
حسیـن قراباغــی 
 رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری 

شورای اسالمی شهر همدان

حسن انتصاب جنابعالی به عنوان مدیرکل دفتر جذب و حمایت 
تبریک و شادباش عرض  را  از سرمایه گذاری استانداری همدان 

می نمایم.
گردشگری در  امید است در زمینه های اقتصادی، سرمایه گذاری و 
حوزه مدیریت شهری شاهد ارتباط بیشتر با نمایندگان مردم در 

پارلمان شهری باشیم.

قای محمود ملکیان جناب آ

روابط عمومی
 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان

شــرکت  عمومــی  روابــط  مدیــر  عنــوان  بــه  جنابعالــی  انتصــاب 

نمایشــگاه های بین المللــی همــدان را تبریــک و تهنیــت عــرض 

. ییــم می نما

برایتان از درگاه احدیت توفیق روز افزون مسئلت داریم.

قای جناب آ

روانبـــخش  بشیـــر 

کشاورزی  هفته جهاد 
بر تالشگران عرصه تالش و سازندگی

مبارک باد
روزنامه هگمتانه

ســال  هــای  سیاســت  راســتای  در  رســاند،  مــی  اطــاع  بــه  بدینوســیله 

جهش تولیــد و بمنظــور تســهیل و تســریع در فرآیند صــدور پروانه های 

ج نهــادن بــه خدمــات مهندســین گرامــی و در راســتای  ســاختمانی و ار

قانون رفــع موانع تولیــد و ارتقای مالی کشــور بــا توجه بــه هماهنگی های 

بعمــل آمــده از تاریــخ 99/3/24 کنترل نقشــه های معمــاری در گروه های 

ســاختمانی )الف و ب( بــا کاربری مســکونی از فرآیند صــدور پروانه حذف 

و مســئولیت تهیه و انطباق نقشــه ها با مقررات ملی ساختمان و ضوابط 

شهرســازی و معماری بر عهده مهندسین طراح معماری خواهد بود.

تــی نیــز گــروه هــای ســاختمانی )ج و د( از   الزم بــه ذکــر اســت در ماه های آ

روند کنترل نقشه های معماری حذف خواهد گردید.

همدان شهرداری 
معاونت شهرســازی و معماری

توجه مهندسین  قابل 
 طراح معماری 
 و مالکین متقاضی
 اخذ پروانه ساختمانی

22

حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس:

ردیف بودجه ملی ویژه 
سد اکباتان درنظر گرفته شد

صنایع دستی همدان
دارای 11 نشان 
اصالت یونسکو
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برگـــزیده ها

29 درصد اشتغال همدان 
زی در حوزه کشاور

با مساعدت شهردار همدان

اختتامیه پنجمین دوره المپیاد 
زشی محالت همدان ور

 برگزار می شود

یالی کمک 13 میلیارد ر
خیران سالمت به بیماران 

سخت درمان همدان

توسعه 5 هکتاری شرکت 
ویی »فاران شیمی«   دار

تویسرکان

طی سال گذشته رقم خورد؛

خسارت باالی آتش
 به منابع طبیعی کبودرآهنگ

ورخانه ای خواستار شد: زش ز وز فرهنگ پهلوانی و ور شهردار همدان در مراسم ر

استمرار فرهنگ پهلوانی در ورزش همدان
6

8

عکس :  محمد اکبری

آبرسانی سیار به عشایر مستقر
 در دشت های همدان

مدیر امور عشایری استان همدان با بیان اینکه در حال حاضر عشایر در مراتع 
استان مستقر هستند، گفت: در مراتع آب و چشــمه وجود دارد و عشایر مشکل 

آب ندارند اما در دشت ها با مشکل آب مواجه هستند.
 حسین محمدی با اشاره به اینکه عشایر در 72 سامانه عرفی استان مستقر 
هســتند، اظهار کرد: معمواًل عشــایر به مدت یک تا ســه ماه در مراتع قشالقی 
استان همدان مستقر می شوند و بعد از آن برای حفظ ظرفیت مراتع به دشت ها 
و پایین دســت کوچ کرده و از زمین های کشــاورزی برای چرای دام های خود 

استفاده می کنند.

صفحه 2

عضو کمیته اپیدمیولوژی کرونا:
اوج اول کرونا را گذراندیم

انتظار افزایش مبتالیان به بیش از 15 میلیون نفر

عضو کمیته اپیدمیولوژی کرونا گفت: مسیر انتقال ویروس در تابستان 
قطعا ادامه خواهد داشــت و انتظار داریم اگر این مسیر ادامه داشته باشد 

درصد مبتالیان از 15 میلیون نفر نیز باالتر برود.

صفحه 3

معاون عمرانی استاندار همدان تأکید کرد:

انتقال صنایع آالینده به شهرک های تخصصی

ورخانه در استان همدان فعالیت بیش از 20 ز
28 نشان رنگارنگ رهاورد پهلوانان همدانی

صفحه 6

موضع نامعلوم عربستان در حج تمتع
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس ســازمان حج و 
زیارت با اشــاره به اینکه کمتر از یک ماه به برگزاری حج 
آینده باقیمانده اما همچنان موضع عربســتان رســمًا 
اعالم نشده اســت، گفت: برای بررســی وضعیت حج 
پیش رو درخواست شده اســت که جلسه شورای عالی 

حج تشکیل شود.
به گزارش هگمتانه، علیرضا رشــیدیان در نشســت 
شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری 
و ســازمان حج و زیارت که به ریاســت حجت االســالم 
والمســلمین ســید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه 
در امور حج و زیارت تشکیل شــد، اظهار کرد: در جلسه 
شورای عالی حج، احتماالت و سناریوهای مختلف درباره 

حج آینده مطرح خواهد شد.
وی با اشــاره بــه اینکه امــور اجرایی حــج از جمله 
ثبت نام و معاینات زائران و ســازماندهی کاروان ها طبق 
روال گذشته پیگیری شده است، گفت: عربستان حتی 

اگر ظرف روزهای آینده اعالم کند بــرای پذیرش زائران 
مشــکلی ندارد آمادگی برای اعزام حجاج به ســرزمین 

وحی در داخل کشور وجود دارد.
در این جلســه، اکبــر رضایی؛ سرپرســت معاونت 
حج و عمره ســازمان حج و زیارت و سید علی مرعشی 
سرپرست مرکز پزشــکی حج و زیارت از روند اقدامات 
صورت گرفتــه در حوزه هــای اجرایی و پزشــکی حج 

گزارش دادند.
سرپرســت مرکز پزشــکی حــج و زیــارت گفت: 
بــا اســتفاده از کارشناســان خبــره وزارت بهداشــت 
دستورالعمل های بهداشــتی برای بخش های مختلف 

تهیه شده است.
در ادامه این جلســه، نماینده ولی فقیه در امور حج 
و زیارت با اشاره به اینکه به همت گروه فقه پژوهشکده 
حج و زیارت، در حضور اعضای استفتائات دفاتر مراجع 
عظام تقلید مســائل نو پدید در حج با شرایط خاص در 

قالب 14 سؤال استفتاء شــده است، گفت: این سؤاالت 
برای دفتر مقام معظم رهبری هم ارســال شده است تا 

زائران بتوانند از فتوا و نظر مرجع تقلید خود مطلع شوند.
وی تأکیــد کــرد: در صــورت اعالم رســمی موضع 
عربســتان، مجموعه حج و زیارت با ستاد ملی مبارزه با 

کرونا، در موضوع حج آینده اقدام خواهد کرد.
در پایان این جلســه، محمد آزاد؛ سرپرست معاونت 
امور عتبات عالیات ســازمان حج و زیــارت در خصوص 
وضعیت شیوع کرونا در شــهرهای زیارتی عراق و سوریه 
و پیگیری های صورت گرفته برای تهیه شــیوه نامه های 
بهداشتی در حوزه اعزام زائران کشورمان و پذیرش زائران 

خارجی گزارش داد.
وی گفت: این شــیوه نامه  ها از طریــق وزارت امور 
خارجه کشورمان در اختیار طرف های عراقی و سوری قرار 
خواهد گرفت تا در شرایط فروکش کردن کرونا با موافقت 

طرف های مقابل اعزام زائران مجددًا از سرگرفته شود.
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رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان همدان:

افزایش قیمت برنج و قند
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس اداره نظارت 
و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان گفت: در روزهای آینده نرخ مصوب انواع 

برنج و قند و شکر اعالم می شود.
به گزارش هگمتانه، داریوش صفاری اظهار کرد: 
ارز دولتی واردات برنج حذف شده و این امر سبب 
افزایش قیمت برنج خارجی شده تا جایی که برنج 

هندی 14 هزار تومان قیمت خورده است.
وی گفت: هنوز قیمتی بــرای برنج هندی ابالغ 
نشــده اما حذف ارز دولتی در برنج وارداتی سبب 
تغییر قیمت هر کیلو برنج هنــدی از 8 هزار به 14 

هزار تومان شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر کیسه 
10 کیلویی برنج هندی 140 هزار و برنج پاکســتانی 
160 هزار تومان شــده اســت، ابراز کرد: در روزهای 

آینده نرخ مصوب انواع برنج اعالم می شود.
رئیس اداره نظارت و بازرســی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همدان در بخش دیگری از 
افزایش قیمت شــکر خبر داد و گفت: قیمت شکر 
فله ای در کارخانه 6 هزار و 300 تومان اســت اما نرخ 
آن برای مصرف کننده حداکثر کیلویی 7 هزار تومان 

خواهد بود.
صفاری افزود: نوع دیگری از شــکر نیز مربوط 
به شکر وارداتی اســت که آن هم با ارز نیمایی وارد 

می شود و نرخ آن هم تابع ارز نیمایی است.
وی با تأکید بر اینکه در دو تا سه روز آینده قیمت 
دقیق و مصوب قند و شکر اعالم می شود، اظهار کرد: 
در حال حاضر قیمت هر بسته قند 5 کیلویی نیز 42 

هزار و 500 تومان است.
رئیس اداره نظارت و بازرســی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان همدان در گفتگو با تسنیم، 
به قیمت هر کیلو گوشت قرمز منجمد در بازار اشاره 
کرد و گفت: هر کیلو گوشت منجمد با قیمت 55 تا 

60 هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود.

29 درصد اشتغال همدان 
در حوزه کشاورزی

هگمتانه، گــروه خبر همدان: رئیس ســازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان همدان گفــت: بخش 
کشاورزی 29 درصد اشــتغال و 25 درصد ارزش 
افزوده فعالیت های اقتصادی اســتان را به خود 

اختصاص داده است.
به گــزارش هگمتانــه، منصــور رضوانی جالل 
بر اهمیت بخش کشــاورزی در ایجاد اشتغال و 
توسعه اســتان همدان تأکید و اظهار کرد: استان 
همــدان یکــی از قطب های کشــاورزی کشــور 
محسوب می شود و با وجود داشــتن 2.1 درصد 
از وســعت کشــور، 4.4 درصد از تولیدات بخش 

کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.
رضوانــی جالل بیــان کــرد: تقویــت بخش 
کشاورزی راهی مطمئن در راستای ایجاد اشتغال 

و توسعه استان همدان است.
وی اضافه کــرد: بخش کشــاورزی 29 درصد 
اشــتغال و 25 درصد ارزش افزوده فعالیت های 

اقتصادی استان را به خود اختصاص داده است.
رضوانــی جــالل افــزود: همچنیــن بخش 
کشاورزی اســتان همدان 5.4 درصد از تولیدات 
و 4.3 درصد از ارزش افزوده بخش کشــاورزی 

کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در استان 
همدان دارای 117 هزار بهره بردار است، یادآور شد: 
692 هزار هکتار از اراضی کشــاورزی این اســتان 

زیرکشت محصوالت زراعی و باغی است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان 
با بیان اینکــه 293 هزار هکتار از اراضی اســتان 
آیش اســت، ادامه داد: ســاالنه نزدیک به 9.4 
میلیون تن انــواع محصوالت کشــاورزی در این 

استان تولید می شود.
وی بر جایگاه مهم همدان در تولید محصوالت 
اساســی زراعی، باغی و دام و طیـــــور در کشور 
تأکید کرد و گفت: همدان دارای تولید ســاالنه در 
حدود 406 هزار تن انگور، 54 هزار تن گردو، 920 
هزار تن سیب زمینی، 50 هزار تن سیر، 340 هزار 

تن جو و 15 هزار تن گیاهان دارویی است.
وی اجــرای عملیات آبیــاری نویــن در 151 
هزار هکتــار از اراضی آبی اســتان و نیز توســعه 
کشاورزی حفاظتی در راســتای مدیریت مصرف 
آب و ایجاد 420 واحد صنایع تبدیلی برای ایجاد 
ارزش افزوده برای محصوالت تولیدی اســتان و 
جلوگیری از هدر رفت آنهــا را از ویژگی های ممتاز 

کشاورزی استان همدان برشمرد.

خبــــــــر

کمک 13 میلیارد ریالی 
خیران سالمت به بیماران 

سخت درمان همدان

هگمتانــه، گــروه خبــر همــدان: مســؤول 
مشــارکت های مردمی و امور مــددکاری مجمع 
خیرین سالمت همدان از مساعدت 13 میلیارد و 
297 میلیون و 742 هزار و 267 ریالی به بیماران 

سخت درمان خبر داد.
به گــزارش هگمتانه، حمید شــاکری صفت با 
اشاره به اقدامات صورت گرفته در واحد مددکاری 
مجمع خیرین ســالمت طی ســال گذشته اظهار 
کرد: در حــال حاضــر یک هــزار و 420 بیمار زیر 
پوشش ما هستند که 206 نفر سال گذشته اضافه 

شدند.
وی با اشــاره به اینکه ســال گذشــته شورای 
مددکاری تصویب کرد 3 میلیــارد و 169 میلیون 
و 80 هزار ریال به بیماران سخت درمان مساعدت 
شود گفت: 2 میلیارد و 434 میلیون و 637 هزار 
و 767 ریال در طرح ســخاوت به بیماران سخت 

درمان کمک شد.
مسؤول مشارکت های مردمی و امور مددکاری 
مجمع خیرین ســالمت همــدان با بیــان اینکه 
2 میلیــارد و 903 میلیون و 24 هــزار و 500 ریال 
مســاعدت خیران در طرح طعم مهربانی، شــوق 
دیدار، ضیافــت، مشــق مهربانی و زیــارت بود 
خاطرنشــان کرد: ســال گذشــته یک میلیارد و 
920 میلیــون ریال وام قرض الحســنه به بیماران 

سخت درمان نیازمند پرداخت شد.
وی با اشــاره به اینکه در این سال با تالش های 
صورت گرفته 2 میلیارد و 871 میلیون ریال از مراکز 
درمانی برای بیماران سخت درمان نیازمند تخفیف 
گرفته شــد گفت: در مجموع 13 میلیــارد و 297 

میلیون و 742 هزار و 267 ریال مساعدت شد.
شــاکری صفت با تأکید بر اینکه بیماران گروه 
هدف مجمع خیرین ســالمت همــدان بیماران 
سخت درمان مبتال به ســرطان نیازمند بزرگسال، 
کودکان ناشنوا و کم شــنوا، کودکان دارای بیماری 
قلبی، کودکان دارای اختالل رشــد، کودکان دارای 
بیماری حــاد چشــمی و کودکان دارای شــکاف 
لــب و کام نیازمنــد هســتند بیان کــرد: خیران 
می تواننــد کمک هــای خــود را به شــماره کارت 
6037991199528096 واریــز کنند تا به دســت 

نیازمندان واقعی برسد.

آبرسانی سیار به عشایر 
مستقر در دشت های همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر امور عشایری 
اســتان همدان با بیان اینکه در حال حاضر عشایر 
در مراتع استان مستقر هستند، گفت: در مراتع آب 
و چشمه وجود دارد و عشایر مشکل آب ندارند اما 

در دشت ها با مشکل آب مواجه هستند.
به گزارش هگمتانه، حســین محمدی با اشاره 
به اینکه عشــایر در 72 ســامانه عرفی اســتان 
مستقر هستند، اظهار کرد: معمواًل عشایر به مدت 
یک تا سه ماه در مراتع قشــالقی استان همدان 
مستقر می شــوند و بعد از آن برای حفظ ظرفیت 
مراتع به دشت ها و پایین دســت کوچ کرده و از 
زمین های کشــاورزی برای چــرای دام های خود 

استفاده می کنند.
وی با اشــاره به اینکه عشــایر همــدان 3000 
خانوار هســتند، بیان کرد: در مراتع قشــالقی به 
علت وجود چشمه ها و رودها مشــکلی در زمینه 
آب عشــایر وجود ندارد اما در دشــت ها مشکل 
دارند که به صورت سیار به آنها آب رسانی می شود.

محمدی بــا بیان اینکــه اولویت آب رســانی 
سیار با عشــایر دارای پروانه اســت، خاطرنشان 
کرد: عشایر اســتان چند گروه هستند، بعضی از 
عشــایر اصاًل پروانه چرا ندارند که عشایر گسسته 
نامیده شــدند و مرتعی ندارند به همین علت در 
نقاط مختلف پراکنده هستند. البته به این دسته 
از عشــایر آب رســانی و خدمات ارائه می شود اما 

اولویت با عشایر دارای پروانه چراست.
مدیر امور عشــایر اســتان همدان با تأکید بر 
اینکه دام عشــایر 470 هزار رأس اســت، یادآور 
شد: عشایر تنها 10 درصد از مراتع استان همدان را 

استفاده می کنند.

خبــر
نماینده ولی فقیه در استان همدان:

لزوم استفاده از ظرفیت جوانان فعال حلقه های صالحین
هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه در 
اســتان همدان با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت 
نسل جوان حاضر در حلقه های صالحین، بیان کرد: 
نســل نوجوان و جوان امانتی الهی در دســتان ما 
هستند و اساتید و ســرگروهان باید از این فرصت 
به وجود آمده به نحو احسن استفاده کند و قدردان 

آن باشند.
به گزارش هگمتانه، آیت هللا حبیب هللا شــعبانی 
صبح دیروز در مراســم تقدیر از ســرگروهان برتر 
حلقه های صالحین اســتان همــدان، اظهار کرد: 
قرآن کریم این عالم را محلی برای تربیت انسان و 

رشد و حرکت او به سوی سعادت معرفی می کند.
وی با بیان اینکه ربوبیت میثاقی بین انســان 
و خدا اســت و خداوند مربی انســان است، گفت: 
خداوند در آغاز خلقت متعهد بر مربیگری انســان 
شده اســت و در انتهای عالم و شــب اول قبر هم 
اولین سؤال این اســت که رب تو چه کسی است 
و این یعنی آیا بــه میثاقی که بســته ای پای بند 

بوده ای یا خیر؟
امام جمعه همــدان افزود: یــک مربی عرصه 
دینی و اعتقادی برای اینکه در امــر تربیت موفق 

باشــد ابتدا بایــد خود متعلــم حقیقی باشــد و 
راه دســتیابی به تعلیم واقعی و معــارف الهی نیز 

بهره مندی از تقوا است.
وی با بیان اینکــه تعلیم بــدون تربیت امکان 
پذیر نیســت، ابراز کرد: بدون دســت یابی به تقوا 
شــاید برخی اصطالحات و مفاهیم علمی را بتوان 
آموخــت و ارائه داد، امــا تعلیــم و تربیت واقعی 

اتفاق نمی افتد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با تأکید بر 
اینکه هیچ کار تربیتــی بدون اخالص و تقوا امکان 
پذیر نیســت، بیان کرد: در مســائل تربیتی کسی 
مربی اســت که خودش تربیت شــده و از مسائل 
معنوی ســیراب باشــد، بنابراین همه ما نیازمند 

اخالص هستیم.
وی طرح صالحین را دارای خروجی های خوبی 
عنوان کــرد و گفت: همیــن پایگاه های بســیج و 
بیان مســائل تربیتی و ارتباطات زمینه ساز حضور 

بسیاری در حوزه و طلبگی شده است.
آیت ا... شــعبانی بیــان کرد: زمانی کــه بدانیم 
فعالیت های ما زمینه ســاز خروجی های پر برکتی 
است، وظیفه ما نیز بیشــتر می شود و باید بیشتر 

کار کنیم.
وی با اشــاره به اینکه فعالیت بیشــتر در این 
شــبکه نورانی آن را اثرگذار تر می کند، مطرح کرد: 
شما در ثواب و مسائل آن فردی که پس از حضور 
در این حلقه ها طلبه شــده و تا 50 سال احادیث و 

معارف الهی را ترویج می کند شریک خواهید بود.
امام جمعــه همــدان تصریح کــرد: در فضای 
امروز جامعه که شــیطان با تمام توان برای فریب 
انســان ها به میــدان آمــده، هیچ فــرد متعهد و 
دغدغه  مندی نباید معطل باشــد و به جای آن باید 
انگیزه ها را برای حضور در این عرصه خطیر باال برد 

و تقویت کرد.
وی با تشــریح لزوم هوشــیاری همه مردم در 
دوران فعلی، ابراز کرد: دجال یک شخص نیست، 
بلکه یک جریان اجتماعی و فکری منفی است که 
با تمام قدرت در مسیر رشد انسان ها برای گمراهی 
آنان تالش می کنــد و بروز بیرونــی آن در دنیای 
امروز را می توان برخی مصادیــق فرهنگ و تمدن 

غربی نام برد.
نماینده ولی فقیه در اســتان همــدان با بیان 
اینکه با تقویــت انگیزه ها باید شــجره صالحین را 

احیا کنیم، اظهار کرد: باید با شناســایی آسیب ها 
و موفقیت ها درصدد رفع نواقص موجود باشــیم و 
در کنار توجه به کیفیــت کار، کمیت آن  را هم مورد 

ارزیابی قرار دهیم.
به نقل از تسنیم، وی با تأکید بر لزوم استفاده 
از ظرفیت نســل جوان حاضر در ایــن حلقه های 
صالحین، بیان کرد: نســل نوجوان و جوان امانتی 
الهی در دستان ما هستند و اساتید و سرگروهان 
باید از این فرصت به وجود آمده به نحو احســن 

استفاده کند و قدردان آن باشند.

حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس:

ردیف بودجه ملی ویژه سد اکباتان درنظر گرفته شد

هگمتانــه، گروه خبــر همدان: نماینــده مردم 
همدان در مجلس با بیان اینکه منطقه سد اکباتان 
منطقه نمونه گردشــگری اســت، گفت: ردیف ملی 
جداگانه برای حوزه ســد اکباتان در نظر گرفته شده 

است.
به گــزارش هگمتانه، حمیدرضــا حاجی بابایی 
ظهر سه شــنبه در نشســتی در فرمانداری همدان 
گفت: باید بــا ارائه طــرح مطالعاتــی و راهبردی 

نسبت به جذب ســرمایه گذار برای تقویت منطقه 
برنامه ریزی کرد.

وی بــا تأکید بــر اینکه ســد اکباتــان دارای 
ویژگی های منحصــر به فرد در زمینه گردشــگری 
اســت و باید به یکی از جاذبه های مهم گردشگری 
همدان تبدیل شــود، گفــت: در راســتای تقویت 
زیرســاخت های رفاهی و تفریحی شــهر همدان 
نوار حاشیه سداکباتان تبدیل به پارک گردشگری 

می شود.
حاجــی بابایــی افزود: ســد اکباتــان همدان 
از ظرفیتــی بالقوه بــرای تبدیل به منطقــه نمونه 
گردشگری بهره مند اســت و باید زیرساخت های 
الزم براساس طرح جامع گردشگری در این منطقه 

ایجاد شود.
وی بیان کرد: ایجــاد پارک نواری در حاشــیه 
ســد اکباتان از اقدام های مهم در راستای تقویت 
زیرساخت های رفاهی و تفریحی برای بهره مندی 

مــردم از جاذبه هــای طبیعی و گردشــگری این 
منطقه به شمار می رود.

حاجی بابایی عنــوان کرد: مســؤوالن اجرایی 
شهرستان همدان باید نســبت به ایجاد بسترهای 
الزم بــرای اجــرای ایــن طــرح مهــم تفریحی 
گردشگری در حاشــیه ســداکباتان در چهارچوب 

طرح جامع گردشگری اقدام کنند.
وی با اشــاره به اینکه منطقه ســداکباتان هم 
اکنون یکی از محورهای اصلی برای جذب گردشگر 
و مســافر در فصول سال به شــمار می رود، گفت: 
باید با ایجاد امکانات مناســب نسبت به خدمات 
دهی مطلوب به مردم در این منطقــه راهکارهای 

الزم ارائه شود.
حاجی بابایی یادآور شد: از آنجا که منطقه سد 
اکباتان مطابق مصوبه هیــأت وزیران منطقه نمونه 
گردشگری به شــمار می رود بنابراین نیاز است با 
ارائه طرح مطالعاتی و راهبردی نســبت به جذب 

سرمایه گذار نیز برنامه ریزی اصولی صورت بگیرد.
نماینــده مــردم همــدان در مجلس شــورای 
اسالمی با بیان اینکه ســدها ظرفیت خوبی برای 
توسعه صنعت گردشــگری هستند، گفت: سدها و 
نیروگاه های وابســته به آن ها عالوه بر اینکه یکی 
از منابع مهم تأمین آب و انرژی و برق محســوب 
می شــوند با ایجاد مناظر خاص خود، ظرفیت های 
بزرگی برای رشد و توســعه صنعت گردشگری نیز 

به حساب می آیند.
حاجی بابایــی اضافه کرد: ســد اکباتان دارای 
ویژگی های منحصر به فرد اســت و روســتاهای 
اطراف آن هر کدام می تواند جاذبه ای برای ســفر 
به منطقه ایجــاد کند به همین دلیــل ردیف ملی 
جداگانه برای حوزه ســد اکباتــان در نظر گرفته 
شده و شهرداری و شورای شهر نیز با ایجاد پارک 
200 هکتــاری در منطقــه در حال نقــش آفرینی 

هستند.

صادرات گیاهان دارویی نیازمند صنایع اسانس گیری
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر صنایع تبدیلی 
و غذایی سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: اگر 
اســتان همدان بخواهد در زمینه صادرات گیاهان 
دارویی وارد کار شــود باید صنایع اسانس گیری را 

ایجاد و به این موضوع توجه داشته باشد.
به گزارش هگمتانه، حســن محمــدی افزود: 
ساالنه 11 هزار و 700 تن گیاه دارویی و گل محمدی 
در استان همدان تولید می شود و استان به لحاظ 
کیفیــت و مرغوبیت ایــن محصوالت جزء ســه 

استان برتر کشور است.
وی گفت: در اســتان همدان پنج واحد فرآوری 
در زمینه بســته بنــدی گیاهــان دارویــی، تولید 
دمنوش و عرقیــات گیاهی وجــود دارد و هنوز 10 
هزار تــن دیگر بــرای ورود به حوزه فــرآوری این 

محصوالت جای کار دارد.
وی ادامــه داد: در جهان ســاالنه حــدود 107 
میلیارد دالر ارزش تجارت گیاهان دارویی است که 
ایران از این میزان درآمد، سهم 500 میلیون دالری 
دارد که بخش اعظمی از این میــزان هم به تولید 

زعفران مربوط است.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان همدان با بیان اینکه حدود 
85 تا 90 درصد گیاهان دارویــی مصرف داخلی 

دارند،گفت: گالب و عرقیات مصرف داخلی دارد 
اما بــرای ورود به صادرات ایــن محصوالت باید 
وارد حوزه اســانس گیری و صنایع مربوط به آن 
شــد چنان که هم اکنــون نیز کشــورهایی چون 
بلغارستان و ترکیه وارد این حوزه شده اند بدین 
ترتیب، اگر اســتان همــدان بخواهــد در زمینه 
صادرات گیاهان دارویی وارد کار شود باید صنایع 
اســانس گیری را ایجاد و به ایــن موضوع توجه 

داشته باشد.
مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان نیز گفت: بیــش از 320 تن گل محمدی 
از 250 هکتــار از اراضی این اســتان برداشــت 

می شود.
کــرد:  خاطرنشــان  شــهبازی  هللا  حجــت 
بیشترین مزارع زیر کشــت گل محمدی استان 
همدان مربوط به شهرســتان مالیر با بیش از 100 

هکتار است.
وی با بیان اینکه استان همدان به دلیل داشتن 
شــرایط مناســب آب و هوایی و وجود زمین های 
مناسب، مستعد کشت گیاهان دارویی به ویژه گل 
محمدی است، گفت: در چند سال اخیر کشاورزان 
با حمایت های جهاد کشاورزی نسبت به کشت گل 

محمدی و گالب گیری اقدام کرده اند.

شــهبازی با اشــاره به اینکه صنایع تبدیلی در 
زمینه گل محمدی در شهرســتان مالیــر و منطقه 
گنج تپــه همدان به صــورت تولیــد گل محمدی و 
فرآوری آن فعال است، گفت: باید زیرساخت الزم 
برای کشــت گیاهان دارویی و کم آب بر در اســتان 

همدان تقویت شود.
وی خاطرنشــان کرد: اکنون 600 تن گالب از 2 
کارخانــه گالب گیری در مالیر و اللجین برداشــت 

می شود.
اســتان همدان بــا اختصــاص 250 هکتار از 
اراضی کشاورزی به کشت گل محمدی از مهمترین 
قطب های مهم تولیــد این محصول در کشــور به 

شمار می رود.
به گزارش هگمتانــه، یک کارشــناس گیاهان 
دارویی گفت: اســانس رز یکی از عطرهای بسیار 
معروف اســت که به طور وســیع در عطرسازی و 
ســایر فرآورده های آرایشــی مثل پــودر دندان و 
انواع پمادها به عنوان خوشــبو کننده به کار می رود 
و قسمت اعظم اســانس گل محمدی در گالب، به 
عنوان تقویــت کننده قلب و تهیه شــربت مصرف 

می شود.
کامران احمدوند افزود: تفــاوت گالب ایران با 
سایر کشورها در این اســت که گالب ایران در واقع 

از تقطیــر گل های تازه محمدی بــا آب مقطر تهیه 
می شود، اما گالب ســایر کشــورها، از طریق حل 
کردن اســانس گل محمدی در آب مقطر به دست 

می آید.
وی افزود: گل محمدی بین سال های 1254 و 
1276 از ایران بــه قاره اروپــا راه یافت و محصول 
عمده این گل، گالب، اســانس و گلبرگ خشــک 
اســت که از آن در صنایــع دارویی، عطرســازی، 
فرآورده های بهداشــتی، آرایشــی و صنایع غذایی 

استفاده می شود.
احمدوند با اشاره به اینکه گل محمدی، دردهای 
روماتیســمی را درمان می کند و برای بیماری های 
قلبی مفید اســت خاطرنشــان کرد: این گل برای 
تقویت اعصاب به کار مــی رود و ناراحتی گوارش از 

جمله معده درد را برطرف می کند.
کارشــناس فعال گیاهان دارویــی گفت: گالب 
نیز خواص بسیاری دارد از جمله خاصیت آن آرام 
بخشی است و افســردگی، خشم، ترس و اندوه را 

برطرف می کند.
بــه گفتــه وی، گالب موجــب درمــان گردش 
ضعیف خون و ناراحتی هــای مربوط به قلب چون 
تپش قلب و فشــار خون باال می شــود که تقویت 

کننده کبد و کیسه صفرا ا ست.

صنایع دستی همدان دارای 11 نشان 
اصالت یونسکو

هگمتانه، گــروه خبر همدان: مدیــر کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان گفت: 
از 295 رشــته صنایع دستی 130 رشــته در همدان 
وجود دارد و این استان با 11 نشان اصالت یونسکو 
و 83 نشان ملی صنایع دســتی به همراه اصفهان 

جزء استان های برتر کشور قرار دارد.
به گزارش هگمتانه، علــی مالمیر ظهر دیروز در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: در 7 ســال گذشــته 8 
هــزار و 800 کارگاه به کارگاه هــای موجود آموزش 
صنایع دستی استان اضافه شده و 13 هزار نفر هم 

آموزش دیده اند.
وی بیان کــرد: از 295 رشــته صنایع دســتی 
130 رشــته در همدان وجــود دارد و این اســتان 
با 11 نشــان اصالت یونســکو و 83 نشــان ملی 
صنایع دســتی به همراه اصفهان جزء استان های 

برتر کشور قرار دارد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 

گردشگری همدان از تالش برای نشان سازی صنایع 
دستی اســتان خبر داد و افزود: معرفی اللجین به 
عنوان شهر ملی ســفال و مالیر به عنوان شهر ملی 

منبت از این دست اقدامات به شمار می رود.
مالمیر با اشــاره به تأثیرپذیری صنایع دستی 
از گســترش ویروس کرونــا اعالم کــرد: فروش 
کارگاه هــای صنایع دســتی در این مــدت کاهش 
یافته و شــاغالن این بخش 240 میلیــارد تومان 

ضرر کرده اند.
وی مطرح کرد: صنایع دســتی جزء 10 شــغل 
نیازمند حمایــت به حســاب آمده و بــا توجه به 
گسترش کرونا باید از فضای مجازی برای فروش 
صنایع دســتی بهره گرفت و متناســب با شــرایط 

پیش رفت.
مالمیر با دعــوت از افراد عالقه منــد به برپایی 
نمایشــگاه و فروشــگاه دائمی صنایع دســتی در 
تپه باســتانی هگمتانه افزود: بــه این افراد ضمن 

دریافت تســهیالت، یارانه تعلق گرفته و بخشی از 
سود بانکی آن ها پرداخت می شود.

وی از برگــزاری هفتــه فرهنگی همــدان برای 

حمایت از صنعتگران صنایع دســتی در تهران خبر 
داد و گفت: با برگزاری »فن تور« می توان به رونق 

تولید در حوزه صنایع دستی کمک کرد.
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انعکاس بازگشت مجید طاهری پزشک ایرانی آزاد شده از آمریکا

مردم سهام عدالت خود 
را نفروشند

رئیس جمهور در جلســه ســتاد هماهنگی 
اقتصــادی دولت، بــورس را نقطــه امیدی در 
شــرایط خاص اقتصادی کشور دانست و گفت: 
توصیه دولت بــه دارندگان ســهام عدالت این 
اســت که ســهام خود را نفروشــند و از منافع 

بلندمدت آن بهره مند شوند.

صدور حکم اعدام برای 
جاسوس آمریکایی عامل 
افشای محل تردد سردار 

شهید سلیمانی
غالمحســین اســماعیلی ســخنگوی قوه 
قضاییه گفت: ســید »محمود موســوی مجد« 
که هم به ســرویس موســاد و هم ســرویس 
سیا وصل شده بود و در قبال دالر در حوزه های 
امنیتی و نیروهای مســلح جاسوسی می کرد 
دستگیر و به اعدام محکوم شــد. وی در قبال 
اخــذ دالر آمریکایــی در حوزه هــای امنیتــی 
نیروهای ســپاه قــدس جاسوســی می کرد و 
محل های تردد شهید سرلشکر قاسم سلیمانی 

را در اختیار دشمن قرار داده بود.

میزان کسری بودجه  امسال
فرهاد دژپســند وزیر امور اقتصــاد و دارایی 
گفت: برآورد ما نســبت به عدم تحقق درآمدها 
طی امسال آن هم در بدبینانه ترین شرایط 140 

هزار میلیارد تومان خواهد بود.

مجلس بنا ندارد 
بر سهام و سپرده های بانکی 

مالیات وضع کند
پورابراهیمــی نماینــده مجلــس شــورای 
اسالمی گفت: مجلس شورای اسالمی بنا ندارد 
بر روی سهام و سپرده های بانکی مالیات وضع 
کند. اولویت ما در مالیات بر عایدی ســرمایه، 
بخش امالک و مستغالت است و بحث خودرو 
هم فعاًل در دســتور کار ما نیســت. مالیات بر 
عایــدی ســرمایه از فعالیت های ســوداگری 
جلوگیری می کند و مسیر حرکت بازار سرمایه، 
جذب نقدینگی برای ایجاد سرمایه گذاری مولد 

در اقتصاد کشور است.

اعتبارنامه
 »غالمرضا تاجگردون« 
نماینده مردم گچساران 

تأیید شد
محمد علیپور ســخنگوی شــعبه بررســی 
اعتبارنامــه غالمرضــا تاجگردون، اظهــار کرد: 
اعتبارنامــه غالمرضــا تاجگــردون در شــعبه 
موردنظر بررســی و تأیید شــد. نماینده مردم 
ماکو در مجلس گفت: 9 نفــر از نمایندگان رأی 
به تأیید اعتبارنامه نماینده گچســاران و 7 نفر 
رأی به رد آن دادند کــه در نهایت اعتبارنامه وی 
تأیید شد. وی ادامه داد: اعتبارنامه تاجگردون 
امروز در صحن علنی مجلس قرائت می شــود 

اما به رأی نمایندگان گذاشته نمی شود.

پذیرش خودروی بدون پالک 
ممنوع

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: 
پارکینگ ها ملزم خواهند شد که از پذیرش هر 
نوع خودروی بدون پالک خــودداری کنند. در 
صورت مشــاهده خالف این موضــوع، مالکان 

پارکینگ باید جوابگو باشند.

مخالفت زنگنه 
با استخدام نمایندگان ادوار 

در وزارت نفت
وزیر نفت در جلسه غیرعلنی مجلس اعالم 
کرد: با وجود اینکه تحت فشار است اما به هیچ 
وجه تن به اســتخدام نمایندگان ادوار در وزارت 

نفت نخواهد داد.

شناسایی 2095 بیمار جدید 
مبتال به کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی از شناسایی 2095 بیمار جدید کووید19 

در کشور خبر داد.
دکتــر ســیما ســادات الری با اعــالم این 
خبر افــزود: تا ظهر روز گذشــته و بر اســاس 
معیارهــای قطعــی تشــخیصی، دو هــزار و 
95 بیمــار جدید مبتــال به کووید19 در کشــور 
شناسایی شد که 901 مورد بستری شدند. وی 
با اشاره به این که مجموع بیماران کووید19 در 
کشــور به 175 هزار و 927 نفر رســید، افزود: 
متأســفانه در طــول ایــن مــدت، 74 بیمار 

کووید19 جان خود را از دست دادند.

اخبــار کوتاه

طرح مجلس برای رفع مشکل مسکن
60 درصد قیمت مسکن را زمین تشکیل می دهد

هگمتانه، گروه ایــران و جهــان: عضو هیأت 
رئیســه مجلس از تدوین طرحی در مجلس برای 
حل مشــکل مســکن خبر داد و گفت: این طرح 
هفته آینده با یــک فوریت تقدیم هیأت رئیســه 

می شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی طی گفت وگویی در 
مورد مشکل مســکن جوانان گفت: یک بحثی را 
در مجلس دنبال می کنیم که با توجه به وضعیت 
خاصی که بازار مسکن روی داده، مجلس یازدهم 
باید یــک اقدام انقالبی برای حل فوری مشــکل 
مسکن انجام دهد و مشکالت مردم در این زمینه 
را برطرف کند. بازار مســکن هــم از کمبود، هم از 
تورم افسارگســیخته و هم مشکل مدیریت و رها 

شدگی رنج می برد که باید حل کنیم.
به گفته عضو هیأت رئیســه مجلس، به نظر 
می رســد، طرح نماینــدگان باید با یــک فوریت 
تقدیم هیأت رئیسه شــود و اقدامات فوری برای 

حل مشکل مسکن انجام شود.
وی افزود: در این زمینه جلســاتی با صاحب 
نظران و مســؤوالن بخش های مختلف مرتبط با 
مسکن در ساختمان هیأت رئیسه مجلس برگزار 
کردیم و دنبال این هستیم که 2 بسته سیاستی، 
یکی بســته نظارتــی و دیگری بســته تقنینی و 

اصالح قوانین مرتبط با مسکن را تهیه کنیم.
حاجــی دلیگانــی در توضیح بســته نظارتی 
مجلس گفــت: آنچــه در حال حاضر بــر قیمت 
مســکن اثر دارد و قانون آن اجرا نمی شــود، به 
عنوان مثال مــاده 54 مکرر قانــون مالیات های 
مستقیم اســت که دولت باید در شهرهای بیش 
از 100 هزار نفر جمعیت از خانه های خالی مالیات 
بگیرد. گرچه این قانون مصوب ســال 94 است، 
اما تاکنون از سوی دولت اجرا نشده و این جای 
تأســف دارد که چرا بنــد »ث« تبصــره 6 قانون 
بودجه 99 کل کشــور اجــرا نشــده و مالیات بر 

خانه های خالی را اجرا نکردند.
وی بسته دوم سیاست مسکن که در مجلس 
تهیه شــده را شــامل بخش تقنینی عنوان کرد و 
گفت: این بحث شامل خالءهای قانونی است که 
جایی که نیاز به اصالح قانون است و این قوانین 
مانع تولید مسکن شده است، باید اصالح شوند 
و در سال جهش تولید باید در تولید مسکن رونق 

صورت گیرد.
عضو هیــأت رئیســه مجلس با بیــان اینکه 
همه مواد مورد نیاز تولید مسکن در داخل کشور 
وجود دارد، گفت: مشــکالتی در این زمینه وجود 
دارد از نظر قانونگذاری باید اصالح شود. یکی از 
محورهای اصلی تولید مســکن این است که 60 
درصد هزینه مســکن را زمین تشــکیل می دهد 
و این نســبت در تهران به 70درصد هم می رسد، 
بنابراین اگر بتــوان با راهــکاری قیمت زمین را 
از مســکن جدا کنیــم، قیمت مســکن کاهش 

می یابد.
نماینــده شاهین شــهر، برخــوار و میمــه در 
مجلس گفت: کشــور ما از 165 میلیــون هکتار 
وسعتی که دارد تنها 0.42درصد در آن سکونتگاه 
ســاخته شــده و ســاخت مســکن در کمتر از 
0.5درصد مســاحت کشــور باعث شــده تراکم 
جمعیت صــورت گیــرد و قیمت ها بــاال رود، به 
خاطر اینکه طرح آمایش زمین اجرا نشده است 
و نمی دانیم جــواب خدا را چه بدهیــم که زمین 
به این وســعت برای کشــور ایجاد کــرده، اما در 
شــهرهای ما تراکم جمعیت وجود دارد و قیمت 
به شدت افزایش یافته است و ما دنبال حل این 

مسائل هستیم.
حاجی دلیگانی در مــورد اینکه میزان عرضه 
و تقاضای مسکن آیا با هم تناسب دارد، گفت: 
در حــال حاضر 3.5 میلیون پســر و 3 میلیون 
دختر در کشــور داریم کــه زمان ازدواج شــان 
گذشــته و هنــوز ازدواج نکرده اند و هر ســال 
حدود 828 هزار پســر و 630 هزار دختر به سن 

ازدواج می رسند.

وی افزود: در حالــی که در ســال 97 تولید 
مســکن 550 هزار واحد مســکونی در کشــور 
ساخته شده، این رقم در ســال 88 حدود 890 
هزار واحد مســکن بــوده، یعنی تولید ســاالنه 
مسکن کاهش یافته اســت. این در حالی است 
که 3 میلیــون ازدواج عقــب افتاده و ســاالنه 
600 هــزار ازدواج جدید صورت می گیــرد و باید 
برای تأمین مســکن آنهــا ســاالنه 1.2 میلیون 
واحد مسکونی ساخته شــود تا کسری مسکن 
رفع شــود. ظرفیت هــم وجــود دارد و 3 مؤلفه 
مشخص شــامل زمین که 60 درصد قیمت تمام 
شده مسکن را تشکیل می دهد و همچنین پول 
برای ساخت و ساز که نقدینگی زیادی در دست 
مــردم وجــود دارد و نیز زیرســاخت و خدمات 

وجود دارد.
به گفتــه عضو هیأت رئیســه مجلس یکی از 
راهکارها ایجاد شــهرهای جدیــد و الحاق زمین 
به شــهرهای موجود اســت. برای ســاخت یک 
مسکن 2 ســال زمان نیاز اســت که از این زمان 
8 تا 9 مــاه آن برای مراحل بروکراســی و اداری 
و شــهرداری ها، بانک ، دهیاری ها، بنیاد مسکن 
صرف می شود که این ها مانع رونق تولید مسکن 

است.
حاجــی دلیگانــی گفــت: باید یــک حرکت 
انقالبی در بخش مســکن انجام شــود. با وضع 
کنونی مســکن بورس بــازی و دالل بــازی وجود 
دارد و مردم برای تهیه مسکن به تنگنا و سختی 

رسیده اند.
وی افــزود: طــرح مســکن هفته آینــده در 
مجلس مطرح می شود و در هفته جاری امضای 
نمایندگان تکمیل شــده و این طــرح با امضای 
نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس ارائه می شود 
و با قید یک فوریت در دستور جلسه هفته آینده 

مجلس قرار می گیرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین در پاسخ 
به اینکه آیــا برای اصالح وضعیت مســکن فقط 
باید از دولت انتظار داشــت یا اینکــه زمینه برای 
حضور بخش خصوصی در تولید مســکن فراهم 
کرد، گفت: باید موانع رونق مســکن را برداریم تا 
بخش خصوصی رغبــت پیدا کنــد و نقدینگی و 
سرمایه خود را برای ساخت مسکن بیاورد، البته 
دولت هم موانع را برطرف کند از جمله آزادسازی 
زمین، گرفتاری های شــورای عالی شهرسازی و 
معماری برای توسعه شــهرها وجود دارد که باید 

این موانع برطرف شود.
حاجــی دلیگانــی در مــورد اینکــه برخی از 
طرح ها با وجود نیت خــوب زمینه تغییر کاربری 
زمین های کشــاورزی و کوه هــا و منابع طبیعی 
را فراهم می کند، گفت: در حــوزه نمایندگی بنده 
در شاهین شــهر، برخوار و میمه روســتاهای دور 
افتاده بــا 50 خانوار وجــود دارد که اگــر به یک 
شــهری ماهی 5 میلیون تومان هم بدهند برای 
زندگی نمی روند اما بنیاد مسکن از 30 سال قبل 
تاکنون حتی یک پالک به زمین های روســتایی 
نداده اســت در نتیجه مــردم مجبور شــدند به 

زمین های ملی تجاوز کنند.
وی افــزود:  االن گرفتن پروانه ســاختمان در 
تهران راحت تر از روســتاها شده اســت و گاهی 

گرفتن پروانه در روستا بسیار دشوار است.

عضو کمیته اپیدمیولوژی کرونا:

اوج اول کرونا را گذراندیم
انتظار افزایش مبتالیان به بیش از 15 میلیون نفر

هگمتانه، گــروه ایــران و جهان: عضــو کمیته 
اپیدمیولوژی کرونا گفت: مســیر انتقال ویروس در 
تابستان قطعا ادامه خواهد داشت و انتظار داریم اگر 
این مسیر ادامه داشته باشــد درصد مبتالیان از 15 

میلیون نفر نیز باالتر برود.
احســان مصطفوی، عضو کمیتــه اپیدمیولوژی 
کرونا و رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید 
و بــاز پدید انســتیتو پاســتور در نشســت خبری 
مجازی با خبرنــگاران اظهار کرد: خوشــبختانه در 
مقایسه با بسیاری کشورهای پیشرفته و امریکایی 

میزان کشندگی بیماران کرونا در ایران کمتر است.
وی ادامــه داد:یکی از عوامل کاهش کشــندگی 
بیمــاری در ایران جــوان بودن جمعیت اســت؛ به 
طوری که نیمــی از جمعیت کشــورمان کمتر از 30 
سال دارند و اما در برخی کشورها مانند اسپانیا این 

میانگین 45 سال است.
عضــو کمیتــه اپیدمیولــوژی کرونــا افــزود: 
مجاهدت های همکاران در حوزه درمان و نداشــتن 
چالش جدی در این حوزه از علل دیگر پایین بودن 

میزان مرگ و میر در کرونا در کشور است.
مصطفوی بیان داشــت: در هفته های اخیر روند 
تند صعودی در باره مبتالیان گزارش شــده است و 
یکی از عوامل آن این اســت که میزان تست موارد 
مشکوک را افزایش دادیم و از حدود 10 هزار تست 

روزانه به 20 هزار تست رسانده ایم.
عضــو کمیتــه اپیدمیولــوژی کرونا در پاســخ 
به ســوالی در باره میزان ابتــال به کرونــا در مردم 
کشور،گفت: مطالعات مختلفی صورت گرفته است. 
در تهــران مطالعه ای شــد و از کارمنــدان مختلف 
ادارات در یک ماه پیش انجام شــد که تســت 20 
درصد افراد مثبت بــود و در افرادی که برای بیماری 
دیگری به آزمایشگاه رفته بودند نیز 12 درصد تست 

کرونا مثبت بودند.
وی اضافــه کرد: براســاس مطالعات ســازمان 
انتقال خون که در یک ماه پیش انجام شد، میزان 
بروز تجمعی در استان های با آمار مبتالیان باال، 34 
درصد، در اســتانهای با آمار متوسط، 12 درصد و در 

استانهای با آمار کم 4 درصد بوده است.
عضو کمیتــه اپیدمیولــوژی کرونا یادآور شــد: 
بر اســاس مطالعاتی در تهــران از جمعیت عمومی 
تهران 8 درصد موارد مثبت به کرونا بودند و اگر این 
تحقیقات و مطالعات را بپذیریم باید بگوییم بیش 
از 10درصد میزان آلودگی به کرونا داشــته باشــیم؛ 
البته شــدت ابتال در اســتانهای مختلــف متفاوت 

است.
مصطفوی متذکر شــد: بر اســاس این یافته ها 
شــاید 15 میلیــون نفر در کشــور تجربــه آلودگی 
به ویروس کرونا را داشــته باشــند و در طول این 
مدت مبتال شــده باشند اما تســت های سرولوژی 

خطاهایی دارد.
*کرونا قدرت سرایت زیادی دارد

وی تصریح کرد: درکل به نظر می رسد با بیماری 
مواجه هســتیم که ســرایت پذیری باالیی دارد اما 
افرادی که ســرانجام در اثر ابتال به کرونا جان خود 
را از دســت می دهند افراد مســن و دارای بیماری 
زمینه ای هستند. انتخاب شهرها با وضعیت سفید 

و غیره براساس میزان بیماران بستری است،
عضو کمیته اپیدمیولــوژی کرونا درباره ناتوانایی 
در انجام تســت بیشتر در کشــور، خاطرنشان کرد: 
هم تست سرولوژی و هم تســت پی سی آر داریم 
و آنچه نیاز داریم درباره تســت مولکولی است و در 
برخی آزمایشگاه ها استفاده می شود. روزانه 20 هزار 
تســت را می توانیم انجام دهیــم و می توانیم این 

میزان را به 2.5 برابر برسانیم.
*فعالیت 150 آزمایشگاه تشخیص کرونا

مصطفوی ابراز کرد: این افزایش انجام تســت 
بر اســاس سیاســت های تعریفی اســت. روز 30 
بهمن ســال گذشــته ما تنها 4 آزمایشــگاه انجام 
تست داشتیم و روزانه صدها تست انجام می شد. 
با تربیــت نیروی انســانی و تجیــزات الزم اکنون 
150 آزمایشــگاه تســت را انجــام می دهــد و یک 
سوم آزمایشــگاه های خصوصی نیز تست را انجام 

می دهند.
وی تصریح کرد: با توجه به این موارد در روزهای 
ابتدایی بیشتر تست ها اوال در بیماران بدحال انجام 
می شد اما با افزایش آزمایشگاه انجام تست بیشتر 
شد و اکنون سیاست وزارتخانه این است که تمرکز 
بر افراد با خطرپذیری باال و مرگ باشد تا این افراد 

شناسایی شوند.
عضو کمیته اپیدمیولوژی کرونا متذکر شــد: اگر 
سیاست این باشد که افزایش تست داشته باشیم 

ما مشکل خاصی در خصوص انجام تست نداریم.
*انتظار افزایش مبتالیان به بیش از 15 میلیون 

نفر وجود دارد
مصطفوی افزود: در استان هایی که ابتدا بیشتر 
درگیر شدند مانند قم، گیالن، البرز، اصفهان و اینکه 
شــواهدی می بینیم که درصد قابل توجهی از افراد 
در این مناطق به کرونا مبتال شــده باشند؛ در نتیجه 
ابتال در آنها رو به کاهش باشــد. البته مسیر انتقال 
ویروس در تابســتان قطعا ادامه خواهد داشــت و 
انتظار داریم اگر این مســیر ادامه داشــته باشد از 
میزان 15 میلیون نفر نیز درصــد مبتالیان باز باالتر 

برود.
*کرونا از حشرات منتقل نمی شود

وی ادامه داد: این موضوع پیش آگاهی اســت 
برای پاییز کــه چراکه درصد زیادتری مبتال شــده 
اند و شــاید در پاییز میزان کمتر باشد؛ضمن اینکه 
شواهدی مبنی بر انتقال ویروس از طریق حشرات 

وجود ندارد.
عضــو کمیتــه اپیدمیولــوژی کشــوری کرونــا 
خاطرنشــان کرد: اگــر می توانســتیم در روزهای 
ابتدایی شــیوع کرونا ظرفیت انجام تســت را باال 
می بردیم و بیماران سرپایی را شناسایی می شدند 
شاید اپیدمی ما فرق داشت و اکنون در یال نزولی 

اپیدمی بودیم.
مصطفوی اضافه کرد: درباره میزان روند بیماری 
بهتر است صرفا درباره بیماران بستری توجه کنیم. 
ما می گوییــم از اوج اول عبورکردیــم و االن تقریبا 

در مرحله ثبات هســتیم و نوســان ثابتی در میزان 
مبتالیان و مرگ و میر داریــم؛ اگر چه در خصوص 
بســتری ها نیز افزایش تدریجی بیماری را شــاهد 

هستیم.
*ورود بــه اوج های بعدی کرونــا دور از ذهن 

نیست
وی ابــراز کــرد: دور از ذهــن نیســت اوج های 
بعدی داشته باشــیم و اما انتظار نداریم این میزان 
به شدت اواخر فروردین باشــد.تحلیل دوم در این 
خصوص این است که بر اســاس داده های بیماران 
مشــاهده می کنیم اوج اولیه در اواسط فروردین و 
تقریبا در 2 ماه اخیر نوسان مالیمی در میزان مرگ 

داشته ایم و مرگ روزانه 50 تا 80 بیمار را داشتیم.
*اوج اول کرونا را گذراندیم

عضو کمیته اپیدمیولوژی کشــوری کرونا خاطر 
نشــان کرد: این موضوع نیز موید این اســت که ما 
اوج اول را عبور کردیم و شــاید اوج هــای بعدی را 
داشته باشــیم و این مربوط به روند کرونا در کشور 
است اما شــاید تحلیل اســتانی دقیق تر از تحلیل 

وضعیت کل کشور باشد.
مصطفــوی افــزود: شــاید برخــی اســتان ها 
اوج دوم وســوم را داشــته باشــند. تحلیل کمیته 
اپیدمیولوژی کرونا در هفته گذشــته یعنی در هفته 
انتهایی به 17 خرداد انجام شــد که در این گزارش 
اعالم شــد بیماری کرونا تغییر مختصرصعودی در 
کشور داشته اســت اما درباره 13 استان آذربایجان 
شــرقی، هرمزگان، کردســتان، قم، مرکــزی، یزد، 
فــارس، خراســان جنوبــی، گلســتان، همــدان، 
کرمان و کهکیلویــه در هفته منتهی بــه 17 خرداد 
روند صعودی وجود داشــته و شــروع اوج اپیدمی 

داشته اند.
*تهران و کرمانشــاه روند ثبات با تغییر مختصر 

در کرونا دارند
وی افــزود: در 7 اســتان شــامل خوزســتان، 
اصفهــان، آذربایجــان غربــی، ایــالم، چهارمحال 
بختیــاری، خراســان رضــوی و زنجــان تغییــر 
مختصرصعودی داشته اند.ضمن اینکه در استانهای 
تهران و کرمانشــاه روند ثبات بــا تغییرات مختصر 
دیده شــد و خراســان شــمالی، البرز، و سیستان 
و بلوچســتان نیز اخیرا یــک اوج اپیدمی را تجربه 

کردند.
عضو کمیته اپیدمیولوژی کشــوری کرونا با بیان 
اینکه استانهای لرستان، سمنان، قزوین، مازندران 
و گیالن با توجه به ناسازگاری داده ها امکان تحلیل 
روند اپیدمی نداشتند، بیان کرد: جامعه جهانی از 4 
ماه پیش با شــیوع کرونا بر اساس داده های چین 
درباره کرونا تحلیل داشــت. ابتدا میزان کشــندگی 
کرونا را 2 تــا 3 درصد عنوان شــد و افــراد بدون 

عالمت را 10 درصد اعالم کردند.
*میزان مرگ کرونا کمتر از 3 دهم درصد

مصطفوی افــزود: همچنین گفته شــد هر فرد 
آلوده می توانــد 2.5 نفــر را مبتال کند امــا اکنون 
میزان کشــندگی کرونا کمتر از 2 درصد است و بر 
اســاس مطالعات در آمریکا میزان کشندگی کمتر 
از 3 دهم درصد اســت. همچنین گفته می شود که 
بیش از یک ســوم جمعیت بدون عالمت هستد. 
امروز سازمان بهداشــت جهانی نیز اعالم کرده که 
افراد بدون عالمت نمی تواننــد انتقال دهنده کرونا 

باشند.

رشد قیمت  لوازم خانگی به 60 درصد رسید
هگمتانه، گروه ایران و جهان: قیمت لوازم خانگی 
نسبت به اوایل فروردین ماه امسال شاهد افزایش 
30 تا 60 درصدی اســت و تولیدکنندگان هم عرضه 

خود را به بازار کاهش داده اند.
طی هفته های اخیر، قیمت  انــواع لوازم خانگی 
روند صعودی داشــته و همین امر عاملی شــده تا 
رکود در خریــد و فروش لوازم خانگــی وارد مرحله 
جدیــدی شــود. تولیدکننــدگان در حــال حاضر 
عــدم اختصــاص ارز را مهم ترین دلیــل افزایش 
قیمت ها می داننــد و می گویند، وقتــی ارزی به ما 
تعلق نمی گیرد به طور حتم قیمت تمام شــده کاال 
افزایش یافتــه و ما مجبور به افزایــش قیمت کاال 

هستیم.
در حال حاضر قیمــت لوازم خانگی نســبت به 
اوایل فروردین ماه امسال شاهد افزایش 30 تا 60 
درصدی اســت و تولیدکنندگان هم عرضه خود را به 

بازار کاهش داده اند.
فروشــندگان لــوازم خانگــی می گوینــد: اکثر 
اجناس مــا روی کاغذ اســت و شــرکت ها تأخیر 
زیادی در تحویل کاالها به واحدهــای عرضه کننده 

دارند.
عالوه بر این قرار بود نظــارت الزم برای مدیریت 
قیمت لوازم خانگی در بازار اعمال شــود اما هنوز در 
بازار شــاهد نظارت جدی نیســتیم و شرکت ها هم 
مدام روند افزایشی قیمت محصوالت خود را ادامه 
می دهند. بــه عنوان نمونه یک اجــاق گاز ایرانی که 
اســفند ماه 2 میلیون و 300 هزار تومــان بود، االن 
به 3 میلیــون و 700 هزار تومان رســیده و یخچال 

14 فوت از 2 میلیــون و 400 تومان بــه 3 میلیون 
و 400 هزار تومان رســیده اســت جالب اینجاست 
فروشــنده ها در فروش کاالها اکــراه دارند چراکه 
به ســختی می تواننــد از شــرکت ها کاال تهیه و در 

مغازه های خود بگذارند.
البته به هم ریختگی قیمت هــا و عدم درج آنها 
در سامانه 124 باعث شــد تا هفته گذشته سازمان 
حمایت اعــالم کند، بــا افزایش قیمت هــا برخورد 
می کند و شــرکت ها باید با ارائه مدارک به سازمان 

حمایت نسبت به تغییر قیمت ها اقدام کنند.
براساس مصوبه ســتاد تنظیم بازار هم سازمان 
حمایت با واحدهایی که بــدون هماهنگی اقدام به 
افزایش قیمت ها کرده اند، برخورد می کند. همچنین، 
نیاز ورق تولید بــرای لوازم خانگی و خودروســازان 

و... باید در قالــب قراردادهای بلندمــدت به قیمت 
کشف شده در بورس تأمین شود.

عالوه بــر این قرار اســت معاونت امــور صنایع 
وزارت صنعت، بسته پیشــنهادی شیوه های تأمین 
مالی طرف تقاضا و عرضــه را در قالب کارت خرید 
اعتباری، پیش فروش و یا حتی پرداخت تسهیالت 
ارزان قیمت بــه طرف تقاضا را بررســی و برای طی 

مراحل تصویب به مراجع ذی ربط ارائه کند.
در حــال حاضر بایــد منتظر ماند دیــد آیا این 
مصوبــات وارد مرحلــه اجرایی شــده و قیمت ها 
در بازار لــوازم خانگی مدیریت خواهد شــد یا این 
مصوبات هم مانند سایر سیاســت های نظارتی بر 
بازار فقط بر روی کاغذ بــوده و خبری از اجرای آنها 

نیست.
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نماینده مردم تویسرکان در مجلس:

گسترش تنفر از دولت آمریکا 
در داخل و خارج از مرزهایش

هگمتانه، گــروه شهرســتان: نماینده مردم 
تویسرکان در مجلس شورای اسالمی گفت: تنفر 
از سیاست های تبعیض آمیز و جنایتکارانه دولت 
آمریکا در سال های اخیر بیش از پیش در داخل 

و خارج از مرزهایش گسترش یافته است.
به گــزارش هگمتانــه، محمدمهــدی مفتح 
اظهار کرد: دولت آمریکا همچنان با سیاســت 
قلدر مابانه و خوی اســتکباری خود می خواهد 
ملت های جهان را در اختیار قدرت ظاهری خود 
بگیرد غافل از آن که معــادالت قدرت در جهان 

خیلی وقت است که تغییر کرده است.
وی افــزود: ترامپ بــا رفتارهای ســبک و 
شرم آور خود هر روز به شــکاف بین دولت ها و 
ملت های جهان با دولت آمریکا دامن می زند و 
کشتن آزار رسان یک سیاه پوست بی گناه، عمق 

این نفرت را در آمریکا به تصویر کشانده است.
وی با اشــاره به اینکه همه ادیــان الهی و از 
جملــه اســالم در بیــش از هزار ســال پیش، 
تبعیــض نــژادی و تفاوت گذاری میان ســیاه 
 و ســفید را باطل اعالم کرده انــد تصریح کرد: 
دولتمردان آمریکا از تمــدن و دنیای مدرن روز 
حرف می زنند اما پرچــم دار جاهلیت مدرن در 

تمامی مناطق جهان هستند.
مفتح تأکید کــرد: آمریــکا نه تنهــا گرفتار 
رفتارهای جنایتکارانه و تبعیض آلود بلکه منشأ 
تروریسم سازمان یافته و محور شرارت در جهان 
است و در هر جا حضور یافته به جنگ افروزی و 

کشتار بی گناهان دست زده است.
وی اعتــراض گســترده مــردم آمریــکا به 
سیاست های نژادپرستانه و تبعیض آلود آمریکا 
را تصویــری از نفــرت ملت هــای آزاداندیش 
جهان از دولت آمریکا دانست و افزود: شهروند 
سیاه پوســت و بی گناه آمریکایی که با قساوت 
تمام کشــته شــد در حقیقت نماد کشــورهای 
مستضعفی اســت که دولت های آنها در مقابل 

آمریکا عقب نشینی می کنند.
نماینــده مــردم تویســرکان در خانه ملت 
متذکر شد: ساده انگاری است اگر فکر می کنیم 
دامن این اعتراض های ریشــه دار فقط محدود 
به چنــد روز تظاهرات اســت بلکــه همچنان 
که این جنایت ها ریشــه دار اســت، در آینده ای 
نه چندان دور شــاهد افزایش ایــن اعتراض ها 
با حجم بیشــتر نفــرت از دولتمــردان آمریکا 

خواهیم بود.
وی در گفتگــو با تســنیم، ابراز کــرد: این 
سنت الهی اســت که باطل دیر یا زود رفتنی و 
نابود شدنی اســت و حق، حقیقت و عدالت بر 

پایه های سست باطل چیره می شود.

تجلیل از دانش آموزان برتر 
قرآنی در بهار

هگمتانه، گروه شهرستان: همایش تجلیل از 
دانش آموزان برتر قرآنی شهرســتان بهار در حوزه 

علمیه آیت ا... بهاری این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانــه از بهار، در این 
همایش امــام جمعه شهرســتان بهــار گفت: 
آموزش و پرورش در تربیت الگوهای اسالمی و 
پرورش دانش آموزان نخبه در حوزه های قرآنی 

و امور تربیتی نقش واالیی دارد.
داد:  ادامــه  ارزنــده  االســالم  حجــت 
دانش آمــوزان، آینــده ســازان کشــور و نظام 
هســتند؛ بــدون برنامه ریــزی و شناســایی 
استعدادهای قرآنی و تربیتی این آینده سازان، 
نمی توان هیــچ آینده ای را برای کشــور متصور 

شد.
وی گفت: قرآن دنیا و آخرت دانش آموزان را 
بیمه می کند و مشکالت روحی و روانی آن ها را 

ازبین می برد.
وی بیان کــرد: اصــول قــرآن، کالم خدا و 
معجزه اســت و هیچ کس نمی توانــد مثل او 
چیزی بگوید و بــر همه بندگان الزم اســت که 
قرآن بخوانند و به آن عمــل کنند و دیگران را به 

خواندن آن دعوت کنند.
امام جمعه بهار گفت: خداوند به وسیله سفیر 
امین خود قرآن را بر پیامبــر )ص( نازل کرد تا 

وسیله خیر و برکت برای مسلمانان باشد.
حجت االســالم ارزنــده اظهار کــرد: امروز 
جامعه اســالمی نیازمند مفاهیــم قرآنی برای 

حرکت رو به جلو ارزشهای خود است.
وی ادامه داد: رســالت اصلــی دین مبین 
اسالم این اســت که ما متخلق به اخالق دینی 
باشــیم و آنچه بســیار حیاتی اســت برگزاری 
چنین جلسات و همایش هایی برای تجلیل از 
کســانی اســت که قرآن را یاد می کنند و آن را 

آموزش می دهند.
گفتنی اســت در پایان از برترین های قرآنی 

شهرستان بهار تجلیل شد.

خبــر

طی سال گذشته رقم خورد؛
خسارت باالی آتش

به منابع طبیعی کبودرآهنگ
هگمتانه، گروه شهرســتان: رئیس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان کبودرآهنگ با تأکید 
بر ضرورت حفظ منابع طبیعی، گفت: حریق در سال 
گذشته باعث بروز خســارات زیادی به عرصه های 

منابع طبیعی این شهرستان شده است.
به گزارش هگمتانه، محمود زنگنــه اظهار کرد: 
عرصه های منابع طبیعی شهرستان دارای چندین 
نقطه بحرانی حریق اســت که بیشتر آنها در بخش 
باغات بوده اســت. وی تصریح کرد: بارندگی های 
ســال زراعی جاری و پوشــش گیاهی مناسب در 
منطقه، ضــرورت برنامه ریزی و تمهیــدات بهتر و 
بیشــتر را برای جلوگیری از هر گونه آتش سوزی 

احتمالی می طلبد.
زنگنه با بیــان اینکه امکانــات اطفاء حریق در 
این شهرســتان پاســخگوی نیاز نیســت، یادآور 
شد: با توجه به گســتردگی و پراکندگی عرصه های 
منابع طبیعی، امکانات و نیروهــای منابع طبیعی 
شهرستان پاسخگو نبوده و مسؤوالن دستگاه های 
اجرایی باید در راســتای همکاری ومشارکت چه از 
لحاظ وســائل نقلیه موتوری و چه امکانات اطفاء 

حریق همیار منابع طبیعی باشند.
وی در ادامه به ارائه راهکارهــای برای مقابله با 
آتش ســوزی مراتع پرداخت و گفــت: تهیه بانک 
اطالعاتــی و آمــوزش نیروهای بومــی و محلی، 
استفاده از ظرفیت شوراها و دهیاران، اطالع رسانی 
به کشاورزان، تقویت نیروهای دیده بان و استفاده 
از ظرفیت بســیج و تشــکل های زیست محیطی 
از مهمترین راهکارهای مقابله بــا حریق در مراتع 
اســت. رئیس اداره منابع طبیعــی کبودراهنگ در 
گفتگو با ایسنا و در تشریح اقدامات صورت گرفته 
برای پیشــگیری از حریق بیان کرد: شهرستان را 
بلوک بندی کرده ایم و نقاط حســاس و بحرانی به 
حریق را شناســایی کرده و کارگاه آموزشی تشکیل 
دادیم و مانــور اطفاء حریق برگزار شــده و درصدد 
توزیع امکانــات اولیه اطفــاء از جمله آتش کوب، 
بیل و ســایر امکانــات و بســته های فرهنگی به 

دهیاران و شوراهای اسالمی روستاها هستیم.

نمایشگر 
کیفیت هوا در مالیر

هگمتانه، گروه شهرستان: همزمان با فرا رسیدن 
هفته محیــط زیســت، دومین تابلوی نمایشــگر 
کیفیت هوای اســتان همدان با حضور مســووالن 

استانی و شهرستانی در مالیر راه اندازی شد.
به گزارش هگمتانه، مدیــرکل حفاظت محیط 
زیســت همدان در این آیین اظهار کــرد: با توجه 
به اهمیت حفظ محیط زیســت، این امــر نیاز به 

فرهنگ سازی دارد.
محســن جعفری نژاد بســطامی با اشــاره به 
برگــزاری برنامه های متنوع در ســطح اســتان به 
مناســبت هفتــه محیط زیســت افــزود: تابلوی 
نمایشــگر کیفیت هوای شهرســتان مالیر عنوان 

دومین تابلو بعد از همدان است که افتتاح شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت همدان ادامه 
داد: این دســتگاه کیفیــت و شــاخص های هوا 
را نشــان می دهد که در صورت ناســالم بودن هوا، 
وضعیت هشــدار به کمیته اضطرار استان همدان 

اطالع رسانی می شود.
جعفری نــژاد بســطامی بیان کــرد: این طرح 
با حدود 70 میلیــون تومان اعتبار با مشــارکت و 

همراهی شهرداری مالیر اجرا شد.
وی تأکید کرد: نمایش اطالعات کیفیت هوای 
این شهرســتان موجب می شــود مردم نسبت به 
حفظ هوای پاک و محیط زیســت کمک بیشتری 

داشته باشند.
حســین بابایی شــهردار مالیر نیز با اشــاره به 
همکاری شهرداری در راستای حفظ محیط زیست 
و مدیریت شهری در نصب این دستگاه اظهار کرد: 
شــهروندان نیز باید برای حفظ محیط زیســت و 

شهری سالم و آباد همکاری الزم را به عمل آورند.
رئیــس حفاظــت محیط زیســت مالیــر نیز 
گفت: با توجه به شــیوع بیمــاری کرونا و کاهش 
مسافرت ها، تا حدودی از فشــار بر محیط زیست 

کاسته و روند آلودگی کمتر شده است.
عبــاس نجاری بــا اشــاره به پایش مســتمر 
واحدهــای صنعتی، تولیــدی و خدماتــی از نظر 
زیســت محیطی افزود: با کمک و همراهی بخش 
خصوصــی و آزمایشــگاه های معتمد ســازمان، 
پایش های محیط زیســت از این واحدها بیشتر 

شده است.
رئیس حفاظت محیط زیست مالیر ادامه داد: 
36 درصد صنعت استان همدان در مالیر است که 
انتخاب واحدهای سبز از بین واحدهای صنعتی و 

خدماتی یکی از برنامه های ما در آینده است.
نجاری برگزاری مســابقه حفظ محیط زیســت 
در رشــته های مختلف در فضای مجازی ، بازدید از 
مناطق حفاظت شــده، دیــدار با خانواده شــهدای 
محیــط زیســت و تقدیــر از آنهــا را از مهمترین 

برنامه های هفته محیط زیست در مالیر عنوان کرد.
به نقل از ایرنا،در این آیین همچنین نخستین 
نمایشگاه عکس حیات وحش مالیر نیز گشایش 
یافت که از 18 تا 23 خرداد در سرای فرهنگ و هنر 
واقع در خیابان شهید رجایی این شهر آماده بازدید 

عالقه مندان است.

خبــر

توسعه 5 هکتاری شرکت دارویی »فاران شیمی«  تویسرکان

هگمتانه، گروه شهرســتان: فرماندار تویسرکان از 
توسعه شــرکت دارویی فاران شــیمی در تویسرکان 
خبر داد و گفت: پنج هکتار از 14 هکتار اضافه شده به 

شهرک صنعتی در اختیار این شرکت قرار می گیرد.
به گزارش هگمتانه، ســید رســول حسینی در 
جلسه علمی و پژوهشی بســیج اساتید با اشاره به 
ظرفیت باالی استعداد ها و توانمندی بالقوه فراوان 
در شهرســتان اظهار کرد: زمینه جذب عالقه مندان 
به تحصیل در مقاطع ارشــد به باال در شهرســتان 
وجــود دارد ولی نمی دانــم چرا نتوانســتیم از این 

توانمندی ها استفاده کنیم؟
وی محصول ســیر و ســماق را از ظرفیت های 
ارزشی شهرستان دانست و گفت: متأسفانه به دلیل 
نبود کارخانه و ســردخانه در تویسرکان سیر به طور 
دستی بسته بندی و در سردخانه های کرج نگهداری 

می شود.
فرماندار تویسرکان با اشاره به عدم اشتغال زایی 

مرکز رشد تویســرکان به عنوان یک شاخه  از پارک 
علم و فناوری استان از ســهمیه 12 نفر آن در سال 
گذشــته افزود: شــاید ما همراه با کارگروه مربوطه 
خوب عمل نکردیم پس باید با برنامه ریزی نیروی 
انســانی توانمند را شناســایی کرده و مشکالت را 
احصا و در راستای پیشــرفت و توسعه همه جانبه 

شهرستان تالش کنیم.
وی در ادامه ســخنانش با اشــاره به اینکه از 10 
کشاورز نمونه که مورد تقدیر وزیر قرار گرفتند چهار 
نفر از تویســرکان بودند افزود: آخــر هفته میزبان 
کشــاورزانی هســتیم که از توانمندی های خود در 

حوزه کشاورزی استفاده کردند.
حسینی با اشــاره به وجود ســرمایه گذار و نبود 
زیرســاخت در شهرســتان و یادآوری این مطلب 
که شهرســتان قطب تولید دارو و صنایع وابســته 
به شــرکت های غرب کشــور اســت گفت: شرکت 
داروسازی فاران شــیمی با در اختیار گذاشتن پنج 
هکتار از 14 هکتار اراضی اضافه شــده به شــهرک 

صنعتی توسعه می یابد.
وی با تأکید بر بهره مندی از نخبگان شهرستان در 
خصوص صنعت داروســازی به عنوان یک ظرفیت 
حائز اهمیت گفت: تحقق این امر در شهرستان، خانه 

نخبگان استان را تابع خود خواهد کرد.
فرماندار تویسرکان خاطرنشان کرد: ما در سال 
مالی گذشــته در راســتای اجرای یک هــزار و 40 
پروژه، بیشــترین پروژه ها را در ســطح شهرستان 
تویسرکان از بسیج سازندگی داشتیم که می توان 
به ایجاد روســتای برفیان، ســاختمان پزشــک 

قانونی،آرامستان و... اشاره کرد.
وی با تأکید بر تهیــه بانک اطالعــات اولیه از 
شــاخص ها و توانمندی های افراد نخبه و توانمند 
شهرســتان در حوزه های مختلف در مقطع زمانی 
15 روزه توســط اعضــای حاضر در جلســه گفت: 
کارگروه ها متناسب با ظرفیت شهرستان و تقسیم 
وظایف در راستای احصا مسائل و مشکالت و ارائه 

راهکار تشکیل شود.
*هدف ما یاری دستگاه دولتی است

مسوول علمی و پژوهشی سپاه انصارالحسین)ع( 
استان همدان نیز با بیان اینکه از اهداف و برنامه های 
سال 99 سپاه قوی تر شدن بسیج با هدف اثرگذاری 
است اظهار کرد: آنچه در نگاه اول بسیج را قوی می کند 

اخالص بسیجیان است.
ولی ابراهیمــی هدف دوم را ارتبــاط با مردم و 
گره گشــایی مشــکالت آن ها عنوان کرد و افزود: 
کارگروه هــای مختلــف متناســب بــا ظرفیــت 
شهرستان با هدف احصا مشکالت و مسائل و ارائه 

راهکار تشکیل می شود.
وی با تأکید بــر اینکه در ایــن برنامه هدف ما 
یاری دستگاه دولتی است گفت: یکی از مطالبات 
بســیج مطالبه گــری بــه صــورت کارشناســی و 
تخصصی اســت که باید این امــر در بین مردم و 
بسیجیان پویا باشــد، البته تا پایگاه ها این مهم را 

پیش بردیم.
ســپاه  پژوهشــی  و  علمــی  مســوول 
انصارالحسین)ع( استان همدان با اشاره به تقویت 
بنیه علمــی و مهارتی بســیجیان از اهداف تعریف 

شده، منشــا بیکاری را فقدان مهارت خواند و بیان 
کرد: مــا در این زمینه چهــار رویکــرد در پایگاه ها 
علمی داریم که شــامل مباحث آموزش، پژوهش، 

کارآفرینی و گفتمان علمی می شود.
وی با تأکیــد بر پرورش خصلت جســتجوگر و 
کاوشگر در بســیجیان تأکید کرد:کارگاه های علمی 
که ما برپا می کنیم بــا رویکرد کارآفرینی اســت، 

بسیج دنبال کسب سود نیست.
ابراهیمی با بیان اینکه خطه تویسرکان در بحث 
نخبگی و اختراع و ابتکار سبقه بســیار خوبی دارد 
می توانیم جشنواره های چون ایده و... را برگزار کنیم 
گفت: تالش برای ترویج گفتمان علمی در برنامه از 
رویکرد دیگر ماست، رهبر معظم انقالب نیز بر این 
مهم تأکید دارند چراکه بــرای تأثیرگذاری در عرصه 

بین المللی ضرورت دارد.
وی هدف بعدی سپاه در ســال جاری در حوزه 
بســیج را تکمیل چرخه عمل تا فنــاوری خواند و 
تأکید کــرد: ما در ایــن هدف به دنبــال طرح های 
نوآورانه و محصول محور هستیم تا نیاز و مشکالت 

جامعه را برطرف کنیم.
به نقل از فارس، مســوول علمی و پژوهشــی 
سپاه انصارالحسین)ع( اســتان همدان با اشاره 
به هدایت و حمایت طرح های نوآورانه و مبتکرانه 
در اســتان با ســه نوع خدمات چون تســهیالت 
افــزود:  و...  مشــاوره ای  خدمــات  بالعــوض، 
خبرگــزاری علم و فنــاوری که تنهــا در این حوزه 
فعالیت می کند در اســتان فعال بــوده و از حیث 

تولید محتوا برتر است.

قول احداث 5 مجتمع خدماتی بین راهی در مالیر
هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس اداره راهداری 
و حمل و نقــل جــاده ای مالیر از انجــام روکش 
آســفالت محور مالیرـ اراک خبــر داد و گفت: پنج 
مجتمع خدماتــی رفاهی بین راهی نیز در دســت 

احداث است.
به گزارش هگمتانه، سید اسماعیل صفوی زاده 
اظهار کرد: با توجه به شــیوع کرونا طی ســه ماه 
گذشته نسبت به قبل از کرونا کاهش 50 درصدی 
مســافرت از طریق حمــل و نقل عمومــی مالیر 

داشته ایم.
وی به اقدامات انجام شــده این اداره در بحث 
پیشگیری و مقابله با کرونا اشاره و اظهار کرد: این 
اداره همپای سایر دستگاه های اجرایی برای مقابله 

با این بیماری همچنان پای کار است.
رئیــس راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای 
شهرســتان مالیر افزود: در همین راســتا در زمینه 
ایجاد ایســتگاه کنترلی پلیس راه مالیر- همدان 

در ورودی محــور خنداب و راه های دسترســی به 
داخل شــهر برای کنترل و نظارت بر ورود و خروج 

مسافران، همکاری و مساعدت داشتیم.
وی از توزیع ماســک، دســتکش و الکل بین 
کارکنان خبر داد و افزود: طی ســه ماه گذشته بر 
ایجاد و رعایت فاصله گــذاری اجتماعی در اداره و 
پایانه های مســافربری تأکید داشــتیم و از نحوه 
ضدعفونی و اجرای دقیق شیوه نامه های بهداشتی 
در ســه پایانه مالیر و شــرکت های وســایل نقلیه 

نظارت کردیم.
صفــوی زاده بــه ایجــاد فاصلــه اجتماعی در 
اتوبوس ها و سواری ها و وسایل نقلیه بین شهری 
اشاره و بیان کرد: در راستای اطالع رسانی بهداشتی 
در بحث کرونا از طریق نصــب تابلو های دیجیتال، 
بنر و توزیع بروشــور بــا مرکز بهداشــت تعامل و 

همکاری الزم صورت گرفته است.
وی در ادامه با اشــاره به فعالیت حوزه راهداری 

گفت: در حال حاضر روکش آسفالت محور مالیر، 
اراک از چشــمه علی محمد تا زنگنه در حال انجام 

است.
رئیــس اداره راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
مالیر با بیان اینکه این مسیر 30 کیلومتر است و 6 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است افزود: برای 
محور مالیرـ  بروجرد نیز عقد قرارداد با 2 میلیارد و 

600 میلیون تومان انجام شده است.
وی تصریح کــرد: چهار کیلومتر از این مســیر 
انجام شــده و در مسیر بهشــت هاجر نیز روکش 
آسفالت توســط نیروهای راهداری در حال انجام 
بوده و  هدفگذاری ما این اســت کــه بتوانیم همه 

مسیرها را انجام دهیم.
صفوی زاده در ادامه با اشــاره به فعالیت هشت 
مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی مالیر گفت: این 
مجتمع ها در حال فعالیت هســتند و پنج مجتمع 
دیگر نیز در دســت انجام اســت که هدفگذاری بر 

این است تا پایان ســال این مجتمع ها نیز افتتاح 
و تعداد مجتمع های شهرســتان بــه 13 مجتمع 

خدماتی رفاهی بین راهی برسد.
وی با بیان اینکه مجتمع خدماتی اســالم آباد 
صد درصد پیشــرفت فیزکی دارد گفــت: مجتمع 
خدماتی محور آورزمان با 85 درصد، مجتمع محور 
مالیر، اراک با 40 درصد، مجتمع روبه روی بهشــت 
هاجر با 50 درصد و مجتمع انتهای محور چشــمه 
علیمحمد با 2 0 درصد پیشــرفت فیزیکی در دست 

احداث است.
رئیس راهداری و حمل و نقــل جاده ای مالیر 
در گفتگو بــا فارس، با اشــاره بــه پرداخت وام 6 
میلیونی تومانی به رانندگان حمــل و نقل با توجه 
به آســیب کرونا گفت: رانندگانی که کارت هوشمند 
داشته باشند می توانند از این وام استفاده کنند که 
جزئیات و نحوه پرداخت این وام در ســامانه کارا 

عنوان شده است.

فرماندار بهار:

ضرورت حذف واسطه ها از بازار با تشدید نظارت ها
هگمتانه، گروه شهرســتان: فرمانــدار بهار تأکید 
کرد: نظارت و کنترل بــر بازار به صورت جدی صورت 
گیرد تا فضا برای جوالن واســطه ها نباشد و یکی از 
سیاست های ســتاد تنظیم بازار کوتاه کردن دست 

واسطه ها در بازار است .
به گــزارش خبرنــگار هگمتانه از بهار، جلســه 
کمیتــه تنظیم بــازار شهرســتان بهار به ریاســت 
فرماندار و با حضور دستگاه های اجرایی عضو این 
کمیته در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان 

برگزار شد.
در این جلسه ابتدا رئیس اداره صنعت، معدن 
و تجارت شهرستان بهار در راستای نظارت بر توزیع 

کاالهای اساسی در بازار و کنترل قیمت ها، گزارش 
اقدامات به عمل آمده را ارائه کرد.

علی حیــدری گفت: هرگونــه تصمیم گیری در 
خصوص اقدامات و برنامه ها در راستای نظارت بر 
بازار به ویژه قیمت  کاال های اساســی، باید از طریق 

ستاد تنظیم بازار اتخاذ شود.
فرماندار بهار نیز در این جلسه خاطر نشان کرد: 
نظارت و کنترل بر بــازار به صــورت جدی صورت 
گیرد تا فضا برای جوالن واسطه ها نباشد و یکی از 
سیاست های ســتاد تنظیم بازار کوتاه کردن دست 

واسطه ها در بازار است .
احسان قنبری افزود: دســتگاه های عضو باید 

در ســتاد تنظیم بازار ضمن رصد کردن بازار،گزاش  
فعالیت های خود مبنــی بر تالش در جهت کاهش 
قیمت ارائه کنند و بازرســان و اعضای نظارت باید 
بر مراکــز توزیع کاالهای مــورد نیاز بــازار، نظارت 

بیشتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: نیازهــا و کمبودهای کاالهای 
اساسی در شهرســتان پیگیری می شود و مشکل 
خاصــی در کمبود کاال در این شهرســتان نداریم و 
در بحث قیمت ها نیز نظارت و بازرســی تشــدید 

می شود.

توسط بنیاد برکت در سال 99 انجام می شود؛

هدفگذاری ایجاد 500 شغل در 16 روستای اسدآباد
اسدآباد  فرماندار  هگمتانه، گروه شهرســتان: 
از هدفگــذاری و تعهــد ایجــاد 500 شــغل در 
روستاهای این شهرســتان توسط بنیاد برکت در 

سال 99 خبر داد.
به گزارش هگمتانه، مجید درویشــی سه شنبه 
20 خردادماه در کارگروه اشــتغال و سرمایه گذاری 
شهرستان اســدآباد، اظهار کرد: در مرحله نخست 
هدفگذاری و تعهد ایجاد 500 شــغل از اول تیرماه 
در 16 روستای اســدآباد در رابطه با طرح سحاب با 

اعتبار 20 میلیارد توسط بنیاد برکت آغاز می شود.
وی با اشــاره بــه اینکه از ســال گذشــته 30 
روستای اســدآباد به عنوان آزمونه اشتغال توسط 
ستاد بنیاد برکت امام)ره( در سطح استان همدان 
انتخاب شــده اســت، افزود: بنیاد برکت تاکنون 
در رابطه با اشــتغال 26 روســتای آزمونه اشتغال 
شهرســتان ورود داشــته که در این راستا در سال 
گذشــته 2000 نفــر از روســتائیان این روســتاها 

متقاضی اشتغال از بنیاد برکت بودند.
درویشــی بــا بیــان اینکه ســال گذشــته با 
شناسایی های انجام شــده از متقاضیان، 665 نفر 
در کارگاه های آموزشــی شــرکت کردند و 170 نفر 
از آموزش های رایــگان برخوردار شــدند، تصریح 

کرد: از شــش ماه دوم ســال 98 طرح اشتغال با 
ســرمایه گذاری بنیاد برکت در روستاهای اسدآباد 
آغاز شــد که در مرحله اول این طرح 300 شــغل 
انجام گرفت کــه از این تعداد تاکنون 180 شــغل 
ایجاد شــده و 120 نفر نیز در حال اخذ تســهیالت 

خود هستند.
فرماندار اســدآباد در ادامه ســهمیه اشــتغال 
شهرستان را در ســال جاری 1389 نفر برشمرد و 
خاطرنشان کرد: در دو ماه گذشته 191 نفر از سهمیه 

تعهد امسال محقق شده است.
وی سهمیه کارورزی شهرســتان را هم در سال 
جــاری 70 نفر اعالم کــرد و یادآور شــد: در بحث 
کارورزی دولــت خدمات خوبی ارائــه می دهد که 
باید کمک کنیم این خدمات دولت اســتفاده شود 
چراکه مشــاغل دولتی دیگر فضا برای جذب نیرو 
ندارند و بایــد جوانان در بحث صنعــت و تولید به 

دنبال مشاغل باشند.
درویشــی با بیان اینکه تعداد بیمه شدگان بار 
اولی تأمین اجتماعی شهرستان در دو ماه گذشته 
امسال 44 نفر بوده اســت، گفت: سهمیه اشتغال 
پایدار روستایی اسدآباد 27 میلیارد و 700 میلیون 
تومان است که از این میزان تسهیالت 16 میلیارد 

و 80 میلیون تومــان توســط اداره صمت، میراث 
فرهنگی و جهادکشاورزی و شــش میلیارد و 600 
میلیون تومان توسط دستگاه های حمایتی شامل 
بنیاد شــهید، کمیته امــداد امام خمینــی)ره( و 
بهزیستی جذب شده و باید برای جذب مابقی این 
تسهیالت نیز دستگاه ها اجرایی ذیربط همت کنند.

وی در ادامه با تأکید بر سرلوحه قرار دادن شعار 
»جهش تولید« به نام شــعار ســال اظهار کرد: در 
حال حاضر در شــهرک صنعتی اســدآباد 11 واحد 
فعال و شــش واحد غیرفعال وجود دارد که از بین 
واحدهای فعال، واحد تولید قند از شکر کار خود را 
از روز گذشــته آغاز کرده و یک واحد صنعتی فوم 
قائم نیز مدت پنج ســال راکد بود که با خریداری 
این واحد توســط ســرمایه گذار جدیــد، اقدام به 
فعالیت مجدد داشــته کــه ظرف چنــد روز آینده 

محصوالت و تولیدات آن وارد بازار خواهد شد.
فرماندار اســدآباد با اشــاره به اینکه کشاورزی 
یکــی از مهمتریــن شــاخص های اشــتغال این 
شهرستان است، بیان کرد: باید با همکاری و همت 
مضاعف به اشــتغال و تولید و صنعت شهرستان 
توجه ویژه ای شود و برای این اقدام نیاز به آگاهی 
بخشــی به مردم منطقه در راســتای اســتفاده از 

تســهیالت و امکانات دولــت در ایــن رابطه بوده 
چراکه این تسهیالت مشکل گشا هستند.

وی با مخاطب قرار دادن مدیران دســتگاه های 
اجرایی حاضر در جلســه، با تأکید بر اینکه ما هنوز 
به شعار »هر روســتا، یک شــغل« اصرار داریم و 
با این شــعار باید اقتصاد روســتاها را با استفاده 
از تسهیالت اشــتغال روســتایی فعال کرد، گفت: 
در حال حاضر گرانی مســکن در شــهرهای بزرگ 
موجب روند افزایشــی مهاجرت معکوس بسیاری 
از افراد به روســتاهای خود بوده بــه طوری که در 
بخش پیرسلمان اســدآباد در حال حاضر 400 نفر 
از روســتائیان به دیار خــود مهاجرت کــرده اند و 
سه روستای خالی از ســکنه شهرستان درخواست 
فعال شــدن کد روســتایی خود را دارند که در این 
راستا تحقق شعار »هر روســتا، یک شغل« قطعًا 
نویدبخــش خوبی بــرای رونق تولید و اشــتغال 

روستاهای شهرستان خواهد بود.
به نقل از ایســنا، فرمانــدار اســدآباد در پایان 
بیان کرد: در صورتی که روســتای بــدون بیکار در 
شهرستان داشته باشــیم و یا اینکه اگر این امر در 
هر روستا محقق شود این روستای بدون بیکار به 

عنوان روستای نمونه معرفی و تجلیل می شود.



 1- واگــذاری اجــاره 2 ســاختمان )فضــای آموزشــی(  بــا کاربــری آموزشــی با مشــخصات 
مندرج در نظریه کارشناس رسمی دادگستری واقع در مرکز تخصصی مکانیک آیت اهلل 
موســوی همدانی ، همدان به صورت اجاره با حفظ کاربری آموزشــی بــرای مدت زمان 

سه سال، ثبت شده در سامانه ستاد ایران شرح ذیل : 
دو کارگاه مذکــور بــا کاربــری آموزشــی و بــه شــماره مزایــده 5099000107000002  حدود 
520 متر مربع و قیمت پایه کارشناســی :  اجاره ماهیانه برای مدت ســه ســال ، سال اول 
ماهیانه 15,000,000ریال ، ســال دوم ماهیانه 18,750,000 ریال ، ســال سوم ماهیانه 
23,437,500 ریال ، کل اجاره بها برای سه سال 686,250,000 ریال تعیین می گردد و 

مبلغ تضمین شرکت در مزایده 68,625,000 ریال می باشد.  
محــل بازدید: همــدان - شــهرک مدنــی - جــاده ربــاط - جنب دانشــگاه آزاد اســامی 

واحد همدان .

3 -  واگــذاری اجــاره 1 کارگاه آموزشــی بــا کاربــری آموزشــی بــا مشــخصات منــدرج در 
نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری واقع در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شــماره دو 
)اندیشه( شهرستان همدان به صورت اجاره با حفظ کاربری آموزشی برای مدت زمان 

سه سال، ثبت شده در سامانه ستاد ایران شرح ذیل :
کارگاه مذکور با کاربری آموزشی و به شــماره مزایده 5099000107000008  حدود 110 متر 
مربع و قیمت پایه کارشناســی :  اجاره ماهیانه برای مدت ســه سال ، ســال اول ماهیانه 
8,000,000 ریال ، ســال دوم ماهیانه 9,600,000 ریال ، سال سوم ماهیانه 11,520,000 
ریال ، کل اجاره بها برای ســه ســال 349,440,000 ریال تعیین می گــردد و مبلغ تضمین 

شرکت در مزایده 34,944,000 ریال می باشد.  
محل بازدیــد: همــدان - ابتدای شــهرک مدنــی - ابتــدای ورودی خضر - جنــب جهاد 

دانشگاهی- مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره دو )اندیشه( همدان .

5 - واگــذاری اجــاره مرکــز آمــوزش و اشــتغال روســتای کــوزره بــا کاربــری آموزشــی بــا 
مشــخصات منــدرج در نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری واقــع در ابتــدای ورودی 
روستای کوزره بخش قهاوند به صورت اجاره با حفظ کاربری آموزشی برای مدت زمان 

سه سال، ثبت شده در سامانه ستاد ایران شرح ذیل : 
مرکز مذکور با کاربری آموزشــی و بــه شــماره مزایــده 5099000107000004  عرصه حدود 
1580 متر مربع ، مســتحدثات 299 متر مربع و قیمت پایه کارشناســی :  اجاره ماهیانه برای 
مدت ســه ســال ، ســال اول ماهیانه 6,000,000ریال ، ســال دوم ماهیانــه 7,500,000 
ریال ، ســال ســوم ماهیانه 9,500,000 ریال ، کل اجاره بها برای سه سال 276,000,000 

ریال تعیین می گردد و مبلغ تضمین شرکت در مزایده 27,600,000 ریال می باشد.  
محــل بازدیــد: همــدان - بخــش قهاونــد - ابتــدای ورودی روســتای کــوزره - مرکــز 

آموزش و اشتغال روستای کوزره .

7 - واگذاری اجاره مرکز آموزش و اشــتغال گل تپه - کبودراهنگ با کاربری آموزشی با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشــناس رسمی دادگســتری واقع در ابتدای ورودی گل 
تپه به صورت اجاره با حفظ کاربری آموزشــی برای مدت زمان سه ســال، ثبت شده در 

سامانه ستاد ایران شرح ذیل : 
مرکــز مذکــور بــا کاربــری آموزشــی و بــه شــماره مزایــده 5099000107000005  عرصــه 
حــدود 1606 متــر مربــع ، مســتحدثات 322 متــر مربــع و قیمــت پایــه کارشناســی :  اجــاره 
ماهیانــه بــرای مــدت ســه ســال ، ســال اول ماهیانــه 11,000,000ریــال ، ســال دوم 
ماهیانــه 13,000,000 ریــال ، ســال ســوم ماهیانــه 14,500,000 ریــال ، کل اجــاره بهــا 
برای ســه ســال 462,000,000 ریال تعیین می گــردد و مبلــغ تضمین شــرکت در مزایده 

46,200,000 ریال می باشد.  
محل بازدید: گل تپه- ابتدای ورودی گل تپه - مرکز آموزش و اشتغال گل تپه .

2 - واگذاری اجاره 2 کارگاه آموزشــی )گلخانه( با کاربری آموزشی با مشخصات مندرج 
در نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری واقع در مرکز آمــوزش فنی و حرفه ای شــماره 
یک شهرســتان همدان به صورت اجــاره با حفظ کاربری آموزشــی برای مدت زمان ســه 

سال، ثبت شده در سامانه ستاد ایران شرح ذیل :
دو کارگاه مذکــور بــا کاربــری آموزشــی و بــه شــماره مزایــده 5099000107000001  حــدود 
320 متر مربع و قیمت پایه کارشناســی :  اجاره ماهیانه برای مدت ســه ســال ، ســال اول 
ماهیانــه 8,000,000 ریــال ، ســال دوم ماهیانــه 9,600,000 ریال ، ســال ســوم ماهیانه 
11,520,000 ریــال ، کل اجاره بها برای ســه ســال 349,440,000 ریال تعییــن می گردد و 

مبلغ تضمین شرکت در مزایده 34,944,000 ریال می باشد.  
محل بازدید: همــدان - کیلومتــر 5 جاده کرمانشــاه - ابتدای مریانــج - مرکز آموزش 

فنی و حرفه ای شماره یک همدان .

4 -  واگــذاری اجــاره فضــای آموزشــی )زمیــن بایــر( بــا کاربــری آموزشــی بــا مشــخصات 
مندرج در نظریه کارشناس رسمی دادگستری واقع در مرکز تخصصی مکانیک آیت اهلل 
موســوی همدانی ، همدان به صورت اجاره با حفظ کاربری آموزشــی بــرای مدت زمان 

سه سال، ثبت شده در سامانه ستاد ایران شرح ذیل : 
فضای مذکــور )زمین بایر( با کاربری آموزشــی و به شــماره مزایــده 5099000107000003  
حدود 2350 متــر مربع و قیمــت پایه کارشناســی :  اجاره ماهیانه برای مدت ســه ســال ، 
ســال اول ماهیانه 3,000,000ریال ، ســال دوم ماهیانه 3,600,000 ریال ، ســال ســوم 
ماهیانــه 4,320,000 ریــال ، کل اجــاره بها برای ســه ســال 131,040,000 ریــال تعیین می 

گردد و مبلغ تضمین شرکت در مزایده 13,104,000 ریال می باشد.  
محــل بازدید: همــدان - شــهرک مدنــی - جــاده ربــاط - جنب دانشــگاه آزاد اســامی 

واحد همدان .

6 -  واگذاری اجــاره یک بــاب کارگاه آموزشــی با کاربری آموزشــی با مشــخصات مندرج 
در نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری واقــع در مرکــز تخصصــی متالــوژی اســدآباد، 
شهرســتان اســدآباد به صــورت اجاره بــا حفــظ کاربری آموزشــی بــرای مدت زمان ســه 

سال، ثبت شده در سامانه ستاد ایران شرح ذیل : 
  5099000107000007 مزایــده  شــماره  بــه  و  آموزشــی  ی  کاربــر بــا  مذکــور  کارگاه 
حــدود 857 متــر مربــع و قیمــت پایــه کارشناســی :  اجــاره ماهیانــه بــرای مدت ســه 
 16,250,000 13,000,000ریــال ، ســال دوم ماهیانــه  ســال ، ســال اول ماهیانــه 
ریــال ، ســال ســوم ماهیانــه 20,312,500 ریــال ، کل اجــاره بهــا بــرای ســه ســال 
مزایــده  در  شــرکت  تضمیــن  مبلــغ  و  گــردد  مــی  تعییــن  ریــال   594,750,000

59,475,000 ریال می باشد.  
محل بازدید: شهرستان اسدآباد - شهرک شهید خزایی - 18 متری نیایش.

8 -  واگذاری اجاره یک باب کارگاه آموزشــی با کاربری آموزشی با مشخصات مندرج در 
نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری واقع در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرســتان 
کبودراهنگ به صورت اجاره با حفظ کاربری آموزشــی برای مدت زمان ســه سال، ثبت 

شده در سامانه ستاد ایران شرح ذیل : 
کارگاه مذکور با کاربری آموزشــی به همراه تجهیزات رشــته جوشــکاری و به شماره مزایده 
5099000107000006  حدود 48 متر مربع و قیمت پایه کارشناســی :  اجاره ماهیانه برای 
مدت ســه ســال ، ســال اول ماهیانه 10,000,000ریال ، ســال دوم ماهیانه 13,000,000 
ریال ، سال ســوم ماهیانه 18,000,000 ریال ، کل اجاره بها برای سه سال 492,000,000 

ریال تعیین می گردد و مبلغ تضمین شرکت در مزایده 49,200,000 ریال می باشد.  
محل بازدیــد: شهرســتان کبودراهنگ - میــدان والیت - جنب دانشــگاه پیــام نور  - 

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کبودراهنگ.

مزایده گذار: اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان همدان
موضوع مزایده : واگذاری فضاهای آموزشی با استفاده به صورت اجاره به شرح ذیل:

آگهی مزایده عمومی )اجاره( نوبت دوم

     توضیحات مهم :
 شایان ذکر اســت تمامی شــرایط ، مشــخصات ، ابعاد ، تجهیزات و ســایر خصوصیات کلیه موارد مزایده که به 
گذار خواهــد گردید و نمونه قــرارداد ، به طور کامل و تفکیک شــده در اســناد مزایــده بارگذاری  صورت اجــاره وا
شده و در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت  »ســتاد« به آدرس اینترنتی » www. Setadiran.ir  قابل رویت 

و دسترسی می باشد . 

     نحوه ، زمان و محل دریافت اسناد موارد مزایده: 
مهلــت دریافــت اســناد مزایــده ازتاریــخ   20/ 1399/03  لغایــت  1399/03/25  از طریــق ورود به ســامانه تــدارکات 

الکترونیکی دولت  »ستاد« به آدرس اینترنتی » www. Setadiran.ir«  می باشد.

     زمان بازدید از موارد مزایده :
مهلت بازدید از مکان مــورد مزایــده در ســاعات اداری از  20/ 1399/03  لغایــت  1399/03/25  بــه آدرس های ذکر 

گهی و صرفًا در روزهای غیر تعطیل و ساعات اداری مقدور می باشد.  شده در این آ
      نحوه ، زمان و محل ارائه اسناد مزایده

تاریــخ    از  اســتان  ای  حرفــه  و  فنــی  آمــوزش  کل  اداره  بــه  شــرایط  واجــد  متقاضــی  توســط  مزایــده  اســناد  ارائــه 
 1399/03/26  لغایــت  04/07/ 1399  از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت  »ســتاد« بــه آدرس اینترنتی

 »www. Setadiran.ir«مذکور مقدور می باشد.
کلیه اســناد مزایــده از تاریــخ   1399/03/26  لغایــت  04/07/ 1399  باید در ســامانه تدارکات  الزم به توضیح اســت 
کت الف حاوی  گــردد ، و صرفا پا گذاری  الکترونیکی دولت  »ســتاد« به آدرس اینترنتی » www. Setadiran.ir«بار 

اصل ســپرده شــرکت در مزایده و یا ضمانت نامه معتبر بانکــی ظرف زمان تعیین شــده فوق الذکر بــه دبیرخانه اداره 
گردد .  کل تحویل 

کت های پیشنهادات : گشایی پا      تاریخ بازبینی و باز
 روز دو شــنبه   1399/04/08 ســاعت  10 صبــح در ســالن جلســات اداره کل آموزش فنــی و حرفه ای اســتان همدان 

خواهد بود.
     تضمین :

کننــده در مزایده  به  کار بصــورت واریز نقدی  صرفًا توســط شــخص شــرکت  میزان  تضمین شــرکت در فراینــد ارجاع 
شــماره حســاب 4065018707730160 نزد بانــک مرکزی و یــا ارائه ضمانــت نامه معتبــر بانکی به میــزان مبالغ فوق 

روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدانالذکر می باشد . 

تاریخ چاپ آگهی
نوبت اول  1398/03/20
نوبت دوم    1398/03/21  
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5 چهار شنبه 21 خرداد 13۹۹    18 شوال 1441   1۰ ژوئن  2۰2۰  شماره 4536 خبـــر

تا پایان امسال انجام می شود
15000 مددجوی بهزیستی 

صاحب خانه می شوند

هگمتانه، گــروه خبر همدان: مدیــرکل دفتر 
مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور با اشاره 
به فرآیند احداث مسکن برای مددجویان بهزیستی 
گفت: تا پایان سال 15 هزار واحد مسکونی احداث 

و به مددجویان این سازمان واگذار خواهد شد.
به گزارش هگمتانه، علی ربوبــی اظهار کرد: از 
ابتدای تشکیل ســازمان بهزیســتی تا به امروز، 
123 هــزار و 21 واحــد مســکونی با مشــارکت 
و  راه  وزارت  جملــه  از  متولــی  دســتگا ه های 
شهرسازی، بنیاد مســکن انقالب اسالمی، خیران 

و... احداث شده است.
وی تصریح کــرد: همچنیــن 46 هــزار واحد 
مســکونی در قالــب تفاهم نامه هــای مختلف در 
دست ساخت قرار دارد که از این تعداد 7 هزار واحد 

مسکونی در مناطق روستایی احداث خواهد شد.
مدیــرکل دفتر مســکن مددجویان ســازمان 
بهزیستی کشور در ارتباط با آخرین وضعیت احداث 
46 هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی 
خاطرنشــان کرد: از این تعداد 25 هزار و 400 واحد 
در مرحلــه نــازک کاری، 8 هــزار واحــد در مرحله 
سفت کاری، 3600 واحد در مرحله پی  سازی، 5500 
واحد در مرحله صدور پروانه همچنین 3500 واحد 

در مرحله تملک زمین قرار دارند.
وی در پاســخ به این پرسش که تا پایان سال 
چه تعداد واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی 
تحویل خواهد شد، گفت: بنا داریم 15 هزار واحد 

را آماده و در اختیار مددجویان قرار بدهیم.
ربوبی با اشــاره به تســهیالت در نظــر گرفته 
شده در راستای خانه دار شــدن مددجویان تحت 
پوشش بهزیســتی افزود: در مناطق روستایی و 
برای زنان سرپرست خانوار و همچنین معلوالنی 
که سرپرست خانوار هســتند، تسهیالتی در قالب 
وام 40 میلیــون تومانــی قرض الحســنه در نظر 
گرفته شــده که این وام از طریق بنیاد مســکن 
انقالب اســالمی پرداخت خواهد شــد همچنین 
مبلــغ 10 میلیــون تومان نیز از ســوی ســازمان 
بهزیســتی به عنــوان وام بالعوض بــه این افراد 

پرداخت می شود.
مدیــرکل دفتر مســکن مددجویان ســازمان 
بهزیســتی کشــور گفت: در مناطق شــهری نیز 
تســهیالت در نظــر گرفته شــده در قالــب وام 
قرض الحســنه به مددجویان 45 میلیون تومان 
و با کارمــزد 4 یا 9 درصد خواهد بــود که این وام 
توســط بنیاد مســکن انقالب اســالمی پرداخت 
می شود عالوه بر آن ســازمان بهزیستی نیز مبلغ 
10 میلیون تومان به عنــوان وام بالعوض پرداخت 

می کند.

خبــر

پلیــس  رئیــس  همــدان:  خبــر  گــروه  هگمتانــه، 
امنیت اقتصادی جزئیات کشف بزرگ ترین محموله 

سوخت قاچاق و بازداشت اعضای آن را تشریح کرد.
بــه گــزارش هگمتانــه، ســردار محمدرضــا مقیمی 
از کشــف بزرگ تریــن محمولــه ســوخت قاچــاق خبــر 
داد و در ایــن رابطــه اظهــار کــرد: در پلیــس امنیــت 
اقتصادی ســعی بر این اســت که اقدامــات کالن را بر 
مبنای پیش بینی و پیشگیری دنبال و اجرایی کنیم، 
بنابراین تشــدید اقدامات پیشــگیرانه در دستور کار 

پلیس امنیت اقتصادی است.
رئیس پلیس امنیت اقتصــادی، مقابله با قاچاق 
ســوخت را یکــی از اولویت هــای اصلــی ایــن پلیــس 
عنــوان کــرد و گفت: مبــادی رســمی را به شــدت رصد 
می کنیــم و بــا اقدامــات اطالعاتــی اجــازه جــوالن بــه 
قاچاقچیــان نخواهیــم داد و پیــرو ایــن اولویــت در 
، بــه اخبــار و نتایجــی دســت یافتیــم که بر  دســتور کار
مبنای آن برخی از شرکت ها اقدام به قاچاق سوخت 
یارانــه ای می کردنــد در واقــع این شــرکت ها بــا عنوان 
صادرات مشــتقات نفتی و حالل ها ســوخت، قاچاق 

می کردند.
وی افزود: در رصد این شــرکت ها، به یک شــرکت 
کــه فقــط در 6 مــاه دوم ســال  خانوادگــی رســیدیم 
گذشته 100 میلیون لیتر سوخت قاچاق کرده بودند؛ 
6 عضو اصلی این باند خانوادگی دستگیر شدند و در 
جریان پیگیری این پرونده 15 عضو دیگر شناســایی 

و دستگیر شدند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه اعضا این شرکت 
با اســتفاده از کارت های ســوخت اجــاره ای، اقدامات 
مجرمانه خــود را دنبــال می کردند، تصریح کــرد: برخی 
جایــگاه داران ســوختی در شــکل گیری ایــن اقدامات 

مجرمانه دست داشتند.
بــا رصــد و اشــراف  کــرد: در واقــع  بیــان  مقیمــی 
اطالعاتــی توانســتیم بعضــی از شــرکت هایی را کــه بــا 
فعالیت هــای پاالیشــگاهی در شــهرک های صنعتــی 
حاشیه شهرهایی چون ورامین به صورت خانوادگی 
فعالیت می کردند، شناســایی کنیم و شــرکت مذکور 
یکــی از ایــن شــرکت ها اســت کــه اقــدام بــه قاچــاق 

سوخت می کرد.
کــرد:  عنــوان  اقتصــادی  امنیــت  پلیــس  رئیــس 
بــا اســتفاده از منابــع اطالعاتــی، مشــخص شــد کــه 
سرشــبکه ایــن بانــد خانوادگــی، تجهیــزات و نشــان 
ایــن  ذیــل  در  و  خریــداری  را  خوشــنام  شــرکت های 
شرکت ها اقدام به قاچاق سوخت می کند، این عضو 
اصلی باند دارای چندین فقره سابقه کیفری در زمینه 

قاچاق بود.
وی در تشریح روند فعالیت این شرکت متخلف، 
گفت: چرخه خرید، تولید و فروش فرآورده های نفتی 
ایــن شــرکت را رصــد کردیــم و دریافتیــم کــه قاچــاق 
بــه  گازوئیــل  ویــژه  بــه  یارانــه ای  نفتــی  فرآورده هــای 
شرکت های کشورهای همســایه محوری ترین اقدام 

مجرمانه اعضا این شرکت بوده است.
به گفتــه ایــن مقــام ارشــد انتظامــی، اعضــای این 
 ارتباطــات غیرمتعــارف با کارشناســان 

ً
شــرکت بعضا

و کارمنــدان برخی ســازمان ها برقــرار کرده و ســوخت 
روغــن  و  ســوخت  روغــن  عنــوان  تحــت  یارانــه ای 
تصفیه مجــدد را از طریق تانکرهای حمل ســوخت از 
گمرک های اصلی به ســمت گمرکات مرکزی )مقصد( 

منتقل می کردند.
مقیمی با اشــاره به اینکه اعضــای این بانــد اقدام 
به جعل اسناد نیز می کردند، تصریح کرد: در روند پی 

جویی پرونده، تحقیقات عمق بیشــتری پیدا کرد و با 
همکاری بازپرس دادسرای ناحیه 32 تهران به نتایج 

خوبی دست یافتیم.
وی اضافــه کــرد: در رونــد تحقیقــات منابــع تأمین 
، بارگیری،  ســوخت توســط ایــن شــرکت، محــل انبــار
مســیر عبور و مرور تانکر حامل ســوخت شناســایی 
شد و با همکاری مرجع قضایی، پس از اشراف کامل 
اطالعاتی توانســتیم در یک عملیات ضربتی 15 عضو 

دیگر این باند را شناسایی کنیم.
تشــریح  در  اقتصــادی  امنیــت  پلیــس  رئیــس 
عملیات دستگیری اعضای این باند خاطرنشان کرد: 
فعالیت اعضا در استان های مرکزی، خراسان رضوی 
و شــرق اســتان تهــران )ورامیــن( بــود؛ یعنی مــا برای 
 ، اجرای عملیات ضربتی، هم زمان در سه نقطه کشور

در یک روز و زمان معین وارد عمل شدیم.
وی یادآور شــد: در این عملیات 62 دستگاه تانکر 
ســوخت کشــف و همچنین در شــرق اســتان تهران 
28 مخزن ســوختی مورد رصد قــرار گرفــت از طرفی در 
خراســان رضوی 83 دســتگاه خودرو حامل ســوخت 
را کشــف کردیم، در واقع باید بگویــم در این عملیات 
ضربتی چهار میلیون لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف 

و توقیف شد.
ایــن مقــام انتظامــی افــزود: پــس از دســتگیری 
اعضای اصلی باند، روند بررســی پرونــده و تحقیقات 
تکمیلی ادامه داشــت کــه در این میــان مدیرعامل، 
اعضــای هیأت مدیــره برخی شــرکت هــا، کارچاق کن 
ها، برخی جایگاه داران، رانندگان و سایر افراد دخیل 

شناسایی شدند.
مقیمی یادآور شــد: در ادامــه تحقیقــات، 20 کارگاه 
بزرگ و کوچک در امر تهیــه فرآورده های نفتی همکار 

با این شرکت متخلف شناسایی شدند که پرونده را 
وارد مرحله جدیدی از تحقیقات کرد.

رئیس پلیــس امنیــت اقتصــادی دربــاره ریشــه و 
منشــأ اصلی ایــن تخلفــات عنوان کــرد: منشــأ اصلی 
تأمین این سوخت ها، برخی از جایگاه داران سوختی 
کارت هــای  از  اســتفاده  بــا  آنهــا  از  هســتند؛ بعضــی 
ســوخت اجاره ای، اقدام بــه تأمین نیازهای ســوختی 

این شرکت می کردند.
      هشدار به اجاره دهندگان کارت سوخت

وی در هشــدار بــه ســودجویان عنــوان کــرد: بــه 
تمام کســانی که بــه هــر دلیلی کارت ســوخت خــود را 
اجــاره می دهنــد، هشــدار می دهــم کــه با این دســت 
از تخلفــات برخــورد و در رونــد شناســایی متخلفــان 
اینگونــه جرایــم تــا آخریــن حلقــه عامــل، موضــوع را 

پیگیری می کنیم.
این مقــام انتظامــی با اشــاره بــه ســابقه فعالیت 
متأســفانه  کــرد:  تصریــح  شــرکت  ایــن  اعضــای 
اعضــای این شــرکت چندین ســال اســت کــه اقدام 
بررســی  در  و  می کننــد  مجرمانــه  فعالیت هــای  بــه 

اقداماتشان، در 6 ماهه دوم ســال قبل، 100 میلیون 
لیتر فرآورده های نفتی را قاچاق کرده اند.

غیرمنقــول  و  منقــول  امــوال  شــد:  متذکــر  وی 
ایــن افــراد کــه از طریق ایــن پرونــده به دســت آمده 
مصــادره، حســاب های بانکی شــان مســدود، منازل 
مســکونی متخلفان شناســایی و چندین دســتگاه 
ایــن شــرکت  اعضــای  از  لوکــس  و  خــودرو خارجــی 

کشف شده است.
مقیمــی اضافــه کــرد: متأســفانه در حــال حاضــر 
کارگاه هــای غیرفعالــی داریــم کــه ســهمیه ســوخت 
دریافــت و ایــن ســهمیه را بــه صــورت قاچــاق بــه 
کشــورهای همســایه منتقــل می کننــد کــه بخشــی 
از فعالیــت ایــن شــرکت ها نیــز در ایــن راســتا بوده 

است.
      باید هزینه قاچاق را باال ببریم

رئیس پلیــس امنیت اقتصادی خاطرنشــان کرد: 
به نظر می رســد کــه باید هزینه قاچــاق را بــاال ببریم به 
گونــه ای که هیــچ مجرمــی، پــس از یکبار دســتگیری، 

دیگر به سمت و سوی تکرار جرم نرود.

هگمتانه، گروه خبر همدان: نشســت رســانه ای 
« پیــش از ظهر  همایش هنــری »فرش، ســنت، هنــر
هنــر  فرهنگســتان  همایش هــای  مرکــز  در  دیــروز 

برگزار شد.
بــه گــزارش هگمتانــه، در ایــن نشســت علیرضــا 
گفــت:  هنــر  فرهنگســتان  سرپرســت  اســماعیلی 
یکــی از وظایــف اصلــی فرهنگســتان هنر پیشــنهاد 
سیاســت گــذاری در حــوزه حفــظ و اشــاعه هنرهــای 

بومی کشور است.
 » هنــر ســنت،  »فــرش،  همایــش  افــزود:  وی 
حاصــل سلســله نشســت هایی اســت کــه پیش تر 
در گــروه تخصصــی هنرهای ســنتی و صنایع دســتی 
فرهنگستان هنر برگزار شده و اکنون به مرحله اجرا 

رسیده است.
وی ادامــه داد: کشــور مــا یکــی از خاســتگاه های 
اصلــی فــرش دســتباف در جهــان اســت؛ فــرش بــه 
عنوان عمومی ترین و مردمی ترین هنر، جلوه گاهی از 
ذوق زیبایی شناختی و مهارت هنرمند ایرانی در طول 
تاریخ بــوده و تــار و پود فــرش دســتباف در تــار و پود 

زندگی ایرانیان تنیده شده است.
اســماعیلی بیــان کــرد: فــرش دســتباف نــه فقــط 
یــک زیرانــداز بلکه فرهنگــی غنی اســت و با بســیاری 
از هنرهــای ملــی مــا از جمله معماری، شــعر، نقاشــی 
و صنایــع دســتی پیونــد خــورده اســت؛ فــرش ایرانی 
همواره با ســنت های ارزشــمندی همراه بوده اســت 
که باید آنها را حفظ کنیم؛ این فرش از حیث سازگاری 
با محیط زیســت نیز درخور توجه است و کوچکترین 

آلودگی را به محیط زیست نمی رساند.

فــرش  نیــز  اقتصــادی  حیــث  از  داد:  ادامــه  وی 
درحــال  و  اســت  باالیــی  اهمیــت  حائــز  دســتباف 
حاضر میلیون ها نفر در کشــور به شــکل مســتقیم 
فــرش  تجــارت  و  تولیــد  حــوزه  در  غیرمســتقیم  و 
حیــث  از  ایرانــی  فــرش  انــد؛  فعالیــت  مشــغول 
اشــتغال زایی نیــز دارای اهمیــت اســت و مصــداق 
بارز نــگاه بــه توانایی های داخلــی و تمرکز بــر اقتصاد 

مقاومتی در سال »جهش تولید« است.
حســن  نشســت،  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
صنایــع  و  ســنتی  هنرهــای  گــروه  رئیــس  بلخــاری 
دســتی فرهنگســتان هنــر ضمــن گرامیداشــت روز 
صنایــع دســتی گفــت: امــروز روز فرهنــگ پهلوانی و 
زورخانــه ای هم هســت و اگر دقــت کنیــم، می بینیم 

که نسبتی میان این دو وجود دارد.
وی یادآور شد: در صنایع دســتی ایرانی فرش هنر 
اول به شمار می آید؛ در جهان اگر بخواهیم سرمان را 

باال بگیریم، مصداقش فرش پازیریک است.
ح ایــن پرســش که چــرا فرش  وی در ادامــه بــا طــر
در نزد ایرانیان باســتان عظمتی ویژه داشــته اســت؟ 
گفت: یکی از کلماتی که از زبان فارسی وارد قرآن شد، 
لغت پارادایس بود؛ 33 لغت در قــرآن کریم داریم که 
عربی نیستند؛ یکی از آنها لغت فارسی دین و دیگری 

لغت فردوس که همان پارادایس است.
، فــرش  وی اظهــار کــرد: براســاس قاعــده تناظــر

بازتاب عرش و جهان مینوی است؛ اگر یک صنعت 
دســتی یا اثری هنــری در فرهنگ یک کشــور ماندگار 
می شــود، بــه دلیــل ارتبــاط وثیقــش بــا فرهنــگ آن 
کشور اســت؛ متأســفانه ظرف 60 و 70 ســال گذشته 
آن ســروری و اســتادی کــه نســبت بــه ایــن هنــر در 

جهان داشتیم را از دست داده ایم.
بلخاری افزود: ما در فرهنگ اسالمی و ایرانی سه 
کلمه دربــاره هنر داریم؛ یکی هنر اســت کــه کلمه ای 
اوســتایی اســت؛ دیگــری صنعــت اســت کــه جمــع 
آن صنایــع و صناعــت اســت و ســومی فــن اســت. 
صناعت و فن هر دو وارداتی هستند اما هنر واژه ای 
بومی اســت؛ در فرهنگ ما بنابراین شــد که صنعت 
بازتاب حکمت نظری مان باشــد؛ ایــن قاعده ایجاب 
می کرد که هنگامی که می خواهیم یک ایده را تبدیل 
بــه فــرم کنیــم، از عناصــر زیبایی شناســی اســتفاده 
کنیم کــه همین باعــث پیدایی صنایع دســتی شــد؛ 
صنایع دســتی هیچ ربطی به فنــاوری نــدارد؛ اگرچه از 

قواعد روش مند استفاده می کند.
ح کــرد: اکنون فــرش دســتباف از زندگی  وی مطــر
ج شــده اســت؛ دولــت بایــد در این  عمومــی مــا خــار
قلمــرو ورود کند و حمایت هــای الزم را در این راســتا 
انجــام دهــد تــا فــرش دســتباف از ایــن مهجوریــت 
نجات پیــدا کند؛ نگاه دولــت به فــرش در وهله اول 
 
ً
باید نگاهی هویتی و فرهنگی باشــد نه نگاهی لزوما

تجاری و صنعتی.
ج ژوله دبیر  در بخش دیگری از این نشســت تــور
علمی همایش گفــت: در انتخاب عنــوان این رویداد 
سعی کردیم براساس ضرورت سنجی این کار را انجام 
دهیم؛ تمرکز اصلی ما در برگزاری این رویداد بر هویت 
فرش دستباف ایرانی استوار است؛ بخش عمده ای 
از فعــاالن ایــن حــوزه معتقدنــد کــه هویــت فــرش 
دســتباف ایرانــی در گــرو ســنت و هنــر اســت؛ فرش 
دســتباف ایرانی در میانه ســنت و هنر قــرار دارد و ما 
می خواهیم هویت فرش دستباف ایرانی را دوباره نزد 

خانواده بزرگ فرش دستباف ایران بازنشر کنیم.
وی افزود: نکته دیگر این اســت کــه ما در فرش، 
هنــر فــرش و دانــش مرتبــط بــه آن چیــزی بیــش از 
یک قــرن از جهان غــرب عقبیم؛ در کشــور مــا حدود 
25 ســال اســت کــه نگاهــی علمی نســبت بــه فرش 
دســتباف به وجــود آمــده اســت و حــدود 6 ســال از 
ح درس آن در مقطع دکتــری می گــذرد؛ در دنیای  طــر
غرب شــناخت فرش جنســی مادی داشــته است و 
در عین حــال از یک بخش غفلت شــده اســت و آن 

توجه به مبانی نظری آن است.
وی بیان کرد: ما در ارتباط با دانش فرش شناســی 
بایــد مبانــی نظــری ایــن دانــش را تعریــف کنیــم؛ لــذا 
می خواهیم در این رویداد جرقه هایی را در این راستا 
به وجــود آوریــم؛ مبانی نظــری فرش شناســی و بحث 

هویت فرش ایرانی تاکنون این گونه در همایش های 
قبلی مورد توجه نبوده است.

ژولــه افــزود: قــرار اســت تمامــی فیلم هــا و فیلــم 
ســازانی کــه طــی ســال های گذشــته آثــاری مرتبــط به 
فــرش ســاخته و نگاهی بــه فــرش ایرانــی داشــته اند 
ایــن موضــوع  بــه  ایــن همایــش  رصــد شــوند و در 
جریــان  در  را  فیلم هایــی  و  پرداخــت  خواهیــم  نیــز 
برگزاری ایــن همایش بــه نمایش خواهیم گذاشــت 
و نشســت هایی تخصصــی را برگــزار خواهیــم کــرد تــا 
ببینیم آیا فیلم ســازان ما نگاهی صحیح و منبعث از 

سنت و هنر را به فرش ایرانی داشته اند یا خیر.
نظــری  مبانــی  بــه  اســت  الزم  شــد:  یــادآور  وی 
باشــیم؛  داشــته  جدی تــر  توجهــی  فرش شناســی 
اگــر کرونــا مانــع از برگــزاری فیزیکــی برنامه هــای این 
همایش شــود، تمهیدات الزم را بــرای برگزاری برخط 
آن اندیشــیده ایم و از ایــن حیــث خللــی در برپایــی 

همایش وجود نخواهد داشت.
وی خاطرنشــان کــرد: اگــر  فــرش را به عنــوان یک 
ســنت غنی مفــروض داشــته باشــیم، ســنت چیزی 
نیست که به راحتی از میان برود؛ فرش دستباف در 
زمره سنت های پویای ما و بخشــی از هویت و تاریخ 

کشورمان است.
، ســنت« رویــدادی ســه گانه با هدف  »فرش، هنر
شناخت هویت و جایگاه فرش دســتباف در تاریخ، 
فرهنگ و هنر ایران است که با معرفی ده مقاله برتر 
در حوزه پژوهش، برگزاری نمایشگاه گره بافته های 
تاریخــی- تصویــری و بخــش فــرش در نگــره فیلــم 

سازان همراه خواهد بود.

ح شد: « مطر در نشست رسانه ای همایش هنری »فرش، سنت، هنر

فرش دستباف ایرانی را از مهجوریت نجات دهید

سوخت قاچاقچی  ین  بزرگ تر بازداشت  جزئیات 
قاچاق 100 میلیون لیتر ســوخت در 6 ماه
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فعالیت بیش از 20 زورخانه 
در استان همدان

28 نشان رنگارنگ رهاورد پهلوانان همدانی

هگمتانــه، گــروه ورزش: ورزش پهلوانــی و 
زورخانه ای نماد فرهنگ ایرانیان است و ریشه در 
تاریخ کهن و غنی ایــران دارد و همدان نیز یکی از 
قطب های ورزش پهلوانی و زورخانه ای اســت که 
عالقه مندان به این ورزش در گــود رقابت مرام و 

معرفت پهلوانی را به منصه ظهور می گذارند.
تاریخچه ورزش باســتانی در اســتان همدان 
حکایــت در تاریخ و تمــدن کهن دیــار هگمتانه 
دارد به نوعی که همــدان یکی از قطب های ورزش 

باستانی در کشور محسوب می شود.
این ورزش اصیل ایرانی بیش از 300 سال در 
همدان قدمت دارد و پهلوان »فیله همدانی« یکی 
از پهلوانــان نام آور دیار هگمتانه بــود که از وی در 

سطح کشور به نیکی یاد می شد.
عالوه بر پهلوان فیله همدانــی به خاطر وجود 
پهلوانان بزرگ دیگری هماننــد احمد کوه کش و 
علی میرزا همدانــی ورزش پهلوانی و زورخانه ای 
همدان و باستانی کاران همدانی همواره در سطح 

ایران مطرح بودند.
ناگفته نماند پهلــوان علی میــرزای همدانی 
همان پهلوان نامدار و بزرگی بود که در عصر قاجار 
اولین بازوبند پهلوانی کشــور را بــرای همدان به 

دست آورد.
در دوران معاصــر نیــز پهلوانان ســید احمد 
بطحایی، عبدهللا کاظمی روشــن، محمد مسچی 
و قاسم بی نیاز و همچنین پهلوان موسی قیاسی 
هم ازجمله پیشکسوتان مطرح و ارزنده همدانی 

در ورزش باستانی و پهلوانی به شمار می آیند.
در حال حاضــر عالوه بر زورخانه ســعادت که 
قدیمی ترین زورخانه همدان اســت که در محله 
پل یخچال واقع شــده 20 زورخانه دیگر در سطح 
استان همدان فعالیت می کنند که به محل تجمع 
عالقه مندان به ورزش باســتانی و رســم و رسوم 

پهلوانی تبدیل شده اند.
*کســب 28 نشــان رنگارنگ قهرمانی توسط 

پهلوانان همدانی
غالمرضا خاکســار با اشــاره بــه اینکه هیأت 
ورزش هــای پهلوانــی و زورخانــه ای در تمــام 
شهرستان های استان همدان فعال است، عنوان 
کرد: بیش از 500 ورزشــکار ســاماندهی شــده، 
تحت نظر هیأت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای 

استان همدان فعالیت می کنند.
وی با اشاره به کسب 28 نشان کشوری شامل 
7 نشان طال، 9 نشــان نقره و 12 نشــان برنز طی 
سال 97 توسط هیأت ورزش های باستانی استان 
همدان، گفت: هیأت باستانی همدان از هیأت های 
برتر ورزشی استان محسوب می شود و بر اساس 
ارزیابی صورت گرفتــه توســط اداره کل ورزش و 

جوانان ما در بین 10 هیأت برتر استان قرار داریم.
رئیس هیــأت ورزش پهلوانــی و زورخانه ای 
اســتان همــدان، گفــت: معرفی و شناســاندن 
ورزش زورخانــه ای به عنوان یــک ورزش اصیل، 
فرهنگ ســاز، معنــوی و عرفانی بــه نوجوانان و 
جوانــان و خانواده ها از اهــداف اصلی و محوری 
هیأت ورزش پهلوانی و روز خانه ای همدان است.

وی افزود: این هدف جز با کمک رســانه ها و 
ســاختن و الگوســازی پهلوانان و همگانی کردن 
ورزش زورخانه ای در سطح جامعه ممکن نخواهد 
شــد؛ ورزش زورخانــه ای بانــام امیرالمؤمنیــن 
علی )ع( گره خورده و تمامی حرکات و زوایای این 

ورزش ریشه در باورهای مذهبی و ملی ما دارد.
*لــزوم تقویت اخالق و منــش قهرمانی در 

رشته های مختلف ورزشی
خاکسار اخالق پهلوانی را مترادف با جوانمردی، 
گذشت و برخورداری از تمامی روحیات اخالقی و 
انسانی دانســت و عنوان کرد: زورخانه ها با فراگیر 
کردن منش جوانمــردی در جامعه روحیه پهلوانی 
را در میان شــهروندان جاری و ساری می سازند و 
همین امر به گسترش نیکی ها، خیرات و کاستن از 

ناهنجاری ها در جامعه کمک می کند.
وی اضافه کرد: ورزشــکاران ایران اســالمی با 
برخورداری از اخــالق، معرفت، اخالص و عزت در 
مسابقات ورزشــی خوش درخشــیده اند و برای 
اعتالی نام انقالب اســالمی تــالش کرده اند اما 
چند صباحی است که متأســفانه اخالق در برخی 

رشته های ورزشی رنگ باخته است.
رئیس هیــأت ورزش پهلوانــی و زورخانه ای 
استان همدان، ادامه داد: الگوسازی و جهت دهی 
به رفتار ورزشکاران قهرمان به سمت ورزشکارانی 
بااخــالق، مؤمــن، تکلف گــرا، بصیــر، والیتمدار 
و پهلوان دســتاورد تأســی بر حضــرت علی )ع( 
اســت، بحث فرهنگ پهلوانی چند سال است که 
در تقویم کشور به ثبت رســیده و 17 شوال نیز به 
این عنوان یعنــی روز فرهنــگ پهلوانی و ورزش 

زورخانه ای درج شده است.
وی اظهــار کرد: ریشــه فرهنــگ پهلوانی در 
ورزش زورخانه ای اســت و به همیــن دلیل این 
مسئله یک فرهنگ عمومی تلقی می شود و این 
فرهنگ بین رشته های ورزشی وجود دارد و یک 

مرام نامه ای است که رعایت آن ضروری است.

خبــر
در حاشیه عملکرد مطلوب در حوزه فرهنگی و عمرانی

آقای مدیرکل از ورزش
 غافل نشوید

هگمتانه، گروه ورزش: کارنامه محسن جهانشیر 
مدیرکل ورزش و جوانان همدان در سال های اخیر 
هر چند نشــان می دهــد که او مدیری پشــت میز 
نشــین نیســت اما به همان میزان افــت و خیز را 

شاهد هستیم.
جهانشــیر دی ماه 97 به عنوان مدیــرکل ورزش 
و جوانان همدان منصوب شــد و در این مدت اگرچه 
تصمیم های راهگشا در راستای توسعه ورزش داشته 
است اما تداوم آن با شتاب کمتری در حال انجام است.

با این حال جهانشــیر در حوزه ورزش آنطور که 
باید و با توجه به توانمنــدی که از او اطالع داریم، در 

حد انتظار ظاهر نشده و نیاز به تالش بیشتر است.
اداره ورزش شهرســتان ها توســط سرپرستان و 
تاخیر در حکم قطعی رؤسا، مشــکالت مالی پیش 
روی هیأت های ورزشــی، بالتکلیفی برخی هیأت ها 
از فقدان رئیس، بدهی مالی برخی هیأت ها از سال 
گذشته بابت میزبانی هایی که دستگاه ورزش مشوق 
و حامــی آن بود، عــدم موفقیت همدان در کســب 
ســهمیه المپیک و... موضوعاتی اســت که از کوچه 

پس کوچه های ورزش این شهر به گوش می رسد.
امــا در مقابل حضــوری پررنــگ در عرصه های 
فرهنگی داشــته اســت و در ایــن حــوزه کارنامه 

درخشان را به ثبت رسانده است.
جهانشــیر در حوزه عمرانی ورزشــی نیز نظارت 

خوبی داشته است.
ورزش  راس  در  متعــدد  رفت هــای  و  آمــد 
شهرستان ها با انتصاب های موقتی باعث به چالش 

کشیدن عملکرد وی در این بخش شده است.
براین اســاس کــه ورزش بــا ثبــات مدیریتی 
می تواند به موفقیت برسد، این رویه قطعًا ورزش را 

به حاشیه خواهد برد.
تالش برای خانه دار شــدن ســمن های جوان 
هر اندازه که اقدام قابل تحســین به شــمار می رود 
اما باید توجه داشــت که دفاتر هیأت های ورزشگاه 
شهدای قدس نیاز به بازسازی اساسی دارند و امید 

می رود به این موضوع نیز پرداخته شود.
برگزاری نشســت ماهیانه با هیأت های ورزشی، 
تشکیل کمیته راهبردی ســهمیه المپیک باتوجه به 
تعویق افتادن مسابقات و شانس دوباره برای قهرمانان 
همدانی برای کسب سهمیه، بازنگری در عملکرد برخی 
هیأت های ورزشــی که اکنون فقط یک نــام را یدک 

می کشند نیز باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
بازنگری در سازوکار شورای ورزش همگانی که در 
دو سال اخیر خروجی مؤثری نداشته و مصوبه ها در 
حد حرف و کاغذ بازی باقی ماند نیز باید در دستور 

کار قرار بگیرد.
رسیدگی به مشکل مالی هیأت های ورزشی نیز 
خواسته آنان از دســتگاه ورزش است به خصوص 
هیأت هایی که از سال قبل بابت میزبانی ها بدهکار 

شده اند.
انتظار می رود مدیــرکل ورزش و جوانان همدان 
که همواره تالش برای ارتقا جایگاه ورزش اســتان 
داشــته اســت، همچنان ایرادهای وارده از ســوی 
جامعه ورزش را مورد توجه قرار داده و امسال شاهد 

پیشرفت های بیشتر در حوزه ورزش باشیم.

تجلیل از نفرات برتر جشنواره 
»اسکواش در خانه«

هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت اســکواش 
اســتان همدان گفت: در ایام قرنطینــه، این هیأت 
مسابقات »اسکواش در خانه« را در فضای مجازی 

برگزار کرده بود که از نفرات برتر آن تقدیر شد.
اســدهللا ربانی مهر با اشــاره به تقدیــر از فعاالن 
اسکواش همدان اظهار کرد: هیأت اسکواش استان 
همــدان در ایام قرنطینــه خانگی به دلیل انتشــار 
ویروس کرونا، فعالیت های خود را متوقف نکرد و با 
برگزاری جشنواره اسکواش در خانه فعالیت مجازی 

را شروع کرد که با استقبال چشمگیری مواجه شد.
وی ادامــه داد: ایــن جشــنواره در دو بخــش 
نماهنگ و نقاشــی برگزار شــده بود که ورزشکاران 
این رشته از سراسر استان و حتی دیگر استان های 

کشور با ارسال آثار خود، حضوری فعال داشتند.
رئیس هیأت اســکواش اســتان همــدان بیان 
کرد: تعداد نماهنگ هایی که در این مدت به دســت 
ما رســید دور از انتظار بود که از بین اینها سعی شد 
برترین ها انتخاب شوند که در این مراسم نیز نفرات 

برتر این مسابقات تقدیر شدند.
وی گفت: در بخــش نماهنگ بــه ترتیب رهام 
اصفهانی، پرنیان صلواتیان، مانــی رنجبرگل، باران 
حســینی، پارمیدا و آروین خوشــندی، تینا خوش 
اندام، شــبنم نجفــی، فاطمه رســولی ثمــر، آرام 
اصفهانی، آروین فطرســی، آندیا پــری زاد همگی از 
اســتان همدان و یسنا والی زاده از اســتان البرز به 

مقام های برتر دست پیدا کردند.
ربانی مهر اضافه کــرد: در بخش نقاشــی نیز به 
ترتیب پرنیان صلواتیان از همدان، یســنا اســالمی 
از البرز، مســلم محمدی از کهکیلویه و بویراحمد و 
مریم باجالن از همدان موفق شــدند عناوین برتر را 

به خود اختصاص دهند.
وی از ســه انتصاب جدید بدنه هیأت اسکواش 
خبر داد و افزود: محمدرضــا بهرامی صفت به عنوان 
مسؤول روابط عمومی هیأت استان، وحید به خوش 
به عنوان رئیس هیأت اسکواش شهرستان همدان 
و حنانــه بیات به عنــوان مســؤول فرهنگی هیأت 

اسکواش استان همدان معرفی شدند.
رئیــس هیــأت اســکواش اســتان همــدان 
خاطرنشــان کرد: همچنین در این مراسم از فعاالن 

هیأت اسکواش استان همدان نیز تجلیل شد.

خبــر
شهردار همدان در مراسم روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای خواستار شد:

استمرار فرهنگ پهلوانی در ورزش همدان
هگمتانــه، گــروه ورزش: آیین تجلیل 
از تعدادی از پیشکســوتان و ورزشــکاران 
شهر همدان به مناسبت 17 شوال سالروز 
پیروزی سپاه اســالم مقابل سپاه کفر در 
جنگ خندق و گرامیداشــت »روز فرهنگ 
پهلوانــی و ورزش زورخانــه ای« با حضور 
رئیس و برخی از اعضای شــورای اسالمی 
شــهر، شــهردار همــدان و تنــی چند از 

مسووالن مدیریت شهری برگزار شد.
عباس صوفی، شهردار همدان با تأکید 
بر اینکه فرهنگ پهلوانی در ورزش همدان 
نهادینه بمانــد اظهار کرد: حضــور در جمع 
مفاخر پهلوانی شهر همدان فرصتی ارزنده 
برای بنده اســت و معتقدم افتخارات ملی 

ورزشکاران شــهر همدان مرهون تالش ها و منش 
پهلوانی ایــن عزیزان اســت و باید قــدردان این 

عزیزان باشیم.
وی اضافه کرد: مدیریت شــهری همدان عالوه 
بر اجرای وظایف ذاتی خود، نســبت به موضوعات 
اجتماعی نیز نگاه ویژه ای دارد و با تشکیل شورای 
اجتماعی محالت در تمامی محالت سطح شهر به 
دنبال آن است تا از ظرفیت های بالقوه شهروندان 
در حوزه های مختلف بهره مند شــود که در همین 
راســتا و در حوزه ورزش به ویــژه ورزش محالت 

اقدامات خوبی را شاهد هستیم.
صوفی با بیــان اینکه بزرگان و پیشکســوتان 
ورزش شــهر بایــد ورزش شــهرداری را همراهی 
کنند، افزود: حضــور این عزیــزان در عرصه های 
مختلف ورزشــی و اجتماعی باعث ترویج منش 
پهلوانی در بین شــهروندان به ویژه نســل جدید 
خواهد شد و بر همین اساس در فرصت مناسبی 
آیین تجلیل و تقدیر از پیشکسوتان ورزشی شهر 
همدان به همت شورا و شــهرداری همدان برگزار 

خواهد شد.
شهردار همدان ادامه داد: شورای اسالمی شهر 
و شــهرداری نگاه ویژه ای به ســالمت جســمی و 
روانی شهروندان دارند و در همین رابطه با توسعه 
زیرساخت های ورزشی نظیر ساخت سالن کشتی، 
زمین فوتبال در بوســتان ها و... در مناطق مختلف 
شــهر به دنبال توســعه و احیــای ورزش محالت 
هستند که در همین رابطه شاهد رقابت ورزشکاران 
در رشــته های مختلــف ورزشــی نظیــر فوتبال، 
والیبال، کشــتی و... در دو رده بانــوان و آقایان در 

شهر همدان هستیم.
صوفی ادامــه داد: بنده معتقــدم توجه به این 
عرصه نه تنها هزینه نیســت بلکه ســرمایه گذاری 
در بین شهروندان اســت و موجب ارتقای سالمت 

جسمی و روانی در جامعه خواهد شد.

*گردان: روح پهلوانی در ورزش ایرانی نشــأت 
گرفته از جوانمردی اولیا الهی است

رئیس شــورای اســالمی شــهر همــدان نیز 
گفت: اصالــت و مردانگــی ورزشــکاران همدانی 
از دیرباز زبانزد همگان بوده و ایــن مرام به خاطر 
دلبســتگی های عمیق مردم این سرزمین به مرام 

جوانمردی اولیا الهی است.
کامران گردان ضمن تبریک روز فرهنگ پهلوانی 
و ورزش زورخانه ای گفت: منش پهلوانی به عنوان 
بارزترین صفــت و ویژگــی اخالقی ورزشــکاران 
محســوب می شــود که خوشــبختانه این روحیه 

به خوبــی در بیــن ورزشــکاران همدان بــه ویژه 
پیشکسوتان ورزش زورخانه ای مشاهده می شود.

وی با بیــان اینکه همــدان جزو اســتان های 
صاحب سبک در ورزش های پهلوانی و زورخانه ای 
کشــور محسوب می شــود، گفت: ریشــه فرهنگ 
پهلوانــی در ورزش زورخانه ای اســت و به همین 
دلیــل این مســئله یــک فرهنگ عمومــی تلقی 
می شــود، لذا این فرهنگ باید در بین رشته های 

ورزشی ترویج بیشــتری پیدا کند تا شاهد رشد و 
شکوفایی اخالقی در بین ورزشکاران به ویژه نسل 
جوان باشیم که شورای اســالمی شهر و شهرداری 
همدان نســبت به موضوع ورزش و ترویج روحیه 

پهلوانی توجه ویژه ای دارند.
گردان ادامه داد: خوشبختانه طی سال های اخیر 
شاهد رشد ورزش محالت شــهر همدان هستیم و 
موفقیت هایی را در این زمینه به دســت آورده ایم 

که رضایتمندی شهروندان را به همراه داشته است.
ابراهیم مولوی عضو شورای اسالمی شهر همدان 
نیز در این مراســم گفت: شورای اســالمی شهر و 

شــهرداری همدان قدردان زحمــات و تالش های 
بی نظیر بزرگان و پیشکسوتان ورزش شهر هستند 
و یکی از اهــداف مهم و اثرگذاری کــه به دنبال آن 
هســتیم ترویج و توســعه ورزش محالت است و 
خوشبختانه امروز شاهد موفقیت های خوبی در این 
زمینه هستیم و انتظار داریم پیشکسوتان و بزرگان 
ورزش نیز در این زمینه همراهی و مشارکت داشته 
باشند تا شاهد دست یابی به اهداف و موفقیت های 

بیشتر در شهر همدان باشیم.
معاون مالی و اقتصادی شهردار همدان 
نیــز در ادامه این جلســه گفت: بــزرگان و 
پیشکســوتان ورزش شــهر، نماد پهلوانی 
در بین شــهروندان هســتند از این رو باید 
قدردان این عزیزان باشــیم و با استفاده از 
ظرفیت های این بزرگان، منش پهلوانی را در 

بین شهروندان و جوانان شهر اشاعه دهیم.
رضا ابرار خــرم تصریح کرد: بــزرگان و 
پیشکسوتان ورزش شهر به دلیل صفات بارز 
اخالقی و رفتاری و با از خودگذشتگی هایی 
کــه در عرصــه ورزش اســتان و کمک به 
شهروندان داشته اند در اذهان مردم همیشه 
به نیکی از آنها یاد می شــود و خوشبختانه 
امروز شاهد هستیم این روحیه پهلوانی در جوانانی 
نظیر دکتر بیژن حیــدری داور بیــن المللی فوتبال 
کشور و از افتخارات ورزشــی استان نیز وجود دارد و 
در صحنه کمک به مردم حضوری جدی دارد و مردم 

نیز قدردان زحمات وی هستند که جای تقدیر دارد.
مسوول پیشکسوتان کشــتی پهلوانی و ورزش 
باستانی غرب کشور نیز در این مراسم گفت: سال 
پنجم هجرت در جنگ خندق، امام اول شــیعیان 
جهــان امیرمؤمنان علی ابن ابــی طالب )ع( نماد 
و اســوه جوانمردی و شجاعت ســپاه اسالم، نماد 
شــرک و بت پرســتی یعنی عمر بن عبــدود را به 
خاک مذلت نشــاند که با توجه به کشــتن نفس 
اماره و تالش برای رضای خدا در راه دین، ســبب 
شــد موالی متقیان امام علی )ع( نمــاد بزرگی و 
جوانمردی دنیا باشــد و به همین منظور 17 شوال 
هر ســال به عنوان »روز فرهنگ پهلوانی و ورزش 

زورخانه ای« نامگذاری شده است.
عبداله کاظمی روشــن در ادامه افزود: توجه ویژه 
شــهردار همدان به جایگاه بزرگان و پیشکســوتان 
ورزش شــهر بســیار ارزنده و قابل تقدیر اســت و 
معتقدم تقدیر از پیشکوتان ورزش پهلوانی افتخارات 
بزرگی را برای شــهر به ارمغان می آورد که امیدواریم 
این قبیل برنامه ها در سطح بزرگتری با حضور تمامی 
پیشکسوتان رشته های مختلف ورزشی ادامه داشته 
باشد تا شاهد ترویج بیش از پیش منش فرهنگ 

پهلوانی و ورزش زورخانه ای در همدان باشیم.
به نقــل از مدیریت ارتباطات و امــور بین الملل 
شــهرداری همدان، در ادامه این مراســم صمیمی 
تعدادی از پیشکسوتان و بزرگان ورزش همدان به 
بیان نقطه نظرات و درخواســت های خود پرداختند 
کــه صوفــی شــهردار همدان قــول مســاعدت و 
همراهی هر چه بیشتر مدیریت شهری با آنها را داد 
و در پایان نیز بــا اهدای لوح و هدیــه از زحمات و 

تالش های پیشکسوتان ورزش همدان تقدیر کرد.

با مساعدت شهردار همدان

اختتامیه پنجمین دوره المپیاد ورزشی محالت همدان برگزار می شود

هگمتانه، گروه ورزش: رئیس سازمان فرهنگی، 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری همــدان گفت: 
اختتامیه پنجمیــن دوره المپیــاد ورزش محالت 
همدان یادواره سردارشــهید حاج حسین همدانی 

برگزار می شود.

روح هللا وجــدی هویدا با اشــاره بــه برگزاری 
اختتامیــه المپیــاد ورزش محــالت اظهــار کرد: 
اختتامیــه پنجمین دوره المپیــاد ورزش محالت 
همدان یادواره سردار شهید حاج حسین همدانی 
پنج شنبه 22 خرداد ماه در تاالر قرآن همدان برگزار 

می شود.
وی افزود: به دلیل شیوع ویروس کرونا مراسم 
اختتامیه با حضور نمایندگان تیم ها و بدون حضور 
ورزشــکاران و با رعایت فاصله هوشمند اجتماعی 
برگزار می شود اما این مراسم به صورت مجازی از 

شبکه های اجتماعی پخش می شود.
رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری همدان با اشاره به فوتبال محالت گفت: 
سال گذشــته یازدهمین دوره مســابقات فوتبال 
محالت در سه رده سنی بزرگســاالن، زیر 15 سال 

و زیر 18 ســال با بیش از یک هزار و 200 مسابقه 
برگزار شد.

وجدی هویدا عنوان کرد: در این مســابقات 50 
تیم در رده سنی بزرگســاالن، 60 تیم در رده زیر 15 
ســال و 32 تیم در رده ســنی زیر 18 سال حضور 

داشتند.
*برگزاری جشنواره کشتی محالت

وی با اشاره به برگزاری جشنواره کشتی محالت 
بیان کرد: اولین دوره مســابقات کشتی به صورت 
جشنواره ای در دو رده سنی نونهاالن و خردساالن با 
همکاری هیأت کشتی اســتان همدان با استقبال 

بسیار خوب خانواده کشتی برگزار شد.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری همــدان عنــوان کــرد: بیــش از 200 
کشــتی گیر در این رقابت ها حضور داشــتند و در 

نهایت تیم منتخب کشــتی محالت در پایان این 
مسابقات تشکیل شــد که در لیگ استان همدان 

حضور پیدا کرد.
وجدی هویدا با اشاره به سایر رشته های برگزار 
شــده در المپیاد ورزش محالت گفــت: هندبال، 
والیبــال 3 نفــره بانــوان، دارت، هفت ســنگ و 
دوومیدانی از دیگر رشــته هایی بود که در این دوره 

از المپیاد برگزار شدند.
وی افزود: بیش از 5 هزار ورزشکار در پنجمین 

دوره المپیاد ورزش محالت شرکت کردند.
رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری همدان با بیان اینکه توســعه ورزش 
محالت را در سال 99 در دســتور کار داریم، بیان 
کرد: ســال جاری ورزش محالت با رویکرد جدید 
و گسترش در محالت همدان اجرایی خواهد شد.

مهدوی کیا در مالیر!
هگمتانه، گروه ورزش: میــالد مهدوی کیا طی 
حکمی از سوی هیأت ووشــو استان رسما« رئیس 

هیأت ووشو شهرستان مالیر شد.
جوانــان  و  ورزش  اداره  مســؤول  ســپهری 
شهرستان مالیر با بررســی های الزم میالد مهدوی 
کیــا را به عنوان رئیس هیأت ووشــو شهرســتان 

مالیر انتخاب و طی حکمی از ســوی هیأت ووشو 
اســتان مهدوی کیا را به عنوان ریاست این هیأت 

منصوب کرد.
ســپهری از مهدوی کیا خواســت با تمام توان 
و تجربه خود در جهت رشــد و شــکوفایی رشــته 
ورزشی ووشو در سطح شهرستان و بخشهای تابعه 

از هیچ تالشی مضایقه نکند.
مهدوی کیا هم ضمن تشــکر از مســؤول اداره 
ورزش و جوانان همکاری کامل خود را اعالم و قول 
مساعد داد تا با برنامه ریزی های دقیق و اصولی در 
جهت پیشبرد اهداف ورزش شهرستان خصوصا« 
رشته ورزشی ووشو نهایت ســعی و تالش خود را 

انجام دهد.
شایان ذکر اســت مهدوی کیا به مدت 15 سال 
ســابقه فعالیت در ووشــو , مربی گری این رشته 
ورزشی و همچنین دارای سوابق قهرمانی کشوری 
و استانی است و نیز در سالهای 94 و 95 نیز عضو 
تیم ملی ووشو جمهوری اسالمی ایران بوده است.

موافقت  تعدادی از مراجع تقلید با فعالیت زنان در ورزش های زورخانه ای
هگمتانــه، گــروه ورزش: رئیس فدراســیون 
ورزش های زورخانه ای از اعالم نظر مثبت جمعی از 
مراجع عظام تقلید در مجــاز بودن حضور و فعالیت 
بانوان در رشــته ورزش های زورخانه ای به شــرط 

رعایت موازین شرعی خبر داد.
در پی تجمع برخی از پیشکسوتان ورزش های 
زورخانه ای در مخالفت با فعالیت بانوان در ورزش 
زورخانه ای که با انتشــار بیانیه ای تنــد نیز همراه 
بود، مجتبــی جوهری رئیس این فدراســیون در 

گفتگویی تأکید کــرد که جمعــی از مراجع عظام 
تقلید بــا فعالیت زنــان در این رشــته در صورت 

رعایت موازین شرعی موافقت کرده اند.
بانوان ورزشــکار رشــته های زورخانــه ای چند 
ســالی اســت که مصرانه خواهان فعالیت در این 
رشته هســتند و بنا بر اظهارات رئیس فدراسیون، 
اکثرا این بانوان نیز از اعضای خانواده ورزشــکاران 

رشته زورخانه هستند.
بر اســاس اعالم رئیس فدراسیون ورزش های 

زورخانه ای، در اســتفتایی که از جمعــی از مراجع 
عظام تقلید صورت گرفتــه و درباره »امکان حضور 
و فعالیت زنان در رشته ی ورزش های زورخانه ای« 
پرســش شــده، جمع بزرگی از حضرات آیات در 
پاسخ به این اســتفتاء، فعالیت زنان در این رشته 
ورزشی باستانی ایرانی را به شــرط حفظ موازین 

شرعی بالمانع دانسته اند.
مجتبی جوهری رئیس فدراسیون ورزش های 
زورخانه ای که متن پاسخ استفتاء از مراجع عظام 

را نیز در اختیار رسانه ها قرار داده، در این باره گفت: 
با توجه به درخواســت های مکرر و اجــازه مراجع 
عظام با فعالیت بانوان، قصــد داریم این موضوع 
را در جلســه مجمع فدراســیون نیز مطرح کنیم تا 
در نهایت درصورت موافقت وزارت ورزش، فعالیت 

رسمی بانوان در این رشته آغاز شود.
وی ادامه داد: 7 نفــر از 9 نفــر اعضای هیأت 
رئیســه فدراســیون ورزش های زورخانه ای نیز با 

فعالیت زنان در این رشته موافقت دارند.

پهلـــــوانانــــــی که او را بنده اندراست گفتند پهلوانان زنده اند
هر کسی مست می این باده نیستساختار پهلوانی ساده نیســت 
پهلــــوانــــــی ها خــدادادی بودالیقــی بایــــــد در وادی بـــــود
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هگمتانــه، گــروه اندیشــه: حجــاب در لغــت بــه 
هــر چیــزی گفتــه می شــود کــه میــان دو چیــز مانــع 

می شود. )طریحی، 1375: ج2، ص 34(
حجــاب در اصطــالح عرفــان: از دیــدگاه عارفــان 
هرچــه میــان عاشــق و معشــوق فاصلــه انــدازد و 
حایــل شــود حجــاب خوانــده می شــود. یعنــی آنچه 

مانع رسیدن فیض حق به انسان شود.
حجــاب در اصطــالح فقــه: حجاب لباســی اســت 
کــه زن بــرای پوشــش از نامحرمــان )اجانــب( بر تن 

می کند.
)معجم  لعه الفقهاء، 1408 ق ذیل حجاب(

لفظ حجاب در قرآن: این کلمه در هفت مورد در 
قرآن به کار رفته اســت کــه معنای آنها پــرده، مانع و 
حایل است مانند: حایل و مانع )اعراف، 46(- پرده 

)إسراء، 45(، )مریم، 17( و...
آیــه حجــاب: مفســران و عالمــان دیــن آیــات 31 
ســوره نــور و 59 ســوره احــزاب را ناظــر به حجــاب به 

معنای فقهی و عرفی آن دانسته اند.
و  َابصارهــّن  ِمــْن  یغضضــَن  للمؤمنــات  ُقــْل  َو 
یحفظــَن فروجهــّنَ َو الُیبدیــَن زینتهــّنَ  اال مــا َظَهــر 

ِمنها َوْلیضربن ِبُخُمرهّن علی جیوبهّن...
« بــه معنــای پوشاننده هاســت و در مورد  »ُخُمر
زن به معنــی »مقنعــه« و یــا چیزی اســت که زن ســر 
خــود را بــا آن می پوشــاند. )فراهیــدی، 1405 ق: ج4، 

ص 264(
کــه  اســت  گریبــان  و  یقــه  معنــی  بــه  »َجْیــب« 
ســینه  معنــای  بــه  را  آن  آیــه  ایــن  در  مفســران 

دانسته اند. )طریحی، 1375، ج2، ص 28(
بــه  را  خــود  روســری  آیــه،  نــزول  زمــان  در  زنــان 
پشــت گوش هایشــان می انداختند، بــه گونه ای که 
بخشــی از گردن و گاه قســمتی از سینه شان آشکار 
آیــه دســتور می دهــد  ایــن  در  می گردیــد. خداونــد 
زنــان طوری روســری خــود را بــر روی سینه هایشــان 

بیندازند که گردن و سینه شان پوشیده شود.
در آیه 59 ســوره احزاب، خداوند بــه زنان پیغمبر 
و مؤمنان دســتور داده اســت کــه »جلبــاب« خود را 
پیش بکشند تا 1. معلوم شــود که مسلمان اند، 2. 

اذیت و آزار نبینند.
و  بناتــک  و  الزواجــک  قــل  بــی  الّنِ اّیهــا  یــا 
جالبیبهــّن  ِمــْن  علیهــّن  ُیدنیــن  نســاءالمؤمنین 
ذلــک ادنــی اْن یعرقــَن َفالیؤذیــن و کان اهلل غفــورًا 
رحیمــًا. کلمــه »جالبیــب« جمــع جلبــاب، جامــه ای 
اســت بلند که تمام بدن را می پوشــاند و یا روســری 
مخصوصی اســت کــه صــورت و ســر را می پوشــاند. 

)المیزان، ج 16، ص 509(
- در ســخن گفتن، نرمش زنانه و تحریک آمیز به 
کار نبرید که موجب طمع بیماردالن گردد. به خوبی 

و شایستگی سخن گویید. )احزاب/ 33(
- زنان به گونــه ای راه نروند که توجه مــردان را به 

)31 / خود جلب کنند. )نور
)ص(: نسبت به زنان مردم عفیف باشید  پیامبر
تا زنان شــما عفیف بمانند. )وسایل الشــیعه، ج14، 

صص 141-138(
نزدیــک  و  آخرالزمــان  در  علــی)ع(:  حضــرت 
زنانــی  زمان هاســت،  بدتریــن  کــه  قیامــت  شــدن 
آشــکار می شــوند کــه بی حجــاب،  برهنــه و بدن نمــا 
ج و در فتنه هــا داخــل  آنهــا از دیــن خــار هســتند. 
می باشــند. آنهــا متمایــل بــه شــهوت ها، شــتابنده 
به ســوی لذت هایند و گناهان را حالل می شــمارند؛ 
ماندگارنــد.  جهنــم  در  همیشــه  بــرای  اینهــا  آری 

)وسایل الشیعه، ج 14، ص 19(
مســلمان  زن  مصلحــت  بــه  صــادق)ع(:  امــام 
بپوشــد.  نــازک  پیراهــن  و  روســری  کــه  نیســت 

)وسایل الشیعه، ج 3، ص 281(
   احادیث درباره حجاب و عفاف:

ــه: حیــا تمــام  )ص(: الحیــاُء هوالدیــُن کّلُ پیامبــر
دین است.

قال للصادق)ع(: ال ایماَن ِلَمْن ال حیاَء َله: کســی 

که حیا ندارد،  ایمان ندارد.
قال رســول ا...)ص(:... لعــَن اهلل... المتشــبهیَن 
ِمــَن الرجــال بالنســاء و المتشــبهات مــن النســاء 

بالرجال. )وسایل الشیعه، ج 12، باب 87(
خداوند لعنت کنــد مردانــی را که خــود را به زنان 
شــبیه می کننــد و زنانی کــه خــود را به شــکل مردان 

می سازند.
)ص(: ایمان و حیا به یک رشته بسته اند،  پیامبر
رفــت.  آن دیگــری هــم خواهــد  رفــت  هــرگاه یکــی 

، ج 68، ص 335( )بحاراالنوار
)ص(: ارزش مقنعه ای که زن بر ســر دارد  پیامبــر

از دنیا و آنچه در آن است ارزنده تر است.
امــام علــی)ع(: همانــا حجــاب متیــن بــرای آنــان 

]زنان[ متضمن سعادت است. )نهج البالغه(
امــام علــی)ع(: زکات زیبایــی، پاک دامنــی اســت. 

)میزان آلحکمه، ج 4، ص 226(
)ص(: زنــی وقتی به حد بلوغ رســید، نباید  پیامبر
جایی از بــدن و اندامش دیده شــود مگــر صورت و 

دست ها. )سنن ابی داود، ج2، ص 383(
)ص(: بــرای زن ســزاوار نیســت، هنــگام  پیامبــر
بیرون رفتن از خانه اش، لباســش را جمع و فشرده 

کند. )پوشش زن در اسالم، ص 19(
امــام علــی)ع(: پوشــیدگی زن بــه حالــش بهتــر 

است و زیبایی اش را پایدارتر می سازد. )غررالحکم(
)ص( دیــد کــه مــردان و زنــان با هم  روزی پیامبــر
از مســجد بیــرون می رونــد و طبعــًا بــه هــم برخــورد 
می کننــد، ایشــان خطــاب بــه زن هــا گفتنــد: »بهتــر 
اســت شــما صبر کنید تا مردها بروند؛ آنها از وسط، 

.« )ناسخ التواریخ،  ج2( شما از کنار
خ  رســول خدا بــرای اینکــه برخــورد و اصطکاکی ر
ندهد دســتور مــی داد مردان از وســط و زنــان از کنار 
کوچه یا خیابان عبــور کنند. )اصول کافــی، ج 5، ص 

)518
   حجاب در شعر فارسی

زنان را نبودی به صورت حجاب
که در پرده نتوان نهفت آفتاب

ولی جمله مستور سر تا به  پا
درون حجاب عفاف و حیا »نظام وفا«

از زبان تهمینه در شاهنامه:
کس از پرده بیرون ندیده مرا

نه هرگز کس آوا شنیده مرا
شیرین در شاهنامه:

مرا از هنر موی بد در جهان
که آن را ندیدی کس اندر جهان

بگفت و بگشاد چادر ز روی
همه روی ماه و همه مشک موی

منیژه در شاهنامه:
منیژه منم دخت افراسیاب

برهنه ندیده َسرم آفتاب!
: از سعدی دلیل بر وجود حجاب در ایران آن روز

کاشکی پرده براندازد از آن منظرُحسن
تا همه خلق ببینند نگارستان را

آن ماه دو هفته در نقاب است
یا حوری دست در خضاب است

غنچه به باغ ایمن است تا بود اندر حجاب
آفت جان و دل است چهره عیان داشتن

آیینه بی حجاب به تن بگیرد غبار
خوش بود آیینه را پرده بر آن داشتن

*نکته ها:
فایده های رعایت حجاب:

1. پاسداری از ارزش و هویت زن

2. امنیت و آرامش زن و مرد
3. استحکام و آرامش روانی جامعه

4. استحکام خانواده
5. سالمت نفس و پاکی قلب

6. افزایش نیروی کار و تفکر
7. حفظ نسل از خطرات اخالقی

8. نشاط و رغبت
ثار بد بدحجابی و بی حجابی    آ

1. سستی و تباهی شخصیت
2. افزایش بیماری های روانی

3. کاهش جذابیت زن
4. نابودسازی امنیت زنان

5. تضعیف ارزش های اخالقی
6. گسترش فساد و گناه

7. فروپاشی و تضعیف نظام خانواده
8. ترویج فرهنگ اسراف

9. تأثیرات منفی در فرزندان
10. افزایش طالق
11. کاهش ازدواج

*پوشش زن
پوشش بدن برای زنان باید چگونه باشد؟

همه مراجع )به جــز صافی(: زن بایــد تمام بدن و 
موی خود را ]به جز گردی صورت و دســت ها تا مچ[ 

در برابر مرد نامحرم بپوشاند.
آیــت ا... صافــی: زن بایــد تمــام بــدن و مــوی خود 
را در برابر نامحــرم بپوشــاند و بنا بر احتیــاط واجب،  

باید دست و صورت را نیز بپوشاند.
   پوشش صورت

* آیا زیر چانه نیز باید از نامحرم پوشانده شود؟
همــه مراجع )بــه جــز سیســتانی(: آری، زیــر چانه 
جــزء گــردی چهــره نیســت و بایــد در برابــر نامحــرم 

پوشانه شود.
آن قســمت از چانــه و زیــر  آیــت ا... سیســتانی: 
چانه که در هنگام پوشیدن مقنعه به طور معمول 

پوشانده نمی شود، حکم گردی صورت را دارد.
   حجاب و نابالغ

* آیا بــر زن الزم اســت در مقابل بچــه نابالغ خود 
را بپوشاند؟

همــه مراجع )بــه جز بهجــت، تبریــزی و مــکارم(: 
اگــر خــوب و بــد را می فهمــد و احتمــال می دهــد که 
نگاهــش بــه بــدن زن، موجــب تحریــک شــهوتش 
شــود؛ بنا بر احتیاط واجــب باید بدن و مــوی خود را 

از او بپوشاند.
را می فهمــد،   بــد  و  اگــر خــوب  آیــت ا... بهجــت: 
بنا بر احتیــاط واجــب باید بــدن و مــوی خــود را از او 

بپوشاند.
، الزم نیســت؛  آیات عظــام تبریــزی و مــکارم: خیر
ولی بهتر اســت بدن و موی خود را از پســری هم که 

خوب و بد را می فهمد، بپوشاند.
   وجوب حجاب دختران

از چــه زمانــی بــر دختــر رعایــت حجــاب واجــب 
می شود؟

همه مراجــع: زمانی کــه یکــی از نشــانه های بلوغ 
در دختــر آشــکار شــود، رعایت حجــاب بــر او واجب 

می گردد.
تبصره:  نشــانه بلوغ در دختر ســه چیز اســت: 1. 
روییدن موی درشت و خشن زیر شکم )باالی آلت 
تناســلی(، 2. بیــرون آمــدن منــی، 3. تمــام شــدن ُنه 
ســال قمری. البته به نظر آیت ا... سیستانی،  نشانه 
بلــوغ در دختــر تنهــا تمــام شــدن ُنــه ســال قمــری 

است.
   پوشش نزد فامیل

دخترعمــه،  دختردایــی،  پوشــش  عــدم  آیــا 
دخترخالــه و دخترعمــو - کــه تأثیــری در من نــدارد- 

گناه است؟
را  خــود  بایــد  و  اســت  گنــاه  آری،  مراجــع:  همــه 
بپوشانند و با سایر نامحرمان تفاوتی ندارند و نگاه 

شما بر مو و بدن آنان جایز نیست.
   پوشش نزد محارم

آیا دختــران می توانند با لباس آســتین حلقه ای، 
در برابر پدر و یا برادرشان ظاهر شوند؟

همه مراجع: اگر باعث مفســده نشــود، اشــکال 

ندارد.
تبصره: پدر یا برادر در حکــم خصوصیتی ندارند؛ 
بلکه به طور کلی زن می توانــد در برابر تمامی محارم 
خود، با لباس آستین حلقه ای ظاهر شود؛  مشروط 

بر آن که مفسده ای در بین نباشد.
   حجاب گردشگران

آیا الزم اســت حجــاب را بــرای گردشــگران الزامی 
کنیم؟

همه مراجع: افراد گردشگر از جهت حکم فقهی 
حجاب، تابع دین خود هســتند؛ لیکــن همان گونه 
که ملــزم بــه رعایــت دیگــر قوانین کشــور هســتند، 
نبایــد اجــازه داده شــود خــالف ارزش هــای دینــی و 
فرهنگی کشــور اقدام کنند و باعث اشــاعه فساد و 

ابتذال اخالقی شوند.
   حجاب در کشور غیرمسلمان

کشــورهای  بــه  ســفر  در  حجــاب  حفــظ  آیــا 
غیرمسلمان واجب است؟

همــه مراجــع: آری، حفــظ حجــاب کامل ]شــرعی[ 
بــر زن در برابــر مــرد نامحــرم، واجــب اســت؛ خــواه 
مسلمان باشــد یا کافر و یا در کشــور اسالمی باشد 

یا غیراسالمی.
   غفلت از حجاب

اگر موی زنی به طور غیرعمد بیرون باشــد و یا به 
طور سهوی چادر کنار برود، آیا گناه کرده است؟

همــه مراجع: اگــر بدون توجــه و به طــور غیرعمد 
باشــد، گناه نکرده اســت و از زمانی که متوجه شــد، 

باید تمام آن را در برابر نامحرم بپوشاند.
   محل دید نامحرم

کــه  منزلــی  حیــاط  بــه  حجــاب  بــدون  رفتــن 
چــه  اســت،  مشــرف  آن  بــر  بلنــد  ســاختمان های 

حکمی دارد؟
آیــات عظــام امــام)ره(، بهجــت، صافــی، فاضــل، 
مــکارم، نــوری و وحیــد: اگــر احتمــال بدهــد کــه مرد 
نامحــرم او را می بینــد، بنــا بــر احتیــاط واجــب بایــد 

حجاب خود را در این  گونه محل ها حفظ نماید.
   سیره عملی زنان مسیحی

در میان مسیحیان و اروپاییان، حجاب معمول 
و متعــارف بــوده و ایــن عــادت تــا قــرن ســیزدهم 
ســخت رایــج بــوده و از آن تاریــخ بــه بعــد روی بــه 

تخفیف گذاشت.
همچنیــن در تــورات و انجیــل بــه ایــن مطلــب 
برقــع  بــا  را  خــود  چهــره  قدیــم  روزگار  از  زنــان  کــه 

می پوشانده اند اشاره شده است.
الروس در ذیل کلمه خمار می  گوید: »زن یونانی 
وقتی از خانــه بیرون می رفــت خمار داشــت « مانند 
بانوان امــروزی شــرق، صــورت خــود را می پوشــاند. 
دیــن مســیحی بــرای زن، خمــار را باقــی نهــاد، وقتی 
وارد اروپــا شــد آن را نیکــو شــمرد. زن هــا در کوچه و 
وقت نماز خمار داشتند. در قرون وسطی خصوصًا 
قرن نهم، خمار رواج داشت، آستین خمار شانه زن 
را پوشــیده، تقریبًا به زمین می رســید. این عادت تا 

قرون سیزدهم باقی بود.«
و  چــادر  کــردن  بــر  در  تاریخــی،   متــون  طبــق 
پوشــاندن چهره از طرف زنان مسیحی یکی از ارکان 
اخالقی مذهب محســوب می شــد و زنان مســیحی 
نه  تنهــا از رعایــت آن ســر بــاز نمی زدند، بلکــه وضع 
به گونــه  ای بــوده اســت کــه حتــی تصــور نمی کردند 
می توان آن را کنار گذاشــت و به تنهــا کاری که برخی 
از زنان انجام می دادنــد، آن بود که روبندهای خود را 
تزیین می نمودند که آن هــم از طرف بزرگان دین به 

شدت تقبیح و مورد شماتت قرار می گرفت.

دوســتان  و  خویشــان  صورتــی  در  فقــط  زنــان 
خــود را مالقــات کننــد و در جشــن  های مذهبــی و 
تماشــاخانه حضور یابند که کاماًل در حجاب و تحت 
مراقبت باشند. در مواقع دیگر باید در خانه بمانند 
و نگذارنــد کــه کســی از درون پنجــره بــه آنــان نظــر 
اندازد. بیشــتر عمر آنان در حرمســرایی که در عقب 
خانه اســت می  گذرد، هیچ مــردی حــق ورود به آنجا 
را نــدارد. زنــان بایــد وقتی کــه شوهرانشــان مهمان 

دارند، از ظاهر شدن خودداری کنند.
   حجاب در آیین یهود

رعایــت  خاســتگاه  و  ریشــه  بایــد  شــک  بــدون 
حجاب از سوی زنان یهود در ادوار تاریخ را در متون 
مذهبی آنان جستجو نمود، زیرا دستورات دینی که 
در طول تاریــخ تداوم یافتــه و دســتخوش تغییرات 
عمده ای نشــده اند، ما را بــه این حقیقــت رهنمون 
می سازند که در کتاب  های مقدس مذهبی از تأکید 
بیشــتری برخوردار بوده  انــد. تورات، کتــاب مقدس 
یهودیــان در مــوارد متعــددی بــه طــور صریــح و یــا 
ضمنــی، حجــاب و پوشــش زن و مســائل مربوط به 
آن را مورد تأکیــد قــرار داده، در برخی از آیه هــا از واژه 
« یــا »برقــع« کــه بــه معنــای روپــوش صــورت  »چــادر
اســت نــام بــرده اســت کاربــرد ایــن الفــاظ نشــانگر 

کیفیت پوشش زنان یهودی در آن عصر می باشد.
و  یهــود  زنــان  پوشــش  کیفیــت  و  حــدود     

قوانین سخت حجاب
،  برقع و روبنده ای که زنان با آن،  در تورات از چادر
ســر و صورت و اندام خویــش را می پوشــانده اند به 
طور صریح نام برده شده اســت که نشانگر کیفیت 

پوشش زنان یهود در آن عصر است.
باکــره  »ای  اســت:  آمــده  نبــی  اشــعیا  کتــاب  در 
دختــر بابل، فرود شــده بر خــاک بنشــین و ای دختر 
کلدانیان بر زمین بی کرســی بنشــین زیرا تــو را دیگر 
نازنین و لطیــف نخواهند خواند دســتاس را گرفته، 
آرد را خــرد کن، نقــاب را برداشــته، دامنــت را برکش، 

ساق ها را برهنه کرده و از نهرها عبور کن.«
در کتاب های غزل ســلیمان آمده اســت: »اینک 
تو زیبا هســتی ای محبوبه من، اینک تو زیبا هستی 
و چشــمانت را از پشــت برقع مثــل چشــمان کبوتر 

است.«
کاردینال هــای  و  پاپ هــا  دینــی  دســتورات     

مسیحی
حواریــون و پــس از آنهــا پاپ هــا و کاردینال های 
بــزرگ صــدر اول کــه دســتورات دینــی آنــان از طــرف 
شــمرده  الزم االجــرا  مســیحیت  مذهــب  و  کلیســا 
می شــد با شــدتی هرچه تمام تــر زنان را به پوشــش 

کامل و دوری از آرایش های جسمی فرا خوانده اند.
»زن بایــد کامــاًل در حجــاب و پوشــیده باشــد اال 
آن کــه در خانــه خــود باشــد زیــرا فقط لباســی کــه او 
را می پوشــاند می توانــد از خیــره شــدن چشــم ها به 
ســوی او مانع گردد. زن نبایــد صورت خــود را عریان 
ارائــه دهد تــا دیگــری را بــا نــگاه کــردن بــه صورتش 
وادار به گناه نماید. برای زن مؤمن عیسوی، در نظر 
خداوند پســندیده نیســت که به زیور آراســته گردد 
و حتــی زیبایــی طبیعــی او باید بــا اختفا و فراموشــی 
آن، از بیــن برده شــود زیرا بــرای بیننــدگان خطرناک 
اســت. تزئین موی ســر و آرایــش آن و تنظیــم آن در 
آیینه فقط از خصوصیات زنانی اســت که شرم و حیا 

از دست داده اند.«
النگــدون دویس می گویــد: »یک چنیــن موجود 
سبک مغز شهوت انگیز و شــیفته لباس و زینت را 
جز اینکه مرد در خانه محفوظ و مقّفل نگاه دارد راه 

دیگری نخواهد داشت.«
بــر اســاس آنچــه از کتــاب مقــدس نقــل گردید، 
پوشــاندن مــوی ســر و صــورت، پرهیــز از آرایــش و 
زینت آالت و تزیین موی ســر یا رنگ کــردن آن، لزوم 
ســکوت و دوری از اختــالط و نــگاه بــه نامحرمــان، از 
نظر دینــی واجــب و الزم و از وظایــف و آداب مذهبی 

به شمار آمده است.

حجاب در اسالم و ادیان
صیفی کار محسن   

سردسته
انگار نه انگارها

انگار نه انگارها دســته عجیبی از موجودات هســتند. امروز 
کاری را انجــام می دهنــد و فردا همــان رفتار را نقد مــی کنند. 
نوع عجیب تری از ایــن موجودات آنهایی هســتند که امروز 
یــک کار را انجــام مــی دهنــد، فــردا همــان کار را بــه دروغ بــه 
شــخص دیگــری نســبت داده و او را به بــاد انتقــاد، تهدید و 
حتــی تنبیــه می گیرنــد. انــگار نه انــگار خودشــان ایــن کارها 
را انجــام داده انــد. انــگار نــه انگارها در همــه جای دنیــا پیدا 
می شــوند. مثال در مدرســه کســانی هســتند که امــروز برای 
یک شــلوغ کاری نیرو جمع می کنند، نقشــه ریخته، یارگیری 
کــرده و حســابی مدرســه را بــه هم مــی ریزنــد. فردا کارشــان 
را بــه یکــی دیگــر نســبت مــی دهنــد و او را در میــان دانــش 

آموزان به باد انتقاد می گیرند.
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آدِِم سیا کاسه ُمُکنه
هگمتانه، گروه فرهنگی: همدان شهری با گذشــته ای زیبا و دلنواز؛ شهری 
پر از یادهای مهربــان؛ پر از واژه های کهن و ســالخورده اســت. این روزها در 
پس گذر زمان و ایجــاد زندگی مدرن، خیلی وقتها یادمــان می رود پدربزرگها 
و مادربزرگهایمان چگونه زندگی می کردنــد. خیلی از نوجوانان و جوانان امروز 
کلمات متداول در همدان قدیم حتی به گوششان نرسیده است.و باز هم این 
کلمات و واژه های قدیمی هســتند که می توانند خاطرات گذشته را زنده کنند 
برایمان و به کمک جوان تر هایمان بیایند تا بشناســند راه و رسم زندگی را در 

گذشته شهرشان.
در این بخش به معرفی برخی کنایات و ضرب المثل ها که در همدان قدیم 

مصطلح بوده است و پرکاربرد پرداخته می شود.
آِدِم ِچل ِتنیه: آدم چهل تنی اســت. یعنی آدم رند و پرخوری است که هر 

جا خوراکی باشد بی دعوت و با دعوت حاضر می شود.
آدم داریم تا آدم: آدم ها با هم متفاوتند؛ بعضی خوب هستند و بعضی بد. 

در اصطالح مشابه گفته می شود؛ َپنش تا ِانگوشت وا هم یکی نیمی شه، آدم 
َهس تا آدم، تا آِدِمش کی باشه؟

آِدِم دوروغگو کم حافظه َرم می شــه: آدم دروغگو کم حافظه هم می شود. 
چون فرد دروغ گو مدام دروغ می گوید حرف قبلی در ذهنش نمی ماند و پی در 

پی دروغ های خود را نقض می کند.
آِدِم سیا کاســه ُمُکنه: آدم را سیاه کاســه می کند. یعنی اگر با او هم کاسه 

شوی مغبون می شوی. در شراکت با او ضرر می کنی.
آِب آبگوشــِد رِ زیاد ُمُکنیم: آب آبگوشــت را زیاد می کنیم. یعنی یک لقمه 
نان با هم می خوریم. وقتی میزبان می خواهد مهمان بدون تعارف دعوت او را 
بپذیرد و مطمئن شود در این مهمانی زحمتی برای صاحب خانه نیست از این 

عبارت استفاده می کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*در ارائه این مطالب از کتاب فرهنــگ اصطالحات عامیانه همدانی تالیف محمد علی نوریون– انتشــارات ســوره مهر بهره 
گرفته شده است.

همه دان

معاون عمرانی استاندار همدان تأکید کرد:

انتقال صنایع آالینده به شهرک های تخصصی
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان 

بر انتقال صنایع آالینده استان همدان به شهرک های تخصصی تأکید کرد.
به گزارش هگمتانه، محمودرضا عراقی ظهر سه شــنبه در شورای معاونین 
محیط زیست همدان به اهمیت حفظ محیط زیست در دنیای امروز پرداخت 
و عنوان کرد: بسیاری از مشکالت زیســت محیطی که امروز بشر با آن دست 
به گریبان است ناشــی از بی مهری هایی است که در طول سال های گذشته به 

این موضوع مهم و حیاتی شده است.
عراقی اظهار کرد: امروز باید برای دســتیابی به سطح مطلوبی از شاخص ها 
و مؤلفه های زیست محیطی، الگوی جامعی را با در نظر گرفتن همه شرایط و 

استفاده از همه ظرفیت ها و توانمندی های استانی و ملی ارائه کنیم.
وی با اشاره به نقش و جایگاه محیط زیست در دستیابی به توسعه پایدار 
در کشــورمان اضافه کرد: بهره منــدی از آموزه های دینــی و فرهنگ اصیل در 
راستای فرهنگ سازی و آگاهی بخشــی به جامعه نسبت به اهمیت و جایگاه 

محیط زیست، بسیار ضروری است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان افزود: با توجه به تفاهم نامه 
مشترک بین دفتر امور روستایی استانداری و جهاد دانشگاهی استان همدان 
در خصوص ارائه آموزش های مختلف به دهیاران اعالم موافقت شد که محیط 
زیست نیز از این فرصت ایجاد شده برای ارائه سرفصل های آموزشی مرتبط با 

خود توسط کارشناسان محیط زیست استفاده کند.
عراقی با اشــاره به اینکه اســتان همدان در مســیر توســعه و پیشرفت 
قــرار گرفته و بــرای همراه شــدن با این مهــم، رعایت مالحظات زیســت 
محیطی، انتقال و به روز رســانی صنایع آالینده به شــهرک های تخصصی و 
اســتفاده از فناوری  های نوین و برتر باید مورد اهتمام ویژه تولیدکنندگان و 
سرمایه گذاران قرار گیرد، گفت: امروز برای شــکل گیری نهضت حفاظت از 
محیط زیست در کشــور و در اســتان همدان، عالوه بر تغییر نگاه به محیط 
زیست از طریق فرهنگ ســازی اجتماعی، همدلی، همگرایی و هم افزایی 

آحاد مــردم جامعه باید تشــکل های زیســت محیطی، مســؤوالن و همه 
دستگاه های اجرایی همراه شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان همدان نیز با اشــاره به وضعیت 
محیط زیست در اســتان همدان از لحاظ مبارزه قاطع و جدی با شکار و صید 
غیر مجاز؛ بر نظــارت و پایش فعالیت پروژه های عمرانی در اســتان همدان 

تأکید کرد.
محســن جعفری نژاد گفت: نظارت کامــل بر واحدهای تولیــدی از لحاظ 

مباحث آالیندگی و سایر شاخص های زیست محیطی در برنامه است.
وی بر تعامل و همکاری همه دستگاه های اجرایی و مسؤوالن مربوطه برای 
حفاظت هر چه بیشــتر و بهتر محیط زیســت و مقابله با چالش ها و مسائل 

پیش رو تأکید کرد.

خبــر

»حق با شاخ نبات است«؛ داستان هایی کوتاه با مضامین تاریخی و اجتماعی
هگمتانه، گروه فرهنگی: »حق با شــاخ نبات اســت« نوشته 
تورج رهنما از سوی انتشــارات هیال وابســته به گروه انتشاراتی 

ققنوس منتشر شد.
 مجموعه داستان »حق با شاخ نبات است« نوشته تورج رهنما از 
سوی انتشارات هیال وابسته به گروه انتشاراتی ققنوس منتشر و روانه 
بازار نشر شد. این مجموعه شامل دو نوع داستان است: داستان های 

واقعی و داستان های تخیلی.
حق با شاخ نبات اســت، شامل داســتان های کوتاه و خیلی 
کوتاه دربردارنــده مضامین تاریخی، اجتماعی و اخالقی اســت. 
طنز، شوخی، مطایبه، اشــارات و کنایات زیبا و بجا از ویژگی های 

بارز و جالب توجه این داستان هاست.
در معرفی این کتاب آمده است:

»رویاهای ما به دو شــکل ظاهر می شــوند یکــی در خواب، یعنــی در جایی 
که نمی توان عناصر آنها را بازشــناخت، آنها را تنظیم کرد و به آنها شــکل بخشید، 
دیگری زمانی که ما در بیداری به ســر می بریم، می توانیم به رویاهای خود نظم 

دهیم ، به آنها شکل ببخشیم و آنها را به دیگری منتقل کنیم. در 
این مجموعه عناصر زمان و مکان چندان مشــخص نیست، آنها 

به رویاهایی می مانند که اجزایشان غالبًا ناهمگون اند.
تورج رهنما درباره شــیوه نگارش این کتــاب می گوید:  چند 
نکته درباره شیوه نگارش داســتان باید بگویم، نخست استفاده 
از زمان ها، مکان ها و شــخصیت های متنــوع و دوم بهره گیری 
از عناصر طنز و رعایت کوتاه متن. به ســخن دیگر؛ فشــردگی 
جمله هــا و پرهیــز از بیان جزئیــات حتی در مــوارد نه چندان 
اندک تبدیل شــدن جمله به یک واژه. فکر می کنم که در روزگار 
شــتاب زده ما دیگر نمی توان مانند شهرزاد قصه گو آرام و با تأنی 
سخن گفت. فراموش نکنیم که زبان ما وســیله انتقال اندیشه 
و اندیشه ما نشان دهنده روزگار ما و شرایطی اســت که ما در آن زندگی می کنیم، 

تردید نیست که با بهره گیری از این روش اجزایی در زبان نیز قربانی می شوند.
انتشــارات هیال این کتاب را در 770 نســخه به قیمت21 هزار تومان منتشر 

کرده است.

میز مطالعه

عکس روز  گنبد ثانویه تاالر قرآن هم نصب شد بزودی با مسقف شدن آن تجهیز بزرگترین تاالر همایش ها را شاهد خواهیم بود

کسانی که ناامیدند 
فکرشان را تصحیح کنند

هگمتانه، گروه فرهنگــی: اینکه من بارها 
می گویم فردا مال شما است و شما خودتان 
را باید آمــاده کنید برای مدیرّیــت فردا، این 
تعارف نیســت، این شــوخی نیســت، این 
واقعّیت اســت؛ البّتــه مراقب باشــید که بر 
همین صراط مســتقیم پیــش بروید؛ یعنی 

همین انگیزه را حفظ کنید.
خیلی ها بودند و هســتند که یــک روز با 
شور و احساس و هیجان حرف میزدند، بعد 
مثاًل در شرایط دیگری، شکل دیگری شدند؛ 
مراقب باشید این جوری نشود؛ یعنی حرکت، 
یک حرکت مستمر، خستگی ناپذیر، با تکیه 
به کمک الهی و به امید رسیدن به ثواب الهی 
]باشــد[؛ این جوری حرکت بکنید که آن وقت 
حرکتتــان در جهــت درســت باقــی خواهد 
ماند؛ آن وقت فردای این کشــور که دســت 
شمایی است که امروز دارید به اوضاع انتقاد 
می کنید، فردای خوبــی خواهد بود؛ با همین 
انگیزه وقتی شما ]پیش[ بروید، طبعًا فردای 

بهتری خواهد بود.
خب، پــس نتیجه تــا حاال این اســت 
که با اینکــه در بیانات، انتقــاد و اعتراض و 
گله گزاری وجود داشــت اّما جلسه، مجموعًا 
حامــل یک مــژده ی بــزرگ، یک بشــارت 
بزرگ، یک امیــدواری بزرگ اســت؛ یعنی 
نشــان می دهد که جوان های ما -الاقل یک 
جریانی از جوان های دانشــجوی ما- دارای 
انگیــزه، دارای ایمان، دارای غیــرت و عازم 
بــر اقدامند؛ این بســیار چیز خوبی اســت؛ 
این جلسه  ما، این را نشــان داد. کسانی که 
ناامید ند نســبت به آینده، نــگاه کنند به این 

وضعّیت و تصحیح کنند فکر خودشان را.
بیانات رهبر معظم انقالب 
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 مسیر
ایستگاه آسمان

یز احمدی وصیت شهید عز

به امام وفادار باشید همانگونه که او به قرآن وفادار است
بالی برای بندگان خاص خدا

هگمتانه، گروه فرهنگی: کجای این خاک بودی، 
زیر کدام آســمان، آن لحظه که این کلمات از قلب 
پرشــورت جاری می شــد؟ زیر آتش کدام خمپاره 
وآماج کدام گلوله برایم نوشــتی حــرف هایت را؟ 
چه حالی داشــتی وقتی با تمام وجودت جانت را 
گذاشــته بودی البالی واژگان پرپر و می نوشتی از 
عبورت؟ می نوشتی از افق های گلگون، از جوانه های 
روییده در خاک های تفتیده. تو می نوشتی و امروز 
منم کــه می خوانمش، منم که صدای تو شــده ام 
در خواب های ســنگین دنیا. تو می نوشتی و امروز 
مائیم که کلمات تــو را فریادیم، چشــم هایت را 

بیداریم و دستانت را در اهتزاز، ای جاودانه تاریخ!
بسم رب الشهداء و الصدیقین

ان الذین آمنوا و الذین هاجــروا و جاهدوا فى 
سبیل هللا اولئک یرجون رحمت هللا و هللا غفور رحیم

آنانکه به دین اســالم گرویدند و از وطن خود 
هجــرت کــرده و در راه خــدا جهاد کردنــد اینان 
امیدوار منتظر رحمت خدا باشــند که خدا بر آنها 

بخشاینده و مهربانست... )بقره 217(
خدایى را شــکر و ســپاس مى گویــم که مرا 
هدایت کرد، هدایتى که از ظلمت به نور، از تاریکى 

به روشنایى به من عطا فرمود.
شهادت نه از بین رفتن و نه فانى شدن است بلکه 
حیاتى اســت جاودانه که خداوند بر بندگان خاص 
خود عنایت فرموده، شــهادت بالى است که بندگان 
خاص خدا پیدا مى کنند و از قفس تنگ دنیا رها مى 
شوند و به عالم ملکوت مى رسند؛ بندگانى خاصى که 

خداوند و مالئکه بر آنها افتخار مى کنند.
خدایــى را شــکر مى کنم کــه مرا جــزء این 
بندگانش پذیرفت و مرا از داالن تنگ دنیا رهانید 
و به خــودش نزدیک کرد، من کوچکتــر از آنم که 
بتوانم براى شــما وصیتى و تذکرى داده باشــم 
ولى به عنوان وظیفــه الهى که بر عهــده ام نهاده 
شــده مى خواهم وظیفه ام را انجام داده باشــم و 
ســبکبال پرواز کنم، اى مردم: این جنگ براى ما 
از طرف خداوند یک نعمت بزرگ است شکر این 

را به جا آورید و جهــاد در راه او را فراموش نکنید. 
اى جوانان نکند در بستر ذلت بمیرید که على اکبر 
حسین)ع( در میدان رزم شــهید شد. پیرو خط 
امام باشــید و با او میثاق ببندید و بــه او وفادار 
باشــید زیرا او به اســالم و قرآن وفادار است، به 
خانواده هاى شهدا که نور چشــم ما ملت هستند 

احترام بگذارید.
از همســرم که نتوانســتم حقم را نسبت به او 
ادا کنم حاللیــت می خواهم، اگــر خداوند توفیق 
شــهادت در راهش را نصیبم کرد، در روز محشــر 
پیش زینب)س( تو را شــفاعت مى کنــم. از تو 
قدردانى مى کنم که صبور بودى هر موقع به جبهه 
آمدم جلوى مرا نگرفتى، گفتــى که من در پیش 
زینب نمى توانم جوابگو باشم. از تو مى خواهم که 
بچه هایم مهدى، هادى، صدیق، میثم و طیبه را با 
تقوا بزرگ کنی، آنها را با خداوند آشــنا و به راهى 
که پدرشان رفت راهنمایى کنی. بگویید که پدرتان 
براى چه و کجا رفت تا نفرت ابدى از کفار را بر دل 
داشته باشند و جهاد را فراموش نکنند و پیرو خط 

واقعى امام عزیز باشند.
از مادر غم دیده ام که غم برادرم هنوز در ســینه 
اوست مادرى که زحمات زیادى برایم کشید و مرا 
در دامن پاکش پروراند طلــب حاللیت مى  کنم، 
از برادرم که همچون پدر بزرگــوارى براى ما بود و 
زحمات زیادى کشــید حق زیادى بر گردنم دارد 

طلب حاللیت مى خواهم.
از همگى دوستان و آشنایان اگر از دست این 
بنده حقیر خداوند رنجیده انــد طلب عفو مى کنم 
به امید پیروزى رزمندگان اســالم و شفاى عاجل 
مجروحان و جانبازان جنگ تحمیلى و صبر براى 
خانواده هاى شــهدا، اســرا، مفقودین و موفقیت 

همیشگى شما خانواده عزیزم در زندگى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصیت نامه شهید عزیز احمدی
*شــهید عزیز احمدی در تاریخ اول اردیبهشت 1323 در شهر 
همدان دیده بــه جهــان گشــود و در روز 26 دی 66 در درگیری با 

دشمن بعثی به شهادت رسید.


