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هتاكى با اغراض انتخاباتى!
 هتــك حرمت و اهانت به اشــخاص 
حقيقى و حقوقى به ويژه چهره هاى سياسى 
و مسئوالن بلندپايه كشور پديده اى زشت و 
ناپسند اســت كه هم در آموزه هاى دينى و 
مذهبى و هم از نگاه عرف جامعه و فرهنگ 

اصيل ما ايرانيان كامال نهى شده است...
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93 واحد 
توليدى جديد 
به صنايع استان 
اضافه شد

كسب 
مقام دوم جوانان 
در مسابقات 
پرش با اسب

 دولت از دخالت 
در«توليد» 
دست بردارد 
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شركت توليدى صنعتى فيلتر سركان در سال جهش توليد از افراد واجد شرايط ذيل دعوت 
به همكارى مى نمايد:

دعوت به همكارى

1-كارشناس نقشه كشى 
ــه  ــاى نقش ــرم افزاره ــه ن ــلط ب ــك مس ــى مكاني ــد مهندس ــى ارش ــا كارشناس ــى ي ــر كارشناس 1 نف
كشــى(ترجيحا solid works)، آشــنا بــه تلرانــس گــذارى هندســى G&T ، حداقــل 2 ســال ســابقه كار 

مفيــد
2 - كارشناسى مهندسى سيستم ها و روش ها

1 نفــر كارشــناس يــا كارشناســى رشــته مهندســى مكانيــك يــا مهندســى صنايــع ، آشــنا بــه سيســتم 
مديريــت كيفيــت صنعــت خــودرو( اســتاندارد IATF)، مســلط بــه تدويــن مــدارك SQA / حداقــل 2 

ســال ســابقه كار مفيــد
3-تراشكار ماهر

3 نفر آشنا به ساخت قالب هاى فلزى سنبه و ماتريس / حداقل 3 سال سابقه كار مفيد
واجديــن شــرايط مى تواننــد تــا تاريــخ 1399/12/20 حضــورى بــه آدرس كارخانــه واقــع در كيلومتــر 7 
 m.taheri@serkanfilter.com ــه آدرس ايميــل ــه خــود را ب ــا رزوم ــه و ي جــاده كرمانشــاه مراجع
ارســال و يــا جهــت كســب اطالعــات بيشــتر بــا شــماره تلفــن 34731119-081 تمــاس حاصــل فرماينــد.
شركت توليدى صنعتى فيلتر سركان

 معاون برنامه ريزى و توسعه 
سرمايه انسانى شهردارى همدان 
اعالم كرد رقم پيش بينى شــده 
بودجه شهردارى همدان در سال 
1400 مبلغ هزار و 600 ميليارد 
تومان اســت كــه 59 درصد از 
اين مبلــغ در حوزه فعاليت هاى 
عمرانى و مابقى در حوزه جارى 

هزينه مى شود. 
جلسه  در  حضرت زاده  مرتضى 
كميسيون برنامه، بودجه و مالى 
شــوراى اسالمى شــهر همدان 
كــه با موضوع بررســى كليات 
1400 سال  پيشــنهادى  بودجه 

برگزار شد، با بيان اينكه بودجه 
همدان  شــهردارى   1400 سال 

در موعد مقرر به شــوراى شهر ارسال 
شد، افزود: بخش قابل توجهى از منابع 
براســاس تعرفه رقم مى خورد و علت 
تأخير ارسال اين موضوع بود. كميسيون 
برنامه و بودجه شورا خط مشى خوبى 
به ما داد و حساســيت هايى ايجاد كرد 
و تأكيد اين كميسيون ما را مجبور كرد 

جدى تر به بودجه ورود كنيم. 
وى دربــاره كليــات سياســت هاى 
بودجه اى ســال 1400 شهردارى نيز 
توضيح داد: برنامه  محور بودن بودجه 
شــهردارى و با توجه بــه اينكه تهيه 
چشــم انداز و برنامه  راهبردى شــهر 
و شــهردارى همدان از ســال 98 در 
دســتور كار قرار گرفته، بايد بودجه 
سال 1400 برشى از برنامه راهبردى 

باشد.
حضرت زاده با بيــان اينكه در بودجه 
ســال آينده بايد توجــه ويژه به حوزه 
بهداشــت عمومى و سالمت و تدوين 
بودجــه با لحاظ شــرايط كرونايى در 
كشــور پيش بينى شــود، اضافه كرد: 
ايجاد خزانه دارى كل به منظور كنترل و 
نظارت بيشــتر و مستمر بر درآمدها و 
مديريت هزينه ها براساس منابع موجود 
و تشــخيص و تأييد كميته تخصيص 
از ديگر سياســت هاى بودجه اى سال 

1400 شهردارى همدان است . 
وى با اشــاره به اينكــه توجه ويژه به 
بازآفرينــى محالت و توانمندســازى 
مناطق محروم شــهر همدان و توزيع 
عادالنــه منابــع و خدمــات در تمام 
نقاط شــهر يكى ديگر از سياست هاى 

بودجه اى شهردارى است ، اظهار كرد: 
از بودجه تعيين شده سال 1400 مبلغ 

600 ميليارد تومان در حوزه امالك 
پيش بينى شــده و حجم گزارشى 
كه در اين حوزه استخراج كرديم، 

بيش از هزار ميليارد تومان بود. 
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و 

همدان  شهر  اسالمى  شوراى  مالى 
نيز در ادامه بيان كرد: افزايش بودجه 

شــهردارى همدان از قدرت و ريسك 
شــهردارى خبر مى دهد و نشان دهنده 
اين است كه شهردارى تمايل دارد در 
سال پايانى هم با همان قدرت سال اول 

به كار خود ادامه دهد. 
حميــد بادامى نجــات تصريــح كرد: 
مجموعــه عمليــات  عمرانى نشــان 
مى دهد سال پايانى مجموعه مديريت 
شــهرى تفاوتى با ســال هاى گذشته 
ندارد و در سال 99 شهردارى همدان 
در حــوزه درآمدى موفق عمل كرده و 
درصد تحقــق درآمدى آن قابل توجه 

بود. 
وى ادامه داد: نسبت به ديگر شهرها كه 
معموالً كاهش درآمد دارند، شهردارى 
همدان در ســالجارى درآمدهاى خود 
را 25 درصــد افزايــش داد و از دوره 
پنجم شوراى شهر افزايش 5 برابرى در 

بودجه را داشته است . 
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و مالى 
شوراى اسالمى شهر همدان با تأكيد بر 
اينكه بايــد در اجرا و تكميل پروژه ها 
مناطق را بررســى نكنيم، اضافه كرد: 
بايد به جاى بررسى مناطق پروژه هاى 

تأثيرگذار عمرانى و 
در اولويت قرار گيرند.

وى با اشاره به اينكه ورودى هاى شهر 
همــدان يكى دغدغه هاى مهم اســت 
و بايد مورد توجه ويــژه قرار گيرند، 
گفت: به عنوان مثال عمده ترافيك بلوار 
بهشت مربوط به ورودى شهر است و 
اگر شهردارى مسأله كنارگذر شرقى و 
غربى را پيگيرى كند شــايد نيازى به 

ساخت زيرگذر در اين منطقه نباشد. 
خزانه دارى  كرد:  مطرح  بادامى نجات 
در شــهردارى همدان تشكيل خواهد 
شــد و تمامــى درآمد ســازمان ها و 
مناطق در حســاب خزانه دارى جمع 
مى شــود همچنين پروژه هاى عمرانى 
بايد به تناســب نياز شهر ديده شوند 
و هزينــه كل بودجه در مناطق الزامى 

نباشد.
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و مالى 
شــوراى اسالمى شــهر همدان افزود: 
در افزايش بودجه شــهردارى همدان 
از هزار ميليــارد تومان به هزار و 600

60 معادل  تومــان  ميليارد 
به  نســبت  افزايش  درصد 

مصوب سال 99 دارد. 
ــالمى  ــوراى اس ــس ش رئي
بــا  نيــز  همــدان  شــهر 
بيــان اينكــه بيــش از 50
ــك  ــق ي ــع در مناط مترمرب
همــدان  شــهردارى   2 و 
انجــام  ســازى  پيــاده راه 
شــده اســت، گفــت: وقتــى 
مهــم،  پروژه هــاى  كــه 
اثرگــذار و عمومى تــر در 
شــهر وجــود دارد بايــد بــه 
شــهردارى كمــك كنيــم 
تــا زودتــر تعييــن تكليــف 

ــوند.  ش
مســعود عســگريان ادامه داد: ورودى هاى 
شــهر همــدان شــاخصه هاى شــهر 
هســتند و بايــد پروژه هــاى ايــن 
ــود در  ــام ش ــريع تر انج ــق س مناط
آن صــورت مى تــوان گفــت چنــد 
ــراى  ــم ب ــاخص و مه ــروژه ش پ
انجــام دادن داريــم و در اصــل 
ــاخص و  ــاى ش ــد روى پروژه ه باي

ــويم.  ــز ش ــذار متمرك اثرگ
ــهرى  ــات ش ــيون خدم ــس كميس رئي
شــهردارى همــدان نيــز در ادامــه 
بيــان كــرد: يــك بودجــه خــوب 
بايــد كمتريــن تغييــرات را داشــته 
باشــد و اميدواريــم بودجه شــهردارى 
در ســال 1400 براســاس كدهــاى 

ــود.  ــخص ش ــده مش ــاب ش انتخ
كامران گــردان با بيان اينكــه امروزه 
مباحــث محيط زيســتى به خواســته 
مردمى تبديل شــده و بايد به حفاظت 
از محيط زيســت پرداخته شود كه نياز 
است شهردارى در اين موضوع ورود 
كند، گفت: شــهردارى همــدان بايد 
و  ســاماندهى  براى  خاصــى  بودجه 
نگهدارى سگ هاى ولگرد درنظر بگيرد 
زيرا اين مسأله در شهر همدان به يك 

معضل تبديل شده است. 
گــردان در پايــان مطرح كــرد: مقرر 
شده اســت كه شــهردارى در بحث 
خريد دســتگاه پايش هوا ورود كند و 
با نصب آن در ســطح شهر به سالمت 
محيط زيســت كمك كند، همچنين در 
بودجه ســال آينده مباحث زيباسازى 

شهر بايد درنظر گرفته شود.

پيش بينى بودجه 1600 ميلياردى براى شهردارى همدان

مجموعه عمليات  
عمرانى نشان مى دهد 
سال پايانى مجموعه 

مديريت شهرى تفاوتى با 

سال هاى گذشته ندارد

هشدار تعزيرات به فروشگاه هايى كه كنار كاالى اساسى جنس خود را مى فروشند

فروش اجبارى كاال ممنوع!
راه آموزش وپرورش سد
آسيب هاى اجتماعى 

مدير صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان 
و عشاير استان:

با كمك خيرين 
50 نفر كم بضاعت بيمه شدند

شت
ددا

پيش لرزه هاى آتشفشان يا
كرونا در ايران 
احساس مى شود

 پس از 3 مرحله مرگبــار كرونا در ايران، 
در روزهــاى اخير نيز پيش لرزه هاى مربوط به 

آتشفشان كرونا به شدت احساس مى شود.
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پياده راه بوعلى - 99/11/25/عكس: مهدى كلوندى

همدان به آبى 
تغيير رنگ داد

تماس خانوادگى 
همچنان در صدر 

علت ابتال
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هتاكى با اغراض انتخاباتى!
 هتــك حرمت و اهانت به اشــخاص حقيقــى و حقوقى به ويژه 
چهره هاى سياسى و مسئوالن بلندپايه كشور پديده اى زشت و ناپسند 
است كه هم در آموزه هاى دينى و مذهبى و هم از نگاه عرف جامعه و 

فرهنگ اصيل ما ايرانيان كامال نهى شده است.
از طرفى در نظام مردم ســاالرى دينى اخــالق، روادارى و قانونمندى 
از مسلمات و بديهيات جامعه اســت كه همگان بايد متعهد و پايبند 

به آنها باشند.
با اين اوصاف حركت در مســير نادرست افراط و تفريط كه اهانت ها 
و هتــك حرمت ها از نمودهاى آن هســتند، هيچ گونــه همخوانى با 

چهارچوب هاى تعريف شده در نظام اسالمى ندارد.
زشــتى و پليدى اين كار آنگاه بيشتر مى  شود كه در فضاى انتخاباتى 
كه رقابت ســالم و پاك الزمه آن است، ديده شود و عده اى در صدد 
برايند كه براى جامه عمل پوشــاندن به اهداف و اغراض سياســى و 
انتخاباتى خود و دستيابى به پست و مقام دست به هر كارى از جمله 
هتك حرمت بزنند كه اين همان روش ماكياوليســتى اســت و نقطه 
مقابل دكترين سياســى و به طور خاص انتخاباتى در نظام جمهورى 

اسالمى است.
متأسفانه در شــرايط كنونى كه آرام آرام فضاى انتخاباتى درحال گرم 
شدن است، شاهد حركت ها و رفتارهايى هستيم كه جز آب به آسياب 

دشمن ريختن هيچ حاصلى براى جامعه ندارد.
روى آوردن به چنين روش هاى ناپســندى در نگاه كالن باعث آسيب 
ديدن منافع ملى مى  شــود و اين يعنى بى توجهى آشــكار به يك خط 

قرمز مهم كه اتفاقا از اهميت و حساسيت بااليى برخوردار است.
قابل تأمل اينكه چنين رفتارهايى در شــرايطى شكل گرفته است كه 
چندى پيش مقام معظم رهبرى در همين خصوص هشــدارهاى الزم 
را دادند و بــر پرهيز از هتك حرمت و بى احترامى به شــخصيت ها 

تأكيد كردند.
آلوده كردن فضــاى پاك انتخابات كه از افتخــارات نظام جمهورى 
اســالمى است و بايستى مايه شور و نشاط جامعه گردد، جفا در حق 
مردم فهيم و انقالبى اســت كه حفظ نظام برايشان از اوجب واجبات 

است.
امروز جامعه ما در شرايط حساسى قرار گرفته و به جهت چالش هاى 
پيش رو از يكســو و اهميت انتخابات 1400 از سوى ديگر نه تنها بايد 
از هــر گونه التهاب آفرينى به طور جدى پرهيز شــود، بلكه انســجام 
ملى و يكپارچگى اجتماعى بايد بيش از پيش تقويت شــود تا ضمن 
خنثى كردن توطئه هاى دشــمنان، فضاى رقابتى سالم بر پايه اصول و 
چهارچوب هاى نظام شكل بگيرد و به تبع آن انتخاباتى پرشور و به دور 

از حاشيه داشته باشيم.
فراموش نكنيم كه براســاس اســالميت نظام همه قوانين و مناسبات 
مبتنى بر شرع مقدس است و رفتارهاى ما در هر سطحى با معيارهاى 
اســالمى همخوانى داشته باشــد و جمهوريت نظام نيز ناظر به اين 
حقيقت مســلم است كه رأى و انتخاب مردم است كه سرنوشت آنها 

را رقم مى  زند.
بر اين اســاس اگــر مى  خواهيم انتخاباتى ســالم و قانونمند همراه با 
مشاركت پرشور و حداكثرى داشته باشيم، بايد زمينه هاى آن از جمله 
رعايت اخالق انتخاباتى به خوبى فراهم گردد وگرنه چنانچه به راحتى 

از كنار اين چالش ها بگذريم، شرايط دشوارى رقم خواهد خورد.

متصديان 246 واحد متخلف بهداشتى 
 به مرجع قضايى معرفى شدند

 متصديــان 246 واحد متخلف بهداشــتى به دليــل بى توجهى به 
پروتكل هاى بهداشــتى و رعايت نكردن شيوه نامه هاى ابالغى در يك 

هفته گذشته به مرجع قضايى معرفى شدند.
مدير ســالمت محيط و كار معاونت بهداشــتى علوم پزشكى همدان 
گفت: بيشترين واحدهاى متخلف مربوط به كارگاه و صنايع كوچك 
زير 25 نيرو با 88 واحد، 66 ســوپرماركت و خواربارفروشــى، 35

نانوايى، 13 رستوران، ده جايگاه سوخت و 9 مطب است.
ليــدا رفعتى در گفت وگو با ايرنا، اظهار كــرد: همچنين در يك هفته 
گذشــته با دســتور مقام قضايى 18 واحد از جمله 8 سوپرماركت و 
خواروبارفروشى، 5 نانوايى و 5 رستوران در استان همدان پلمب شد.

وى افزود: 23 درصد مراجعه كنندگان به مراكز خدماتى، صنايع، اماكن 
عمومى و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايى منتخب اين استان از ماسك 

براى محافظت از خود در برابر ويروس استفاده نكردند.
رفعتى عنوان كرد: بررســى هاى صورت گرفته در يك هفته گذشــته 
مؤيد اين اســت كه تنها 77 درصد خدمات گيرندگان نســبت به زدن 

ماسك هنگام حضور در اماكن عمومى اقدام كردند.
وى اضافه كرد: كمترين ميزان اســتفاده از ماسك مربوط به پايانه هاى 
مســافربرى برون شــهرى با 63 درصد، كارگاه و صنايع كوچك 73

درصــد، مراكز شــماره گذارى و تعويض پالك، جايگاه ســوخت و 
نانوايى ها 75 درصد بوده است.

مدير ســالمت محيط و كار معاونت بهداشــتى علوم پزشكى همدان 
ميانگين رعايت بهداشت فردى در اماكن عمومى را 84 درصد عنوان و 
بيان كرد: كمترين ميزان رعايت اين مؤلفه در يك هفته گذشته متعلق به 
پايانه هاى مسافربرى برون شهرى با 75 درصد، كارگاه و صنايع توليدى 

كوچك با 76 درصد و پاساژها 78 درصد است.
رفعتى ادامه داد: ميانگين اســتفاده از ماسك توسط خدمات دهندگان 
به 84 درصد مى رســد و ميزان رعايت فاصله گذارى اجتماعى نيز 78

درصد بوده اســت كه كمترين ميزان آن مربوط به مركز شماره گذارى 
با 25 درصد است.

مددجويان كميته امداد همدان روزانه 79 هزار ماسك 
توليد مى كنند

 روزانه 79 هزار ماسك در 5 كارگاه توليد ماسك از سوى زنان سرپرست خانوار و 7 
كارگاه آقايان زيرنظر اين نهاد توليد مى شود.

معاون اشــتغال و خودكفايى كميته امداد امام خمينى(ره) اســتان همدان گفت: با توجه 
به شــيوع ويروس كرونا و نياز كشور به ماســك و لوازم بهداشتى موردنياز مردم و نظام 
سالمت، مجريان طرح هاى اشــتغال كميته امداد خمينى(ره) همدان در راستاى كمك به  

سالمت جامعه، از ظرفيت كارگاه ها و طرح هاى خوداشتغالى مددجويان بهره گرفته اند.

شــهرام عابدى، در گفت وگو با ايرنا، با اشــاره به اينكه درحال حاضر 11 واحد توليدى 
متعلق به مددجويان كميته امداد امام خمينى(ره) همدان روزانه ماســك هاى بهداشــتى 
يك بارمصــرف، پارچه اى، فيلتردار و لباس بيمارســتانى(گان) توليد مى كنند، اظهار كرد: 
اين نهاد ماسك هاى توليدشده را در اختيار مراكز بهداشتى، درمانى و اقشار مختلف مردم 

قرار مى دهد.
معاون اشــتغال و خودكفايى كميته امداد امام خمينى(ره) استان همدان عنوان كرد: از اين 
11 كارگاه، تعداد 5 كارگاه با حضور زنان سرپرســت خانوار و 7 كارگاه توســط آقايان 

اداره مى شود.
وى با قدردانى ويژه از حضور و مشــاركت همه جانبه اقشار مختلف جامعه براى مبارزه 

بــا ويروس كرونا در اســتان همدان، تصريح كرد: مددجويان پرتــالش كميته امداد امام 
خمينى(ره) براى مقابله با اين ويروس، با تبديل كارگاه هاى خياطى به كارگاه توليد ماسك 
بهداشتى و گان بيمارستانى، همدلى، وحدت و همراهى خود را با هم وطنان، مسئوالن نظام 

و ارزش هاى انقالبى ثابت كردند.
عابدى با بيان اينكه مددجويان اين نهاد از ابتداى ســال تاكنون بيش از 14 ميليون ماسك 
و يك ميليون و 600 هزار لباس بيمارستانى با قيمت مناسب و كيفيت باال توليد كرده اند، 
خاطرنشــان كرد: اين نهاد وظيفه دارد تا در شــرايط كنونى كشور، زمينه را براى بهبود، 
وضعيت معيشــتى، تأمين خوداتكايى، تقويت و رشــد ايمانى و اعتقــادى نيازمندان و 

محرومان با ارائه خدمات اجتماعى، حمايتى، فرهنگى و معيشتى فراهم سازد.

همدان به آبى تغيير رنگ داد

تماس خانوادگى همچنان در صدر علت ابتال

پيش لرزه هاى آتشفشان كرونا در ايران 
احساس مى شود

 پــس از 3 مرحلــه مرگبار كرونا در ايــران، در روزهاى اخير نيز 
پيش لرزه هاى مربوط به آتشفشان كرونا به شدت احساس مى شود.

رنگ بندى هــاى هشــداردهنده وضعيت گردش ويــروس كرونا در 
كشــورمان درحالى يكبار ديگر از شرايط نســبتا عادى زرد و آبى به 
نارنجى و احتماال قرمز روبه تغيير است كه اغلب هموطنان هفته هاى 
اخير كمتر به رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى اهميت مى دهند و به نظر 
مى آيد اوضاع و احوال نسبتا آرام اين چند هفته كه فرصتى براى نفس 
كشــيدن كادر درمانى كشــور فراهم مى بود را پايان كار كرونا تصور 

كرده اند.
متأســفانه ايــن از ســاده انگارى و زودباورى بســيارى از هموطنان 
ايرانى است كه شــايد با متأثر شدن از برخى شايعات شيطنت آميز يا 
تحليل هاى غلط و من درآوردى اشخاص غيرمسئول، خطر بالقوه كرونا 
را ناديده گرفته و به سمت راحت طلبى و بى تفاوتى تمايل پيدا مى كنند، 
درحالى كه با چنين بينش ها و رفتار هاى خودپســندانه در حركت هاى 
اجتماعــى حقوق ديگران را نيز پايمال مى كننــد و وقتى هم كه پاى 
بحث و اظهارنظر پيش مى آيــد، با موضع گيرى هاى مخالف، خود را 

از همه كس و از هر مسئول و زمين و زمان طلبكار نشان مى دهند! 
چند هفته اى بود كه وضعيت كرونايى شهر همدان از رنگ نارنجى به 
حالت زرد تعديل يافته بود اما مشــاهده بسيارى خودرو با پالك هاى 
غيربومى در ســطح شهر و هچنين وسوســه دورهمى هاى فاميلى و 
دوســتانه، اين نگرانى را به وجود مــى آورد كه آرامش پيش از طوفان 
برقرار اســت و دود و گدازه آتشفشان كرونا به زودى و يك بار ديگر 

شرايط را بحرانى خواهد كرد.
مســئوالن وزارت بهداشــت و درمان و كادر پزشــكى گرفتار آمده 
كشورمان در روزهاى اخير با تحكم و شدت و گاه ملتمسانه به مردم 
هشدار مى دهند كه گول ظاهر عقب كشيده كرونا را نخوريد و سالمتى 
خود و خانواده هايتــان را جدى بگيريد كه اگر موج چهارم كرونا در 
كشور دامن بگيرد در آستانه سال جديد روزهاى سخت و خطرناكى 

در پيش خواهيم داشت. 
در هميــن حال انتظار مى رود با خبر تلخ و تأثربرانگيز مرگ دو چهره 
محبوب و مشــهور عرصه هاى ورزشــى و هنر جامعه ايران يعنى دو 
هموطنن عزيز مهرداد ميناوند و على انصاريان كه در سطح جهان نيز 
انعكاس داشت، قشرهاى مردم به ويژه جوان هايمان بيشتر به خودشان 
بيايند و قبول كنند كه كرونا فقط متعلق به قشر و طبقه خاصى نيست 
و هر انســانى در هر كجاى جهان، هر لحظه ممكن اســت در هواى 
طوفانى كرونا و اين ويروس شوم و مرگبار، دچار صاعقه كرونا بشود.

وقتى ويروس كرونا به پزشك و قهرمان و پهلوان و پير و جوان رحم 
نمى كند و در يك چشــم به هم زدنى به زمين مى كوبد، چطور ممكن 
است به من و شــماى عادى و بى خبر و خوش خيال رحم كند؟! اين 
حادثه هرگز خبر نمى كند و براى هيچ پشيمانى پس از اين حادثه تلخ 

نيز سودى كنار گذاشته نشده است.

1- رانندگان اتوبوس و تاكسى خواستار قرار گرفتن در اولويت ترزيق 
واكسن كرونا هستند. گويا اين درخواست به دليل حساسيت شغلى و 
ارتباطات گسترده آنها است. گفتنى است پيش از اين نيز وعده انجام 
تست فراگير كرونا براى همه رانندگان تاكسى داده شده بود كه تاكنون 

محقق نشده است.
2- وزارت كشور به نامه احمدى نژاد به روحانى و اعتراض او واكنش 
نشان داده اســت. گويا وزارت كشــور تجمع هواداران احمدى نژاد 
را غيرقانونى و بدون مجوز اعالم كرده اســت. گفتنى اســت محمود 
احمدى نژاد در نامه اى به حســن روحانى رئيس جمهورى از برخورد 

امنيتى با هوادارانش در روز 22 بهمن گاليه كرده بود.
3- يك اســتاد اقتصاد و نماينده سابق مجلس براى انتخابات رياست 
جمهورى اعالم داوطلبى رسمى كرده است. گويا حسن سبحانى اين 
اقدام را در صفحه شــخصى خود در توييتر انجام داده اســت. گفتنى 
است اســتفاده از پيام رسان توييتر كه در ايران فيلتر است، براى اعالم 

داوطلبى از سوى اين داوطلب در نوع خود جالب است.
4- تب سنجى به عنوان راهى براى بيماريابى كرونايى زير سؤال رفته 
اســت. گويا يك متخصص، ارزش تب سنجى در بيمارى كوويد-19

را فقــط 40 درصد، به اين معنى كه 60 درصد ممكن اســت فرد تب 
نداشــته باشد اما مبتال باشــد، اعالم كرده است. گفتنى است به گفته 
ايــن متخصص در ايران ميزان اكســيژن 60 درصد ارزش دارد، يعنى 
40 درصد احتمال دارد كه فرد مبتال باشــد اما غلظت اكســيژن خون 

او پايين نباشد.
5- حزب اعتماد ملى از كميســيون ماده 10 احزاب وزارت كشــور 
شــكايت مى كند. گويا اين حزب درباره ردصالحيت دبيركل خود از 
ســوى ماده 10 احزاب به ديوان عدالت ادارى شكايت خواهد كرد. 
گفتنى اســت وزارت كشور اعالم كرد حزب اعتماد ملى منحل نشده 
و از اين حزب خواســته شده افراد ديگرى را به عنوان دبيركل به اين 

وزاتخانه معرفى كنند.

در انتظار بارش هاى
 اسفند و فروردين 

باشيم
 كارشــناس مركز پيش بينى هواشناســى 
استان همدان مدعى اســت از ابتداى مهرماه 
سالجارى تاكنون با كاهش 5 درصدى بارش 
در استان، 50 درصد كل بارش هاى ساالنه را 

كسب كرديم.
روح ا... زاهدى در گفت وگو با ايســنا، اظهار 
كرد: از ابتداى ســال زراعى جارى يعنى يكم 

مهرماه 99 تاكنون حــدود 50 درصد بارش 
يك سال را كسب كرديم و نسبت به وضعيت 
كلى كشور شرايط بهترى از نظر ميزان بارش 

داريم.
وى افــزود: به طور كلــى وضعيت بارش 
در كشــور نســبت به بلندمدت منفى بوده 
و علت آن اين اســت كــه تغييرات اقليمى 
سبب افزايش نسبى دما و در نتيجه تغيير در 
ميزان، زمان و نوع بارش ها شــده اما انتظار 
داريم با بارش هاى اسفند و فروردين ماه به 

شرايط خوبى برسيم.
كارشــناس مركز پيش بينى هواشناسى استان 

بارش هاى  وضعيت  كرد:  خاطرنشان  همدان 
امســال نســبت به سال گذشــته به صورت 
ميانگين در كل كشــور كاهش 30 درصدى 
داشته كه اين آمار در استان همدان 5 درصد 
است و ما شــرايط بهترى نسبت به ميانگين 

كشورى داريم.
وى در تشريح وضعيت آب و هواى اين هفته 
در استان همدان گفت: تا روز سه شنبه آسمان 
استان صاف و تا قسمتى ابرى است و پديده 
جوى خاصى نخواهيم داشت اما همين مسأله 
سبب مى شود در شهرهاى بزرگ و صنعتى، 

تجمع آالينده ها را داشته باشيم.

زاهدى با بيــان اينكه از روز سه شــنبه يك 
سامانه بارشى وارد اســتان مى شود و تا روز 
پنجشنبه شــاهد باراش باران و برف خواهيم 
بــود، ادامــه داد: در روزهاى چهارشــنبه و 
پنجشنبه وزش باد نسبتاً شديدى را در استان 

خواهيم داشت.
كارشــناس مركــز پيش بينى هواشناســى 
دماى  وضعيــت  دربــاره  اســتان همدان 
سه شنبه  تا  امروز  از  داد:  توضيح  اســتان، 
ثبات نسبى دما در استان را داريم اما پس 
از آن تا پايان هفتــه با پديده افزايش دما 

شد. خواهيم  مواجه 

 عضو شوراى گفتمان سازى و مطالبه گرى 
بسيج دانشجويى دانشگاه فرهنگيان همدان با 
بيان اينكه به حقوق دانشــجومعلمان پرديس 
شــهيد باهنر به اندازه  كفايت توجه نشــده 
است، معتقد است هرچه ظرفيت اين دانشگاه 
افزايش پيدا كند معلمان بيشــترى از اين راه 
جذب خواهند شــد و ديگر براى اســتخدام 
معلــم نيازمند هــزاران الحاقيــه و اصالحيه 

نيستيم.
راضيــه تركمان در گفت وگو بــا فارس با 
اشــاره به فرمايشــات مقــام معظم رهبرى 
مبنى بــر اينكه «دانشــگاه فرهنگيان يكى از 
مراكز بســيار مهم اســت. بايد براى توسعه 
كمــى و كيفى آن هرآنچــه مى توان تالش 
كــرد» اظهار كرد: بيانــات حكيمانه رهبرى 
درباره اهميت و جايگاه دانشگاه فرهنگيان، 
نشــان از حساســيت تربيــت معلــم تراز 

جمهورى اسالمى ايران دارد.
ــه انقــالب  ــر فرزان ــان اينكــه رهب ــا بي وى ب
ــزوم  ــر ل ــف ب ــا در مناســبت هاى مختل باره
توجــه بــه دانشــگاه فرهنگيــان تأكيــد داشــته 
ــد،  ــگاه ايــن دانشــگاه ارج نهاده ان ــر جاي و ب
ــچ  ــه هي ــم ك ــوش كني ــد فرام ــت: نباي گف
ــاله   ــن دوره  4 س ــد جايگزي دوره اى نمى توان

ايــن دانشــگاه شــود.
عضو شــوراى گفتمان ســازى و مطالبه گرى 
بسيج دانشجويى دانشگاه فرهنگيان همدان با 
طرح اين پرســش كه با توجه به اهميت اين 

دانشگاه، تا چه حد به توسعه  كمى و كيفى آن 
توجه شده است؟ گفت: از آنجايى كه توسعه  
كمى زيربناى توسعه  كيفى است، بايد به اين 

مهم توجه بيشترى شود.
وى با اشــاره به وضعيت پرديس شهيد باهنر 
همدان اظهار كرد: ســاختمان اين دانشــگاه 
كد تخريــب خورده و وضعيــت فيزيكى و 
آموزشى بسيار ضعيفى دارد، به طورى كه نياز 
دانشجومعلمان به امكانات آموزشى را فراهم 

نمى كند.
تركمان بــا بيان اينكه شــرايط خوابگاهى و 

رفاهى نيز دســت كمى از شــرايط آموزشى 
نــدارد، گفــت: براســاس منشــور حقوق 
دانشجويى دانشگاه فرهنگيان امكانات رفاهى 
و آموزشــى بايد در حد شــأن دانشــجويان 
محقق شود و آنها از امكانات كافى برخوردار 
باشند اما به اين حق از حقوق دانشجومعلمان 
پرديس شــهيد باهنر به انــدازه  كفايت توجه 

نشده است.
عضو شــوراى گفتمان ســازى و مطالبه گرى 
بسيج دانشــجويى دانشگاه فرهنگيان همدان، 
اظهار كرد: اختصاص زيرســاخت مناســب 
و كافــى به اين دانشــگاه و حمايت و توجه 
مســئوالن سبب مى شــود شــاهد پيشرفت 
روزافــزون ميهــن عزيزمــان باشــيم زيرا 
سرنوشت ايران اســالمى در گرو نسل هايى 
است كه پرورش يافته  دست دانش آموختگان 

دانشگاه فرهنگيان هستند.

 در همــدان بيش از ده هــزار و 305 نفر 
تاكنون به كرونا مبتال شده اند و شمار متوفيان 
هم به هزار و 499 نفر رسيده است. با اين حال 
روز گذشته در ســتاد استانى كرونا اعالم شد 
كه همــدان از وضعيت نارنجى خارج شــده 
اســت و با اينكه هفته دوم بهمن سالجارى 4
شهرستان «بهار، تويســركان، رزن و درگزين» 
نارنجى بودند اما آنها نيز از اين وضعيت خارج 
شده و هم اينك 3 شهرستان اسدآباد، فامنين و 
كبودراهنگ در شرايط آبى و مابقى شهرستان ها 

در وضعيت زرد كرونايى هستند.
 رعايت اصول بهداشتى

 به عنوان معروف ترويج شود
در همين راســتا معــاون سياســى، امنيتى و 
اجتماعى استاندار همدان گفت: رعايت اصول 
و مؤلفه هاى بهداشتى با هدف افزايش سالمت 
مردم و كاهش شمار مبتاليان به ويروس كرونا 

به عنوان معروف در جامعه ترويج شود.
مصطفــى آزادبخت در ســتاد اســتانى كرونا 
اظهــار كرد: مــردم عالوه بــر رعايت اصول 
بهداشتى درصورت مشاهده بى توجهى فردى 
بــه اين موضوع و نزدن ماســك و حضور در 
اجتماعات، نسبت به راهنمايى و امر به معروف 

آنها اقدام كنند.
وى افزود: گزارش هــاى دريافتى گوياى اين 
است كه 84 درصد مردم همدان شيوه نامه هاى 
بهداشــتى را رعايت مى كنند، بــا وجود اين 
نبايد بهبود وضعيت كرونا در اســتان ســبب 

عادى انگارى اين ويروس شود.
 معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
همدان از احساس مســئوليت دانشگاه علوم 
پزشــكى همــدان در دفاع از ســالمت مردم 
قدردانى كــرد و گفت: بررســى طغيان هاى 
به وجــود آمده گوياى اين اســت كه دليل 61
درصد ابتال به ويروس كرونا در اين اســتان، 

تماس خانگى است.
آزادبخت اضافه كرد: همچنين علت 34 درصد 
ابتال به ويروس كرونا، حضور در اجتماعات و 
5 درصد رعايت نكردن پروتكل هاى بهداشتى 
است؛ بنابراين از مردم انتظار مى رود با توجه به 
مؤلفه ها و توصيه هاى بهداشتى در كاهش اين 

آمار نقش كليدى ايفا كنند.
وى در ادامه از اجراى طرحى براى ممنوعيت 
ورود به شــهرهاى توريستى كشور خبرداد و 
گفت: اين طرح شــيب افزايش ورود مسافران 
در نوروز 1400 به اين استان مى شود كه اميد 
مى رود براى اين موضوع تدبيرى انديشــيده 
شود تا شاهد شيوع ويروس كرونا در همدان 

نباشيم.
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى اســتاندار 
همدان ادامه داد: همچنين با نزديك شــدن به 

پايان سال و افزايش حضور مردم در بازار بايد 
سازمان صنعت، معدن و تجارت به اصناف و 
اتحاديه براى رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 

تذكرهاى الزم را بدهد.
دادستان عمومى و انقالب شهرستان همدان نيز 
گفت: بررسى وضعيت بازار همدان و ازدحام 
و تجمع هاى به وجود آمده بيانگر عادى انگارى 
ويروس كرونا به ويژه در منطقه «سرگذر» محل 

فروش ميوه و تره بار است.
حســن خانجانى افزود: اتحاديه و مغازه داران 
بايد در اين زمينه مســئوليت پذير باشند؛ زيرا 
درصورت مشاهده فروشندگان بدون ماسك و 
بى توجهى به پروتكل هاى بهداشتى، مردم نيز 
نسبت به رعايت شيوه هاى بهداشتى بى توجه 

مى شوند.
 همدان نارنجى نيست!

رئيس دانشگاه علوم پزشكى همدان نيز گفت: 
تدبير مســئوالن و همراهى مردم سبب خروج 
اين اســتان از وضعيت نارنجى كرونايى شد و 
اين درحالى است كه هفته دوم بهمن سالجارى 
4 شهرستان «بهار، تويسركان، رزن و درگزين» 
نارنجى بودند كه از اين وضعيت خارج شدند.
رشــيد حيدرى مقدم با بيــان اينكه هم اينك 3

شهرستان اســدآباد، فامنين و كبودراهنگ در 
شــرايط آبى و مابقى شهرستان ها در وضعيت 
زرد كرونايى هســتند، افــزود: مجموع موارد 
مثبت بســترى از ابتــداى همه گيرى ويروس 
كرونا تاكنون در اســتان همــدان به ده هزار و 
305 نفر و مبتاليان سرپايى به 19 هزار و 346

نفر رسيده است.
وى، اظهار كرد: در يك هفته گذشــته به طور 
متوســط مرگ ومير بيماران كرونايى بين صفر 

و يك متغير بوده اســت، همچنين شــاخص 
ســرايت پذيرى 1/1 بــوده و در زمينه كنترل 

شيوع ويروس خوب عمل شده است.
وى گفت: بررســى طغيان هاى رخ داده مؤيد 
اين اســت كه علت 34 درصد ابتال به كرونا 
شــركت در اجتماعــات، 61 درصد تماس 
درون خانگــى و 5 درصــد رعايت نكردن 
فاصله گذارى اجتماعى در محيط كارى بوده 

است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى همدان ادامه 
داد: ميانگيــن اســتفاده از ماســك توســط 
بهداشــت  رعايــت  و  خدمات دهنــدگان 
و حفاظــت فــردى 84 درصــد و رعايــت 
فاصله گذارى اجتماعى نيــز 78 درصد بوده 
اســت و با همكارى دادســتانى 246 واحد 
متخلف به دستگاه قضايى معرفى و 18 واحد 

پلمب شدند.
حيدرى مقدم بيان كرد: طرح شهيدحاج قاسم 
ســليمانى از ابتداى سال با قوت درحال اجرا 
بوده، درحالى كه اين طــرح از يكم آذر آغاز 
شده است و 421 تيم حمايتى ده هزار خانوار 

را زيرپوشش اقالم حمايتى قرار دادند.
وى افزود: با اجــراى اين طرح 65 هزار نفر 
افــراد در معرض آلــوده مراقبت و رهگيرى 
شــدند همچنيــن از 304 بيمــار مراقبت در 
منزل صورت گرفته، درحالى كه اگر اين افراد 
وارد بيمارستان مى شدند بيمارستان با مشكل 

مواجه مى شد.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى همدان اضافه 
كرد: نقاهتگاهى براى بسترى افراد با ظرفيت 
436 تخــت آماده و پيش بينى شــده بود كه 

تاكنون به استفاده از آن نيازى نشده است.

وى بــا بيان اينكه به تعــدادى از كادر درمان 
فعال در بخش آ.ســى.يو بيمارســتان ســينا 
واكســن كرونا تزريق شــد، خاطرنشان كرد: 
تاكنــون عارضه جدى ناشــى از تزريق اين 

واكسن در همدان گزارش نشده است.
سخنگوى ســتاد كروناى اســتان همدان نيز 
گفت: طبق دستورالعمل جديد ابالغى از سوى 
وزارت كشور، ورود به برخى استان ها ممنوع 
بوده كه اين دســتورالعمل سبب افزايش ورود 
مســافر به اســتان هاى غربى از جمله همدان 

مى شود.
مهرداد نادرى فر افزود: در تعطيلى هفته گذشته 
با وجود باز بودن همــه دروازه هاى عوارضى 
آزادراه همــدان - تهران شــاهد حجم باالى 
ترافيك در اين مســير بوديم كه اين موضوع 

بيانگر باال بودن حجم مسافرت ها است.
وى ادامه داد: با توجــه به اينكه حجم ورود 
مســافر در نوروز افزايش مى يابد، بايد براى 
اين موضوع به منظور پيشگيرى از شيوع كرونا 

از هم اينك چاره انديشى شود.
براســاس آمار علوم پزشكى اســتان آخرين 
وضعيت بيماران كرونايى در شهرســتان هاى 
استان همدان به شرح عنوان شده است، بدين 
معنا كه شــمار بيماران كرونايى بســترى(از 
تاكنون)  كرونــا  ويروس  همه گيــرى  ابتداى 
در بيمارســتان هاى اســدآباد 368، بهار 593، 
تويســركان 659، رزن 445، درگزيــن 196، 
فامنين 179 و كبودراهنگ 657 نفر بوده است.

همچنيــن يك هزار و 899 نفر در مالير، يك 
هــزار و 133 نفر در نهاوند و 3 هزار و 901

نفر نيز در شهرســتان همدان به اين ويروس 
مبتال و بسترى شده اند.

توسعه كمى دانشگاه فرهنگيان جدى گرفته شود

 وضعيت فيزيكى و آموزشى 
دانشگاه فرهنگيان ضعيف است

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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خبر خبر

نشست كتابخوان مجازى كودك در مالير 
برگزار شد

 نشســت كتابخوان مجازى كودك با همــكارى كتابخانه عالمه 
مجلسى مالير برگزار شد.

مســئول كتابخانه دانشجو گفت: به مناســبت فرارسيدن دهه فجر و 
گراميداشــت چهل ودومين فجر انقالب، نشست كتابخوان مجازى 

كودك برگزار شد.
فرشــته دولتى افزود: با توجه به شيوع ويروس كرونا، توجه ويژه به 
اعضاى كودك كتابخانه هــا از نظر كتابداران دور نمانده و با تدارك 
نشســت مجازى كتابخوان كودك، آنها به خواندن و اشتراك فكرى 

مطالب و كتاب هاى مطالعه شده دعوت شدند.
 ســميه قربانى مســئول كتابخانه عالمه مجلسى نيز در اين نشست، 
با اشــاره به اهميت توجه بيشــتر به كودكان در ايــام كرونا، ايجاد 
عادت شــيرين مطالعه در كودكان خصوصا در ايامى كه بيشــتر در 
خانه هســتيم را هنرى شيرين دانست و همگان را به خواندن بيشتر 

كتاب هاى مفيد دعوت كرد.
گفتنى اســت در اين نشســت مجازى محمداميــن كبيرى «طلوع 
خورشيد»، عطيه سادات حســينى «عطر گل هاى خورشيد»، احسان 
مرادطلب «شــناخت فضا و منظومه شمســى»، ترنم آقاجانى «عطر 
گل هاى خورشــيد2»، هســتى ملكى «اى ميهن من  اى ايران»، زهرا 
كاظمى «ســالمتى چه نعمتى»، اســما صادق پور «لباس هاى بهشتى» 

را معرفى و به دوستان خود خواندن اين كتاب ها را توصيه كردند.

اسدآباد نيازمند راه اندازى هتل است
 اســدآباد نيازمند ايجاد و راه اندازى هتل است كه بايد با جذب 
سرمايه گذار نســبت به اين امر اقدام و زمينه را براى سرمايه گذاران 

فراهم كرد.
فرماندار شهرســتان اسدآباد در كارگروه اشــتغال و سرمايه گذارى 
شهرستان اســدآباد، با تأكيد بر اينكه بنا به توصيه مدير ارشد استان 
اولويت نخســت در كار، اشتغال اســت، اظهار كرد: سهميه امسال 
شهرستان اســدآباد در اشتغال هزار و 389 نفر بوده كه از اين ميزان 
سهميه تاكنون هزار و 473 نفر برابر با 106 درصد محقق شده است.

ســعيد كتابى با بيان اينكه دانشــكده علوم پزشــكى، كميته امداد، 
فنى وحرفه اى و بنياد مســكن از جمله دستگاه هايى هستند كه بيش 
از سهميه، اشتغال تعهد شــده امسال خود را محقق كرده اند، افزود: 
كميته امداد اســدآباد با سهميه اشــتغال 182 نفرى موفق به تحقق 
214 اشــتغال در بين مددجويان تحت پوشش كميته امداد شهرستان 

شده است.
وى در ادامه از پرداخت 23 ميليارد و 500 ميليون تومان تســهيالت 
اشــتغال روستايى در اين شهرستان از ابتداى سال تاكنون خبر داد و 
گفت: طرح هاى گلخانه، كشــاورزى، دامپرورى، ميراث فرهنگى و 
صنعتى از جمله طرح هايى بوده كه با استفاده از تسهيالت روستايى 
در ســطح روستاهاى اسدآباد اجرايى شــده و چندين طرح اشتغال 
روســتايى نيز در دست اقدام دارد كه بايد تمامى طرح هاى نيمه تمام 
اشتغالزاى شهرستان تا جلسه بعدى كارگروه اشتغال تعيين تكليف و 

در جلسه كارگروه گزارش آن ارائه شود.
كتابى با بيان اينكه شهرســتان اسدآباد افق هاى روشنى را پيش روى 
خود دارد و درحال حاضر سرمايه گذاران جديدى در شهرستان براى 
ســرمايه گذارى اعالم آمادگى كرده اند، يادآور شد: صنايع تبديلى و 
كارخانه هاى مرتبط با كنســتانتره از جملــه كارخانه ها و واحدهايى 
است كه شهرستان با جذب سرمايه گذار به اين طرح ها نيازمند است 
و بايد براى چنين طرح هايى در اين راســتا جوانب زيست محيطى، 

اجتماعى و نقاط پيشنهادى ديده شود.
فرماندار شهرســتان اســدآباد با اشــاره به نقش طرح هاى اشتغال 
روســتايى در اشتغال جوانان و ماندگارى روستائيان در موطن خود، 
خاطرنشان كرد: در اين زمينه بايد در هر روستا يك طرح اشتغالزاى 
روستايى داشته باشيم كه در بسيارى از روستاهاى شهرستان نيز اين 

امر درحال انجام است.
به گزارش ايســنا، وى در ادامه با بيان اينكه اولويت اصلى ما اشتغال 
است و اشتغال بدون سرمايه گذارى و جذب سرمايه گذار انجام پذير 
نخواهد بود، تصريح كرد: ســرمايه گذاران خوبى به شهرستان ورود 
پيدا كرده اند كه بايد همه دستگاه هاى اجرايى شهرستان پاى كار آمده 

و زمينه الزم را براى آنها فراهم سازند.
محمدمتيــن خدايــارى رئيــس اداره تعاون، كار و رفــاه اجتماعى 
شهرستان اســدآباد گفت: افرادى كه كمتر از 35 سال هستند، براى 
كارورزى در دســتگاه ها و واحدهــاى كارگــرى كــه داراى 2 نفر 
بيمه شــده باشــند، مى توانند دوره كارورزى خود را بگذرانند و به 
شــرط 3 ماه گذراندن دوره كارورزى در ايــن واحدهاى كارگرى 
درصورت داشتن مدرك ليسانس از طرف دولت يك ميليون و 500
هزار تومان و با مدرك فوق ليسانس يك ميليون و 800 هزار تومان 

دريافت كنند.

تبديل 15 كيلومتر شبكه سيم مسى 
به كابل خودنگهدار در كبودراهنگ

 مدير شــركت توزيع برق شهرســتان كبودراهنگ از جايگزينى و 
تبديل سيم هاى مســى به كابل خودنگهدار برق به طول 15 كيلومتر 

شبكه برق در شهر كبودراهنگ خبر داد.
على همدانى در نشســت بررســى فعاليت هاى اداره برق شهرستان 
كبودراهنگ، گفت: طرح تبديل بيش از 15 كيلومتر از سيم هاى مسى 
به كابل خودنگهدار برق در توزيع برق كبودراهنگ انجام شده است.

وى هدف از اجراى اين طرح را كاهش اتالف برق، كاهش ســرقت 
سيم هاى مسى و پايان دادن به انشــعاب هاى غيرمجاز در شبكه هاى 
توزيع برق برشمرد و يادآور شد: طرح تبديل سيم هاى مسى به كابل 

خودنگهدار پايانى به انشعاب هاى غيرمجاز بوده است.
همدانى در ادامه گريزى به ديگر مزيت هاى تبديل ســيم هاى مســى 
به كابل خودنگهــدار زد و اظهار كرد: كاهــش خطر برق گرفتگى و 
خاموشى هاى ناشى از اتصال سيم هاى مسى برق در زمان بارندگى و 

وزش باد از ديگر مزاياى اجراى اين طرح است.
وى ديگر پروژه هاى اجراشــده در اين بخــش را نصب ترانس هاى 
جديد، اصالح و بهينه ســازى تيرهاى برق و تعويض ســطح مقطع 
شبكه هاى فشــار قوى عنوان كرد و يادآور شد: در روزهاى آينده 15

كيلومتر شبكه ديگر از سيم هاى مسى در مسير محله هاى بافت فرسوده 
شهرستان با مساعدت فرماندار و شركت توزيع برق استان همدان، به 

كابل خودنگهدار تبديل خواهد شد.

رئيس اداره ميراث فرهنگى:
بازار سنتى كبودراهنگ مرمت مى شود

 با پيگيرى هاى انجام شده امسال مرمت بازار كبودراهنگ به عنوان 
يكى از 236 اثر تاريخى، فرهنگى و طبيعى شهرستان آغاز مى شود.

رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى شهرستان 
كبودراهنگ، اعالم كرد: به زودى بازار قديمى شهر كبودراهنگ توسط 
اداره ميراث فرهنگى مرمت خواهد شــد و شــهردارى و رئيس اداره 

اوقاف شهرستان كبودراهنگ نيز در اين زمينه قول مساعدت داده اند.
مهدى غالمى در گفت وگو با ايســنا، مطرح كرد: بازار قديمى شــهر 
كبودراهنگ كه از ميدان امام حســين(ع) آغاز شده و به كوچه آيت ا... 
شيخ ضيايى ختم مى شود، در گذشته نخستين مركز خريدوفروش در 
شهرستان كبودراهنگ بوده و اين بازار سنتى به  دليل داشتن 5 خروجى 

به بازار خمسه معروف است.
غالمى با بيان اينكه بازار قديمى كبودراهنگ در ســال 1304 شمسى 
تأسيس شــده و مســاحت اين بازار هزار و 700 متر بوده و نزديك 
بــه 70 واحد تجارى دارد، افزود: اين بــازار نه  تنها محلى براى انجام 
معامالت اقتصادى، بلكه مكانى براى صلح يا آشتى ها و پيمان ها بوده 
و در زندگى اجتماعى، فرهنگى، سياســى و دينى مردم نقش مؤثرى 

داشته  است.
وى با اشــاره به اينكه در تاريخ 20 مردادماه ســال 99 بازار تاريخى 
كبودراهنگ ثبت ملى شــد و پيگيرى هاى مربوط به بازسازى و ترميم 
بازار در دســتور كار اداره ميراث فرهنگى اســتان و شهرســتان قرار 
گرفت، خاطرنشان كرد: پس از بازديد مديركل ميراث فرهنگى استان 
و پيگيرى هاى انجام شــده، اعتبار اوليه به مبلغ 360 ميليون ريال براى 

آغاز مرمت بازار قديمى كبودراهنگ اختصاص يافت.
غالمى با بيان اينكه با پيگيرى هاى انجام شده بازار كبودراهنگ مرمت 
و در سال 1400 به عنوان يكى از 236 اثر تاريخى در نقشه گردشگرى 
شهرستان قرار مى گيرد، گفت: با پيگيرى هايى كه خبرنگاران شهرستان 
كبودراهنگ انجام دادند و تعامل نهادهاى مربوطه، مرمت بازار تاريخى 

كبودراهنگ با همكارى شهردارى و اداره اوقاف انجام مى شود.
رئيس اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى شهرستان 
كبودراهنگ در پايان يادآور شــد: پيمانكار پروژه مرمت بازار شــهر 
كبودراهنگ مشخص شده و به زودى كار مرمت آغاز خواهد شد، در 

ضمن مرمت بازار نيازمند 900 ميليون تومان اعتبار است.

210 هكتار از تاكستان هاى مالير 
آماده اجراى طرح َفراز است

 در راســتاى داربستى كردن باغ هاى انگور مالير، امسال براى 131
نفر از متقاضيان اجراى طرح َفراز پرونده تشــكيل شــده است كه با 
تأمين اعتبار مورد نياز براى پرداخت تســهيالت، اين طرح در سطح 

210 هكتار از تاكستان هاى اين شهرستان اجرا مى شود.
مدير اداره جهاد كشــاورزى مالير گفت: از ابتداى امسال تاكنون در 
سطح 20 هكتار از اراضى تاكستان هاى اين شهرستان طرح َفراز اجرا 

شده است.
ســيدمهدى ميرباقرى افزود: در ديدار اخير نماينده مالير در مجلس 
شوراى اســالمى، فرماندار مالير و رئيس ســازمان جهاد كشاورزى 
اســتان با مديرعامل بانك كشاورزى كشــور، براى اجراى طرح هاى 
«طرح َفراز» يا داربســتى كردن باغ هاى انگور حدود 40 ميليارد تومان 

تسهيالت مصوب شد كه در اختيار متقاضيان قرار گيرد.
وى اجراى طرح َفراز را يكى از اولويت هاى سند راهبردى توسعه اين 
شهرســتان برشمرد و بيان كرد: براساس اين سند، در 3 سال از 98 تا 
1400 بايد ســاالنه بين 150 تا 200 هكتار از باغ هاى انگور مالير به 

طرح َفراز مجهز شوند.
به گــزارش ايرنا،ميرباقــرى افزايش عملكرد در واحد ســطح را از 
مهم ترين عوامل اجراى طرح َفراز در باغ هاى انگور مالير دانســت و 
گفت: ســال گذشته 75 هكتار از تاكستان هاى اين شهرستان داربستى 
شــدند. وى افزايش گل انگيزى در جوانه هاى ابتدايى، افزايش اندازه 
تاج، افزايــش تعداد جوانه هاى قابل نگهدارى، تســهيل در عمليات 
داشــت و برداشت، نفوذ نور بيشــتر به داخل تاج بوته ها، تهويه بهتر 
هوا، شــيوع كمتر و كنترل بهتر آفات و بيمارى ها و كاهش ضايعات 
ناشى از بارندگى به مديريت تاكستان ها را از ديگر فوايد اجراى طرح 

َفراز برشمرد.

احياى پخت نان محلى در كبودراهنگ
 راه اندازى كارگاه توليدى نان سنتى بانوى داق داق آبادى در همدان، آئين ديرينه پخت نان هاى محلى در 

منطقه كبودراهنگ را زنده كرده است.
به گزارش مهر، پخت نان محلى از هنرهاى بانوان روستايى در نقاط مختلف شهرستان كبودراهنگ به شمار 

مى رود، پيشينه اى تاريخى كه با صنعتى شدن نان به دست فراموشى سپرده شده است.
اين سنت فرهنگى حرفه اى قديمى بود كه دانش تهيه آن توسط مادران به دختران در شهر و روستا آموزش 
داده مى شــد. با ورود تكنولوژى نان هاى ماشينى و مشغله روزانه خانواده ها در جامعه امروزى حال كمتر 

بانويى فرصت پخت نان خانگى دارد تا جايى كه اين سنت درحال فراموشى كلى است.
اعظم امينى يكى از بانوان كارآفرين شهرســتان كبودراهنگ است كه در اقدامى جالب با راه اندازى نانوايى 

ســنتى در روستاى داق داق آباد ضمن احياى پخت نان محلى چرخه اقتصادى چندين خانواده ديگر را نيز 
به حركت درآورده است.

وى در تشريح فعاليت خود ضمن تأكيد بر نقش مؤثر زنان در اقتصاد خانواده، اظهار كرد: زنان روستايى 
مى توانند در كنار خانه دارى و تربيت فرزندان نقش مهمى در اقتصاد خانواده ايفا كنند.

امينى در تشريح فعاليت خود افزود: از سال 98 با 40 ميليون تومان اعتبار نانوايى سنتى خود را راه اندازى 
كردم و هم اكنون 11 نفر به صورت مستقيم مشغول فعاليت در اين نانوايى هستند.

اين بانوى روستايى استقبال مردم از نان هاى سنتى را بسيار مطلوب دانست و خاطرنشان كرد: خوشبختانه 
با توجه به كيفيت مطلوب نان هاى محلى و با توجه به نحوه پخت اين نان ها در تنور، مردم روستا و ديگر 
روستاهاى همجوار استقبال خوبى از نان محلى كارگاه ما كرده اند كه اين موضوع باعث شده هر روز حدود 

6 كيسه آرد در اين نانوايى پخت شود.

 از ابتداى سالجارى به دليل شيوع ويروس 
كرونا بسته هاى كمك  مؤمنانه در جورقان با 
همكارى دفتر امــام جمعه جورقان و مراكز 
خيرين و همچنين مراكز نيكوكارى شــهدا، 
در بين خانواده نيازمندان توزيع شد. در اين 
مرحلــه از رزمايش كمــك مؤمنانه هزار و 
500 بسته كمك معيشتى شامل برنج، روغن، 
گوشــت، رب گوجه فرنگى، شــيره انگور، 
شــكر، قند، مرغ و ... تهيه شــده بود كه با 
كمك مردم خير جورقان بين نيازمندان اين 
شهرســتان با اولويت بين بيماران كرونايى، 

توزيع شد.
مدير صنــدوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، 
روســتاييان و عشــاير اســتان، بيان كرد: با 
جمعه  امام  حســينى  دلسوزانه  پيگيرى هاى 
شــهر جورقان، اعضاى شــوراى اسالمى، 
شــهردار جورقان و با كمك خيرين گرامى 
تعداد 50 نفر از افرادى كه توانايى پرداخت 
حق بيمه نداشــتند، بيمه شدند. اين موضوع 
براى نخستين بار در استان همدان انجام شده 
و اميد است كه با كمك خيرين بتوانيم افراد 
كم بضاعت را تحت پوشــش صندوق برده 
تا در آينده از مزاياى بازنشســتگى صندوق 

بهره مند شوند.
مهدى ســماواتى گفت: يكــى از معيارهاى 
توسعه تعداد افراد تحت پوشش در بيمه هاى 
اجتماعى است و نگاه مسئوالن در اين راستا 
مى تواند كمك بســزايى در ارتقاى ســطح 
افراد  رضايتمندى  و  توانمندسازى  معيشتى، 
ســاكن در شهر و روستا داشــته باشد. تمام 
تالش صندوق بيمه روســتاييان و عشــاير 
تحقق عدالت اجتماعى و اجراى اصل 29ام 

قانون اساسى است.
وى بــا بيان اينكــه اين شــهر از موقعيت 
تحصيلكرده  جوانــان  و  عالــى  جغرافيايى 
فراوانى برخوردار اســت، گفت: نياز است 
جوانان از خدمات ارزشمند صندوق آگاهى 
پيدا كنند، از شــوراى شهر درخواست دارم 
زمينه فرهنگ سازى در اين شهر فراهم شود 
تا كارگزار صندوق بتواند تمامى افراد واجد 

شرايط را تحت پوشش قرار دهد.
ســماواتى در ادامه گفت: اميد دارم پوشش 
صد درصدى بيمه در اين منطقه محقق شود 
چون اعضاى شورا به حل مشكالت جوانان 

اين شهر مصمم هستند.
 همچنين امام جمعه شهر جورقان عضويت 

در صنــدوق بيمــه اجتماعى كشــاورزان، 
روستاييان و عشاير را فرصت خوبى دانست 
كــه مى توان با هزينه كم و با كمك دولت از 

پوشش بيمه اجتماعى برخوردار شد.
ســيدمحمد  حجت االســالم والمســلمين 
حســينى افزود: با شيوع ويروس كرونا در 

همدان از ابتداى اســفندماه ســال گذشته، 
اقشار زيادى از خانواده ها با از دست دادن 
فرصت شــغلى خود خســارت ديدند، به 
هميــن منظور با كمك خيرين و شــوراى 
شــهر و همچنين دفتر امــام جمعه، حدود 
50 نفر از روســتاييان تحت پوشــش بيمه 

گرفتند. قرار  كشاورزى 
وى خاطرنشــان كرد: با توجه به اينكه بيمه 
روســتايى هم زيرنظر بيمه تأمين اجتماعى 
قــرار دارد و به نحوى اســت كه كســى كه 
در بيمه كشــاورزى بيمه گزار است در چند 
ســال آينده اگر بخواهد اشتغالى ايجاد كند، 
مى توانــد اين بيمه را انتقال دهد و درنهايت 
نســبت به واريزى بيمه مبلغــى را به عنوان 
كنــد، همچنين  حقــوق ماهيانــه دريافت 
درصورت فوت فرد بيمه گزار ديگر اعضاى 
خانواده مى توانند به عنوان مســتمرى از اين 

بيمه بهرمند شوند.
حســينى در پايــان گفت: ســعى داريم با 
اطالع رسانى در جلســات مختلف، فرهنگ 
بيمــه در خانواده هــا را نهادينــه كنيم و از 
ظرفيت ساير دستگاهاى اجرايى هم استفاده 

خواهيم كرد.

اورژانس بيمارستان
امام حسين(ع) تا پايان 
سال افتتاح مى شود

 مالير-خبرنــگار همدان پيــام: در بازديد 
معــاون درمــان وزير بهداشــت و درمان از 
بيمارستان  امام حســين(ع) مالير، مقرر شد 
اورژانس اين بيمارســتان تا پايان ســال به 

بهره بردارى برسد.
نماينده مردم مالير در اين باره گفت: اورژانس 

بيمارســتان امام حســين(ع) مالير يكى از 
مجهزترين و بزرگ ترين اورژانس هاى غرب 
كشور اســت كه تاكنون حدود 300 ميليارد 

ريال اعتبار براى آن هزينه شده است.
حجت االسالم والمســلمين احد آزاديخواه 
گفــت: درحال حاضر تجهيــزات اورژانس 
خريدارى و دپو شــده و بــراى تخصيص 
اعتبارات مورد نياز اين پروژه، پيگيرى هاى 
زيــادى از طريق نوبخت رئيس ســازمان 
برنامه و بودجه و وزير بهداشــت و درمان 

انجام شــد تــا اورژانس اين بيمارســتان 
اولويت هاى  مهم تريــن  از  يكــى  به عنوان 
شــهروندان ماليــرى امســال تكميــل و 
وى بيان كرد: همچنين  شــود.  بهره بردارى 
مقرر شــد يك دســتگاه سى.تى.اسكن 16 
اســاليس نيز در اورژانس بيمارســتان امام 
حسين(ع) مالير مستقر شود تا مشكلى براى 

مردم در اين حوزه وجود نداشته باشد.
آزاديخواه با اشاره به پيگيرى هاى مستمر براى 
راه اندازى مركز آنژيوگرافى مالير نيز گفت: 

در اين بازديد، جان بابايى قول مساعد داد پس 
از بهره بردارى از اورژانس، مركز آنژيوگرافى 
نيز در يك طبقه از اورژانس راه اندازى شود.

رئيس مجمع نمايندگان استان همدان گفت: 
بــا توجه به فرســوده بــودن بخش هايى از 
بيمارســتان امام حسين(ع)، بخش اتاق عمل 
اين بيمارســتان بايد به طــور كامل تجهيز و 
بازسازى و به اورژانس جديد منتقل شود كه 
حدود صد تا 120 ميليارد ريال براى بازسازى 

اين بخش هزينه خواهد شد.

 مالير-خبرنــگار همدان پيــام: 16 فيلــم 
راه يافته به بخش رقابتى جشنواره فيلم فجر در 
شهرستان مالير براى نخستين بار اكران شد و 
شور شوق مردم و عالقه مندان به هنر را در اين 

شهرستان برانگيخت.
اكران فيلم هاى سى ونهمين جشنواره فيلم فجر 
همزمان با ساير شهرهاى منتخب كشور از 15
بهمن ماه و به مدت 8 شــب در 2 سالن سينما 
بهمن مالير انجام شــد و در هر شــب اكران 
2 فيلم به نمايش درآمد و عالقه مندان ســينما 
به طور همزمان در يك سانس و 2 سالن مجزا 

به تماشاى فيلم هاى موردنظر نشستند.
16 فيلم بخش ســوداى ســيمرغ جشــنواره 
سى ونهم فيلم فجر در سينما بهمن شهر مالير 
براســاس پروتكل هاى بهداشتى و فروش 30
درصدى ظرفيت ســالن از 15 تــا 22 بهمن 

اكران شد.
مدير ســينما بهمن شــهر مالير روز پنجشنبه 
با اشــاره به اســتقبال چشــمگير مردم براى 
تماشاى فيلم هاى جشــنواره، گفت: بسيارى 
از شهرســتان هاى كشور چه در استان همدان 
و چه در ســاير اســتان ها درخواســت اكران 

فيلم هاى جشنواره را داشتند كه به دليل شرايط 
خوب سينما بهمن مالير اين مزيت امسال در 
اســتان به سينما فلسطين و سينما بهمن مالير 

داده شد.
مهدى بيات با اشاره به شيوع ويروس كرونا و 
رعايت پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى 
اجتماعى، گفت: بليت ها براســاس 30 درصد 

ظرفيت صندلى ها فروخته شد.
وى استقبال عالقه مندان به سينما براى تماشاى 
فيلم هاى جشنواره در مالير را بسيار گسترده و 

چشمگير دانست و افزود: اين مهم نشان داد كه 
مالير مى توانــد ميزبان رويدادهاى ملى حوزه 

فرهنگ و هنر كشور باشد.
بيــات اظهــار كــرد: ســينما بهمــن مالير 
درحال حاضر با ســينماهاى مراكز اســتان ها 
رقابت مى كند و ســاالنه بيش از يكصد هزار 

مخاطب دارد.
امسال براى نخســتين بار هر 16 فيلم  راه يافته 
به جشــنواره فيلم فجر، همزمــان با تهران در 
اســتان هاى منتخب هم به نمايــش درآمد و 

با توجه بــه محدوديت ناشــى از كرونا، در 
هر ســالن براى اكران فيلم به اندازه يك سوم 

ظرفيت صندلى ها، بليت فروخته شد.
برهمين اساس، 16 فيلم سى ونهمين جشنواره 
فيلــم فجر شــامل «روشــن بــه كارگردانى 
سيدروح ا... حجازى»، «روزى روزگارى آبادان 
به كارگردانى حميدرضــا آذرنگ»، «زاالوا به 
به  «شيشــليك  اميرى»،  ارســالن  كارگردانى 
كارگردانى اميرحســين مهدويــان»، «مامان به 
كارگردانى آرش انيســى»، «ابلق به كارگردانى 
نرگــس آبيــار»، «تك تيرانداز بــه كارگردانى 
كارگردانى  غفــارى»، «مصلحــت بــه  على 
حســين دارابى»، «بى همه چيز به كارگردانى 
محســن قرايى»، «ســتاره بازى به كارگردانى 
هاتف عليمردانى»، «يدو به كارگردانى مهدى 
جعفرى»، «رمانتيسم عماد و طوبا به كارگردانى 
كاوه صباغ زاده»، «منصور به كارگردانى سياوش 
سرمدى»، «خط فرضى به كارگردانى فرنوش 
صمدى»، «گيجگاه به كارگردانى عادل تبريزى» 
و «تى تى به كارگردانى آيدا پناهنده» در سينما 
فلســطين همدان و بهمن ماليــر از 15 تا 22

بهمن ماه اكران شد.

مدير صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان و عشاير استان:

با كمك خيرين 
50 نفر كم بضاعت بيمه شدند

16 فيلم جشنواره فجر 
در مالير اكران شد

دلسوزانه  پيگيرى هاى  با 
شهر  جمعه  امام  حسينى 
شوراى  اعضاى  جورقان، 
جورقان  شهردار  اسالمى، 
گرامى  خيرين  كمك  با  و 
تعــداد 50 نفر از افرادى 
حق  پرداخت  توانايى  كه 
بيمه نداشتند، بيمه شدند

همدان پیام در کنار شامست!
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اگــر در بخش اقتصادى 
اين  براى  نيستيم  موفق 
است كه در اين حوزه به 
نكرديم  اعتمــاد  جوانان 
هرچند يكى از نقاط ضعف 
و  اقتصاد  عرصــه  در  ما 
توليد نيز مربوط به قوانين 

دست و پاگير است

خبرگزارىخبرگزارى
 siasat@hamedanpayam.com

خبرى خوش براى تويسركانى ها 
ايستگاه قطار تا پايان امسال در روستاى 

باباكمال راه اندازى مى شود 
 موقعيت جغرافيايى شهرســتان تويســركان سبب شــده تا اين 
شهرســتان راه هاى متعدد ارتباطى نداشــته باشــد و به همين دليل 
راه اندازى ايســتگاه قطار در روستاى باباكمال تا پايان امسال يك خبر 

خوب براى شتاب بخشى به توسعه تويسركان است.
به گزارش خبرگزارى تسنيم از تويسركان، اين شهرستان در مجموع از 
56 كيلومتر راه هاى ارتباطى شريانى و جاده اى و حدود 444 كيلومتر 
راه هاى درون شهرســتانى برخوردار اســت كه نشان مى دهد راه هاى 

ارتباطى برون شهرى گسترده اى ندارد.
پس از آنكه در سال هاى گذشته ساخت و گسترش راه آهن غرب كشور 
در مراحل اجرايى قرار گرفت، اگرچه ســخنانى از ايجاد يك ايستگاه 
قطار براى مردم تويسركان به ميان آمد اما در عمل چنين ايستگاهى 

در مرحله اجرا تعريف نشده و رديف بودجه دريافت نكرده بود.
در ســال هاى اخير با مطالبات متعدد مردم و پيگيرى هاى مســتمر 
مســئوالن و به ويژه مفتح، نماينده مردم تويسركان در مجلس شوراى 
اسالمى، ساخت و راه اندازى ايستگاه قطار باباكمال تويسركان دوباره به 

چرخه اجرايى بازگشت.
اين طرح در ســال هاى اخير در روند پيشرفت و اجراى خود از فراز و 
نشــيب هايى برخوردار بود و گاهى روند اجراى آن به داليلى همچون 

كمبود اعتبارات مالى روبه رو مى شد.
در عين حال اكنون اين طرح توسعه ســاز براى شهرســتان تويسركان 
در آســتانه بهره بردارى قرار گرفته و به گفته نماينده مردم تويسركان 
در مجلس ســاختمان اصلى اين ايســتگاه از 99 درصد و با احتساب 
تأسيســات و بخش هاى جانبــى در مجموع از 90 درصد پيشــرفت 

فيزيكى برخوردار است.
محمدمهــدى مفتــح نماينده مردم تويســركان در خانــه ملت ابراز 
اميدوارى كرده كه اين طرح تا پايان امســال راه اندازى شــود و مردم 

بتوانند از اين مزيت در حوزه حمل ونقل استفاده كنند.
همچنين نماينده مردم تويسركان در مجلس در اظهارات خود به ايجاد 
يك راه ارتباطى مناســب و كوتاه براى انتقــال مردم از نقاط مختلف 
شهرستان به ايســتگاه قطار باباكمال تأكيد كرده كه به نوعى يك راه 
ميانبر به حساب مى آيد و فاصله حدود 30 كيلومترى شهر تويسركان 

به ايستگاه قطار باباكمال را به حدود ده كيلومتر كاهش مى دهد.
اين خبر خوب درحالى شنيده مى شود كه راه هاى شريانى تويسركان 
شامل جاده تويسركان به جوكار و تويسركان به كنگاور نيز در سال هاى 
اخير شاهد ســاماندهى و 4 خطه شدن بودند اما طرح 4 خطه كردن 

آنها هنوز به صورت كامل به بهره بردارى نرسيده است.
براى شهرستانى مانند تويســركان كه گسترش صنعت گردشگرى و 
جذب سرمايه گذاران حوزه توليد از مهم ترين راه هاى توسعه و پويايى 
اقتصاد آن به شــمار مى روند، ســاماندهى راه هاى ارتباطى از اهميت 

بااليى برخوردار است.
نماينده مردم تويسركان در مجلس در سخنان خود به اين موضوع نيز 
اشــاره كرده كه طرح تعريض و ساماندهى راه تويسركان به همدان از 
مسير گنجنامه كه مزيت گردشگرى دارد و زمان سفر به مركز استان 
را به ميــزان قابل توجهى كاهش مى دهد نيــز در رديف بودجه قرار 
گرفته و در ســال هاى آينده شاهد تحركات اجرايى ثمر بخش در اين 

جاده نيز خواهيم بود.

 امام جمعه همدان با بيان اينكه اگر دولت 
در كار توليدى ها دخالت نكند موفق خواهيم 
بود، گفت: امروز شاهديم كه يك سرمايه گذار 
به استان مى آيد اما قوانين مانع كار شده و به 

انصراف سرمايه گذاران منجر مى شود.
بــه گزارش خبرگــزارى تســنيم از همدان، 
حجت االسالم والمســلمين حبيب ا... شعبانى 
در نمــاز عبادى سياســى جمعــه همدان با 
بيان اينكه دين از معرفت الهى آغاز مى شود، 
اظهار كرد: اوج اخالص براى پروردگار توحيد 
صفاتى اســت. توحيد صفاتى يعنى خدا را از 
صفات بشرى منزه بدانيم و باور داشته باشيم 

كه خداوند كمال االخالص است.
امام جمعــه همدان با بيان اينكه بايد صفاتى 
ماننــد جهل، عجز، بخل، فقــر و ظلمت را از 
خداوند ســلب كنيــم، گفت: اگــر فقرى در 
عالم وجود دارد صفت و ويژگى انســان است. 

خداوند غنى محض است. 
شــعبانى افزود: اگــر گاهى دعايــى داريم و 
مستجاب نمى شود شــك نكنيم كه خداوند 
صالح و مصلحت انســان را مى داند اما گاهى 
بشر مى خواهد مصلحت خود را به خداوند ياد 

دهد.
وى اظهار كرد: گاهى انسان در مشكالتى كه 
پيــش مى آيد در درونــش ترديدهايى ايجاد 
مى شــود و خداوند را متهــم مى كند اما اوج 
اخالص اين اســت كه اگــر گرفتارى داريد و 
دعايى مستجاب نمى شــود به پرودگار شك 
نكنيــد و كارهــا را بــا اعتماد به پــروردگار 

بسپاريد.
امــام جمعه همدان همچنيــن به قضاوت در 
مسائل اجتماعى اشــاره كرد و گفت: بايد در 
قضاوت هــاى خود به نقــاط مثبت هم توجه 

داشته باشيم.
شــعبانى با بيان اينكه در 42 ســال گذشته 
نقاط قوت و ضعفى داشــته ايم، تصريح كرد: 
بايد بدانيم كه در وقتى در زمينه هاى علمى، 
پزشــكى، زيســت فناورى و نانــو فناورى و 
موشــكى رشــد قابل توجهى داشتيم چرا در 

زمينه اقتصاد رشد چندانى نداشته ايم.
وى با اشــاره به اينكه تعداد دانشــجويان ما 
در دوران انقالب چندين برابر شــده و همين 

سبب رشد مراكز فناورى و دانش بنيان و ديگر 
زمينه ها شده است، عنوان كرد: رهبر انقالب 
نگاه مثبتى به شركت هاى دانش بنيان داشته 
و بارهــا فرموده اند به اين شــركت ها اعتماد 
كنيد زيرا ايــن شــركت ها در خنثى كردن 

تحريم ها مؤثرند.
امام جمعــه همدان با بيان اينكه كشــور ما 
يازدهمين كشــور در زمينه توســعه فناورى 
فضايى اســت، تصريح كرد: در نانو فناورى در 
منطقه اول و در دنيا چهارمين كشور هستيم.
شــعبانى افــزود: امــروز 25 دارو در حوزه 
بيوتكنولوژى در كشــور ســاخته مى شود كه 
در پيونــد مغز اســتخوان و ترميم بافت هاى 
آسيب ديده قلب، درمان سرطان و بسيارى از 

بيمارى ها مؤثر است.
وى با بيان اينكه جزو ده كشور برتر در زمينه 
سلول هاى بنيادى هستيم، تصريح كرد: همه 
اتفاقــات علمــى و رشــدهاى بى نظيرى كه 
داشــتيم حاصل تالش جوانان و دانشمندان 

سرزمين مان است.
نماينــده ولى فقيــه در اســتان، گفت: تمام 
پايگاه هــاى آمريكا در منطقــه و دنيا تحت 
نظــارت و كنتــرل موشــك هاى جمهورى 
اســالمى اســت و قدرت اول نظامى در دنيا 

هستيم.
شــعبانى اظهار كرد: اگر در بخش اقتصادى 
موفق نيستيم براى اين است كه در اين حوزه 
به جوانان اعتماد نكرديم هرچند يكى از نقاط 
ضعف ما در عرصه اقتصاد و توليد نيز مربوط 

به قوانين دست و پاگير است. 
وى با بيان اينكه اگر دولت در كار توليدى ها 

دخالت نكند موفق خواهيم بود، اظهار داشت: 
امروز شاهد هســتيم كه يك سرمايه گذار به 
اســتان مى آيد اما قوانين مانع كار شده و به 

انصراف سرمايه گذاران منجر مى شود.
امــام جمعه همدان به ســفر رئيس مجلس 
شــوراى اســالمى به روسيه اشــاره كرد و 
گفــت: برخــى جوانــان مى گوينــد چرا با 
شــرقى ها ارتباط داريد اما با آمريكا تعامل 
نداريم، تصريح كرد: امروز چين و روســيه 
شــرق طغيان گر نيستند و استقالل و منافع 
ما را به رســميت مى شناسند و دشمنان ما 

نمى كنند. تقويت  را 
شعبانى افزود: آمريكا عملكرد مناسب حقوقى 
ندارد و انگيــزه آن از مذاكره توقف جمهورى 

اسالمى و براندازى است.
وى تصريــح كرد: اگر با چيــن تعامل داريم 
به دليل اين اســت كه بيشــترين نفت ما در 
چين به فروش مى رود و آنها استقالل و منافع 

ما را تهديد نمى كنند.
امــام جمعه همــدان به مســأله راهپيمايى 
22 بهمــن اشــاره كرد و افــزود: در اين روز 
صحنه هاى بســيار زيبايى خلق شــد و مردم 
نشــان دادند كه حتى در بحرانى ترين شرايط 

هم ميدان را خالى نمى كنند.

 بنيانگذار كبير انقالب اســالمى مجمع الجزاير 
آگاهى و بيدارى را وسعت داده، همه خشكى ها را به 
درياها و اقيانوس ها پيوند داد، انسان تشنه معنويت 
و عدالت و آزادى را با زالل چشمه سار معرفت اسالم 
ناب محمدى(ص) ســيراب كرد و از او نسل شهيد 

ساخت.
به گزارش تســنيم از همــدان، پيــروزى انقالب 
اسالمى آن هم به رهبرى يك شخصيت دينى هنوز 
پس از گذشت 42 ســال، در زمره يكى مهم ترين 
اتفاقات جهان قرار دارد. اتفاقى كه نه تنها بســيارى 
از تئوريســين هاى مطرح سياســى قادر به تجزيه 
و تحليــل آن نبــوده بلكــه از تحليل شــخصيت 
بســيار متعالى بنيانگذار كبير انقالب اسالمى امام 

خمينى(ره) نيز عاجزند.
آنها هنوز كه هنوز اســت نمى دانند اين شخصيت 
برجســته دينــى چگونه توانســت با ســخنان و 
رهنمودهاى كليدى خود از خردادماه ســال 1342

تا 22 بهمــن 1357 با تكيه برخداى متعال و وارد 
كــردن دين اســالم به عرصه سياســى اجتماعى، 
مردم اين كهن ســرزمين را پاى كار بياورد و براى 
هميشه طومار ســلطنت و پادشاهى را در كشورى 

تمدن سازى مانند ايران، در هم بپيچد.
محمد نباتى تحليلگر سياسى در گفت وگو با تسنيم، 
با بيان اينكه انقالب اسالمى ايران در نوع و ماهيت 
خود يك انقالب جامع و فراگير، بى نظير و بى بديل 
در جهان است، اظهار كرد: از منظر قرآن كريم تنها 
2 انقــالب به حاكميت تمام عيار دين منجر شــد؛ 
يكى انقالب حضرت موســى(ع) و ديگرى انقالب 

حضرت محمد مصطفى(ص).
وى بــا اين توضيح كه انقالب اســالمى به رهبرى 
حضرت امام خمينى(ره) سومين زنجيره انقالب ها 
از اين نوع است كه كامال نه تنها صبغه الهى و رنگ 

خدايــى دارد بلكــه فراگير و 
جامع است، افزود: اين انقالب 
به تشــكيل حكومت و بروز و 
ظهور حاكميت دين در عرصه 
اجتماع منجر شــد. كما اينكه 
ايــن انقــالب داراى مقدمات، 

مقارنات و تعقيبات نيز هست.
 امــام خمينــى(ره) بنيانگذار 
نهضــت گل، پيامبــر عصــر 
تكنيــك و آهن، امــام مذهب 
خون و سلسله جنبان شهادت، 
معلم جوانه زدن و رويش است.

عنوان  سياســى  تحليلگر  اين 
كــرد: مقدمات انقالب آموزه هاى دين الهى در گذر 
تاريخ و زمان اســت، به خصوص دين مبين اسالم 
و آيه هاى زندگى ســاز، عشــق آفرين و اميدبخش 
قرآن كريم، ســنت معصومين(ع) به عنوان ترجمان 
وحى، تالش هاى 23 ســاله پيامبــر اعظم(ص) و 
مسلمانان و امام على مرتضى(ع) و فرزندان پاكش، 
مبــارزه ائمه هدى(ع) از ســال 41 تا 132 هـ.ق با 
بنى اميه و مبارزات با بنى العبــاس از 132 تا 656

هـ .ق ، بروز و ظهور خيزش ها و نهضت هاى شيعى 
از زيدبــن علــى(ع) و يحيى بن زيد تا ســده هاى 
اخير، نهضت هاى اســالمى در 150 سال گذشته از 
مشروطيت تا نهضت بيدارى سيدجمال و فريادهاى 
شــيخ شــهيدفضل ا... نورى، مدرس هــا و ميرزاى 
جنگلى و نــواب صفوى و ياران شــهيدش، تا 15

خرداد 1342 هـ .ش و بــروز و ظهور روح خدا در 
كالبد زمان، شخصيتى كه صولت ابراهيمى، معجزه 
موسى، دم مســيحايى و اخالق محمدى(ص) را با 

هم داشت.
وى با بيــان اينكه امام خمينــى(ره) كه حاصل و 

نتيجه 40 نسل تهجد و نماز، دعا و ابتهال به درگاه 
خداوند و مجاهدت روحانيت اصيل شيعه بود، افزود: 
ايشان بنيانگذار نهضت گل، پيامبر عصر تكنيك و 
آهن، امام مذهب خون و سلســله جنبان شهادت، 

معلم جوانه زدن و رويش است.
نباتى با تشريح ابعاد شــخصيتى امام خمينى(ره) 
وى را فردى فجرشــكاف و شب شــكن دانســت و 
گفت: ايشــان نه تنها با ذوالفقار زبانش، زبان در كام 
جباران را بريده بود بلكه با شــناخت اســالم ناب 
محمدى(ص) از زالل معرفت سخن گفت و با نفى 
گفتمان متجمد(تحجر) و متجدد(انفعال)، گفتمان 
دوباره را با 3 خصلت: 1- وفادارى ارزش شناســانه 
و مجتهدانــه به مواريث فخيــم و قويم خودى 2- 
مواجهه فعال، نكته ســنجانه و اصطيادى با رهاورد 
معرفتى ديگر ملل 3- افراغ وسع براى گشودن راهى 
بديع، در ميان تحجر و تجدد و احراز سهمى سزاوار 

در بيت المال بشرى حكمت و معرفت، بنيان نهاد.
وى تصريح كرد: امام خمينى (ره) دين را و آيه هاى 
انسان ساز قرآن كريم را به صحنه هاى عشق آفرين 

زندگى كشــاند و با َهدم ساختارهاى نظام پوسيده 
طاغوتــى، حكومتى مبتنى بر ديــن و اصل ركين 
واليت مطلقه فقيه در ادامه مسير حركت حاكميت 

پيامبران و ائمه بنيان گذاشت.
اين تحليلگر سياسى با اشاره به اينكه قلب اين رهبر 
بزرگ 86 سال با زمزمه همه فرشتگان هماهنگ و 
همنواز بود و آيينه گردان همه خوبى ها و زيبايى ها 
به شــمار مى آمد، مطرح كرد: ايشــان از 15 خرداد 
تاكنون، امروز و هميشــه چشم هايمان را به ديدن 
تماشــايى ترين لحظه ها فرامى خواند. به تماشــاى 
خودمان(كتاب انفســى) و آسمان(كتاب تكوينى و 
آيــات افاقى) و به تماشــاى «او» كه نگاهش دمى 

از ما غافل نبود.
وى با اين توضيح كه دستى كه در طوفان خيزترين 
برهه روزگار، كشتى سرنوشت ما را به ساحل فالح 
و صالح رســاند و از گرداب هاى هول و وحشت به 
جزيره امن استقالل و عزت وآزادى رساند امام(ره) 
بود، اظهار كــرد: بنيانگذار كبير انقالب اســالمى 
مجمع الجزاير آگاهى و بيدارى را وسعت داده، همه 
خشكى ها را به درياها و اقيانوس ها پيوند داد، انسان 
تشنه معنويت و عدالت و آزادى را با زالل چشمه سار 
معرفت اسالم ناب محمدى(ص) سيراب كرد و از او 

نسل شهيد ساخت كه شاخص انسانيت اند.
نباتى با بيان اينكه امام(ره) منشور آگاهى و آزادى 
را گشود و نسل تحقيرشده و تازيانه خورده را به اوج 
عزت و سرافرازى دعوت كرد، گفت: اين انقالب در 
ميان انقالب هاى قرن بيســتم هم تماشايى و دفتر 

وجودش خواندنى است.
وى توضيــح داد: قرن بيســتم را به يك معنا، قرن 
انقالب ها نــام نهاده اند. انقالب روســيه 1917 م، 
نهضت ضداستعمارى شرق شبه قاره هند 1947م، 
انقالب چيــن 1949م، انقالب افســران آزاد مصر 
1952م، انقــالب كوبا 1959 م، انقــالب الجزاير 
1962م، انقــالب نيكاراگوئــه 1979م و انقــالب 
اسالمى ايران 1979 م، مجموعه انقالب هايى است 

كه در اين قرن رخ داده است.
ايــن تحليلگر سياســى ادامــه داد: از نكات جالب 
توجه و عبرت آموز تاريخ قرن بيســتم اين اســت 

كه نخســتين انقالب اين قرن (انقالب روســيه به 
رهبرى لنيــن 1917م) در پى نفى دين و مذهب 
از عرصه هــاى فــردى و اجتماعى بوده و با شــعار 
«دين افيون توده هاســت» سياست دين زدايى را با 
شــدت و حدت تمام پى گرفــت و آخرين انقالب 
قرن بيستم، انقالب اســالمى ايران به رهبرى امام 
خمينــى(ره) 1979م (1357 هـ . ش)، كه در پى 
حاكميت دين در همه عرصه هاى فردى و اجتماعى 
و در يــك كالم انقالب به نام خــدا بود و جالب تر 
اينكه رهبر آخرين انقالب قرن بيســتم، فروپاشى 
نظام برآمده از نخســتين انقالب را پيش بينى كرد. 
كما اينكه فروپاشى رژيم كمونيستى و ماركسيستى 
اتحاد جماهير شوروى در كوتاه ترين زمان به وقوع 

پيوست.
 امام خمينى(ره) با انقالب باشــكوه خود ثابت كرد 
نه تنها دين افيون توده ها نيست بلكه هر زمان و در 
هميشــه تاريخ، دين است كه مى تواند بشريت را از 

درماندگى و واماندگى نجات دهد.
وى با بيان اينكه اين انقالب رشــحه اى از رشحات 
انقالب اباعبدا...الحســين(ع) در ســرزمين كربال و 
در روز عاشــورا اســت كه زنده، پويا، پايا و ماندگار 
خواهد ماند، عنوان كــرد: در حقيقت حضرت امام 
خمينى(ره) در بين رهبران قرن بيستم در قله رفيع 
تاريخ سازان قرار گرفته است و با انقالب باشكوه خود 
ثابت كرد نه تنها دين افيون توده ها نيست بلكه هر 
زمان و در هميشــه تاريخ، دين اســت كه مى تواند 

بشريت را از درماندگى و واماندگى نجات دهد.
نباتى مطرح كرد: اينك انقــالب امام خمينى(ره) 
با هدايــت و رهبرى امام خامنــه اى پويا، بالنده و 
فــراگام، پاى به دهه پنجم مى گــذارد و با تكيه بر 
اصول، اهداف و آرمان هاى اســالم عزيز، امام(ره) و 
شهداى واالمقام، با پشت سر گذاشتن موانع داخلى 

و خارجى به پيش مى رود.
وى تصريح كرد: ايــن حكومت خود تبديل به يك 
مدل حكومتى برتر و تابلو زيبايى براى زندگى همراه 
با دين براى بشريت تشنه آزادى، عدالت و معنويت، 
شــده و زمينه ساز ظهور حضرت بقيه ا...االعظم امام 

زمان(عج) خواهد شد.

شهيد سليمانى برنامه 20 ساله آمريكا 
براى منطقه را نقش برآب كرد

 مسئول هســته بين الملل بسيج دانشــجويى استان همدان 
گفت: شــهيد حاج قاســم ســليمانى در زمان حيات خود سبب 
شكســت نظامى غربى ها شــد و برنامه ريزى 20 ساله امريكا در 

غرب آسيا را تماما نقش بر آب كرد.
اميرحسين كشاورزيان در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در همدان،  
با اشاره به شــرايط كنونى كشور در منطقه و تبديل شدن ايران 
به قدرت بين المللى، اظهار كرد: پس از شكســت نظامى آمريكا، 
غــرب و نيروهــاى نيابتى آنها نظيــر داعش در عــراق و محور 
مقاومت، غربى ها چاره اى جر آغاز فتنه اى جديد نداشــتند و آن 

فتنه،گسترش احساسات ضدايرانى در عراق بود.
وى با اشــاره به اينكه عاملى كه امريكا را از سال 2003 تاكنون 
در باتالق عراق گرفتار كرده، همراهى و همكارى ايران و عراق در 
مقابله با غرب و نيروهاى تروريستى نيابتى آنها بوده است، افزود: 
غرب خوب مى داند براى تســلط كامل بر عراق نياز دارد ايران را 

تضعيف كرده و مانع همكارى بيشتر عراق و ايران شود.
مسئول هسته بين الملل بسيج دانشجويى استان همدان با تأكيد 
براينكه آمريكا از ســال هاى گذشته به فكر ايجاد فضاى رسانه اى 
ضد ايرانى بود كه نمود جوشــش اين تحريكات چند سال پيش 
در شعارها و آتش زدن كنســولگرى ها در عراق مشاهده كرديم، 
عنوان كرد: با تمام اقدامات خصمنانه آمريكا عليه ايران به واسطه 
مذهب مشــتركى كه بين ايران و عراق وجود دارد، بخشى از اين 
فتنه ها در پياده روى بزرگ اربعين و يا نيمه شعبان خنثى شده و 

اين گونه دشمن در پياده كردن فتنه خود ناكام ماند.
وى توضيح داد: در 2 ســال گذشــته شاهد بوديم چگونه دشمن 
غربى ما را عامل بدبختى و جنگ در عراق معرفى كرده و توانست 

در عرصه رسانه اى پيروزى هايى هرچند موقت به دست آورد.
كشــاورزيان اظهار كرد: به عنوان مثال آتش زدن كنســولگرى ها 
پيش از شــهادت حاج قاســم نشــان از تأثيرگذارى رسانه هاى 
آمريكايى در افكار عمومى داشته و حتى اين موضوع باب جديدى 
از تحليل ها  را باز كرد كه گفته مى شد ايران درحال از دست دادن 

جايگاه خود در عراق است.
وى با تأكيد براينكه شــهيد حاج قاسم سليمانى در زمان حيات 
خود ســبب شكست نظامى غربى ها شــد و برنامه ريزى 20 ساله 
آمريــكا در غرب آســيا را تماما نقش برآب كــرد، افزود: پس از 
شهادت حاج قاسم، خون عزيز اين شهيد بزرگوار برگ جديدى از 
معادالت را رقم زد كه شــايد در ده سال آينده اين اتفاقات براى 

جمهورى اسالمى ايران دست نيافتنى بود.
مسئول هسته بين الملل بسيج دانشجويى استان همدان، تصريح 
كرد: شكســت هيمنه آمريكايى، جرأت و جســارت بخشيدن به 
جنبش هاى ضدآمريكايــى، همراهى و جوشــش خون مردمان 
عراقى كه شــاهد فداكارى شــهيد ســليمانى بودند و همچنين 
تشــييع ميليونى شهيد حاج قاسم و شــهيد ابومهدى المهندس 
نشــان از تغيير موازنه و معادالت منطقه به سمت ايران و جبهه 

ضدآمريكايى است.
وى افزود: پس از گذشــت يكسال از اين اتقاقات، آمريكايى ها كه 
شهد شيرينى قدرت رسانه را در سال هاى گذشته چشيده بودند، 
دوبــاره رويكردى جديد بــراى اختالف افكنى و تضغيف ايران در 
عراق به دست گرفتند اما با سفر رئيس دستگاه قضا آيت ا... رئيسى 
به عراق و همراهى مردمان در شهرى نه آنچنان مذهبى و همراه 
با ايران (كاظمين) بار ديگر شكســت رسانه اى آمريكا در تقابل با 

ايران رقم خورد.
كشــاورزيان با بيان اينكه مرد شــماره يك ابرقدرت ترين كشور 
شــبانه در ســوله هاى پايگاه هاى نظامى چراغ خاموش مى آيد و 
سريع برمى گردد، اما از اين طرف ســيدابراهيم رئيسى در ميان 
شعارهاى ضدآمريكايى و خوش آمدگويى هاى مردم عراق همراهى 
و استقبال مى شــود، گفت: اينها همه نشان از شكست هيمنه و 

پايان حضور منحوس آمريكا در عراق و منطقه است.
وى با تأكيد براينكه نامه مقام معظم رهبرى خطاب به جوانان 
عراقى مبنى بر ساخت آينده اى درخشان با اراده واالى جوانان 
عراقى، اظهار داشــت: اين نامه را اين گونه مى توان تفسير كرد 
كه جمهورى اســالمى هميشــه همراه و پشــتوانه ملت عراق 

بود. خواهد 
مسئول هسته بين الملل بسيج دانشجويى استان همدان، توضيح 
داد: در بخش ديگر نامه رهبر انقالب مژده آيند ه اى درخشــان را 
مى دهند، مى توان اين گونه تفســير كرد كه عراق آينده اى بدون 

مزاحم و بدون حضور آمريكا خواهد داشت.
وى تصريح كرد: آينده عراق را مقام معظم رهبرى(مدظله العالى) 
بــر پايــه اراده و تصميمات جوانان عراقى مى داننــد و اين به ما 
مى گويــد، آمريكا به زودى زود خواهد رفت و ملت عراق، دولت و 

كشور خود را خواهند ساخت.

امام خمينى(ره) چگونه  عزت و سرافرازى را 
به ملت ايران بازگرداند؟

امام جمعه همدان در انتقاد از بروكراسى ادارى براى سرمايه داران:

 دولت از دخالت در«توليد» 
دست بردارد 

راهكار مديريت موج احتمالى كرونا در استان 
چيست؟

 معاون بهداشــتى دانشگاه علوم پزشــكى همدان گفت: با توجه به 
اينكه احتمال بــروز موج چهارم كرونا در اســتان همدان وجود دارد 
از مردم تقاضا مى شــود بيش از پيش توصيه هاى بهداشــتى را جدى 

بگيرند.
منوچهــر كرمى در گفت وگو با خبرنگار تســنيم در همــدان، با بيان 
اينكه در 2 روز گذشــته شــاهد افزايش اندك آمــار ابتال به كرونا در 
اســتان بوده ايم، اظهار كرد: با اعمال طرح شهيد سليمانى، بيماريابى 

بيشتر شــده و بيماران مبتال در مراحل نخســت بيمارى شناسايى و 
مورد پيگيرى قرار مى گيرند. وى با تأكيد بر اينكه پيش بينى مى كنيم 
از هفته آينده روند كاهشــى بيمارى در اســتان متوقف شود، تصريح 
كرد: مردم بايد براى پيشگيرى از موج چهارم بيمارى هوشيار باشند.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشــكى همدان با بيان اينكه همكارى 
خوب مردم و اصناف ســبب بهبود شــرايط كرونا در استان بوده است، 
عنوان كرد: هرگونه عادى پندارى شــرايط و بى توجهى به پروتكل هاى 

بهداشتى زمينه بروز موج جديد بيمارى را ايجاد مى كند.
كرمى با تأكيد بر اينكه مطمئن ترين راه پيشــگيرى از ابتال به ويروس 

كرونا رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى است، 
گفت: شست و شــوى مداوم دســت ها، پرهيز از شــركت در ميهمانى، 
دورهمى و تجمع ها از راهكارهاى جلوگيرى از بروز پيك جديد بيمارى 

است.  
معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشكى همدان با اشاره به اينكه ميزان 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى از سوى مردم همدان رضايتبخش است، 
تصريح كرد: با بازگشــايى مشاغل، اصناف، اماكن متبركه، مساجد و ...، 
مراودات اقتصادى و اجتماعى مردم بيشــتر شده كه اين امر در افزايش 

خطر گردش ويروس و آمار مبتاليان مؤثر است.

مدير خبرگزارى تسنيم دفتر همدان: 
مسلم مخفى

خبرنگاران: رقيه وحدتيان، فائزه محمدى، 
وحيد الوندى

شماره تماس: 08132660364

خبر خبر
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نيش و نوش

امسال تكاليف نوروزى براى دانش آموزان نداريم
 وزيــر آموزش وپرورش از تعطيلى آموزش هاى مجــازى در ايام نوروز خبر داد و 
گفت: امسال تكاليف نوروزى براى دانش آموزان نداريم و آموزش مجازى معلمان نيز 

در ايام نوروز تعطيل است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، محســن حاجى  ميرزايى گفت: مشــكل صادر 
نشدن كارنامه دانش آموزان در سامانه سيدا حل شده است و مديران مدارس مى توانند 

كارنامه هاى دانش آموزان را صادر كنند.
وى ادامه داد: در تالشيم امتحانات نهايى خرداد دانش آموزان را درصورت موافقت ستاد 
ملى كرونا، حضــورى برگزار كنيم. وزير آموزش وپرورش گفت: رتبه بندى معلمان از 

فروردين 1400 اجرايى و دريافتى معلمان براساس نوع رتبه افزايش مى يابد.

راه اندازى 4100 خانه هالل در كشور
 رئيس جمعيت هالل احمر از راه اندازى 4 هزار و صد خانه هالل در كشور خبر داد.

كريم همتى افزود: در شهريورماه امسال به رياست جمهورى و ملت ايران قول داديم تا 
پايان دولت دوازدهم، تعداد خانه هاى هالل را به 5 هزار خانه افزايش دهيم كه در دهه 

فجر امسال شاهد افتتاح صدها خانه هالل در كشور بوديم.
به گزارش ايرنا، وى گفت: تعداد خانه هاى راه اندازى شده تا پايان 22 بهمن، بيش از 4 
هزار و صد خانه هالل بوده و پيش بينى مى كنيم جشن راه اندازى 5 هزار خانه هالل را 
در ارديبهشت 1400 و همزمان با هفته هالل احمر برگزار كنيم. همتى گفت: با راه اندازى 
اين تعداد خانه هالل در كشــور مى توانيم اميدوار باشيم كه درصورت رخ دادن بالياى 

طبيعى، شاهد كاهش معنادارِ تلفات انسانى و صدمات مالى و مادى باشيم.

2 گروه در معرض خطر واكسينه مى شوند
 معاون درمان وزارت بهداشت، در ارتباط با ادامه كار واكسيناسيون عليه كوويد-19 

در كشور، نكاتى را توضيح داد.
به گزارش مهر، قاســم جان بابايى درباره بيمارستان هايى كه براى انجام واكسيناسيون 
كوويد-19 در كشور درنظر گرفته شــده اند، گفت: اين بيمارستان ها، اغلب آموزشى، 

درمانى، نظامى، تأمين اجتماعى، خيريه و خصوصى هستند.
وى با بيان اينكه دوســوم مرگ هاى كرونايى در ايران مربوط به افراد باالى 60 ســال 
است، به برنامه واكسيناسيون عليه كوويد-19 در كشور اشاره كرد و گفت: تمام كسانى 
كــه در معرض خطر يا در چرخه انتقال ويروس مؤثر خواهند بود به زودى واكســينه 

مى شوند.

دنياى اقتصاد: ماليات تو خالى عليه خانه خالى
 اينم يه ترفند جديد براى بازار گرمى احتكاركننده هاست!!

همشهرى: رؤياى بازگشت به خيابان 
 با وجود كروناى فرنگى اين رؤيا هم افسانه ميشه!!
صداى اصالحات: صف ميانجيگران براى احياى برجام 

 باالخره يكى بايد پيدا بشه كه ريش گرو بذاره!!
ابتكار: دستمزدهاى خرد، هزينه هاى كالن

 جيب  خالى و پز عالى!!
جوان: واكسيناسيون ايرانيان شتاب گرفت 

 افتاده تو سراشيبى ترمز بريده!!
كليد: وزارت بهداشت نسبت به خيز چهارم كرونا هشدار داد 

 اين هشدارها رو داره ميده كه يه موقع باد پشت شون نخوره!!
مردم ساالرى: هزينه معيشتى دوبرابر دستمزد دريافتى كارگران 

 بدون شرح!!
اقتصاد پويا: دست به دست شدن مجوزهاى كسب وكار

 يكى يكى دست به دست كنيد يه مجوزم به ما برسه!! 
بشارت نو: جلوگيرى از ريزش قيمت مسكن 

 منفعت چه كسى در ميان است؟!
بهار: وام مسكن تيررس سفته بازان 

 پس از عوارضى دالل ها عبور كردن رسيدن به سفته بازان!! 
اخبارصنعت: كشف معادن طال، مس و سنگ  آهن

 بدون شرح!!
آفتاب اقتصادى: 1400 بازار بهترى براى خريد خودرو است؟

 سالى كه نكوست از بهارش پيداست!!
اسكناس: نقش همسايگان در دور زدن تحريم ها 

 كمال هم نشين تأثيرگذار بوده!!
اقتصاد برتر: استقبال سكه و ارز از سال نو

 ميخوان قبل از آغاز سال جديد ميخشون رو بكوبن!!

آگهي مزايده (مرحله اول) نوبت دوم 

يحيى رضائى - شهردار گيان 

برگزارى  طريق  از  گيان  شهر  اسالمى  شوراى  مجوز  استناد  به  گيان  شهردارى 
مزايده عمومى موضوع ماده 13 آيين نامه مالى شهردارى ها گلخانه اى به متراژ 
1000 مترمربع واقع در محوطه شهردارى با شرايط زير به اجاره مى رساند. كليه 

متقاضيان واجد شرايط مى تواند با شرايط ذيل اقدام نمايند:
لغايت   1399/11/19 تاريخ  از  مزايده  در  شركت  جهت  مى توانند  1-متقاضيان 
سپرده  حساب  شماره  به  ريال   12/500/000 مبلغ  واريز  با   1399/11/23
686896516 نزد بانك كشاورزى و با ضمانتنامه بانكى و يا اسناد خزانه به همين 
مبلغ به نام شهردارى گيان صادر و با در دست داشتن قيمت پيشنهادى مكتوب 

و فيش واريز به دبيرخانه شهردارى تحويل و رسيد دريافت نمايند.
2-شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

برنده  عهده  به  (مزايده)  روزنامه هاى  آگهى  و  كارشناسى  هزينه هاى  3-كليه 
مزايده مى باشد.

4-به درخواست هاى مخدوش، مشروط و بدون فيش سپرده واريزى ترتيب اثر 
داده نخواهد شد.

اثر  ترتيب  كارشناسى  قيمت  زير  و  كارشناسى  پايه  قيمت  پيشنهادهاى  5-به 
داده نخواهد شد.

6-قيمت پايه، بر اساس قيمت كارشناس رسمى دادگسترى جهت اجاره يكساله 
250/000/000 ريال مى باشد. ضمناً كليه هزينه آب، برق و گاز مصرفى به صورت 

ماهيانه بعهده برنده مزايده مى باشد.
7-مهلت پيشنهاد قيمت از تاريخ آخرين چاپ نوبت دوم به مدت 20 روز كارى 

مى باشد.
8-شركت كنندگان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و موقعيت گلخانه به 

شهردارى گيان مراجعه نمايند.
9-تاريخ نوبت دوم آگهى از تاريخ 1399/11/24 لغايت 1399/11/30 مى باشد.

10-حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشايى پاكت ها آزاد مى باشد.
ــتر 08133423523 و  ــات بيش ــب اطالع ــت كس ــاس جه ــماره تم 11-ش

مى باشــد.  081333422450
محل  در  ساعت 11  روز 1399/12/02  شهردارى  معامالت  عالى  كميسيون   -12
شهردارى گيان تشكيل و به پاكت هاى واصله رسيدگى خواهد شد و نفرات اول 
تا سوم را مشخص و در صورت انصراف نفر اول و دوم سپرده وى طبق ضوابط 

قانون به نفع شهردارى ضبط و با نفرات بعدى عقد قرارداد مى گردد. 
(م الف 928)

آگهى مزايده اجاره

اداره كل بهزيستى استان همدان

زمان انتشار در سايت: ساعت 8 روز يكشنبه 1399/11/26 
مهلت دريافت اسناد مزايده: ساعت 14 روز چهار شنبه  1399/12/06

تاريخ بازديد: از 1399/11/26 لغايت 1399/12/06 
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: ساعت 14 روز  يكشنبه 1399/12/10

زمان بازگشايى: ساعت 8 روز سه شنبه 1399/12/12  
زمان اعالم به برنده: 1399/12/12

قيمت پايه و مبلغ تضمين  طبق جدول فوق اعالم گرديده،مبلغ تضمين در مزايده بصورت ضمانت نامه معتبر بانكى داراى اعتبار سه ماهه از تاريخ باز گشايى 
مزايده و يا واريز الكترونيكى از طريق سامانه ستاد الكترونيك دولت به حساب تمركز وجوه سپرده نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران پذيرفته مى شود 
و شركت كنندگان در مزايده مى بايست ضمانتنامه بانكى را پس از بارگذارى و ارسال از طريق سامانه در پاكت در بسته  قرارداده و پس از ثبت در دبيرخانه 

حداكثر تا ساعت 14 مورخه 1399/12/10 بصورت دستى تحويل دفتر حراست اداره كل بهزيستى استان همدان نمايند.
 ضمنا رعايت موارد ذيل الزامى است :

برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات  الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرايند مزايده شامل دريافت اسناد مزايده  پرداخت تضمين شركت 
در مزايده (وديعه)، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مى باشد . 

كليه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرايط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزايده ، قابل مشاهده ، بررسى و انتخاب مى باشد 
عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى (توكن) با شماره هاى ذيل تماس حاصل نمايند :

مركز پشتيبانى و راهبردى سامانه : 021-41934 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سايت سامانه (www.setadiran.ir)  بخش "ثبت نام / پرو فايل مزايده گر" موجود است . 

(م الف 1641)

اداره كل بهزيستى استان همدان در نظر دارد بهره بردارى (اجاره) 3 مورد از امالك خود را با جزئيات مندرج در اسناد مزايده طبق جدول ذيل  با 
بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت  www.setadiran.ir و با شماره مزايده 5099000103000003 به صورت الكترونيكى واگذار نمايد.

مبلغ پايه اجاره يك متراژعنوان رديف
ساله 

آدرس تضمين

سه باب مغازه طبقه همكف بهزيستى 1
فامنين

فامنين خيابان امام(ره)-خيابان معلم 77/5420/000/00021/000/000
طبقه همكف اداره بهزيستى فامنين

محل فعلى آژانش تاكسى تلفنى مركز 2
توانبخشى شهيد بهشتى (بيمارستان 

شهيد بهشتى)

همدان - ميدان قائم ابتداء بلوار ارم  10216/000/00010/800/000
- بيمارستان شهيد بهشتى- (محل 

فعلى آژانش تاكسى تلفنى)
بوفه مركز توانبخشى شهيد بهشتى 3

(بيمارستان شهيد بهشتى)
همدان - بلوار ارم- بيمارستان 7/5180/000/0009/000/000

شهيد بهشتى-  طبقه همكف - بوفه 
انتهاى راهرو سمت چپ

 خانه، مدرســه و جامعه 3 ضلــع اصلى فرايند 
آمــوزش و يادگيرى را تشــكيل مى دهند. همكارى 
ايــن 3 نهاد در تعليــم و تربيت نســل آينده امرى 
ضرورى اســت. مطالعه آسيب هاى اجتماعى اعم از 
نابه هنجارى ها و انحرافات اجتماعى يكى از مهم ترين 

موضوعات مورد بحث جامعه شناسى است.
با توجه به شــرايط پيش آمده و غيرحضورى شدن 
مدارس ممكن اســت بسيارى از دانش آموزان تمايل 
چندانى به ادامه تحصيل نداشــته باشــند و به ترك 
تحصيل يا فرار از مدرسه روى آورند كه همين عامل 
را هــم مى توان به عنوان دغدغه اى اجتماعى ياد كرد؛ 
زيرا در ســايه نبود آموزش مهــارت زندگى، طمع 
ســوداگران موادمخدر از فرصت پيش آمده بيش از 
پيش مى شود. موضوعى كه سازمان هاى مرتبط را به 
اجراى طرح و برنامه هاى پيشگيرانه از ترك تحصيل 

واداشته است.
امروزه به دليل پيشرفته شدن فضاى مجازى و تبليغات 
گســترده اى كه در اين فضا وجود دارد، در دهه هاى 
اخير سن گرايش به موادمخدر و مصرف آن به دوره 

نوجوانى كاهش يافته است.
دانش آموزانــى كــه گاه از جبــر روزگار و گاه از 
ترشــرويى والدين و اطرافيان به گروه همساالن پناه 
مى برند و در خأل نداشتن مهارت «نه گفتن» هر آنچه 

در گروه همساالن گفته و شنيده مى شود را مى پذيرند 
و همراه مى شوند تا كم نياورند، تا آنجا كه قيد درس 

و تحصيل را نيز مى زنند.
مديركل فرهنگى و پيشگيرى ستاد مبارزه با موادمخدر 
در اين باره اظهار كرد: حضور دانش آموز در مدرســه 
فارغ از اين بازه تحصيلى كه كرونا سبب غيرحضورى 
شدن مدارس شده، با رعايت يكسرى شاخص ها و 
ويژگى ها اعم از نظافت، آراستگى ظاهرى، آراستگى 

رفتارى و ... همراه است.
محمدمهدى اسماعيلى با بيان اينكه حضور و حفظ 
دانش آموز در مدرســه از مهم ترين مســائل و موارد 
پيشگيرى محسوب مى شود، افزود: وقتى دانش آموز 
ترك تحصيل كند و از فضاى مدرســه خارج شود 
ديگر از نظارت روزانه و دائمى اولياى مدرسه خبرى 
نيســت و دانش آموز با توجه به يكسرى زمينه ها و 
آمادگى هايــى كه دارد قربانى آســيب هاى مختلف 

مى شود.
 گروه همساالن نقش مهمى

 در وقوع آسيب  در سن نوجوانى دارند
وى بيان كرد: گروه همســاالن نقش برجسته اى در 
وقوع آســيب در ســن نوجوانى دارند و اعتياد يك 
مشكل چندعاملى اســت و اين گونه نيست كه تنها 
يك عامل دليل درگيرى افراد به اعتياد باشــد، بلكه 

متغيرهــاى زيادى در 
آن نقــش دارد. پس تا 
توان  در  كــه  آنجايى 
هست بايد اين داليل و 
عوامل را كاهش داد تا 

به نتيجه بهينه اى در كاهش مصرف موادمخدر دست 
يافت.

به گزارش ايرنا، مديركل فرهنگى و پيشگيرى ستاد 
مبارزه با موادمخدر با بيــان اينكه يكى از مهم ترين 
آســيب هاى در كمين دانش آمــوزان ترك تحصيل  
كرده، مصرف و درگيرى با معضل موادمخدر است، 
خاطرنشــان كرد: به همين دليل يكى از فعاليت هاى 
ســتاد مبارزه با موادمخدر در همــكارى با وزارت 
آموزش وپرورش، اجراى برنامه مديريت مورد است.

وى توضيح داد: در چارچوب اين برنامه دانش آموزانى 
كه در مدرســه حضور داشته و به هر دليلى مصرف 
مواد مخدر را تجربه كرده باشــند تحت پوشــش و 

نظارت قرار مى گيرند.
اســماعيلى با تأكيد بر اينكه پيش از اين دانش آموز 
مصرف كننده مواد از مدرســه اخراج مى شــد اما در 
فرايند جديد و نگاه بين المللى، دانش آموز در مدرسه 
حفظ مى شود، تصريح كرد: اين دانش آموز به صورت 
محرمانــه و بدون ثبت آثــارى در پرونده او، تحت 

پوشش و نظارت درمان، مددكارى و روانشناسى قرار 
مى گيرد تا با استفاده از اين خدمات به زندگى عادى 

و گذران مدرسه بازگردند.
 كرونــا مانع اجراى طــرح ياريگران و 
پيشــگيرى از اعتياد در ميان دانش آموزان 

نشد
مديركل فرهنگى و پيشــگيرى ســتاد مبــارزه با 
موادمخدر، طرح ياريگران كه دومين سال خود را 
سپرى مى كند را از راهكارهاى مؤثر در پيشگيرى 
از اعتياد دانش آموزان دانســت و خاطرنشان كرد: 
مهم ترين گروه هدف طرح ياريگران، دانش آموزان 
و دانشــجويان هســتند كه پيش از شــيوع كرونا 
به صورت مستقيم و از طريق برگزارى كنفرانس ها 
و جلســات متعدد تحت پوشــش اين طرح قرار 
مى گرفتند اما با شيوع كرونا برنامه هاى اين طرح از 
فضاى واقعى به فضاى مجازى كشانده شده است.

وى ادامــه داد: بر همين اســاس در شــبكه شــاد 
آموزش وپــرورش، لينــك ياريگران ايجاد شــد تا 

با همكارى دســتگاه هاى مختلــف وزارت علوم و 
آموزش وپــرورش فعاليت ها در فضاى مجازى ادامه 
يابد و همان طور كه دانش آموزان كالس هاى درسى 
را مى گذرانند آگاهى هــاى آنان در حوزه موادمخدر 

افزايش يابد.
اسماعيلى با بيان اينكه در ادامه بهره گيرى از فضاى 
رايانه اى، بازى رايانه اى و موبايلى تحت سيســتم 
اندرويد طراحى شــده كــه درحال حاضر مراحل 
آزمايشى خود را مى گذراند، افزود: هدف از ايجاد 
اين بازى ها، به اشــتراك گذاشــتن مراحل بازى، 
فعاليت ها و مهارت هاى زندگى با كسانى است كه 

بازى مى كنند.
وى يادآور شد: همچنين توليداتى شامل يكصد تيزر 
براى شــبكه هاى اجتماعى و فضاى مجازى آماده و 
بارگذارى شــده كه طبق آمارى كه تاكنون داشــتيم 
باالى 3/5 ميليون بازديدكننده داشته است. تالش ما 
بر اين است كه اين نوع رفتار و روش ها را در دوران 

پساكرونا هم ادامه دهيم.

آموزش وپرورش
 سد راه آسيب هاى اجتماعى 

■ مديركل فرهنگى ستاد مبارزه با موادمخدر: ديگر دانش آموزى 
به دليل مصرف مواد اخراج نمى شود



Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

يكشنبه  26 بهمن ماه 1399  شماره 3975

6
اقتصـاداقتصـاد

يادداشت

 eghtesad@hamedanpayam.com

خبر

احتكار خانگى مخرب تر از احتكار بازار
مهدى ناصرنژاد»

 به تازگى رئيس سازمان صمت در استان همدان در گفت وگويى، 
دســت روى يك معضل فرهنگى قديم مــا ايرانيان در نگرش هاى 
اقتصادى گذاشته و اقدام خيلى از خانواده ها براى جمع آورى و انبار 
كاالهاى پرمصرف را عاملى مهم در كمبود و افزايش بى مورد چنين 

كاالهايى در بازار عنوان كرده است.
حميدرضا متين در اين ارتباط كمبود موردى روغن نباتى را در بازار 
موضوع گفت وگو با روزنامه همدان پيام قرار داده و اعالم كرده است 
كه روزانه 50 تن روغن نباتى در اســتان توزيع شده و براى فروش 
در اختيار مغازه ها و ســوپرماركت ها قرار مى گيرد كه با يك حساب 
سرانگشتى به نسبت جمعيت، بيشتر از نياز واقعى مردم براى مصرف 

روزانه است.
رئيس سازمان صمت اســتان همدان در اين باره تأكيد دارد كه طبق 
شــواهد و بررســى هاى به عمل آمده، خيلــى از خانواده ها از بيم 
كمبود احتمالى، با مراجعه دائمى به فروشــگاه هاى شــهر به خريد 
روغن خوراكى مايع اقدام كــرده و آن را در خانه هاى خود احتكار 
مى كنند. وى تصريح كرد روزانه در اغلب فروشگاه هاى زنجيره اى و 
مغازه هاى سطح شهرهاى استان، روغن خوراكى توزيع شده و بدون 
محدوديت در اختيار مردم قــرار مى گيرد و جاى هيچ نگرانى براى 
هم اســتانى ها نيســت. به  گفته وى، اثر تخريبى احتكار هاى خانگى 
به مراتب بيشــتر از احتكارهاى بازارى و انبار هاى پنهان است، چون 
همين عمل غلط موجب باال رفتن تقاضاى كاذب و كمبود هاى بدون 
منطق و از سويى نيز سوءاستفاده عناصر فرصت طلب در بازار توزيع 

و فروش و همچنين افزايش غيرمجاز قيمت ها خواهد شد.
رئيس ســازمان صنايع و معادن و تجارت اســتان همدان با چنين 
گاليه مســئوالنه از مردمى كــه نگران كمبود هــاى احتمالى و يا 
به قول قديمى ها قحطى هستند، در واقع پاى يك فرهنگ و عادت 
قديمــى و مزمن در جامعه ايرانى را به ميان كشــيده اســت. اين 
روزها هجوم خيلى از خانواده ها براى دريافت ســهميه هاى بيشتر 
از مصرف و از جمله روغن خوراكى مايع و گاه از نوع جامد آن، 
در تاريخ پر از ماجراى انقالب براى نخستين بار نيست و اما خدا 
كند براى آخرين بار باشــد. قطعا صف هاى طويلى كه در چندين 
سال گذشــته براى هر كااليى هموطنان و از جمله هم شهرى هاى 
ما را بــه خود عادت داده اســت، جملگــى از روى نياز واقعى 
نيســت و نتيجه يك عادت قديمى و ذهنيت غلط از چند مرحله 
قحطى هاى تاريخى در كشورمان است و نياكان ما در ادوار تيمور 
لنگ و حملــه مغول و قتل و تاراج محمــود افغان و آخرين آن 
هم جنگ جهانى دوم و اشــغال بخش هاى وسيعى از خاك ميهن 
عزيزمان توســط ارتش هاى متجاوز متفقين، چنين شوربختى ها و 

كرده اند.  تجربه  را  استخوان گدازى  قحطى هاى 
خوشــبختانه چند نســل متعلق به يك قرن اخير در كشــورمان 
قحطــى واقعى را شــاهد نبوده اند، اما چنيــن تجربه هاى تلخ در 
تاريخ پرفرازونشــيب ايــران عزيز آنقدر اثرگذار بوده اســت كه 
نقل قول هاى سينه به ســينه از نسل ها و داللت اسناد تاريخى آن به 
يك فرهنگ ســرطانى در باورهاى امروزين نيز تبديل شده باشد، 
غافل از اينكه در جهان امروز صرفنظر از هر شــكل و ريختى از 
روابط بين كشــورهاى گوناگون، وليكن راه هاى ارتباط هوايى و 
دريايى و زمينى به واســطه وسايل سريع الســير آن آنقدر نزديك 
به هم هســت كه در شــرايط خيلى بحرانى با يك تعامل سياسى 
كوچك و گروكشــى هاى ايدئولوژيكى، چاره شود!! مزيد بر اين 
علت همان توليد و تأمين هاى فصلى در اقصاد عمومى كشــورمان 
اســت كه متمايل به كشــاورزى و دامدارى و در كنارش كندى 
ارتباط روزمره بين نقاط و شــهرهاى مختلف داخلى بود. چنانچه 
محصوالت كشــاورزى در هر فصل در منطقه خاصى از شمال و 
جنوب و شــرق و غرب كشور اســتحصال مى شد و به يك سنت 
قديمــى بين خانواده هاى ايرانى تبديل شــده بود كه مثال خوراك 
چندماه گندم، آرد، ســيب زمينى، حبوبات، پياز و فرآورده آن نظير 
ترشــيجات و انواع رشته ها و خشكبار و فرآورده دامى و ... را در 
طول فصل و ســال يكجا و براى يك بار تهيه كرده و در خانه هاى 
آن روزى كــه هر انبار حياط هاى بيرونــى و اندرونيش در قد و 
قواره يك واحد آپارتمان هاى امروزى بود، جاسازى و انبار كرده 
و در مقابل ســرما و گرما و حيوانات موذى حفظ نمايند. تا همين 
چند سال پيش كه فروشــنده هاى دوره گرد در كوچه و محل داد 
مى زدند، پياز باب خشــك و ســيب زمينى انبارى، توسط انبوهى 
از مشــتريان خانگى محاصره مى شــدند، اما امروزه ديگر همگان 
براين نكته واقف هســتند كه هــر محصول و فرآورده تازه اى در 
طول ســال و موقع نياز، در بازار و مغازه هاى محل فراوان است 
و هركــس هم به اندازه نياز حداكثر يك هفته و گنجايش يخچال 

و فريزر خود خريد مى كند.
با توجه به چنين دانســته ها و عينيت ها براى قشــرهاى هموطن 
اســت كه اغلب بر زبان ها جارى اســت «گذشــت آن زمان كه 

آن سان گذشت !».
واقعيت اين است كه امروزه هر كااليى را هم كه بشود بيشتر از نياز 
واقعى و مصرف متعارف روزانه يا ماهانه خريدارى كرد، بيشــتر از 
آن هم قابل نگهدارى نيست و تاريخ مصرفش اجازه نمى دهد و بايد 

به سطل زباله ريخته شود.

در راستاى اجراى طرح ملى توسعه مشاغل خانگى 
همدان انجام مى شود

برنامه ريزى ورود متقاضيان 
11 رشته مشاغل خانگى به بازار كار

 رئيس اداره اشتغال و هدايت نيروى كار اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى استان همدان با بيان اينكه براساس ظرفيت ها و فرصت هاى 
استان 2 رشته به رشــته هاى طرح ملى توسعه مشاغل خانگى استان 
همدان اضافه شــده است، گفت: 11 رشــته براى طرح ملى توسعه 
مشاغل خانگى در اســتان همدان برنامه ريزى شده تا مقدمات ورود 

متقاضيان به بازار كار فراهم شود.
اســماعيل قهرمانى در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به اينكه تاكنون 2

هزار و 177 متقاضى مشاغل خانگى در اين طرح ثبت نام كرده اند كه 
بيشترين ثبت نام مربوط به رشته خياطى بوده است، اظهار كرد: استقبال 
بانوان از طرح ملى توسعه مشاغل خانگى بيشتر بوده است، به طورى كه 

83 درصد از متقاضيان را بانوان به خود اختصاص داده اند.
رئيس اداره اشــتغال و هدايت نيروى كار اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى استان همدان با بيان اينكه دبيرخانه طرح ملى توسعه مشاغل 
خانگى در جهاددانشــگاهى استان داير است، تصريح كرد: طرح ملى 
توسعه مشاغل خانگى در 3 فاز اجرايى خواهد شد كه درحال حاضر 

فاز يك انجام شده و فاز دوم درحال اجراست.
وى با تأكيد بر اينكه در فاز يك اين طرح براســاس اسناد باالدستى و 
سياست هاى استان، فرصت ها و مزيت هاى استان شناسايى شده است، 
افزود: در فاز دوم توانمندسازى متقاضيان از طريق برگزارى دوره هاى 
آموزشى انجام مى شود كه دبيرخانه طرح ملى توسعه مشاغل خانگى 
از حدود 50 پيشــران دعوت كرده و درباره طرح ملى توسعه مشاغل 

خانگى مباحثى را مطرح كرده است.
رئيس اداره اشــتغال و هدايت نيروى كار اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى اســتان همدان با بيان اينكه 320 رشــته مشاغل خانگى در 
استان وجود دارد، يادآور شــد: در طرح ملى توسعه مشاغل خانگى 
براى 11 رشــته برنامه ريزى شــده اســت تا مقدمات ورود به بازار 

متقاضيان مشاغل خانگى فراهم شود.
وى با اشاره به اينكه هدف نهايى و مهم ترين بخش طرح ملى توسعه 
مشاغل خانگى اتصال به بازار است، گفت: توليدكننده مشاغل خانگى 
در اســتان همدان زياد است اما به دليل نبود شــناخت كافى از بازار 
نمى توانند محصوالت خود را بفروش برســانند كه هدف اصلى اين 
طرح اين اســت كه متقاضيان بتوانند وارد بازار شوند كه در اين راستا 
با برگزارى دوره هاى آموزشــى كارآفرينى و كسب وكار، توليد بهينه، 

بسته بندى مقدمات صادرات محصوالت ايجاد مى شود.
قهرمانى در پايان با بيان اينكه بيشترين فراوانى ثبت نام در رشته خياطى 
است، خاطرنشان كرد: كمترين متقاضى در رشته منبت كارى بوده كه 
39 متقاضى را به خود اختصاص داده است، همچنين بيشترين ميزان 

ثبت نام در شهرستان همدان بوده است.

93 واحد توليدى جديد به صنايع استان اضافه شد
 رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان از صدور پروانه بهره بردارى 
براى 93 واحد صنعتى جديد در استان خبر داد و گفت: در اين واحدها هزار و 972 نفر 

مشغول به كار شده اند.
حميدرضا متين در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: اين واحدها در سالجارى به چرخه توليد 

وارد شده و نقش ويژه اى در رونق اقتصادى و اشتغال استان دارند. 
وى خاطرنشان كرد: هزار و 251 ميليارد تومان براى اين واحدها سرمايه گذارى شده است 
كه بخش اعظمى توســط صاحبان صنايع و بخشى هم از محل پرداخت تسهيالت بانكى 

تأمين شده است. 
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بيان اينكه بيشتر اين واحدها در 
شهرســتان هاى همدان و بهار راه اندازى شده اســت، افزود: بيشترين صنايع تازه تأسيس 
در زمينه محصوالت كانى غيرفلزى، ابزار پزشــكى، اپتيكى و دقيق و كمترين ها در حوزه 

بازيافت هستند.
به گفته وى، صدور جواز تأسيس نخستين مرحله استقرار واحدهاى صنعتى است و پس 
از آن مجريان بايد به دنبال ساخت وساز و تهيه و نصب ماشين آالت باشند و سپس پروانه 

بهره بردارى براى آنها صادر مى شود. 
متين با بيان اينكه فرايند ساخت وســاز و راه اندازى خط توليد دســت كم يك سال طول 

مى كشــد، تصريح كرد: در اين مراحل مجريان طرح ها را تنها نگذاشــته و تا رســيدن به 
بهره بردارى آنها را مشاوره و پشتيبانى مى كنيم.

وى يــادآورى كــرد: تــا پايــان دى مــاه امســال هــزار و 300 فقــره جــواز تأســيس 
ــده  ــادر ش ــدان ص ــتان هم ــان در اس ــارد توم ــزار ميلي ــرمايه گذارى 7 ه ــا س ب

اســت.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان، گفت: رشد صنعتى همدان در طول 
عمر انقالب بى سابقه بوده و به جرأت مى توانيم اعا كنيم فراتر از اهداف تعيين شده در سال 

جهش توليد گام برداشته ايم.
هزار و 66 واحد صنعتى در استان همدان فعاليت دارند.

هشدار تعزيرات به فروشگاه هايى كه كنار كاالى اساسى جنس خود را مى فروشند

فروش اجبارى كاال ممنوع!
 در چنــد مــاه اخيــر از فــروش اجبــاري 
همــدان  فروشــگاه هاي  برخــي  در 
مشــاهدات  كــه  رســيده  گزارش هايــي 
ــز آن را  ــام ني ــگار همدان پي ــي خبرن ميدان
ــگاه ها  ــدادي از فروش ــد. تع ــد مي كن تأيي
كــه روغــن توزيــع مي كننــد خريــد اقــالم 
ــود  ــتريان خ ــه مش ــم ب ــروري را ه غيرض
اگــر  به طوري كــه  مي كننــد،  تحميــل 
ــد  ــن بخواه ــتري روغ ــداد بيش ــي تع كس
ــه  ــرد ك ــم بخ ــرى ه ــاى ديگ ــد كاله باي
ــه پيشــنهاد فروشــگاه دار تعييــن  معمــوال ب
مي شــود، تــا روغــن اضافــه دريافــت 
ــوع  ــه ممن ــت ك ــي اس ــن درحال ــد. اي كن
بــودن ايــن اقــدام از ســوي تعزيــرات 
ــدي  ــت. چن ــده اس ــالم ش ــي اع حكومت
پيــش نيــز رئيــس ســازمان صمــت اســتان 
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  همــدان 
روغــن  بــودن  كافــي  از  همدان پيــام، 
ــه  ــه روزان ــت ك ــر داد و گف ــدي خب تولي
برخــي  در  مصــرف  از  بيشــتر  مقــدار 
ــردم  ــا م ــود ام ــع مي ش ــگاه ها توزي فروش
ــه  ــد و بالفاصل ــكار دارن ــه احت ــادت ب ع
آنهــا را مي خرنــد و اگــر هماننــد گذشــته 
به صــورت عــادي خريــد كننــد هيــچ 

ــت.  ــد داش ــود نخواه ــودي وج كمب
اكنون بــا ادامه روند احتكار مردم و هيجان 
خريد، برخي فروشگاه ها سوءاستفاده كرده 
و فروش اجباري راه انداخته اند كه مديركل 
تعزيرات حكومتى اســتان همدان با هشدار 

به اصناف، فروشگاه ها و شركت هاى پخش 
در زمينه فروش اجبــارى كاال و خدمات، 
گفت: فروش اجبارى كاال در كنار كاالهاى 
اساسى ممنوع بوده و تعزيرات حكومتى با 

متخلفان برخورد مى كند.
بــه نقــل از روابــط عمومــى تعزيرات 
جودكى  داريوش  همدان،  استان  حكومتى 
بــا بيان اينكه با اســتناد به ماده 64 قانون 
نظام صنفى فروش اجبارى كاال يا خدمات 
عبارت اســت از فــروش اجبارى يك يا 
چند نوع كاال يا خدمــت به همراه كاال يا 
خدمت ديگر، اظهار كرد: در همين راستا 

گزارش هــا حاكى از آن اســت كه برخى 
مانند  اجناسى  فروش  كنار  در  فروشگاه ها 
روغــن، كاالهاى ديگرى نيــز به خريدار 
تحميل مى كننــد و در كنار خريد اجناس 
ديگر، روغن به مشــترى تحويل مى دهند 
كه اين عمل خالف قانون بوده و اجحاف 

در حق مصرف كننده است.
 مديركل تعزيرات حكومتى اســتان همدان 
تصريح كرد: فروش اجبارى كاال و خدمات 
ممنوع بوده و تعزيرات حكومتى با اصناف 
و شركت هاى پخشى كه مرتكب اين رفتار 
خــالف قانون شــوند، به شــدت برخورد 

مى كند.
جودكــى تأكيد كــرد: به مــردم اطمينان 
مى دهيم كــه همه كاالهاى اساســى مانند 
روغن در انبارهــا موجود بوده و هيچ گونه 
كمبــودى نداريم، بنابرايــن تقاضا داريم با 
توجه به ســرانه مصرف خود خريد كرده و 

از احتكار خانگى پرهيز كنند.
تلفن 32523442، تلفن گوياى 124 و سامانه 
 ١٢۴.ir.www ســازمان صنعــت، معدن 
و تجارت، ســامانه پيامكى 300000135 و 
تارنمــاى  t١٣۵.ir آماده دريافت گزارش ها 

و شكايات مردم است.

2 نماد جديد به 
فهرست عرضه اوليه 

اضافه شدند
 بر اســاس آخرين اخبار منتشــر شــده 
دربــاره ورود شــركت ها به بــورس، يك 
شركت پتروشــيمى و يك شركت دارويى، 
آرايشى، بهداشــتى خواهان عرضه اوليه در 

بورس شدند.
مديرعامل هلدينــگ خليج فارس از عرضه 
سهام پتروشــيمى اروند به عنوان بزرگ ترين 
توليدكننده پى وى سى جهان در بورس خبر 

داد.
ــى  ــر ربيع ــوز، جعف ــزارش تجارت ني ــه گ ب
ــهام  ــه س ــت عرض ــن وضعي ــاره آخري درب
ــگ  ــن هلدين ــه اي ــركت هاى زيرمجموع ش
ــر ورود  ــالم خب ــا اع ــرمايه ب ــازار س در ب

پتروشــيمى ارونــد بــه بــورس، گفــت: 
پيــش از ايــن هلدينــگ خليــج فــارس 
نظيــر  خــود  زيرمجموعــه  مجتمــع   4
ــى و  ــان، بوعل ــارس، تندگوي ــيمى پ پتروش
آريــا ساســول را در بــورس عرضــه كــرده 
ــيمى  ــهام پتروش ــى دارد س ــون آمادگ و اكن
ــال و  ــه يكــى از شــركت هاى فع ــد ك ارون
مؤثــر در صنعــت پتروشــيمى كشــور اســت 

ــود. ــه ش ــورس عرض در ب

همچنيــن شــركت دارويــى، آرايشــى و 
ــاد  ــا نم ــك ب ــا ت ــان كيمي ــتى آري بهداش
ــازار  ــاى ب ــت نرخ ه ــك» در فهرس «كيميات
درج  تهــران  بهــادار  اوراق  بــورس  دوم 
ــو و  ــگ، پاكش ــى گلرن ــروه صنعت ــد. گ ش
مديريــت كــوروش ســهامداران عمــده ايــن 
ــا  ــان كيمي ــركت آري ــتند. ش ــركت هس ش
ــى و  ــوالت آرايش ــده محص ــك توليدكنن ت
ــاى» در كشــور اســت. ــد «م بهداشــتى برن

 تلــگرام
استــخدامى

@bazarehamedan
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مسابقات فوتسال در سامن مالير برگزار شد
 يك دوره مسابقات فوتسال با نام جام فجر به مناسبت گراميداشت 
دهه مبارك فجر، در رده ســنى پيشكسوتان به همت هيأت فوتبال و 
همكارى مســئول نمايندگى اداره ورزش و جوانان بخش ســامن در 

سالن اميركبير اين شهر برگزار شد.
تيم هاى پيشكســوتان خزل، سامن و نهاوند در اين دوره از مسابقات 
شــركت داشــتند كه به مصاف هم رفتند و درنهايت تيم پيشكسوتان 
نهاوند با شكست حريفان خود عنوان قهرمانى اين دوره از مسابقات 

را ازآن خود كرد.

كسب مقام دوم جوانان 
در مسابقات پرش با اسب

 مسابقات پرش با اسب به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر و 
با عنوان «جام كارآفرين» در باشــگاه ورزشى سواركارى آزمون تهران 
برگزار شــد و اميرحسين احمدى ثابت با اســب فرح دونا سواركار 
همدانى در گروه ســنى جوانان موفق به كسب مقام دوم شد. در اين 
دوره از مســابقات ســواركاران همدانى در گروه هاى سنى نونهاالن 
با اعزام ثنا شوشــترى،گروه مالكين، اســب هاى ايرانى و گروه سنى 
بزرگســاالن با اعزام ميالد غالمى، محسن حداديان، مهدى صمدى و 

اميد يگانه شركت داشتند.

داوران بهارى 6 كيلومتر دويدند
 به مناسبت گراميداشت 22 بهمن ماه داوران و كمك داوران فوتبال 
شهرســتان بهار مسير 6 كيلومترى پليس راه بهار تا گلزار شهداى اين 
شــهر را دويدند.جمعى از داوران و كمك داوران فوتبال بهار از جمله 
محسن دوســتان؛ حامد رنجبر، بهروز عالمى به مناسبت گراميداشت 
پيروزى انقالب اســالمى و به پاس تجليل از مقام شامخ شهدا و زنده 
نگه داشتن نام و ياد اين عزيزان سفر كرده، مسير 6 كيلومترى پليس راه 

بهار تا گلزار شهداى همدان را دويدند.

مسابقات 4جانبه واليبال در فامنين
 به مناســبت گراميداشت دهه مبارك فجر مســابقات چهارجانبه 
واليبال بانوان در شهرستان فامنين برگزار شد.مسابقات 4جانبه واليبال 
بانوان با حضور 4 تيم در رده سنى بزرگساالن به مناسبت گراميداشت 
چهل و دوميــن ســالگرد پيروزى انقالب اســالمى بــا رعايت كامل 
پروتكل هاى بهداشتى در سالن امام على(ع) شهرستان فامنين به همت 

هيأت واليبال شهرستان برگزار شد.

دومين برد خانه بسكتبال نهاوند 
 تيم خانه بسكتبال نهاوند و آينده سازان اراك به مصاف هم رفتند كه 

خانه بسكتبال نهاوند با نتيجه 81 بر 54 پيروز ميدان شد.
در دومين روز مســابقات ليگ دسته دوم كشور به ميزبانى نهاوند تيم 
خانه بسكتبال نهاوند و آينده سازان اراك به مصاف هم رفتند كه خانه 

بسكتبال نهاوند با نتيجه 81 بر 54 پيروز ميدان شد.
در روز پپايانى مســابقات خانه بســكتبال نامى نو اصفهان به مصاف 
آينده ســازان اراك و شيل آوران گلستان با خانه بسكتبال نهاوند ديدار 

خواهند كرد.

باشگاه زرين فاتح فوتسال جام فجر
 اسدآباد شد

 باشگاه زرين قهرمان مسابقات فوتسال 4 جانبه جام فجر اسدآباد 
شد. مسابقات 4 جانبه فوتسال بين باشگاه هاى فاتح، 2 تيم از باشگاه 
زرين و باشــگاه ميثاق اسدآباد برگزار شد و در پايان به ترتيب باشگاه 
زرين، فاتح و ميثاق عناوين نخست تا سوم را به خود اختصاص دادند.

مهر همدان پيشتاز ليگ برتر استان شد

 هفته سوم رقابت هاى فوتبال ليگ برتر استان با انجام 4 بازى دنبال 
شد و تيم مهر همدان با غلبه بر حريف خود پيشتاز جدول رده بندى شد.

اين مســابقات به صورت مجتمع در ورزشگاه شهيد شمسى پور برگزار 
مى شــود. اين هفته ابتدا 2 تيم كوالك ســرخ تويسركان و علم و ادب 
همدان مقابل يكديگر صف آرايى كردند. كــوالك بدون امتياز در اين 
بازى فوتبال قابل قبولى را به نمايش گذاشــت و مقابل تيم علم و ادب 

شگفتى ساز شد.
در اين بازى ابتدا محمد عبدالمالكى در دقيقه 31 بازى كوالك را پيش 
انداخت و نيمه نخســت به رغم تالش 2 تيم با همين تك گل به پايان 

رسيد.
در نيمــه دوم تيم علم و ادب براى جبران گل خورده حمالتى را روى 
دروازه كوالك تدارك ديد اما اين تويســركانى ها بودند كه در دقيقه 75 
توســط عباس صالحى به گل دوم رسيدند. تيم علم و ادب براى فرار 
از شكســت تالش خود را دوچندان كرد و در دقيقه 78 بازى مصطفى 
صادقيان موفق شد كه يكى از گل ها را پاسخ دهد و سرانجام اين بازى 2 
بر يك به سود كوالك تويسركان پايان يافت تا اين تيم نخستين پيروزى 
خود را جشن بگيرد. در دومين بازى تيم ستاره سرخ ديگر تيم تويسركان 
خوش درخشــيد و موفق شد تيم مدعى و پرمهره شهداى باباعلى را با 
يك گل شكست دهد. بازى با برترى نسبى شهداى باباعلى بهار آغاز شد 
و 2 تيم فوتبال روان و متعادلى را به نمايش گذاشتند و در نيمه نخست 

بدون گل مساوى راهى رختكن شدند.
اما در نيمه دوم تيم تويسركانى ها بهتر عمل كردند و درنهايت در دقيقه 
86 بازى منصور جامه بزرگى دروازه شــهداى باباعلى را گشود تا اين 
هفته به كام تويســركانى ها باشــد. اين ديدار را حسين عارفى، احمد 

رضايتى و مجتبى مظاهرى قضاوت كردند.
در ديدار ســوم تيم فوتبال تاالر وحدت همدان مقابل پاســارگاد نوين 
نهاوند قرار گرفت، اين بازى را رحمان راستين، مرتضى فاطمى و على 
وزينى قضاوت كردند.تيم پاسارگاد به رغم محروميت چند بازيكن خود 
بازى را خوب آغاز كرد و در نيمه نخســت و در دقيقه 13 توسط على 
ذوالفقارى به گل برترى رســيد اما در نيمــه دوم موتور تاالر وحدت 
روشــن شــد و مجيد بيات مدافع پيش تاخته اين تيم در دقيقه 62 گل 
مساوى را براى تاالر به ثمر رساند و سرانجام در دقيقه 78 بازى جمال 
فتاحــى گل دوم و پيروزى بخش را براى تاالر وحدت به ثمر رســاند 
تا اين تيم از انتهــاى جدول فاصله بگيرد و به صف مدعيان بپيوندد.و 
ســرانجام در آخرين بازى تيم فوتبال مهــر همدان با ارائه فوتبالى زيبا 
موفق به شكست صنايع دستى اللجين پيشتاز رقابت ها شد. هنوز دقايقى 
از بازى نگذشته بود كه على  رضايتى مهاجم فرصت طلب و گلزن مهر 2 
بار در دقايق 4 و 9 موفق شد دروازه صنايع دستى اللجين را باز كند و 
اين شوك تيم اللجينى را به هم ريخت، تيم صنايع وقتى به خود آمد در 
دقيقه 32 موفق شــد يكى از گل ها را پاسخ دهد تا با اميدوارى بيشترى 
بازى را دنبال كند، اين گل را عليرضا شيرى به ثمر رساند.با گذشت 3 
هفته از رقابت ها تيم فوتبال مهر همدان با 7 امتياز صدرنشين است و تيم 

ستاره سرخ تويسركان نيز با 6 امتياز دوم است.

 تيم نونهاالن فاتح قهرمان مسابقات فوتبال 
6 جانبه جام فجر اسدآباد شد.

به مناسبت دهه مبارك فجر يك دوره مسابقات 
فوتبــال 6 جانبه نونهاالن به نــام جام فجر، با 
حضور 6 تيم فاتح اســدآباد، شــاهين صحنه، 
عقاب اسدآباد، شاهين همدان، ستارگان الوند 

همدان و اكباتــان همدان به صورت دوره اى و 
با 15 بازى به ميزبانى شهرستان اسدآباد برگزار 
شد. در پايان اين مسابقات تيم فاتح اسدآباد با 
4 برد و يك تساوى قهرمان شد، تيم ستارگان 
الوند همدان و اكباتان همدان نيز به ترتيب مقام 

دوم و سوم را ازآن خود كردند.

سرمربى پاس:
 مقابل مس شهربابك شايسته برد بوديم

 تيم فوتبال پاس مقابل مس شــهربابك شايســته برد بود اما هجمه هاى سنگين عليه 
داورى، چمن بى كيفيت مصنوعى و دورى مســافت باعث شد تا حريف از شكست در 

امان بماند.
ــان  ــازى دروازه ب ــازى گفــت: ثانيه هــاى آغازيــن ب ســرمربى پــاس همــدان پــس از ب
ــير  ــه اس ــا داور ك ــد ام ــا كوبي ــن م ــورت بازيك ــت به ص ــا مش ــهربابك ب ــس ش م
ــه يــك كارت زرد بســنده كــرد  ــود، فقــط ب فشــار جمعيــت حاضــر در ورزشــگاه ب

ــت. ــراج داش ــع اخ ــور قط ــه به ط ــن ضرب ــه اي درحالى ك
ــار داور  ــى خواســت نث ــر توهين ــان ه ــفانه ميزب ــرد: متأس ــار ك ــازاده اظه ــدى پاش مه
بــازى كــرد و حاشــيه ها بيشــتر از بــازى جلــب توجــه داشــت. در ايــن بــازى 2-3

موقعيــت مســلم گلزنــى را خلــق كرديــم و در مقابــل بــه تيــم ميزبــان هيــچ شانســى 
بــراى رســيدن بــه گل نداديــم و از عملكــرد شــاگردانم رضايــت دارم.

ــرار  ــى ق ــرد: به لحــاظ تاكتيكــى و هماهنگــى بازيكــن در ســطح خوب ــه ك وى اضاف
ــم  ــر خواهي ــر ظاه ــب بهت ــه مرات ــده ب ــاى آين ــع در بازى ه ــور قط ــم و به ط گرفته اي
شــد، امــا دغدغــه اصلــى مــا مشــكالت مالــى اســت كــه اميدواريــم مســئوالن اهتمــام 

ويــژه داشــته باشــند.

كارت پرسنلى به نام فاطمه مرادى، فرزند:عيسى، به شماره 
شناسنامه: 4031332823 و كد پرسنلى: 11859987، نيروى 

رسمى آموزش و پرورش سردرود مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام نازنين رسول پور، فرزند: احمدرضا، 
به شماره شناسنامه: 0021202036 و شماره دانشجويى: 

9512281024 ،رشته: حسابدارى از دانشگاه بوعلى سينا همدان 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مزايده فروش زمين نوبت اول 

روابط عمومى شهردارى اللجين 

مجوز  و  شهردارى ها  مالى  آيين نامه   13/ ماده  باستناد  اللجين  شهردارى 
شماره 2047/م/ش شوراى شهر اللجين در نظر دارد نسبت به فروش يك 
قطعه از زمين هاى خود اقدام نمايد. شركت كنندگان مى توانند با توجه به 
حساب  به  سپرده  واريزى  فيش  انضمام  به  را  خود  پيشنهاد  ذيل  شرايط 
سپرده  رقم  معادل  بانكى  نامه  ضمانت  يا  شماره 0106885349009  سيباز 
با اعتبار سه ماهه در پاكت در بسته و الك و مهر شده تا چهارشنبه مورخه 

99/12/06 به دبيرخانه شهردارى تحويل و رسيد اخذ نمايند.
شرايط:

* قيمت پايه كارشناسى به شرح ذيل مى باشد.
* شهردارى در يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

* كليه هزينه هاى آگهى، كارشناسى و غيره كه در اثر مزايدات حادث گردد 
به عهده برنده مزايده خواهد بود.

* به پيشنهاداتى كه فاقد سپرده، مشروط، مخدوش يا بعد از مهلت مقرر 
واصل گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

يا  كتبى  اعالم  از  پس  هفته  يك  مدت  ظرف  است  موظف  مزايده  برنده   *
تلفنى شهردارى جهت واريز مبلغ كل بهاى ملك مورد نظر به صورت نقد 

به حساب شهردارى مراجعه در غير اين صورت سپرده شركت در مزايده به 
نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

* سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهردارى ضبط خواهد 
و  بازگشايى  مورخ 1399/12/09  در  شنبه  روز  در  واصله  پيشنهادات  شد. 

قرائت خواهد شد.
حاصل  تماس  شماره 34522061-2(081)  با  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت 

نمائيد.

نوبت اول: 99/11/26
نوبت دوم: 99/12/02
(م الف 537)

قيمت پايه بر حسب متراژ مبلغ سپرده زمين مورد نظر رديف
هر مترمربع 

يك قطعه زمين در 1
راه قديم دستجرد

 288/000/000
ريال

30/000/000 ريال192 مترمربع

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 1313 هيأت پنجم موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى بيرامعلى چراغى فرزند حاجعلى به شماره 
شناسنامه 9046 صادره از اللجين در يك دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى به مساحت 48911/42 مترمربع قسمتي از پالك باقيمانده يك فرعى از 152 
اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى دستجرد خريدارى از مالك 
رسمى دانشگاه بوعلى سينا همدان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 504)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/26
هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 1309 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم پروين روحى فرزند نوبت على به شماره شناسنامه 
32 صادره از بهار در يك دانگ مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى  به 
مساحت 48911/42 مترمربع قســمتي از پالك باقيمانده يك فرعى از 152 اصلى 
واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى دستجرد خريدارى از مالك رسمى 
دانشــگاه بوعلى سينا همدان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 507)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/26
هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 1306 هيأت پنجم موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا قاسمى منعم فرزند خسرو به شماره 
شناســنامه 2058 صادره از بهار در يك دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى به مســاحت 40385/07 مترمربع قسمتي از پالك باقيمانده يك فرعى از 
152 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى دســتجرد خريدارى از 
مالك رسمى دانشگاه بوعلى سينا همدان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 510)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/26
هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 1303 هيأت پنجم موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى بيرامعلى چراغى فرزند حاجعلى به شماره 
شناسنامه 9046 صادره از اللجين در يك دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى به مســاحت 40385/07 مترمربع قسمتي از پالك باقيمانده يك فرعى از 
152 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار اراضى دســتجرد خريدارى از 
مالك رسمى دانشگاه بوعلى سينا همدان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 513)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/26
هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

 دو تيــم فوتبــال شــهردارى و پــاس 
نمايندگان اســتان در ليگ دسته دوم كشور با 
كســب يك پيروزى و يك تساوى به صف 

مدعيان پيوستند.
هفته هشتم رقابت هاى فوتبال ليگ دسته دوم 
قهرمانى باشگاه هاى كشور با انجام 14 بازى 

در شهرهاى مختلف دنبال شد.
در اين هفته تيم فوتبال شهردارى همدان در 
كامياران بود. شــاگردان  خانه ميزبان آواالن 
رضا طالئى منش براى آنكه از غافله مدعيان 
عقب نمانند به كســب پيروزى در اين ديدار 
نخســت نياز داشتند و شــهردارى با تركيبى 

تهاجمى قدم به ميدان گذاشت. 
ســرمربى شهردارى در اين ديدار براى عقب 
نيفتادن از كورس مدعيان محكوم به پيروزى 
بــود به همين دليل با 3 مهاجــم وارد ميدان 
شــد و ميثم زمانى، اميرحسين سورى و امير 
ابراهيم بيگى را در رأس خط حمله قرار داد.

تيم فوتبال شــهردارى همــدان از دقيقه يك 
مســابقه توپ و ميدان را در اختيار داشــت 
تا اينكه در دقيقه 13 درحالى كه اميرحســين 
پورقاســمى با ارســال زيباى پيمان حشمتى 
در موقعيت تك به تك قرار داشــت توســط 
دروازه بان تيم آواالن كامياران با خطا متوقف 
شد و داور نقطه پنالتى را نشان داد. اين پنالتى 
را ميثم زمانى به بيرون زد تا آه نيمكت نشينان 

شهردارى برآيد.
 اما باز هم شهرداريچى ها دست از حمالت 
متعدد خــود برنداشــتند و در دقيقه 17 با 
ارســال زيباى پيمان حشمتى بر روى يك 
ضربه كاشــته توسط ساسان جعفرى به گل 
رســيدند و درحالى كه داور وسط ميدان را 
نشــان داد و بازيكنان براى آغــاز دوباره 
مسابقه رفته بودند با فشار كادر فنى آواالن 
كاميــاران، داور خط اين گل را با سيســتم 
وار ابداعــى و مشــورتى در ميانــه ميدان 

مردود اعالم كرد.
كادر فنــى تيم فوتبــال آواالن كامياران با هر 
خطا و سوت داور به كنار زمين مى ريختند و 
جو بازى را خراب مى كردند. اين تيم به لحاظ 
فنى چيزى نداشــت و فقط به دنبال زيرتوپ 

زدن و جوسازى بودند.
حمالت متعدد تيم فوتبال شهردارى همدان 
يكــى پس از ديگرى با بدشانســى تبديل به 
گل نشدند و در جدى ترين صحنه ضربه سر 
زيباى حسين كاظمى با ارسال پيمان حشمتى 

به تيرك دروازه برخورد كرد.
امــا درنهايــت در وقت هــاى اضافــه نيمه 

نخســت اميرحسين سورى 
بــا يك چيپ زيبــا دروازه 
كاميارانى هــا را بــاز كرد تا 
نيمــه اول بــا نتيجه يك بر 
شــهردارى  ســود  به  صفر 

همدان به پايان برسد.
در نيمه دوم باز هم اين تيم 
فوتبال شهردارى همدان بود 
حريف  را به  خود  بازى  كه 
ديكته كــرد و در دقيقه 58
ارسال كاشته پيمان حشمتى 
را اميرحســين پورقاســمى 

تبديل به گل كرد.
پس از اين گل شهردارچى ها 
گل هــاى  مى توانســتند 
بيشــترى به ثمر برسانند كه 
موقعيت ها  اين  بدشانسى  با 

يكى پس از ديگرى از دست رفت.
در اين نيمــه فريدون فاتحى ســرمربى تيم 
فوتبــال آواالن كامياران با كارت قرمز به دليل 

توهين به داور از بازى اخراج شد.
درنهايــت اين ديدار با بــازى روان و زيباى 
شــاگردان رضاى طاليى منش با نتيجه 2 بر 

صفر به پايان رسيد.
شهردارى با اين پيروزى شيرين 15 امتيازى 

شد و در يك قدمى صدر جدول ايستاد.
در ســاير ديدارهاى اين گــروه اميد گناوه 
خود  ميهمان  مقابــل  رقابت ها  صدرنشــين 
محتشــم تبريز 2 بــر 2 متوقف شــد. علم 
و ادب تبريــز به دليــل حاضر نشــدن تيم 

ايران جــوان بوشــهر در 
برنده  صفر  بــر   3 تبريز 
اعالم شــد. شــهردارى 
اســپاد  تيم  بندرعبــاس 
تهــران را با 2 گل بدرقه 
كرد. ويستا توربين تهران 
در اهــواز كار بزرگــى 
انجام داد و بــا نتيجه 4
بر يك فوالد نوين اهواز 
بــه  و  داد  شكســت  را 
صدر جدول صعود كرد. 
با  نيز  اهواز  حفارى  ملى 
رشت  سپيدرود  گل  يك 
را مغلوب ســاخت و به 
صدر جدول نزديك شد 
نوين  مس  درنهايــت  و 
كرمــان نيز بــا يك گل 
موفق به شكست نفت و گاز گچساران شد.

در پايان هفته هشــتم در گروه نخست 2 تيم 
ويســتا توربين تهران و ملــى حفارى اهواز 
با 16 امتياز صدرنشــين و تيــم اميد گناوه و 
شــهردارى همدان با 15 امتيــاز در تعقيب 
صدرنشــينان هستند. محتشــم تبريز نيز با 4

امتياز در انتهاى جدول قرار دارد.
در گروه دوم تيم فوتبــال پاس ميهمان مس 
شهربابك بود و در اين بازى 6 امتيازى پاس 
بــدون گل متوقف و يك امتياز حســاس از 

شهر بابك به ارمغان آورد.
پاسى ها كه با مشكالت ريز و درشتى روبه رو 
هستند چند روز پيش از بازى اعتصاب كردند 

و مديرعامل باشــگاه تمرين را تعطيل كرد و 
حتى اعزام پــاس به شــهربابك در هاله اى 
از ابهام قرار داشــت اما با ورود شــاهرخى 
اســتاندار همدان، راهى شهربابك شدند و با 
اين شــرايط پاس توانست از تيم مدعى مس 

يك امتياز شيرين كسب كند.
اســتاندار قول داده تا با تشــكيل جلسه اى 
فورى مشكالت پاس را بررسى و براى حل 

آن اقدام كنند.
در ديگــر ديدارهاى اين گروه عقاب تهران 
با يك گل ســردار بوكان را شكســت داد، 
نفت اميديه با 3 گل بر شــهردارى بم فائق 
آمد تا با اقتدار در صدر جدول قرار بگيرد. 
ميالد تهران با 2 گل بازى را به شــهردارى 
ماهشــهر واگذار كرد و 2 تيم شهيد قندى 
يزد و اتــرك بجنورد نيز با تســاوى 2 بر 
2 امتيازات را تقســيم كردند. 2 تيم نيروى 
زمينى تهران و شهداى بابلسر هم بدون گل 
مســاوى كردند و در آخرين بازى شاهين 
بندرعامرى با 3 گل تيم شــمس آذر قزوين 

را مغلوب كرد.
پس از هفته هشــتم در گروه دوم تيم نفت 
اميديــه بــا 20 امتياز با اقتدار صدرنشــين 
اســت و تيم مس شــهربابك با 16 امتياز 
و نيــروى زمينى با 13 امتياز دوم و ســوم 
هســتند و شــاهين بندرعامرى با 12 امتياز 
چهارم اســت و 5 تيم پاس همدان، عقاب 
تهران، شــهردارى ماه شهر، اترك بجنورد و 
شهداى بابلسر نيز با 11 امتياز در رده پنجم 

قرار دارند.

در ليگ دسته دوم فوتبال كشور 

شهردارى و پاس به صف مدعيان پيوستند

مسابقات فوتبال 6 جانبه در اسدآباد

پاسى ها كه با مشكالت ريز و 
درشتى روبه رو هستند چند روز 
كردند  اعتصاب  بازى  از  پيش 
و مديرعامل باشــگاه تمرين 
را تعطيل كــرد و حتى اعزام 
پاس به شهربابك در هاله اى 
از ابهام قرار داشت كه با ورود 
همدان،  اســتاندار  شاهرخى 
راهى شهربابك شدند و با اين 
تيم  از  توانست  پاس  شرايط 
مدعى مس يك امتياز شيرين 

كسب كند
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قطعات  بخواهيــم  اگــر 
مختلفــى از پازل حكمت 
مشرقى ابن سينا را درنظر 
بگيريم اين گونه نيست كه 
مفقود  قطعات  اين  تمامى 
شــده باشــد و با كمك 
قطعات موجــود و تجربه 
سهروردى  مثل  حكيمانى 
و آنچــه بر جــاى مانده 
كليت  مى تــوان  اســت، 
ابن سينا  مشرقى  حكمت 

را درك كرد

ابن ســينا هــم در تبيين 
مباحث ارســطو و هم در 
توســعه آنها و نوآورى در 
اين زمينه يد طواليى دارد، 
نه فقط در منطق ارسطويى 
ارسطويى  فلسفه  در  بلكه 
هم بزرگ ترين فيلســوف 
تاريخ  طول  در  ارسطويى 
بوده و فلسفه شرق و غرب 

مديون ابن سينا است

گزارش 

گردشگري

تور موتورسوارى به مقصد كربال پس از 
پايان كرونا برگزار مى شود

 رئيس كلوپ موتورسواران كانون جهانگردى و اتومبيل رانى وزارت 
ميراث فرهنگى و گردشــگرى از برگزارى پنجمين تور موتورسيكلت 
به مناسبت پيروزى انقالب اسالمى خبر داد و گفت: تور موتورسوارى به 

مقصد كربال پس از پايان كرونا برگزار مى شود.
ســعيد باقرى با اعالم اينكه اين تور با همــكارى و همراهى مجموعه 
سپاه پاسداران تهران (محمد رســول ا...) و زيرنظر كانون جهانگردى و 
اتومبيلرانى كشور از مبدآ ميدان سپاه تا ميدان آزادى به صورت گروهى و 
متحدالشكل برگزار شد، گفت: همزمان با چهل ودومين سالگرد پيروزى 
انقالب اســالمى در روز 22بهمن 1399 پنجمين تور رسمى خود را با 

تعداد 260 موتور پالك ملى و 42 موتور سنگين برگزار كردند.
وى گفــت: با توجه به برگزارى چندين تــور موفق، درنظر داريم پس 
از پايــان همه گيرى ويروس كرونا، نخســتين تور رســمى بين المللى 
موتورســوارى كشــور را به مقصد كربالى معلى برگزار كنيم و پس از 
آن به ديگر كشور ها نيز سفر خواهيم كرد كه قطعا به توسعه گردشگرى 

كشور كمك مى كند.
باقرى با بيان اينكه برگزارى اين گونه تورها تحت نظارت و مجوز پليس 
راهور انجام مى شود، گفت: بسيارى از جوانان با حضور در اين تورهاى 
موتورسيكلت، مى توانند با رعايت كامل مقررات تجربه ورزش مفرح و 

پرانرژى را داشته باشند.
اجراى تور موتورســواران كشــور در ايام خاص(مناســبت هاى ملى 
و مذهبــى) هماننــد برگزارى نخســتين تور در ســالگرد ارتحال امام 
خمينى(ره) همچنين سالروز شهادت شهيدحاج قاسم سليمانى به منظور 
زنده نگه داشتن نام و ياد آنها و همچنين ادامه راه آنان و حفظ ارزش هاى 

امام و انقالب در بين جوانان است.

صدور هنركارت براى 757 هنرمند
 نويسنده و روزنامه نگار همدانى

 مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان همدان از صدور 757 
هنركارت براى هنرمندان، نويسندگان و روزنامه نگاران همدانى خبر داد.

به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان 
همــدان، احمدرضا احســانى با بيان اينكه صدور و ارســال هنركارت 
به صورت مرحله اى درحال انجام اســت، گفت: تاكنون 6 مرحله از اين 
روند اجرا شده كه در 3 مرحله آن، كارت برخى از اعضاى استان همدان 

ارسال شده است.
وى با بيان اينكه كارت هاى صادرشده به تدريج توزيع مى شوند، گفت: 

اعضا پس از فعال سازى مى توانند از خدمات كارت استفاده كنند.
احســانى خاطرنشــان كرد: براى اين كار الزم اســت پس از دريافت 
هنركارت، شماره كارت خود را از طريق تلفن همراه اعالم شده در زمان 
ثبت نام به شــماره 500028190 ارسال نماييد. مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان همدان تصريح كرد: هنرمندانى كه تاكنون در بانك آينده 
حساب نداشــته اند و كمك هزينه ايام كرونا خود را دريافت نكرده اند، 
پيش از ارسال پيامك فعال ســازى، جهت احراز هويت به شعب بانك 

عامل مراجعه نمايند.

خانواده هاى معظم ايثارگران
 الگوهاى صبر و استقامت هستند

 سرپرســت بنياد شــهيد و امور ايثارگران استان همدان معتقد است 
دغدغه مندى و تكليف مدارى ايثارگران در حفظ دســتاوردهاى انقالب 

اسالمى و پشتيبانى از واليت فقيه مثال زدنى و ستودنى است.
به گزارش ايسنا، احمد عباســيه بزرگى در ديدار با «حسين طاهرى» 
جانبــاز 70 درصد ضمن تبريك ايام چهل ودومين ســالگرد پيروزى 
انقالب اســالمى و همچنين عرض تبريك ســالروز والدت حضرت 
امام محمد باقر(ع) توضيح داد: دهه مبارك فجر، پاسداشت روزهاى 
پرافتخار بهارى اســت كه در سايه رشــادت ها و استقامت اين ملت 
و خون پاك شــهيدانش امروز تبديل به درخت تناور نظام جمهورى 

اسالمى ايران شده است.
سرپرســت بنياد شهيد و امور ايثارگران اســتان همدان خانواده هاى 
معظم شــهدا، جانبــازان و ايثارگران را الگوهــاى تمام نماى صبر و 
اســتقامت توصيف كرد و گفت: دغدغه منــدى و تكليف مدارى اين 
عزيزان در حفظ دســتاوردهاى انقالب اسالمى و پشتيبانى از واليت 
فقيه مثال زدنى و ســتودنى اســت. عباســيه بزرگى از اقدام جهادى 
اوحدى رئيس بنياد شــهيد و امور ايثارگران كه براى رفع مشكالت 
جامعه ايثارگرى و توســعه فرهنگ ايثار و شــهادت در كشــور قدم 

برداشته اند، قدردانى كرد.
«حاج حســين طاهرى» جانباز 70 درصد متولد 1346 ســال 1361 در 
منطقه حاج عمران و سال 1362 در منطقه مهران دچار مجروحيت و به 

مقام جانبازى نائل شد.

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى:سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
محبت آتشى در جانم افروخت                                كه تا دامان محشر بايدم سوخت
عجب پيراهنى بهرم بريدى                                          كه خياط اجل ميبايدش دوخت
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■ حديث:
امام باقر(ع):

رحمت خدا بر آن كس كه ميان دو تن از دوستان ما الفت افكَند. اى گروه مؤمنان! با هم الفت 
بگيريد و با يكديگر مهربان باشيد.   

الكافي : ج 2 ص 345 ح 6

فناوري

توليد آمبوالنس هاى هيدروژنى 
تا پيش از پايان 2021

 يك شــركت تجارى از توليد آمبوالنس هاى هيدروژن سوز براى 
اســتفاده در لندن تا پيش از پايان ســال 2021 خبر داده است. ميزان 
آاليندگى اين آمبوالنس ها صفر اســت.به گزارش مهر، پس از توليد 
نمونه اوليه اين آمبوالنس ها انتظار مى رود براى ساخت تعداد بيشترى 
از آنها در سال 2022 اقدام شود.آمبوالنس يادشده كه توسط شركت 
ULEMCo توليد خواهد شــد و ZERRO نــام دارد و بودجه 
توليد آن توسط كارگروهى كه وابسته به دولت انگليس است، تأمين 
خواهد شد. اين آمبوالنس داراى يك بسته باترى 92 كيلووات ساعتى 
بوده و يك مخزن ســوخت هيدروژن نيز براى آن درنظر گرفته شده 
است. ظرفيت ذخيره سازى گاز هيدروژن اين مخزن 8 كيلوگرم است.

انگشتر هوشمند بدن انسان را به
 باترى زيستى تبديل مى كند

 گجت پوشــيدنى جديدى ابداع شــده است كه مى تواند گرماى 
بدن انســان را به برق تبديل و از آن براى شــارژ خود استفاده كند. 
به گزارش ديلى ميل، يك گجت پوشــيدنى ابداع شده است كه بدن 

انسان را به يك باترى زيستى تبديل مى كند.
اين گجت انعطاف پذير مانند انگشترى روى انگشت، به پوست دست 
مى چسبد و گرماى طبيعى بدن انسان را به الكتريسيته تبديل مى كند.

محققان دانشــگاه كلورادو توانســته اند با كمــك اين گجت از يك 
سانتيمتر مكعب پوست انسان حدود يك ولت انرژى توليد كنند. آنها 
تصميم دارند در آينده اين فناورى را به شــكل يك دستبند ورزشى 

توسعه دهند كه هنگام حركت فرد، انرژى خود را تأمين مى كند.

گوشى جديد شيائومى با نمايشگرى
 در پشت قاب اصلى

 شركت شيائومى به زودى گوشــى ديگرى به نام مى 11 اولترا را 
روانــه بازار مى كند كه يكــى از ويژگى هاى منحصر به فرد اين تلفن 

همراه نصب يك نمايشگر كوچك در پشت قاب است.
به گزارش ايســنا، نمايشــگر كوچك اين گوشى جديد يك اينچى 
اســت و در كنار دوربين هاى پشتى گوشــى قرار دارد. ممكن است 
اين نمايشــگر كوچك با هدف تســهيل دسترسى به برخى برنامه ها 
طراحى شــده باشد.از جمله ديگر قابليت هاى اين گوشى مى توان به 
شارژ سريع بى سيم 67 واتى، نمايشگر 6/8 اينچى و OLED خميده 
با نرخ تازه ســازى صفحه 120 هرتز، باتــرى 5 هزار ميلى آمپرى و 

مقاومت قابل توجه در برابر آب و گرد و خاك مى توان اشاره كرد.

سطوح مسى ويروس كرونا را مى كشد
 سازمان حفاظت از محيط زيست آمريكا با توجه به تحقيقى جديد 
اعالم كرد ســطوحى از جنس آلياژهاى ميكروبيال مســى مى توانند 

ويروس كرونا را در 2 ساعت از بين ببرند.
به گزارش تلگراف، ســازمان حفاظت از محيط زيست آمريكا اعالم 

كرد سطوح مسى در 2 ساعت كوويد-19 را از بين مى برند.
اين ســازمان اعالم كرد: با ايجاد آلياژهــاى خاصى از مس مى توان 
در مقابــل اين بيمارى مقاومتى طوالنى مدت ايجاد كرد. ســطوحى 
مانند دستگيره هاى در و نرده ها را مى توان با استفاده از آلياژهاى آنتى 

ميكروبيال مس ساخت. 
عالوه بر آن مى توان از اين فلز در فرايندهاى استاندارد كنترل عفونت 

استفاده كرد.

تشخيص كرونا در 2 ساعت 
با نمونه بزاق ممكن شد

 محققان براى تشخيص ابتال به كوويد-19 يك تست سريع ابداع 
كرده اند كه به جاى مخاط بينى، از نمونه بزاق استفاده مى كند و نتيجه 
آن طى 2 ســاعت مشخص مى شــود. به گزارش مهر، محققان يك 
تســت تشخيص كوويد-19 دومرحله اى ابداع كرده اند كه با استفاده 
از بزاق دهان مى تواند ابتالى فرد به بيمارى را شناسايى كند. محققان 
انســتيتو «ولكام سانگر»اين تست را ابداع كرده اند كه «اينسايت»  نام 
دارد و معتقدنــد اين طرح اوليه را مى توان به آســانى ارتقا داد و البته 
اســتفاده از آن نسبت به سيستم هاى سواب بينى آسان تر است. ميزان 
دقت اين فرايند مشابه تست هاى آزمايشگاهى از سواب بينى است كه 

استانداردى ايده آل براى شناسايى ابتال به بيمارى به حساب مى آيد.

آناهيد خزير »
مجموعــه  از  نشســت  دوميــن   
درس گفتارهايــى دربــاره بوعلى ســينا با 
همكارى بنياد علمى و فرهنگى بوعلى سينا 
با سخنرانى انشــاءا... رحمتى با عنوان «ابن 
ســينا و تمثيل عرفانى» به صورت مجازى 

برگزار شد. 
رحمتى ســخنانش را اين چنين آغاز كرد و 
گفت: براى فهم انديشه و فلسفه حقيقى ابن 
سينا، نيازمند اين هستيم كه توجه جدى ترى 
به اين بخش از آثار او داشــته باشيم. فلسفه 
حقيقى ابن ســينا چيست و ابن سينا به لحاظ 
طبقه بنــدى در ميان حكمــا چه جايگاهى 
دارد؟ منظور از تمثيل هاى عرفانى ابن ســينا 
3 حكايتى اســت كه در نوشته هاى او آمده 
است. نخست رساله الطير كه به زبان عربى 
نوشته شده است. دوم رساله حى بن يقظان 
و سومى هم حكايت سالمان و ابسال است 
كه خود اين حكايت را ابن ســينا نياورده اما 
در كتاب اشارات، اشاره هاى معنادارى به اين 
حكايت مى كند و به خواننده متذكر مى شود 
كه اگر مى خواهى مرتبه خودت را در عرفان 
بدانى، بدان كه سالمان رمز تو و ابسال رمز 
مرتبه تو در عرفان اســت و هر محققى در 
اين كتــاب تأمل كند به اين فكر مى رود كه 
ماجراى سالمان و ابسال چيست؟ شارحى 
مانند خواجه نصيرالدين طوسى سعى كرده 
كه اين حكايت را بازيابى كند و 2 تقرير از 
اين حكايت مى آورد و به رمزگشــايى اينها 
مبادرت مى ورزد و نشان مى دهد كه مقصود 

ابن سينا از اشاره به اين حكايت چيست؟
 رساله هاى تمثيلى ابن سينا 

بسيار اهميت دارد
هانرى كربــن كتابى با عنوان ابن ســينا و 
تمثيــل عرفانى نوشــته و هدفش بازيابى 
و بازخوانــى حكمت مشــرقى ابن ســينا 
اســت. عمده توجه و اتكاى وى بر همين 
رساله هاى تمثيلى ابن سينا است. رساله هاى 
تمثيلى ابن سينا براى تقرير حكمت مشرقى 
او بســيار اهميت دارد. وقتى بر رساله هاى 
تمثيلى ابن سينا و حكمت مشرقى او تأكيد 
مى شود هدف اين نيست كه از قدر فلسفه 
مشــائى ابن ســينا كاسته شــود و اهميت 
او در مقــام يــك منطق دان و فيلســوف 
بــزرگ و متفكر ارســطويى ناديده گرفته 
شــود. ابن ســينا در عرصه منطق يكى از 
بزرگ ترين منطق دان ها در سنت ارسطويى 
است. «نيكالس رشر» متخصص در منطق 
ارســطو در عبارتى به جايگاه ابن سينا در 
ميان شــارحان منطق ارسطو اشاره مى كند 
و مى گويــد: «ابن ســينا در تاريخ منطق 
نخستين كسى است كه در تحليل خود از 
قضاياى فصلى و شــرطى كميت و كيفيت 
اين قضايا را به تفصيل شــرح داده است.» 
ابن سينا كوشيده اســت كه منطق استنتاج 
قياس هاى اقترانى شرطى متصله و منفصله 

را تبيين كند.
ابن ســينا هم در تبيين مباحث ارسطو و هم 
در توســعه آنها و نوآورى در اين زمينه يد 
طواليى دارد، نه فقط در منطق ارســطويى 

بلكه در فلسفه ارســطويى هم بزرگ ترين 
فيلسوف ارســطويى در طول تاريخ بوده و 
فلسفه شرق و غرب مديون ابن سينا است. 
در شــرق و در جهان اســالم به وى لقب 
شــيخ الرئيس داده اند كه يك وجه به اعتبار 
همين رياســت او بر مشــائيان است و در 
غرب هم ابن ســينا به خوبى شــناخته شده 
است. وقتى فيلســوفان و الهى دانان قرون 
وســطى به دنبال تقرير و فهــم عقالنى از 
مسيحيت بودند تفكر ابن سينا به آنها كمك 
كرد. نظريه عقول ابن سينا را مى توان تقرير 
فرشته شناســى در سنت اسالمى و در اديان 
ابراهيمى دانســت زيرا نظريه فرشته شناسى 
ابن ســينا مى توانســت رقيب جدى براى 

حاكميت كليسا باشد. 
اگر شخصيت ابن سينا را به اين محدود كنيم 
كه او فيلسوفى اســت كه در قامت فلسفه 
مشــائى مى توان انديشه وى را خالصه كرد 
در حق او جفا كرده ايم. راهى كه ابن ســينا 
آغاز كــرده و آنچه پس از ابن ســينا ما در 
عرصه تاريخ فلسفه شاهد آن هستيم، چيزى 
است كه خود ارسطو تصورى از آن نداشته 
است و مى توان گفت حتى به انديشه ارسطو 
خطور نكرده است و ابن سينا در جاهايى به 
اين موضوع اشاره مى كند. ابن سينا كتابى با 
نام «كتاب االنصاف» داشــته كه از ميان رفته 
اســت. بخشــى از كتاب االنصاف با عنوان 
منطق المشــرقيين تبيين شده و بخش هايى 
از منطق المشرقيين ابن سينا باقى مانده است. 
ابن سينا در مقدمه توضيح مى دهد كه من اگر 
به شيوه مشائيان ســلوك كرده ام و بخشى 
از آثارم را به اين شــيوه نوشته ام بدين معنا 
نيست كه فلسفه حقيقى من اين است، بلكه 
در ميان انديشه هاى موجود در زمانه خودم 
هيچ كدام را عارى از نقص نمى دانم و نسبت 
به همه آنها اشكاالتى دارم اما كم اشكال ترين 
اين مكاتب مكتب مشائى و پيروان ارسطو 
اســت و من با اين ديد كتاب هاى فلسفى 

خودم را تأليف كرده ام.
ابن ســينا به نوعى راهبرد خود به فلسفه را 
توضيح مى دهد و صحبت از 2 حكم مى كند. 
آن چيزى كه مى توانســت بيانگر حكم دوم 
ابن سينا باشد طبق آنچه به دست ما رسيده 
اين اســت كه ابن سينا اين حكم را در قالب 

كتاب االنصاف انجام داده 
مشتمل  كتاب  اين  است، 
بر 20 هــزار مقاله در 20 
جلد بوده اســت، ادعاى 
ابن ســينا اين بوده كه من 
در اين كتاب مشــكالت 
مختلف  فيلسوفان  آثار  و 
را به عيار فلســفه خودم 
ســنجيده ام و از آن بــه 
حكمت مشــرقيين تعبير 
مى تواند  مشرق  مى كنند. 
معناى جغرافيايى و معناى 
حقيقى هم داشته باشد كه 
ما از آن مــراد مى كنيم و 
هم معناى رمزى و تمثيلى 
از  منظور  كه  باشد  داشته 

مشرق، مشرق جان و وجود و هستى است 
كه به اين معنا خوانش آن با لفظ مشــرقيين 
هيچ اشــكالى ندارد. مشرق ابن سينا در نزد 
ســهروردى ديده مى شــود و معناى رمزى 

دارد.
 اثولوجياى ارسطو 

مورد توجه ابن سينا قرار گرفت
آنچه را كه در كتاب االنصاف، ابن سينا تأليف 
كرده بــود و اين ترجمــان تعبير حكمت 
مشرقى او مى توانســت باشد در اثر حمله 
ســلطان مسعود غزنوى به اصفهان كه خانه 
ابن ســينا نيز به يغما رفت نابود شد و فقط 
بخش هايــى از آن باقى ماند. بخش هايى از 
تعليقات ابن ســينا و اثولوجياى منسوب به 
ارســطو باقى مانده و بخشى از شرح كتاب 
مابعدالطبيعه ارســطو و تعليقاتى بر كتاب 
نفس ارسطو و همچنين دفترهايى كه به نام 
حكمت مشرقيين شناخته مى شوند. اثولوجيا 
مورد توجه ابن ســينا قرار گرفته اســت و 
شــرحى كه بر اين اثر نوشــته مهم است. 
اثولوجيــا را نمى توان حكمت ارســطويى 
دانســت. اثولوجيا ترجمه عربــى آزادى از 
تاســوعات افلوطين است و ميان ارسطو و 
افلوطين فاصله زيادى وجود دارد. افلوطين 
يك متفكــر افالطونى اســت و نگرش او 
نوافالطونى است و در مقابل انديشه ارسطو 

قرار مى گيرد.
در عالم اســالم گمان مى شد كه اين كتاب 
نوشته ارسطو اســت و با آثار ديگر ارسطو 
همخوانى ندارد. اين كتاب در ميان فيلسوفان 
ما از ابن سينا تا فيلسوفان بعدى اثولوجياى 
منسوب به ارسطو كتاب بالينى فيلسوفان ما 
بوده و تأثير آن را در انديشه شخصيت هاى 
مختلفى مثل سهروردى، ميرداماد و مالصدرا 
مى بينيم. توجه ابن سينا به اثولوجياى افلوطين 
و آوردن اين مبحث در ذيل كتاب االنصاف 
گوياى نگرش اشراقى و مشرقى در انديشه 
ابن سينا است. اما منبع اصلى ابن سينا امروز 
در اختيار ما نيست و كار اظهارنظر بر فلسفه 
او را براى ما دشوار مى كند. كتاب االنصاف 
حكمت االشراق  شــبيه  ساختارى  ابن سينا 

سهروردى داشته است.
 تمثيل هاى عرفانى ابن سينا 

جايگاه خاصى دارند
بتوانيم  اينكــه  بــراى 
مشرقى  حكمت  درباره 
كنيم  اظهارنظر  ابن سينا 
موجود  متن هــاى  بايد 
او را درنظــر بگيريم و 
بــه همين دليل اســت 
كه تمثيل هــاى عرفانى 
خاصى  جايگاه  ابن سينا 
دارند و مقايسه ابن سينا 
با سهروردى به اين معنا 
كه ســهروردى به نوعى 
به  است  ابن سينا  تكرار 
كند.  كمك  مى تواند  ما 
با آثار موجود ابن ســينا 
برخورد  بايــد  چگونه 
بين  نســبتى  چه  كرد؟ 

نوشــته هاى موجود ابن ســينا و نوشته هاى 
مفقــود او وجــود دارد؟ 3 فرضيه مى توان 
مطرح كرد. نخست قائل به گسست شويم 
كه بين اين 2 هيچ نســبتى وجود نداشته و 
هيچ ســرنخى براى فهم آثــار او نداريم و 
در حد ادعا اســت و هيچ مستند و مبنايى 

نخواهد داشت.
فرضيه ديگر اين اســت كــه بگوييم نوعى 
اتصال ميان اينها وجود داشــته است و اين 
اتصال را مى توان به 2 معنا فهميد يك معنا 
اين است كه آنچه ابن سينا در كتاب االنصاف 
نوشته چيزى متفاوت از آثار موجود نبوده و 
ادامه همين مباحث اســت و آثار موجود او 
در قالب فلسفه مشائى قابل فهم است. اگر 
اين آثار از دست رفتند امكان داشت ابن سينا 
تقرير بهترى از مباحث خــود ارائه مى داد 
و حالت ديگر اين اســت كه اگر اتصال را 
بپذيريم ولى معتقد باشيم آنچه در اينجا بيان 
شده فلسفه از گونه متفاوت است و ابن سينا 
يك نوع حكمت خــاص ايرانى را مطرح 

مى كند كه با حكمت يونانى متفاوت است.
اگر فرضيه سوم را بپذيريم كه بين او و آثار 
موجود ابن سينا اتصال برقرار است، طبق اين 
فرضيه بايد آثار موجود ابن سينا را به گونه اى 
ديگر خواند و آثار موجود ابن ســينا آثارى 
است كه مشهورند و خوانده مى شوند مثل 

متن هاى شفا و اشارات و نجات و... .
و هم رساله هايى كه كمتر به آنها توجه شده 
و در همه اينها مى توان سرنخ هاى جدى پيدا 
كرد. آثارى كه ما از ابن سينا در اختيار داريم 
آثار فلسفى و آثار غيرفلسفى و تمثيلى است. 
 سهروردى به ِدين خود به ابن سينا 

اشاره مى كند
آثار تمثيلى ابن ســينا سبك فلسفى متعارف 
نيست. اگر مى خواهيم ابن سينا را بشناسيم 
بايد ابن سينا را براســاس متن هاى فلسفى 
محض او بشناســيم. پس از خوانش دقيق 
آثار تمثيلى كه رمزانديشانه نوشته شده اند و 
خود آن نيازمند صرف وقت بسيارى است 
و براى فهميدن بــه روش هاى هرمنوتيكى 
نيازمند اســت، نمى توانيم هيچ سطحى از 

نوشــته هاى ابن ســينا را براى درك مقاصد 
فلســفى او ناديده بگيريم. ما وقتى به متون 
فلسفه اســالمى مراجعه مى كنيم فيلسوفان 
پس از ابن سينا چنين تصورى از رساله هاى 
تمثيلى او نداشــتند و براى ســهروردى و 
مالصدرا اين رســاله ها آثار جدى ابن سينا 
به شــمار مى آمدند و اينها را معرف انديشه 

او مى دانستند.
يكى از بخش هاى اصلى كار ســهروردى 
رســاله هاى تمثيلى زيبايى است كه به زبان 
فارسى نوشته است. سهروردى به نوعى به 
دِين خود به ابن سينا اشاره مى كند و مى گويد 
پيش از اينكه به اين شــيوه نوشتن تمثيلى 
روى بياورم ابن ســينا اين كار را انجام داده 
اســت و فاصله انتقادى خود را نســبت به 
ابن سينا حفظ مى كند و كار ابن سينا را ناتمام 

مى داند. 
 ميان مجموع آثار ابن سينا 
پيوند مستحكمى وجود دارد

ابن سينا در آثار فلسفى مثل كتاب شفا معتقد 
به حدوث نفس است ولى براى كسى مثل 
مالصدرا ايجاد ســؤال مى كنــد كه چطور 
ممكن است كســى مثل ابن سينا كه معتقد 
به حدوث نفس است در رساله هاى تمثيلى 
خود نظريه قدم نفس را مبنا قرار داده باشد. 
اين قضيه يكى از نوشته هاى اصلى ابن سينا 
اســت كه در آن مى توان حكمت مشــرقى 
ابن سينا را تشخيص داد. بنياد فلسفى قصه 
غربت غربى ســهروردى و حى بن يقظان 
نظريه قدم نفس و هبوط نفس است كه هم 
در قصيده عينيه ابن سينا و هم در تمثيل هاى 
عرفانى وى و هم اينكه مالصدرا به آن اشاره 

مى كند آمده و مبناى بحث اوست.
مى توانيم ميان مجموع آثار ابن ســينا پيوند 
مستحكمى تشــخيص دهيم؛ زيرا همه آثار 
سهروردى موجود است و برخالف ابن سينا 
در آثــارش حلقه مفقوده وجــود ندارد اما 
كتاب االنصاف در دست ما نيست تا بتوانيم 
درباره او داورى كنيم اما مى توان چيزى شبيه 
حكمت اشراقى سهروردى را در ابن سينا نيز 
تشــخيص داد. اين مسأله بدين معنا نيست 
كه ســهروردى تكرار ابن سينا است. چون 
يك وجه فردانى در حكمت مشرقى وجود 
دارد كه مى توان گفت وقتى در ســهروردى 
اين حكمت مشرقى شكل مى گيرد تفرد و 
تشخص سهروردى در او نمايان است و در 

ابن سينا هم همين طور.
 ابن سينا و اثبات وجود خداوند از 

طريق برهان صديقين
آثار ابن ســينا و ســهروردى را مى توان در 
قالب چند مفهوم ســامان داد. در حكمت و 
عرفان وقتى ســخن از علم به ميان مى آيد 
علم مترادف با يقين اســت و يقين به معناى 
باور قطعى به وجود واقعى اشــيا است و به 
تعبيرى مى توان گفت بــاور صادق موجه 
مطابق با واقع اســت كه اين باور درجات 
و مراتبى دارد، تاجايى كه با 3 مفهوم متمايز 

علم اليقين، عين اليقين و حق اليقين آشناييم. 
آنچه در آثار حكماى ما (ســهروردى و ابن 
ســينا) دنبال شده و مى توان در قالب اين 3 
مفهوم فهميد آنجا كه به شيوه استدالل بحثى 
و عقلى پيش مى روند و آثار خود را در قالب 
براهين فلسفى آنگونه كه نزد مشائيان مشهور 
است، مى نگارند و از آن ها دفاع مى كنند بايد 

از نوع علم اليقين دانست.
وقتى سهروردى و ابن سينا به شيوه مشائيان 
محض و اســتداللى محــض بحث كردند 
مى تــوان آن را از نوع علم اليقين دانســت. 
اما در كســى مثــل ســهروردى آثارى كه 
مى تواند نماينده مرحله  عين اليقين باشــند، 
حكمت االشراق است كه سهروردى معتقد 
است حكمتى كه بيان مى كند در مكاشفات 
و اشراقات خود براى او وجود داشته، يافته 
اســت. در اين مكاشــفات براى او نه تنها 
مدعيات آشكار شده بلكه براهين مدعيات 

نيز آشكار شده است. 
 اوج حكمت و دانايى فيلســوفان 

حق اليقين است
مرتبه سوم حق اليقين است و اوج حكمت 
و دانايــى ايــن فيلســوفان اســت كه در 
رســاله هاى تمثيلى آنها بيان شــده است، 
زيرا در رســاله هاى تمثيلى شــخصى ترين 
انديشــه هاى خود را بيان مى كنند. حكمت 
به اين معناســت كه آدمــى تبديل به عالم 
عقلى شــود همانند عالم عينى. به تعبيرى 
ديگر حكمت به اين معناست كه جهان در 
جان فيلسوف محقق شود و خود فيلسوف 
به يك جهان تبديل شــود. «هر آن كس به 
دانش برد توشــه اى / جهانى است بنشسته 
در گوشه اى» حكمت براى حكيم به شيوه 
حق اليقين حاصل شــده و اين حكمت از 
درون او مى جوشد، وقتى حكمت جوشيد 
ايــن حكمت حكايت اوســت. اين همان 
چيزى است كه در قالب رساله هاى تمثيلى 
منعكس مى شود و اين بخش سوم كه معرف 
حق اليقين فيلسوف است هم در سهروردى 

و هم در ابن سينا وجود دارد.
آنچــه مى توانــد بيانگر حكمت شــرقى 
ابن سينا در كليت باشــد آن گونه نيست كه 
به تمامى مفقود شــده باشد ،بخشى از اين 
حكمت مفقود شــده است و اگر بخواهيم 
آن را بازيابــى كنيــم امكانــات الزم را در 
اختيار داريم. يك نمونه ســهروردى است 
و حكيمانى كه پس از ســهروردى هستند 
و ديگر آثار موجود ابن ســينا. اگر بخواهيم 
قطعات مختلفى از پازل حكمت مشــرقى 
ابن ســينا را درنظر بگيريم اين گونه نيست 
كه تمامى اين قطعات مفقود شــده باشد و 
با كمك قطعات موجود و تجربه حكيمانى 
مثل سهروردى و آنچه بر جاى مانده است، 
مى توان كليت حكمت مشــرقى ابن سينا را 
درك كرد و از دســتاوردهاى سازنده اى كه 
هــم در طول تاريخ و هــم روزگار كنونى 

داشته، برخوردار شد.

ابن سينا 
بزرگ ترين منطق دان 
در سنت ارسطويى است


