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مسؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالحسین)ع(:

اقتصاد امروز نتیجه فقدان معنویت 
و تفکر لیبرالی

 مســــؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالحســــین)ع( استان همدان 
با تأکید بر اینکه اقتدار موشــــکی ایــــران به دلیل 

حاکمیت معنویت بر سپاه است افزود: اوضاع 
اقتصادی کشــــور نیز نتیجه فقدان معنویت و 

حاکمیت تفکر لیبرالی اســــت. به گزارش 
خبرنگار هگمتانه، نشســــت خبری 

حجت االســــام حســــین علیی 
مســــؤول نمایندگی ولی فقیه 

در ســــپاه انصارالحســــین)ع( 
استان همدان...

برپایی بیمارستان صحرایی 
در بیمارستان شهید بهشتی

رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا گفت: با توجه به افزایش 
محوطــــه  در  صحرایــــی  بیمارســــتان  ونایــــی،  کر بســــتری های  شــــمار 

همدان  شــــهر  بهشتی  شــــهید  بیمارستان 
می شود. برپا 

حیــــدری  رشــــید  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
با  مقابلــــه  ســــتاد  در  یکشــــنبه  روز  مقــــدم 

شــــمار  افزود:  همدان  اســــتان  کرونا 
بیمارستان  در  بستری  بیماران 
شــــهید بهشــــتی بــــه 250 نفــــر 

رســــیده و بنابرایــــن مجبور به 
صحرایی  بیمارســــتان  ایجــــاد 
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استان2

مســـؤول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالحسین)ع(:

و  معنویت  فقدان  نتیجه  امروز  اقتصاد 
لیبرالی تفکر 

نمایندگی  مســــؤول  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
ولــــی فقیه در ســــپاه انصارالحســــین)ع( اســــتان 
کید بــــر اینکه اقتدار موشــــکی ایران  همــــدان با تأ
اســــت  ســــپاه  بر  معنویت  حاکمیــــت  دلیــــل  بــــه 
افزود: اوضاع اقتصادی کشــــور نیــــز نتیجه فقدان 

معنویت و حاکمیت تفکر لیبرالی اســــت.
بــــه گــــزارش خبرنــــگار هگمتانه، نشســــت خبری 
حجت االسام حســــین علیی مسؤول نمایندگی 
ولــــی فقیه در ســــپاه انصارالحســــین)ع( اســــتان 
همدان بــــا محوریت گرامیداشــــت هفته عقیدتی 

سیاســــی در سپاه صبح روز گذشته برگزار شد.
در این نشست مســــؤول نمایندگی ولی فقیه در 
انسان  خلقت  اســــاس  انصارالحســــین)ع(  سپاه 
را بــــر مبنای تربیــــت و معنویت قــــرار داد و افزود: 
خداونــــد هدف از خلقت را رســــیدن به ســــعادت 

معرفی نموده اســــت و وعده الهی هم حق است.
مادی  بستر  گفت:  علیی  حســــین  االسام  حجت 

است. معنویت  به  رسیدن  برای  ابزاری  هم 
مادی  را  گرانی ها  اصلی  علت  علیی  االسام  حجت 
گرایی و ســــودجویی دانســــت و افزود: اگر با نگاه 
دیگــــری به مســــائل اجتماعــــی نــــگاه کنیم علت 

است. معنویت  عدم  از  مشکات  این  اصلی 
ســــپاه  در  فقیــــه  ولــــی  نمایندگــــی  مســــؤول 
انصارالحســــین)ع( اســــتان به اصــــل معنویت در 
ســــپاه نیز اشــــاره کرد و گفــــت: تفاوتی که ســــپاه 
بــــا ارتش های کاســــیک دیگــــر دارد در معنویت 
آن اســــت. در فرمایشــــات امام)ره( و مقام معظم 
رهبری در دیدار با فرماندهان و مســــؤوالن سپاه 
یک رکــــن دائمی وجــــود دارد و آن هــــم توصیه به 

است. سپاه  معنویت  حفظ 
وی بــــا اشــــاره بــــه اینکه رهبــــر انقــــاب فرمان 8 
ماده   8 ایــــن  از  یکــــی  که  کردنــــد  صــــادر  ماده ای 
حفظ معنویت در ســــپاه اســــت، بیــــان کرد: این 
معنویت ســــپاه بــــر عهــــده نهــــاد نمایندگی ولی 

است. سپاه  در  فقیه 
وی ادامه داد: موفقیت ســــپاه در محور مقاومت 

بود. مشهود  کامًا  دلها  سردار  شهادت  در 
وی با اشــــاره به شــــدت بیشــــتر تحریم ها در چند 
ســــال اخیر گفت: امــــا در ُبعد تســــلیحات نظامی 
از اول انقــــاب در تحریــــم بوده ایم امــــا اکنون به 
درجه ای رســــیده ایم که در رزمایشــــی که چند ماه 
اهداف  بالستیک  موشک های  شد  انجام  گذشته 
متحــــرک در 2 هــــزار کیلومتری را مــــورد هدف قرار 

داده اند.
حجت االســــام علیی تصریح کــــرد: علت اینکه در 
اوج تحریم هــــا به این نقطه رســــیده ایــــم معنویت 

است. بوده  سپاه  بر  حاکم 
وی در توضیــــح اینکه چرا در اقتصــــاد به این نقطه 
نرســــیدیم، گفــــت: نه تنهــــا معنویت بــــر این بعد 
حاکــــم نبــــوده بلکه نــــگاه لیبرالی باعث شــــده ما 

بمانیم. عقب 
حجــــت االســــام علیــــی افــــزود: ســــپاه در همــــه 
عرصه هــــای امنیتــــی، نظامــــی و محرومیت زدایی 

دارد. گفتن  برای  حرف 
دلیــــل  بــــه  ســــپاه  در  معلــــم  هفتــــه   افــــزود:  وی 
بزرگداشــــت شــــعائر هفتــــه عقیدتی سیاســــی نام 

گذاری شده است.
معاون  بیگــــی  محمداســــماعیل  االســــام  حجت 
آموزش عقیدتی سیاســــی ســــپاه نیز با  تربیــــت و 
بیــــان اینکه تعالــــی معنوی و رشــــد بالنــــده برای 

جریان  و  کارآمد  و  مؤمن  انســــانی  سرمایه  ساخت 
مســــیر  هموارســــازی  و  زدایی ها  مانــــع  برای  ســــاز 
انقاب اســــامی از مهمترین برنامه های ســــپاه و 
بســــیج اســــت، افزود: برنامه های هفتــــه عقیدتی 
آغاز و  6 اردیبهشت  سیاسی در سپاه و بســــیج از 

داشت. خواهد  ادامه  اردیبهشت   12 تا 
عقیدتــــی  هفتــــه  وزشــــمار  ر بــــه  همچنیــــن  وی 
ود:  سیاســــی در ســــپاه و بسیج اشــــاره کرد و افز
مطهری  شــــهید  عنــــوان  بــــه  اردیبهشــــت   6 وز  ر
رابطــــه والیــــت محوری، مــــردم ســــاالری دینی و 
شــــهید  عنــــوان  بــــه  اردیبهشــــت   7 انتخابــــات، 
مطهری شــــاخص های مســــؤول در تراز انقاب، 
مطهــــری  شــــهید  عنــــوان  بــــه  اردیبهشــــت   8
افزایــــش  در  ابتائــــات  تأثیــــر  و  خودســــازی 
9 اردیبهشــــت  معنویــــت و اخــــاق در جامعــــه، 
بــــه عنــــوان شــــهید مطهــــری نقــــش جوانان در 
فســــاد،  با  زه  مبــــار و  عدالــــت  پــــردازی،  جامعــــه 
و  مطهــــری  شــــهید  عنــــوان  بــــه  اردیبهشــــت   10
انتظار و عمــــل انقابی در تمدن  جهاد، مفهــــوم 
مطهری  شــــهید  عنوان  به  اردیبهشت   11 سازی، 
 12 و  زمان  فتنه های  شــــناخت  و  استکبارستیزی 
اردیبهشــــت به عنوان شــــهید مطهــــری جایگاه 
تعلیــــم و تربیــــت در ســــبک زندگــــی اســــامی و 

است. شــــده  گذاری  نام  غربی  فرهنگ  با  مقابله 
حجت االســــام اســــماعیل بیگی با اشــــاره به نام 
گــــذاری امســــال افزود: بــــا توجه به شــــرایط حاکم 
در کشــــور و اســــتان در طول این هفته در ســــپاه 
مقاومت  حوزه هــــای  نواحی،  ســــپاه های  اســــتان، 
بســــیج و پایگاه های مقاومت بســــیج برنامه های 
مرتضی  اســــتاد  شــــهادت  ســــالگرد  بزرگداشــــت 
عقیدتــــی  آمــــوزش  و  تربیــــت  هفتــــه  و  مطهــــری 
بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت  با  سپاه  سیاسی 
و طبــــق آخرین مصوبات ســــتاد ملی کرونــــا برگزار 
خواهد شــــد و عمــــده برنامه هــــا از طریــــق فضای 
مجازی و شــــبکه های داخلی با تجمــــع افراد خیلی 

می شود. برگزار  محدود 
معاون تربیت و آموزش عقیدتی سیاســــی ســــپاه 
از اســــاتید، مربیان و هادیان  افزود: برنامه تجلیل 
سیاســــی و ســــرگروه های صالحین در پایگاه های 
بســــیج، تجلیل از خانواده های شــــهدا و ایثارگران 
روحانــــی،  شــــهدای  و  معلــــم  شــــهدای   

ً
خصوصــــا

نشســــت های بصیرتــــی ویژه اعضــــای پایگاه های 
حوزه های  شــــورای  اعضــــای  و  بســــیج  مقاومــــت 
مقاومــــت بســــیج بــــرادران و خواهــــران و برگزاری 
به  مطهری  شــــهید  آثار  از  خوانــــی  کتاب  مســــابقه 
صــــورت غیرحضــــوری در فضــــای مجــــازی از دیگر 

است. هفته  این  برنامه های 

گوی سبقت گرانی مسکن 
در زمین همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مرکز آمار ایران چند روز پیش 
آماری منتشــــر کرد که بر اساس آن، متوسط تورم نقطه ای 
قیمــــت اجاره بهــــا در زمســــتان 1399 در کشــــور به 28.9 
درصد رســــیده و این در حالی اســــت که همدان با 39.4 
درصد، باالتر از تهران در رتبه نخســــت بیشترین افزایش 

قیمت اجاره مسکن در کشور قرار گرفت.
به گزارش هگمتانه، چند سالی است بر سر زبان ها افتاده 
که همدان بعــــد از تهــــران باالترین قیمت مســــکن را در 
کشــــور دارد به طوری که تفاوت قیمت زمین و مسکن در 
همدان با ســــایر اســــتان های همجوار بسیار چشمگیری 

است.
گرانی مســــکن در همدان موجب شــــده رویــــای خانه دار 
شــــدن در این شــــهر به مراتب دســــت نیافتنی تر از سایر 

استان ها شود.
 ، این شــــهر به عنوان یکی از گران ترین شــــهرهای کشــــور
خرید مســــکن برای همدانی ها را به یــــک رویا تبدیل کرده 
اســــت، به گونه ای که در ســــه ســــال گذشــــته به یک باره 
افزایــــش قیمت مســــکن را شــــاهد بوده ایم. براســــاس 
بررسی ها، قیمت هر مترمربع زمین در نقاط مختلف شهر 

همدان در این مدت تا 10 برابر افزایش یافته است.
حاال همــــدان در بخش مســــکن تنه به تنه شــــهر تهران 

پیش می رود.
یکی از شهروندان همدانی در گفتگو با ایرنا، با بیان اینکه 
مدت 6 ماه اســــت که به دنبال خرید یک ملک مسکونی 
است می گوید: برای خرید یک واحد آپارتمان به هر کجای 
شهر که می روم خانه کمتر از متری 10 میلیون تومان یافت 

نمی شود.

»محســــنی« با اشاره به اینکه قیمت ها به  شدت باالست، 
آپارتمــــان به  یک باره  اضافه کرد: در برخــــی مناطق قیمت 
افزایش یافته و در مناطق متوســــط شــــهری به متری 23 
میلیون تومان نیز رسیده است. در شهرک ها نیز قیمت 
هــــر مترمربع آپارتمان بین 12 تــــا 18 میلیون تومان قیمت 

گذاری می شود.
یک شــــهروند دیگر همدانی نیــــز با بیان اینکــــه گویا نرخ 
گذاری بازار مسکن اختیاری است، می گوید:»در هر کجای 
شهر هر کسی بیشترین قیمت را اعام کند معیار و ماک 

نرخ را در منطقه تعیین می کند.
»دهقانــــی« افزود: یک واحد آپارتمــــان 80 متری در منطقه 
استادان همدان بیش از سه میلیارد و 200 میلیون تومان 

قیمت گذاری شده که در واقع جای تعجب دارد.
اگرچه قیمت مسکن در کشــــور افزایش بسیاری داشته 
اســــت اما در شــــهر همــــدان شــــاهد گرانــــی نامتعارف و 
غیرعادی مســــکن بوده ایم به طوری کــــه همین موضوع 

همدان را به یکی از گران ترین شهرها تبدیل کرده است.
در این بین بیشــــترین نگرانی را مســــتاجران دارند. چراکه 
شانه به شانه افزایش قیمت مسکن، نرخ اجاره بها نیز در 

این شهر افزایش می یابد.
بر اســــاس اعام مرکز آمار ایران، در فصل زمستان ١٣٩٩، 
شــــاخص قیمــــت اجــــاره بهــــای واحدهای مســــکونی در 
، به عدد ٢١٨.٣ رسید که نسبت به  مناطق شهری کشــــور
فصل قبل )٢٠٩.٠(، ٤.٤ درصد افزایش داشته است. در این 
فصل بیشــــترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان 
همدان بــــا 39.4 درصد افزایش و کمتریــــن آن مربوط به 
اســــتان سیســــتان و بلوچســــتان با 12.9 درصد افزایش 

است.
به عبارتی خانوارهای اســــتان همدان به طور متوسط ١٠.٥ 
واحد درصد بیشــــتر از میانگین کل کشــــور و خانوارهای 
اســــتان سیســــتان و بلوچســــتان ١٦ واحد درصد کمتر از 

میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده اند.
یکی از بخش های مهم در برآورد شاخص قیمت مصرف 
کننده، بخش مســــکن اســــت. ایــــن بخش شــــامل زیر 
بخش های "اجاره بهای واحدهای مســــکونی" و "خدمات 
نگهداری و تعمیر واحد مسکونی" شامل تعمیرات جزئی 
واحد مسکونی از جمله لوله کشــــی، گچ کاری، برق کاری و 

نصب ایزوگام است.
نــــرخ تورم چهــــار فصل منتهی بــــه فصل زمســــتان ١٣٩٩ 
نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر 
٢٧.٥ درصد اســــت. این نرخ نیز در اســــتان همدان با رقم 
٣٥.٧ درصد، بیشترین مقدار کشور و در استان سیستان 
و بلوچستان با ١٤.٧ درصد کمترین عدد را نشان می دهد.
این در حالی اســــت که متوســــط افزایش هزینه اجاره بها 
بــــرای کل خانوارهایــــی که تمدید قــــرارداد داشــــته اند، در 

فصل زمستان ١٣٩٩ برابر با ٣٨.٦ درصد است.
گفتنــــی اینکه همــــه اقدامــــات مســــووالن در این باره به 

افزایش زمین و گســــتردگی بیشــــتر محدوده شهر ختم 
می شــــود که هنــــوز عملی نشــــده، امــــا آیا مســــتاجران یا 
کســــانی که به دنبال خانه دار شــــدنند می توانند تا عملی 
شــــدن تصمیمات مبنی بر افزایش محدوده شــــهر صبر 
کنند؟ و آیا مســــتاجران تا آن زمان تــــاب مقاومت دارند؟ 
جالب اینجاســــت که با وجود گرانی های سرسام آور هنوز 
ساخت و ساز ملک مسکونی در همدان شغل با ضریب 
اشتغال باال در همدان محســــوب می شود و معماران به 
شدت دنبال ســــاخت و ساز در این شــــهرند و ساخت و 
ساز در همدان نسبت به سال گذشته رونق گرفته است.

بررسی شکایات داوطلبان میان دوره ای مجلس

اردیبهشت  19 اعالم نتایج؛  
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: هیأت مرکزی نظارت بر انتخابــــات اولین میان دوره ای مجلس با 
صدور اطاعیه ای اعام کرد: نتایج بررســــی شکایات داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس، 

می شود. اعام  اردیبهشت   19
بــــه گزارش هگمتانه به نقل از پایگاه اطاع رســــانی شــــورای نگهبان، اطاعیه شــــماره 3 هیأت 

مرکزی نظارت بر انتخابات اولین میان دوره ای یازدهمین دوره مجلس شــــورای اســــامی صادر 
آن به شرح زیر است: که متن  شد 

الرحیم« الرحمن  اهلل  »بسم 
3 شماره  اطاعیه 

استان های: آذربایجان شــــرقی، تهران، کهگیلویه و بویراحمد، گیان، مرکزی و همدان
ه مجلس  ر و همین د د ز ی یا ه ا ر و نــــد لیــــن میا و ا گی  یند ن نما طلبــــا و ا ز د ا ه  ن عد آ ع  طا بــــه ا

ی  ا ر شــــو مجلس  ت  بــــا نتخا ا ن  نــــو قا  5 2 ه  د ما س  ســــا ا بر  « ند  ســــا می ر می  ســــا ا ی  ا ر شــــو
ه  حیت شــــد د صا ن ر طلبا و ا یت د گی به شــــکا ســــید حله ر « مر ن آ ی  ه هــــا می و تبصر ســــا ا
ت  ســــط هیأ ، تو ن طلبــــا و ا حیــــت د ســــی صا ر یــــی و همچنیــــن بر ا جر ی ا ت هــــا ســــط هیأ تو
تب  ا مر  ، ت ر نظــــا ی  کز مر ت  هیــــأ ز  ا نظر  کســــب  ز  ا پس  و  ز  و ر  2 0 ت  مــــد به  ن  ســــتا ا ت  ر نظا
ه  ز حــــو کــــز  مر ی  ی هــــا ر ا ند ما فر یــــق  طر ز  ا  1 4 0 0 . 0 2 . 1 9 یــــخ  ر تا ر  د حیــــت  صا د  ر یــــا  ییــــد  تأ

. د د می گر غ  با ا بیــــه  نتخا ا

یادداشت

برای سی مهر 
از حاال به فکر باشیم

مصطفی شیرمحمدی

آنچــــه تاکنــــون مشــــاهده و تجربــــه شــــده، تکاپوی 
دقیقه نود مجموعه ها و فعاالن فرهنگی در آستانه 

رویدادهای مهم تاریخی در همدان بوده است.
که  کــــه تاش هــــای بی برنامه  واقعیت این اســــت 
در فرصت هــــای عجوالنه رقم می خــــورد محکوم به 

شکست بوده و بی ثمر و عقیم خواهند ماند.
اگر بــــرای رویدادهــــا و فرصت هــــای تاریخی همدان 
، تقویــــم اجرایــــی و تقســــیم وظایــــف  چشــــم انــــداز
درستی انجام نشــــود همچون همیشه شاهد گذار 

کلیشه ای و بی نتیجگی محض خواهیم بود.
چند ســــالی اســــت فعــــاالن انقابــــی و دلســــوزان 
فرهنگــــی در جهــــت ارج نهــــادن به مقاطــــع تاریخی 
و قابــــل تفاخــــر اســــتان فعالیت هــــای فرهنگــــی و 
هنــــری را تعریف می کنند تا از ایــــن رهگذر به معرفی 
دیرینه مذهبی و انقابی همدان در ســــپهر سیاسی 
کشــــور بپردازند که یکــــی از مهمتریــــن رویدادهای 
مورد اشــــاره، واقعه ســــی ام مهر همدان اســــت که 
به حماســــه انقابی دانش آموزان همدانی معروف 
اســــت. با این که در این ســــال ها در مورد اثرگذاری 
واقعه ســــی مهــــر همــــدان در روند تــــداوم مبارزات 
انقابی، پیوستن اقشــــار مختلف به این مبارزات و 
در نهایت پیروزی انقاب اسامی بسیار گفته شده 
اما شــــاید از آن جا که این تاش ها بهنگام نبوده و یا 
استمرار نداشــــته و فقط به روزهای منتهی به سی ام 
مهر هر سال ختم می شده اثربخشی قابل ماحظه 

نیز نداشته است.
بسیار شــــنیده ایم که آن چه در ســــیزده آبان رخ داد 
دنباله واقعه ســــی مهر همدان بــــود و دامنه اثر این 
واقعــــه آن قدر گســــترده بود کــــه همه کشــــور را در 
مبارزات انقابی وسط میدان آورد و یکپارچه کرد اما 

چرا حتی این واقعه در تقویم هم ثبت نشده؟
پاســــخ در نابهنگامــــی یــــادآوری این واقعــــه مهم و 
اثرگــــذار و عدم اســــتمرار این یادکردهاســــت. البته 
مهم تر از همه اینها عملکرد رســــانه ای اســــت که در 
این زمینه بســــیار ضعیف عمل شــــده و در فضای 
مجازی و رســــانه های مکتوب در طول ســــال به این 
غفلت  بنابراین  نمی شــــود  پرداخته  تاریخــــی  واقعه 
رسانه ای یکی از مهمترین دالیل نپرداختن آنچنان 

که باید به واقعه سی مهر همدان است.
گذشــــته از ایــــن ایجــــاد فضــــای رقابتــــی در قالــــب 
جشــــنواره که موجب هم اندیشــــی در ایــــن زمینه 
می شــــود و تضارب آرا در بازخوانی این واقعه به این 
ترتیب رقم می خــــورد مغفول مانده و جا دارد چنین 
رویکردی به واقعه سی مهر شکل بگیرد تا در طول 
ســــال پرونده این واقعــــه بازخوانی و مرور شــــود و 
اندیشمندان به کرسی های تفکر و پژوهش در این 

باره فراخوانده شوند.
در این میان الزم است به نقش اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اســــامی و اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب 
کشور نیز اشاره کرد که امید می رود این دو نهاد نیز 

در این زمینه با قدرت بیشتر وارد شوند.
اما صدا و سیمای مرکز همدان در این بین می تواند 
اثربخشی بیشتری داشته باشد و شاید بتوان گفت 
مسوولیت ســــنگین تری نیز در رابطه با واقعه سی 
مهــــر دارد و انتظار مــــی رود با توجه بــــه اینکه قطب 
پویانمایی کشــــور اســــت دراین زمینه نیز اقدام به 
ســــاخت پویانمایی های مختلف نماید و از ساخت 
ســــریال و فیلم ســــینمایی بــــا محوریت ســــی مهر 

همدان غافل نشود.
باید برای دســــتیابی به نتیجه قابل قبول از حاال که 
چندماهی به ســــالگرد این واقعه مهم مانده و هنوز 
در نیمه نخست سال هســــتیم به فکر برنامه ریزی 
برای چنین روزی باشیم و پیگیری ها و برنامه ریزی ها 
را بایــــد از اکنون دنبال کنیم تا شــــاید به این ترتیب 
مجاهدت هــــای مردم انقابی همــــدان را ارج نهیم و 

قدردان تاریخ پرافتخار این سرزمین باشیم.

خبــر

رقابت 714 اثر در پویش 
تولید محتوای مجازی

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: مدیــــرکل فرهنگ و 
ارشاد اســــامی استان همدان از ارســــال 714 اثر به 

دبیرخانه پویش محتوای مجازی خبر داد.
بــــه گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــــاد 
اســــامی اســــتان همــــدان، احمدرضــــا احســــانی از 
برگــــزاری پویش محتــــوای مجازی خبــــر داد و اظهار 
کرد: فراخوان این پویش در سه بخش متن )مقاله، 
، داســــتان(، تصویــــر )عکس،  قطعــــه ادبــــی، شــــعر
، اینفوگرافی( ویدئو )فیلم کوتاه، پویانمایی،  پوســــتر
موشــــن گرافی( با موضوع ظرفیت شــــادی و نشاط 

مثبت منتشر شد.
وی با تأکید بر اینکه آثار تولید شده با هشتگ های 
فضــــای  در  #ایرانی_امیــــدوار  و  #ایرانی_شــــاداب 
مجازی منتشر شده است افزود: با تصمیم شورای 
برگزاری پویش، بخش نقاشــــی کــــودکان با موضوع 
 ، ، فیلم و عکس آداب و رسوم نوروز شــــادی و نوروز
عکــــس و فیلم از بازی هــــا و غذاها و شــــیرینی های 
محلی، آداب و ســــنن اقوام در نوروز و فصل بهار و... 

به محورهای این پویش اضافه شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــــاد اســــامی همدان با بیان 
اینکــــه داوری آثار در بخش های مختلف آغاز شــــده 
و حداکثر تا 10 روز آینده نتایج مشــــخص خواهد شد 
گفت: مراســــم اختتامیه پویش 25 اردیبهشت ماه 
هم زمان با روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت 

حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار می شود.

مدیر منطقه سه شهرداری همدان:

4 زمین ورزشی و یک اتاق مادر و کودک آماده افتتاح
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر منطقه ســــه شــــهرداری 
همــــدان از احداث یــــک اتاق مــــادر و کــــودک در فضاهای 
شهری منطقه سه و 4 زمین ورزشی در این منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه سه، محمدرضا 
فیضی منــــش در ایــــن بــــاره اظهار کــــرد: ایجاد اتــــاق مادر 
و کــــودک در فضاهــــای عمومی شــــهرها یکــــی از نیازهای 
ضروری برای حضور هم زمــــان مادر و کودک در اجتماع به 

شمار می  رود.
وی گفــــت: در حال حاضر فضاهای شــــهری بــــرای حضور 
گروه هــــای مختلف جامعــــه از جملــــه بانــــوان و کودکان 
با کمبودهــــا و نواقصی مواجه اســــت و نبــــود مکان های 
مناســــب برای مواردی چون تغذیه نوزادان و رسیدگی به 
امــــور آنان و به طور کلــــی فضاهای عمومی مــــورد مراجعه 

مادران از جمله این موارد است.
مدیر منطقه سه شــــهرداری همدان ادامه داد: بر اساس 
گزارش هــــای مردمی در بســــیاری از مــــوارد در مکان های 
عمومی از جمله بوستان ها با مادرانی روبه رو می شویم که 
با حالت نگرانی در حال رسیدگی به کودکان خود هستند 
که باید حقوق اولیه این افراد از ســــوی مدیریت شــــهری 

دیده شود.
فیضی منــــش ادامه داد: منطقه ســــه شــــهرداری همدان 
برای رفع نگرانی های مادران و ایجاد زمینه تفریح هم زمان 
مادر و کــــودک اقدام به ســــاخت یک اتاق مــــادر و کودک 
آمــــاده افتتاح  در فضاهای شــــهری این منطقــــه کرده که 
اســــت اما به دلیــــل شــــرایط کرونایی و به منظــــور رعایت 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی افتتاح این اتاق بــــه همراه 4 
زمین ورزشــــی ساخته شــــده به زمان فروکش کردن موج 

چهارم کرونا موکول شده است.
وی گفت: مــــادران وقتی بداننــــد بیــــرون از خانه فضایی 
هســــت که می توانند با آرامش به فرزندان خود رسیدگی 
کنند، بر سبک زندگی، نگاه به خود و تجربه مادرشدن آنها 

تأثیرگذار است.
وی ادامه داد: در همین راســــتا راه اندازی اتاق  های مادر و 
کودک در پارک های منطقه سه در دستور کار قرار گرفته و 

یک اتاق مادرو کودک در این منطقه احداث شده است.
وی افــــزود: برای ایجــــاد اتاق  هــــای مراقبت از کــــودکان یا 
اتاق  های مــــادر و کــــودک در فضاهای عمومــــی منطقه از 

خردادماه سال گذشته برنامه  ریزی شده است.

مدیر منطقه سه شهرداری همدان تأکید کرد: شناسایی 
فضاهای عمومی روباز و سرپوشیده شاخص را که حضور 
مادران و کودکان زیر ســــه ســــال در آن مکان ها بیشــــتر 

است در دستور کار قرار دادیم.
وی یادآور شــــد: در این اتاق  ها ارائه دو نوع اقدام شیردهی 
و تعویض پوشــــک برای مادران دارای کودک زیر سه سال 

وجود دارد و ورودی اتاق  ها رایگان است.
مدیر منطقه سه شــــهرداری همدان، تصریح کرد: فضاهای 
شهری دیگر نیز به تدریج به این اتاق  ها تجهیز خواهند شد.
وی گفت: امیدواریم با این اقدام آرامش در محیط شهری 
برای مادران جوان را بیشتر کرده و همدان را یک گام دیگر 

به شهر دوستدار کودک نزدیک کنیم.

تقدیر از برگزیدگان مسابقه 
دانش آموزی مدیریت 

پسماند
هگمتانه، گروه خبــــر همدان: از برندگان هشــــتمین دوره 
مســــابقات بزرگ دانش آموزی ســــازمان مدیریت پسماند 

شهرداری همدان تقدیر شد.
به گــــزارش روابــــط عمومــــی ســــازمان مدیریت پســــماند 
شهرداری همدان، در ســــال 1970 روز 22 آوریل مصادف با 
دوم اردیبهشت، به عنوان روز زمین پاک انتخاب شد. روزی 
گاهی و آموزش در مورد مسائل زیست محیطی  برای ارتقاء آ

و ترویج فرهنگ حفاظت و پاسداری از زمین.
روز زمیــــن پاک یک روز نیســــت بلکه یــــک جنبش محیط 
زیستی است، امســــال نیز مانند هر ســــال در ایران همراه 
با سراســــر دنیا این روز گرامی داشــــته می شود تا همگان از 
اهمیت زمین و موهبت هــــای آن و گام هایی که می توانند 

گاه شوند. برای حفظ آن بردارند آ
روز جهانــــی زمین پــــاک فرصتی مغتنم اســــت بــــرای ترویج 
فرهنگ حفاظت و نگهداری از زیســــت بوم و زیستگاهی که 
در آن زندگی بشری به رشد و بالندگی خواهد رسید و توجه به 
آن نقش انکارناپذیری را در نهادینه ساختن باور و اراده انسان 

برای داشتن و حفظ محیطی سالم به دنبال خواهد داشت.
امســــال شــــعار جهانی روز جهانی زمین پــــاک احیای زمین 
تعیین شده که سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به 
شرایط اقلیمی کشــــور افزایش بهره وری برای توسعه  پایدار 
" احیای زمین،  را به آن اضافه کرده است و شعار ملی کشور

" تعیین شد. افزایش بهره وری برای توسعه  پایدار
سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان در طی سنوات 

گذشــــته و به دنبال آموزش های شــــهروندی ارائه شده در 
این سازمان هشت دوره مسابقه با محوریت های متفاوت 
بین دانش آموزان شــــهر همدان برگزار نموده اســــت. زیرا 
این اعتقاد وجــــود دارد که دانش آموزان، بــــه عنوان زنان و 
مردان آینده ساز این کشــــور باید دوستی با محیط زیست 
را بیاموزند و در جهت پاکســــازی ســــیاره زمیــــن به عنوان 

زیستگاه خود تاش کنند.
الزم اســــت بدانیم که هر یک از ما با فعالیت هایی به ظاهر 
کوچک می توانیم دوستی خود را با این سیاره اثبات کرده و 
این احساس را در روز جهانی زمین پاک به اشتراک بگذاریم 
، پاک بودن و پاک زیستن نقش  و با نهادینه ســــاختن باور

خود را در پاسداشت زمین ایفا نمائیم.
بر این اساس سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان 
در طی ســــال تحصیلی گذشــــته از طریق ارتباط با آموزش و 

پرورش همدان و استفاده از ظرفیت فضای مجازی اقدام به 
برگزاری هشتمین مسابقه بزرگ دانش آموزی این سازمان 
نمود و آثار ارسال شده دانش آموزان پس از دریافت بررسی 

و مورد داوری قرار گرفت و برندگان ذیل انتخاب شدند:
بخش دست سازه: زهرا و اسرا عبدی، شکیا رفیعی، محیا 

صادقی، خورشید اکبری زعیم؛
بخش نقاشی: زهرا پور حمزه، آرین باباخانیان؛

بخش داستان نویسی: محمد مهدی الله صفت؛
بخش تولیدات گرافیکی و هنری: محمدرضا بهزادی خواه؛

: امیر علی جالی؛ بخش شعر
بخش فیلم کوتاه: بهار کامرانی

الزم بــــه ذکر اســــت هم زمــــان بــــا روز و هفته زمیــــن پاک از 
برندگان این مســــابقه توسط ســــازمان مدیریت پسماند 

تقدیر به عمل آمد.

اردیبهشت هم پر بارش نیست
کل  اداره  کارشــــناس  همــــدان:  خبــــر  گــــروه  هگمتانــــه، 
هواشناســــی همدان گفت: میزان بارندگی های استان در 
ســــال زراعی جاری نســــبت به مدت مشابه ســــال قبل 40 

درصد کاهش داشته است.
به گــــزارش هگمتانــــه، محمدحســــن باقری شــــکیب روز 
یکشــــنبه افزود: درهمین ارتباط از ابتدای سال زراعی جاری 
)مهر ماه 99( تاکنون در شــــهر همدان)ایستگاه فرودگاه( 
218 میلی متر بارش ثبت شده که نسبت به میانگین بلند 

مدت 22 درصد کاهش را نشان می دهد.
به گفته وی، میزان بارش های مدت مشابه سال قبل شهر 

همدان 362 میلی متر بوده است.
وی اضافه کــــرد: میانگین بارش های اســــتان همدان نیز 
نســــبت به بلنــــد مدت 25 تــــا 30 درصد کاهش داشــــته 
که بیشــــترین میزان کاهش بارندگی اســــتان نسبت به 
میانگین بلند مــــدت مربوط به شهرســــتان نهاوند با 28 

درصد است.
باقری شــــکیب گفت: پیش بینی های فصلی هواشناسر 
ی نشــــان می هد که در اردیبهشت ماه هم بارش ها کمتر 
از حد طبیعی است و بیشتر بارش ها نیز به صورت رگباری 

و در مناطق شمالی استان همدان خواهد بود.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی نقشه های ماهواره ای، آسمان 
، صاف تا قسمتی ابری، از بعد از ظهر  بیشتر نقاط استان امروز

با افزایش ابر رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: در 24 ساعت 
گذشته نهاوند و اســــدآباد با 28 درجه سانتی گراد باالی صفر 
 ، گرم تریــــن و کبودراهنگ بــــا 2 درجه ســــانتی گراد باالی صفر

خنک ترین شهرهای استان بوده اند.
باقری شــــکیب افزود: کمینه دمای هوای همدان سه درجه 
سانتی گراد باالی صفر و دمای بیشینه هوای این شهر نیز 27 

درجه سانتی گراد باالی صفر به ثبت رسیده است.
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3 شهرستان

گام بلند کارآفرین مالیری در رونق تولید

در و پنجره هایی که رو به »افق اقتصاد« باز می شوند 
هگمتانه، گروه شهرســــتان: بــــی تردید پیشــــرفت ایران 
اسامی و استقال و عزت فعلی آن مرهون وجود، تاش 
مجدانه و همــــت  بلند جوانان تحصیل کرده، مســــتعد و 
کوشــــایی اســــت که روی پای خود ایســــتادند و به عبارت 

کلیدی » ما می توانیم« جامه عمل پوشاندند. 
بــــه گزارش هگمتانــــه، در ســــال 1400 که به فرمــــوده رهبر 
آیــــت ا... خامنه ای ســــال »تولید؛  معظم انقــــاب حضرت 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« نامگذاری شده، به سراغ یکی 
از موفق ترین جوانان غرب کشــــور رفتیم که با بهره گیری 
از تخصص، تعهد و ابتکار عمل توانســــته است به نگین 
غرب کشــــور در تولید درب و پنجره های "یو.پی.وی.سی" 
)UPVC( و شیشــــه های دو و ســــه جــــداره صنعتی مبدل 

شود.
کارآفرین مایــــری، جوانی خــــوش ذوق، فعال، پویا  این 
و جدی اســــت؛ مهرداد عظیمی به مدت 10 ســــال است 
کــــه به طور تخصصــــی در زمینه تولید و صــــادرات درب و 
پنجره های یو.پی.وی.ســــی مشــــغول فعالیت اســــت و 
توانســــته عاوه بر این بــــه عنوان یــــک کارآفرین موفق 
عمــــل کنــــد و بــــا اشــــتغالزایی بــــرای جمعــــی از جوانان 
تحصیلکــــرده مایــــری، گام مؤثــــر و مانــــدگاری در رونق 

تولید و صنعت بردارد.
بایــــد اذعان داشــــت این روزهــــا تحقق »جهــــش تولید« 
و پیشــــرفت کشــــور در گرو همت واالی همین دســــت 
جوانانی اســــت کــــه با ســــرمایه گذاری شــــخصی افق های 
روشن اقتصاد کشــــور را نشانه رفته اند و به فکر تصاحب 

بازارهای جهانی هستند.
عظیمی که 36 ســــال ســــن دارد، متولد مایر بــــوده و در 
حال حاضر دانشــــجوی مقطع دکتری مدیریت اســــت، در 
گفت وگویی، اظهار کرد: از سال 85 در تهران کار تخصصی 
تولیــــد درب و پنجره های یو.پی.وی.ســــی را آغاز کردم و در 
ســــال 90 کارخانه مایر را واقع در کیلومتر 5 جاده همدان 

به بهره برداری و افتتاح رساندم.
وی از صادرات محصوالت این شــــرکت تولیدی- صنعتی 
به افغانســــتان و عراق خبر داد و گفت: در ســــطح کشــــور 

نیــــز 18 دفتــــر نمایندگی داریــــم و محصوالت مــــا عاوه بر 
شهرســــتان های اســــتان همــــدان شــــامل تویســــرکان، 
نهاوند، فامنین، رزن و همدان به اســــتان های دیگر چون 
مرکــــزی، کرمانشــــاه، کردســــتان، تهران و لرســــتان عرضه 

می شود و بازار خوبی را در دست دارد.
عظیمی در مــــورد معرفی انــــوع محصــــوالت تولیدی این 
شــــرکت توضیــــح داد: کار ما بــــا تولیــــد درب و پنجره های 
یو.پی.وی.سی آغاز شد و در سال 92 راه اندازی خط تولید 
نیمه اتوماتیک شیشــــه های دو و سه جداره صنعتی رقم 

خورد.
وی ادامــــه داد: در ســــال گذشــــته بــــا وجــــود فشــــارهای 
اقتصــــادی و تحریم هــــای مختلــــف، همچنــــان پرقدرت و 
بدون وقفه به کار خود ادامه دادیم و موفق شــــدیم بدون 
دریافت وام و تســــهیات بانکی و تنها بــــا تکیه بر آورده و 
سرمایه گذاری شخصی، خط تولید جدید و تمام اتوماتیک 

ساخت پنجره را به مجموعه اضافه کنیم.
بنیانگذار و مدیرعامل این شــــرکت با اشــــاره به اینکه در 
حــــال حاضر با دو خــــط تولیــــد درب و پنجره هــــای یو.پی.
وی.ســــی و یکی از مدرن ترین خط های تولید شیشه های 
هســــتیم،  فعالیــــت  مشــــغول  صنعتــــی  جــــداره  چنــــد 
خاطرنشان کرد: در این خط تولید مدرن، تولید شیشه ها 
کامــــًا اتوماتیک و مکانیزه بوده و فقــــط اپراتورها کار جابه 

جایی محصوالت را انجام می دهند.
وی با بیان اینکه برش شیشه ها توسط ماشین آالت سی 
ان جی انجام می شود، گفت: در این خط تولید مدرن کلیه 
امور مربوط به شستشو، چسب و تزریق گاز آرگون همگی 
به صــــورت یک روند اتومات تعریف شــــده با اســــتفاده از 
محصوالت نانــــو، صورت می گیرد و محصوالت تولیدی ما 

توانسته استانداردهای الزم را جذب و کسب کند.
وی با تأکیــــد بر اینکه شــــرکت ما یکی از بــــا کیفیت ترین 
محصوالت شیشــــه های چند جداره را در ســــطح کشــــور 
تولید می کند، افزود: میزان تولید روزانه ما 80 یونیت درب 
و پنجره در هر شــــیفت کاری اســــت و 400 یونیت شیشه 
دوجداره در خط تولید جدید شیشه های صنعتی شرکت 

تولید می شود.
عظیمی با بیــــان اینکه میــــزان کل ســــرمایه گذاری فردی 
صــــورت گرفته تاکنون چنــــد میلیارد تومان بوده اســــت، 
اظهار کرد: ســــال گذشــــته اقدام بــــه راه انــــدازی خط رنگ 
تیغه های کرکره برقــــی آلومینیومی کردیم و این محصول 

نیز به سبد کاالهای تولیدی ما اضافه شد.
وی بیــــان کرد: این شــــرکت مجــــری انــــواع پروژه های خم 
یو.پی.وی.سی، تولیدکننده انواع پنجره های ترمال بریک، 
تولیدکننده شیشه های رنگی دکوراتیو، تولیدکننده انواع 
توری های پشــــه بند و... است و در ســــطح استان همدان 
بزرگتریــــن کارخانه تولیدکننــــده درب و پنجره های یو.پی.
وی.سی به شمار می رود و در نوع خود در سطح کشور کم 

نظیر است.
عظیمی در بخش دیگری با اشــــاره به اینکه کلیه کارکنان 
این شــــرکت جوانــــان تحصیلکرده بومی مایر هســــتند، 
اظهارکرد: به منظور ارتقاء ســــطح کاری کارکنان دوره های 

آموزشی تخصصی را برای آنها درنظر گرفتیم.
وی با اشــــاره به اینکه در ســــال اول با 12 نفر نیرو فعالیت 
خود را آغاز کردیم، افزود: در حال حاضر بعد از گذشــــت 10 
سال تعداد نیروهای شرکت به 38 نفر به طور مستقیم و 

52 نفر به طور غیرمستقیم رسیده است.
وی با بیان اینکه این شرکت آماده عقد قرارداد و همکاری 
با کلیه مراکز دولتی و خصوصی اســــت، تصریح کرد: در امر 
تولید و اقتصاد، ایجاد مشــــّوق  های سرمایه  گذاری، الزمه 
»جهش تولید« به شــــمار می رود و اوضاع کســــب  و کار در 
کشــــور باید به  گونه  ای باشــــد که افراد به ســــرمایه  گذاری 
در بخــــش تولیــــد و صنعت تشــــویق شــــده و از افزایش 

هزینه های تولید جلوگیری شود.
بــــه نقــــل از ایســــنا، ایــــن کارآفریــــن جــــوان بر ضــــرورت 
حمایــــت همه جانبه دولــــت و مســــؤوالن از کارآفرینان و 
ســــرمایه گذاران بخش خصوصی تأکید کرد و یادآور شــــد: 
جوانان مستعد و متخصص فراوانی در کشور هستند که 
در سایه حمایت مسؤوالن می توانند تحوالت شگرفی در 

حوزه اقتصاد و صادرات ایجاد کنند.

: فرمانده انتظامی بهار

کشف پوشاک قاچاق در بهار
هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرمانده انتظامی شهرستان 
"، از کشــــف یک هزار و 673 ثوب پوشــــاک قاچاق در  "بهار

این شهرستان خبر داد.
، ســــرهنگ "بزرگعلی  به گزارش خبرنــــگار هگمتانه از بهار
نــــوری "، در تشــــریح ایــــن خبر گفــــت: مأمــــوران انتظامی 
شهرســــتان بهــــار در پایــــش محورهــــای مواصاتی این 
شهرستان به یک دســــتگاه خودرو وانت مشکوک شده 

و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرســــی از این خودرو، یک هزار و 673 ثوب 
انواع لباس خارجی قاچاق که از شهرســــتان های مرزی در 
یکی از اســــتان های غربی بارگیری و قصد ورود به اســــتان 

همدان را داشت، کشف شد.
این مقام انتظامی با اشاره به این که ارزش محموله کشف 
شده برابر نظر کارشناسان یک میلیارد و 500 میلیون ریال 
برآورد شده، خاطر نشــــان کرد: 2 متهم در این خصوص با 

تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.
ســــرهنگ نوری در پایان با بیان این که پدیده قاچاق و آثار 
زیان بار آن در امر تولید و تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال 
خطر بزرگی اســــت که باید با جدیت با آن مبارزه کرد گفت: 
مبــــارزه با قاچــــاق کاال یکــــی از اهداف پلیس در راســــتای 

تأمیــــن امنیــــت پایدار در جامعه اســــت و از شــــهروندان 
گرامــــی تقاضا داریم در صورت مشــــاهده هــــر گونه موارد 
تــــردد کاالی قاچاق مراتب را بافاصله به مرکز فوریت های 

پلیسی 110 اطاع دهند.
دستگیری 6 سارق در بهار �

فرمانده انتظامی بهار همچنین از دستگیری 6 سارق با 13 
فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

ســــرهنگ نوری گفت: به دنبال وقوع ســــرقت از باغات و 
مزارع کشاورزی در ســــطح شهرستان، موضوع شناسایی 
و دســــتگیری سارق یا سارقان در دســــتور کار پلیس این 

شهرستان قرار گرفت.
وی با اشــــاره به دســــتگیری 6 نفــــر از مظنونــــان افزود: 
2 فقره  متهمــــان در بازجویی های فنی انجام شــــده بــــه 
6 فقره سرقت باغات و مزارع کشاورزی،  سرقت منزل و 
2 فقره سرقت لوازم  یک فقره سرقت کابل و سیم برق، 
2 فقره ســــرقت از اماکن خصوصی  و قطعات خــــودرو و 
اعتــــراف کردند کــــه با تشــــکیل پرونده تحویــــل مراجع 

شدند. قضائی 
این مقــــام انتظامی با قدردانی از شــــهروندان در همکاری 
و مشــــارکت با پلیس تأکید کرد: هوشــــمندی و تیز بینی 

پلیس بهار حلقه را بر فعالیت های مجرمانه سارقان تنگ 
کرده، لذا از مردم شهرســــتان تقاضا داریم تا هشــــدار های 
پلیــــس در زمینه حفظ و نگهداری از امــــوال خود را مد نظر 
قرار داده و در صورت مشــــاهده هر گونه موارد مشکوک، 

مراتب را سریعا به پلیس 110 اطاع دهند.

استقرار 2 گروه برای جلوگیری از ورود زودهنگام 
عشایر به مالیر

رئیس  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانه، 
آبخیــــزداری  و  طبیعــــی  منابــــع  اداره 
مایــــر گفت: بــــه منظور کنتــــرل کوچ 
از 10 فروردین ماه دو  عشایر امســــال 
گروه ثابت و ســــیار بــــرای جلوگیری از 
ورود زودهنگام عشــــایر به مراتع این 

شهرستان مستقر شدند.
بــــه گــــزارش هگمتانه، جــــواد زنگنه با 
بیــــان اینکــــه شهرســــتان مایــــر 170 
هزار هکتــــار اراضی ملــــی دارد که 138 
هــــزار هکتــــار از آن را مراتــــع تشــــکیل 

می دهند از وجود 210 سامانه عرفی مرتعی در سطح 
شهرســــتان خبــــر داد و افــــزود: از ایــــن تعــــداد 208 
سامانه روســــتایی و دو سامانه عشــــایری مربوط به 

روستای علی آباد دمق و قلعه آقابیگ است.
وی بــــا بیان اینکه مراتع از نظر کیفی در ســــه ســــطح 
درجه بندی می شــــوند که یکی از اهداف بلندمدت 
اداره منابع طبیعی رســــاندن مراتع ضعیف به مراتع 
درجه یک اســــت افزود: از دیدگاه دیگر مراتع به سه 
دسته مراتع قشــــاقی، مراتع ییاقی و مراتع میانبند 

تقسیم می شوند.
آبخیزداری شهرســــتان  رئیس اداره منابع طبیعی و 
مایر ادامه داد: عشــــایر در فصول ســــرد ســــال به 
مراتع قشــــاقی کوچ کــــرده و به چرای گوســــفندان 
خــــود می پردازند و در فصول گرم ســــال که آن مراتع 
قابلیــــت چرا ندارند به مراتع ییاقــــی کوچ می کنند و 
از دیگر مراتع بــــرای چرای دام ها اســــتفاده می کنند 
که شهرســــتان مایر با توجه به قرارگیری جزو مراتع 
میانبندی بیشــــترین خسارت و آســــیب را متحمل 

می شود.
وی بــــا بیــــان اینکــــه مراتــــع ایــــن شهرســــتان تا 15 
اردیبهشــــت قابلیت چرا ندارنــــد و چرای زودهنگام 
باعــــث از بین رفتــــن مراتع می شــــود تصریــــح کرد: 
تعدادی از عشــــایر با ورود به مرز ورودی شهرستان 
به صورت غیر مجاز خسارات جبران ناپذیری را ایجاد 
می کنند که منظور جلوگیری از این امر هر ســــاله دو 
گروه ثابت و ســــیار از این اداره به منظور کنترل این 

موضوع فعالیت دارند.
زنگنــــه با بیــــان اینکه ورود دام عشــــایر به اســــتان 
همــــدان و شهرســــتان مایر از مناطق قشــــاق که 

عمدتا خوزســــتان اســــت از 15 اردیبهشت خواهد 
بــــود گفــــت: عشــــایر بایــــد تقریبــــا از 30 فروردین از 
عرصه های مرتعی مناطق قشــــاقی خارج و در تاریخ 
20 اردیبهشت تا یکم خرداد وارد عرصه های مناطق 

ییاقی شوند.
وی گفــــت: اگر زمــــان کوچ و چــــرای دام عشــــایر در 
عرصه هــــای مرتعــــی رعایت نشــــود و یــــا دام خارج از 
ظرفیت وارد مراتع شــــود، طبق تبصره )2( ماده 47 و 
44 قانون حفاظت از بهره برداری جنگل ها و مراتع با 

افراد خاطی برخورد می شود.
آبخیزداری شهرســــتان  رئیس اداره منابع طبیعی و 
مایر یادآور شــــد: با کمک ســــتاد کــــوچ، زمان کوچ 
عشایر تنظیم و مشخص شده و عشایر باید تقریبا 
از 30 فروردین از عرصه های مرتعی مناطق قشاقی 
خارج و در تاریخ 20 اردیبهشــــت تا یکــــم خرداد وارد 

عرصه های مناطق ییاقی شوند.
وی خاطرنشــــان کرد: ما باید برای احیای کوچ پیاده 
عشــــایر که بــــه منظور حفــــظ مراتــــع و منابــــع پایه و 
جلوگیــــری از ورود پیش از موعــــد دام به عرصه های 
مرتعی تاش کنیم و ســــازمان امور عشــــایر ایران و 
معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین 
علوفه جو و آب شــــرب در راستای تاخیر کوچ عشایر 

را انجام دهند.
بــــه نقــــل از فــــارس، زنگنــــه کمبــــود آب در مناطق 
قشاقی برای شــــرب دام و انســــان، کمبود علوفه، 
گرمای هوا و افزایش حشــــرات، نداشتن پروانه چرا 
در مراتع خــــوب، رقابــــت در رســــیدن و بهره برداری 
از مناطق ییاقی و اســــتفاده از علوفه هــــای تازه را از 

دالیل کوچ و چرای زودهنگام دام عشایر برشمرد.

افتتاح پایگاه مقاومت بسیج 
»شهید فخری زاده« 

ین سو در شهرداری شیر
هگمتانه، گروه شهرستان: پایگاه مقاومت بسیج "شهید 
محســــن فخری زاده" بــــا رعایــــت کامل شــــیوه نامه های 

بهداشتی در شهرداری شیرین سو افتتاح شد.
به گزارش هگمتانه و به نقل از روابط عمومی شــــهرداری 
شــــیرین ســــو؛ ســــید مصطفی موسوی در حاشــــیه این 
مراســــم، اصلی ترین هدف از راه انــــدازی پایگاه مقاومت 
بسیج شهرداری را تقویت روحیه ایثار و شهادت، اشاعه 
کارکنان عنوان  فرهنگ بســــیجی و خودســــازی معنوی 

کرد.
شــــهردار شیرین سو با اشــــاره به اندیشــــه های بنیانگذار 
کبیر انقــــاب و رهبر معظم انقاب اســــامی در خصوص 
گاهی و  بســــیج بیان داشــــت: شــــجاعت، والیتمــــداری، آ
از شــــاخص های  شــــناخت، دشــــمن شناســــی و حریت 
فرهنگ و تفکر بســــیجی در بیانات و فرمایشات حضرت 
امــــام خمینی )ره( و مقــــام معظم رهبــــری )مدظله العالی( 

است.
وی ضمن اشــــاره به آثار و برکات نهاد مقدس بســــیج در 
جامعه اسامی افزود: مسؤوالن باید بکوشند با حمایت 
از بســــیج، حضور و اثرگذاری این شــــجره طیبه را در جامعه 

زنده نگهدارند.
موسوی ادامه داد: بســــیج مولود انقاب اسامی، افتخار 
نظــــام و یــــادگار ارزشــــمند امام راحل اســــت کــــه در تمام 
بزنگاه های حســــاس کشور عزیزمان ایران طی چهل و دو 
سال گذشــــته خوش درخشیده و پشــــتیبان آرمان های 

انقاب بوده است.
شهردار شــــیرین سو با اشــــاره به به فعالیت های عمرانی 
شهرداری بیان داشت: شهرداری در حین خدمات رسانی 

در حوزه های تخصصی خود، محلی مناســــب برای توسعه 
فعالیت های فرهنگی و معنوی بسیج است و امیدواریم 

بتوانیم در این راستا گام های مؤثری را برداریم.
موســــوی با اشــــاره به جایگاه بســــیار حســــاس بسیج در 
جامعــــه اضافه کرد: بســــیج در نشــــان دادن چهــــره نظام 
مقدس جمهوری اسامی و ایجاد جاذبه در درون جامعه 
برای مشارکت و جذب هرچه بیشــــتر جوانان و نوجوانان 
به ســــمت الگوهــــای ســــازنده مبتنــــی بر هویــــت ملی و 

مذهبی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.
وی تأکید کــــرد: امروز ما در جنگ اقتصادی و فرهنگی قرار 
دادیم و اســــتکبار با تمام قوا ســــعی در ضربه زدن به نظام 
اســــامی و مردم ما دارد لذا در راســــتای مقابله با آن باید از 
ظرفیت پایگاه های مقاومت بسیج برای کارهای فرهنگی 

استفاده کرد.
شــــهردار شیرین ســــو در ادامه ضمن اشــــاره به اقدامات 
علمی و عملی شــــهید محســــن فخری زاده افزود: شهید 
فخــــری زاده یکــــی از مفاخر مدیران و نمونه یک بســــیجی 
واقعی بودند که خدمات این شــــهید بزرگوار بر هیچ کس 

پوشیده نیست.
وی ادامه داد: شــــهرداری شــــیرین ســــو نیز به منظور ارج 
نهادن بــــه خدمات علمی آن شــــهید بزرگــــوار و زنده نگه 
داشــــتن یاد و خاطره ایشــــان بســــیج شــــهرداری را به نام 
شــــهید محســــن فخری زاده مزین نمود تا بــــه برکت نام 

ایشان منشا اثر و خیر برای مردم باشد.
در ادامه سرهنگ برات زاده رئیس سازمان بسیج کارگری 
و کارخانجات اســــتان همــــدان ضمن تبریــــک حلول ماه 
مبارک رمضان بیان داشت: پنجم الی یازدهم اردیبهشت 

ماه به هفته کارگر نامگذاری شــــده است و بسیج کارگران 
نیــــز برنامه هــــای مختلفی را بــــرای این هفتــــه پیش بینی 

نموده است.
وی ادامــــه داد: افتتــــاح پایگاه بســــیج کارگری شــــهرداری 
شیرین ســــو نیز به عنوان اولین برنامه در ســــطح استان 

برای هفته کاری پیش بینی گردیده است.
بــــرات زاده در ادامه با اشــــاره به نامگذاری ســــال جدید از 
سوی مقام معظم رهبری افزود: با توجه به ماهیت بسیج 
و شعار سال بســــیج کارگری استان در حوزه های مختلف 
از جمله رونق تولید، رفع موانع تولید، نشان سازی تجاری 
کاالی ایرانــــی، ترویج فرهنــــگ تولید، توزیع و اســــتفاده از 

کاالی ایرانی و.... ورود پیدا کرده است.
رئیس ســــازمان بســــیج کارگری اســــتان در ادامه با اشاره 

به طرح شــــهید برونسی و طرح شــــهید کریمی خاطرنشان 
کرد: در این طرح ها بســــیج کارگری در راستای رونق تولید 
و رفع موانع با شناسایی واحدهای تولیدی دارای مشکل 
آنها را به کارگروه های اســــتانی و کشــــوری معرفی نموده تا 
اقدامــــات الزم در خصــــوص حل مشــــکات آنها معمول 

گردد.
وی افــــزود: همچنین ســــازمان در حوزه هــــای اجتماعی از 
جمله راه اندازی مرکز مشاوره حقوقی به کارگران و نیز حل 
مشکات خانواده کارگران از جمله مشاوره و روانشناسی 

و... نیز اقدامات مؤثری را انجام داده است.
سپس امام جمعه شیرین سو ضمن تشکر از توضیحات 
شــــهرداری  اقــــدام  و  کارگــــری  بســــیج  ســــازمان  رئیــــس 
شیرین ســــو در افتتاح پایگاه بسیج بیان داشت: ماهیت 

بســــیج و اقدامــــات آن در ســــطح جامعــــه بر هیچ کســــی 
 می تــــوان در همــــه حوزه های 

ً
پوشــــیده نیســــت و تقریبا

کشور رد پای بسیج را مشاهده نمود.
حجــــت االســــام ملکــــی در ادامه افــــزود: امیــــدوارم این 
پایگاه منشــــأ خیر و برکت برای منطقه و نیز برای کارگران 
شهرداری باشد و بتوان با روحیه بسیجی مسؤوالن، باری 

از مشکات متعدد حوزه کارگری را برداشت.
در پایــــان ضمــــن افتتــــاح پایگاه بســــیج شــــهید فخری 
زاده شــــهرداری شیرین ســــو، طی حکمی از سوی رئیس 
ســــازمان بســــیج کارگــــری و کارخانجات اســــتان ســــید 
مصطفی موسوی شهردار شیرین سو به عنوان فرمانده 
پایــــگاه مقاومــــت بســــیج شــــهید فخــــری زاده منصوب 

گردید.

: مدیر شبکه بهداشت و درمان مالیر

تمامی کادر درمان مالیر 
واکسینه شدند

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مدیر شبکه بهداشت 
و درمــــان مایــــر گفــــت که با حل شــــدن مشــــکل 
واکسیناســــیون کادر درمان، تمامی یک هــــزار و 300 
نفر کادر درمان این شهرســــتان در ســــه بیمارستان 
امام حسین)ع(، مهر و تأمین اجتماعی و فوریت های 

پزشکی علیه بیماری کووید - 19 واکسینه شدند.
به گزارش هگمتانه، »محسن ترکاشوند« روز یکشنبه 
اظهار کــــرد: چنانچــــه از مجموعه کادر درمــــان فردی 
واکسینه نشده باشد، خود داوطلب دریافت واکسن 

نبوده است.
وی با بیــــان اینکه از هفته گذشــــته تاکنــــون تمامی 
نیروهای بخش درمان این شهرســــتان واکســــینه 
شــــدند، افزود: واکســــن بــــرای مجموعه بهداشــــتی 
و درمانی بــــه اندازه کافی وجــــود دارد و در این راســــتا 
واکسیناسیون 500 نفر از کارکنان شبکه بهداشت 

شهرستان نیز آغاز شده است.
مدیر شــــبکه بهداشــــت و درمان مایر ادامــــه داد: 
کارکنان مراکز بهداشت شامل خانه های بهداشت، 
خدمات جامع ســــامت، پزشــــکان و دندانپزشکان 
و تمامی افــــرادی که در بخش خدمات بیمارســــتانی 
به صورت غیرمســــتقیم فعالیت دارند نیز واکسینه 

می شوند.
ترکاشــــوند گفت: در بخش خصوصی نیــــز 100 نفر از 
پزشــــکان و دندانپزشکان این شهرستان واکسینه 
شــــده اند و حدود 230 نفــــر دیگر نیز آمــــاده دریافت 
واکســــن هســــتند که بــــا هماهنگی ســــازمان نظام 
پزشکی و بر اساس اولویت، واکسیناسیون کارکنان 
بهداشــــتی و درمانی بخش خصوصی نیز آغاز شــــده 

است.
وی با اشاره به آغاز مرحله دوم واکسیناسیون پاکبانان 
، از اتمام واکسیناسیون بیماران هموفیلی،  شهر مایر
تاالسمی و ســــالمندان در این شهرستان خبر داد و 
گفــــت: کار ثبت نام بیماران خاص نیــــز برای دریافت 

واکسن براساس اولویت ها آغاز شده است.
به نقل از ایرنا، مدیر شــــبکه بهداشت و درمان مایر 
افزود: تاکنون بیش از ســــه هزار دوز واکسن تحویل 

شهرستان مایر شده است.

آغاز بازآفرینی بافت تاریخی 
شهر فامنین

هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: معــــاون مســــکن 
اداره کل راه و شهرســــازی همــــدان از آغاز عملیات 
بهسازی، جداره ســــازی و کف سازی بازار و محله باغ 

نظر فامنین خبر داد.
به گــــزارش هگمتانه، مجید صالحــــی امیر در جمع 
خبرنــــگاران اظهار کــــرد: با توجه بــــه اهمیت اجرای 
پروژه باز آفرینی شــــهری در اســــتان از آغاز عملیات 
بهسازی، جداره ســــازی و کف سازی بازار و محله باغ 
نظر فامنین خبر داد و اظهارکرد: این پروژه با هدف 
احیاء بافت تاریخی شهر فامنین، افزایش کیفیت 
زندگی کســــبه و ســــاکنین این محله برنامه ریزی و 

آغاز شده است.
وی ادامه داد: بــــا توجه به موقعیــــت جغرافیایی 
آزاد راه تهران _ همدان در  شــــهر فامنین و وجود 
مســــیر این شــــهر اجرای این پروژه تأثیر بسزایی 
در افزایــــش گردشــــگری شــــهر فامنیــــن خواهد 

داشت.
و  راه  اداره کل  ســــاختمان  و  مســــکن  معــــاون 
مرحلــــه  کــــرد:  خاطرنشــــان  همــــدان  شهرســــازی 
نخســــت این پروژه با اعتبار 450 میلیون تومان از 
محل اعتبارات ملی بازآفرینی آغاز شده و امیدواریم 
در ســــال آینده نیز مبلغ 500 میلیون تومان جهت 

اجرای مرحله بعدی به این پروژه تخصیص یابد.

تخت های "آی.سی.یو" 
بیمارستان اسدآباد 

افزایش می یابد
هگمتانــــه، گــــروه شهرســــتان: معــــاون توســــعه 
ارتقــــای  از  اســــدآباد  پزشــــکی  علــــوم  دانشــــکده 
تخت های بخش آی.سی.یو بیمارستان قائم )عج( 

از چهار به 14 تخت خبر داد.
به گزارش هگمتانه، اســــامعلی مولــــوی از ارتقای 
قائم  بیمارســــتان  آی.ســــی.یو  بخــــش  تخت های 
)عج( از چهار به 14 تخت تا تابســــتان آینده خبر داد 
و اظهار کرد: چهار تخت پاســــخگوی اسدآباد نبود 
و بعد از بررســــی های الزم تصمیم گرفتیم تا مرحله 

جدید در مکان فعلی ایجاد شود.
وی با بیــــان اینکــــه اعتبار پیش بینی شــــده برای 
این پــــروژه 2 میلیارد تومان اســــت گفــــت: برخی 
از تجهیــــزات تخصصــــی ایــــن بخــــش مهــــم را در 
اختیــــار داریم و در ســــفر اخیر وزیر بهداشــــت نیز 
ارائه  درخواســــتی جدید برای تجهیز وســــائل الزم 

داده ایم.
به نقل از فارس، معاون توســــعه دانشــــکده علوم 
پزشــــکی اســــدآباد بــــا بیــــان اینکه بخــــش جدید 
آی.سی.یو در اسدآباد چشم اندازی برای سال های 
بعــــد و شــــاید تخصص هــــای جدید اســــت درباره 
بیمارســــتان  آی.ســــی.یو  بخش  فعلــــی  وضعیت 
اســــدآباد نیز گفت: بخشــــی موقت اما اســــتاندارد 
برای بســــتری بیماران آی.ســــی.یو اختصاص داده 

شده است.

خبــر

با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان

» بازدید از زیرساخت های فرهنگی و هنری »بهار
هگمتانه، گروه شهرستان: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان همدان با حضور در شهرستان 

بهار و بخش اللجین از زیرساخت های فرهنگی و هنری این شهرستان بازدید کرد.
وابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــــاد اســــامی اســــتان  بــــه گزارش هگمتانه و به نقل از ر
کل هم حضور داشــــت،  که معاون توســــعه مدیریت و منابع اداره  ایــــن بازدید  همدان، در 

آیــــت ا... بهاری  احمدرضــــا احســــانی به بخش هــــای مختلــــف مجتمع هــــای فرهنگی وهنری 
وند  شهرســــتان بهار و شــــهید آوینی بخش اللجین سرکشــــی کرده و از نزدیــــک در جریان ر

گرفت. قرار  مجتمع  دو  ایــــن  فعالیت های 
ر  بهــــا ن  ســــتا شهر می  ســــا ا د  شــــا ر ا و  هنــــگ  فر ه  ر ا د ا ئیــــس  ر ؛  ن یا ز ا شــــهنو مــــه  ا د ا ر  د
و  نــــی  ا عمر ت  مشــــکا و  ئل  مســــا و  د  کــــر ئــــه  ا ر ا لیت هــــا  فعا و  مه هــــا  نا بر ز  ا شــــی  ر ا گز
د  ر مو طه  بو مر ن  ســــا شنا ر کا ر  حضــــو بــــا  هنگ  فر ه  ز حــــو ر  د لجیــــن  ال و  ر  بهــــا ختی  ســــا یر ز

. فت گر ر  ا قر ســــی  ر بر

برگزاری کرسی های آزاد اندیشی با محوریت انتخابات
در دانشگاه مالیر

بســــیج  مســــؤول  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
گفت: عملکرد دولت  دانشــــجویی دانشــــگاه مایر 
در اســــتان همــــدان مطلوب و مــــورد انتظــــار نبوده 

است.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، حامد مــــرادی افــــزود: ما یک 
فــــرا تشــــکل محســــوب می شــــویم و چــــون بســــیج 
دانشــــجویی با گستره وســــیعی از دانشجویان ارتباط 

دارد باید ماهیت فرا تشکلی آن را حفظ کنیم.
را  مهم  قاعده  این  انتخابات؛  بحــــث  در  ود:  افز وی 
راســــتا  این  در  ما  فعالیت های  و  و  کردیــــم  رعایت 
جلســــات  اندیشــــی،  آزاد  کرســــی های  قالــــب  در 
و…  اســــاتید  بــــا  مجازی  جلســــات  و  زنــــده  پخــــش 

دارد. ادامه 

مســــؤول بســــیج دانشــــجویی دانشــــگاه ملــــی مایر 
اضافه کرد: ما در این برنامه ها با دانشــــجویان در مورد 
مسائل گوناگونی صحبت می کنیم و خروجی کرسی ها 
را بــــه صورت پوســــتر و تولیــــدات فضای مجازی نشــــر 

می دهیم.
، مرادی ادامه داد: بــــا وضعیت کرونا و با  بــــه نقل از مهر
توجه به اینکه عموم دانشــــجویان غیربومی هســــتند؛ 
این نحوه کار معقول ترین مدلی بود که می توانســــتیم 

انجام دهیم.
وی بــــا اشــــاره به عملکــــرد دولــــت روحانی در اســــتان 
همــــدان عنــــوان کــــرد: ورود دولــــت در بخش هــــای 
گوناگون غیر از خرابی به بار نیاورده است و چیز دیگری 

ما مشاهده نکرده ایم.



نظــر به اینکه خانم شــهین کریمی فر فرزند علی عســگر بــا ارائه 2 برگ 
استشــهادیه محلی مصدق دفتر اسناد رسمی2 اسدآباد مدعی است که یک 
جلد ســند مالکیت دفترچه ای ششــدانگ یک باب خانه تحت پالک ثبتی 
9 فرعــی از 1119  اصلی ذیل ثبت 4461 دفتــر 22 صفحه 345 واقع در 
شهرستان اســدآباد به شماره چاپی 743873 به نام شهین کریمی فر سابقه 
ثبت دارد و ســند مالکیت اولیه به دلیل جابجایــی مفقود گردیده تقاضای 
صدور ســند مالکیت المثنی را نموده اند. لذا به استناد تبصره الحاقی به ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت بدینوسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام 
معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی طی 
مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید. 
در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرســیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض 
چنانچه اصل ســند مالکیت ارائه نشود، ســند مالکیت المثنی به نام مالکه 

)شهین کریمی فر( صادر و تسلیم خواهد شد.
م.الف 28

آگهی فقدان سند مالکیت

سیروس قلی زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد

علیرضا غالمی  - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/21         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/06

برابــر رأی شــماره 139960326005001344 - مــورخ 1399/12/05 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی 
ذوالفعلی جهانیان به شــماره شناسنامه 578 و به شماره ملی 3961117535 صادره 
از نهاوند فرزند حســن در ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 76/63 مترمربع 
قســمتی از پالک 213 فرعی از 3871 اصلی بخش یک حوزه ثبتی شهرستان نهاوند 
که حقوق ارتفاقی ندارد و خریداری مالک برابر ســند مشاعی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 995
علیرضا غالمی  - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/21         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/06

برابر رأی شماره 139960326005001448 مورخ 1399/12/20 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی احســان 
علی بخشی به شــماره شناسنامه 2137 و به شــماره ملی 3960849109 صادره از 
نهاوند فرزند یارمراد در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 20/37 مترمربع قسمتی 
از پالک 82 اصلی بخش دو حوزه ثبتی شهرســتان نهاوند که حقوق ارتفاقی ندارد و 
خریداری از مالک رســمی محمودعلی سوری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 990

حسن ابراهیم قاجاریان - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/22         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/06

برابر رأی شــماره 139960326006001953 مورخه 1399/12/13 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم فرخنده سیاوشــی فرزند محمدرضا به شــماره کد ملی 3930810379 از 
مالیر در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 123/51 مترمربع قسمتی از پالک 
یک اصلی اراضی دولت آباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رســمی 
آقای ملک عبدالرضا روســتایی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 5

ملی  شناسه  به  همدان  استان  دام  امور  پشتیبانی  کل  اداره   - کشور  دام  امور  پشتیبانی  سهامی  شرکت  گزار:  1-مناقصه 
14002771736 و شماره اقتصادی 411113673771 

به نشانی:  همدان، جاده تهران، شهر جورقان، سردخانه دولتی بوعلی، اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان
کد پستی 99813-65199                   تلفن: 1-34373960                       نمابر: 34373829

2-موضوع تجدید مناقصه: واگذاری خدمات اداره امور انبار )انبارداری( مجتمع انباری علوفه اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به شماره فراخوان 2000001014000073 

شناسه   IR  900100004001039806370564 شبا  شماره  حساب  به  نقد  وجه  واریزی  فیش  اصل  کار:  ارجاع  فرایند  در  شرکت  تضمین  نوع   -3
بانک های  جز  به  بانک ها  )کلیه  گزار  مناقصه  نام  به  بانکی  یا ضمانتنامه  نام سپرده خزانه داری کل  به  مرکزی  بانک    907203965100000000000000000017
اوراق  انتشار  از سررسید )موضوع قانون نحوه  بازخرید قبل  با قابلیت  اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت  یا  ایران زمین( و  سرمایه و بانک 

مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت )الف( الک و مهر شده تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ  1400/02/19 به مناقصه گزار تسلیم نمایند.
4-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  450.000.000 )چهارصدوپنجاه میلیون( ریال به نام اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان

5- زمان دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی:
1-5- مهلت دریافت اسناد تجدید مناقصه از سامانه ستاد: ساعت 14 روز پنجشنبه تاریخ 1400/02/09

2-5- مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد: تا ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 1400/02/19
3-5-مهلت تحویل پاکت )الف( محتوی اصل تضمین: تا ساعت14 روز یکشنبه تاریخ 1400/02/19

4-5- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه 1400/02/21 واقع در نشانی مناقصه گزار
مرکزی  بانک  حساب  شماره  به  استرداد  )غیرقابل  ریال   500.000 مبلغ  واریز  از  پس  می توانند  مناقصه  تجدید  در  شرکت  متقاضیان  اسناد:  خرید   -6
IR 310100004001039804006087 شناسه 377039865203900800000000000173 به نام خزانه داری کل از طریق سامانه ستاد در زمان مهلت دریافت 

اسناد )ردیف 1-5 آگهی( به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه و اسناد تجدید مناقصه را دریافت نمایند.
7- فیش/ رسید پرداخت مبلغ 500.000 ریال خرید اسناد به همراه پاکت )الف( به دبیرخانه کمیسیون معامالت استان تحویل گردد.

8- مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در تجدید مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار تجدید مناقصه در سامانه روز دوشنبه تاریخ 1400/02/06 می باشد.
9- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسنادتجدید مناقصه مندرج می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934
• تاریخ چاپ اول: دوشنبه 1400/02/06   • تاریخ چاپ دوم: سه شنبه 1400/02/07

کمیسیون معامالت

فراخوان تجدید مناقصه عمومی )شماره 1400/01(
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وزارت جهاد کشاورزی
شرکت سهامی ابیتشپنی امور دام کشور

ن استان همدا

چاپ اول: دوشنبه 1400/02/06

دوشنبــــــه   6 اردیبهشت  1400    شماره  4779

4
شب های قدر بدون ازدحام برای اهداکنندگان خون

اهداکنندگان خون معاف از منع ترددهای شبانه
هگمتانــــه، گروه خبر همدان: رئیس مرکز انتقال خون اســــتان همدان گفت: در شــــب های قدر 

هدف ما جلوگیری از ایجاد ازدحام و رعایت موارد بهداشــــتی برای اهداکنندگان است.
کید بر اینکه مشــــکل کمبود خون نداشته و  به گزارش هگمتانه، افشــــین محمدی دیروز با تأ
نداریم اظهار کرد: در حال حاضر خوشــــبختانه نیاز اســــتان در تأمین فراورده های خونی تأمین 

می شود.

وی بیان کرد: از ابتدای ســــال تاکنون 360 واحد خون به اســــتان های سیســــتان و بلوچستان و 
گیان ارسال شده اســــت تا مشکات این استان ها در زمینه این ماده حیاتی نیز تأمین شود.

رئیس مرکز انتقال خون اســــتان همــــدان در خصوص برنامه اهدای خون در شــــب های قدر نیز 
گفت: هدف ما برای شــــب های قدر این است که ازدحام جمعیت نباشد و با رعایت کامل موارد 

بهداشتی بتوان اهدای خون داشت.
وی با اشــــاره به اینکه در ماه رمضان هر شــــب انتقال خون باز است افزود: اهداکنندگان در این 

شب ها مشــــمول منع تردد نشده و اسامی آنها برای رفع اعمال جریمه ثبت می شود.

استان

برگ سبز سواری پراید GTXI  به 
رنگ نقره ای متالیک مدل 1387 به 
و شماره  موتور 2550478  شماره 
شاســی S 1412287516554 به 
شماره پالک ایران 18 -947 ج 72 
به نام علی اصغر زارعی به کد ملی 
3780271494 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

مفقود شده

استاندار همدان:

سالم انتخابات  ما؛  تعهد 
امنیت میتینگ های انتخاباتی را فراهم کنیم

کید  تأ همدان  اســــتاندار  همدان:  خبــــر  گروه  هگمتانه، 
کرد: بر اســــاس تعهدی که به مــــردم داده ایم انتخابات 
پیــــش رو را 100 درصــــد قانونمند و ســــالم برگزار کرده و 
بــــه عنوان امانتداری صدیــــق از رأی و نظر مردم صیانت 

کرد. خواهیم 
روز  شــــاهرخی  ســــعید  ســــید  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
همدان،  اســــتان  انتخابات  ســــتاد  جلسه  در  یکشــــنبه 
عملکــــرد  و  وضعیــــت  آخریــــن  بررســــی  کــــرد:  اظهــــار 
کمیته هــــای ســــتاد انتخابــــات در اســــتان و همچنیــــن 
هیأت های شهرســــتانی، گویای آمادگی مناسب و قابل 
توجه دســــت اندرکاران برای برگزاری انتخاباتی پرشور و 

است. حداکثری 
کید بــــر ضرورت تــــداوم آمادگــــی مجریان برای  وی بــــا تأ
اســــتان  در  حداکثری  و  قانونمنــــد  انتخاباتــــی  برگــــزاری 
همــــدان، تصریح کرد: ســــوابق و تجــــارب ارزنده اعضای 
عضــــو  معتمــــدان  بــــاالی  انگیــــزه  و  انتخابــــات  ســــتاد 
مناســــب  آمادگی  زمینه  و  شــــرایط  اجرایی،  هیأت هــــای 
بــــرای برگزاری انتخاباتی ســــالم و قانونمند با امنیت باال 

کرده است. را فراهم 
اســــتاندار همدان به مردم اطمینــــان داد که در روزهای 
1400 عوامل  28 خرداد  باقی مانده تا برگــــزاری انتخابات 
حوزه های اجــــرا و نظارت انتخابات در این اســــتان همه 
توان خود را برای مشــــارکت حداکثری و پرشور مردم به 

گرفت. خواهند  کار 
شــــاهرخی گفت: بر اساس تعهدی که به مردم داده ایم 
100 درصد قانونمند و ســــالم برگزار  انتخابات پیش رو را 
کرده و به عنــــوان امانتداری صدیــــق از رأی و نظر مردم 

کرد. خواهیم  صیانت 
بــــه شــــکل قانونمند  گفــــت: هیأت هــــای اجرایــــی  وی 
میان دوره ای  و  شــــوراها  انتخابات  نامزدهای  صاحیت 
مجلــــس را مســــتند به قانــــون و مدارک متقن بررســــی 
کردند کــــه تأیید صاحیــــت اکثریــــت داوطلبان در این 
هیأت ها، موجب خرســــندی اســــت ضمن اینکه زمینه 
ساز حضور ســــایق مختلف برای مشارکت حداکثری و 

شد. خواهد  نیز  مردم  فعاالنه 
از  حاصله  نتایــــج  اســــاس  بر  گفــــت:  همدان  اســــتاندار 
انتخابات اســــتان همــــدان، صاحیت  گــــزارش ســــتاد 
95.5 درصــــد نامزدهای انتخابات شــــوراهای اســــامی 
شهر در استان تأیید شده که این نشان از دقت نظر و 

است. انتخابات  مجریان  توجه 
داوطلب   69 مجمــــوع  از  همچنیــــن  افــــزود:  شــــاهرخی 
در  اســــامی  شــــورای  مجلس  دوره ای  میان  انتخابــــات 
حــــوزه بهــــار و کبودراهنــــگ، صاحیــــت 95.7 درصــــد 
نامزدها تأیید شده که با رد صاحیت سه نفر و انصراف 
، شــــمار نامزدهای تأیید صاحیت شــــده  پنج نفر دیگر

برای انتخابات این حوزه به 61 نفر رســــیده است.
کید کرد: با توجه به تصریح  اســــتاندار همدان در ادامه تأ
، ماک اصلی در بررسی صاحیت  کشور قانون و وزارت 
افراد باید ُمر قانون باشــــد، یعنی عوامل دســــت اندرکار 
حــــق ندارند براســــاس ســــلیقه و نظر شــــخصی در این 
زمینــــه اقــــدام کنند و تنهــــا ماک در بررســــی صاحیت 

افراد، ضوابط قانونی و نظر مراجع چهارگانه اســــت.
شــــاهرخی افــــزود: طبق قانــــون اعام نظر رســــمی چهار 

ثبت  و  انتظامی  نیــــروی  دادگســــتری،  »اطاعات،  مرجع 
اســــناد« ماک بررســــی صاحیت نامزدهــــای انتخابات 

است.
نــــام و بررســــی صاحیت  گفــــت: در فراینــــد ثبــــت  وی 
دیدگاه هــــای  و  شــــخصی  نظــــر  ســــلیقه،  داوطلبــــان، 
فراقانونی بــــه هیچ عنوان ماک و معیار نیســــت و تنها 
ماک بررســــی صاحیت، اعمــــال قانون براســــاس نظر 

است. چهارگانه  مراجع 
وی خواســــتار تعامــــل و همــــکاری نزدیــــک هیأت های 
اجرایی و نظارت با رعایت حدود قانونی در روند برگزاری 
انتخابات شــــد و گفت: هیــــأت نظارت به مــــا در اجرای 
قانونمند کارها کمــــک می کند با این اوصاف در اعمال 
و اجــــرای برنامه هــــا نظــــر شــــخصی اعضــــای هیأت های 
اجرایــــی و نظــــارت مــــاک نیســــت و ماک اصلــــی برای 

است. قانون  مجموعه،  دو  این  همکاری 

کنیم � امنیت میتینگ های انتخاباتی را فراهم 
انتخابــــات  ســــتاد  امنیتــــی  کمیتــــه  گفــــت:  شــــاهرخی 
اســــتان همــــدان مکلــــف بــــه برقــــراری امنیــــت بــــرای 
برگزاری نشســــت ها و میتینگ هــــای انتخاباتی با اجرای 
دقیــــق شــــیوه نامه های بهداشــــتی برای همــــه گروه ها 
بــــرای تحقق  آفریــــن در انتخابات  و ســــلیقه های نقش 

است. مردم  حداکثری  مشارکت 
شــــاهرخی افــــزود: شــــاخص مهــــم انتخابــــات در کنــــار 
ســــامت، قانون مداری و مشــــارکت حداکثری، امنیت 
انتخابات اســــت کــــه همه متولیــــان امر در ایــــن زمینه 

کوشش الزم را خواهند داشت. تاش و 
با بیــــان اینکه فلســــفه هیــــأت بازرســــی، نظارت بر  وی 
کید کرد: هیأت  روند اجــــرای قانونی انتخابات اســــت، تأ
بازرســــی به دنبال مچ گیری نیست بلکه یاریگر مجریان 
و ناظران انتخابات با ارائه به موقع مســــائل و گزارش ها 

بود. خواهد 

آزادبخــــت: همــــدان رتبــــه دوم کشــــور در اجرای  �
انتخابات فرایند 

رئیــــس ســــتاد انتخابــــات اســــتان همدان هــــم گفت: 
انتخابــــات دارای فرایندهــــای مختلفــــی اســــت کــــه بــــر 
، اســــتان همدان در اجرای  کشور زیابی وزارت  ار اساس 
این فرایندها، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده 

است.
آزادبخــــت بیــــان کــــرد: فراینــــد انتخابــــات با  مصطفــــی 
تدبیــــر وزارت کشــــور و مدیریــــت اســــتاندار همدان در 
این اســــتان بر اســــاس زمان بنــــدی و با نظــــم و برنامه 

شد. آغاز  مشخص 
معاون سیاســــی، امنیتی و اجتماعی اســــتاندار همدان 
اســــامی  شــــوراهای  انتخابات  پنجم  دوره  کــــرد:  اضافه 
شــــهر و روســــتا برخی از مناطق از حد نصــــاب الزم برای 
برگــــزاری انتخابات برخوردار نبودند اما در دوره ششــــم 
با تاش ســــتاد انتخابات، فرمانداران و بخشداران همه 

شدند. برخوردار  الزم  نصاب  از  روستاها  و  شهرها 
آزادبخــــت اضافــــه کــــرد: عملکــــرد مطلوب همــــدان در 
کشــــوری در  کســــب رتبه دوم  اجرای فرایند انتخابات و 
این زمینه ســــبب شــــد که هاشــــم جهانگیری بخشدار 

گیان در شهرســــتان نهاوند برای ســــخنرانی در جلســــه 
معاون سیاســــی وزیر کشور انتخاب شده و وی به بیان 
در  شــــوراها  انتخابات  وضعیت  از  مطلوبــــی  بندی  جمع 

بپردازد. همدان 
دبیــــر هیأت بازرســــی ســــتاد انتخابات اســــتان همدان 
نیز بیان کرد: هیأت های بازرســــی اســــتان و شهرستان 
با حساســــیت، حســــن اجرای فرایند انتخابات را از ابتدا 
تــــا انتها رصــــد و کنترل کرده و در صورت بــــروز تخلف از 
ســــوی مجریان یا داوطلبــــان، مراتــــب را از طریق مراجع 

می کنند. پیگیری  مسؤول 
احســــان شــــهابی اضافه کرد: مردم می توانند شــــکایات 
و نقطــــه نظــــر پیشــــنهادی خــــود و یــــا تخلف هــــر یک از 
داوطلبــــان انتخابات شــــوراها و میــــان دوره ای مجلس 
و یا مجریــــان و دســــت انــــدرکاران انتخابــــات را از طریق 
اســــتانداری  پورتال  فرمانداری ها،  بــــه  حضــــوری  مراجعه 
)لینک شــــکایات مردمــــی انتخابــــات(، شــــماره پیامک 
9830008529 و تماس با شماره تلفن 38256005 برای 

رسیدگی و بررسی دقیق به هیأت بازرسی گزارش کنند.
وی بــــا بیان اینکــــه یک هزار و 600 بازرس، ســــربازرس و 
بازرس ویژه، رصــــد و نظارت بر روند برگــــزاری انتخابات 
استان همدان را عهده دار هستند افزود: در هر شعبه 
یک بازرس ثابت و به ازای هر 15 شــــعبه یک سر بازرس 
و به ازای هر 150 شــــعبه یک نفر بــــه عنوان بازرس ویژه 
به منظــــور صیانــــت از آرای مردم، فراینــــد کنترل و رصد 

برگــــزاری انتخابات را به خوبی انجام می دهند.
کمیته اطاع رســــانی ســــتاد انتخابات اســــتان  رئیــــس 
همدان هــــم گفت: کمیته اطاع رســــانی با حضور اعضا 
تشــــکیل و رایزنی هــــای الزم بــــرای فراهم کــــردن زمینه 
انتخابات پرشــــور صــــورت گرفت و تاکنون 2 نشســــت 
گاه ســــازی مــــردم از فراینــــد انتخابات و  خبــــری بــــرای آ

است. شده  برگزار  گرفته  صورت  فعالیت های 
افزود: به همت خانــــه مطبوعات و  ربانی مهر  اســــداهلل 
آموزشــــی با موضوع  همکاری نهادهای مســــؤول دوره 
ایام  در  مجــــازی  فضای  مخاطــــرات  و  تهدیدات  بررســــی 
انتخابــــات، برای خبرنگاران با حضور مســــؤوالن پلیس 
فضــــای تولید و تبــــادل اطاعــــات فرماندهــــی انتظامی 

شد. برگزار  همدان  استان 

کمیته اطاع رســــانی ســــتاد انتخابات اســــتان  رئیــــس 
کانال خبــــری در شــــبکه اجتماعی  گفــــت: یک  همدان 
تلگــــرام بــــا حضــــور مســــؤوالن و خبرنگاران تشــــکیل 
، اطاعات و بیانیه ها در این کانال  شــــده اســــت و اخبار

می شود. رسانی  اطاع  و  بارگذاری 

الماســــی: تعداد شــــعب اخذ رای استان همدان  �
هشت درصد افزایش یافت

دبیر ســــتاد انتخابات اســــتان همدان هم گفت: تعداد 
دوره  ســــیزدهمین  بــــرای  شــــده  پیش بینــــی  شــــعب 
انتخابات ریاســــت جمهوری در اســــتان همدان هشت 

است. یافته  افزایش  درصد 
ابوالقاســــم الماســــی بیان کرد: یک هزار و 370 شــــعبه 
جمهوری  ریاســــت  انتخابات  دوره  دوازدهمیــــن  بــــرای 
پیش بینی شــــده بــــود که در این دوره وزارت کشــــور با 
پیشــــنهاد هیــــأت اجرایی مبنی بر افزایش 110 شــــعبه و 

رســــیدن آن به یک هزار و 480 شعبه موافقت کرد.
وی اضافه کــــرد: تعیین تعداد و محل هــــای پیش بینی 
شده برای شعب اخذ رای بر عهده هیأت اجرایی است 
کــــه در این دوره هیــــأت اجرایی ریاســــت جمهوری این 
تکلیــــف را بر عهده گرفته اســــت و این هیــــأت نیز از 21 

می کنند. آغاز  را  خود  فعالیت  اردیبهشت 
مدیــــرکل سیاســــی و انتخابــــات اســــتانداری همــــدان 
اضافــــه کرد: بــــا این وجود وزارت کشــــور با پیشــــنهاد 
بــــر افزایش هشــــت  هیــــأت اجرایــــی همــــدان مبنــــی 
درصدی شــــعب اخــــذ رای و رســــیدن آن از یک هزار و 
370 به یک هزار و 480 شــــعبه موافقت کرده اســــت و 

همه محاســــبات با این معیار است.
دبیر ســــتاد انتخابات اســــتان همدان با بیــــان اینکه آمار 
ثبت نام داوطلبان نســــبت به دوره پنجم 25 نفر معادل 
2 درصــــد کاهش داشــــته اســــت افــــزود: پس از بررســــی 
صاحیت داوطلبان شــــورای شــــهر 3.6 درصــــد معادل 
53 نفر رد صاحیت شــــدند و هم اینک بررسی صاحیت 
داوطلبان در هیأت نظارت شهرستان ها در جریان است.

الماســــی اضافه کــــرد: وضعیــــت صاحیــــت داوطلبان 
امــــروز دوشــــنبه در اختیــــار فرمانداری ها قــــرار می گیرد 
تا روز سه شــــنبه به داوطلبان اطاع رســــانی می شود و 

افراد رد صاحیت شــــده چهار روز فرصت برای تســــلیم 
دارند. مسؤول  نهاد  به  خود  شکایت 

918 روستای این استان واجد شرایط  کرد:  وی یادآوری 
قانونی برای برگزاری ششــــمین دوره انتخابات شــــورای 
آمادگی برخی  که به درخواست و اعام  اسامی هستند 
فاقد  روستاهای  در  دوره  این  انتخابات  شهرستان ها  از 
شــــرایط نیز برگزار می شود بر این اساس با اضافه شدن 

، شمار روستاها به 937 مورد رسید. 19 روســــتای دیگر
الماســــی گفت: پنج هزار و 298 داوطلب دوره گذشــــته 
برای انتخابات شــــورای اســــامی روســــتا ثبت نام کرده 
3.2 درصد افزایش به پنج هزار  بودند که در این دوره با 
و 468 داوطلب رســــید همچنین شمار داوطلبان زن با 
207 داوطلب افزایش یافته  116 به  78 درصد افزایش از 

است.
داد:  ادامــــه  همــــدان  اســــتان  انتخابــــات  ســــتاد  دبیــــر 
ششــــمین دوره انتخابات شورای اســــامی روستا برای 
یک تیره عشــــایری در تویســــرکان نیز برگزار می شود که 

هستند. نفره  سه  روستا  شورای  این  اعضای 
الماســــی اظهــــار کــــرد: بــــرای انتخابــــات میــــان دوره ای 
کبودراهنــــگ نیز  مجلــــس در حــــوزه انتخابیــــه بهــــار و 
69 نفــــر ثبــــت نــــام کردنــــد کــــه از این تعــــداد پنــــج نفر 
انصراف داده و ســــه نفــــر در هیأت اجرایی شهرســــتان 
رد صاحیت شــــدند که پــــس از اباغ به آنهــــا، چهار روز 

است. شده  گرفته  نظر  در  شکایت  فرصت 
مدیــــرکل دفتر امنینــــی و انتظامی اســــتانداری همدان 
گذشــــته به دنبال صدور  گفت: دهم اســــفند سال  نیز 
انتخابــــات تهیــــه و در اختیار  اباغیــــه، اطلس امنیــــت 
فرمانــــداران قرار گرفت تا این برنامــــه واحد امنیت برای 

گیرد. قرار  معیار  و  مبنا  انتخابات 
مهدی اخوان با بیان اینکــــه طرح امنیتی انتخابات در 2 
شــــرایط عادی و غیر عادی نیز در نظر گرفته شده است 
اضافــــه کرد: از تــــوان عوامل ناجا و ســــپاه بــــرای تأمین 

می شود. استفاده  رای  اخذ  شعب  امنیت 
بــــه نقل از ایرنا، وی اضافه کرد: در راســــتای شناســــایی 
آســــیب ها شــــاهد تخریب داوطلبــــان در فضای مجازی 
بودیم که مقرر شــــد پلیس فتا اقدام به شناسایی افراد 

کند. و تذکر و برخورد الزم 

خبــر
فرمانده تیپ انصارالحسین)ع( همدان:

ورود به مصادیق انتخابات 
نقطه ممنوعه سپاه

شکل گیری دولت جوان انقالبی، مهمترین 
ضرورت جامعه اسالمی

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: فرمانــــده تیــــپ 
انصارالحســــین)ع( همــــدان با بیان اینکــــه ورود به 
اســــت،  ســــپاه  ممنوعه  نقطه  انتخابات  مصادیــــق 
شــــکل گیری دولت جــــوان انقابــــی را از مهمترین 

ضروریات جامعه اسامی خواند.
به گزارش هگمتانه، ســــردار ولی بهاریــــان در زمینه 
انتخابــــات خرداد ماه بــــا برشــــمردن اهمیت وجود 
انتخابات در نظام اسامی اظهار کرد: نظام جمهوری 
اســــامی ایــــران از روزهــــای اولیــــه پیــــروزی انقاب 
تاکنون در تمام تصمیم گیری های اساســــی خود به 
رأی عمومی مراجعه کرده اســــت و در واقع انتخابات 
خــــرداد نیز مظهــــر و نمــــاد مردم ســــاالری جمهوری 

اسامی در جهان خواهد بود.
همدان  اســــتان  انصارالحســــین)ع(  تیــــپ  فرمانده 
روشــــنگری را مهمتریــــن پیش نیــــاز انتخابات مهم 
خرداد ماه دانست و خاطرنشان کرد: در وضعیتی که 
فراوانی مشــــکات اقتصادی متأثر از شیوع ویروس 
منحوس کرونــــا و تحریم هــــای ظالمانه کشــــورهای 
اســــتکباری و برخــــی ضعف های مدیریتــــی و نظارتی، 
طبقات مختلف جامعه، را تحت فشار قرار داده است 
و هم زمان جماعت ضد انقاب و رسانه های مزدور و 
معاند، برای نا امیــــد کردن مردم تاش می کنند، برای 
برون رفــــت از این وضعیت نیاز بــــه بصیرت عمومی 

بیش از پیش احساس می شود.
وی بیان کرد: انتظار می رود پاســــداران، بســــیجیان و 
سربازان استان همدان با اســــتفاده از شاخص های 
تعیین شــــده توســــط مقام عظمای والیت حضرت 
امام خامنه ای )مد ظله العالی( اقدام به روشنگری در 
جامعه کرده به گونه ای که دست بدخواهان و خائنان 

به میهن اسامی برای آحاد مردم نمایان شود.
به نقل از خبرگزاری بســــیج، ســــردار بهاریان ورود به 
مصادیق را نقطه ممنوعه ســــپاه پاســــداران انقاب 
اســــامی دانست و گفت: طبق دســــتورالعمل ها و 
رســــالت ذاتی ســــپاه، کارکنان این نهــــاد مقدس از 
ورود مصداقی در صحنه سیاســــی و تبلیغ و تخریب 
گروه ها و جریانات سیاســــی ممنوع بوده و اجتناب 
خواهند کرد و تنها حضور حداکثری و شاخص های 

انتخاب اصلح را تبیین خواهند کرد.
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5
آغاز امتحانات دانش آموزان پس از عید فطر

هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر آموزش و پرورش با اشــــاره به حذف بخشی از کتاب های درسی 
در امتحانات پایان سال گفت: امتحانات از 27 اردیبهشت آغاز می شود.

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش درباره برگزاری امتحانات پایان سال دانش آموزان اظهار کرد: 
براساس هماهنگی ها قرار است امتحانات بعد از عید فطر یعنی پس از 27 اردیبهشت ماه آغاز شود.

وی افزود: تاش می کنیم متناســــب بــــا پایه های تحصیلــــی مختلف تا قبل از 28 خــــرداد که زمان 
برگزاری انتخابات اســــت امتحانات به پایان رســــیده باشــــد بنابراین 27 اردیبهشــــت پایان ســــال 
تحصیلی برای دوره متوســــطه و پایان اردیبهشت ماه پایان دوره آموزش برای دوره ابتدایی تعیین 

شده و پس از آن امتحانات آغاز می شود.
وزیــــر آموزش و پرورش گفت: امتحانــــات به دو صورت حضوری و غیرحضوری اســــت، اصرار داریم 

امتحانات پایه نهم و دوازدهم به صورت حضوری برگزار شود.
وی با اشــــاره به اینکه دانش آموزان می پرسند چرا در این شرایط بر امتحانات حضوری تأکید داریم، 
متذکر شــــد: بدون هماهنگی با ســــتاد ملی مقابله با کرونا و ماحظات بهداشــــتی این کار را انجام 
نخواهیــــم داد، زمانــــی برای برگزاری امتحانات به شــــیوه حضــــوری اقدام می کنیم که با مســــؤوالن 

بهداشت و سامت کشور هماهنگ باشیم بنابراین دانش آموزان از این جهت نگران نباشند.
وزیــــر آموزش و پرورش درباره اینکه چــــرا می گوییم امتحانات پایه نهم و دوازدهم حضوری باشــــد، 

اینگونه توضیح داد: امتحانات پایه نهم و دوازدهم در آینده شغلی و زندگی دانش آموزان تأثیرگذار 
اســــت و اگر به صورت غیرحضوری برگزار شــــود احتمال اینکه حقوق دانش  آموزان تضییع شود و 
نگرانی برای همســــانی در نمره دهی و ســــنجش تحصیلی دانش آموزان پیش بیاید فراوان خواهد 
بود، بنابراین نیاز اســــت امتحانات هماهنگ و یکســــان به صورت حضوری برگزار شود تا مطمئن 

شویم حق هیچ دانش آموزی تضییع نخواهد شد.
حاجی میرزایی بیان کرد: اگر در زمان تعیین شــــده برای برگزاری امتحانات از سوی ستاد کرونا به ما 
اجازه برگزاری داده نشود ممکن است زمان امتحانات را به تاخیر بیندازیم اما اصرار داریم امتحانات 

پایه نهم و دوازدهم به صورت حضوری برگزار شود.

انعکاس
برداشت گل محمدی از گلستان های میمند فارس

سود سهام عدالت به زودی 
به حساب مشموالن 

واریز می شود
حسین فهیمی، سخنگوی آزادسازی سهام عدالت 
اعام کرد: اکنون از همه شرکت ها درخواست داریم 
که بقیه سود را به شرکت ســــپرده گذاری واریز کنند 
تا ســــود باقی مانده به زودی و در ایــــام ماه رمضان به 

حساب مشموالن سهام عدالت واریز شود.
امسال سهامداران اقدام به فروش بخشی از سهام 
خود در بــــازار کردند کــــه در روش مســــتقیم حدود 
ســــه میلیون و 200هزار نفر و در روش غیر مستقیم 
حدود 10هزار نفر ســــهام خــــود را فروختند و طبق آن 
تعداد سهام افراد و میزان سود تعلق گرفته کاهش 

پیدا کرد.
روش محاســــبه برای پرداخت امســــال سهامداران 
بدیــــن صورت بــــود که مشــــموالن ســــهام عدالت 
در روش ســــهامداری مســــتقیم و غیرمســــتقیم از 
چه تعداد ســــهم و در چه شــــرکتی برخوردارند و این 
موضوع هــــم مدنظر قرار گرفت که چه تعداد ســــود 
به ازای هر ســــهم براســــاس عملکرد شــــرکت  های 

سرمایه پذیر تعلق گرفت.

رئیسی: 

احتمال جهش ایرانی کرونا 
وجود دارد

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: ویروس 
هندی ترکیب ویروس برزیلی و انگلیسی است.

آینده  ممکن اســــت کرونای جهش یافته ایرانی در 
داشــــته باشــــیم چرا که بهار فصل جهش ویروس 

است.
از تیــــم پرســــپولیس در بازگشــــت به ایران تســــت 
گرفته می شــــود و پس از بازگشــــت در محل اردوی 

خود قرنطینه می شوند.

طبق قانون نمی توانیم دالیل 
رد صالحیت را عمومی کنیم

کدخدایی، سخنگوی شــــورای نگهبان در نشست 
اتحادیه انجمن های اســــامی دانشــــجویان در اروپا 
اظهار کرد: نمی توانیم شــــرایط رأی آوری نامزدها را در 

بررسی صاحیت ها لحاظ کنیم.
ممکن است شــــورای نگهبان خطا هم کرده باشد 
و معصوم نیســــت اما طبق مر قانــــون عمل کرده و 
می کند. طبق قانون نمی توانیم دالیل رد صاحیت 

را عمومی کنیم.
هرگز سندی دال بر سوءاستفاده اعضاء و کارکنان 

شورای نگهبان وجود نداشته و ندارد.

امکان توقف خط کشتیرانی 
ایران و هند نیست

مدیر امور دریایی ســــازمان بنادر و دریانوردی گفت: 
بخشــــی از کاالی افغانســــتان و ایــــران از طریق خط 
کشتیرانی هند-ایران و بندر چابهار حمل می شود و 
خطوط باری تجاری را نمی توان قطع کرد. این خطوط 
جهت تأمین کاالی اساســــی و کاالی ترانزیتی عمل 

می کنند.
اخیرا، نامه انجمن کشتیرانی از احتمال توقف جریان 

حمل کاالی دریایی بین ایران و هند خبر داده بود.

سرلشکر باقری: 

»مقاومت« به صهیونیست ها 
پاسخ خواهد داد

گفــــت:  مســــلح  نیروهــــای  ســــتادکل  رئیــــس 
صهیونیست ها فکر می کنند می توانند به طور دائم 
خاک سوریه را هدف قرار دهند و در جاهای مختلف 

و در دریاها شیطنت کنند و پاسخ نگیرند.
قطعا اقدامات انجام شــــده چند روز اخیر و اقداماتی 
آینده ای که منافع آنها را به خطر می اندازد آنها را ســــر 
عقــــل خواهــــد آورد و آینده جبهه مقاومت روشــــن 

است.
چیــــزی دربــــاره اقدام گر حــــوادث اعــــام نمی کنیم و 
نمی دانیم چه کســــی اســــت اما جبهــــه مقاومت به 

صهیونیست ها پاسخ اساسی خواهد داد.
در صورت استمرار شیطنت های رژیم صهیونیستی 
معلوم نیســــت پاســــخ ایــــران چه باشــــد امــــا رژیم 

صهیونیستی آرام نخواهد بود.

منابع رسانه ای روسیه نوشتند:

دمشق و تهران تصمیم
 به مقابله دارند

مســــکو به تل آویو اعام کرده که دمشق از حمات 
هوایی خســــته شده و به ایرانی ها برای پاسخ از خاک 

، چراغ سبز نشان داده است. این کشور
مهم آنکه تهران به مســــکو اعام کــــرده پهپادهای 
ایرانی بــــا موافقت دمشــــق برای مقابله بــــا تل آویو 
وارد کارزار می شوند و رهبران سوریه به روسیه اطاع 

داده اند که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.
آنچه برای کارخانــــه تومر اتفاق افتاد تنها کشــــیدن 
گوش اســــراییل بــــود و ایــــران بــــا انتشــــار تصاویر 
فیلمبرداری از ناو هواپیمابر آمریکا که بدون کشف 
آن توسط سیســــتم های پیشــــرفته این ناو صورت 
گرفت، آنچه واشــــنگتن اعتراف نمود را عما نشان 
داد: » آمریکا برتــــری هوایی را در مقابــــل پهپادهای 

نامرئی ایران از دست داده است.«
محور مقاومت از دفاع اســــتراتژیک به سمت هجوم 

استراتژیک می رود.

اخبار کوتاه

ایران و جهان

روحانی:

سیاسی کردن و اظهارنظر غیرکارشناسی 
فعاالن سیاسی از مشکالت بورس است

هگمتانــــه، گروه ایــــران و جهــــان: رئیس جمهــــور با بیان 
اینکه حمایت همه جانبه از بازار سرمایه سیاست اصولی 
و همیشــــگی دولت اســــت، گفت: سیاســــی کــــردن بازار 
سرمایه و ورود غیر کارشناســــی فعاالن سیاسی در اظهار 
نظر نســــبت به بــــورس از مشــــکات امروز بازار ســــرمایه 

است.
دویست و بیســــتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 

دولت روز یکشنبه به ریاســــت رئیس جمهور برگزار شد. 
در این جلسه، گزارشی از وضعیت و شرایط بازار سرمایه از 
سوی رئیس سازمان بورس کشور ارایه شد و راهکارهای 
پیشــــنهادی برای ثبات و رونق، ایجاد آرامش و تعادل در 

این بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ایــــن گزارش با تحلیــــل عملکرد صنــــدوق تثبیت بازار 
ســــرمایه، پیشــــنهادهایی بــــرای تقویت ایــــن صندوق و 
افزایــــش نقش تعادل بخــــش آن در بازار ســــرمایه ارایه و 

مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
روحانــــی در ایــــن جلســــه بــــا اشــــاره بــــه نقــــش محیــــط 
سیاســــی در عملکــــرد بازار ســــرمایه گفــــت: همچنان که 
افــــق مثبــــت در فضــــای تولیــــد و تجــــارت کشــــور و رفع 
تحریم هــــا و محدودیت های خارجی وداخلی، محاســــبات 
ســــرمایه گذاران در بازار بورس را تحت تأثیــــر قرار می دهد 
و آنهــــا را به تقاضای بیشــــتر در بــــازار و ســــرمایه گذاری در 
واحدهای تولیدی کشــــور تشــــویق می کند، ایجاد نگرانی 
نسبت به دسترســــی به بازارها و توان صادراتی بنگاه های 

اقتصادی نیز اثر منفی بر بازار تحمیل می کند.
رئیــــس جمهور با تأکیــــد بر حمایت همــــه جانبه دولت از 

بازار ســــرمایه به عنوان یک سیاست اصولی و همیشگی، 
افزود: بایــــد همراه بــــا آموزش  ها و ایجــــاد تمهیدات الزم، 
زمینه های حضور همــــراه با اعتماد مردم در بازار ســــرمایه 

فراهم باشد.
روحانی با بیان لزوم تاش های مؤثر و مداوم با استفاده از 
ابزارهای الزم بــــرای ممانعت از رکود بازار بورس،اظهار کرد: 
نظام بانکی در این شــــرایط می تواند بــــه کمک بازار بورس 
بیایــــد و با ایجــــاد امکان الزم بــــرای اعطای تســــهیات به 

سرمایه گذاران بورسی، رونق را به بازار بازگرداند.
رئیس جمهور سیاســــی کردن بــــازار ســــرمایه و ورود غیر 
کارشناسی فعاالن سیاسی در اظهار نظر نسبت به بورس 
را از مشــــکات امروز بازار ســــرمایه برشــــمرد و گفت: بازار 
سرمایه، بازار بسیار حساسی است و برخی اظهار نظرهای 

نسنجیده می تواند بر شرایط این بازار تأثیر گذار باشد.
روحانی تأکیــــد کرد: همه بایــــد از مدیریــــت هدفمند بازار 
سرمایه توســــط شــــورای بورس حمایت کنند و این شورا 
بایــــد از پیشــــنهادهای فعاالن بــــازار ســــرمایه و ابتکارات 
جدیــــد بــــرای ثبات بخشــــی و ایجــــاد رونــــق در ایــــن بازار 

استقبال نماید.

علی رغم درخواست وزارت بهداشت؛

مرزهای شرقی کشور بسته نشد
فقط مراقبت های بهداشتی تشدید می شود

هگمتانه، گروه ایران و جهان: در حالی که وزیر بهداشــــت 
در نامه ای به قرارگاه کرونا خواســــتار مســــدود شدن کلیه 
ترددهای مستقیم و غیر مســــتقیم با هند شد، اما وزارت 
راه فعا برنامه ای برای انسداد مرزهای شرقی کشور ندارد.

در روزهــــای اخیــــر وضعیــــت شــــیوع کرونــــا در هنــــد به 
بحرانی ترین حالت ممکن و شــــمار تلفاِت روزانه، گاه تا 3 

هزار نفر رسیده است.
حســــن روحانی رئیس جمهور نیز روز شــــنبه در نشست 
ســــتاد ملی مقابله با کرونا، ویروس جهش یافته کرونا در 
هند را از کرونای انگلیســــی و برزیلــــی خطرناک تر توصیف 
کرد و دســــتوراتی را برای توقف ترددها با هند به وزارت راه 

اباغ کرد.
وزیر بهداشــــت نیز در نامــــه ای به وزیر کشــــور و فرمانده 
قرارگاه ملی مقابله با کرونا خواســــتار متوقف شدن همه 
ترددهای مستقیم و غیر مستقیم زمینی و هوایی با هند 

شد.
بر اساس مصوبه ســــتاد ملی کرونا، از ســــاعت 24 شنبه 
4 اردیبهشــــت پروازهــــای میان ایران با هند و پاکســــتان 

متوقف شده اســــت. این در حالی است که قرار است در 
صورت تقاضای ایرانیــــان مقیم هند، پروازهایی به صورت 

موردی انجام شود.
مدیــــرکل ترانزیــــت و حمل ونقــــل بین المللــــی ســــازمان 
راهــــداری و حمل ونقــــل جــــاده ای هــــم اخیرا گفتــــه بود: 
تاکنون به غیر از اعام شفاهی ســــخت گیری بیشتر برای 
تردد مسافر و کاال از مرز پاکســــتان، هیچ ممنوعیتی برای 
سازمان اباغ نشده است اما هر مصوبه ای اباغ شود آن 

را اجرایی خواهیم کرد.
هــــر چند پس از آن، جــــواد هدایتی اعام کرد: ســــتاد ملی 
مقابله با کرونا مصوبه ای در خصوص توقف کامل و فوری 
هرگونه نقل و انتقال مســــافر به صورت مســــتقیم و غیر 
مستقیم از کشور هندوســــتان اباغ کرده است و در این 
صورت هیچ یک از مســــافرانی که در هندوستان بودند یا 
به آنجا سفر کرده اند نمی توانند از مرزهای شرقی کشور به 

ایران وارد شوند.
به گفته هدایتی، بخش دیگر این مصوبه درباره تشــــدید 
کنترل های بهداشــــتی در مرزهای شــــرقی کشور و کمک 

بــــه متولیان آن اســــت کــــه ســــازمان راهــــداری و حمل و 
نقل جــــاده ای در این زمینه به نمایندگان مســــتقر وزارت 
بهداشــــت، درمان و آموزش پزشــــکی مســــتقر در مرزها 
کمک خواهد کرد و امکانات مورد نیاز در راســــتای اعمال 
اباغیه هــــا را در حــــد مقــــدورات در اختیارشــــان خواهــــد 

گذاشت.
شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی 
نیز در نامه ای به دین پرســــت معاون وزیر کشــــور و دبیر 
قرارگاه مبــــارزه بــــا کرونا، از اجرای دســــتورات ســــتاد ملی 
کرونا در خصوص ممنوعیت ترددهای هوایی و ســــخت 
گیری های بهداشــــتی در مرزهای شــــرقی کشور خبر داده 
اســــت؛ نامه ای که در آن از انســــداد کامل مرزهای شرقی 

خبری نیست.
بــــه گفته مقامات ســــازمان راهداری، قرار اســــت کاالها در 
کشورهای همسایه  کامیون های  کشور با  مرزهای شرقی 
تبــــادل در جا شــــود یعنــــی کامیــــون و راننــــده ایرانی وارد 
کشــــورهای مذکور نشــــده و کامیون و راننــــده خارجی نیز 

وارد ایران نشود.

جزئیات ناگفته از »موشک دیمونا« و وحشت خلبانان اسرائیلی از سامانه قدرتمند سوریه
هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: منابع ســــوری به حقایق 
ناگفته از موشــــک »سام5« سامانه دفاع هوایی سوریه که 
جنگنده های رژیم صهیونیســــتی را بر فراز ایــــن رژیم و در 
ارتفاع باال هدف قرار داده اند و این مایه خوف و وحشــــت 

خلبانان صهیونیست شده است، اشاره کردند.
گاه ســــوری بــــه رأی الیوم جزئیات جدیــــدی از آنچه  منابع آ
در جریان حمله اخیر رژیم صهیونیســــتی به سوریه، میان 
سامانه دفاع هوایی سوریه و جنگنده های صهیونیست 

گذشت، فاش کردند.
این منابــــع اعام کردند که موشــــکی که از اراضی ســــوریه 
شــــلیک شده اســــت موشــــکی ســــوری از نســــل دوم از 
نوع »ســــام5« زمین به هوای پیشرفته اســــت که از سوی 
نیروهای دفاع هوایی ســــوریه شلیک شده است و هدف 
آن رسیدن به جنگنده اسرائیلی که آماده حمله به اهدافی 
در سوریه در خارج از مرز سوریه بود و بر فراز اراضی اشغالی 

پرواز می کرد، بوده است.
همه اراضی اشغالی در تیررس موشک های سوری �

منابع ســــوری بیان کردند: جنگنده اســــرائیلی توانست از 
چنگ موشک بگریزد تا این موشک مسافتی حدود 250 
کیلومتر را طی کند و در نزدیکــــی »دیمونا« فرود آید و این 
یعنی همه اراضی اشــــغالی در تیررس موشک های سوری 

است.
ایــــن منابع افزودنــــد: نکته مهــــم و قابل توجــــه در زمینه 
درگیری موشــــکی این اســــت که تا چندی قبــــل یعنی در 
اوج جنگ سوریه جنگنده های اسرائیلی راحت دست به 
تحرکات هوایی می زدند و با نزدیک شدن به حریم هوایی 
ســــوریه با حداقل خطر ممکن دست به حمات می زدند؛ 

اما نیروهای ســــامانه دفاع هوایی با ارتقای توان خود این 
معادله را به طور کلی تغییر دادند.

منابــــع ســــوری اعــــام کردنــــد: ایــــن تغییــــر معادلــــه با 
ســــرنگونی جنگنده اف16 رژیم صهیونیســــتی در سال 
2018 از ســــوی سامانه دفاع هوایی ســــوریه آغاز شد که 
قواعد درگیری را به شــــکل زیادی تغییر داد و اســــرائیل 
بــــا ترس و خوف زیاد و دمشــــق بــــا تــــوان بازدارندگی و 

کرد. حرکت  قدرتمند  رویارویی 
ایــــن منابع بیــــان کردند: اســــرائیل با چندیــــن جنگنده 
مدرن کــــه توان مانــــور و پارازیــــت باال و پنهان شــــدن از 
دید دارند دســــت بــــه حمله می زند و ایــــن جنگنده ها در 
باالتریــــن ارتفاع ممکن پــــرواز می کننــــد و از عمق اراضی 
اشــــغالی بدون اینکــــه به حریــــم هوایی ســــوریه نزدیک 

شوند دست به حمات می زنند.
منابع مذکور تأکید کردند: علــــت اینکه چندین جنگنده 
را به کار می گیرند این است که بیشتر حمله موشکی را در 
کمترین زمــــان ممکن به منظور در امان ماندن از واکنش 
ســــامانه دفاع هوایی ســــوریه انجام دهند؛ اما با وجود آن، 
سامانه دفاع هوایی سوریه بسیاری از موشک ها را ساقط 

می کند.
این منابع به تاکتیک صهیونیســــت ها مشــــابه تاکتیک 
حملــــه آنها اشــــاره کرده انــــد و این کــــه آنها بــــرای چند روز 
دســــت به حمات ایذایی می زنند و سپس یک روز را برای 
حمله واقعــــی تعیین می کنند که ارتش ســــوریه دســــت 
آنها را خوانده اســــت و روزی را که قرار است جنگنده های 
اســــرائیلی دســــت به حملــــه بزننــــد می دانــــد و نیروهای 

پدافندی سوریه آماده هستند.

درباره حمله بامداد پنجشــــنبه هــــم این منابع اطاعات 
مهمــــی ارائه دادنــــد و اعــــام کردند: چندیــــن جنگنده 
گســــترده  حملــــه  بــــه  دســــت  قبــــل  روز  دو  اســــرائیلی 
بــــدون اینکه حملــــه واقعــــی انجــــام دهند، زدنــــد و در 
روز ســــوم حملــــه واقعی را با شــــدت زیاد انجــــام دادند 
که ســــامانه های دفــــاع هوایی ســــوریه بســــیاری از این 
موشــــک ها را رهگیــــری کردند و برخی دیگــــر به اهداف 
از اهــــداف حمله ســــکوی پرتاب  خود رســــیدند و یکی 

بود. »سام5«  موشک 
این منابع تأکید کردند: موشــــکی که در نزدیکی »دیمونا« 
فــــرود آمد نزدیک بود کــــه به هدف اصابــــت کند و حادثه 
سرنگونی »اف16« در ســــال 2018 را رقم بزند که در آخرین 
ثانیه ها این جنگنده از موشــــکی که به مســــیر خود ادامه 
داد و در عمق اراضی اشــــغالی بدون اینکــــه گنبد آهنین 

اسرائیل بتواند آن را رهگیری کند، فرود آمد، گریخت.
منابع ســــوری اعام کردند: موشک »ســــام5« مایه رعب و 
وحشت خلبانان اسرائیلی را فراهم کرده است زیرا نزدیک 
بود که جنگنده پیشرفته را با وجود همه ابزار الکترونیکی 
پیشــــرفته آن هدف قرار دهد و این با وجود آن بود که در 

ارتفاع باال پرواز می کرد.
این منابع احتمال دادند که ایــــن صحنه یعنی هدف قرار 
گرفتن جنگنده های اسرائیلی از ســــوی سامانه قدرتمند 
دفاع هوایی ســــوریه طی هفته ها و ماه های آتی ادامه یابد 
و این در ســــایه تغییرات ریشه ای قواعد درگیری است که 
جنگنده های اسرائیلی در حریم هوایی رژیم صهیونیستی 
قبل از نزدیک شــــدن بــــه حریم هوایی ســــوریه هدف قرار 

گیرند.

جهاد اسالمی ؛ پس از حمله راکتی:

مسجد االقصی خط قرمز است
هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: پس از حملــــه بامدادی 
گروه هــــای مقاومت مســــتقر در نوار غزه به شــــهرک های 
، جنبــــش جهاد  صهیونیست نشــــین اطــــراف این نــــوار
اســــامی تأکید کرد که مســــجد االقصی خط قرمز است و 
به صهیونیســــت ها اجازه آلوده کردن این مســــجد داده 

نخواهد شد.
دفتر اطاع رســــانی جنبش جهاد اسامی فلسطین، ظهر 

شنبه، در بیانیه ای به رژیم صهیونیستی هشدار داد.
بر اساس گزارش وبگاه »فلســــطین االن«، جهاد اسامی 
در بیانیه مذکور با اشــــاره به واکنــــش گروه های مقاومت 
بــــه تعــــرض صهیونیســــت ها علیه مــــردم قــــدس تأکید 
کرد: »ملت فلســــطین بــــا همبســــتگی و یکپارچگی خود 
چنگال هــــای دشــــمن را خواهنــــد شکســــت و طرح های 

متجاوزانه آن را با شکست مواجه خواهد کرد«.
در ادامه این بیانیه آمده است: »مسجد االقصی خط قرمز 

است و اهالی قدس و کسانی که در پشت آن ها هستند، 
تمام مردم فلسطین، به شهرک نشــــینان اجازه نخواهند 

داد که ]مسجد[ االقصی را آلوده کنند«.
جهاد اســــامی همچنین تأکید کــــرد: »حمات هوایی که 
دشــــمن علیه غزه به راه می انــــدازد، مقاومت را، در صورت 
لــــزوم انجام امــــری، از انجام وظایفش باز نخواهد داشــــت 
و مقاومت به هر گونه تجاوز پاســــخ مشــــابهی خواهد داد 
و ملت مــــا را حفظ خواهد کرد. مقاومت به دشــــمن اجازه 

نخواهد داد که پا فراتر از قواعد درگیری بگذارد«.
در پایــــان بیانیــــه مذکــــور همچنین تأکید شــــده اســــت: 
»مقاومت بار دیگر انســــجام و ورود خود ]به میدان نبرد[ 
را بــــا همکاری مــــردم و همچنیــــن آمادگــــی دائمش برای 
پاســــداری از ملــــت و حفافظت از تــــداوم اقدامات مردمی 

ثابت کرد«.
گروه هــــای مقاومت مســــتقر در نوار غزه، بامداد شــــنبه، 

بــــه تعــــرض نظامیــــان رژیم صهیونیســــتی  در واکنــــش 
بــــه شــــهروندان فلســــطینی در شــــهر قدس اشــــغالی، 
شــــهرک های صهیونیست نشــــین اطراف را بــــا 36 راکت 
هدف قــــرار دادند کــــه ســــامانه های پدافنــــد هوایی رژیم 
صهیونیســــتی، طبق بیانیه ارتش این رژیم، تنها شــــش 

فروند از آن ها را رهگیری کرد.
ایــــن ماجــــرا از آنجا شــــروع شــــد جوانــــان فلســــطینی از 
ابتــــدای ماه مبارک رمضان به علت اقــــدام نظامیان رژیم 
صهیونیســــتی در ممانعــــت از ایجــــاد تجمــــع و برگزاری 
مراسم به مناســــبت این ماه مبارک در شهر قدس و به 
ویژه در اطراف مسجد االقصی با نیروهای صهیونیست 
چنــــد بــــار درگیر شــــدند تــــا اینکه شــــامگاه پنجشــــنبه، 
درگیری هــــای میان دو طرف به شــــدت تشــــدید شــــد و 
هال احمر فلســــطین اعام کرد که در ایــــن درگیری ها، 

بیش از 100 فلسطینی مجروح شدند.

وزیر جهاد کشاورزی:

استان های مرزی مراقب قاچاق گندم از کشور باشند!
هگمتانه، گروه ایران و جهان: وزیر جهادکشــــاورزی بر 
لزوم مواظبت استان های مرزی برای جلوگیری از خروج 

گندم به صورت قاچاق از کشور تأکید کرد.
کاظم خاوازی در جلســــه ستاد عالی زراعت که با حضور 
مدیران ارشد ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی 
بــــه صــــورت ویدئوکنفرانس برگــــزار شــــد، تصریح کرد: 
مبنــــای قیمت خریــــد تضمینی هــــر کیلوگــــرم گندم از 
کشــــاورزان، 5 هزار تومان اســــت و همه رؤسای جهاد 
گندمکاران و ســــایر  کشــــاورزی اســــتان ها، بنیاد ملی 
مراجــــع ذیربط بایــــد تاش کنند تــــا گندم مــــازاد بر نیاز 

کشاورزان به طور کامل خریداری شود.
دهستان ها  مراکز  گندمکاران،  ملی  بنیاد  نقش  وی، 
و شهرســــتان ها و همچنین ســــازمان مرکزی تعاون 
روســــتایی را در تشــــویق کشــــاورزان بــــه تســــریع در 
فــــروش گنــــدم بــــه دولــــت، ثبــــت در ســــامانه ها و 
توصیف  مهم  گنــــدم  تضمینی  خریــــد  روند  بر  نظارت 
کید کــــرد: باید در قالب یک ســــامانه و همچنین  و تأ
احتمالی  مشــــکات  طرح  امکان  ملی،  تلفن  شــــماره 
گندمــــکاران برای فــــروش محصول خــــود به دولت 

شود. فراهم 
خــــاوازی، پایش لحظــــه ای روند خریــــد تضمینی گندم 
را ضروری دانســــت و افــــزود: همه همکاران در ســــطح 
دهســــتان ها باید این روند را رصد کنند و این اطاعات 
در ســــطح اســــتانی و ملــــی پایــــش شــــود تــــا بتوانیم 

مشکات کشاورزان را برطرف نمائیم.
وی یادآور شد: سال گذشته به خاطر تغییر الک گندم، 
برخی از کشــــاورزان محصــــول خود را بــــه مراکز فروش 
تحویل ندادند و بافاصله توسط واسطه ها گندم آنان 

خریداری شد.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: کلیه خریدهای گندم 

که توســــط اتحادیه ها، تعاونی ها، کارخانجات ماکارونی، 
کارخانجــــات انجمن های خــــوراک دام و طیور و … انجام 
می شــــود باید در ســــامانه خرید تضمینــــی گندم ثبت 
شود و رؤسای ســــازمان جهاد کشاورزی استان ها الزم 

است این موضوع را پایش کنند.
وی همچنین بر لزوم مواظبت اســــتان های مرزی برای 
جلوگیــــری از خروج گندم بــــه صورت قاچاق از کشــــور 

تأکید کرد.
خاوازی خاطرنشــــان کــــرد: در قالب طرح یــــاوران تولید 
که با استقبال ســــازمان های جهاد کشاورزی استان ها 
نیز روبه رو شــــد، الزم اســــت محققان و مروجان به طور 
مســــتمر وضعیت مزارع گندم را رصــــد کنند تا کاهش 

تولید اتفاق نیفتد.
وزیر جهاد کشــــاورزی اظهــــار کرد: همان طــــور که برای 
تحویل سریع گندم توسط کشــــاورزان مشوق تعیین 
شد، درصدد هســــتیم تا برای دســــت اندرکارانی که در 
خرید گندم ســــرآمد هســــتند نیز مشــــوق هایی در نظر 

گرفته شود.
وی گفــــت: پایش و مبــــارزه به موقع با آفــــات گیاهی و 
تغذیه مناســــب اگر به خوبی انجام شود، 10 تا 15 درصد 

تولید گندم در سال جاری افزایش خواهد یافت.
وزیر جهاد کشــــاورزی اذعان کرد: اطاع رســــانی درباره 
وزش بادهای گرم در برخی مناطق و تأثیر آن بر کاهش 
عملکرد مهم است و به زودی با وزارت راه و شهرسازی 
در زمینه بهره منــــدی از اطاعات هواشناســــی تفاهم 

نامه امضا می کنیم تا بتوانیم مزارع را بهتر رصد کنیم.
خــــاوازی، تأکیــــد کرد: الزم اســــت بــــذر گواهی شــــده، 
کودهای کشــــاورزی و همچنین انــــواع آفت کش های 
مورد نیاز برای کشــــت پاییزه برنامه ریزی و تدارک دیده 

شود.

وزیر بهداشت:

با این وضع رعایت شیوه نامه ها باید از  کف رودخانه ها 
جنازه  جمع کنیم

گوشی به ورشکستگان سیاسی نمی دهم

هگمتانه، گــــروه ایران و جهان: وزیر بهداشــــت گفت: 
کرونــــای  واکســــن  بالینــــی  کارآزمایــــی  ســــوم  مرحلــــه 
ساخته شــــده ایران و کوبــــا دوشــــنبه در اصفهان آغاز 

می شود.
سعید نمکی در جلسه هیأت رئیســــه دانشگاه علوم 
پزشــــکی کاشــــان ضمن گرامیداشــــت یاد و نام شهدا 
به ویژه شــــهدای مدافع حرم و شــــهدای سامت اظهار 
کرد: خدمت برای مردم عبادت پروردگار اســــت؛ سالی 
که گذشت سال بسیار ســــختی بود اما آنچه به دست 
آمد دســــتاورد بســــیار عظیمی اســــت در حالــــی که در 
کشور عراق اتفاقی ناراحت کننده به وقوع پیوست که 

موجب فوت ده ها نفر از شهروندان عراقی شد.
وی ضمن اشاره به ارسال 300 دستگاه اکسیژن ساز به 
سراسر کشور در سال گذشــــته تأکید کرد: نگذاشتیم 
یک بیمارستان در یک شهر دورافتاده به دلیل کمبود 
اکســــیژن در کشور دچار مشکل شــــود و این اتفاق در 
اوج تحریم و مشکات خزانه و بانک مرکزی اتفاق افتاد 
و ما به این موضوع افتخــــار می کنیم در حالی که اتفاق 

رخ داده در کشور عراق موجب تأثر ما شده است.
وزیر بهداشــــت در ادامه با اشــــاره به بحران کرونا در هند 
گفــــت: در نامه ای به وزیر بهداشــــت هنــــد، ضمن اعام 
تاسف و همدردی با این کشور اعام کردیم، دولت و ملت 
ایران آماده اند تا در این روز های ســــخت و در اوج گرفتاری 
 COVID-19 شهروندان عزیز کشور هندوستان با اپیدمی

از هر کمک فنی، کارشناسی و تجهیزاتی دریغ نکند.
نمکی با بیان اینکه جمهوری اســــامی امروز دستگاه 
ونتیاتــــور و داروهای ویژه بیمــــاران کرونایی را به دیگر 
کشــــورها صادر می کند، گفت: این افتخار بزرگی است 
در حالی که برخی افراد که تاب و تحمل این افتخار بزرگ 
را ندارند بهداشــــت و درمان را زیر سؤال می برند و این 
مدیریت را با تشــــکیک در افکار عمومــــی می خواهند 
خدشــــه دار کننــــد در حالــــی که یــــک بیمــــار کرونایی و 

غیرکرونایی پشت بیمارستان معطل نشد.
نمکی با بیان اینکه طرح شــــهید سلیمانی با جمعیت 
ســــاکن و نه مواج امکان پذیر است، گفت: وقتی زور ما 
نرسید به همکاران اعام کردیم "خود را برای مدل دوم 
آماده کنید کــــه در این صورت بیمــــاران افزایش قابل 
توجهی دارد و باید آبروی نظام توســــط شما حفظ شود" 
چــــرا در اوج موج های قبلی 23هزار تخت اشغال شــــده 
داشــــتیم اما امروز که به اوج نرســــیدیم حدود 47هزار 

بســــتری در بیمارستان ها هستند در حالی که در برخی 
استان ها در میانه راه هستیم.

وزیر بهداشــــت، درمان و آموزش پزشکی ضمن اشاره 
بــــه سیاســــت های در پیــــش گرفته شــــده بــــه منظور 
مدیریت بیماران بســــتری در بیمارســــتان با راه اندازی 
بخش بستری ســــرپایی تصریح کرد: تمام ایام تعطیلی 
که برخی افراد چرخیدند و خوش گذراندند کادر درمان 
ســــنگرآرایی کرد و امروز با وضعیت بیماری در کشــــور 
روند به گونه ای اســــت که کمبود تخــــت نداریم اما این 
نگرانی وجــــود دارد که مرگ و میر افزایــــش پیدا کند و 
مدتی در این مرگ ســــه رقمی می مانیم و امیدواریم به 

مرگ چهار رقمی نرسیم.
وی با بیان اینکــــه امیدواریم این تجربــــه تلخ را در موج 
جدید کرونا نداشــــته باشــــیم، تأکید کرد: این موج را با 
تدابیر و سیاســــت های در پیش گرفتــــه با لطف خدا و 
دعــــای مؤمنان طی می کنیــــم و امیدواریم موج دیگری 
تجربه نکنیــــم اما دغدغــــه جدید ما ویــــروس کرونای 
هندی اســــت که مراقبت ویــــژه نیــــاز دارد و هنر ما آن 

است که ورود این ویروس به کشور را کند کنیم.
نمکی با بیان اینکه به شدت گله داریم اینکه منت زرد 
و قرمز بر مردم و ما می ماند اما ســــطح شــــیوه نامه ها در 
حد زرد و آبی اســــت، افزود: به هر حال متأسفانه گرفتار 
ســــاده انگاری های مســــتمر هســــتیم؛ برنامه اصلی ما 
آموزش و ارتقاء رعایت شیوه نامه ها ست و این مهم از 
اهمیت بســــیار زیاد برخوردار است اما اگر فکر کنیم با 

واکسیناسیون گرفتار نمی شویم فکر ناشیانه است.
 دچار ساده انگاری 

ً
وزیر بهداشت با تأکید به اینکه "مستمرا

هســــتیم و تاوان می دهیم"، تصریح کرد:  می گوییم رنگ 
قرمز است اما مشابه شــــهر زرد عمل می کنند و این نوع 
شیوه نامه  رعایت کردن سبب می شود همکاران من کف 

رودخانه جنازه و زخمی جمع کنند.
وی ضمن اشاره به آغاز اولین مورد مرحله سه آزمایش 
کارآزمایــــی بالینی واکســــن مشــــترک ایــــران و کوبا در 
اصفهــــان ابراز داشــــت: برخی افراد مدعی هســــتند که 
ایران در برنامه واکســــن عقب است در حالی که از این 
موضــــوع درک خاصی ندارم که چرا برخــــی افراد اینگونه 
صحبت می کننــــد؛ ما برای یک ســــری مریــــض احوال 
نمی توانیم ســــر و کله بزنیم اما آنچه مهم است اهتمام 
بر رعایــــت شــــیوه نامه و برخورد با شیوه نامه شــــکنان 

است و با کسی رودربایستی نداشته باشیم.
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دشواری مسیر 
برای صعود از لیگ 2

سرمربی شهرداری همدان: بازی با قعرنشینان 
سخت است

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: ســــرمربی تیم شــــهرداری 
همدان گفت: صدرنشینی در لیگ 2 ضامن صعود 
نیست و همچنان برای تداوم پیروزی های تیم باید 

پرتاش باشیم.
رضا طایی منش اظهار کرد: امیدوارم امسال فصل 
فوتبالــــی خیلی خوب برای شــــهر همدان باشــــد تا 

شرمنده تماشاگران نباشیم.
وی اضافــــه کرد: تمام عزم اعضــــای تیم ادامه همین 
روند صعودی و کسب پیروزی در هر بازی است هر 

چند کار بسیار دشواری در پیش داریم.
طایــــی منــــش با اشــــاره به پیــــروزی اخیــــر تیمش 
مقابل نفت و گاز گچســــاران گفت: بازی با تیم های 
انتهای جدول بسیار ســــخت است چرا که انتحاری 
بــــازی می کنند بــــه خصــــوص در دیدارهای خــــارج از 
خانــــه دفاعی به میدان می رونــــد و منتظر ضدحمله 

هستند.
وی افزود: با این حال ما نیز به دنبال ســــه امتیاز در 
مسابقات هســــتیم و هر زمان که میزبان بوده ایم و 
در نیمه نخست گلزنی کرده ایم راحت تر پیروز شده 

ایم.
کــــرد:  خاطرنشــــان  همــــدان  شــــهرداری  ســــرمربی 
گچســــاران تیم جنگنده ای بود و پرتاش، 90 دقیقه 
بــــه صــــورت اتوبوســــی دفاع کــــرد اما خوشــــبختانه 

توانستیم به سه امتیاز برسیم.
وی با بیان اینکه به دلیل غیبت چند بازیکن با تمام 
توان به میــــدان نرفتیم، گفت: بازیکنان جانشــــین 
هم خوب کار کردند و در مجموع ســــه امتیاز مهم را 

کسب کردیم.
طایی منش افزود: امیدوارم با ســــپری شدن دوره 
شــــیوع کرونا بتوانیم در کنار هم برای رشد و اعتای 
فوتبال همدان گام برداریم و امســــال شاهد فصل 

فوتبالی باشیم.
شــــهرداری همدان در صدر جدول گــــروه یک لیگ 

دسته دوم فوتبال کشور قرار دارد.

تذکر کتبی و شفاهی 
به یکصد باشگاه ورزشی 

همدان
هگمتانه، گروه ورزش: رئیس اداره ورزش و جوانان 
گفت: یکصد باشــــگاه ورزشــــی همدان به  همدان 
دلیل تخلف در طرح محدودیت های اعمال شــــده 
ورزشــــی،  فعالیت های  تعطیلی  دســــتور  و  کرونایی 

تذکر کتبی و شفاهی دریافت کردند.
علی رشــــیدی اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون 
300 باشــــگاه خصوصی و فضای ورزشــــی  بیش از 
ورزش  بازرســــان  بازدیــــد  مــــورد  دولتــــی  بخــــش 
شهرســــتان همــــدان قرار گرفــــت و در ایــــن بین 
یکصد باشــــگاه اخطــــار کتبی و شــــفاهی دریافت 

کردند.
وی بیــــان کرد: تکــــرار تخلف در این زمینــــه منجر به 
پلمب باشــــگاه ورزشــــی خواهد شــــد و در برخورد با 

متخلفان تعارف نداریم.
رشــــیدی اضافه کرد: همچنین مراحــــل قانونی برای 
پلمب سه باشــــگاه متخلف ورزشــــی طی شده و به 

زودی این دستور اجرایی می شود.
رئیس اداره ورزش و جوانان همدان افزود: بازرســــی 
کمیتــــه نظــــارت بر ســــامت اماکــــن ورزشــــی این 

شهرستان به صورت روزمره انجام می شود.
وی از شهروندان خواست در صورت رویت هرگونه 
تخلف از جانب باشــــگاه های ورزشی نسبت به ارایه 
مستندات یا گزارش تخلف به این اداره اقدام کنند 

تا با متخلفان برابر قانون برخورد شود.
ورزشــــی  اماکن  تعطیلی  اینکــــه  بــــر  کید  تأ بــــا  وی 
بی  و  اســــت  ورزشــــی  باشــــگاه های  تمامی  بــــرای 
ســــتاد  ســــوی  از  صادره  قانون  ایــــن  بــــه  توجهی 
ود، گفت:  ونا تخلف به شــــمار مــــی ر کر مقابلــــه با 
اخطار و پلمب باشــــگاه حداقل جــــزای برخورد با 

است. متخلفان 
350 باشــــگاه خصوصی و مکان ورزشــــی دولتی در 

سطح شهرستان همدان خدمات ارایه می دهند.

مربیان فعال کشتی 
بیمه شدند

هگمتانه، گــــروه ورزش: همه مربیان کشــــتی فعال 
سراســــر کشــــور تحت پوشــــش بیمه درمانــــی قرار 

گرفتند.
با پیگیری فدراســــیون کشــــتی و در راستای تحقق 
، تمام مربیــــان فعال  کشــــور کشــــتی  اهداف عالیه 
سراســــر کشــــور تحت پوشــــش بیمه درمانــــی قرار 

گرفتند.
فدراسیون کشــــتی طی تفاهم نامه ای به ارزش یک 
 ، میلیارد تومان با یکی از شــــرکت های بیمه کشــــور
تعداد 655 مربی فعال کشتی کشور را زیر پوشش 

خدمات بیمه ای قرار داد.
ایــــن بیمــــه شــــامل هزینه های  بــــر این اســــاس 
1 و  نــــوع  پاراکلینیکــــی  بیمارســــتانی، هزینه هــــای 
2، هزینه هــــای جبــــران شکســــتگی و دررفتگــــی، 
دندانپزشــــکی،   ، وز آرتر بینایی،  بــــه  مربوط  جراحی 
جراحی  و  رادیوتراپی  درمانــــی،  شــــیمی  پاتولوژی، 

است. قلب 

خبــــــر

والیبالیست اللجینی به تیم ملی دعوت شد
هگمتانه، گروه ورزش: والیبالیســــت اللجینی به اردو آماده ســــازی تیم ملی والیبال جوانان کشور 

دعوت شد.
رئیس هیأت والیبال شــــهر اللجین اظهار کرد: این والیبالیست مستعد با اعام کادرفنی تیم ملی 

والیبال جوانان به اردوی تیم ملی دعوت شده است.
احمد رجبی راغب بیان کرد: این اردو در راســــتای ارزیابی والیبالیست های مستعد طی سه مرحله از 

هفدهم تا 25 اردیبهشت ماه جاری به میزبانی تهران برگزار می شود.
وی اضافه کرد: "احمدخانی" در پســــت دفاع وســــط بازی می کند و ســــابقه عضویت در تیم پیکان 

تهران در لیگ برتر نوجوانان کشور را دارد.
رجبی راغب خاطرنشان کرد: این والیبالیست مستعد همدانی سابقه حضور در تیم ملی نوجوانان 

کشور را نیز دارد.

تجلیل شهردار همدان از قهرمانان انتخابی تیم ملی کشتی
صوفی: مدرن ترین خانه کشتی غرب کشور در حال ساخت است

هگمتانه، گــــروه ورزش: میثم ناصرنژاد- اقدام شایســــته 
عباس صوفی شهردار همدان در تجلیل از افتخارآفرینان 
باشگاه کشتی شاهد شــــهرداری که در انتخابی تیم ملی 
جوانان حایز عنوان های برتر شــــدند، هر اندازه که بازتاب 
مناسب در شــــبکه های اجتماعی داشــــت، الگویی برای 
سایر شهرســــتان ها شد تا شهرداران نیز در این خصوص 
نســــبت به ارج نهادن به کشــــتی گیران موفق در انتخابی 

تیم ملی قدم بردارند.
موضوعی که با اســــتقبال مربیان ســــازنده همــــراه بوده و 
خواستار مشــــابه همین اقدام در شهرســــتان هایی نظیر 

مایر و نهاوند شدند.
مهــــدی حاجیلوییــــان قهرمان 93 کیلوگــــرم انتخابی تیم 
ملی جوانان کشــــور که عضو باشــــگاه شــــاهد شهرداری 
همدان اســــت به این اقدام شــــهردار واکنش نشان داد 
و اظهــــار کرد: واقعــــا این چنیــــن اقدامات باعــــث انگیزه 
مضاعف در ما می شــــود که عملکرد بهتری در مسابقات 

آینده داشته باشیم.
امیــــد یوســــفی مربــــی ســــازنده کشــــتی شــــاهد نیــــز با 
از  گفت: حمایت شــــهردار  قدردانی از شــــهردار همدان 
کشتی  انگیزه  و  اســــت  ســــتایش  قابل  کشــــتی  ورزش 
گیــــران را برای حضــــور قدرتمنــــد در مســــابقات مهمتر 
دوچندان می کنــــد. این توقع را داریم کــــه حمایت ها پر 
رنگ تر باشد. یعنی اگر کشــــتی گیری نظیر حاجیلوییان 
کند، حمایت ها پر  کســــب  آســــیایی  توانســــت نشــــان 
آینده اش با امیدواری بیشتری  رنگ تر شــــود و حداقل 

باشد. مالی  لحاظ  به 
حاج حسین بختیاری از پیشکســــوتان کشتی نیز گفت: 
خوشــــحالیم که مجموعه ای در شورا و شهرداری هستند 
که همواره حامی کشــــتی بوده و قــــدردان این حمایت ها 
هســــتیم. قطعــــا اینگونه حمایت هــــا باعث می شــــود تا 
کشــــتی گیران همدانی بتوانند همانند گذشته در سطوح 

ملی و بین المللی بدرخشند.
شــــهردار همدان نیز در این مراســــم گفــــت: مدرن ترین 
خانه کشــــتی غــــرب کشــــور هم اکنــــون در این شــــهر در 
حال ساخت اســــت و هدیه ماندگاری برای کشتی گیران 

مستعد همدانی برجای خواهد ماند.
عباس صوفی اظهار کرد: خانه کشتی منطقه خضر توسط 
مدیریت شــــهری در جوار فرهنگســــرای والیــــت در حال 
ســــاخت و تکمیل است و به لحاظ زیرســــاخت و طراحی، 

مدرن ترین خانه کشتی در غرب کشور می شود.

از  یکــــی  همــــواره  را  ورزش  از  حمایــــت  کــــرد:  بیــــان  وی 
رویکردهای اصلــــی مدیریت شــــهری می دانیم و در این 
بین ســــازمان فرهنگــــی، اجتماعی، ورزشــــی شــــهرداری 
همدان گام های مهمی در رشد و اعتای ورزش برداشته 

است.
صوفی درخشش کشتی گیران باشگاه شهرداری همدان 
در انتخابــــی تیــــم ملی کشــــتی آزاد را دســــتاوردی مهم در 
اســــتعدادیابی و پــــرورش نخبه هــــای کشــــتی این شــــهر 
دانســــت و گفت: این موفقیت حاصل دســــترنج مربیان 
ارزنده شــــهرداری همدان به ویژه حاج حسین بختیاری و 

امید یوسفی است.
وی افزود: کشــــتی از ورزش های مورد حمایت شــــهرداری 
همــــدان اســــت و در ســــال های اخیــــر همــــواره شــــاهد 

درخشش در این رشته ورزشی بوده ایم.
شــــهردار همــــدان خاطرنشــــان کــــرد: در حــــوزه ورزش از 

نخبه ها و قهرمانــــان حمایت می کنیــــم و در حال تدوین 
طرحی جامع در حمایت از نشان آوران و قهرمانان ورزشی 
هســــتیم تا بتوانیــــم انگیزه و تــــاش آنها را برای کســــب 

موفقیت های مهمتر دوچندان سازیم.
ورزش  معاونــــت  پیشــــنهادهای  ارایــــه  خواســــتار  وی 
شــــهرداری همدان در راستای تأمین بخشــــی از نیازهای 
مالی قهرمانان در مســــیر نشــــان آوری شــــد و افزود: باید 
زمینــــه انگیــــزه و ترغیــــب نخبه هــــای ورزشــــی در مســــیر 
قهرمانی و نشان آوری را هموار ســــازیم و شهرداری آماده 

حمایت از آنان است.
صوفی بیان کرد: شهرداری همدان این نوید را می دهد که 
در صورت کسب نشان های آسیایی، پاداش ویژه را برای 

کشتی گیر نشان آور شهر و مربی وی اختصاص دهد.
رئیس هیأت کشــــتی همدان نیز در این نشست گفت: 
موفقیت کشــــتی گیــــران همدانی در انتخابــــی نوجوانان 

و جوانان کشــــور در شــــرایطی رقم خورد که سال گذشته 
شرایط خوبی به لحاظ تمرینی و آماده سازی نداشتیم.

و  کرونــــا  ویــــروس  شــــیوع  افــــزود:  یــــاری  حمیدرضــــا 
محدودیت های اعمال شــــده باعث شــــد تــــا نتوانیم در 
مســــیر آماده سازی کشــــتی گیران عملکرد خوبی داشته 
باشیم چرا که در شهرســــتان ها شاهد بسته بودن اغلب 

سالن های کشتی بودیم.
وی اضافه کرد: در انتخابی جوانان عملکرد کشــــتی گیران 
همدانی به ویژه حاجیلوییان بسیار خوب بود و توانست 
حریفان خود را با اختاف بســــیار زیاد شکســــت بدهد و 

قهرمان شود.
یــــاری بیان کرد: در صــــورت حمایت از کشــــتی گیران 
کشــــتی  انتظار  در  درخشــــان  آینــــده  همــــدان،  نخبــــه 
ایــــن اســــتان اســــت و انتظــــار داریــــم در این راســــتا 
هیأت های  کمــــک  بــــه  شــــهرداری ها  و  فرمانداری هــــا 

بیایند. کشتی 
وی بــــا قدردانــــی از عباس صوفی شــــهردار همــــدان در 
تجلیــــل از قهرمانان کشــــتی گفت: ایــــن اقدام ها انگیزه 
بخش و مایه دلگرمی کشــــتی گیران قهرمان می شود و 
آنها تأثیر  به طور قطع در مســــیر موفقیت های روزافزون 

به سزایی دارد.
رئیس هیأت کشــــتی همــــدان با تأکید بــــر اینکه دغدغه 
مالی مشــــکل اصلی کشتی گیران است، خاطرنشان کرد: 
ارگان هایی نظیر شهرداری می توانند در حل این مشکل 

کمک کنند.
در این مراســــم عباس صوفی شــــهردار همدان از مهدی 
حاجیلوییــــان، امیرحســــین عظیمی جــــم و امین رحمانی 
سه کشــــتی گیر شــــهرداری حاضر در انتخابی تیم ملی که 
موفق به کسب عنوان شدند، با اهدای لوح و جایزه نقدی 

تجلیل کرد.

تداوم قدرت نمایی شهرداری همدان با صدرنشینی در لیگ 2 کشور
پاس در دقیقه 90 تسلیم شد

هگمتانــــه، گروه ورزش: تیم شــــهرداری همــــدان با برتری 
مقابل نفت وگاز گچســــاران همچنان درصدرجدول باقی 

ماند.
در این دیدار که در ورزشگاه شــــهید حاجی بابایی مریانج 
برگزار شد، شــــهرداری با نتیجه یک بر صفر مقابل نفت و 

گاز گچساران به پیروزی رسید.
شــــهرداری همــــدان با ایــــن پیــــروزی 32 امتیازی شــــد و 
همچنــــان در صدر جــــدول گــــروه یک لیگ دســــته دوم 

فوتبال کشور باقی ماند.
نفت وگاز گچســــاران نیز همچنان با 11 امتیــــاز در انتهای 

جدول باقی ماند.
شــــهرداری همدان امســــال بــــا حمایت های شــــهرداری 

توانسته  به تیمی مدعی در لیگ 2 تبدیل شود.
تیم های صدرنشــــین هــــر یک از 2 گروه لیگ دســــته دوم 

فوتبال کشور به طور مستقیم راهی لیگ یک می شوند.
پاس دیگــــر نماینده فوتبــــال همــــدان در ارومیه مقابل 
ســــردار بــــوکان بــــه تســــاوی یک بــــر یک رســــید تــــا نوار 

پیروزی های این تیم قطع شود.
پاسی ها با این تساوی به رده ششم جدول صعود کردند.

ح بازی � شر
تیم فوتبال شهرداری همدان برای تثبیت جایگاه خود در 
صدر جدول و فراموشی ناداوری و شکست هفته گذشته 
برابر مس نوین کرمان در هفته شــــانزدهم به مصاف تیم 

فوتبال نفت و گاز گچساران رفت.
، امیر  شــــهرداریچی ها در ایــــن دیدار محمــــد عباس تبــــار
حسین ســــوری و کاپیتان خود حسین کاظمی را به دلیل 

محرومیت و مصدومیت در اختیار نداشتند.

در نیمــــه اول تیم فوتبال شــــهرداری همدان مالک کامل 
توپ و میدان بود اما بازی بسته و وقت کشی های متعدد 
تیم نفت و گاز گچســــاران باعث شــــد تا در نیمه اول بازی 

صفر به صفر به پایان برسد.
در نیمه دوم با تفکرات رضا طایی منش شیران هگمتانه 
بــــازی را سراســــر هجومی آغــــاز کردند و خیلی زود توســــط 

کاپیتان میثم زمانی به گل رسیدند.
پاس دقیقه 90 تسلیم شد �

تیم فوتبال پاس همدان نیز در ورزشــــگاه شــــهید باکری 
ارومیه در مقابل ســــردار بــــوکان به رقابــــت پرداخت و در 

پایان با نتیجه  یک بر یک متوقف شد.
میاد داودی در دقیقه 42 گل تیم پاس را به ثمر رســــاند و 
این تیم با پیروزی نیمه اول را به پایان رساند اما در دقیقه 
90 سروش ســــعیدی گل مساوی سردار بوکان را زد و سه 

امتیاز پاسی ها را به یک امتیاز رساند.
پاسی ها می توانستند در این بازی سه امتیاز دشت کنند 
امــــا بی دقتی ها باعث شــــد تا در دقیقه 90 گل تســــاوی را 

دریافت کنند.
این تساوی شانس پاس برای صعود را کم رنگ کرد.

 هفته شانزدهم به کام شهرداری و مس �
لیگ 2 هفته شــــانزدهم خود را پشــــت ســــر می گذارد؛ در 
لیگی کــــه 28 تیم در دو گــــروه 14 تیمی حضــــور دارند و در 
پایــــان تیم های اول به همراه برنــــده تیم های دوم به لیگ 

یک صعود می کنند.
در گــــروه الف شــــهرداری همدان هم چنان صدرنشــــین 
است. این تیم در هفته اخیر موفق شد در خانه تیم نفت 
و گاز گچســــاران را شکست دهد و 32 امتیازی شود. علم 

و ادب تبریز تیمــــی که فصل گذشــــته درلیگ یک حضور 
داشــــت جدی ترین تعقیب کننده صدرنشین به حساب 
می آید. علم و ادب تبریز این هفته با تســــاوی در برابر ملی 
حفاری اهواز یک موقعیت جدی را برای نزدیک تر شــــدن 
به صدرنشین از دست داد. شهرداری همدان هم چنین 
از نتیجه ای که در بازی ویســــتا توربین تیم سوم جدول با 
مس نوین کرمان رقم خورد خوشــــحال شد به این خاطر 
که ویستا توربین با تساوی در برابر مس نوین کرمان 25 
امتیازی شــــد. شــــانس صعود به مرحله پلی آف برای این 

سه تیم متصورتر از دیگر مدعیان است.
درگــــروه ب چهــــره صدرنشــــین همانند گروه الــــف تغییر 
نکرده است و هم چنان مس شهر بابک تیم اول بازی ها 
به شمار می رود. تیمی که در هفته اخیر در خانه تیم میاد 
مهر تهران به برتری دو بر صفر رســــید و 35 امتیازی شــــد. 
مس شــــهر بابک با این بــــرد 6 امتیاز از تیــــم دوم جدول 
یعنــــی نفت امیدیــــه فاصله گرفت. هر چنــــد این تیم یک 
بــــازی معوقــــه هــــم در کارنامه دارد بــــا این توضیــــح که در 
هفته شــــانزدهم بازی ها و در خانه تیم شــــهید قندی یزد 
به تساوی دو بر دو دســــت یافت. تیم سوم این گروه هم 
شــــاهین بندرعامری حریف پرســــپولیس در جام حذفی 
اســــت که با رضا نظرزاده مربی جوان بوشــــهری به دنبال 
ماجراجویی است. از آنجایی که این تیم فصل اول حضور 
در لیگ 2 را ســــپری می کند و از سویی بیشتر بازیکنانش 
بومی هســــتند حضور در رتبه ســــوم جدول کارنامه قابل 

دفاعی است.
پرونده این فصل رقابت های فوتبال قهرمانی دسته دوم 

باشگاه های کشور 10 هفته دیگر بسته می شود.

واکنش پیشکسوت ورزش همدان نسبت به حواشی اخیر کشتی استان:

نقدها را به فضای مجازی نبرید!
هگمتانه، گروه ورزش: حاج عبداهلل کاظمی روشن چهره شناخته شده ای 
در ورزش به خصوص رشــــته کشــــتی و پهلوانی اســــت. پیشکسوتی که 
در این ســــال ها دلســــوزانه در حوزه های مختلف ورزشــــی خدمت کرده و 
جزو خادمان و جهادگران عرصه رشــــد و پیشرفت ورزش استان به شمار 

می رود.
حاج عبداهلل این روزها از حواشی به وجود آمده در ورزش کشتی سخت 
آزرده خاطــــر اســــت و از اهالی کشــــتی آرامــــش و همدلی را درخواســــت 

می کند.
او می گویــــد: وقتی می بینم افرادی غیر از خانواده کشــــتی حواشــــی پیش 
آمــــده را در فضــــای مجازی به مــــن می گویند واقعــــا از این رفتــــاری که دور 
از منــــش پهلوانی اســــت و در بین اهالی کشــــتی صــــورت گرفته ناراحت 
می شــــوم. ماه مبارک رمضان مــــاه امیرالمؤمنین)ع( اســــت و می فرماید؛ 
باالترین ارثی که از پدر به فرزند می رسد همانا ادب است و در همین راستا 
شاعر می گوید؛ کردم از عقل سوالی که بگو ایمان چیست، عقل به گوش 

دلم گفت که ایمان ادب است.
این پیشکســــوت کشــــتی افزود: لذا ما باید در همه شئونات زندگی مان 
ادب را رعایــــت کنیم و بدانیم کــــه ادب و معرفت از ورزش مــــا که از زمان 
پیغمبر اکرم)ص( بوده به جامعه رســــیده است و نباید با تخریب یکدیگر 
چهره این ورزش پهلوانی را خدشه دار کنیم تا افراد غیر ما را قضاوت کنند.

وی بیان کــــرد: به عنوان کوچک ترین  شــــما درخواســــت دارم در این ماه 
خدا دســــت از غیبت و تهمــــت بردارید مؤمن آینه مؤمن اســــت و بیایید 
رودر روی هم صحبت کنید و اگر همدیگــــر را نقد می کنید رو در رو جواب 
یکدیگر را بشــــنوید، وقتی مســــؤولین در بین اهالی کشــــتی مشکات و 
اختافات را می بینند کمک این ورزش نمی کنند و در نهایت تنها کشــــتی 

ضرر می کند.
کاظمی روشــــن خاطرنشــــان کــــرد: فرامــــوش نکنیــــم پیامبــــر اکرم)ص(
َشــــُد و ِمَن الزِنا و این فضای مجــــازی به عینه یعنی 

َ
می فرماینــــد؛ الِغیَبُت ا
غیبت و فضای دروغ...

امیرالمؤمنین)ع( نیز در همین راســــتا می فرماید؛ غیبــــت کردن کار افراد 
عاجز اســــت و کاری نکنید کــــه کارتان از غیبت بگذرد و بــــه افترا و تهمت 
برســــد، افراد تأثیر گذاری که روی تشــــک ها عرق ریختید شما باید الگوی 
جامعه کشتی باشید و انصاف نیست ناخدای ِکشتی که در آن نشستید 

را با سنگ بزنید.
وی یادآور شــــد: همه دوست دارند از کســــی حرف تلخ نشنوند و کسی به 
آنها اهانــــت نکند و از نیش زبان دیگــــران آزار نبینند، همه می خواهند در 
روابــــط اجتماعی مردم با آنها با ادب و نرمی و مایمت و با ســــخنان احترام 
آمیــــز برخورد نمایند، خب!! آیا خودمان را با این خواســــته های پســــندیده 
تطبیق نموده ایم،آیا زبان خودمان را تربیت کرده ایم که همواره ســــخنان 

خوب بگوید و دلی را نیازارد و به کســــی اهانت نکند، آبروی کســــی را نبرد 
و اگــــر ادب در گفتار را همه قبول داریم تا چه انــــدازه این ارزش اخاق را در 
وجود خود بارور کــــرده ایم، لذا امام علی)ع( در معرفی انســــان های کامل 
به ادب در گفتار اشــــاره می فرماید؛ برای من ناپســــند است که شما ناسزا 

بگویید.
وی با تأکیــــد بــــر راز داری و حفظ آبروی دیگــــران در ماه مبــــارک رمضان و 
، اضافه کرد: ما بایــــد در برابر لغزش و اشــــتباهات دیگران  ماه های دیگــــر
اصــــل رازداری را رعایــــت کرده و آبروی مــــردم را حفظ کنیــــم و مردم جامعه 
خود را از هر گونه الودگی و پخش شــــایعات مسموم کننده رها سازیم که 
رازداری یکی از اصول ارزشــــمند دوستی و برادری است که در همین راستا 
امام علی )ع(می فرمایند: به هر مقــــدار که می توانید در رابطه با لغزش ها و 
زشتی ها پرده پوشی کنید تا خداوند لغزش ها و زشتی های تو را برای مردم 

افشا نکند.
کاظمی روشــــن در پایان افزود: دست همه را می بوسم اگر هم دیگر را نقد 
می کنیم در فضای مجازی نکشــــانیم. کســــی را نقد نکــــردم و نمی خواهم 
کســــی را ناراحت کنم فقط این  رفتارها ناراحت مان می کند و وظیفه خودم 
می دانم که یادآوری  کنم ورزش، ورزِش پهلوانی اســــت و دست از غیبت 
و افتــــرا بردارید که اگــــر کار به این طریق پیش برود جامعه کشــــتی تحمل 

نخواهد کرد و وارد عمل خواهد شد و نمی گذاریم کشتی خراب شود.



دوشنبــــــه   6 اردیبهشت  1400    شماره  4779

7 اندیشه 

فوت 22 نفر بر اثر کرونا در همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: ســــخنگوی دانشگاه علوم پزشکی ابن ســــینا گفت: با فوت 22 بیمار 

دیگر در روز شنبه آمار متوفیان این استان به هر ساعت یک نفر نزدیک می شود.
به گزارش هگمتانه، محمد طاهری روز یکشــــنبه اظهار کرد: شــــمار متوفیان کرونا در این استان از 

ابتدای شیوع این ویروس تاکنون به یک هزار و 850 فر رسیده است.
وی با بیان اینکه 364 نفر درروز شنبه به کرونا مبتا شدند، افزود: هم اینک شمار بیماران بستری 

مثبت از ابتدای اپیدمی ویروس کرونا تاکنون به 14 هزار و 195 و بیماران سرپایی مثبت به 35 هزار 
و 513 بیمار افزایش یافته است.

کــــرد: تعــــداد مراجعان  ابــــن ســــینا اضافه  وابــــط عمومی دانشــــگاه علوم پزشــــکی  مدیــــر ر
ونا در  ژانس بیمارســــتان های این اســــتان با عائم تنفســــی مشــــکوک به کر ســــرپایی به اور
بــــه بیمارســــتان ها در بخش  از مراجعان  199 نفر  کــــه  226 مــــورد بود  وز شــــنبه یک هزار و  ر

شدند. بستری  عادی 
سخنگوی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا اضافه کرد: در عین حال هم اینک 17 بیمار مبتا به 

کووید19 در بخش آی.ســــی.یو مراکز درمانی این اســــتان بستری هســــتند و وضعیت جسمی 57 
بیمار وخیم گزارش شده است.

طاهری درباره آخرین وضعیت بیماران کرونایی در شهرستان های استان همدان نیز گفت: شمار 
بیماران کرونایی بســــتری)از ابتدای همه گیری ویروس کرونا تاکنون( در بیمارستان های اسدآباد 
566، بهار 776، تویسرکان 882، رزن 626، درگزین 232، فامنین 269 و کبودراهنگ 885 نفر است.
، یک هــــزار و 865 نفر در نهاوند و پنج هزار و  وی افــــزود: همچنین تاکنون 2 هزار و 546 نفر در مایر

190 نفر نیز در شهرستان همدان به این ویروس مبتا و بستری شده اند.

یاضیات تجربه گرایی ابن  سینا در ر
هگمتانه، گروه اندیشــــه : هشتمین نشست از مجموعه 
درس گفتارهایــــی دربــــاره بوعلــــی ســــینا چهارشــــنبه 25 
فروردیــــن به »فلســــفه ریاضیــــات ابن ســــینا« اختصاص 
داشــــت کــــه بــــا ســــخنرانی دکتــــر محمدصالــــح زارع پــــور 
)پژوهشگر پســــادکتری در دانشکده فلســــفه دانشگاه 
بیرمنگام( به صورت مجازی از اینســــتاگرام مرکز فرهنگی 
شــــهر کتــــاب پخش شــــد. در ایــــن درس گفتار فلســــفه 
ریاضیات معرفی و نشان داده  شــــد که اگر چه هیچ یک از 
آثار ابن سینا دربردارنده همه وجوه این فلسفه ریاضیات 
نیست اما نســــبت دادن آن به ابن ســــینا پذیرفته شده 

است.
بــــه گــــزارش پایــــگاه اطاع رســــانی شــــهر کتــــاب، زارع پور 
ســــخنانش را این چنین آغاز کرد: فلســــفه ریاضیات ابن 
سینا در قیاس با ســــایر کارهایی که ابن سینا انجام داده 
بیشــــتر مغفول مانده و کمتر درباره آن کار شــــده اســــت 
چون عاوه بر این که افراد زیادی به این مســــاله شــــکاک 
هســــتند که ابن ســــینا فلســــفه ریاضیات داشــــته، بین 
ریاضیــــات و فلســــفه ریاضیات هم خلطی صــــورت گرفته 
است. در آثار بســــیاری از کسانی که در حوزه تاریخ فلسفه 
اسامی کار می کنند مرز روشــــنی بین ریاضیات و فلسفه 
ریاضیات وجود ندارد و وقتی درباره فلسفه ریاضیات ابن 
سینا سخن می گویند در واقع درباره کارهای ریاضیاتی ابن 

سینا صحبت کنند.
همه ما کم و بیش به دلیل تجربه هایی که داریم به مساله 
مرگ و وجود خدا و مســــائل شــــناخته شــــده در فلسفه 
دین، فکر کرده ایم اما لزوما ســــراغ مساله ریاضی نرفته ایم 
و با آن ها درگیر نبوده ایم. در این جلسه بیشتر می خواهم 
یک تصویر کلی از فلســــفه ریاضیات ابن سینا ارائه بدهم 
و بگویــــم اصــــول و مبانی فلســــفه ریاضی چیســــت و چه 
شــــباهت هایی با فلســــفه های ریاضی شــــناخته شده ای 
دارد که درباره آن ها خوانده ایم. مطالبی که عنوان می شود 
عمدتا مواردی اســــت که در ســــالیان گذشته درباره آن ها 
نوشــــته ام و عمدتا برداشــــت ها و نظریات شخصی من از 
فلسفه ریاضیات ابن سینا است. بنابراین در این جلسه 
از این نظرهــــا در برابر نظــــرات رقیبی که وجــــود دارد دفاع 
نمی کنم و وارد این جزئیات نمی شــــوم بلکه تصویر کلی ام 
از فلســــفه ریاضیات ابن ســــینا را ارائه می  کنــــم. اما به طور 
خاص آثار دیگری در این باره وجود دارند که مهم ترین آن 
، استاد دانشگاه  مقاله ای درخشان از دکتر محمد اردشیر
صنعتی شــــریف، اســــت کــــه در مجموعــــه ای بــــا عنوان 
منطق، معرفت شناســــی و وحدت علم در سنت اسامی 
منتشــــر و برای اولین بار به مســــاله فلسفه ریاضیات ابن 
ســــینا پرداخته  شــــد. این مقاله  زمینــــه ای را فراهم کرد که 
به فلســــفه ریاضیات ابن ســــینا بپردازم و تــــز دکتری را در 

دانشگاه کمبریج ارائه بدهم.
آیا ابن سینا فلسفه ریاضیات دارد؟ �

در ســــال هایی کــــه کار کــــرده ام از ســــوی متخصصــــان و 
غیرمتخصصان همواره این ســــوال مطرح شده که آیا ابن 
؟ و این سوال همواره  سینا فلســــفه ریاضیات دارد یا خیر
طوری پرســــیده شــــده که گویی جوابش این بوده که ابن 
سینا فلســــفه ریاضیات ندارد. برای این که توضیح بدهم 
چرا ابن ســــینا فلســــفه ریاضیات دارد ابتــــدا باید توضیح 
بدهم که فلسفه ریاضیات چیست و برای توضیح فلسفه 

ریاضیات باید تمایز آن را با ریاضیات توضیح دهم.
معموال بــــرای بســــیاری از افــــراد تمایز این دو مشــــخص 
نیســــت. برای دریافتن تفاوت این دو در نظــــر بگیرید در 
علم ریاضیات به این پرداخته می شــــود کــــه مثا اعداد و 
اشــــکال هندســــی چه ویژگی هایی دارند. اما در ریاضیات 
هرگز به این نکته اشــــاره نمی شــــود که وقتــــی درباره عدد 
صحبت می کنیم دقیقا درباره چه چیزی صحبت می کنیم 
و کدام قــــوای معرفتی ما باعث شــــده اســــت که مفهوم 
عددی یا شکلی را به دست آوریم. معموال مفهوم سردی و 
گرمی را با لمس به دست می آوریم و مفهوم میز و صندلی 
را بــــا دیدن و مفاهیم دیگر را از طریق تجربیات حســــی. اما 
مفهــــوم عدد دو را چگونه به دســــت می آوریــــم؟ عدد دو، 
چیزی شــــبیه میز و صندلی و درخت نیســــت و مفهومی 
مثل عدالــــت و زیبایی ندارد. این دســــته پرســــش ها در 
ریاضیات مطرح نمی شود و محاسبه ای ندارد. در ریاضیات 
حکم های ریاضی اثبات یا نقض می شــــوند و درباره ویژگی 
اعداد و اشــــکال هندســــی و اشــــیاء ریاضیاتــــی صحبت 
می شــــود. ولی هرگز درباره این که شی ء ریاضی و طبیعت 
و ســــاختار متافیزیکی آن چیســــت صحبت نمی شود. به 
این سواالت در حوزه فلسفه ریاضیات پرداخته می شود. 
نکته ای که می خواهم به آن اشــــاره کنم این اســــت که آیا 

ابن سینا به این پرسش ها پرداخته است؟
ســــوال های فلســــفه ریاضی را به دو دســــته کلی می  توان 

تقســــیم بندی کرد: دســــته اول مربوط به هستی شناسی 
ریاضیــــات اســــت. ســــواالتی کــــه می پرســــند طبیعت و 
هستی شناسی اشــــیا ریاضی چیســــت و اعداد و اشکال 
هندســــی در کجا قــــرار دارند و چه نســــبتی دارند با ســــایر 
اشــــیائی کــــه می شناســــیم. ایــــن ســــواالت را ســــواالت 
هستی شناســــانه می نامند اما دســــته دیگر به ســــواالت 
می گویند  که  سواالتی  هستند  معروف  معرفت شناسانه 
چگونه مفاهیم ریاضیاتی را می توانیم به دســــت بیاوریم و 
به اشــــیاء ریاضی و روابط بین آن ها علــــم پیدا کنیم. وقتی 
مفهوم عدد دو را می فهمیم از کدام قوای شناختی ما این 
اتفاق می افتد. واضح است که از طریق حواس پنجگانه ما 
اتفاق نمی افتد زیرا عدد دو چیزی شبیه میز نیست که ما 
آن را ببینیم و یا زبــــری و نرمی که بتوانیم آن را لمس کنیم 
و یا بوی گل یاس نیســــت که با استشمام مفهوم آن را به 

دست  آوریم.
چگونــــه متوجه می شــــویم کــــه دو به اضافه دو مســــاوی 
چهار می شــــود؟ چگونه به قضایا و احــــکام ریاضیات علم 
پیدا می کنیم؟ این ها پرســــش های اســــت کــــه در مقوله 
ســــواالت معرفت شناســــانه قرار می گیرند. به طور کلی در 
فلسفه ریاضیات دو نوع سوال داریم یک دسته سواالت 
هستی شناســــانه اســــت که طبیعت اشــــکال ریاضیاتی 
و اعداد را می پرســــند کــــه هویت آن ها چیســــت. موقعی 
که درباره عدد دو یا شــــکل مثلث یا یــــک تابع و مجموعه 
صحبــــت می کنیم دربــــاره چه چیــــزی صحبــــت می کنیم 
که  و دســــته دیگر ســــواالت معرفت شناســــانه هستند 
مربوط به این می شــــوند که چگونه علم و معرفت ریاضی 
به دســــت می آوریم و چگونه مفاهیم ریاضیاتی را کســــب 
می کنیم و کدام قوای معرفتــــی به ما کمک می کنند که در 
عالم اشــــیاء ریاضی سرک بکشیم و کشــــف کنیم که چه 
ارتباطی بین آن ها وجود دارد. با توجه به این تقسیم بندی 
درباره ســــواالت فلســــفه ریاضی می شود ســــوال »آیا ابن 
سینا فلسفه ریاضی داشته یا نداشــــته؟« را به این ترجمه 
کــــرد کــــه آیا ابن ســــینا دربــــاره این ســــواالت هیــــچ وقت 
صحبت کرده و اثری درباره ســــواالت معرفت شناســــانه و 

هستی شناسانه فلسفه ریاضیات نوشته است؟
پاســــخ این است که ابن ســــینا هیچ اثر مســــتقلی درباره 
این ســــواالت نداشته اســــت و هیچ اثری نداشــــته که به 
طور مجزا در یک کتاب و رســــاله فقط درباره این ســــواالت 
صحبت کــــرده باشــــد و همیــــن باعث می شــــود عده ای 
رویکرد شــــکاکانه  ای اتخاذ کنند و بگویند موجه نیســــت 
که او را یک فیلســــوف ریاضی بدانیــــم. اما این قضاوت به 
نظرم ناموجه اســــت زیرا اگــــر این را معیــــار در نظر بگیریم 
ارسطو نیز فیلسوف ریاضی نیســــت زیرا ارسطو هم هیچ 
کتاب مســــتقلی نداشــــته است که به شــــکل مستقل و 
مجزا به پرسش های هستی شناسانه و معرفت شناسانه 
درباره ریاضیات بپردازد. اما در عین حال در فلسفه ریاضی 
آن چنان که ما در دوران معاصر می شناسیم ارسطو را یک 
فیلســــوف ریاضی نیز می شناسند زیرا درباره این سواال ت 
در خال آثــــارش و در کنار موضوعات دیگر صحبت کرده 
است. اگر این جوازی باشد برای این که ارسطو را فیلسوف 
ریاضی بدانیم به همیــــن معنا ابن ســــینا را نیز می توانیم 
یک فیلســــوف ریاضی مهم بدانیم زیرا ابن ســــینا اگر چه 
اثر مســــتقلی درباره سواالت فلســــفی مربوط به ریاضیات 
نداشته اما در خال آثارش بسیار زیاد به سواالت فلسفی 
مرتبط با ریاضیات و هستی شناســــانه درباره اشیا ریاضی و 
معرفت شناسانه درباره احکام ریاضی پرداخته و آن ها را از 

زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است.
اگر مطالبی را که در آثار مختلف ابن ســــینا درباره ریاضیات 
و ســــواالت هستی شناسانه و معرفت شناسانه مربوط به 
ریاضیات اســــت، اســــتخراج کنیم و در کنار هم قرار دهیم 
نظــــام فلســــفی منســــجمی رخ می نمایاند و خــــود را به ما 
معرفی می کند و این نشــــان می دهد که ابن سینا اگر چه 
کتاب مستقلی درباره این موضوع ننوشته اما در البه الی 
آثارش به ریاضی پرداخته اســــت شاید دلیل آن این بوده 
که این ســــواالت به صــــورت مجــــزا و یک علــــم جاافتاده 
مطرح نبوده اســــت. ابن ســــینا به همین دلیــــل این ها را 
به صورت کتاب و رســــاله بررســــی نکرده اما این سواالت 
همیشــــه در ذهنش بوده و در البــــه الی مباحث مختلف 
در حــــوزه متافیزیــــک و طبیعیــــات و معرفت شناســــی و 
منطق، ســــواالت فلســــفه ریاضیات خود را بیان کرده و به 

آن پرداخته است.
بررسی مسایل فلســــفه ریاضیات در کتاب برهان  �

شفای ابن سینا
در کتــــاب برهان شــــفای ابن ســــینا سراســــر مثال هایی 
از ریاضیات و هندســــه طرح شــــده اســــت و در آن مساله 
حساب و هندســــه بررسی نشــــده بلکه مسایل فلسفی 

آمده مانند این که مفهوم برهان در هندســــه چیســــت یا 
مفهوم اصل موضوعه و متعارفی چیســــت؟ و در البه الی 
آثار ابن ســــینا در حوزه متافیزیک و الهیــــات و طبیعیات 
مثال هایــــی را می بینید که ابن ســــینا با مســــاله ای درگیر 
شــــده اســــت که ما آن را امروزه به عنوان فلســــفه ریاضی 
می شناسیم. ابن سینا در این مســــایل ناچار می شود به 
دغدغه فلســــفه ریاضیات هم بپردازد و روشــــنگری هایی 
انجــــام دهد که اگر این روشــــنگری ها را اســــتخراج کنیم و 
کنار هم قرار دهیم می توانیم به یک نظام جامع در فلسفه 

ریاضیات برسیم.
به این معنا ابن ســــینا یک فیلســــوف ریاضی بوده است 
و زمانــــی که عمق دیدگاه های ابن ســــینا درباره ســــواالت 
هستی شناســــانه و معرفت شناســــانه را در حوزه فلسفه 
ریاضیاتی در نظر بگیرید و کنار هم قرار دهید به این نتیجه 
می رســــید که ابن ســــینا نه تنها یک فیلســــوف ریاضیات 
بوده است چه بسا بتوانیم از آثار و دیدگاهش برای پیش 
بردن بحث های فلســــفی در ریاضیات معاصر اســــتفاده 
کنیم. ابن ســــینا شاید فیلســــوف ریاضی بسیار مهمتری 
بوده تا ریاضی دان مهمی. یعنی وقتی ابن سینا را با برخی از 
چهره های برجسته ریاضیات در دوران اوج تمدن اسامی 
مقایســــه می کنیــــد می بینیــــد که ابــــن ســــینا ریاضیدان 
شناخته شــــده و برجسته ای نبوده است. ابن سینا کسی 
نبوده که دســــتاوردهای فنی ریاضیاتی بزرگی چون خیام و 
ابوالوفای بوزجانی داشــــته باشد و یا ریاضیدانان برجسته 

پیش و پس از خود را داشته باشد.
شــــاید اغراق نباشــــد که بگوییم به طــــور واضحی خواجه 
نصیرالدین توســــی ریاضیدان مهم تری از ابن سینا بوده 
است. وقتی از فلسفه ریاضی و سواالت هستی شناسانه 
و معرفت شناسانه درباره ریاضیات صحبت می شود، ابن 
سینا چهره بســــیار شاخصی اســــت و از همه چهره هایی 
مهمــــی که در حــــوزه ریاضیــــات در تمدن اســــامی داریم 
فیلســــوف ریاضی مهمتــــر و جدی تری اســــت زیرا با عمق 
بیشتری با ســــواالت هستی شناسانه و معرفت شناسانه 
درگیر شــــده و جواب هایی که به این ســــواالت داده برای 
قرن های متمادی بعد ازابن سینا موضوع بحث و بررسی 
بوده است. به این معنا ابن ســــینا فلسفه ریاضی داشته 
و فیلســــوف ریاضی مهمی بوده است. اگر بتوانیم ارسطو 
را به واســــطه بحث هایی که در حوزه فلســــفه ریاضیات و 
درباره اعداد انجام داده فیلسوف ریاضی بدانیم می توانیم 
ابن سینا را به واسطه بحث هایی که در البه الی متافیزیک 

شفا کرده یک فیلسوف ریاضی مهمی بدانیم.
به نظر می رســــد ابن ســــینا درباره بخش هــــای مهمی که 
در باب ریاضیات گفته نو آوری های شــــخصی داشــــته و از 
چیزهایی که گذشتگانش گفته اند، تبعیت نکرده است 
و آنچه گفته دســــتاوردهای شــــخصی خودش اســــت. به 
نظر می رســــد ابن ســــینا به بخش هایــــی از ترجمه کتاب 
متافیزیک که مربوط به فلســــفه ریاضیات ارســــطو است 
دسترسی نداشته است یعنی چیزی که ما به اسم فلسفه 
ریاضیات ابن ســــینا می شناســــیم دســــت کم به صورت 
مســــتقیم از ارســــطو گرفته نشده اســــت و این متفاوت 
اســــت با بخش های دیگری از متافیزیک که ابن سینا به 
طور مســــتقیم به ترجمه آن ها دسترســــی داشــــته است. 
این نکته نشان می دهد که ابن سینا نوآوری هایی داشته 
است. ابن سینا به آثار شــــارحان ارسطو دسترسی داشته 
اســــت و شــــکی نیســــت که آن آثار در فکر فلســــفی ابن 
سینا تأثیر گذاشــــته اســــت اما می توان رگه هایی را در آثار 
ابن ســــینا پیدا کرد که تــــا حد زیادی بــــا چیزهایی که ما در 
فلســــفه    های ریاضی پیش از ابن سینا می بینیم متفاوت 
است و نوآوری های فلسفی ابن سینا محسوب می شود.

با این اوصــــاف، گمــــان کنم تصویــــری کلی ارائــــه کردم از 
این که منظورم از فلســــفه ریاضیات ابن ســــینا چیســــت. 
اما الزم اســــت مثال  هایی از ســــواالت هستی شناسانه و 
معرفت شناســــانه طرح کنم و جواب ابن ســــینا را به آن ها 
اجماال بیان کنم تا بدانیم فلســــفه ریاضیات ابن سینا چه 
طور فلســــفه ای بوده اســــت و چه اصول اساسی و اصلی 
را داشــــته است. برای این کار به ســــه سوال به طور خاص 

می پردازم:
پرســــش نخســــت این اســــت کــــه اشــــیاء ریاضیاتی چه 
چیزهایی نیستند؟ ابن ســــینا استدالل می کند که اشیاء 
ریاضیاتی اشــــیاء افاطونی نیستند و آن چیزی که امروز به 
نــــام افاطون گرایی در ریاضیات می شناســــیم رد می کند. 
این نظر ســــلبی ابن ســــینا درباره هستی شناســــی اشیاء 
ریاضی است. پرســــش دوم این است که اشیاء ریاضیاتی 
چه هستند؟ این جنبه ایجابی فلسفه ریاضیات ابن سینا 
اســــت. ابن ســــینا عاوه بر این که توضیح می دهد چرا با 
نظر گذشــــتگان درباره ماهیت و چیستی اشیاء ریاضیاتی 

مخالف اســــت خودش نظر ایجابی درباره چیستی اشیاء 
ریاضیاتی به عنوان جایگزین ارایه می دهد. سوال سوم نیز 
مربوط به بی نهایت است و ابن سینا درباره مجموعه های 

نامتناهی و بی نهایت های عددی چه فکری کرده است.
در پرسش نخست با عنوان اشیاء ریاضیاتی چه چیزهایی 
نیستند، ابن سینا این سوال را به طور خاص در فصل اول 
و دوم مقاله هفتم کتاب الهیات شــــفا مطرح می کند. این 
دو فصل معموال به عنوان اســــتدالل های ابن سینا علیه 
نظریه ُمُثل افاطون شناخته می شود و دیدگاه افاطونی 
درباره کلیات اســــت. یک بخش کمتر شناخته شده این 
است که ابن سینا درباره ریاضیات و اشیاء ریاضی صحبت 
می کند و رگه اصلی این بحث ها است. پیش از این که ابن 
ســــینا بخواهد نظریه افاطون را درباره ُمُثل در حالت کلی 
رد کند شــــاید استداللش در درجه اول و به طور مستقیم 
درباره اشــــیاء ریاضیاتی کار می کند. در آن فصل ابن سینا 
در مورد این صحبت می کند که گذشــــتگانی گفته اند که 
اشیاء ریاضیاتی مثل اعداد و اشکال هندسی موجودات 
مفارق و جدای از ماده هستند و این نظر را رد می کند. ابن 
ســــینا آن دیدگاه فیثاغورثی که عدد را مبنای همه چیز در 
عالم می داند، رد می کند. از نظر ابن ســــینا اشیاء ریاضیاتی 
اشــــیاء مجرد از ماده و به طور کلی مفــــارق و جدا از ماده و 
وابســــتگی های مادی نیستند و ابن ســــینا این دیدگاه را 
به افاطون نســــبت نمی دهد و این دیدگاهی اســــت که 
امروزه ما به افاطون نسبت می دهیم. آن چیزی که امروزه 
به اسم افاطون گرایی در ریاضی می شناسیم ابن سینا رد 
می کند که اشــــیاء ریاضیاتی موجودات غیر مادی مجردی 
هســــتند که فی الواقع وجود دارند اما هیچ وابســــتگی به 

ماده ندارند و وجود ضروری غیرمادی دارند.
ادعاهــــای  رد  و  ســــینا  ابــــن  جالــــب  اســــتدالل های 

افاطون گرایی در ریاضیات
ابن سینا استدالل های جالبی برای رد این افاطون گرایی 
در ریاضیات مطرح می کند. او از چیزی صحبت می کند که 
در فلسفه ریاضی معاصر با عنوان چالش معرف شناختی 
علیــــه افاطون گرایــــی می شناســــیم. او می گوید اشــــیاء 
ریاضیاتــــی اگــــر غیر مادی، مجــــرد و کاما مســــتقل و جدا 
از عالــــم مادی و فیزیکی باشــــند چطور می تــــوان به آن ها 
دســــت یافــــت؟ اگــــر از طریــــق حواس بــــا عالــــم فیزیکی 
دسترسی داریم با این اشــــیاء غیرمادی که هیچ نمونه ای 
در عالم مادی ندارنــــد چطور می توانیم ارتبــــاط پیدا کنیم 
و آن را بشناســــیم. اگر بگوییم اشــــیاء ریاضیاتی شبیه به 
اشیاء فیزیکی و مادی اطراف ما هستند حرف غیر بدیهی 
زده ایم زیرا اشــــیاء ریاضیاتی مثل دو و مثلث شبیه میز و 
صندلی نیســــتند و اگر می گوییم اشیاء کاما غیر فیزیکی 
و غیــــر مادی کــــه جدا و مســــتقل از عالم مادی هســــتند 
چطور به عالم غیر مادی که اشــــیا در آن قرار دارند راه پیدا 

می کنیم و درباره ویژگی های این اشیا صحبت کنیم.
ابن ســــینا در فهم مفاهیم ریاضیاتی شبیه کانت  �

نیست
اگر ما اشــــیاء ریاضیاتی را شبیه به اشــــیاء فیزیکی بدانیم 
کــــه دربــــاره ماهیت اشــــیاء  کردیم  را قربانــــی  شــــهودی 
ریاضیاتی داریم که می گوید اشیاء ریاضیاتی شبیه اشیاء 
فیزیکی نیســــتند. از طرفی اگر آن ها را اشیاء غیرمادی در 
عالم دیگــــری بدانیم چیزی که از دســــت می رود توضیح 
معقولی اســــت که برای شــــناخت ریاضیاتــــی می توانیم 
پیدا کنیم. اگر اشــــیاء ریاضیاتی در عالــــم مثلی افاطونی 
هســــتند و شــــبیه این عالم نیســــتند، مادی نیســــتند 
و ارتبــــاط بــــا ماده ندارنــــد چطور بــــا آن عالم ارتبــــاط پیدا 
می کنیم. در این باره در فلســــفه ریاضی معاصر صحبت 
شده اســــت. ابن ســــینا این را به عنوان چالش علیه آن 
چیزی که به اســــم افاطون گرایی ریاضیاتی می شناسیم 
در آن زمــــان مطرح می کند و به عنــــوان یک نقص در نظر 
می گیرد و گفته اســــت که اشــــیاء ریاضیاتی پایی در عالم 
فیزیکی دارند. منتها نه به معنای این که اشــــیائی شــــبیه 
به اشــــیاء فیزیکی که ما می شناسیم. و این جاست که به 
سوال دوم می رســــیم که اشــــیاء ریاضیاتی چه هستند؟ 
اگر اشــــیاء مجرد غیرمــــادی مثلــــی افاطونی نیســــتند، 
پس چه هســــتند؟ ابن ســــینا می گوید اشــــیاء ریاضیاتی 
صفــــات اشــــیاء فیزیکی هســــتند که در عالــــم فیزیکی و 
در عالــــم پیرامون خود می بینیم. درســــت اســــت که ما 
عدد دو را هیچ وقت نمی بینیم امــــا دو میز یا دو صندلی 
را می بینیــــم و از مشــــاهده آن هاســــت که مفهــــوم دو را 
انتــــزاع می کنیــــم و معرفتی به دســــت می آوریم. اشــــیاء 
ریاضیاتــــی صفات به خصوصی از اشــــیاء فیزیکی موجود 
در پیرامون ما هســــتند که باید به شکل خاصی مطالعه 
شــــوند. ابن ســــینا دیدگاه ایجابی خود را درباره ماهیت 
اشــــیاء ریاضیاتی در جاهــــای مختلفی مطــــرح می کند. او 

معتقــــد اســــت اگــــر اشــــیاء ریاضیاتی به شــــکل صفات 
اشــــیاء فیزیکــــی یا اشــــیاء مادی کــــه در عالم هســــتند، 
وجود نداشــــتند ما نمی توانســــتیم معرفتی نســــبت به 
اشــــیاء ریاضی بیابیم. علــــم به مفاهیم اشــــیاء ریاضیاتی 
و اعداد از طریــــق حواس پنجگانه ما به دســــت می آید و 
از طریــــق برخورد ما بــــا آنچه در عالم خارج وجــــود دارد. از 
نظر ابن ســــینا دانش مــــا از ریاضیات، دانش پیشــــینی 
نیســــت و اگر مــــا ارتباط مان را بــــا عالم فیزیکــــی از طریق 
حواس پنجگانه از دســــت می دادیم یا اصــــا این ارتباط 
را نداشــــتیم اصا دانــــش ریاضی به دســــت نمی آوردیم. 
او در حــــوزه ریاضیات از یــــک دیــــدگاه تجربه گرایانه دفاع 
می کند و اشــــیاء ریاضیاتی به نحوی به مثابه صفت های 
اشــــیاء فیزیکــــی در عالم خارج وجــــود دارند و بــــا آن ها از 
طریق حواس مان مواجه می شــــویم و آن ها را یک جوری 
به دست می آوریم. با این مسائل ابن سینا رد می کند که 
از  کاما مستقل  اشیاء ریاضیاتی اشــــیاء افاطونی مجرد 
ماده هســــتند. با چالش معرفت شناســــانه ای که پیش 
روی ما می گذارد که اگر اشــــیاء ریاضیاتــــی کاما غیرماده 
باشــــند نمی توانند در عالــــم ما راه یابند و مــــا نمی توانیم 
معرفتی از آن ها کسب کنیم و اشیاء ریاضیاتی اگر اشیاء 
افاطونی غیرمادی نیســــتند پس چه هســــتند؟ صفات 
اشیاء پیرامون ما هســــتند. صفاتی که در اشیاء  فیزیکی 
وجود دارنــــد و اگر وجود نداشــــتند ما علــــم ریاضیاتی را 
پیدا نمی کردیم. ابن ســــینا دیدگاه تجربه گرایانه به عالم 
دارد کــــه اگر حواس پنجگانه نبودنــــد از طریق ذهن خام 
خود نمی توانســــتیم ریاضیات را فهم کنیم ابن ســــینا در 
حوزه فهم مفاهیم ریاضیاتی به نظر می رسد شبیه کانت 

نیست.
ابن سینا شــــبیه بســــیاری از افرادی اســــت که در سنت 
ارســــطویی هســــتند متناهی گرا است و اســــتدالل هایی 
علیــــه بی نهایت بــــودن عالم مــــاده ارایه می دهــــد و این 
استدال ل ها مختلف هستند. یکی از استدالل ها بازسازی 
اســــتداللی از کندی است که در ســــنت فلسفه اسامی 
به برهان تطابق مشــــهور شــــده اســــت و ابن ســــینا این 
اســــتدالل را معرفی می کند برای این که توضیح بدهد چرا 
یک کمیت پیوســــته که همه اجزایش با هم در یک زمان 
به خصوص حضور داشته باشــــند مثل یک خط پیوسته 
یا یــــک مجموعــــه از اعــــداد نمی توانند بی نهایت باشــــد. 
ابن ســــینا این استدالل را اســــتفاده می کند که بگوید هر 
خطی و هر مجموعه گسســــته ای از چیزها که با هم در یک 
زمان همــــه اجزایش حضور داشــــته و دارای یک ویژگی به 

خصوص باشند نمی توانند نامتناهی باشند.
ابن ســــینا می گوید اگر یــــک مجموعه از اشــــیاء ریاضیاتی 

داشــــته باشیم که بتوانند مرتب بشــــوند و ترتیبی داشته 
باشــــند و این مجموعــــه نامتناهی باشــــد می توانیم یک 
و  برداریــــم  را  اول  مجموعــــه  ابتــــدای  از  متناهــــی  تعــــداد 
باقیمانــــده را بــــا مجموعــــه اول در تناظر یک بــــه یک قرار 
بدهیم و چــــون این مجموعه نامتناهی اســــت این تناظر 
یک به یک تا انتها ادامه پیدا می کند. همیشــــه یک عضو 
از مجموعه یک با مجموعه دوم جفت می شــــود. بنابراین 
به نظر می رســــد تطابقی وجود دارد میــــان مجموعه اعداد 
طبیعــــی و زیرمجموعه ای از آن مجموعــــه. به عبارت دیگر 
به نظر می رســــد کــــه مجموعه اعــــداد طبیعی انــــدازه یک 
زیر مجموعــــه ای از خودش اســــت و به معنایــــی انگار به 
نظر می رســــد که کل مســــاوی جزء شده اســــت. این یک 
اســــتداللی است که ابن ســــینا طرح می کند و می گوید اگر 
مجموعه ای نامتناهی از اشیا را داشته باشیم آن مجموعه 
می توانــــد در تناظــــر یک به یک بــــا یــــک زیرمجموعه ای از 
خودش که تعــــدادی از عضوها را ندارد قرار بگیرد که انگار 
کل بــــا جز برابر شــــده اســــت و چیز تناقض آمیــــزی اتفاق 
افتاده اســــت. بنابراین هیچ مجموعه نامتناهی از اشــــیاء 
نمی تواند وجود داشــــته باشــــد. این همان چیزی اســــت 
کــــه بعدها به عنوان تناظر یک بــــه یک بین مجموعه های 
نامتناهی و زیرمجموعه های ســــره خودشان شناخته شد 
و تعریف ددکیند از مجموعــــه نامتناهی مبتنی بر همین 
فهم از مجموعه های نامتناهی اســــت و این چیزی است 
که ابن ســــینا از مدت ها به آن اشــــراف داشته است. این 
نشــــان می دهد که چقدر چیزهــــای جالبــــی می توانیم در 
فلسفه ریاضیات ابن ســــینا پیدا کنیم که مشابهت های 
عمیق و جدی دارد با بحث های جــــدی که مدت ها بعد از 
او در فلســــفه ریاضیات و بخش های بیشتر فلسفی خود 
ریاضیــــات مثل نظریــــه مجموعه ها و منطق مطرح شــــده 

است.
آنچه بیان شــــد تصویــــر اجمالی ازدیدگاه هــــای اصلی ابن 
ســــینا را ارایه می دهد. ابن ســــینا درباره ریاضیات تجربه گرا 
بوده و بــــا افاطون گرایــــی درباره ریاضیــــات مخالف بوده 
و نســــبت بــــه ریاضیــــات متناهی گرا بوده اســــت و وجود 
را انکار می کرده اســــت. شــــاید  مجموعه هــــای نامتناهی 
این ها بخشــــی از مهمترین اصول فلســــفه ریاضیات ابن 
سینا باشــــند. ابن ســــینا حرف های عمیق و جدی درباره 
فلســــفه ریاضیات و ســــواالت هستی شناســــانه فلسفه 
ریاضیات و سواالت معرفت شناســــانه فلسفه ریاضیات 
داشــــته اســــت و می تواند زمینه مطالعــــه و پژوهش قرار 
بگیرد و چه بسا بشــــود از آن ها چیزهای را استخراج کرده 

که به درد فلسفه معاصر بخورد.
تنظیم: آناهید خزیر

برپایی بیمارستان صحرایی در بیمارستان شهید بهشتی
هگمتانه، گروه خبــــر همدان: رئیس دانشــــگاه علوم 
پزشــــکی ابن ســــینا گفت: با توجــــه به افزایش شــــمار 
بســــتری های کرونایی، بیمارستان صحرایی در محوطه 

بیمارستان شهید بهشتی شهر همدان برپا می شود.
به گزارش هگمتانه، رشــــید حیدری مقدم روز یکشنبه 
در ســــتاد مقابله با کرونا اســــتان همدان افزود: شمار 
بیماران بستری در بیمارســــتان شهید بهشتی به 250 
نفــــر رســــیده و بنابراین مجبور بــــه ایجاد بیمارســــتان 

صحرایی هستیم.
رئیس دانشــــگاه علوم پزشــــکی ابن ســــینا اظهار کرد: 
آمار  آخرین بررسی های انجام شده، 66 درصد  براساس 
مرگ و میر این استان در سال جاری را بیماران کرونایی 

شامل می شوند.
کرونایی و  حیدری مقــــدم افزود: مجمــــوع فوتی هــــای 
غیر کرونایی اســــتان همدان در اســــفند سال گذشته 
377 نفــــر بود که این رقم در فروردین امســــال به 704 
مورد رســــید یعنی در اسفند سال گذشــــته 32 درصد 

مجموع متوفیان استان بیماران کرونایی بودند که در 
فروردین امســــال این رقم به 66 درصــــد افزایش یافته 

است.
وی گفت: مجموع مراجعان به بیمارســــتان های استان 
تا اسفند ســــال گذشته 163 هزار نفر بود که در فروردین 
امسال این رقم به 224 هزار نفر رسید که شمار مراجعان 

در فروردین 40 درصد افزایش را نشان می دهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشــــکی ابن سینا افزود: تعداد 
مراجعــــان ســــرپایی از 146 هــــزار نفر در اســــفند ســــال 
گذشــــته به 204 هــــزار نفــــر در فروردین 1400 رســــیده، 
همچنیــــن تعــــداد بســــتری ها از 16 هــــزار و 652 نفر در 
اســــفند پارســــال به 19 هزار نفر و مراجعــــه کنندگان با 
وضعیت حاد تنفســــی از هفت هــــزار و 200 نفر با چهار 
برابــــر افزایش به بیش از 25 هزار و 500 نفر در فروردین 

امسال رسیده است.
حیدری مقدم بیان کرد: شــــمار بیماران جدید کرونایی 
که در بخش های ویژه بســــتری هستند نیز از 356 نفر 

در اسفند سال گذشته به 602 نفر در فروردین امسال 
رســــیده و در بخش عادی هم از یک هــــزار و 125 نفر به 

چهار هزار و 792 بیمار افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه میانگین ماهیانه بیماران سرپایی 
اســــتان همدان در اســــفند سال گذشــــته هفت هزار 
و 200 نفر بود که در فروردین امســــال بــــه افزون بر 25 
هزار نفر رسیده اســــت، افزود: میانگین روزانه مراجعه 
کنندگان با عایم حاد تنفســــی از 241 نفر در اسفند 99 
به یک هزار و 65 نفر در فروردین ســــال جاری رســــیده 
و میانگین بســــتری ها نیز از 49 نفــــر در روز به 225 نفر 

افزایش یافته است.
اســــتاندار همدان نیز با اشــــاره به اینکه اســــتان دارای 
بیشــــترین آمار بســــتری و فوتی در پیــــک چهارم همه 
تــــداوم وضعیت  کرونا اســــت، گفت:  گیری ویــــروس 
کنونی با بی توجهی عمومی به اجرای شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی موجــــب اعمال مقــــررات ســــختگیرانه تر و 
آتی در اســــتان  محدودیت های بیشــــتری طی روزهای 

خواهد شد.
سید سعید شــــاهرخی هدف از تشکیل جلسه فوری 
و اضطراری ســــتاد مدیریت کرونــــا را برنامه ریزی دقیق 
و شــــکل گیــــری یک حرکت جــــدی طی هفتــــه جاری با 
اســــتفاده از ظرفیت و اختیارات ســــتاد ملی و اســــتانی 
کرونا بــــرای مهار روند صعــــودی این شــــیوع ویروس 
در همــــدان اعام کرد و گفــــت: همراهی عمــــوم مردم 
و مســــووالن در اجرای دســــتورالعمل ها برای کاهش 
آمار صعــــودی بیماران و مرگ و میر ناشــــی از ان به طور 
قطــــع مانع از اجــــرا و اعمال مقــــررات و محدودیت های 

سختگیرانه تر خواهد شد.
به نقــــل از ایرنا، وی بــــا بیان اینکه در صــــورت ضرورت 
برای حفظ جان مردم محدودیت ها تشــــدید می شود، 
از فرمانــــداران شهرســــتان های تابعه اســــتان همدان 
خواســــت که با پیشــــگیری از عادی انگاری و حساس 
کردن مردم دربــــاره خطر این ویــــروس، مقابله جدی با 

گسترش ویروس کرونا را در اولویت قرار دهند.

افزایش قربانیان انفجار در بیمارستان بغداد
 ۸2 کشته و 110 زخمی

هگمتانــــه، گروه ایران و جهان: وزارت کشــــور عــــراق اعام کرد که 
شمار قربانیان حادثه مرگبار در بیمارستان بغداد به 82 کشته و 110 
زخمی افزایش یافت. منابع رسانه ای به نقل از وزارت کشور عراق از 
افزایش شمار قربانیان انفجار در بیمارستان »ابن الخطیب« بغداد 
خبر دادند و اعام کردند که شــــمار قربانیان آتش ســــوزی در این 
بیمارستان به 82 کشته و 110 زخمی رسیده است. به نوشته »بغداد 
الیوم«، سرتیپ »خالد المحنه« سخنگوی وزارت کشور عراق، روز 
یک شنبه - 25 آوریل در گفت وگو با شبکه »العراقیه« تصریح کرد: 
»آتش سوزی در بیمارســــتان ابن الخطیب موجب شهادت 82 
نفر و زخمی شــــدن 110 نفر از بیماران بستری در این بیمارستان و 

کارمندان آن شد. حال برخی از زخمی ها وخیم است.«
بــــه نوشــــته پایگاه خبری »المســــلة«، ســــرتیپ »ســــعد معن« 
مدیر رســــانه ای وزارت کشــــور عراق نیز گفت:» تحقیقات درباره 
حادثه بیمارســــتان ابن الخطیب ادامه دارد و ما منتظر نتایج آن 
هســــتیم. تحقیقات فنی و جنایی برای مشــــخص شدن ابعاد 
پنهان این حادثه ادامه دارد.« ســــرتیپ معن بعید دانست که 

این حادثــــه یک اقدام مجرمانه و جنایی بوده باشــــد اما در عین 
حال گفت: »ما نمی خواهیم پیش از پایان تحقیقات، گمانه زنی 
کنیم.« رســــانه های عراقی بامداد یکشــــنبه از وقوع انفجاری در 
بیمارســــتان »ابن الخطیب« واقع در بغداد خبــــر دادند و علت 
این حادثه، انفجار کپســــول اکســــیژن در این بیمارستان محل 
بستری مبتایان به »کووید19« اعام شد. بر اساس آماری که در 
ســــاعات اولیه پس از انتشــــار این خبر در رسانه ها منتشر شد، 
این انفجار 27 کشته و 46 مجروح بر جای گذاشته بود. مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر عراق نیز با صدور بیانیه ای در واکنش به 
این انفجار گفت: »حادثه بیمارستان ابن الخطیب بر امنیت ملی 
عراق تأثیر می گذارد. این حادثه شاهدی بر عدم موفقیت است و 
نیاز به بررسی فوری دارد.سهل انگاری فقط یک اشتباه نیست، 
بلکه جرمی اســــت که همه افراد سهل انگار باید مسؤولیت آن 
را بر عهده بگیرند. من خواســــتار نتایج تحقیقات در مورد حادثه 
بیمارستان ابن الخطیب ظرف 24 ســــاعت و پاسخگویی افراد 

خاطی هستم«.
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زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

دعاى روز سیزدهم
ماه مبارک رمضان شــــد آبــــی  آســــمان  و  رمضــــان  آمــــد 

شــــد مهتابــــی  دوبــــاره  زمیــــن،  شــــب های 
هســــتی، بــــه نمــــاز عاشــــقی قامت بســــت
شــــد نابــــی  خجســــته  غــــزل  ــــم، 

َ
عال

رضا اسماعیلی

بسم اهلل الرحمن الرحیم

اللهّم َطّهرنى فیِه من الَدَنِس والأْقذاِر وَصّبرنى فیِه على کاِئناِت 
الأْقداِر وَوّفْقنی فیِه للّتقى وُصْحبِة الأْبراِر ِبَعْوِنَک یا ُقّرَة عْیِن 

الَمساکین.
خدایا پاکیزه ام کن در این روز از چرک وکثافت و شکیبائی ام ده در آن به آنچه مقدر 

است شدنی ها وتوفیقم ده در آن براى تقوى و همنشینی با نیکان به یاریت اى 

روشنی چشم مستمندان.

ید برای دعا کودکان و حتی احشام را هم بیاور
هگمتانه، گروه فرهنگی: در قرآن کریم آمده است: مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم، کسانی که 

از عبادت من سرباز زنند به زودی با ذلت وارد دوزخ می شوند.
حضرت امام مهدی)عج( می فرمایند: برای زود فرا رسیدن فرج و ظهور ما دعا کنید، که همان فرج 

و گشایش ما است.
حکایت: شــــهر یزد در مقطعی دچار خشکسالی شدیدی شــــد، آیت ا... خالصی برای رفع مشکل 
و نماز باران، خدمت حاج شیخ غامرضا فقیه خراســــانی رفتند و از وی خواستند تشریف بیاورند 
نماز خوانده و دعا کنند قرار شد همه در بیابانی جمع شوند و آقای خالصی گفتند برای این مراسم 
کودکان و حتی احشــــام را هم بیاورید که چنین شــــد. شیخ فقیه خراســــانی نماز باران خواندند و 
آقای وزیری از متدینین دعا کردند، زمانی که مردم در حال برگشــــت بودنــــد ابرها پدیدار و یکی از 

شاهدان عینی می گوید طوری باریدن گرفت که زیر سردر منازل پناه گرفتیم.
آب کم جو، تشنگی آور به دست

تا بجوشد آبت از باال و پست
هر که جویا شد بیابد عاقبت

مایه اش درد است و اصل مرحمت

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

عکس روز
توزیع گوشت بین نیازمندان به مناسبت ماه رمضان با همکاری گروه جهادی و صالحین پایگاه اسما حوزه حضرت خدیجه )س( شرایط استجابت دعا

دعا را با معرفت انجام دهید و حضور قلب داشته باشید
هگمتانه، گــــروه فرهنگــــی: چه دعایــــی باید 
بکنیم کــــه دنبــــال آن، اجابت باشــــد. گاهی 
انســــان چیزی را از خدا می خواهد و به حسب 
ظاهــــر احســــاس می کند کــــه این خواســــته 
برآورده نشد. شرط مهم اجابت دعا این است 
که دعا به معنای حقیقی کلمه و با شرایط خود 
انجام بگیرد. اولین شــــرط دعا این است که با 
دِل باطراوت و بی آالیش درخواســــت شــــود؛ 
مثل دل جوان هــــا؛ لذا دعای جوانــــان اقبال 
و احتمــــال اجابت را بیــــش از همه دارد. گاهی 
بعضی ها به بنده می گویند برای جوان های ما 
دعا کن. البته ما همیشــــه برای همه  جوان ها 
دعا می کنیم؛ اما در واقع این جوان ها هستند 
که اگر قــــدر دل بی آالیش و باطــــراوت خود را 
بدانند، دعای آنهــــا از هر دعایــــی می تواند به 

استجابت نزدیکتر باشد.
یکــــی دیگر از شــــرایط دعای مســــتجاب این 
است که انسان دعا را با معرفت انجام دهد؛ 
یعنــــی بداند که ایــــن دعا و این درخواســــت 
آنچه  از کســــی اســــت که قدرت دارد همه ی 
را که انســــان می خواهد، بــــرای او انجام دهد؛ 
یعنی بــــه اثر دعا باور داشــــته باشــــد. به امام 
که:  صادق )علیه الّصاةوالّسام( عرض شد 
»ندعوا فا یستجاب لنا«؛ دعا می کنیم، اما اثر 
اجابت را نمی بینیــــم؛ فرمود: »ألّنکم تدعون 
من ال تعرفونــــه«؛ بی معرفت دعــــا می کنید. 
در روایتــــی درباره  معرفت در دعا نقل شــــده 

است که: »یعلمون أّنی اقدر علی ان اعطیهم 
ما یســــألونی«؛ به قدرت اجابت پروردگار باور 

داشته باشند.
باشــــید؛  داشــــته  بلنــــد  همــــت  دعــــا  در 
درخواست های بزرگ بکنید؛ سعادت دنیا و 
آخرت را بخواهید و نگویید اینها بزرگ است، 
اینها زیاد اســــت؛ نه، برای خدای متعال اینها 
چیزی نیســــت. عمده این اســــت که شــــما 
به معنــــای حقیقی کلمه و با همین شــــرایط، 
طلب کنید؛ خدای متعال این طلب را اجابت 
کاری  کرد. گاهی هم انسان نمی داند  خواهد 
که انجام گرفت، اجابــــت دعای او بوده؛ خود 

انسان غافل است.
یکی دیگر از شــــرایط دعا، اجتنــــاب از گناه و 
توبه است. این شــــب ها هم شب های توبه 
اســــت. همه دچار گنــــاه و تخلف هســــتیم. 
تخلف هــــا کوچــــک و بــــزرگ دارد. از خــــدای 
متعال بایــــد عذرخواهی و اســــتغفار و طلب 
بخشــــش و توبــــه کنیــــم و بــــه ســــوی خــــدا 
برگردیم. عزم ما باید این باشــــد که از ما گناه 
سر نزند. گاهی انسان عزم می کند و تصمیم 
می گیرد که گنــــاه نکند؛ بعد دچــــار غفلت و 
اشــــتباه می شــــود و لغزش پیــــدا میکند؛ باز 
همین گناه ســــراغ انســــان می آید؛ بــــار دیگر 
باید توبــــه و اســــتغفار کند؛ منتها اســــتغفار 
باید جدی و حقیقی باشــــد. گناه نکردن باید 
یک قصد واقعی و جدی باشــــد. درباره ی دعا 

و اســــتجابت دعا در روایت دارد که: »ولیخرج 
من مظالم الناس«؛ انســــان بایــــد از مظلمه  
مردم خارج شــــود تا دعایش قبول شــــود. در 
روایت دیگر دارد که خدای متعال به حضرت 
موســــی خطــــاب فرمــــود: »یا موســــی ادعنی 
بالقلب النقی واللسان الصادق«. با دل پاک 
و زبان راســــتگو با خدای متعال حرف بزنید و 

 مستجاب خواهد شد.
ً
دعا کنید؛ دعا قطعا

یکی دیگر از شــــرایط اســــتجابت دعا، حضور 
قلب و خشــــوع اســــت. همان طور که عرض 
کردیم، معنای دعا این اســــت که شما با خدا 
حرف بزنید؛ خدا را در مقابل خود احســــاس 
کنیــــد و حاضر و ناظر بدانید. این که انســــان 
همین طور طبق عادت چیزی را بر زبان بیاورد 
 ، و مطالبه یــــی را ذکر کند - خدایا مــــا را بیامرز
خدایا پــــدر و مادر ما را بیامــــرز - بدون این که 
 حالت طلبی را احســــاس 

ً
در دل خود حقیقتا

کند، این دعا نیست؛ لقلقه  لسان است. »ال 
یقبل اهلل عّزوجل دعاء قلب اله«؛ دل غافل 
و بی توجــــه و ســــربه هوا اگر دعا کنــــد، خدای 
متعــــال دعایش را قبــــول نمی کند. دل های 
آلوده و غرق در تمنیات و شــــهوات نفسانی 
- که اصًا غافلند - چگونه دعا خواهند کرد؟ 
چه توقعی اســــت که اگر انسان این طور دعا 

کرد، مستجاب شود؟
بیانات رهبر معظم انقالب در خطبه  های نماز جمعه  تهران 

1384  /07/29

در ماه مبارک رمضان چه بخوانیم؟

شهر خدا
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: مجمع ناشــــران 
انقــــاب اســــامی در بســــته ای مطالعاتی با 
توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان تاش 
کرده است 10 عنوان اثر خواندنی در این ایام 

را معرفی کند.
مــــاه مبــــارک رمضــــان فرصــــت خوبــــی برای 
خودسازی  برای  انســــان  اســــت.  خودسازی 
می توانــــد به منابع مختلفی رجــــوع کند. یکی 
از این منابع در کنار ســــایر منابع، کتاب هایی 
آن  لــــوازم  کــــه دربــــارۀ خودســــازی و  اســــت 
نوشــــته شده اســــت. مجمع ناشران انقاب 
اســــامی در ایــــن بســــتۀ مطالعاتی بــــا توجه 
تاش  رمضــــان،  مبــــارک  ماه  فرارســــیدن  به 
کرده اســــت با گزینش و معرفــــی 10 کتاب از 
بــــزرگان دیــــن در موضوعات متنــــوع مانند 
متعال،  خداونــــد  با  مناجات  خودشناســــی، 
آداب ماه مبارک رمضان، آشــــنایی با خداوند 
متعال و... مجموعه ای مناسب برای روزهای 
آمــــاده ســــازد و در  آغازیــــن این مــــاه مبارک 
اختیار عاقه مندان قــــرار دهد. عاقه مندان 
بــــا خواندن کتاب های این بســــتۀ مطالعاتی 
می تواننــــد در ایام ماه رمضــــان از برکات این 
مــــاه مبارک بیشــــتر بهــــره ببرند.پیشــــتر به 
معرفی برخــــی از این کتاب هــــا پرداختیم که 
در این بخــــش 2 عنوان از این کتاب ها آورده 

شده است:
ادب حضور 3: اسرار ماه مبارک رمضان  �

و مراقبات و مناســــک آن همــــراه با آداب 
انس با قرآن کریم

محمدتقی فیاض بخش؛ انتشارات فردافر
انســــان با آشنایی و به دســــت آوردن مبانی و 
مبادی دین اسام می تواند در صراط مستقیم 
گام نهد و در صورت التزام به آن در این مسیر 
استوار بماند. در دین اســــام ماه های رجب، 
شعبان و رمضان فرصت مناســــبی برای گام 

نهــــادن در صــــراط مســــتقیم ذکر شــــده اند. 
بــــه بیان رســــول اکــــرم)ص(: »مــــاه رجب ماه 
خداســــت و ماه شــــعبان ماه من است و ماه 
رمضان ماه امتم.« هر انسان آزاده ای می تواند 
این فرصت را مغتنم شــــمارد تا با اســــتفاده از 
آن به مســــیر الهی گام نهد. استاد محمدتقی 
فیاض بخش بــــا توجه بــــه اهمیــــت ماه ها و 
ایام در دین اســــام، اقدام به انتشار مجموعه 
کتاب هایی در این مســــیر کرده و آثاری مانند 
»ادب حضور1: اسرار ماه رجب«، »ادب حضور2: 
اسرار ماه شعبان« و »ادب حضور 3: اسرار ماه 

رمضان« را منتشر کرده اند.
« مجموعــــه ای چنــــد جلــــدی  »ادب حضــــور
اســــت که به آداب و مراقبات مهم ترین ایام 
ســــال در نزد اهل معنا می پــــردازد. این ایام و 
ماه ها مانند مــــاه مبارک رمضــــان از بهترین 
فرصت هــــا بــــرای ســــیر و ســــلوک توحیدی 
در  فیاض بخش  اســــتاد  شــــده اند.  معرفــــی 
ارتبــــاط با مــــاه مبــــارک رمضان کتــــاب »ادب 
حضور3: اســــرار ماه رمضان« را در 216 صفحه 
در دســــترس عاقه منــــدان قــــرار داده انــــد. 
ایشــــان در این کتــــاب بنا بر مکتــــب تربیتی 
)ره(  طباطبایــــی  محمدحســــین  عامــــه 
دســــتورات و اعمال را جمع آوری کرده اند و به 
موضوعاتی مانند »جایگاه ماه مبارک رمضان 
در تهذیب نفس« و »راهبردهای علمی برای 
از ماه رمضــــان« پرداخته اند.  بهره گیری بهتر 
این کتاب که به همت انتشــــارات فردافر به 
چاپ رســــیده ، بیشــــترین بهره را در نگارش 
از دو کتاب »المراقبــــات« و »اقبال االعمال« 

برده است.
شهر خدا: رمضان و رازهای روزه داری �

انتشارات  پناهیان؛  علیرضا  حجت االســــام 
بیان معنوی

قرآن کریم در آیات متعدد انســــان را به تفکر 

در آیــــات، احواالت، خلقــــت و... دعوت کرده 
اســــت. این توصیه در کام ائمۀ معصوم)ع( 
و علمای دیــــن نیز تأکید شــــده و در حدیثی 
مشــــهور از پیامبــــر اکــــرم )ص( نقل شــــده 
، از هفتادسال  است که »یک ســــاعت تفکر
عبــــادت بــــدون تفکر ارزشــــمندتر اســــت«. 
حجت االســــام علیرضا پناهیان بــــا توجه به 
توصیــــۀ مذکــــور از جمله مبلغانی اســــت که 
در سال های اخیر شــــیوۀ نوینی از تفکر را به 
مخاطبان خود ارائه داده اســــت. ایشــــان در 
مجموعه جلســــاتی که در ماه مبارک رمضان 
برگزار شــــده اســــت، با عمل به ایــــن توصیه 
نگاهی نو و کاربردی بــــرای بهره برداری از این 
ماه مبارک اســــتخراج کرده اند. مؤسسه بیان 
معنوی برای دسترسی آسان به این جلسات 

آن را قالب کتاب منتشر کرده است.
تمامی انســــان ها، در تمام طــــول زندگی خود 
برای دســــت یافتــــن به زندگی بهتــــر همواره 
در حال تاش و تکاپو هســــتند و مسیرهای 
تفــــاوت  می کننــــد.  انتخــــاب  را  مختلفــــی 
مســــیرهای پیش روی انســــان وابســــته به 
پاســــخ به دو پرسش اساســــی است. این که 
می توانم  چگونــــه  و  می خواهــــم؟  چــــه  مــــن 
به خواســــته های خود دســــت یابم؟ پاســــِخ 
پرســــش اول ناظر به مبحث انسان شناسی 
و پاسخ پرسش دوم ناظر بر مباحث معارف 
دینــــی اســــت. حجت االســــام پناهیــــان در 
کتاب »شهر خدا: رمضان و رازهای روزه داری« 
تاش کرده اند بــــه موضوعات مهم مرتبط با 
این دو پرسش اساسی بپردازند و مخاطبان 
را به تأمل در مســــیر الهی و انتخاب آن کمک 
کنند. این تاش در کتابی 275صفحه ای و با 
»ادب   ،» شهر با  »آشــــنایی  مانند  موضوعاتی 
و...  اخــــاص«  »گوهــــر  روح«،  »زکات  ورود«، 

صورت گرفته است.

تالش های بانوان جهادی علیه کرونا کتاب شد
هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: کتاب 
از  روایتــــی  قرنطینــــه«،  در  »جهــــاد 
شهید  جهادی  کارگاه  فعالیت های 
ابراهیــــم زاده در جهــــاد مقابلــــه بــــا 
انتشــــارات  همت  به  کرونا  ویروس 

« چاپ و روانه بازار نشر شد. »راه یار
از  روایتی  قرنطینه«؛  در  »جهاد  کتاب 
شهید  جهادی  کارگاه  فعالیت های 
ابراهیــــم زاده در جهــــاد مقابلــــه بــــا 
انتشــــارات  همت  به  کرونا  ویروس 

« چاپ و روانه بازار نشر شد. »راه یار
، پنجمین کتــــاب از مجموعه عناوین  این اثر
ناشــــر درباره »مدافعان ســــامت« است که 
معصومــــه بائی تحقیق و فروغ زال تدوین آن 

را برعهده داشته اند.
در بخشــــی از مقدمه این کتــــاب می خوانیم: 
»روزهــــای پایانی ســــال 1398، اتفاقی افتاد تا 
نسلی که جنگ ندیده و دهه شصت را درک 
نکــــرده بود، بتواند صفــــای خاطرات آن زمان  
را بچشــــد. خاطراتی که از فداکردن جان ها در 
خط مقدمش تا دستکش،کاه  بافتن و مربا 
گرفتن پشت جبهه اش برای نسل های بعد، 
فقط کلماتی خواندنی، شنیدنی و دور بودند 
و هیچ کــــس حتــــی فکــــرش را هــــم نمی کرد 

بتواند ذره ای از آن حال وهوا را درک کند.
روزهای پایانی ســــال 98 کرونا آمد. صف های 
نمازجماعــــت از هم گسســــت و مســــجدها 

و پایگاه هــــا خالی شــــد، کتابخانه ها تعطیل، 
دورهمی هــــا لغــــو و کاس هــــا مجازی شــــد، 
دیدوبازدیدها  ماند،  بی دانشجو  دانشگاه ها 
تلفنی شــــد و کم کم کورســــوهای امیدی که 
نســــل جدید برای برگشــــتن به صفای قدیم 
داشت، باید از بین می رفت؛ اما نرفت؛ چون 
هشــــت ســــال دفاع مقدس به ما یــــاد داده 
بود کــــه در کمبودها خودکفا، در کاســــتی ها 
خاق، در تنگناها جســــور و در تحریم ها غنی 
می شــــویم. کرونا آمــــد و به همه نشــــان داد، 
مردم، همان مردم دوران جنگ اند. هنوز هم 
همان امام اســــت و همان امت و چیزی بین 

خاطرات جا نمانده.
کتــــاب پیــــش رو روایتــــی اســــت از مردمــــی 
کــــه به محض ایجــــاد بحــــران و تهدیــــد برای 
را بــــه میدان  کشورشــــان، قرنطینــــه خانگی 

جهــــاد تبدیل کردنــــد. در حالی که با 
آمدن کرونا، مــــردم متمدن غرب، به 
برگشــــته  وحشی شــــان  غرب  خوی 
غــــارت  را  فروشــــگاه ها  و  بودنــــد 
گذشــــته مان  به  نیــــز  ما  می کردنــــد، 
برگشــــتیم. انــــگار دوباره مســــجد و 
پشتیبانی  پایگاه های  حســــینیه ها، 
و  شــــال  خانم هــــا  و  شــــده  جبهــــه 
کاه بافتــــن و شســــتن و دوختــــن 
لباس های رزمندگان را از ســــر گرفته 
باشــــند. این بار هم همان دست ها 
دوختند و همان چرخ ها چرخیدند، فقط جای 
پارچــــه لباس های خاکی را پارچه های ســــفید 

ماسک و گان گرفت.«
جهادگران  خاطــــرات  که  قرنطینه«  در  »جهاد 
و  ماســــک  دوخــــت  و  تهیــــه  در  مشــــهدی 
لباس های پزشکی و کادر درمان برای مقابله 
بــــا کرونــــا را روایــــت می کنــــد، در 144صفحه، 
شــــمارگان 1000 نســــخه و بــــا قیمــــت 20 هزار 
« منتشــــر  یار انتشــــارات »راه  تومان توســــط 

شده است.
پیش از این کتاب های »نوبت شماســــت«، 
»به چند خیاط ماهر نیازمندیم«، »نذر نفس« 
و »هفت خان شســــتن« نیز توسط این ناشر 
دربــــاره »مدافعان ســــامت« و فعالیت های 
جهــــادی در مقابله با شــــیوع بیمــــاری کرونا 

منتشر شده است.

اخبار کوتاه سینما

از توقف تصویربرداری »نگهبان شب« تا 4میلیاردی شدن »شنای پروانه«
هگمتانــــه، گروه فرهنگــــی: در این بســــته خبری 
نگاهی داریم بــــر چهار خبر از ســــینمای ایران که 
یــــک فیلم،  شــــامل صدور پروانــــه نمایش برای 
حضور یــــک فیلــــم ایرانــــی در جشــــنواره برزیلی، 
رکورد فــــروش یک فیلم در اکــــران برخط و توقف 

تصویربرداری یک پروژه است.
تمجید یــــک منتقد آمریکایی از »شــــیرجه  �

بــــزرگ« در بیــــن هفت فیلــــم برتر جشــــنواره 
فنتسپوآ

به نقل از مشــــاور رســــانه ای پــــروژه، در پی حضور 
فیلم سینمایی »شیرجه بزرگ« به کارگردانی کریم 
لک زاده و تهیــــه کنندگی محمدرضا شــــفیعی در 
هفدهمین دوره جشــــنواره بین المللی فنتسپوآ 
برزیل، بزرگ ترین روزنامه جنوب برزیل این فیلم 
ســــینمایی را جزو هفت فیلم برتر این جشــــنواره 

دانسته که نباید دیدن آن را از دست داد.
آن  آمریکایی،  منتقد  کوپین-  استیون  همچنین 

را ستایش کرده است.
هفدهمین جشنواره فیلم فنتسپوآ از 20 فروردین 
آغاز و تا 29 فروردین )9 تا 18 آوریل ( به صورت برخط 

در شهر پورتو آلگره برزیل برگزار شد.
فیلم ســــینمایی »شــــیرجه بزرگ« ســــاخته کریم 
لک زاده نخســــتین نمایش جهانــــی خود در این 
رویداد رقم زد. جشــــنواره فنتســــپوآ از مهم ترین 
التین  آمریــــکاى  در  فانتزى  فیلم  جشــــنواره هاى 
اســــت که در آن ژانرهــــاى علمی-تخیلی، فانتزى، 
وحشت، تریلر به نمایش در می آیند. مجری طرح 
این اثر مؤسسه فرهنگی هنری وصف صبا است 
و پخــــش جهانی آن به عهده شــــرکت خانه فیلم 

است.
صدور پروانه نمایش مخفیگاه �

به نقل از مشــــاور امور رســــانه ای، پروانه نمایش 
فیلم »مخفیگاه« به کارگردانی بنیامین نادعلی و 

تهیه کنندگی هاشم علی اکبری و یوسف نادعلی 
صادر شــــد. همچنیــــن اولین تیزر ایــــن فیلم که 
توسط بنیامین نادعلی ســــاخته شده رونمایی و 

منتشر شد.
فیلــــم »مخفیــــگاه« اولیــــن فیلم بلنــــد بنیامین 
نادعلــــی در مقام کارگردان و یــــک فیلم اجتماعی 
اســــت که به زودی از پلتفرم های اینترنتی پخش 

خواهد شد.
در خاصه داستان این فیلم آمده است: از وقتی 
یادمــــه دارم واســــه زندگیــــم رکاب می زنم ولی کم 
زمین  نخوردم، تازه فهمیدم خوبه یه وقتایی زمین 

بخوری که بفهمی راه رو داری اشتباه میری...
امیررضــــا رنجبران، نهال دشــــتی، میــــاد معیری، 
شــــایان فصیح زاده، امیر رئیسیان، سام دادخواه، 
، مهــــدی امینی، حمید پری نژاد با  روناک پوریادگار
حضور بهار قاســــمی و علیرضا مهران و... از جمله 
بازیگرانی هســــتند که در این فیلم نقش آفرینی 

دارند.
از  � بعــــد  شــــب«  »نگهبــــان  تصویربــــرداری 

ع کرونا ادامه می یابد کاهش شیو
به نقل از مشــــاور رسانه ای پروژه، فیلم سینمایی 
رضا  مشــــترک  نویســــندگی  به  شــــب«  »نگهبان 
و  کارگردانــــی  و  داوودی  محمــــد  و  میرکریمــــی 
تهیه کنندگی رضا میرکریمی در زمســــتان ســــال 
گذشــــته آغاز شــــد و بر اســــاس برنامه ریزی های 
انجام شده بیش از دو هفته دیگر از تصویربرداری 

باقی مانده است.
به دلیل گســــترش شــــدید بیماری کرونــــا و بنا بر 
دستور اباغ شــــده توسط ســــازمان سینمایی و 
ســــمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشــــاد اسامی، 
فیلمبــــرداری این اثر ســــینمایی موقتــــا متوقف 
شــــده که بعد از فروکش کردن نســــبی بیماری و 
با صدور مجوز توســــط سازمان ســــینمایی ادامه 

خواهد یافت.
نقش آفرینی محسن کیایی در این فیلم به تازگی 
پایــــان یافته و حضور ســــایر بازیگــــران در مقابل 

دوربین همچنان ادامه دارد.
میرکریمی که تعدادی از بازیگران فیلم جدیدش 
را در پی انتشــــار فراخوان انتخاب کرده اســــت، با 
این اثــــر نیز مانند ســــاخته های قبلــــی خود چند 

چهره تازه به سینمای ایران معرفی خواهد کرد.
محســــن کیایی، تورج الوند، الله مرزبان، علی اکبر 
اصانلــــو، صفورا خــــوش طینت، فهیمــــه هرمزی، 
زهرا اســــامی، پرهام غاملو، محمدصادق ملک، 
علی غابشــــی، مهــــراد اکبرآبادی، ایمان ســــلگی، 
آســــایش و  نوید بانی با حضور افتخاری ویشــــکا 
کیومرث پوراحمد جمع بازیگران »نگهبان شب« 

را تشکیل می دهند.
شنای پروانه 4 میلیاردی شد �

به نقــــل از روابــــط عمومی پروژه، »شــــنای پروانه« 
ساخته محمد کارت، به تهیه کنندگی رسول صدر 
عاملی پس از گذشت تنها 17 روز با فروش باالی 
4 میلیــــارد و 295 میلیون تومــــان رکورد فروش 
در اکران برخط را شکســــت. این در حالی اســــت 
که نســــخه قاچاق این فیلم یک ماه قبل از اکران 
برخط دســــت به دست می شــــد که با این وجود 

ثبت چنین رکوردی قابل توجه است.
پیش از این فیلم ســــینمایی »خــــوب، بد، جلف: 
ســــینمای  برخط  فروش  رکورددار  ســــری«  ارتش 
ایران بود. به این ترتیب »شــــنای پروانه« که اکران 
برخطــــش را از 11 فروردین آغاز کرده بود در کمتر از 

20 روز به این رکورد دست پیدا کرده است.
«، »طا«،  فیلم های ســــینمایی »خروج«، »زیــــر نظر
»زن ها فرشته اند«، »لتیان«، »بی حسی موضعی«، 
آفریقایی« در رده های  »حکایت دریا« و »بنفشــــه 

بعدی فروش قرار دارند.

امامزاده باباپیرعلی فرسفج
هگمتانه، گروه فرهنگی: بقعه باشــــکوه و زیبای 
امامزاده باباپیر علی در میان روســــتای فرسفج در 
23 کیلومتری جنوب غربی شــــهر تویسرکان و در 
مسیر جاده تویسرکان ـ کنگاور واقع شده است.

بنای قبل که از خشــــت و گل بود در سال 1379 
هجری شمســــی تخریب و به جای آن بنای کنونی 
ساخته شد که حدود چهار متر از کف جاده ارتفاع 
دارد و از راه جنوب و شــــمال به صحن آن توســــط 

چندین پلکان راه می یابد.
بــــر روی در ورودی کتیبــــه ای اســــت کــــه بر روی 
آن نقل شــــده اســــت:" ضریــــح مطهــــر امامزاده 
باباپیرعلــــی معروف به پیرعلی کــــه با نظارت اداره 
اوقــــاف و امورخیریــــه و همــــکاری هیــــأت امنــــا و 

همیاری مردم خیر در سال 1382 هجری شمسی 
ســــاخته و نصــــب گردیــــد بــــا ســــاخت و قلمزنی 

سیدمحسن احمدی."
گفته می شــــود شــــخصیت مدفــــون در این بقه 
ابا علی حســــن بن ابــــی جعفرمحمدبن حســــن 
البصری بن قایم بن محمدالبطحانی بن قاســــم 
بن حســــن بن زید بن امام حسن)علیه السام( 

است.
به نقل از پایگاه خبری تحلیلی رودآور تویسرکان، 
ابــــی  بــــن  حســــن  )ابوعلــــی  باباعلــــی  امامــــزاده 
جعفرمحمد( عاوه بر اینکه فرزند امام زاده محمد 
شــــأن آباد است، عموی ســــیده زبیده خاتون ) یا 
زینب خاتون دختر عبداهلل بن حسین بن حسن 

( نیز می باشد.ایشــــان  بصری مادر امامزاده ناصر
همچنین عموی امامــــزاده طاهربن علی مدفون 

در روستای حاجی آباد است.

عقیده مشترک همه 
مسلمانان

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: ایــــن عقیده که 
همه  مســــلمان ها به آن معتقدند، مخصوص 
و  خصوصیــــات  در  البتــــه  نیســــت،  شــــیعه 
جزئیاتــــش، بعضــــی ِفَرق، حرف هــــای دیگری 
دارند، امــــا اصل این که چنیــــن دورانی پیش 
خواهــــد آمد و یک نفر از خاندان پیامبر چنین 
حرکت عظیم الهی را انجام خواهد داد و »یما 
اهلل به االرض قســــطا و عدال کما ملئت جورا و 
همه،  است.  متواتر  مســــلمان ها  بین  ظلما«، 

این را قبول دارند.
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اقشار مختلف مردم 

1376/09/25

انتظار

وصیت شهید حسین ابراهیمی ظاهر
به جبهه های حق علیه باطل 

کمک کنید

ایــــن خاک بودی،  هگمتانه، گــــروه فرهنگی: کجای 
زیر کدام آســــمان، آن لحظه که ایــــن کلمات از قلب 
پرشــــورت جاری می شــــد؟ زیــــر آتش کــــدام خمپاره 
وآماج کدام گلوله برایم نوشــــتی حرف هایت را؟ چه 
حالی داشتی وقتی با تمام وجودت جانت را گذاشته 
بودی البــــای واژگان پرپر و می نوشــــتی از عبورت؟ 
می نوشتی از افق های گلگون، از جوانه های روییده 
در خاک هــــای تفتیده. تو می نوشــــتی و امــــروز منم 
کــــه می خوانمش، منــــم که صــــدای تو شــــده ام در 
خواب هــــای ســــنگین دنیا. تــــو می نوشــــتی و امروز 
مائیــــم کــــه کلمات تــــو را فریادیــــم، چشــــم هایت را 

، ای جاودانه تاریخ! بیداریم و دستانت را در اهتزاز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با درود و ســــام بر امام زمان)عج( و با درود بر نایب 
بــــر حقش امام خمینی)ره( و با ســــام بر شــــهیدان 
انقــــاب اســــامی و بــــا درود بــــر 72 تــــن از یــــاران با 
وفاى امام حســــین)ع( ســــاالر شــــهیدان و سام بر 
خانواده هاى شــــهیدان که چنین گل هایی را در راه 
اســــام و قرآن فدا می کنند و سام بر چنین پدران و 
مادرانی که همچنین گل هایــــی را تربیت کردند و به 
جامعه اسامی تحویل دادند. خوش به حال چنین 
پدران و مادرانی، احســــنت به این پــــدران و مادران 

درود خدا بر خانواده هاى شهدا باد.
خدا می داند که کشــــته شــــدن در راهــــش براى من 
بهتر از داماد شــــدنم اســــت. پدر و مادر عزیزم براى 
آخرین بار ســــام علیکم. پدر و مــــادر عزیزم می دانم 
که براى من زحمت هاى فراوانی کشیدید و مرا بزرگ 
کردید اما من که نتوانســــتم زحمات شــــما را جبران 
کنم. بدانید که این خــــدا بود که مرا به جبهه دعوت 
کرد و عشــــق کرباى حسینی و عشق به پیر جماران 

و عشق به امام زمان)عج(.
پدر و مادرم براى من ســــیاه نپوشید، هرگز براى من 
گریه نکنیــــد زیرا براى مرده ســــیاه می پوشــــند ولی 
شهید زنده اســــت، براى مرده گریه می کنند نه برای 

شهیدی که زنده و حاضر است.
مادرم وقتی خبر شــــهادتم به تو رسید سجده شکر 
. یک پیــــام دارم به خواهــــرم و به برادرانم  بــــه جا بیاور
پیــــام من بــــه خواهرانم این اســــت حجــــاب خود را 
حفظ کنید کــــه بی حجابی توهین به اســــام و قرآن 
است. برادرانم نکند خداى ناکرده پشت به انقاب 
و پشــــت به جبهه کنید من از آن کوچکترم که براى 

شما پیام بدهم.
اى ملت شــــهیدپرور همــــدان و اى پایگاه شــــهید 
هاتفــــی تفریجــــان هــــر وقت کــــه شــــهیدى بیاورند 
مسؤولیت ما روز به روز بیشــــتر می شود پس روى 
آورید به جبهــــه همچنان که تا به حال ایســــتاده اید 
و بــــه این جبهه هاى حــــق علیه باطــــل کمک کنید، 
بچه هایتــــان را بــــه جبهه بفرســــتید و از رفتــــن آنها 

جلوگیرى نکنید.
وصیتنامه شهید حسین ابراهیمی ظاهر

ایستگاه آسمان

نوسروده بانوی شاعر به شادباش ماه رمضان
میزبان اهلل، مهماندار موالنا 

علی ست )ع(

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: مرضیه عاطفی، شــــاعر 
آیینی کشورمان با انتشار نوسروده ای به شادباش 

ماه مبارک رمضان رفت.
مرضیه عاطفی، به مناســــبت فرا رسیدن ماه مبارک 
آســــمانی، نوسروده ای  رمضان و شادباش این ایام 

منتشر کرد.
باز برگ دعوت از معشوِق جانانی رسید
عاشقان! هنگام اثبات مسلمانی رسید

رحمت خاِص خدا شد عام! دوزخ بسته شد
میزباِن مهربان، با شوِق رّبانی رسید

در غل و زنجیر افتاده ست شیطان ِ رجیم
با حلوِل ماه، بر حالش پریشانی رسید
تا که زنگار از دِل عاصی شود برداشته

خیِل سائل آمد و چشماِن بارانی رسید
بهره برد از سفره لطف الهی بیشتر

هر که با دستاِن خالی تر به مهمانی رسید
رحل ها آماده و ترتیِل قرآن شد شروع

اشتیاِق »افتتاح« و ادعیه خوانی رسید
میزبان أهلل، مهماندار موالنا علی ست)ع(

بر یتیمان نیمه شب خیراِت پنهانی رسید
هر کسی که توبه هایش منتهی شد به علی)ع(

از خدا دل برد؛ تا جنت به آسانی رسید!

شاعرانه

مسیر
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