ـﻮرد
ـﮏ ﮐﻮﻫﻨـ
ـﻪ ﯾـ
ـﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑـ
اﻣـ
ﺗﺮوﻣﺎﯾﯽ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻮﻧﺪ
ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺮﻓﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺼﺪوم ﺗﺮوﻣﺎﯾﯽ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﺎﻋﺖ
۱۲:۳۴دﻗﯿﻘﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ۲۱ﺧﺮدادﻣﺎه ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ زن ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺳﻪ رﻗﻤﯽ
 ۱۱۲ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده و ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای وی را
اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻌﺎون اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ از ﻫﻤﺮاه ﻣﺼﺪوم و اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﺎ
ﻣﻌﺎون اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ،ﺑﻪ ﺗﯿﻢ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﯿﺪان
ﻣﯿﺸﺎن ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﻼغ ﻻﻧﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﻠﻪ اﻟﻮﻧﺪ
ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﻤﻮده و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﻣﺼﺪوم اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﯿﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺬﮐﻮر اﻋﺰام
و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ ﻓﺮاز وﻧﺸﯿﺐ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﻼغ ﻻﻧﻪ و ﺗﺨﺖ ﻧﺎدر
ﺑﻪ ﻣﺼﺪوم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺼﺪوم دﭼﺎر ﺗﺮوﻣﺎ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻋﺮﻓﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،آﺗﻞ
ﺑﻨﺪی و ﺗﺜﺒﯿﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺼﺪوم ،او را ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل زﻣﯿﻨﯽ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﮑﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻮﻫﻨﻮردان وی را ﺗﺎ
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه دوم در دﺷﺖ ﻣﯿﺸﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻣﻌﺎون اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :از
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه دوم ﻓﺮد ﻣﺼﺪوم را ﺑﺎ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﮐﻤﮑﺪار ﺗﯿﻢ واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻪ
در ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه دوم ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺴﯿﺮ ﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮرﺟﺎده اﺿﻄﺮاری
ﮔﻨﺠﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل داده وﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

وی ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤﺎت اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺗﯿﻢ اﻣﺪادوﻧﺠﺎت ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺼﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯿﺪان
ﻣﯿﺸﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ و آﻣﺎده اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﺠــﺎت زن ﺑــﺎردار ﻋﺸــﺎﯾﺮی از
ﮐﻮهﻫﺎی ﮔﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎوﻧﺪ
ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺮﻓﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای زن ﺑﺎردار ﻋﺸﺎﯾﺮی ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در

ﺳﺎﻋﺖ ۱۹:۳۰ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﯽ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺎن ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری ﯾﮏ زن ﺑﺎردار ﻋﺸﺎﯾﺮ در
ﮐﻮﻫﻬﺎی ﮔﺮﯾﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪ.

ﻣﻌﺎون اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان اﻓﺰود:
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ و اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﺴﺌﻮل
ﻧﺠﺎت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﭘﻨﺞﻧﻔﺮه ﻣﺘﺸﮑﻞ از
اﻣﺪادﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔﺮﯾﻦ در
ﻧﻬﺎوﻧﺪ اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﺎ اﻋﻼم
اﻣﺪاد و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ در ارﺗﻔﺎع  ۱۸۰۰ﻣﺘﺮی
ﮐﻮه ﮔﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪه و وﺿﻌﯿﺖ زن
ﺑﺎردار ﻋﺸﺎﯾﺮ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ.

ﻋﺮﻓﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ اداﻣﻪ داد :در ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ زن
 ۲۸ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎرداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دوری از ﺷﻬﺮ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ
ﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دارد.

ﻣﻌﺎون اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﮔﻔﺖ :ﻧﺠﺎﺗﮕﺮان ﺑﻌﺪ
از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت  ۴ﺳﺎﻋﺘﻪ
ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ وی را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﮑﺖ ود ﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﺪادی ﺑﻪ
داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺎ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ
ﻋﻠﯿﻤﺮادﯾﺎن ﻧﻬﺎوﻧﺪ اﻋﺰام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﻫﻼلاﺣﻤﺮ

ﺑﻪ

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ از زﺣﻤﺎت ﻣﺴﺌﻮل اﻣﺪاد وﺗﯿﻢ ﭘﻨﺞ
ﻧﻔﺮه اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﮔﺮﯾﻦ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :زن ﺑﺎردار ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻠﯿﻤﺮادﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و ﺣﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ وی ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﻋﺖ  ۲۳:۳۰ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ.

ـﯽﮔﺮی و
ـﺎی ﻣﺮﺑـ
ـﺰاری دورهﻫـ
ﺑﺮﮔـ
ـﺘﺎن
ـﺪی در اﺳـ
ـﻪ ۳ﮐﺒـ
داوری درﺟـ
ﻫﻤﺪان
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻮﺳﻮی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻫﻤﯿﺖ
وﺟﻮد ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﮐﺎرآزﻣﻮده و ﺑﺎ داﻧﺶ در ﮐﻨﺎر ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﺮوزه ﻣﺮﺑﯿﺎن از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای
در ﺗﯿﻢﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﮐﺒﺪی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان اﻓﺰود :ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ در ﺟﺬب و
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دارم و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﺗﺐ داﻧﺶ
ﺧﻮد را ﺑﻪ روز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﮐﺒﺪی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :از زﻣﺎن ﺷﯿﻮع
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی ورزﺷﯽ اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اداﻣﻪ داد و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺑﺮای ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.

ﻣﻮﺳﻮی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﺧﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺬاب ورزﺷﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ
و آﻣﺎدﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﺪ.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﮐﺒﺪی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ در
اﺳﺘﺎن ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در اﯾﻦ
اﯾﺎم ﻫﯿﺌﺖ ﮐﺒﺪی ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی و داوری درﺟﻪ ۳
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺎﻧﻮان در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اداﻣﻪ داد:
ﺑﺎﻧﻮان از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدان ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﺘﺨﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻣﻮﺳﻮی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن و اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ آﻧﻬﺎ
اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺘﺨﺎرات ورزﺷﯽ اﯾﺮان در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻮان ورزﺷﮑﺎر و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺴﺐ ﻣﯽ
ﮔﺮدد.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﮐﺒﺪی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﮐﺒﺪی
ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﻮان در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﺌﺖ ﮐﺒﺪی ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی و داوری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺠﺎزی و داﻧﺶ اﻓﺰاﯾﯽ و…
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دوره ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی و داوری درﺟﻪ  ۳ﺑﺎﻧﻮان و
آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻪ زودی در ﻫﻤﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در
اﯾﻦ دوره و آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﮐﺒﺪی
اﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻫﺎی اﻋﻼﻣﯽ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زودﻫﻨﮕﺎم در ﻓﻀﺎیﻣﺠﺎزی
ــﺎت
ــﺎرز ﺗﺨﻠﻔـ
ــﺎدﯾﻖ ﺑـ
از ﻣﺼـ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺴﮕﺮی در ﮔﻔﺖﮔﻮ ﺑﺒﺎ ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻮﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻧﻬﺎﺋﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺎن دورﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و
روﺳﺘﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ در زﻣﺎن ﺧﻮد اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد ﻟﺬا ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و ﻫﻮاداران آﻧﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻧﺎل و ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﻮد و ﺑﻌﻨﻮان
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﺎرج از ﻣﻮﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﺮد اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﺗﺄﮐﯿﺪات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در
ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ادﻣﯿﻦﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎﻧﺎل و ﮔﺮوهﻫﺎ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زودﻫﻨﮕﺎم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

وی ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪاری و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ را ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی
ﭘﯿﺸﮕﯿـﺮی از ﺟﺮاﺋـﻢ اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ داﻧﺴـﺖ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﮐـﺮد :ﻧﺎﻣﺰدﻫـﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﮕﻮ ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪاری ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دﻋﻮت اﺳﮑﯿﺖﺑﺎز ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﺑﻪ اردوی
ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﺳﮑﯿﺖ روی ﯾﺦ
ﻣﻬﺪی ﻣﺠﯿﺪی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :از ﺳﻮی
ﻓﺪراﺳﯿﻮن 32ﻧﻔﺮ ورزﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ اردوی ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﺳﮑﯿﺖ روی
ﯾﺦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﯾﮏ ورزﺷﮑﺎر از ﻫﻤﺪان اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت اﺳﮑﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻓﺪراﺳﯿﻮن
اﺳﮑﯿﺖ ،اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﺒﯽ ورزﺷﮑﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از
اردو دﻋﻮت ﺷﺪه و وی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎن از روز 30
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ.

وی ﺧﻄﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ اردوی ﺗﯿﻢ اﺳﮑﯿﺖ روی ﯾﺦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ﮐﺸﻮر از روز  30اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ 31ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در
ﭘﯿﺴﺖ اﺳﮑﯿﺖ رو ﯾﺦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﺒﯽ
اﺳﮑﯿﺖ ﺑﺎز ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺪت،
ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺎدرﻓﻨﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

ـﺎل در
ـﯽ ﻓﻮﺗﺒـ
ـﺎﻧﯽ ﻣﯿﻨـ
ورزش ﺟﻬـ
ﻫﻤﺪان ﻓﻌﺎل ﺷﺪ
ﻣﯿﺜﻢ ﻧﺎﺻﺮﻧﮋاد در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﻣﯿﻨﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﺰو رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه
زﻣﯿﻦ  ،دروازه ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺖ.

رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﯿﻨﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﻤﺪان اﻓﺰود :اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ در زﻣﯿﻦ ﭼﻤﻦ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  30*50اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯿﻨﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل در  2ﻧﯿﻤﻪ  25دﻗﯿﻘﻪ ای اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﭼﻬﺎر داور ﻗﻀﺎوت آن را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻧﺎﺻﺮﻧﮋاد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﺿﺮﺑﺎت ﮐﺮﻧﺮ،
اوت ،ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ،ﮐﺎرت زرد و ﻗﺮﻣﺰ ،ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺧﺎﻟﻘﯽ ،وﻗﺖ اﺿﺎﻓﯽ و
ﺿﺮﺑﺎت ﭘﻨﺎﻟﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺖ.

رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﯿﻨﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﻤﺪان ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﻪ زودی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﯿﻨﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﻤﺪان را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ

ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﻟﯿﮓ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻻزم را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﻨﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف ﻣﺎ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.

ﻧﺎﺻﺮﻧﮋاد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز در اﺑﺘﺪای راه ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﻮوﻻن
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯿﻨﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﺎن اﻣﺮوز ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺮﺗﻀﯽ ﮐﻮﮐﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.

رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﯿﻨﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﻤﺪان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﻈﺮی
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن ،رﺿﺎ اردوﯾﺎن رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﻮروزی
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﻮزش ،ﯾﻌﻘﻮب اﻧﺼﺎری رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﻣﻬﺪی رﻧﺠﺒﺮ
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﺎرا ﻣﺨﺪوﻣﯽ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺠﺘﺒﯽ
رﻧﺠﺒﺮ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺎﺻﺮﻧﮋاد اﻓﺰود :ﺑﻪ زودی روﺳﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ،
داوران و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮﺧﯽ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در دوره ﻫﺎی ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی و داوری ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ.

ﻫﯿـﭻ ﻣﺠـﻮز ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑـﺮای ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ
در ﺣــﻮزه ارز دﯾﺠﯿﺘــﺎل وﺟــﻮد
ﻧﺪارد
ﻋﺒﺎس ﻧﺠﻔﯽ ،در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ،ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺐ ﺧﺮﯾﺪ
ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﺋﯿﻦ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﺋﯿﻦ ﯾﮏ رﻣﺰ ارز ﯾﺎ ﺑﻘﻮل ﻋﻮام ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮑﻨﺎس ﯾﮏ ﭘﻮل ﭼﺎﭘﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﭻ دوﻟﺖ ،ﻧﻬﺎد ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻨﺘﺮل و
ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و در واﻗﻊ ﻣﺒﺎدﻻت ﺧﻮد اﺷﺨﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﻞ اﺳﺘﺎن
ﻫﻤﺪان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺮان از ﯾﮏ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺤﺚ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
اﻓﺰود :اﺑﻬﺎﻣﺎت زﯾﺎدی در ﺧﺼﻮص ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد
دارد.

وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :زﯾﺮا ﻫﯿﭻ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ اﯾﺮاداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻣﺒﺎدﻻت وارد ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت از ﺳﻮی دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻘﻞ و
اﻧﺘﻘﺎﻻت و آﺛﺎر ﺗﺒﻌﺎت آن ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻧﻈﺎرﺗﯽ دﻗﯿﻖ و ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮدن
زواﯾﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺒﺎدﻻت؛ دوﻟﺖﻫﺎ ﭼﻨﺪان از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻨﻮز ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮ
ﻇﻬﻮر ﺑﻮدن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺠﻔﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ وﺟﻮد اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪد ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل)ﺑﯿﺖ ﮐﻮﺋﯿﻦ(،
اﺧﯿﺮأ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زﯾﺎدی در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻣﺒﺎدﻻت ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻋﺪهای زﯾﺎدی ﻣﺸﻐﻮل داد و ﺳﺘﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﻞ اﺳﺘﺎن
ﻫﻤﺪان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻧﺪارﯾﻢ و ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در اﯾﻦ ﺣﻮزه را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :در ﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎﺋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﻮزه ارز
دﯾﺠﯿﺘﺎل از ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺒﺤﺚ
ﺣﺮﻣﺖ ﯾﺎ اﺣﺘﯿﺎط در ﺗﺮک آن و ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻔﯽ ﺿﺮر را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻔﺎف و ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺒﻬﻢ و ﻣﺠﻤﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻋﺒﻪ اﯾﺠﺎد ﺿﺮر ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ﻧﺠﻔﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﯿﺖﮐﻮﺋﯿﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر روﺷﻦ ،ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﮐﺜﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻘﻠﯿﺪ ،دارای
اﺷﮑﺎل ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه
ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ اﺷﮑﺎﻻت وارده ﺑﻪ آن ،ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدد.

ﺑﺎ

اﯾﺠﺎد

ﺳﺎﺧﺘﺎری

ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﻞ اﺳﺘﺎن
ﻫﻤﺪان اﻓﺰود :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،ﻣﺪﯾﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ
اﺑﻌﺎد و زواﯾﺎﯾﯽ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻓﺮدی ،اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﺮادات اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ آن رﻓﻊ و ﺳﺎزوﮐﺎر ﻧﻈﺎرﺗﯽ-ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای
ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺮای آن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮدﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدد.

وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص و ﻣﺸﺨﺺ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﺋﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻤﻮﻣﺎت ﺟﺰاﯾﯽ اﮔﺮ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺎ ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد ﺑﺎ اﻏﻔﺎل ،اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات دروﻏﯿﻦ و
اﻣﯿﺪوارﮐﺮدن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ او را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وارد اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺷﻮد ﺳﭙﺲ اﻣﻮال ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را رﺑﻮده و از وی ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ارﺗﺸﺎد ،اﺧﺘﻼس و ﮐﻼﻫﺒﺮداری
ﻣﺼﻮب  1367ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ.

ﻧﺠﻔﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دادهﻫﺎی ﻓﺮد در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻣﻮرد ﺳﺮﻗﺖ واﻗﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪ ای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ
و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺟﺮم آﻣﻮزش و
ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻻزم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﺷﻮد.

ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﻞ اﺳﺘﺎن
ﻫﻤﺪان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در دﻫﻪﻫﺎی
ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮدم را ﺟﺬب و ﺑﺤﺮانﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺎدی رادر ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ،اداﻣﻪ
داد :دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و دﻗﺖ وﯾﮋه
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه دوراﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ و در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ورود ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻼح ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎری
دﻗﯿﻖ ،روﺷﻦ و ﺑﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد ،در ﻏﯿﺮ
اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺷﻮﻧﺪ.

وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺪﮔﺬاریﻫﺎی ﻏﻠﻂ و
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ؛ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎر روﺷﻦ و دﻗﯿﻖ ﺗﺪوﯾﻦ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ و
در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮر ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد.

ـﻆ
ـﺎﻣﻪ و ﺣﻔـ
ـﻮق ﻋـ
ـﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘـ
ﺻـ
ﺑﯿﺖاﻟﻤــﺎل از وﻇﯿﻔــﻪ ذاﺗــﯽ
ﻗﻮهﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی ﻣﺼﻄﻔﻮی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ،در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻧﻈﺎرت و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ در ﺳﺎل  ،99اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ و ﺣﻔﻆ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﯾﮑﯽ از وﻇﯿﻔﻪ ذاﺗﯽ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﮕﺎه ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ از اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻮن
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اراﺿﯽ زارﻋﯽ ،ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
اﻧﻔﺎل و اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و
دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺑﻼغ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﮐﺎرﮔﺮوه ﻧﻈﺎرت و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎن از ﺳﻮی دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺟﺪﯾﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اواﻣﺮ ﺻﺎدره ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻫﻤﺪان در ﻧﻈﺎرت و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ
اﻓﺰود :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻮزه ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در اﺳﺘﺎن از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮرد
ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی زﯾﺎدی ﮔﺮدﯾﺪ و در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه  ۲ﻣﺎده  ۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ زارﻋﯽ و ﺑﺎغﻫﺎ ۶
ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل و  ۳ﺟﻠﺴﻪ در ﺧﺼﻮص ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﻧﻬﺎدﻫـﺎ ،ارﮔﺎنﻫـﺎ ،ﻣﺘﻮﻟﯿـﺎن ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص اﺳـﺘﺎﻧﺪاری،
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
ﻣﺠﺎز در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺮﯾﺠﺎن ،ﺟﺎده ﭼﺸﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﺎغﻫﺎ ﺑﺎزﯾﺪﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ.

اداره راه و
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
ﯾﺎ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮ
ﺑﺎغ ﮔﯿﻼس از

وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻔﺮﯾﺠﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
 ۵۰ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺼﺮف واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺻﺎدر و ﭘﺮوﻧﺪهای در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده  ۵۴ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و در
ﺣﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺤﺚ ﺑﺎغ ﮔﯿﻼس ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارﺷﺎت اﺣﺘﻤﺎﻻ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۸ﻫﮑﺘﺎر از آن ،ﺟﺰء اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ ﮔﺰارش ﺑﺎﯾﺪ
از ﺗﺼﺮف اﺷﺨﺎص ﺧﺎرج ﮔﺮدد.

ﻣﺼﻄﻔﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ و ﺑﺎغﻫﺎ در
داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ در ﻗﺎﺳﻢآﺑﺎد و ﻋﻠﯽآﺑﺎد ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:
در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮی اراﺿﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎﻏﯽ و ﮐﺸﺎورزی دارﻧﺪ
ﻣﺜﻞ ﯾِﮑﺎﻧﻪ ،ﮐ ُﻨﺠﯿﻨﻪ ،ﭘﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ ،اﯾﻮَک ،ﺣﺎﺟﯽآﺑﺎد ،ﻣﺮاد ﺑﻼﻏﯽ و
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻫﻤﺪان ﻣﺎﻧﻨﺪ دره ﻣﺮاد ﺑﯿﮓ و ﺣﯿﺪره ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺎرﺑﺮی را از ﻗﺒﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪهای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺼﻮر
ادارات ،ﺗﺸﮑﯿﻞ و در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻫﻤﺪان در ﻧﻈﺎرت و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ
اﺑﺮاز ﮐﺮد :ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺼﺮﻓﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺿﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﺑﺴﺘﺮ
ـﺐ
ـﻒ و ﺗﺨﺮﯾـ
ـﺘﻮرات ﺗﻮﻗـ
ـﺎﻧﻮن دﺳـ
ـﺎﺑﻖ ﻗـ
ـﻪ ﻣﻄـ
ـﺪ ﮐـ
ـﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷـ
رودﺧﺎﻧﻪﻫـ
ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎی در ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع در
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان  155/8ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ اﻋﺎده 18 ،ﻣﻮرد ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎ 2200 ،ﻣﺘﺮ
رﻓﻊ ﺗﺼﺮف از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ۲۸
ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ و  ۱۱۳ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

وی اﻧﺴﺪاد ﭼﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ،ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را از دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ
داﻧﺴﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع در اﺑﺘﺪا ﺟﺎده ﺑﯿﺠﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
دﻓﻦ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪور دﺳﺘﻮرات ﻻزم اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﺼﻄﻔﻮی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺟﺎده ﺗﻬﺮان ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ و
ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮشﻧﻮش و ﭘﮕﺎه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ آن اداره آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
را ﮐﺎﻧﺎلﮐﺸﯽ ﮐﺮده و ﻓﺎﺿﻼب آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﻫﻢ از آﻟﻮدﮔﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻮرﻗﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.

ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻫﻤﺪان در ﻧﻈﺎرت و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ
اداﻣﻪ داد :در ﺑﺤﺚ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزدﯾﺪ
ﻣﯿﺪاﻧﯽ از ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺣﺪاث و ﻧﺼﺐ ﺳﺎزه و
ﻓﯿﻠﺘﺮ در دودﮐﺶ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮراﺗﯽ در ﺧﺼﻮص رﻓﻊ
آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺮم ﺷﻬﺒﺎز و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ
زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ آن را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و درﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ،
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﻄﺐﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎص ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﻠﺰم ﺷﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ را اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﭘﺲ از دﭘﻮ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮازﯾﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻣﺤﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺐﻫﺎ ﺧﺎﻃﯽ اﻋﻼم ﺟﺮم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺼﻄﻔﻮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺤﺚ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺮاثﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺣﺎل ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺳﺘﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ
ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ و دﺳﺘﻮرات ﻻزم ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،اذﻋﺎن ﮐﺮد :در ﻃﯽ اﯾﻦ
ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺮج ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﺪان در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﺮودﮔﺎه،
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اداره ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن در راﺳﺘﺎی
ﺣﻔﻆ و ﺗﺮﻣﯿﻢ آن اﻗﺪام ﮐﺮده و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ
آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﺟﺮم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻫﻤﺪان در ﻧﻈﺎرت و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ
اﻓﺰود :در ﺧﺼﻮص ﻧﺎﻧﻮاﺋﯽﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽﭘﺰ ،دﻻلﻫﺎی و ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن آرد ﺑﺮرﺳﯽ
و ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮاﺋﯽﻫﺎ ﭘﻠﻤﭗ
ﮔﺮدﯾﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن دﻻﻻن
آرد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص در ﺣﺎل اﺟﺮاء
اﺳﺖ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎمآور ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﮔﻔﺖ:
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﻨﺒﺎره ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻋﻠﻞ
ـﺪﯾﺮﯾﺖ
ـﻦ ﻣـ
ـﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿـ
ـﯽ ﮔﺮدﯾـ
ـﺪان ﺑﺮررﺳـ
ـﮑﻦ در ﻫﻤـ
ـﺖ ﻣﺴـ
ـﺶ ﻗﯿﻤـ
اﻓﺰاﯾـ

اﻧﺒﻮهﺳﺎزان و ﻣﺸﺎوران اﻣﻼکﻫﺎ ،ﭘﻠﻤﭗ ﻣﺸﺎوران اﻣﻼک ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ،اﺧﺬ
ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﯾﯽ ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت
ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اراﺿﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ
ﻣﺴﮑﻦ در اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺼﻄﻔﻮی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻧﺒﺎر ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ،
ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻓﺰاﯾﺶ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﺎرکﻫﺎ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ
در ﻣﯿﺪان ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ،ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﻮﻗﯿﻒ آﻓﺮودﺳﻮاران ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ
اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ،ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای
ﻣﯽﺗﻮان از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻈﺎرت و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد.

دوره ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی درﺟﻪ  cﻓﻮﺗﺒﺎل در
ﻫﻤﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﻋﺒﺎس ﺻﻮﻓﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری
ﮐﻼس ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی درﺟﻪ  cدر ﻫﻤﺪان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﯾﮏ دوره ﮐﻼس ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی
درﺟﻪ  cآﺳﯿﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  24ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه از  27ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در ﻫﻤﺪان آﻏﺎز
ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :روز ﮔﺬﺷﺘﻪ  8اﺳﻔﻨﺪ در ﭘﺎﯾﺎن دوره آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ از ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﻀﻮر در دوره ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻧﻔﺮات ﺣﺎﺿﺮ در

دوره ﺻﺎدر ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ اﯾﻦ دوره ﮔﻔﺖ:
ﻣﺪرس اﯾﻦ دوره ﺑﺎﺑﮏ ﺻﻤﺪﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺪرﺳﯽ ﻋﻠﯽ ﺿﻤﯿﺮی و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت
ﺑﻬﺮوز ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺻﻮﻓﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ دوره از اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﻧﯿﺰ ﻧﻔﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺳﻄﺢ دوره ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻔﺮات
ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﻟﯿﮓﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻌﺪود اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﺰاری
دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺶرو ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اوﻟﯿﻦ دوه ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی
در ﮐﺸﻮر در اﯾﺎم ﮐﺮوﻧﺎ در ﻫﻤﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را
اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﯾﺎم دورهﻫﺎی ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی و داوری ﺑﺪون وﻗﻔﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش
ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ داوری و ﻣﺮﺑﯿﮕﺮی ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﻢ.
ﺻﻮﻓﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻟﯿﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻮز ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎل
و ﻓﻮﺗﺴﺎل اﺳﺘﺎن را از ﺳﺘﺎد ﮐﺮوﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎرم ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﺎن ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و از  10اﺳﻔﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺎرت ﻟﯿﮓ دﺳﺘﻪ ﯾﮏ ﻓﻮﺗﺒﺎل
اﺳﺘﺎن زده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﮐﻼس ارﺗﻘﺎ داوری درﺟﻪ  ۲ﻓﻮﺗﺒﺎل
در ﻫﻤﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﻬﺪی اﻟﻮﻧﺪی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس ارﺗﻘﺎ داوری در ﻫﻤﺪان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ داوری
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﯾﮏ دوره ﮐﻼس داوری درﺟﻪ  2از  13اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در ﻫﻤﺪان
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮﭼﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ
داوری اﺳﺘﺎن را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ دﭘﺎرﺗﻤﺎن داوری ﻫﯿﺌﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دورب
داوری ﻓﻮﺗﺴﺎل ﮔﻔﺖ :در رﺷﺘﻪ ﻓﻮﺗﺴﺎل ﻧﯿﺰ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ دوره
داوری درﺟﻪ  2ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
اﻟﻮﻧﺪی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ دوره از ﮐﻼسﻫﺎ از  6اﺳﻔﻨﺪ ﻟﻐﺎﯾﺖ 8
اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  20داور آﻗﺎﯾﺎن و ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﺮﻣﺰ ﻣﺸﻔﻖ
ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان از ﻧﻈﺮ داوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﻗﻄﺐﻫﺎی داوری ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺣﻀﻮر  3داور ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل
در ﻫﻤﺪان ﺑﯿﮋن و ﭘﯿﺎم ﺣﯿﺪری و ﺑﻬﺎره ﺳﯿﻔﯽ در ﯾﮏ اﺳﺘﺎن در ﮐﺸﻮر
ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪارد.
رﺋﯿﺲ دﭘﺎرﺗﻤﺎن داوری ﻫﯿﺌﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﺣﺎل
داوران ﻣﺎ در ﻟﯿﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ ﺳﻄﺢ داوری اﺳﺘﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ.

