهارستان _ 10. هیأت کاراته استان مرکزی     
11. باشــــگاه فرهنگی ورزشــــی مقاومــــت - 12. تیم نصیری 

سمنان
بــــا توجه درخواســــت های مکرر باشــــگاه ها و ســــبک ها، 
سازمان لیگ و مســــابقات فدراسیون زمان اعام آمادگی 

تیم های متقاضی را تا تاریخ 30/8/99 تمدید کرد.
الزم به ذکر اســــت پــــس از مهلت اعام آمادگــــی تیم ها، 
جلسه ای از طرف سازمان لیگ و مسابقات با نمایندگان 

تیم ها برگزار می شود.

پوست اندازی اسکوچیچ در تیم ملی فوتبال

هگمتانه، گروه ورزش: تیم ملی در دومین حضور دراگان 
اســــکوچیچ تغییــــرات متعــــددی را تجربه کــــرد؛ از دعوت 
چهره های جدید تا تغییر تاکتیــــک تیم ملی نکات مهمی 

بود که سرمربی کروات در بازی با بوسنی رقم زد.
تیم ملی فوتبــــال ایران در دومین دیــــدار تدارکاتی خود با 
ســــرمربیگری دراگان اســــکوچیچ موفق به شکســــت دو 
بر صفر بوســــنی در زمین خودش شد. در این دیدار کاوه 
رضایــــی و مهدی قایدی گلزنان ایــــران بودند تا تیم ملی با 

دست پر به تهران برگردد.

اسکوچیچ در دیدار با بوســــنی تغییرات بسیاری در نحوه 
بازی تیمــــش اعمال کرده بــــود که در فاصلــــه کوتاه باقی 
مانده تا انتخابی جام جهانی، به مرور برخی از اتفاقات این 

مسابقه و عملکرد ملی پوشان ایران می پردازیم.
غیبت 9 بازیکن اصلی بوسنی �

مهم تریــــن اتفــــاق این دیــــدار غیبــــت برخــــی از بازیکنان 
اصلی در ترکیب هر دو تیــــم بود. در ترکیب تیم ملی ایران 
آزمــــون، مهدی طارمــــی، علیرضا  بازیکنانی مانند ســــردار 
بیرانونــــد، علیرضا جهانبخش، ســــامان قــــدوس، مهدی 
ترابی و... غایب بودند؛ اگر چه اسکوچیچ تقریبا به جز نوک 
خط حمله، در ســــایر خطوط از ســــایر بازیکنان اصلی خود 

بهره برد.
اما بیش ترین غایبان در ترکیب بوسنی بودند. در ترکیب 
اولیه بوســــنی مقابل ایران نســــبت به بازی اخیر این تیم 
با لهستان، فقط پیانیچ و ســــانیچان حضور داشتند و در 
نیمه دوم نیز ســــیمروت بــــه جای پیانیچ وارد زمین شــــد 
تا کمــــاکان دو بازیکن اصلــــی این تیــــم در ترکیب حضور 
داشــــته باشــــند. همانطور که پیش از این هم اعام شده 
بــــود، دوژان بایوویچ به بازیکنان جوان و شــــاغل در لیگ 
بوسنی و کشورهایی مانند اســــلوونی و ترکیه میدان داد 
تا این بازیکنان به مرور با کســــب تجربــــه به ترکیب اصلی 

تیمش اضافه شوند.
 ترکیب تیم ملی در هنگام حمله �

شاید روی کاغذ تیم ملی با ترکیب 3-4-3 به میدان رفت 

اما آن چه در زمین مســــابقه رخ داد، دو ترکیب متفاوت در 
هنــــگام حمله و دفاع بود. تیم ملی ایــــران در هنگام حفظ 
تــــوپ و حمله به ســــمت دروازه بوســــنی بــــا ترکیب 2-1-
4-3 به میــــدان رفت که کنعانــــی زادگان، پورعلی گنجی و 
خلیل زاده ســــه مدافع تیم ملــــی بودنــــد. در مقابل آن ها 
احسان حاج صفی و احمد نوراللهی وظیفه پخش توپ به 

نقاظ مختلف زمین را بر عهده داشتند.
کلیدی ترین بازیکنان ترکیب ایران صادق محرمی و میاد 
محمدی بودند کــــه باید به طور مرتــــب در هنگام حمله از 
ســــمت راســــت و چپ زمین به کمک وحید امیری و علی 
قلی زاده می رفتنــــد و با کارهای ترکیبی و نفــــوذ از کناره ها، 
سعی در خلق موقعیت به به وسیله ارسال به روی دروازه 

یا رساندن توپ به کاوه رضایی داشتند.
مقابــــل ایــــن بازیکن وحیــــد امیــــری و علی قلــــی زاده قرار 
داشــــتند که به عنوان وینگر راست و چپ با فاصله اندک 
پشــــت ســــر کاوه رضایی بازی می کردند. ایــــن دو بازیکن 
به علت ســــرعت و تکنیک انفــــرادی بــــاال، در تقابل های 
تک به تک موفق تر از ســــایر بازیکنان ایران بودند و بارها 
توانســــتند بــــا تحت فشــــار قــــرار دادن بازیکنــــان حریف 
توپ گیری کنند. گل نخســــت ایران نیــــز روی توپ گیری 

امیری و پاس گل این بازیکن به ثمر رسید.
کاوه رضایــــی هم به عنوان مهاجم هدف ایران در پســــتی 
به میدان رفت که در ســــال های گذشــــته در اختیار سردار 
آزمون بــــود. رضایی در ســــایر دقایــــق بازی نیز ســــعی در 

پخش کــــردن توپ بــــه جناحیــــن روی ارســــال های بلند 
داشــــت و حتی روی فرصت طلبی خــــود در داخل محوطه 
جریمه یک موقعیت خوب به دست آورد که این فرصت 

از دست رفت.
ترکیب تیم ملی در هنگام دفاع �

براســــاس تدابیر اســــکوچیچ، تیم ملــــی در هنگام دفاع 
و از دســــت دادن توپ، به حالــــت 1-2-2-5 در می آمد. 
در واقع در حضور ســــه مدافــــع مرکزی و اضافه شــــدن 
محمدی و محرمی بــــه خط دفاعی، راه های دور زدن خط 
دفاعــــی و نفوذ به محوطه جریمه ایران بســــته شــــد. به 
علت حضور ســــه مدافع بلند قامــــت و تجمع بازیکنان 
در مقابــــل دروازه ایــــران بــــا اضافه شــــدن حاج صفی و 
نوراللهــــی، بازیکنــــان بوســــنی راهی برای نفــــوذ از عمق 

نداشتند. ایران  دفاع 
اگر چه در معدود دفعات و به علت برخی اشتباهات خط 
دفاعی از جمله در دفع توپ و یا جا ماندن روی تقابل های 
تک بــــه تک، موقعیت هایــــی نصفه و نیمه برای بوســــنی 
فراهم شــــد؛ اشــــتباه خلیل زاده در دفع تــــوپ، جا ماندن 
محرمی در چند صحنه و همین طور عبور مهاجم بوســــنی 
از پورعلی گنجــــی در اواخر بازی و در نتیجــــه خطا روی این 

مهاجم، اشتباهاتی خط دفاعی بود.
برنامــــه تدافعی ایــــران مقابل بوســــنی از مقابــــل محوطه 
جریمه رقیب اروپایی شروع می شد؛ جایی که کاوه رضایی، 
وحید امیــــری و علی  قلــــی ِزاده با تحت فشــــار قــــراردادن 

بازیکنان خط دفاعی بوسنی ســــعی در بازپس گیری توپ 
و ضد حمله داشتند.

گلزنی از طریق تحت فشار قراردادن حریف �
هــــر دو گل ایــــران روی برنامــــه تیــــم ملی در تحت فشــــار 
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 اشــــتباه 
شدند. دفع توپ اشــــتباه بازیکن بوسنی روی بازی تحت 
فشــــار تیــــم ملــــی، در مقابل محوطــــه 18 قدم به ســــعید 
عزت اللهــــی رســــید و او با ارســــال پــــاس بلند به پشــــت 
مدافعان، قایدی را صاحــــب موقعیت گلزنی کرد و دروازه 

بوسنی باز شد.
انتقال توپ با حداکثر سرعت به خط حمله �

تیم ملی برخاف بوسنی که سعی در حفظ توپ و میدان و 
ایجاد حفره هایی برای ارسال پاس در طول زمین داشت، 
روی به بازی ســــریع آورده بــــود. از لحظه بازپس گیری توپ 
در نقاط مختلف زمین، تیم ملی ســــعی داشــــت با ارسال 
پاس های تند و تیز و استفاده از بازیکنان پرسرعت مانند 
محرمی، محمدی، قلی زاده و امیری خط دفاعی و بازیکنان 

بوسنی را جای بگذارد.
به جز این هم تیم ملــــی موقعیت هایی روی بازپس گیری 

توپ داشت که در ادامه از دست رفت.

آیا فوتبال به قوانین جدیدی نیاز دارد؟
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: فوتبــــال ورزشــــی پویاســــت و 
و  سرمایه گذاری  شیوه های  بازیکنان،  مربیان،  تاکتیک ها، 
کسب سود، لباس ها، ورزشگاه ها و حتی طرفداران تیم ها 
دائم در حال تغییرند. قوانین این رشــــته هم از این قاعده 

مستثنی نیستند.
یکــــی از چیزهایی که فوتبال را جــــذاب می کند قوانین آن 
اســــت. قوانینی که از ابتدای پیدایش این رشته ورزشی تا 
امــــروز بارها و بارها تغییر کرده اند. قوانینی مثل آفســــاید، 
گل طایــــی، پنالتی و... وارد این رشــــته شــــدند و شــــکل 
انجامش را تا حدودی تغییر دادند. البته بعضی از قوانین 
هم ماندگاری الزم را نداشــــتند و بعد از مدتی از دستور کار 

خارج شدند.
زمانی بود که فوتبال یک ورزش کارگری محسوب می شد 
و کارگران کارخانه ها در قالب تیم های خود به مصاف هم 
می رفتند. آن  موقع دیگر خبــــری از حامیان مالی قدرتمند 
شــــرکت های بــــزرگ بــــرای تأمین مالــــی نبــــود و تیم ها در 

شرایطی برابر به مصاف هم می رفتند.
با وارد شدن شــــرکت های بزرگ به فوتبال و تبدیل شدن 
آن به یک صنعت گســــترده، نا برابری ها در این ورزش روز 
به روز بیشتر شــــد. یکی از اهداف قانون گذاری در فوتبال 
همیشــــه این بوده که نابرابری های خارج از زمین به درون 
آن کشــــیده نشــــوند و تیم های کوچک هــــم 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 جذاب تر و عادالنه تر برگزار کند. 
در چند ســــال اخیر بــــا ورود سیســــتم وی ای آر به فوتبال 
اشــــتباهات داوری نســــبت به قبل کمتر شــــده اســــت، 
هر چند کــــه در این بخش هــــم هنوز انتقاداتــــی به نحوه 

استفاده از کمک داور ویدئویی وارد است.
در تازه ترین تغییرات می توان به قانون 5 تعویض اشــــاره 
کرد. قانونی که به تیم ها اجازه می دهد با استفاده از نفرات 

بیشتر میانگین دوندگی را باالتر ببرند.
تیم های بزرگی مثل رئال مادرید، بارسلونا، لیورپول، بایرن 
مونیخ، منچسترســــیتی و... تیم هایی هستند که معموال 
ســــعی می کنند مالکیت تــــوپ را در اختیار خــــود بگیرند. 
یکی از مزایای این شــــیوه تاکتیکی این اســــت که حریفان 
این تیم ها باید برای بستن فضاها و گرفتن توپ دوندگی 
بیشتری داشته باشــــند و همین امر آن ها را زودتر خسته 
می کنــــد. می تــــوان نتیجه گیری کرد که قانــــون 5 تعویض 
بیشــــتر به نفع تیم هایی اســــت که نیاز بــــه دوندگی باالتر 
دارند تا در اختیار داشتن مالکیت توپ. اما نکته ای که در 
بازی این تیم ها دیده می شــــود در قانون جایی ندارد. این 

نکته چیست؟
، موقعیت گل کمتر � خطای بیشتر

تیم های ضعیف تر وقتی برابر تیم های قوی قرار می گیرند 
بــــا دوندگی باال ســــعی می کننــــد فضاها را ببندنــــد و مانع 
ایجاد موقعیت گل شــــوند اما این تیم ها برای این کار ابزار 

دیگری هم دارند؛ خطا کردن.
زمانی بود که خطا گرفتن در فوتبال یک تاکتیک محسوب 
می شــــد و بازیکنان تکنیکــــی با اســــتفاده از توانایی خود 
در موقعیت های مختلف بــــرای تیم خود خطا می گرفتند. 
اما این روزها خطا کــــردن هدفمند تبدیل به یک تاکتیک 
مشخص برای تیم های ضعیف تر شده است. اگر به بازی 
تیم هایی مثل بارســــلونا یا لیورپول دقت کنید، می بینید 
که حریفان شــــان در طول بازی ســــعی می کنند خطاهای 
زیادی انجام دهند اما این خطاها بســــیار ساده و ابتدایی 
هســــتند و داور را مجــــاب نمی کند کــــه از کارت زرد و قرمز 
خود اســــتفاده کند. ایــــن خطاها که کمتریــــن خطرپذیری 
را دارنــــد باعث از بیــــن رفتن ریتم تیم هــــای صاحب توپ 
می شــــود. مثا بارســــلونا ســــعی می کنــــد با اســــتفاده از 
پاسکاری های مداوم و پر تعداد و جا به جایی بازیکنانش 
در فضاهــــا تیــــم حریف را به اشــــتباه بینــــدازد و در نهایت 
صاحب موقعیت گل شود. تیم حریف هم سعی می کند 
)خطاهایی که  بــــا دوندگی و خطاهــــای اصطاحا کــــم خطر
کارت زرد و قرمزی به عنــــوان جریمه ندارد( در روند حرکت 
تیمی مثل بارسلونا خلل ایجاد کند. حتی تعداد خطاهایی 

را که ممکن اســــت یک بازیکن در طول بازی انجام بدهد 
می توان مشــــخص کــــرد. مثــــا بازیکنانی که برابر مســــی 
قرار می گیرنــــد برنامه ریــــزی می کنند تا در طول مســــابقه 
هر کدام شــــان مدت مشــــخصی مأمور خطا کردن روی او 
باشــــند تا تعداد خطاهای آن ها باعث نشود که کارت زرد 
و در نهایت قرمز بگیرند. ایــــن روزها که هر تیمی می تواند 
5 تعویض انجام دهد، دست تیم های کوچک تر برای خطا 
کردن در طول مســــابقه بازتر است. حاال سوال اینجاست 
که آیــــا فوتبال به قانــــون جدیدی در این زمینــــه نیاز دارد 
؟ اگــــر دارد چه قانونــــی؟ قانونی که اینبــــار به کمک  یا خیر

تیم های قدرتمندتر بیاید.
الگوبرداری از فوتسال و قانون خطای تیمی �

اگر فیفا تصمیم بگیــــرد که در این زمینه قانونی وضع کند 
می تواند از الگوی فوتســــال استفاده کند. در فوتسال هر 
تیمی در هــــر نیمه می تواند 5 خطا کند و از خطای ششــــم 
بــــه بعد تیم حریف صاحب یک ضربــــه پنالنی از روی نقطه 
دوم می شــــود. این روزها که در فوتبــــال خطا کردن به یک 
تاکتیک ویژه تبدیل شــــده شاید بد نباشد که فیفا قانون 
خطــــای تیمــــی را حداقل به صورت آزمایشــــی اجــــرا کند تا 
تیم ها نتوانند آزادانه و بدون محدودیت خطا کنند و بازی 

را از ریتم خود خارج کنند.
قانون پنالتی و اشکال آن �

اگر یک مدافــــع درون محوطه جریمه خودی خطا کند داور 
پنالتــــی می گیرد اما اگــــر همان خطا حتی چند ســــانتی متر 
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 گوشــــه 
محوطــــه جریمه و زمانــــی که مهاجــــم بین خــــود و دروازه 
حریف چند مدافــــع را می بینید، خطایی صورت بگیرد داور 
نقطه پنالتی را نشــــان می دهد 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 خطرناک تر اســــت؟ به احتمال زیاد و در بیشــــتر 
موارد موقعیت تک به تک خطرناک تر است اما چون خطا 

پشت محوطه جریمه رخ داده پنالتی اعام نمی شود.
البتــــه فیفا ســــعی کــــرده با اعمــــال قوانینی ایــــن نقص را 
برطــــرف کند. مثا اگــــر مدافعی در گوشــــه محوطه جریمه 
در تاش بــــرای تصاحب توپ روی مهاجــــم خطا کند داور 
پنالتی می گیــــرد 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 نمی توان قانون پنالتی را 

یک قانون عادالنه دانست.

قهرمانی شطرنج باز همدانی در مسابقه برخط ملی
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: هجدهمین دوره شــــطرنج ملی 
برخط آزاد بندرلنگه با قهرمانــــی »مهران زاهری« از همدان 

پایان یافت.
این دوره از مسابقه شــــطرنج با شرکت 76 شطرنج باز و در 
11 دور به روش سوئیســــی با زمان 2 دقیقــــه به اضافه یک 

ثانیه افزایش زمان در ازای هر ثانیه برگزار شد.
در پایان این رقابت ها »مهران زاهری« از همدان با 9 امتیاز 

عنوان نخست را کسب کرد.
»عرفــــان میرزایــــی« از فیروزآباد با هشــــت امتیــــاز و پوئن 
شــــکنی 5/53 دوم و »محمــــد محمدزمان« از بســــتک با 

هشت امتیاز و پوئن شکنی 50 در جای سوم ایستاد.
نوجوان برتر زیر 16 ســــال »پارسا رحیمی شــــهمیرزادی« از 
بندرعباس و بانوی برتر مســــابقه »مهتاب وطنی مقدم« از 

بیرجند معرفی شد.
همچنین مسابقه شطرنج برخط رودان در 9 دور به روش 
سوئیسی برگزار شــــد 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 پســــر نیز »پرنیا شــــفیع نیا« 
از ساری و »مهران زاهری« از همدان جزو برترین ها معرفی 

شدند.

به دلیل بی توجهی به ممنوعیت های ستاد مبارزه با کرونا؛

یک مجموعه ورزشی سونا و جکوزی 
متخلف درهمدان پلمب شد

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: یک مجموعه ورزشــــی در شــــهر 
همدان، به دلیل پذیرش افراد و بی توجهی به اباغیه های 

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 شناســــایی و با 

دستور مقام قضایی توسط عوامل انتظامی پلمب گردید.
استخرها و سالن های ورزشی سرپوشیده ازمکان های پرخطر 
گســــترش ویروس کرونا، بوده که براســــاس مصوبات ستاد 

مدیریت و مقابله با بیماری کرونا،فعالیت آنهاممنوع می باشد.
، ضمن عرض تســــلیت  فرماندار همدان با اعام این خبر
شــــهادت دونفرازمدافعــــان ســــامت شهرســــتان طــــی 
هفته گذشته،باردیگر هشــــدار داد که با تهدید کنندگان 

سامت مردم مدارا نخواهد شد.

سرمربیان لیگ دویی ها مشخص شدند
هگمتانه، گروه ورزش: سرمربیان تیم های حاضر در لیگ دسته 
دو فوتبال باشگاه های کشور در فصل آینده مشخص شدند.

در فصل جاری "رضا طایی منش" سرمربی تیم شهرداری 
و "مهدی پاشازاده" سرمربی پاس همدان هستند.

1_مس شهر بابک)وحید رضایی(
)حسن شیرعلی( 2_شهرداری ماهشهر

3_شهرداری بندرعباس)ابراهیم باعثی(
4_نفت امیدیه ) آلبوغبیش(

5_نفت وگازگچساران)بهمن فرازمند(
6_شهرداری بم )علی اکبر شکرانی(

)حسین رحمانی ( 7_شهدای بابلسر
) امین جعفری( 8_ملی حفاری اهواز

9_سردار بوکان ) فرید قلندری(
) خرمزی ( 10_ایرانجوان بوشهر

11_پاس همدان)مهدی پاشازاده(
)عزیز فریسات( 12_فوالد نوین اهواز

13_داماش گیان
14_شهید قندی یزد)وحید مظاهری(

15_شهرداری همدان)رضا طایی منش(
16_مس نوین کرمان)فرزاد حسینخانی(

17_میاد مهر تهران)اردالن اشتیانی(
18_آواالن کامیاران)فریدون فاتحی(

19_شمس آذر قزوین)فرشاد فاحت زاده(
20_اترک بجنورد

21_امید گناوه)حسین عبدالهی(
)امیرعلی احمدزاده( 22_محتشم تبریز

23_شاهین بندر عامری)عباس عزیزی(
24_ویستا توربین تهران)فرشاد پیوس(

25_عقاب تهران ) مهدی تقی پور (
26_نیروی زمینی تهران )رضا کیانی (

27_سپیدرود رشت)سهیل حق شناس(
28_علم_ادب_تبریز ) مهراد خادمی(

اعالم آمادگی 60 تیم برای حضور در لیگ های کاراته کشور

کبودرآهنگی ها 
لیگ برتری شدند
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هگمتانــــه، گروه پزشــــکی و ســــامت - زهــــرا ذوالفقاری: 
ســــامت زنان به عنــــوان عضــــوی اثر  گــــذار در خانواده و 
تربیت نســــل آینده امری با اهمیت بسیار تلقی می شود، 
به گونه ای که اگر ســــامت این قشــــر به خطــــر بیافتد بی 
شــــک تبعات آن دامن جامعــــه را خواهد گرفــــت، امروزه 
، کاشت  بدالیل مختلف چیزهایی مختلفی چون تاتو، لیزر
ناخن، خالکوبی، بوتاکس و.. به عنوان مدگرایی و زیبایی 
در بین برخی زنان جامعه به شــــدت رواج یافته اســــت، از 
همین روی مانند بســــیاری از مســــائل دیگر که وقتی در 
جامعه تقاضا زیاد می شــــود پای عده ای ســــودجو به میان 
می آید، در این رابطه هم چه بسیار آرایشگرها و سالن های 
زیبایی دســــت به کار شــــده اند که با مجوز یــــا بی مجوز به 
انجام به اصطاح خدمات زیبایــــی می پردازند، اما آنچه که 
در این میان مهم اســــت ســــامت زنان و نظــــارت بر این 

خدمات است.!
ایــــن روزهــــا تعریف زیبایــــی در بین برخی دختــــران جوان 
و بانــــوان با گذشــــته فرق کــــرده اســــت، در ســــایه برخی 
فرهنگ هــــا و آداب وارده، و یــــا بــــه اصطاح ایــــن افراد مد 
گرایی، اجــــرای برخی موارد بروی صورت یــــا بدن به عنوان 
زیبایی محســــوب می شــــود و در بــــازار داغ چشــــم و هم 
چشــــمی ها بانوان به دنبال این هســــتند که از دیگری جا 

نمانند.
زمانی که تاتو، خالکوبی، کاشت خط چشم، کاشت ناخن، 
، بوتاکس، حاشــــور ابــــرو و ده ها چیز دیگــــر به عنوان  لیزر
نشان زیبایی و به روز بودن مطرح می شود حفظ سامتی 

و مراقبت های بهداشتی به حاشیه می رود.
آرایشــــگاه ها به مرجعــــی بــــرای تمام  ایــــن روزهــــا برخــــی 
درخواســــت های مردم تبدیل شــــده تا حدی که یک شهر 
فرنگ تمام عیار را در برخی آرایشگاه های غیرمجاز می توان 

یافت.
کافی اســــت ســــری به فضای مجــــازی، برنامه هایی چون 
اینســــتاگرام بزنید تا با صفحه هایی روبرو شوید که انواع و 
اقســــام خدمات زیبایی زنان را تبلیــــغ می کنند حتی برخی 
از آنهــــا بــــرای راحتی مشــــتریان حاضر می شــــوند به منزل 
مشــــتری برونــــد و در این بین کســــانی که حتی ســــالن یا 
محلی برای ارائه خدمــــات ندارند و در منزل اقدام به اجرای 

خدمات زیبایی برای بانوان می کنند، کم نیستند.
جوان ها بدون توجــــه به اینکه آیا مرکزی که خود دســــت 
آن می ســــپارند یا اینکه فرد دوره الزم را طــــی کرده و اینکه 
از لحلظ ســــامت و بهداشــــت مورد تائید اســــت خود را 
بدست کسانی می ســــپارند که ممکن است برخی از آنها 
مجوز نداشته باشند یا اینکه از نظر سامت دچار مشکل 

باشند.
برخی زنان و دختران که به دنبال مد و مدگرایی هســــتند 
حاضر می شــــوند بــــرای قیمــــت پایین تر خود را بدســــت 
افرادی بســــپارند کــــه مجوز ندارنــــد و یا از دســــتگاه هایی 

استفاده می کنند که مورد تائید وزارت بهداشت نیست.
چند نفــــر از بانوانی کــــه بدنبال خدمــــات زیبایی مختلف 
هستند به عنوان مشــــتری از فرد آرایشگر مجوز یا گواهی 
ســــامت می خواهند، یقینا این افراد یا وجــــود ندارند و یا 

اینکه اندک شمار هستند.
بر اساس قانون کارشناسان بهداشتی تنها بر سالن های 
آرایشــــگاه هایی نظارت میکنند که اســــامی آنها  زیبایی و 
ثبت شده است و آدرسی از آن دارند اما نظارتی بر فعالیت 
آنها در فضای مجازی یا منازل ندارند، از طرف دیگر با روند 
افزایــــش روی آوردن بانوان به انواع خدمــــات زیبایی رایج 
کنونی، تعداد افراد ســــود جویی که بدون مجوز یا گواهی 

ســــامت اقدام به ایــــن کار می کنند زیاد شــــده اســــت و 
عارغم اینکه بازرسان بهداشتی بر نظارت بر کار خدمات 
زیبایی زنان در آرایشــــگاه ها اذعان دارند،مردم عادی این 
موضوع را قبول ندارند و اذعان می کنند که نظارتی صورت 

نمی گیرد!

نظارتی بروی خدمات زیبایی که اکنون گســــترش   �
پیدا کرده است، نمی شــــود، االن کار تاتو ابرو توسط 
کســــانی انجام می شود که این کار را به صورت تجربی 

یاد گرفته اند اصال مدرک و مهارت الزم را ندارند.
الهــــام خلیلی یکــــی از بانــــوان همدانــــی در ایــــن رابطه به 
خبرنگار ما گفت:نظارتی بــــروی خدمات زیبایی که اکنون 

گسترش پیدا کرده است، نمی شود.
وی بیــــان کــــرد: االن کار تاتــــو ابرو توســــط کســــانی انجام 
می شــــود که این کار را به صورت تجربی یاد گرفته اند اصا 

مدرک و مهارت الزم را ندارند.
این شــــهروند همدانی گفت: در حال حاضر ا خدمات لیزر 
با اسامی مختلف زیاد شده است و می بینیم و می شنویم 
که کســــانیکه تخصصی ندارند و فقط چون پول داشــــتند 

دستگاه را خریدن و لیزر انجام می دهند.
خلیلی اضافه کرد: خیلی از آرایشگاه ها از انواع ماسک های 
خودســــاخته برای جوان ســــازی پوســــت و شــــل شدگی 
صورت زنان اســــتفاده می کنند که اصا مشخص نیست 

ترکیبش چی هست و واقعا تأثیری دارد یا اینکه نه.
وی ابراز کرد: یکســــری آرایشــــگاه ها هم که لوازم آرایشــــی 
و بهداشــــتی می فروشــــند که اکثرا قاچاق هستند و تاریخ 

مصرف درست و حسابی ندارند.

، خالکوبی، لیزر   � تمایل بانوان به انجام تاتو، حاشور
و.. زیاد شده است و آرایشگرها که نان را در انجام این 
کارها می بینند، حتی شــــده تجربی این کارها را انجام 

می دهند
پری قادری هم گفت: نظارت کاملی بروی خدمات زیبایی 

انجام نمی پذیرد و شاهد این هستیم که این نوع خدمات 
در آرایشگاه های مختلف انجام می شود.

 ، وی عنــــوان کــــرد: تمایــــل بانوان بــــه انجام تاتو، حاشــــور
خالکوبی، لیزر و.. زیاد شــــده اســــت و آرایشگرها که نان را 
در انجام این کارها می بینند، حتی شــــده تجربی این کارها 

را انجام می دهند.
این شــــهروند همدانی اظهــــار کرد: در فضــــای مجازی نیز 
تبلیغــــات در حــــوزه خدمات زیبایی زیاد شــــده اســــت و 
گرده هــــا و کانال هــــا و صفحه هــــای تبلیغــــی در این رابطه 
ســــعی می کنند با دادن قیمت پایین تر مردم را به سمت 

خود بکشند.
تعداد آرایشــــگاه ها در مناطق حاشیه شهر بدون   �

اینکه جواز کســــب داشــــته باشــــند زیاد اســــت و در 
جاهایی آرایشــــگاه می زنند که دور از چشم بازرسان 
است و حتی چندین سال بدون جواز کسب و مجوز 

کار می کنند 
زینب کرمی عنوان داشت: در آرایشگاه های حاشیه شهر 
که تعدادشــــان کم هم نیست انواع تاتو و خالکوبی انجام 
می شــــود که خود بنده شــــاهد بودم آرایشگری به صورت 
تجربی این کار را برای مشتری انجام می داد که بعد از انجام 
کار تاتو بــــروی صورت بیــــش از 10 نفر بــــرای گرفتن مجوز 

اقدام کرد.
وی ابراز داشــــت: تعداد آرایشــــگاه ها در مناطق حاشــــیه 
شــــهر بدون اینکه جواز کسب داشــــته باشند زیاد است 
و در جاهایی آرایشــــگاه می زنند که دور از چشــــم بازرسان 
است و حتی چندین ســــال بدون جواز کسب و مجوز کار 

می کنند .
یک بانوی همدانی که تمایلی به آوردن نام خود نداشــــت، 
در گفتگو با خبرنگار ما گفت: من خودم در یک آرایشگاه 
ســــمت شــــهرک مدنی اقدام به تاتو ابرو کردم که آرایشگر 
خود را بســــیار ماهر می دانست، اما متأســــفانه ابروهایم 
طوری شــــد که مجبور شدم با مایع سفید کننده آن را پاک 
کنم که منجر به عفونت صورتم شــــد و مشــــکاتی برایم 

پیش آمد.

هیچ آرایشــــگاهی حق انجام بوتاکس را ندارد، تاتو   �
نیز شــــرایط خاص دارد و فردی که آن را انجام می دهد 

باید از نظر بهداشتی مورد تائید باشد
مدیر ســــامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــــکی همدان در گفتگو با خبرنــــگار ما با تأکید بر 
اینکه هیچ آرایشگاهی حق انجام بوتاکس را ندارد، گفت: 
تاتو نیز شــــرایط خاص دارد و فردی که آن را انجام می دهد 

باید از نظر بهداشتی مورد تائید باشد.

لیــــدا رفعتی با تأکید بــــر اینکه مردم بایــــد دقت کنند این 
کار را در مــــکان مطمئن و نزد فــــرد دوره دیده و مورد تائید 
بهداشــــت و ســــامت انجام دهند، افزود: دستگاهی که 
در آرایشگاه ها و سالن های زیبایی استفاده می شود باید 

دارای تائیدیه وزارت بهداشت باشد.
وی با اشاره به اینکه گاه دیده می شود که از دستگاه هایی 
استفاده می شود که مورد تائید وزارت بهداشت نیست، 
عنوان کرد: به مردم این توصیه را داریم که از کاشــــت 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 مســــؤول ابراز کرد: بازرســــی ها و نظارت هایی در این 

رابطه به طور روتین انجام می شود.

افرادی که خدمات زیبایــــی را انجام می دهند باید   �
گواهینامــــه آموزش بهداشــــتی و ســــالمت داشــــته 
باشــــند و از طرف دیگر وسایلی که استفاده می کنند 

باید از نظر فنی و حرفه ای تائیدیه داشته باشد.
کارشــــناس بهداشــــت محیط همــــدان هــــم در گفتگو با 
خبرنگار ما بیان داشت: آرایشگاه ها به صورت فصلی یک 
بار مورد بازدید قرار می گیرند و از نظر ساختمان، بهسازی، 

وسایلی که استفاده می کنند مورد بازرسی قرار می گیرند.
شــــیرین زرینی اضافه کــــرد: افراد از نظر کارت تندرســــتی و 

گواهینامه بهداشتی مورد بازرسی قرار می گیرند.
وی در ادامه عنوان کرد: برخی نیز با شرکت های خصوصی، 
دفاتــــر خدمات ســــامت قــــرارداد دارند کــــه ماهیانه این 
شرکت ها از آرایشــــگاه ها بازدید می کنند و مشکات آنها 
را بیان می کنند و ما نیز هر سه ماه یک بار بازدید می کنیم.

این مسؤول تأکید کرد: افرادی که خدمات زیبایی را انجام 
آموزش بهداشــــتی و ســــامت  می دهند باید گواهینامه 

داشــــته باشــــند و از طــــرف دیگر وســــایلی که اســــتفاده 
می کنند باید از نظر فنی و حرفه ای تائیدیه داشته باشد.

زرینی با اشاره به اینکه هیچ آرایشگاهی حق دخالت در امور 
پزشــــکی را ندارد، در پاسخ به این ســــوال که آرایشگاه های 
بدون مجوز و افرادی کــــه بدون هیچ دوره ای اقدام به انجام 
خدمــــات زیبایی بــــرای زنــــان می کنند، چگونه شناســــایی 
می شــــوند، عنوان کرد: افراد قبا می توانســــتند گزارش ها 
و شــــکایات خود را به 190 اعام کنند که اکنون دیگر فعال 

نیست و وزارت بهداشت آن را غیر فعال کرده است.
وی تصریح کرد: در هر محله ای یک مأمور بهداشت وجود 

دارد که فصلی یک بار آرایشگاه ها را بازدید می کند.
این کارشــــناس بهداشــــت محیط اضافه کرد: در شرایطی 
که بیماری کرونــــا وجود دارد انجام خدمــــات زیبایی چون 
کاشت خط چشم و ناخن و یا تاتو ابرو ریسک باالیی دارد.

زرینی در پاســــخ به اینکه آیا شــــکایتی به شما در خصوص 
فعالیت غیر بهداشتی یا بدون مجوز آرایشگاه ها به شما 
می شود، گفت: بله روزانه نزدیک به 15 شکایت به دست 

ما می رسد که آن را پیگیری می کنیم.
وی بــــا اعام اینکه به طور میانگین ماهیانه 8 مورد پلمپ 
نیز داریم، اظهار کــــرد: اولویت ما در شــــرایط کرونا رعایت 
پروتکل های بهدلشتی، فاصله گذاری اجتماعی و..است.

زرینی بیان کرد: هیچ نظارتی را نمی توانیم بر فضای مجازی 
و یا کانال هــــا و گروه های تبلیغی یا صفحات اینســــتاگرام 

داشته باشیم.
این ســــخنان در حالی اســــت 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 نشانه ای 
از مد می دانند افزوده می شــــود و از ســــوی دیگر عارغم 
تمام صحبت هــــا در خصوص نظارت بــــر مکان هایی که 
خدمــــات زیبایی به زنان ارائه می دهند بر تعداد کســــانی 
که به واســــطه ســــود جویی بدون مجوز اقدام به این امر 
می کنند نیز زیاد می شــــود، نگارنده و حتی شما خواننده 
گرامی نیز خود شــــاید شاهد تبلیغات گسترده در فضای 
مجازی در این خصوص هســــتید، صفحــــات تبلیغی که 
دختران و بانوان این ســــرزمین را به سمت انجام چنین 
کارهایی ســــوق می دهد، حال که ناگزیریم این امور را به 
عنوان آنچــــه در جامعه کنونی وجــــود دارد بپذیریم، باید 
به فکر ســــامت زنان این مرز و بوم باشــــیم، و بی شک 
زمانیکــــه روزانــــه 15 شــــکایت از ســــوی مردم می شــــود، 
بایــــد به اهمیــــت نظارت بیشــــتر بر امکانــــی که خدمات 
زیبایی ارائه می دهند بیشــــتر توجــــه کرد، و راهکاری برای 
شناســــایی افرادی که از سر ســــودجویی این کار را انجام 

می دهند پیدا کرد.

چند سالی است طراحی نقش و نگار روی 
بدن، صورت، تاتو، کاشت ناخن و... به یک 
ع مهم در زندگی زنان جامعه مبدل  موضو

ع مهم تر از نظر ما،  شده است، اما موضو
مسائل مربوط به سالمت است که در این 

ح می شود، افراد زیادی را می بینیم  میان مطر
که روی بدن خود خالکوبی کرده اند، از افراد 

طبقه متوسط گرفته تا هنرمندان و افراد 
مشهور این کار را انجام می دهند و به عنوان 

ح می شود. ُمد در جامعه مطر

ثیر  فضای مجازی هم در این میان بی تأ
نبوده و انواع و اقسام تبلیغات را در مورد 
خدماتی چون تاتو ابرو، خط چشم، ناخن، 
، و حتی بوتاکس، انواع ماسک صورت  لیزر

و..در تلگرام و اینستاگرام می بینیم که اتفاقا 
همه این تبلیغات عنوان می کنند مجوز 

دارند و کار در شرایط کامال بهداشتی انجام 
می شود، اما چند نفر از کسانی که برای 

خالکوبی روی بدن خود به این مراکز مراجعه 
می کنند، مجوز یا مدرک دوره را درخواست 

می کنند تا مشخص شود واقعا مجوزی 
وجود دارد یا نه؟ متأسفانه وقتی بحث 

ح می شود پاسخ  ع مطر بهداشت این موضو
چندان مناسبی از افراد نمی شنویم؛ جوان ها 

به راحتی خود را به دست کسانی می سپارند 
آنها کوچک ترین آموزشی در این  که برخی 

زمینه ندیده اند و ممکن است به راحتی با 
آنها بازی کنند سالمت 

سیاست ها و راهبردهای ارتقای سالمت زنان
هگمتانه، گروه پزشکی و سامت: طبق مصوب ششصد 
و ســــیزدهمین جلســــه مورخ 1386/08/08 شورای عالی 
انقاب فرهنگی ســــامت زنان به عنوان جایگاه واالی او 
در جوهره خلقت به ویژه در شکل گیری فرهنگ، تربیت، 
سعادت و حفظ و ارتقای سامت خانواده و جامعه دارای 
نقش تعیین کننده است که این خود تحت تأثیر حقوق 

اساسی آنان در خانواده و اجتماع قرار می گیرد.
قانون اساسی جمهوی اسامی ایران با حمایت از حقوق 
انســــانی، اجتماعی و فرهنگی همه افراد اعــــم از زن و مرد، 
سامت افراد را یک حق اساسی دانسته و تأمین نیازهای 
ســــامت آنهــــا را تکلیــــف اصلی دولت شــــمرده اســــت. 
منشــــور حقوق زنان در نظام جمهوری اسامی ایران نیز بر 
حق ســــامت زنان در بهره مندی و دسترسی به خدمات، 
حمایت ها و مراقبت های بهداشــــتی درمانی مورد نیاز و با 

کیفیت مناسب تأکید می نماید.
شــــورای عالی انقاب فرهنگی براساس پیشنهاد شورای 
فرهنگی- اجتماعی زنان سیاســــت های الزم و راهبردهای 
اساســــی برای تضمین سامت زنان و دســــتیابی آنان به 
مراقبت های همه جانبه و مورد نیاز در دوره های مختلف 
زندگــــی را با تکیــــه بر پژوهش هــــای انجام شــــده در ابعاد 
مختلف و با تأکیــــد بر عوامل فرهنگی تأثیرگذار به شــــرح 

ذیل تصویب می نماید:
ماده 1- تعاریف: �

    ســــامت: عبارت از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و 
معنوی اســــت و تنها به نبود بیمــــاری و معلولیت اطاق 

نمی شود
    حق ســــامت: حق ســــامت زنان به معنــــای برخورداری 
از ســــامت جســــمی، روانی، اجتماعی و معنوی در زندگی 
فردی، خانوادگــــی و اجتماعی با توجه بــــه ویژگی های آنان 
در مراحل مختلف زندگی بوده و از جمله حقوق طبیعی و 

همگانی محسوب می شود و مسؤولیت تأمین آن
بر عهده دولت ها می باشد.

یافته های علمی جدید درباره ســــامت زنــــان و نظام های 
ســــامت بر رویکردهــــای ادغــــام یافته ســــامت در طی 

دوره های زندگی تأکید دارد و آن را نکته ای
کلیدی و با اهمیت در برنامه های پژوهشــــی و برنامه ریزی 
به شمار می آورند. در چنین رویکردی ابعاد فیزیکی، روانی، 
اجتماعــــی، اقتصادی، فرهنگــــی و معنوی زندگــــی زنان با 
در نظر گرفتــــن نقش هــــای چندگانه فــــردی، اجتماعی و 

خانوادگی آنان مد نظر قرار می گیرد.
    ســــامت معنوی: یکــــی از ابعاد ســــامت کــــه در ارتباط 
بــــا زندگــــی و رســــتگاری در دنیــــا و پــــس از آن اســــت و با 
احساســــات عمیق و عقاید انسان به ویژه در بعد مذهبی 

و جدای ازبخش مادی و جسمانی زندگی می باشد.
    ارتقای سامت: عبارت است از فرآیند توانمندسازی افراد 

جهت افزایش تسلط برسامت خود و بهبود آن.
بیماری هــــا،  از  پیشــــگیری  بیماری هــــا:  از  پیشــــگیری      
دربرگیرنده اقداماتی اســــت که عاوه بر جلوگیری از وقوع 
(، پیشــــرفت آن را نیز  بیماری )نظیــــر کاهش عوامل خطر

، عوارض آن را کم می کند متوقف کرده و در صورت بروز
: رفتارهایی اســــت کــــه موجب افزایش      رفتارهــــای پرخطر
احتمــــال بروز بیماری، جراحت ویــــا ناتوانی در طول زندگی 

می گردد.
، ابعاد شــــیوه زندگی  : عبارت اســــت از رفتار     عوامل خطــــر
یــــا وضعیت اجتماعی،اقتصادی یا زیســــت  شــــناختی که 
همراه با اســــتعداد فزاینده ای از ابتا به بیماری،ناخوشــــی 
یا صدمــــات بوده و یا به وجود آورنده و علت این حالت ها 

باشد.
    نظام ســــامت: تمام فعالیت هایی کــــه هدف اصلی آنها، 

حفظ، ارتقاء و یابازگرداندن سامت است.
    معلولیت اجتماعــــی: هرگونه نقص یا ناتوانی شــــدید در 
انجام فعالیت های اساســــی وعملکرد زندگی خانوادگی و 
اجتماعی )تحصیل، اشــــتغال، معاشــــرت( که بر سامت 

تأثیرمی گذارد.
ماده ۲- اهداف: �

1- ارتقاء و توســــعه ســــامت زنان در ابعاد جسمی، روانی، 
فرهنگی، اجتماعی و معنوی در دوره های مختلف زندگی 
و پیشــــگیری از بیماری ها و کاهش عوامل خطر سامت 

زنان.
2- تقویــــت سیاســــت ها و برنامه های وزارت بهداشــــت، 

درمان و آموزش پزشکی به سمت سامت
زنان و نیازهای بهداشتی ـ درمانی آنان.

گاهــــی جامعه و خانــــواده از دانــــش و نیازهای      افزایــــش آ
سامت زنان و نقش آن درتوسعه.

4- تقویت نقــــش محوری زنان در تأمین ســــامت خود، 
خانواده و جامعه و افزایش مشارکت

آنان در سطوح مختلف تصمیم گیری و اجرا.
5- افزایش دسترســــی زنان به اطاعات )به ویژه از طریق 

رسانه های ملی و جمعی( خدمات و
مراقبت های سامت واجد کیفیت و متناسب با نیازهای 

آنان در دوره های مختلف زندگی.
    اصاح و رفع موانع فرهنگــــی- اجتماعی و اقتصادی مؤثر 

بر سامت زنان
ماده 3- سیاست ها: �

متعــــدد  نقش هــــای  و  مســــؤولیت ها  بــــه  توجــــه   -1
فیزیولوژیک، خانوادگی و اجتماعی زنان و توجه به     انسجام 
مراقبت هــــای بهداشــــتی و درمانــــی زنان و پیشــــگیری از 

بیماری ها درتمامی دوره های زندگی.
    توجــــه به ابعاد مختلف ســــامت زنان از جمله جســــمی، 

روانی، اجتماعی و معنوی.
توجــــه به تأثیر شــــرایط فرهنگــــی، اجتماعــــی، اقتصادی و 

زیست محیطی زندگی بر سامت زنان.
ماده 4- راهبردها: �

، ارزشیابی و نظارت بر اجرای سیاست ها                      بازنگری مستمر
وبرنامه  های سامت زنان، طراحی و استقرار نظام پایش و 

. مراقبت سامت زنان در نظام سامت کشور
                    تقویــــت همکاری هــــا و هماهنگی های بین بخشــــی در 
تدویــــن برنامه های مؤثر بر ارتقای ســــامت زنان از طریق 

شورای عالی سامت.
                    شناسایی و تاش جهت رفع موانع فرهنگی، اجتماعی و 

اقتصادمؤثر بر ارتقای سامت زنان.
                    ارزیابی مســــتمر وضعیت ســــامت زنان و شناســــایی 
عوامل مؤثر بربهبود آن و راه های تقویت و توســــعه آنها، 

طراحی و استقرار نظام جامع اطاعات سامت
زنان.

گاهی زنان و خانواده ها از نقش و مسؤولیت های          توسعه آ
متعــــدد زنان در خانــــواده و اجتماع و همچنیــــن نیازهای 
ســــامت زنان در مراحــــل مختلف زندگی اعــــم از کودکی، 

بلوغ، ازدواج، باروری، شیردهی، یائسگی و سالمندی
                تدوین برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای سامت 
زنان وعوامل فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار بر آن از طریق 

تعامل بین بخشی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی با دستگاه های ذیربط.

                فرهنگسازی و اصاح باورهای جامعه نسبت به جایگاه 
زنــــان درتصمیم گیــــری و تصمیم ســــازی و نقــــش آنان در 

سامت خود و جامعه و افزایش مشارکت آنان در
مدیریت های بخش سامت زنان.

            حمایت از مشــــارکت ســــازمان های غیردولتــــی مرتبط با 
زنان درتوسعه سامت زنان و بهبود محیط زیست

                    افزایش دسترسی زنان به نیروهای متخصص و همگن 
خدمــــات ســــامت در ابعــــاد کمــــی و کیفی متناســــب با 

نیازهای دوره های مختلف زندگی آنان و رفع موانع
فرهنگی، اقتصادی و فیزیکی برای دسترسی و استفاده از 

خدمات مورد نیاز سامت خود.
    برنامه ریــــزی مناســــب جهــــت دسترســــی بــــه خدمات و 
حمایت های ویژه مورد نیاز ســــامت برای دختران و زنان 
، خودسرپرســــت و  ، زنان سرپرســــت خانوار آســــیب پذیر
دارای معلولیت هــــای فیزیکی، روانی و اجتماعی توســــط 

دستگاه های ذیربط از قبیل سازمان بهزیستی، کمیته
امداد امام خمینی و بنیاد شهید و ایثارگران.

    توســــعه فرهنــــگ ورزش در بین دختــــران و زنان، رفع 
موانــــع موجود و دسترســــی آنان به امکانــــات مورد نیاز 
و بهینه ســــازی اوقــــات فراغــــت آنان توســــط ســــازمان 
آموزش و پرورش، علوم،  تربیت بدنی و وزارتخانه هــــای 
آموزش  تحقیقــــات و فنــــاوری     و بهداشــــت، درمــــان و 

پزشکی.
گاهــــی دختران و      تقویــــت برنامه ها و خدمات و توســــعه آ
زنان درخصوص پیشــــگیری از بیماری های خاص و شایع 
زنان، تشــــخیص زودرس آن، بهبود فرهنگ تغذیه، سوء 
مصرف مواد و مصرف دخانیات با توجه به آســــیب پذیری 

شرایط فیزیولوژیک آنان در دوره های مختلف زندگی
    رعایت اصول و ضوابط معماری اســــامی و ملی با توجه به 

خصوصیات روحی و جسمی
بانوان در شهرســــازی، ســــاخت و تجهیز مــــدارس و مراکز 
فرهنگی و ورزشــــی ویژه آنان توسط شــــهرداری ها و وزارت 

مسکن و شهرسازی.
گاهی و      آمــــوزش الزم و فعال کــــردن زنان جهت ارتقــــای آ
تربیت اعضای خانواده در زمینه شــــیوه های سالم زندگی 
توسط رسانه های ملی و جمعی و وزارت آموزش و پرورش

    تقویت ارتباط فعال بــــا حوزه های علمیه جهت انعکاس 
موضوعــــات ســــامت زنــــان بــــه آنــــان و رفــــع ابهامات و 
شفاف ســــازی دیدگاه های فقهی در تأمین امنیت و حق 

سامت زنان
    بهبود وضعیت سامت محیط کار و تأثیر آن بر سامت 
زنان شــــاغل به ویژه در دوران بارداری و شــــیردهی توسط 

وزارت کار و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

    حمایت از ترویج و تســــهیل امر ازدواج و تشویق جوانان 
برای تشــــکیل خانواده پایدار بر اساس معیارهای صحیح 
و مناســــب و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی آن به عنوان 

عامل مؤثر بر سامت
اتخاذ تدابیر الزم جهت اصاح قوانین، مقررات و برنامه ها 
و ســــاختارهای حقوقی، اقتصادی و فرهنگی در راســــتای 

حمایت از زنان خانواده با تأکید بر سامت.
گاهی های زوجیــــن و آموزش های الزم در زمینه  افزایش آ
حقوق، تکالیف، روابط سالم زناشویی، بهداشت باروری، 

مهارتهای زندگی، حسن خلق و معاشرت.
    اصــــاح نگرش خانواده ها نســــبت به رفــــع تبعیض بین 

کودکان خود
گاهــــی و حمایت از  آ     توانمندســــازی، آمــــوزش، افزایــــش 
زنان، خانــــواده و جامعه در خصوص مهارتهای الزم زندگی 
بــــا توجه بــــه آموزه هــــای دینی و شــــرایط فرهنگــــی، بومی 

ومنطقه ای در پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی
    شفاف ســــازی مســــؤولیت و تقویــــت نقــــش و عملکرد 
پیشــــگیری،  در  مختلــــف  ســــازمان های  و  دســــتگاه ها 
ایمن ســــازی و کنترل آســــیب های اجتماعــــی تأثیرگذار بر 

. سامت زنان در راستای برنامه چهارم توسعه کشور
    اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیری و کاهش هر گونه 
ظلم و خشــــونت خانوادگی واجتماعی در تهدید سامت 
جســــمانی و روانی زنــــان و حمایت از قربانیان خشــــونت 
توسط قوه قضائیه، نهادهای فرهنگی و وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی.
    اتخاذ تدابیر مناسب جهت ارتقای سامت زنان شاغل با 
( و اجتماعی  توجه به نقش های خانوادگی )همسر و مادر

آنان
گاهی جامعه از نقش و تأثیر شغل خانه داری در      افزایش آ
سامت و توســــعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 
و حمایــــت از آن توســــط وزارت کار و امــــور اجتماعی و قوه 

قضائیه.
    توســــعه مهارت ها و ظرفیت های شــــغلی و کسب درآمد 
برای زنان از طریق خوداشتغالی و مشاغل خانگی به ویژه 

در اقشار آسیب پذیر و نیازمند توسط وزارت کار و
امور اجتماعی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.

مصوبه فوق در جلســــه 613 مورخ 86/8/8 شورای عالی 
انقاب فرهنگی     به تصویب رسید.

منبع: سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

پزشکی 
و سالمت

نکاتی مهم برای سالمت زنان
هگمتانه، گروه پزشکی و سامت: تمرینات ورزشی 

کوتاه و منظم داشته باشید
، الزم به گفتن نیســــت  به نوشــــته ســــامت نیــــوز
بــــرای همــــه خانم ها،  کــــه بزرگ ترین عادت ســــالم 
تمرینات ورزشــــی مرتب حتی به مدت کوتاه است. 
شــــواهد فزاینده ای وجود دارند که نشان می دهند 
، فواید زیــــادی برای  کوتــــاه اما مســــتمر ورزش های 
ســــامتی دربردارنــــد. بــــه عنــــوان مثال، براســــاس 
 American Journal of Sportsدر کــــه  مطالعــــه ای 
از  پــــس  کوتــــاه  زدن  قــــدم  منتشرشــــد،   Medicine
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 می خواهیــــد 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 سامت ما می گذارد.
صبح ها این نوشیدنی سالم را بنوشید �

صبح هــــا پیــــش از هرچیــــز یک لیــــوان آب ولــــرم با 
مقــــداری آبلیمــــو )و اگر توانســــتید مقــــداری فلفل 
( بنوشید. این نوشــــیدنی ارگان های بدن را به  قرمز
کار می اندازد. آبلیموی تازه و فلفل قرمز هر دو دارای 
خواص ضــــد قارچی و ســــم زدایی بوده و سیســــتم 
ایمنی را تقویت می کننــــد. آبلیمو همچنین بهترین 
ابزار طبیعی برای کمک به تنظیم دستگاه گوارش و 

از بین بردن باکتری ها و تصفیه آن است.
از رتینول استفاده کنید �

به جــــای صرف پول روی آخریــــن کرم های ضد پیری 
پوســــت، از پزشــــکتان بخواهید تولیــــدات خوبی از 
»رتینول« )خالص ترین شــــکل ویتامیــــن A( را برای 
از بین بردن چین و چروک صورت شــــما تجویز کند. 
 مؤثر 

ً
رتینــــول تنها چیزی اســــت که می توانــــد واقعا

باشد.
به هنگام سیری چیزی نخورید �

، چاقی و احســــاس ســــیری  بــــدون فکــــر خــــوردن 
ناپذیری را به دنبال دارد. مطمئن شوید وقتی چیزی 
می خورید که بدنتان به شما می گوید، از نظر جسمی 
به غذا نیاز دارید، نه زمانی که خســــته، پر اســــترس و 

نگران هستید.
مصرف گوشت را کاهش دهید �

مطالعات دانشگاه »هاروارد« نشان می دهد، حذف 
گوشــــت-حتی حــــذف یک وعــــده در هفتــــه- خطر 
حمات قلبی را تا 19 درصــــد کاهش می دهد. ثابت 
شــــده اســــت که یک رژیم غذایی حاوی مقادیر زیاد 
گوشت قرمز و دیگر گوشت های فراوری شده، خطر 
دیابت، چاقی و دیگر مشــــکات سامت را افزایش 
می دهند. ســــعی کنید یــــک روز در هفتــــه را به طور 
کامل به ســــبزی های تازه، میوه ها، حبوبات، غات و 

دانه ها اختصاص بدهید.
مصرف کلروفیل مایع را در نظر داشته باشید �

کلروفیل، رنگ دانه ای به رنگ ســــبزتیره است که در 
گیاهان یافت می شــــود، اما فواید شــــگفت انگیزی 
نیز برای انســــان ها دارد. ساختار مولکولی کلروفیل 
انتقال اکسیژه  شبیه هموگلوبین )ماده مســــؤول 
به سراســــر بدن( اســــت. مصــــرف روزانــــه فقط یک 
قاشــــق چایخوری کلروفیل مایــــع، گلبول های قرمز 
خون و ســــطح انرژی را افزایش می دهد، بوی بد بدن 
را رفع کرده و از ســــرطان جلوگیری می کند. این ماده 
همچنین سطح منیزیم، ویتامین ها، فولیک اسید، 

آهن، کلسیم و پروتئین بدن را افزایش می دهد.
رایحه پرتقال استشمام کنید �

مطالعات متعددی نشــــان داده انــــد، رایحه پرتقال 
اســــترس را کاهش داده و روحیه را تقویت می کنند. 
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 مچ ها، 

می تواند مفید باشد.
به هنگام گرسنگی خرید نکنید �

خرید خوار و بار را هرگز به هنگام گرســــنگی شــــدید 
انجــــام ندهیــــد، زیــــرا در چنین حالتی، بدون شــــک 
شــــروع به خرید اقامی می کنید کــــه در حالت عادی 

هرگز تمایلی به خریدشان ندارید.
کمی بیشتر آشپزی کنید �

شاید غیرواقع گرایانه باشد اگر انتظار داشته باشیم 
غذایی،  وعده های  همه  برای  پرمشــــغله،  خانم های 
آشــــپزی کنند، اما به طور قطع، بیشتر آشپزی کردن 
بر ســــامت کلی آن هــــا 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 رســــانه های اجتماعی به معنای تنهاتر شــــدن، 
خودشــــیفته تر شــــدن و افســــرده تر شــــدن بیشتر 
ماســــت. به این دلیل اســــت که هرچقــــدر زمانی را 
، اینســــتاگرام و پینترست  که در فیس بوک، توییتر
می گذرانید، کاهش دهید، در واقع سطح اضطراب را 
در خودتان کاهش داده و عزت نفســــتان را تقویت 

می کنید

چند پیشنهاد

هگمتانه گزارش می دهد؛

ضعف مفرط نظارت بر واحدهای 
یبایی ! آسیب زای خدمات ز
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چون تو را متواضع یافتم 
هم سخن خود کردم

هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن مجید آمده است: بندگان خدای رحمان 
کســــانی هســــتند که در روی زمین با فروتنی راه می روند و چون نادان ها به 

ناروا خطابشان می کنند سامی می کنند و درمی گذرند.
پیامبر مکرم اســــام)ص( فرموده انــــد: تواضع باعث بزرگــــی و عظمت فرد 

متواضع می شود پس تواضع کنید تا خدا شما را بزرگی بخشد.
حکایت: خداوند متعال به حضرت موســــی)ع( ندا داد آیا می  دانی چرا فقط 
تو را کلیم و هم ســــخن خود قرار دادم؟ حضرت سؤال کرد: رازش چیست؟ 
خداوند فرمــــود: چون در میــــان بندگانم تــــو را از همه متواضع تــــر یافتم و 

هنگامی که نماز می گزاری صورت خود را روی خاک می نهی.
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

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

عکس روز

ایستگاه آسمان

مسیر

وصیت نامه شهید خدمت زهره وند

برای دفاع از اسالم به جبهه آمدم
هگمتانه، گروه فرهنگی: کجای این خاک بودی، زیر کدام 
آســــمان، آن لحظه که این کلمات از قلب پرشورت جاری 
می شــــد؟ زیر آتش کدام خمپاره وآماج کــــدام گلوله برایم 
نوشــــتی حرف هایت را؟ تو می نوشــــتی و امــــروز مائیم که 
کلمات تو را فریادیم، چشم هایت را بیداریم و دستانت را 

، ای جاودانه تاریخ! در اهتزاز
به نام خداوند مهربان

من برای دفاع از اســــام به جبهه آمــــدم و از این بابت هم 
خوشحالم و هم خدا را شکر می کنم.

اینجانــــب خدمت زهره ونــــد وصیت نامه خــــود را تحویل 

همســــرم می دهم، بدهکاری و بســــتانکاری ندارم خرجی 
که بعد از مرگم خواهم کرد از این قرار اســــت مبلغ 40 هزار 

تومان.
زندانــــم خواهــــد بــــود، تا بــــه حال  همســــرم وصــــی فر
رگ کردن بچه هــــا با او بوده و بعد  زحمــــت تربیت و بز
زندانم  از مرگــــم نیــــز این کار بر عهــــده او باشــــد. از فر

کنند. توجه  مادرشــــان  دستور  به  می خواهم 
طبق دســــتور قرآن و اسام ســــهم پســــر و دخترم از ارث 
مشــــخص است، تا چندی که همســــرم نزد بچه ها باشند 

اختیار مال و اموال به عهده ایشان است.

چقدر کتاب ها را در همین نیم ساعت ها می شود خواند!
یکی از موانع کتاب خواندن تنبلی است
هگمتانه، گروه فرهنگی: امــــروز در تقویم ما به 
نام کتاب و کتاب خوانی رقم خورده است. روزی 
کــــه در آن هرچه بهتر و بیشــــتر باید به اهمیت 
کتابخوانــــی توجه شــــود. در ادامه فرمایشــــاتی 
از رهبــــر معظــــم انقــــاب در ایــــن خصــــوص را 

می خوانید.

رساندن کتاب به چشم و ذهن مخاطب  �
مشکل تر از کتاب نوشــــتن، رساندن کتاب به 
چشم و ذهن مخاطب اســــت؛ این خیلی مهم 
اســــت. این هنر و دّقــــت الزم دارد، ظرافتهایی 

دارد کــــه بایســــتی بتوانید اینهــــا را وارد ذهن اینها بکنیــــد. )بیانات در 
دیدار اعضای ســــتاد بزرگداشــــت چهارهزار شهید اســــتان گلستان 

)1395/09/15

یکی از مشکالت ما تنبلی است  �
یکی از مشــــکات ما تنبلی است. مســــئله  مطالعه و کتابخوانی مهم 
اســــت. در جامعــــه ی مــــا بی اعتنائی به کتــــاب وجــــود دارد. گاهی آدم 
می بیند در تلویزیون از این و آن سؤال می کنند: آقا شما چند ساعت 
در شــــبانه روز مطالعه می کنید، یا چقدر وقــــت کتابخوانی دارید؟ یکی 
می گوید پنج دقیقه، یکی می گوید نیم ساعت! انسان تعجب می کند. 
مــــا باید جوانان را به کتابخوانی عادت دهیــــم، کودکان را به کتابخوانی 
عادت دهیــــم؛ که این تا آخر عمر همراهشــــان خواهد بود. کتابخوانی 
در ســــنین بنده - که البته بنده چندین برابــــر جوانها کتاب می خوانم 
 تأثیرش به مراتب کمتر اســــت از کتابخوانی در ســــنین جوانها 

ً
- غالبا

و شــــما عزیزانی که اینجا حضور دارید. آنچه که همیشــــه برای انســــان 
می ماند، کتابخوانی در سنین پائین است. جوانان شما، کودکان شما 
هرچه می توانند، کتاب بخوانند؛ در فنون مختلف، در راه های مختلف، 
مطلبــــی یاد بگیرند. البته از هرزه گــــردی در محیط کتاب هم باید پرهیز 
کرد، منتها این مســــئله  بعدی اســــت؛ مســــئله  اول این است که یاد 
بگیرند، عــــادت کنند به این که اصــــًا به کتاب مراجعــــه کنند، کتاب 
نگاه کنند. البته باید دســــتگاه ها مراقب باشــــند، اشــــخاص مواظب 
باشــــند، هدایــــت کنند به کتــــاب خوب؛ که بــــا کتاب بــــد، عمر ضایع 
نشــــود.)بیانات در دیدار معلمان و اســــاتید دانشــــگاه های خراسان 

شمالی.1391/07/20(

طلبه باید دستش از کتاب رها نشود  �
باید درس بخوانید، خوب درس بخوانید، عالم شوید، ما شوید، قوی 
شوید، قدرت تجزیه و تحلیل افکار نو را پیدا کنید. مطالعات جنبی هم 
داشته باشید. بعضی از این درسهائی که در حوزه ها معمول شده، در 
قم یا تهران، میتواند به صورت مطالعات جنبی اســــتفاده شود؛ مثل 
ادبیات فارســــی، اخاق و بعضی درســــهای دیگر - البته ادبیات عرب 

الزم اســــت؛ آن جزو ابزار کار ماست - لزومی ندارد 
 در برنامه های درســــی وارد شــــود. البته 

ً
اینها حتما

من دخالت نمی کنم، ســــلیقه ام را عرض می کنم؛ 
برنامه ریزان بنشینند رویش فکر کنند.

طلبــــه باید دســــتش از کتــــاب رها نشــــود؛ کتاب 
بخوانــــد، همه جورش را بخوانــــد، در دوره ی جوانی 
بخواند. این ذخیره ی حافظه را که بی نهایت دارای 
ظرفیت اســــت، هرچه می توانید، در دوره ی جوانی 
پر کنیــــد. ما هرچه در جوانی در حافظه انباشــــتیم، 
امــــروز موجود اســــت؛ هرچــــه در دوران پیری - که 
بنده همین حاال هم با همــــه ی گرفتاری ها، بیش 
از جوانها مطالعه می کنم - به دســــت می آوریــــم، ماندگاری ندارد. االن 
شــــما جوانید. این منبــــع قیمتِی ارزشــــمند را از اطاعات ارزشــــمند، از 
گاهی های مفیــــد و الزم در زمینه های مختلفی که بــــرای تبلیغ به آنها  آ
احتیاج دارید، هرچه می توانید، انباشــــته کنید؛ از این استفاده خواهید 
کرد.)بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی.1391/07/19(

بچه ها را از اّول با کتاب محشور و مأنوس کنید  �
باید پدرها و مادرها، بچه ها را از اّول با کتاب محشــــور و مأنوس کنند. 
نس پیدا کنند. باید خریِد کتاب، 

ُ
حّتی بچه های کوچک باید با کتــــاب ا

یکی از مخارج اصلی خانواده محسوب شود.)مصاحبه در پایان بازدید 
از نمایشگاه کتاب.1374/02/26(

 کتابخوانی باید یک سیره و سّنت رایج بین مردم ما بشود  �
، کاسب و یا کشاورز  افرادی که کار روزانه دارند مثًا کارمند اداری، کارگر
هستند وقتی به خانه می آیند، بخشــــی از زمان را ولو نیم ساعت برای 

کتاب خواندن بگذارند.
چقــــدر کتاب هــــا را در همین نیم ســــاعت ها می شــــود خوانــــد! بنده 
دوره های بیســــت جلدی و بیســــت و چند جلدی کتــــاب را در همین 
فاصله های ده دقیقه، بیســــت دقیقــــه و یک ربع ســــاعته خوانده ام. 
پشــــت این کتابها را هم یادداشــــت می کنم که معلوم باشــــد. شاید 
صدها جلد کتاب را همین طــــور در این فاصله های کوتاه ده دقیقه ای 

خوانده ام. بسیاری از افراد را هم می شناسم که این گونه اند.
من یــــک دوره ی کتاب هشــــت جلــــدی را که یک نویســــنده ی عرب 
نوشته است و از کتابهای معروف هم هست نمی خواهم اسم بیاورم 
، وقتی به تهــــران می آمدم و در اتوبــــوس زیاد معطل  در ســــالهای دور
می شدم، خواندم. همه ی این دوره ی هشت جلدی را که راجع به تاریخ 

 در اتوبوس خواندم.
ً
ادبیات و علوم و معارف اسامی است، تقریبا

کتابخوانــــی باید یک ســــیره و ســــّنت رایج بین مردم ما بشــــود. کتاب 
بخوانند و به فرزندانشــــان هم یــــاد بدهند.)بیانات در مصاحبه صدا و 

سیما، در ششمین »نمایشگاه بین المللی کتاب«1372/02/21(

»در جست وجوی رستگاری«
روایتی نو از زندگی اسماعیلیان پس از حمله 

مغول
وه فرهنگــــی: کتاب »در جســــت وجوی  هگمتانــــه، گــــر
وانه  رســــتگاری« کــــه از ســــوی انتشــــارات امیر کبیــــر ر
وشــــی ها شــــده اســــت، تاش دارد سرنوشــــت  کتابفر
را مورد بررســــی قرار  از حمله مغول  اســــماعیلیان پس 

دهد.
از   

ً
اخیــــرا کــــه  رســــتگاری«  جســــت وجوی  »در  کتــــاب 

وشــــی ها شده  وانه کتابفر ســــوی انتشــــارات امیرکبیر ر
بــــا تحقیقــــی جامع به سرگذشــــت  اســــت، تاش دارد 

اســــماعیلیان پس از حمله مغول بپردازد.
عینــــی  وایت هــــای  ر از  تبعیــــت  بــــه  ایرانــــی  مورخــــان 
نابــــودی  جهانگشــــا«،  »تاریــــخ  در  جوینــــی  عطاملــــک 
کامل جامعه شــــیعه اســــماعیلی بــــا مرکزیت الموت را 
میادی/  ســــیزدهم  قرن  در  مغوالن  حملــــه  جریان  در 
کشــــید،  ویرانی  به  را  اســــام  جهــــان  که  هجــــری  هفتم 
ثبــــت کرده اند؛ در حالی که تحقیقات نشــــان می دهند 
اســــماعیلیان پس از حمله مغــــول، همچنان به حیات 
خــــود ادامه دادنــــد؛ ولــــی فعالیت های دائمــــی آنها در 

جنوب دریای خزر ناچیز شــــمرده شده است.
شــــکل  و  جوینــــی  گزارش هــــای  در  اغــــراق  و  تناقــــض 
 ، وایت مورخــــان دیگر بــــر اســــاس ر آنها  اصاح شــــده 
و  جغرافیایــــی  کتاب هــــای  محلــــی،  تواریــــخ  شــــواهد 
بــــه حضور دایمی اســــماعیلیان در این ناحیه  کتیبه ها 
وشــــنی اشاره دارند. این شــــواهد در قرن پانزدهم  به ر
میــــادی/ نهــــم هجری به وســــیله نصایح شــــاهرخی و 
هند  قــــاره  شــــبه  فرقه ای  ادبیات  در  موجــــود  مــــدارک 
آنها، المــــوت را مرکز مهم  تأیید می شــــوند و هــــر دوی 
اســــماعیلیان در دوره پــــس از حمله مغــــول می دانند 
آن جا فرســــتاده می شد.  که صدقات اســــماعیلیان به 
اســــام  اقامتگاه  را  الموت  هندی،  منابع  این،  بر  عاوه 

می دانند. اسماعیلی  امام  شاه، 
صادق)ع(،  امام  از  بعد  که  اســــت  فرقه   ای  اســــماعیلیه 
بن  محمد  نواده اش  یا  اســــماعیل  فرزندش  امامت  به 
اســــماعیل اعتقــــاد پیدا کردنــــد. این فرقــــه در مناطق 

گوناگون ماننــــد باطنیه،  و منابــــع مختلف به نام هــــای 
بــــه اعتبار اعتقــــاد آنان بــــر معانی باطنی متــــون دینی؛ 
تعلیمیــــه، بــــه خاطــــر اعتقاد اســــماعیلیان بــــر این که 
مطالــــب دینی باید به دســــت امام معصــــوم و داعیان 
وی تعلیــــم شــــود؛ ســــبعیه، بــــه اعتبار این کــــه یکی از 
وه های هفــــت امامی شــــیعیان بودند؛  عمده تریــــن گر
وی برخی  حشیشــــیه، ماحــــده و قرامطه به اعتبــــار پیر
از حمدان قرمــــط خوانده شــــده اند. این فرقه  آنــــان  از 
وه های مختلف تقســــیم بندی شــــده و در مناطق  به گر

بــــه فعالیت می پرداختند. مختلف جهان 
فرهنگ  و  تاریــــخ  در  اســــماعیلیان  نقــــش  و  فعالیــــت 
آثار مختلفی چــــه در ایران و چه  ایران ســــبب شــــده تا 
، به ایــــن موضوع اختصــــاص یابد.  در خــــارج از کشــــور
دوره  تاریخ  در  آنها  نقش  دربــــاره  متعددی  آثار  تاکنون 
بــــر جریان هــــای تاریخی  آنها  مغــــول و همچنیــــن تأثیر 
و فرهنگ ایران منتشــــر شــــده اســــت؛ هرچنــــد به نظر 
آن زمان  می رســــد به دلیل تبلیغات سوء حاکمیت در 
ؤیاپردازی هــــا و اغراق هایی که گاه درباره  و همچنیــــن ر
وایتی  ایــــن فرقــــه صورت گرفته اســــت، رســــیدن بــــه ر

مســــتند و متقن چندان در دسترس به نظر نرسد.
از جمله تازه ترین  کتاب »در جست وجوی رســــتگاری« 
ویرانی  نزارعلی  شــــفیق  کوشش  به  که  اســــت  آثار  این 
نوشــــته و با ترجمه زینب فرخی و سوفیا فرخی از سوی 
وانــــه بازار کتاب شــــده اســــت.  انتشــــارات امیرکبیــــر ر
اســــماعیلیان  سرگذشــــت  بــــه  تا  دارد  تــــاش  کتــــاب 
بپردازد.  آنهــــا  ظاهری  نابــــودی  و  مغول  حملــــه  از  پس 
آن  منابع  از  برخــــی  در  اگرچه  اســــت  معتقد  نویســــنده 
زمــــان ماننــــد تاریــــخ جهانگشــــای جوینــــی، از نابودی 
وه  کامــــل اســــماعیلیان یاد شــــده اســــت، اما ایــــن گر
از حمات مغول هــــا نیز ادامه و  را پس  فعالیت خــــود 

به مناطق دیگر گســــترش داده است.
اسامی،  مطالعات  مؤسســــه  مدیر  مینورسکی،  رابرت 
می نویسد:  شــــفیق  کتاب  درباره  گیل،  مک  دانشــــگاه 

شــــفیق ویرانــــی بــــه منظور تشــــریح ایــــن مســــئله که 
شــــیعیان اســــماعیلی در هنگام یورش مغول در قرن 
ســــیزدهم میادی / هفتــــم قمری چگونه جان ســــالم 
بــــه در بردند، طیف گســــترده ای از منابع بــــه زبان های 
مختلــــف جنوب و جنوب غرب آســــیا را به کار می گیرد. 
 
ً
از ایــــن منابع اطاعــــات تاریخی مفیــــدی را صرفا برخی 
بــــه صــــورت غیرمســــتقیم فراهــــم می کننــــد. در واقع، 
بزرگترین دستاورد ویرانی، شــــکافتن معنی مسئله ای 
است که حل نشــــدنی به نظر می رسید. در نتیجه، این 
ون میانه،  اثــــر در بازســــازی تاریخ اســــماعیلیان در قــــر

، دقیق و تکان دهنده اســــت. علمی، مؤثر
آســــانی، نویسنده »خلســــه و روشنگری:  همچنین علی 
ادبیات مذهبی اســــماعیلیان آسیای جنوبی«، نیز درباره 
، یک بازســــازی استادانه از  این اثر معتقد اســــت: این اثر
تاریخ اسماعیلیان ایران است، اقلیتی شیعی که در قرن 
سیزدهم میادی / هفتم قمری به دلیل شکنجه شدید 
بــــه ناچار مخفی شــــدند. در واقع، دســــتیابی به اطاعات 
قابل اعتمــــاد درمــــورد اســــماعیلیان به دلیــــل تخریب 
کتابخانه هــــا و همین طور لکه دار شــــدن شهرتشــــان به 
واســــطه تبلیغات خصمانه دشــــوار اســــت. اما شــــفیق 
ویرانــــی با تاش هــــای قابل ســــتایش و طاقت فرســــا از 
طریــــق بررســــی آرشــــیو و مطالعــــه دقیق منابــــع تاکنون 
ناشــــناخته، روایت های ســــنتی در مــــورد تاریخ جماعت 
اســــماعیلیان را به طرز قابل توجهی بازنگری کرده است. 
انتشــــارات امیرکبیر کتاب »در جست وجوی رستگاری« 
را در 411 صفحــــه و به قیمت 51 هزار تومان در دســــترس 

عاقه مندان قرار داده است.

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

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 می سازد تا گناهانش را پاک کند.

أمالی مفید، مجلس سوم، ح 7، ص 36

ِبِگل
هگمتانه، گروه فرهنگی: لهجه هر شــــهر و دیاری شــــیرینی و جذابیت های خاص 
خــــود را دارد. لهجه مردم همدان نیز از آن دســــته گویش هایی ســــت که بســــیار 
دلنشین و دوست داشتنی ست. لهجه مردم همدان میراث گرانبهائی است که 
از زبان های کهن ایرانی به یادگار مانده اســــت و کاربرد واژه های کهن در این لهجه 
بیانگر این موضوع اســــت. از ویژگی های دســــتوری گویــــش همدانی یکی همان 
ابتدا به کســــر کردن، به هنگام تلفظ واژه هاســــت. دیگری در حالت اضافٔه اسم ها 
به ضمایر متصل در مورد دوم و ســــوم شخص حرف آخر اسم مکسور می شود، و 
در مورد اول شــــخص حرف آخر اسم مضموم می شود، هنگام جمع بستن واژه ای 
با ها، اگر حرف یکی مانده به حرف آخر فتحه باشــــد تبدیل به کســــره می شــــود و 

بسیاری ویژگی های منحصر به فرد دیگر که مختص لهجه شیرین همدانیست.
در این بخش برخی اصطاحات همدانی که ممکن است گاه به فراموشی سپرده 

شده باشند معنی و ترجمه گشته است.
: دلقک بازی ِدرار

باف کردن: بلند کردن
بانگ: صدا

بانگ کردن: صدا کردن و دعوت کردن
ِبِگل: دراز بکش

همه دان

تصویر نادیده از یک 
بحران 10 ساله به روایت 

مستند »چرا سوریه؟«

»چرا  سینمایی  مســــتند  فرهنگی:  گروه  هگمتانه، 
کارگردانی وحید فراهانی با محوریت  ســــوریه؟« به 
روایتی متفاوت از بحران و جنگ ســــوریه ســــاخته 

است. شده 
این مستند ســــینمایی که به بیان چرایی اهمیت 
ســــوریه بــــرای کشــــورهای جهــــان می پــــردازد، در 
چهاردهمین جشــــنواره ســــینماحقیقت رونمایی 

شد. خواهد 
دریچه ای  از  روایتی اســــت  ســــوریه؟«  »چرا  مستند 
متفاوت به بحران و جنگ ســــوریه، کــــه تا به حال 
در رســــانه های بین المللی حرفی از آن بازگو نشده 
آن پرداخته شــــده اســــت. ایــــن فیلم  و کمتــــر به 
سوریه  اهمیت  چرایی  کشــــف  دنبال  به  مســــتند 
برای کشــــورهای جهان و نقش آنها در این بحران 

10 ساله می رود.
ســــوریه؟«  »چــــرا  ســــینمایی  مســــتند  کارگردانــــی 
را وحیــــد فراهانــــی برعهده داشــــته اســــت و برای 
ســــاخت ایــــن مســــتند چندین ســــفر به ســــوریه 
انجــــام شــــده اســــت و بــــا افــــراد مختلفــــی درباره 
زوایای مختلف بحران ده ســــاله سوریه در منطقه 
آمــــدن این بحران از  خاورمیانــــه و دالیل به وجود 

است. شده  صحبت  نادیده  زاویه ای 
 : :پژوهشگر ســــایر عوامل این مســــتند عبارتند از
وحیــــد فراهانــــی- روح اهلل بیگدلی، مدیــــر تولید: 
سید مجتبی حســــینی، تصویربردار هوایی: معین 
: وحیــــد فراهانی، نویســــنده:  احمــــدی، تدوینگــــر
مهــــدی نعمت الهی، گوینده انگلیســــی: حســــن 

توکلی.
مســــتند ســــینمایی »چرا ســــوریه؟« تهیه شده در 
ســــازمان هنری رسانه ای اوج اســــت و پیش بینی 
چهاردهمین  در  آن  نمایش  نخســــتین  می شــــود 

باشد. »سینماحقیقت«  جشنواره 

سینما
بازدید دکتر حاجی بابایی از فرهنگسرای نشاط


