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بهای گاز مصرفی شهر و روستا درهمدان با تعرفه موجود محاسبه میشود
کارآفرینی
با شیرینی
بهجــت
جا بر یــا ن ،
بانوی همدانی ،وقتــی از آموزش
و پرورش بازنشســته شــد ،یک
قنادی راه انداخت تــا در آن زنان
بیسرپرســت و بدسرپرست را به
کار بگیرد و روحیه مددکار بودن
یک معلم...
صفحه 4را
بخوانيد

2

تحقق شهر ایمن
مصطفی رضاحسینی
شهروند

هر سال حوادث متعددی از جمله زلزله و سیل در گوشه و
کنار کشور روی میدهد که با خسارات مالی و جانی زیادی
همراه است .هزاران انسان در جهان در جریان وقوع بالیای
طبیعی جان میبازند و صدها هزار نفر مجروح میشوند و شمار بسیاری نیز خانه و دارایی
خود را از دست میدهند .عالوه بر این حوادث ناشی از پیشرفتهای فناوری جدید نیز
جان انسانها را تهدید میکند.
گفته میشود با وجود کاهش چشمگیر شاخص مرگ و میر ناشی از انواع بیماریها و
پیشرفتهایی در زمینه بهداشت فردی و عمومی ،اکنون انسانها بیشتر جان خود را در
جریان بالیای طبیعی و حوادثی مانند تصادف رانندگی ،سقوط هواپیما و آلودگیهای
زیستمحیطی از دست میدهند .مدیران شــهری ناگزیرند برای کاهش آثار بالیای
طبیعی در شهرها ،مهارت آمادگی برای کاستن از خسارتهای حوادث را به دست آورند
و آن را با گذشت زمان افزایش دهند .باید روشهای مدیریت و فناوریهای موجود را
به ویژه در مورد ایمنسازی خدمات تأسیسات و ساختمانهای شهر بهبود بخشید.
بنا بر پژوهشها در مورد کیفیت زندگی در کشــورها ،عوامل«آسایش شهروندان» را
میتوان در  3عامل خالصه کرد :احساس امنیت ،احساس اجتماعی کردن و احساس
احترام به خود .در مدیریت شــهری ،این  3عامل را میتوان به این صورت توضیح داد:
احساس وجود ایمنی و امنیت برای شهروندان ،احساس برخورداری از امکان برقراری
ارتباط با دیگران و فعالیتهای اجتماعی با مشارکت سایر شهروندان ،احساس مشارکت
در امور اجتماعی و شهری و با اهمیت بودن نظرات و خواستههای شهروندان .افزایش
کارایی روشهای مقابله با بالیای طبیعی و ایمنسازی شهری ضرورت باالیی دارد.
پژوهشهای کاربردی در امور ایمنســازی شــهرها در برابر بالیای طبیعی ســبب
افزایش ابتکارهایی در طراحیها و یافتن بهترین سیاستها و کاراترین و با صرفهترین
روشها و فناوریها میشود .برای دستیابی به این هدف ،گنجاندن برنامههای کاهش
آسیبپذیری شهروندان و جامعه که در معرض مخاطرات و بالیای طبیعی هستند ،در
طرحهای توسعه شهری ضرورت دارد .حفاظت از جان و مال مردم ،گنجینههای دانش
و مهارتهای موجود ،ابزار تولیدی و صنعتی و تأسیســات و خدمات شهری درمقابل
اثرات بالیای طبیعی ،بخش جداییناپذیر از طرحهای آمایش کشور و مدیریت شهری
هســتند .از مزیتهای برگزاری دورههای آموزشی ایمنی ،ایجاد فرصتهای مناسب
برای آشنایی با خود امدادی ،امداد و نجات ،آتش نشانی و فوریتهای پزشکی ،ارتباط،
تعامل و نزدیکی هرچه بیشتر شهروندان با مسئوالن با برقراری ایمنی است .آموزشها
باید بدون محدودیت سنی برگزار شود .آشنایی شهروندان در سنین مختلف با موارد
ایمنی نقش بسزایی در ارتقای سطح امنیت شــهر و جلوگیری از بسیاری از خسارت
های مالی و جانی ایفا میکند .برنامهریزی برای برگزاری دورههای آموزشی در مدارس،
مهدهای کودک ،ادارهها و نهادهای دولتی و غیردولتی ضرورت دارد .با توجه به اهمیت
ارتقای سطح ایمنی این آموزشها باید در دستورکار مدیران شهری همدان قرار گیرد.

یادداشت

«رزن» صاحب سینما میشود
رئیس اداره فرهنگ و ارشاداســامی شهرستان رزن گفت :سینمای شهرستان رزن به
صورت آزمایشی شروع به کار میکند.علی سیفیار در گفتوگو با فارس با اشاره به اینکه
شهرستان رزن یکی از شهرستانهای استان همدان است که در آن سینما وجود نداشت،
اظهار کرد :با پیگیریهای صورت گرفته در خصوص راهاندازی ســینما در شهرستان و
کمکهای نماینده مردم شهرســتان رزن در مجلس این مهم تحقق یافت .وی با بیان
ال این ســینما در روزهای زوج و روزانه یک سئانس از ساعت  18تا  20نمایش
اینکه فع ً
فیلم خواهد داشت ،گفت :امیدواریم که این سینما با استقبال خوب مردم فرهنگدوست
شهرستان مواجه شود .سیفیار ادامه داد :از امروز  13شهریورماه ساعت  18با نمایش
فیلم کمدی «نهنگ عنبر »2در خدمت مردم فرهنگدوست شهرستان خواهیم بود.

رفوگری فرش در همدان /عكس همشهري ـ سعید کرمی

فرش به سبک همدان

«رزن»
صاحبسینما
میشود
رئیس اداره
فرهنــگ و
ارشاداسالمی شهرستان رزن گفت:
سینمای شهرســتان رزن به صورت
آزمایشی شروع به کار میکند...
همین صفحه
را بخوانيد

اخبار
دسترسی روستاهای استان
به اینترنت
مدیرعامل شرکت مخابرات استان همدان گفت 602 :روستای استان به شبکه
اینترنت متصل شدهاند.
قاسم نظریپویا در گفتوگو با تسنیم با بیان اینکه تعداد  442روستا نیز از دفتر
خدمات ارتباطی  ICTبرخوردار شدهاند ،افزود :در حال حاضر کلیه خانوارهای
روستایی استان از نعمت تلفن خانگی برخوردارند.
وی اضافه کرد :اقدامات گســترده در بخش  ،ICTحفظ جمعیت و نیز رونق
کسبوکار در مناطق روستایی را در پی دارد.
نظریپویا ادامه داد :در حال حاضر تعداد  ۷۵۰هزار خط تلفن ثابت در اســتان
وجود دارد که از این تعداد خط  ۶۱۲هزار شماره تلفن فعال و  ۱۳۸هزار خط تلفن
ثابت آزاد نیز آماده واگذاری است.
مدیرعامل شرکت مخابرات اســتان همدان عنوان کرد :با توجه به ارزان بودن
ســرویس تلفن ثابت تمام تالش ما این اســت که برای ارتقای شــاخصهای
مخابراتی استان تعداد  138هزار ظرفیت آزاد تلفن ثابت استان را واگذار کنیم تا
مردم از سرویس ارزان بهرهمند شوند.
وی افزود :واگذاری اینترنت پرسرعت بر بســتر فیبر نوری در استان همدان از
شاخصهای مهم توسعه استان ،دولت الکترونیک و زیرساختهای مخابراتی و
ارتباطی در استان است.

مبادله  ۲۶میلیون سهم در بورس همدان
مدیر بورس منطقهای همدان گفت :طی هفته گذشته  ۲۶میلیون و  ۳۳۳هزار
و  ۹۲۸سهم در بورس همدان مبادله شد.
عباس صمدی در گفتوگو با مهر افزود :طی هفته گذشته  ۲۶میلیون و ۳۳۳
هزار و  ۹۲۸سهم به ارزش  ۵۹میلیارد و  ۷۲۵میلیون و  ۵۰۶هزار و  ۵۰۰ریال در
بورس منطقهای همدان مبادله شد.
وی ادامه داد ۵۶ :درصد از معامالت هفته گذشته بورس همدان مربوط به خرید
سهام و  ۴۴درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است .این تعداد سهام متعلق
به  ۱۹۱شرکت بوده و طی هفته گذشــته در بورس منطقهای همدان  ۶۶کد
معامالتی جدید ایجاد شده است.

نهاوند؛ نقطه زلزله خیز استان
رئیس شبکه لرزه نگاری استان همدان گفت :بیش از  ۶۵درصد زلزلههای استان
در نهاوند و حوالی این شهر رخ داده است.
به گزارش تسنیم ،محمد تیموری در جلسه مدیریت بحران شهرستان نهاوند که
با حضور مسئوالن استان و شهرستان نهاوند در محل فرمانداری این شهر برگزار
شد ،اظهار داشت :از سال  90تاکنون بیش از  65درصد زلزلههای استان همدان
در شهرستانهای جنوبی بهویژه در نهاوند و فیروزان رخ داده است.
وی تصریح کرد :از سال  1390تاکنون 1015زمین لرزه در بخش جنوبی استان،
 265مورد در بخش میانی اســتان و  294مورد زلزله در بخش شمالی استان
رخ داده است.
تیموری افزود :گسل زلزله خیزی که در نهاوند وجود دارد این شهر را در موقعيت
استراتژیکی خاصی قرار داده و اکثر زلزلههایی که در بخش میانی استان همدان
رخ میدهد مربوط به گسل زلزله نهاوند است .

 | 1خبر

 ١٦٦میلیارد تومان وام
برای زوجهای همدانی
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دسترسی روستاهای استان به اینترنت
مدیرعامل شــرکت مخابرات اســتان همدان گفت602 :
روستای استان به شــبکه اینترنت متصل شــدهاند .قاسم
نظریپویا در گفتوگو با تســنیم با بیان اینکه تعداد 442
روستا نیز از دفتر خدمات ارتباطی  ICTبرخوردار شدهاند،
افزود :در حال حاضر کلیه خانوارهای روســتایی اســتان از
نعمت تلفن خانگــی برخوردارند.وی اضافــه کرد :اقدامات

 |1در استان

گســترده در بخــش  ،ICTحفــظ
جمعیت و نیــز رونق کســبوکار در
مناطق روستایی را در پی دارد.
نظریپویــا ادامه داد :در حال حاضر تعــداد  ۷۵۰هزار خط
تلفن ثابت در اســتان وجود دارد که از این تعداد خط ۶۱۲
هزار شماره ...
همین صفحه
را بخوانيد

تاریخ پزشکی همدان در عمارت بدیع الحکما
موزه پزشــکی همــدان واقع در
صفحه3
عمارت بدیــع الحکما کــه هفته را بخوانيد

گذشــته با حضور وزیر بهداشــت راه اندازی شــد ،از
آخر شــهریور برای عموم قابل بازدیــد خواهد بود .در
ســامتکده طب ســنتی نیز که در طبقه اول عمارت
قرار دارد از هفته گذشــته به روی مراجعان باز شــده
اســت .تالش برای حفظ آثار تاریخی باقیمانده در باغ
بدیعالحکمای همدان ضروری اســت .سعید بشیریان
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان
که همراه با حبیباهلل موسویبهار رئیس دانشگاه تالش
زیادی برای تملک بنای بدیع الحکما کرده است ،با اشاره
به فعالیتهای مجموعه علوم پزشکی...

رئیــس شــورای هماهنگــی
بانکهــای اســتان همــدان
گفت ١٦٦:میلیــارد تومان وام
برای ازدواج در همدان پرداخت
شــده اســت .آمار منابــع مالی
موجود در  14بانک مجاز استان
همدان تا پایان مرداد امسال 110
هزار و  394میلیارد ریال...

نهاوند؛نقطه
زلزله خیز استان
رئیس شــبکه لرزه نگاری استان
همدان گفت :بیــش از  ۶۵درصد
زلزلههای استان در نهاوند و حوالی
این شــهر رخ داده اســت .محمد
تیموری در جلسه مدیریت بحران
شهرســتان نهاوند کــه با حضور
مسئوالن استان و شهرستان نهاوند
در محل فرمانداری...
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انوار درخشان
درمکتب
آقانجفیهمدانی

2

همدان
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افزایش چشمگیر اجارهبهای مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران امالک در همدان گفت :اجارهبهای مسکن در همدان بیش از  ۲۰درصد افزایش یافت.
توگو با تسنیم افزود :متأسفانه گاهی مردم تصور میکنند افزایش قیمتها به دست مشاوران امالک است
ابراهیم جمالی در گف 
در صورتی که آنها هیچگونه دخالتی در افزایش قیمت ندارند.

پيامك شما را درباره
روزنامه همدان م 
يخوانيم

گاز گران نمیشود

سامانه سنجش و توزیع مصرف هوشمند

گفتوگو با مدیرعامل شرکت گاز همدان در آستانه نیمه دوم سال
حمید نصرتیقانعی
همدان-خبرنگار

با نزدیک شــدن به فصل ســرد سال،
انرژی
بحث مصرف گاز در استان مورد توجه
قرار میگیرد .پدافند غیرعامل ،مسائل
و مشکالت مالی شرکت گاز و نحوه اجرای طرحهای
عمرانی و توسعه خطوط گاز ،تأمین امنیت شهروندان
در محیط زندگی و کســبوکار ،قطع گاز واحدهای
صنعتی بزرگ در صورت نیــاز و افزایش تعرفه گاز
در آغاز فصل ســرد موضوعاتی اســت که مهندس
محمدمهدی مهدوی ،مدیرعامل شرکت گاز استان،
درباره آنها با همشهری گفتوگو کرده است.
آیا در آستانه فصل سرد سال احتمال
افزایش قیمت گاز بــرای بخشهای مختلف در
استان همدان وجود دارد؟

تاکنون هیچ افزایش قیمتی برای تعرفه گاز مصارف
مختلف به استان ابالغ نشده است و در این حوزه هم
تصمیمگیرنده نیستیم .سال گذشته تعرفه فروش گاز
با ابالغی که داشتیم با تعرفه سال  94محاسبه شد.

حتی افزایش مبلغ را در فصول سرد برای واحدهای
صنعتی و خانگی که در یک دوره کوتاه اعمال میشد،
در نظر نگرفتیم .با توجه به این تصمیم بعید اســت
امسال بهای فروش گاز در بخشهای مختلف استان
همدان افزایش یابد.
شرکت گاز استان هر سال تعهدهایی
برای امــور عمرانی دارد ،در عیــن حال دارای
مطالبهها و معوقههای کالنی هم در این حوزه از
مشترکان است که وصول نشده ،برای
تأمین تسهیالت و اجرای روند عمرانی
خود چه اقداماتی انجام دادهاید؟

فراوان امسال موفق شدیم در حوزه امور عمرانی 71
میلیار د تومان اعتبار عمرانی جذب کنیم .در سال 96
تاکنون  25میلیارد تومان برای اجرای امور عمرانی
در استان هزین ه کردهایم.
آیا هدف از حذف ســوخت مایع در
واحدهای صنعتی ،تحقق طــرح پدافند عامل
کشور است؟

وزارت نفت به دنبال ایجاد محیط پاک و سالم برای
زیست مردم است .به این دلیل جایگزینی
سوخت گاز طبیعی را با سوخت مایع در
واحدهــای صنعتی و تولیدی اســتانها
در برنامــه کاری دارد .اجــرای این طرح
شــرکت گاز اســتان همدان یک شرکت
به غیر از ارزآوری و ایجــاد محیط پاک و
زیانده اســت .اکنون  168میلیار د تومان
ســالم میتواند اهداف پدافند غیرعامل
از بخشهــای مختلف طلــب داریم .این
را هم محقق کند .ضمــن اینکه وقتی در
طلب از سال  91انباشته شده است .اغلب
مهندس محمد مهدی مهدوی
همدانمدیر مسیر خطوط لوله گاز طبیعی واحدهای
شرکتهای بزرگ استان ادعا میکنند که
عامل شرکت گاز استان
تولیــدی فعالیت دارند ،منطقی نیســت
توانایی پرداخت طلب خود را ندارند و هنر
که ســوخت مایع به این واحدها تحویل
ما این بوده اســت که با تالش و پیگیری،
مطالبات به روز شــرکت را وصول کنیم .نمیتوانیم شود .طبق توافق مشترک وزارت نفت و شرکت ملی
گازرسانی یا نگهداری خطوط و بهروزرسانی امور را گاز ،وزارت نفت هزینه اجرای خطوط اختصاصی را
معطل وصول این مطالبات کنیم .پس با پیگیریهای برای واحدهای تولیدی تا سقف  200میلیون تومان
میپردازد .با اجرای این طرح سوخت سالم و پاک در
اختیار واحدهای تولیدی استان قرار داده میشود .در
این طرح مرغداریها هم قرار دارند .البته براســاس
این طرح ،هزینه تملک مسیر خطوط لوله اختصاصی
با واحدهای تولیدی اســت .اکنون در حال رایزنی
با شرکت ملی گاز هســتیم تا هزینه تملک اجرای
خطوط لوله هم در قالب این مبلــغ ( 200میلیون
تومان) محاسبه شود ،چراکه در استان همدان فاصله
واحدهای تولید تا خطوط اصلی انتقال گاز اســتان
زیاد نیست و هزینه اجرا ،طراحی و نصب دستگاههای
مخصوص تأمین گاز برای این واحدهای صنعتی هم
کمتر از این مبلغ است.
اگر به هــر دلیل گاز ایــن واحدهای
تکسوخته شــده (گاز طبیعی) قطع شود آنها
ضرر و زیان زیادی را باید متحمل شوند ،برای آن
چارهای اندیشیدهاید؟

دســتورالعملی برای اجرای این طــرح داریم که بر

گوناگون

مبنای آن اگر واحد تولیدی که اشــتغال کشــور را
برعهده دارد تکسوخته شــد ،باید در کنار سامانه
تکسوخته خود یک سامانه دوگانهسوز سوخت هم
داشته باشد تا در شرایط خاص واحد تولیدی مشکل تأمین امنیت خطــوط لوله توزیــع گاز در هر منطقه
تأمین سوخت نداشته باشد .در حال حاضر نیروگاه اســتانداردهای الزم را دارد .طبق اســتانداردها ،همه
هزار مگاواتی شهید مفتح همدان به عنوان بزرگترین خطوط با نظارت ســازمان فنی ـ مهندسی ساختمان
واحد تولیدی و مصرفکننده گاز استان به این سامانه در مراکز صنعتی و مسکونی اجرا شده است .مگر اینکه
مجهز است .با قطع گاز طبیعی که از قبل هماهنگ شهروندی بعد از تأیید و نظارت شــرکت گاز استان و
میشود نیروگاه شــهید مفتح از ســوخت مازوت سازمان فنی ـ مهندسی ساختمان ،تغییراتی در طراحی
استفاده میکند ،یا واحدهای اداری ،بیمارستانی و گاز واحد خود ایجاد کند که مسئولیت آن با مشترک
کورهپزخانهها هم این سامانه دوگانه مصرف انرژی را اســت .البته با نظارتهای دورهای موارد را رصد کرده
و برای اصالح آن طبق قانــون اقدام کردهایم تا
دارند .براساس ماده قانون
خسارتهای احتمالی به دستگاههای منصوبه
تسهیل کسبوکار که سال
سنجش شــرکت گاز کاهش یابد و سالمت و
گذشته ابالغ شد ،شرکت
گازهای استانی که موظف شرکت گاز اســتان  168امنیت شهروندان هم تأمین شود و مشترکان
به تأمین گازهای واحدهای میلیارد تومان از بخشهای هم حقوق دولت را به طور کامل پرداخت کرده
تولید هســتند ،به غیر از مختلف طلب دارد که این باشــند .در خطوط اصلی متعلق به شرکت گاز
تصمیمهای گرفته شــده طلب از ســال  91انباشته اســتان همدان یا خطوط بین استانی شرکت
ملی گاز هم تعویض خطوط فلزی با لولههایی
در شــرایط خاص (فصل شده است
از جنس پلیاتیلن را در دستور کار داریم تا در
سرد یا موارد دیگر) توسط
حوادث طبیعی مانند زلزله ،ســیل و حوادثی
نها دهای فرادســتی باید
مانند اینها مسیر انتقال گاز بدون آسیبدیدگی
برای تأمین سوخت مراکز
مسکونی یا مراکز تکسوخته دیگر (گاز طبیعی) اقدام باقی بماند و انعطاف و مقاومــت باالی لولهها در مقابل
کنند و اجازه ندارند بدون این تصمیم گاز واحدی را رانش ،لغزش ،شکســتگی و حرکت زمین تغییری در
قطعکنند .اگر این اتفاق رخ دهد بررســیهای الزم ظرفیت تعریف شده برای خدماتدهی خطوط ایجاد
انجام میشود و باید خسارت و سوخت مایع آن واحد نکند و صدمههای احتمالی به حداقل ممکن برسد.

صنایع دستی
به عنوان مثال با ســاعت اپل یا  Fitbitکاربران تلفیق
شوند .جوانمرد ،سرپرست ارشد این تحقیق ،میگوید:
این تکنولوژی با میکروذراتی سر و کار دارد که به طور
الکترونیکی بارکدگذاری شــدهاند و هر کدام بارکدی
دارند که مشخصه آنهاست .از این میکروذرات برای تست
سالمتی و شناسایی شاخصههای بیماری ،باکتریها و
ویروسها و همچنین آالیندههای هوا استفاده میشود.
در دهههای اخیر تحقیق روی بیومارکرها -نشانگرهای
زیســتی برای پایش ســامتی و بیماریها همچون
پروتیئنها یا مولکولهای  -DNAبه شناسایی ماهیت
پیچیدهمکانیسمهایمولکولیمنجرشدهکهدرپسهر
بیماری انسانی وجود دارد .این موضوع نشان میدهد که
آزمایش مداوم سیاالت بدن برای شناسایی بیومارکرها
تا چه اندازه اهمیت دارد.
جوانمــرد میگویــد :به دلیــل ماهیــت نامتجانس
بیماریهای مختلــف همچون بیماریهــای قلبی،
سرطان و بیماریهای عفونی ،معموال یک بیومارکر برای
تشخیص یک بیماری خاص کافی نیست و برای اینکه
بتوانید شرایط مختلف را به درستی تشخیص دهید باید
به طور همزمان بیومارکرهای مختلف را پایش کنید.
از جمله بیومارکرهای معروف میتوان به آنتیژنهای

مخصوص پروستات ( )PSAاشاره کرد که پروتئینی
است که توســط ســلولهای غدهای پروستات تولید
میشود .مقدار  PSAدر خون مردان مبتال به سرطان
پروستات باالست .هورمون گونادوتروپین جفتی انسان
( )hCGبیومارکر دیگری است که در کیتهای تست
حاملگی اندازه گیری میشود.
در حال حاضــر بــرای تشــخیص و اندازهگیری این
بیومارکرها از دستگاههای نوری حجیم استفاده میشود،
اما این دستگاهها بسیار بزرگ هستند و نمیتوان آنها را
پوشید یا بهسادگی حمل کرد.
تشخیص الکترونیکی میکروذرات به ما امکان میدهد
دستگاههای فوق فشردهای بسازیم که قابلیت پوشیدن
هم دارنــد .روش محققان روتگرز بــرای بارکدگذاری
ذرات کامال الکترونیکی است و به حسگرهای زیستی
امکان میدهد در حد و اندازه یک نوار قابل پوشیدن یا
یک میکروتراشه باشند .این تکنولوژی بیومارکرها را با
صحت 95درصد تشخیص میدهد و محققان به دنبال
این هستند که این صحت را به 100درصد برسانند .گروه
تحقیقاتی پروفسور جوانمرد روی وسیله پرتابلی برای
شناسایی میکروارگانیسمها نیز کار میکند که میتواند
نمونههای کوچک را آنالیز و پایش کند.

سولماز عنایتی

حسین زندی

همدان-خبرنگار

موزه پزشــکی همدان واقع در عمارت
میراث بدیــع الحکما کــه هفته گذشــته با
حضور وزیر بهداشــت راه اندازی شد،
از آخر شهریور برای عموم قابل بازدید خواهد بود .در
سالمتکده طب ســنتی نیز که در طبقه اول عمارت
قرار دارد از هفته گذشــته به روی مراجعان باز شده
است .تالش برای حفظ آثار تاریخی باقیمانده در باغ
بدیعالحکمای همدان ضروری است.
مکانی برای تاریخ پزشکی همدان

منتشر میشود .ایجاد این موزه نیز میتواند بخشی
از این تاریخ را بازنمایی کند و سابقه تمدنی استان را
برجستهتر کند .در سایر زمینهها نیز نهادهای دیگر
میتوانند از این موزه الگو بگیرند.
معاون تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم پزشکی
همدان میگوید :ما به این عمــارت به عنوان جاذبه
گردشــگری نیز نگاه میکنیم که عــاوه بر طبابت
این موضوع را نیز پیگیری میکنیم .میخواهیم در
اینجا پژوهشکدهای ایجاد شــود و امیدواریم مسیر
بدیعالحکما را طی کنیم و پیشــینه ایــن مکان را
گرامی بداریم .البته این حرکت یک کار نمادین است
و امیدوارم اســتقبال شــود و ما آن را توسعه دهیم.
 2ســال پیش از این فراخوان دادیم که مردم اشیای
زیادی اهدا کردند .مردم و خانواده پزشــکان حتما
استقبال میکنند .موزه از آخر شهریور قابل بازدید
برای عموم خواهد بود و گردشگران میتوانند بازدید
داشته باشند.

سعید بشــیریان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
علوم پزشــکی همــدان که همــراه بــا حبیباهلل
موسویبهار رئیس دانشگاه تالش زیادی برای تملک
بنای بدیع الحکما کرده است ،با اشاره به فعالیتهای
مجموعه علوم پزشــکی میگوید :این ســاختمان
اولین سالمتکده دانشگاهی استان
مربوط به اواخر دوران قاجاریه است که بازسازی شده
و توسط دانشگاه علوم پزشکی استان تملک شده و دکتر مامک هاشــمی که به عنوان متخصص طب
دارای  2طبقه است .طبقه اول به عنوان سالمتکده سنتی و عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشکی
طب سنتی اســتفاده میشــود که دارای داروخانه ،همدان مســئولیت این مرکز را برعهده دارد درباره
فعالیتهای ســامتکده طب سنتی
فضای طبابت و ویزیت اســت و
میگویــد :ایــن اولین ســامتکده
توسط متخصص طب سنتی اداره
دانشگاهی استان اســت که در مکانی
خواهد شد.
وی ادامه میدهــد :طبقه دوم ،معــاون دانشــگاه علوم ایجاد شده که ســابقه فعالیت درمانی
موزه تاریخ طب اســتان با تأکید پزشــکی همــدان :موزه دارد .بیمــاران به این مرکــز مراجعه
بر تاریخ طب همدان اســت و با پزشکی و سالمتکده همدان میکنند و ویزیت و درمان میشــوند.
مســاعدت افراد فرهنگدوست از آخر شهریور برای عموم داروهای ما گیاهی است و درمانهای
عملی مانند حجامت ،بادکش و فصد نیز
استان از جمله خانواده صفاءالحق قابل بازدید خواهد بود
در سالمتکده صورت میگیرد.
که از بزرگان طــب همدان بوده
این عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم
شروع به فعالیت کرده و امیدوارم
پزشکی همدان ادامه میدهد :متأسفانه
خانوادههای سایر پزشکان استان
خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی تحت پوشش
نیز همکاری کنند تا این موزه غنیتر شود.
بیمه نیســت هرچند تعرفههای دولتــی را رعایت
میکنیــم اما بحــث عدالت در طب ســنتی لحاظ
مکتب سده
بشیریان میگوید :پیشینه همدان از نظر تاریخ طب نمیشود تا از بیمه برخوردار شود .اگر مطالبه مردمی
به دوران مــاد برمیگردد ،اما متأســفانه این تاریخ وجود داشته باشد این پوشش بیمهای اتفاق میافتد.
مکتوب نشده اســت البته ما کتابی در همین زمینه هاشــمی میافزاید :ما از مردم تقاضا میکنیم طب
با عنوان مکتب ســده تهیه کردهایم کــه به تازگی ســنتی را در حد توصیه عطاری ندانند و بهتر است

هریک از نقاط اســتان همدان قالی مخصوص به خود را
دارد .شيوههاي نقشپردازي ،استفاده از رنگهاي گرم،
پرزهاي بلند ،دوام و عمر باال ،داشــتن گره متقارن ،بافت
تخت و اســتفاده از ریشــههای بلند از جمله مهمترین
خصوصیات فرش استان همدان است.

سید حسن مدنی(صفاء الحق)

حداقل به پزشــک مراجعه کنند .پزشکان عمومی
که دوره طب سنتی را گذراندهاند بیماران را پذیرش
میکنند .عطــاری محل فروش دارو اســت ،محل
تشخیص و درمان نیســت و مردم بهتر است به این
نکات توجه کنند.
صفاءالحق؛ اولین پزشک همدان

امیرشهاب رضویان سینماگر کشور یکی از فعالترین
افرادی است که برای نجات عمارت بدیعالحکما تالش
کرده است .او اشیا و آثار پزشکی جد خود سیدحسن
مدنی (صفاءالحق) را به نيابت از خانواده مدنی به این
موزه اهدا کرده است.
رضویان با ابراز شــادمانی از افتتاح موزه میگوید :از
زندهياد صفاءالحق لوازم پزشكیای باقی مانده است
كه برای آشنايی عالقهمندان با امكانات پزشكی صد
سال پيش جالب خواهد بود .صفاءالحق پزشكی سبک
بوعلی ســينا را در همدان فراگرفت و پزشكی مدرن
را در بیمارســتان باطلی واالی بمبئی كه متعلق به
زرتشتيان ايرانیتبار هند بود ،آموخت.
او اضافه میکند :بازگشــت وی به ايــران مقارن با
جنبش مشروطيت بوده و به گواهی هفتهنامه انجمن
اصفهان مورخ  ٢٧ربيــعاالول  ١٣٢٩در اصفهان به
نطقهای مهيجانه به نفع مشــروطيت ميپرداخته

فرزاد سپهر

همدان-خبرنگار

سالهای آغاز

همدان؛ مرکز تجارت فرش

رزن و کبودراهنگ

علیبابایی با بیان اینکه شهرســتان رزن نیز ظرفیتهای
الزم را برای بافت فرش دارد ،ادامه میدهد :اعتقاد بر این
است اولین فرشی که از ایران به شاه عثمانی اهدا شد بیش
از  450سال پیش بوده و از بافتههای قروه درجزین بوده
است .رئیس اداره فرش اســتان میگوید :بافت قالي در
شهرســتان کبودراهنگ در بخشها و مناطق روستايي
صورت ميگيــرد .قالي مهربان از  2گروه تركنشــين و
كردنشــين تأثير گرفته و قالي مناطق كردنشين متأثر از
قالي بيجار ،داراي بافت محكم و بيشــتر  2پود است .اما
قالي مناطق ديگر مهربان بيشــتر درشتبافت و يك پود
است .در حال حاضر روستاهای این شهرستان کارگاههای
بسیاری دارد و بافندگان استانهای دیگر به این کارگاهها
سفارش میدهند.
مالیر و نهاوند

علیبابایــی درباره بافــت قالی در شهرســتان مالیر نیز
میگوید :قالیچههای خوشرنــگ و لعاب مالیر خواهان
بسیاری دارد .روستاهاي حســينآباد ،ازندريان ،كسب و
ننج ،جوزان مانيزان و ميشــن از جمله مناطق معروف در
قاليبافياند .شــهرت قالي جوزان در بازار فرش به خاطر
رنگهاي پرجال و طرحهاي خوشنقش و پردوام آن است.
در حال حاضر قالی ازندریان را در برخی از خانهها و مساجد
مالحظه میکنیم .وی با بیان اینکــه در بافت فرشهای
نهاوند از هر  2گره تركي و فارسي استفاده ميشود ،اظهار
میکند :فرشهاي اصيل يك پود و ضخيم هستند و از پرز
بلند برخوردارند .طي سالهای اخير در این شهرستان 2
پودبافي نيز رواج يافته است .ابعاد فرشهاي توليدي در
نهاوند ذرعونيم  2 ،ذرعي و كناره است و نقشههاي عشوند،
گل حيدر و ســاالري از طرحهاي معروف اين شهرستان
محسوب میشوند.

ســیدمحمد در سال  1282خورشــیدی برابر با 1322
قمری در شــهر نجف چشــم به جهان گشــود .پدرش
سیدعلی پسر سیدکاظم همدانی و معروف به میرسیدعلی
عرب از شاگردان آخوند خراسانی و میرزا حسین خلیلی
تهرانی بود .دوران طلبگی پدر در نجف اشرف گذشت و در
همین ایام بود که صاحب اوالد شد .به همین دلیل محمد
نیز در کنار پدر دوران کودکی و نوجوانی خود را در نجف
به آموختن علوم مقدماتی اسالمی گذراند.
در سال  1291خورشیدی میرسیدعلی عرب پس از پایان
دوران تحصیل به همراه خانواده به همدان بازگشت و در
محله «چمن کبابیان» که پیش از عزیمت نیز منزل آنجا
بود ،مقیم و امام جماعت مسجد این محله شد.
آقانجفی همدانی اما دوباره در ســال  1303خورشیدی
برای کامل کردن آموختههای خود به نجف بازگشــت و
تصمیم گرفت مدت بیشتری در محضر استادانش بماند.
او در بازگشــت به نجف در مجلس درس اصول آیتاهلل
نائینی حاضر شد .حضور شاگرد در محضر استاد پس از
چندی اعتماد دوجانبهای را به وجود آورد به طوری که
آیتاهلل نائینی ،آقانجفی را به دامادی خودش پذیرفت.
در مکتب استاد

ســیدمحمد در نجف پای درس علمای سرشــناس آن
دوران حاضر میشــد تــا ضمن آموختــن ،تجربههایی
برای درس دادن نیز فرابگیرد .حاج سیدمحمدحســین
طباطبایی (صاحب تفســیر المیــزان) ،آیتاهللالعظمی
میالنی ،آیتاهللالعظمی خویی ،سید صدرالدین جزایری
و آقاسیدنقی نخجوانی از جمله اساتید آقانجفی همدانی
بودند .میــرزای نائینی در اصول ،محمدحســین غروی
اصفهانی و سیدحسین بادکوبهای در فقه ،اصول ،کالم و
فلسفه اسالمی و سیدعبدالغفار مازندرانی از عالمان علم
اخالق در نجف استادانی بودند که آقانجفی همدانی علوم
گفته شده را در محضر ایشان فراگرفت.
بازگشت به همدان

آقانجفی در سال  1327خورشیدی از نجف بازگشت و در
محله کوالنج همدان ساکن شد و تا پایان عمر در مسجد
این محل به اقامه نماز جماعت پرداخت .وی در سالهای
حضورش در مسجد به نوسازی و مرمت مسجد با کمک
اهالی محل اقدام کرد به همین دلیل مســجد کوالنج از
آن زمان تاکنون به نام مســجد آیتاهلل نجفی یا مسجد

آقانجفی همدانی بین مردم شناخته میشود.
نگارش تفسیر انوار درخشان

آقانجفی همدانی درباره علوم قرآنی با دقت نظر بســیار
به بحث و تحقیق میپرداخت .ایشــان پس از ســالها
تالش و ممارســت در فهم آیات الهــی موفق به نگارش
تفســیر گرانقدر «انوار درخشــان» در  18جلد شد .از
ویژگیهای این کتاب اســتناد و توجه مولف و مفسر به
اخبار و روایتهای تفســیری امامان شــیعه و اهل بیت
(ع) درباره آیات الهی اســت .در بخشهایی از کتاب نیز
توضیحات لغوی و نحوی کلمات ارائه شده است.
آقانجفی به دلیل سالها اقامت در نجف بر زبان و ادبیات
عرب تسلط داشــت و همین مساله موجب تسلط بیشتر
او بر فهم درست آیات الهی شــده بود .تاکید آقانجفی بر
فهم آیات الهی چنان بود که قرآن کریــم را مرامنامه و
بیان نظری مکتب اسالم میدانســت و در سخنان خود
بر این نکته تاکید داشت .اســتاد فقید آیتاهلل آقانجفی
همدانی در بخشی از سخنانش گفته است« :قرآن مکتب
مسلمانهاســت .باید مردم آن را یاد بگیرند .قرآن کریم
مکتب علمی است .قرآن کریم خود دانشگاه است .مردم
وظیفه دارند به این دانشگاه بروند و بیاموزند .به جز این
دانشگاه ،مرتبه دیگری از فهم این است (وجود دارد) که
مانند آموختن حدی ندارد» .
آقانجفی بر اعجاز آیات قرآنی تاکید داشــت و در تفسیر
خود نیز آن را نوشته است .ایشان درباره فصیح و پرمعنی
بودن آیات الهی گفته است« :فصاحت و بالغت مربوط به
لفظ اســت .ما در معنی صحبت داریم .لفظ و معنایش،
صفات خدا را درست بیان کرده است» .
آیتاهلل نجفی نویســندهای پرکار و پویا بود به طوری که
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عالوه بر نگارش تفســیر انوار درخشــان ،برای بعضی از
کتابهای معتبر در علم حدیــث از جمله کتاب «اصول
کافی» تفسیری با نام «پرتوی درخشان از اصول کافی»
در  6جلد نوشت .علوم تفســیر ،فقه و کالم به طور کلی
موضوعات کتابهــای آیتاهلل نجفی هســتند« .معاد
جسمانی و روحانی»« ،مســیحا مژده مهدی موعود» و
«شــرح کتاب التوحید کافی» از دیگر آثار منتشر شده
آقانجفی همدانی است .تقریرات درسهای اصول میرزای
نائینی ،فقه و اصول محقق اصفهانی و رسالههای متعدد
در فلسفه اســامی و کالم و شــرح احادیث اخالقی نیز
از جمله آثار آقانجفی همدانی هســتند که هنوز منتشر
نشدهاند.
وداع با عالم خاکی

بیشتر سالهای عمر آقانجفی همدانی به تالش و تحقیق
و نگارش درباره علوم دینی و قرآنی گذشت .او در مسجد
محله کوالنج یا مســجدی کــه به نام خــودش نامیده
میشــود ،برای حاضران بخشهایی از تفسیر خود را بر
قرآن بازگو میکرد .آیتاهلل نجفــی همدانی عاقبت در
 8مهرماه  1375خورشــیدی برابر با  15جمادیاالول
سال  1417قمری در سن  95سالگی بدرود حیات گفت.
پیکر استاد فقید و مفسر قرآن آیتاهلل نجفی را در همدان
تشییع کردند ،سپس به مشهد بردند و در دارالزهد آستان
قدس رضوی در مجــاورت مرقد شــیخ بهایی به خاک
سپردند.
منبع :ماوشــان ،زندگینامه  40تن از مشــاهیر
همدان ،نوشته علی جهانپور و کتا بهای منتشر
شده آقانجفی همدانی

سفرنامه مصور صفاء الحق

موزه پزشکی همدان -عکس :همشهری

است .صفاءالحق پس از فروكش جريان مشروطيت
و تأييد مدرک تحصيل پزشكي خود از سوی وزارت
معارف به طبابت میپــردازد و در اوايل ســلطنت
رضاشــاه به عنوان طبيب آبلهكوب منطقه اسدآباد
همدان به اســتخدام دولت در میآيد و  ١٤سال در
اين منطقه كار میكند و حدود سال  ١٣١٥به مدت 3
سال رئيس تيمارستان همدان میشود.
رضویان با اشــاره به آثار جد خود کــه در این موزه
به نمایش درآمده اســت ،میگویــد :از صفاءالحق
ســفرنامهای مصــور باقی مانــده كــه تصاوير آن
زينتبخش ديوارهای موزه اســت و گويای مشقاتی
است كه يک پزشــک براي واكسيناسيون متحمل
میشده است .از لوازم پزشكی وی سرنگ شيشهای،
لوازم جراحی و دندانپزشــكی و دستگاه شوک چرخ
المــاس را كه از هندوســتان آورده به مــوزه هديه
كردهايم و در مرحله بعد كتابهای پزشــكی او را به
موزه اهدا خواهيم كرد كه اولين كتابهای پزشكي
چاپ ســنگی كه در دارالفنون در زمان ســلطنت
ناصرالدين شاه طبع شــده از جمله آنهاست .وی در
سال  ١٣٤٠شمســی فوت میكند و دختر او رابعه
مدنی و نوادگانش خوشحال هســتند كه با اهدای
اموال وی اولين قدمهای تأسيس اين موزه برداشته
شده است.

hamedan@hamshahri.org

حفظ آثار تاریخی باقیمانده در باغ
بدیعالحکمای همدان ضروری است

افتتاح موزه پزشکی با حضور وزیر بهداشت -عکس :همشهری

سیدمحمد حسینی همدانی معروف به آقانجفی همدانی
از مدرسان حوزه و مفســران قرآن در همدان و در دوره
معاصر بوده است .تفسیر  18جلدی «انوار درخشان» از
معروفترین نوشتههای آقانجفی همدانی است.

همدان-خبرنگار

081-38330333

تاریخ پزشکی همدان در عمارت بدیع الحکما

انوار درخشان در مکتب آقانجفی همدانی

رئیس اداره فرش از نقشها و رنگهای قالی همدانی میگوید

رئیس اداره فرش همدان با بیان اینکه شهر همدان يكي از
مراكز اصلي تجارت فرش در منطقه غرب ايران است ،اظهار
میکند :پيش از قرن  14هجــری مطابق با  20میالدی،
قالیبافی در روستاهاي اطراف شهر متمرکز بود و در جريان
عکس :همشهری
تحوالت فرش ايران در اوایل قرن  20ميالدي ،قاليبافي در
شهر همدان با سبك شهريباف آغاز شد.
برگزاری دورههای آموزشی رایگان ،پرداخت کمکهای
احمد علیبابایی میافزاید :رنگ قهوهاي متمايل به شتري مالی برای شرکتکنندگان در نمایشــگاههای داخلی و
براي زمينه فرش در همدان كاربرد زيادي دارد .رنگهاي خارجی ،اعزام فعاالن فرش به خارج از کشور برای شناخت
ديگر از جمله قرمز دوغي ،الكي قرمزدانه ،الكي گلخاري ،بازار مصرف و راهاندازی مجتمعهای سفارشپذیر فراهم
الكي روناسي ،آبي ،سبز روشن و سير ،زرد طاليي ،نارنجي ،شده است.
سرمهاي ،آبي ســير و روشــن نیز در فرش همدان رونق
داشته است.
فرش در شهرستانها
وی بیان میکند :روستاهاي انجالس ،برچلو ،بيوكآباد ،رئیــس اداره فرش اســتان بــا اشــاره به انــواع فرش
زاغه و تاجآباد از جمله مشــهورترين نواحي بافندگي در در شهرســتانهای همدان اظهار میکند :شــيوههاي
اطراف شهر همدان بوده است.
نقشپردازي ،استفاده از رنگهاي گرم مانند قرمز و الكي،
علیبابایی اظهار میکند :نگاه به فرش دستباف در کشور
بافت فرش با پرزهاي بلند ،تنوع در توليدات ،كيفيت ،دوام
ما صرفا از بعد تولید یک کاال فراتر رفته اســت و ســابقه و عمر باال ،استفاده از شیرازه متصل در حین بافت ،داشتن
تولید فرش در ایران ،نقش و طرحهایی
گره متقارن و گاهی فارســی در برخی
که به روی آن زده میشــود و قدمت
مناطق ،ضخامت و ســنگيني ،استفاده
آن ،بخشی از فرهنگ و تاریخ ما را نیز
از رجشمار  15تا  25روستاییبافت و تا
نمایان میسازد.
روستاهاي انجالس ،برچلو 40 ،رج شــهریبافت ،بافت تخت و گاه
بيوكآباد ،زاغه و تا جآباد نيملول و لول ،استفاده از ریشههای بلند از
رفع ناهنجاریهای اجتماعی
از جمله مشهورترين نواحي جمله مهمترین خصوصیات فرش استان
رئیس اداره فرش همــدان میافزاید :بافندگي در اطراف شــهر همدان است .علیبابایی ادامه میدهد:
فرش اصيل منطقه اســدآباد بيشــتر از
در حال حاضر متولیــان دولتی نیز به همدان بوده است
اهمیت تولید فرش از ابعاد اجتماعی،
نوع محلي و يك پود بوده و با قالب بافته
فرهنگی و اقتصادی پیبردهاند و تالش دارند بخشــی از ميشود .بیشتر نقشهها ماهي درهم یا هراتي با طرح لچك
ناهنجاریهای اجتماعی ناشــی از افزایش بیکاری را در و ترنج يا بدون ترنج با رجشمار پايين و زمينه قرمز است.
سطح جامعه از طریق توجه به تولید فرش برطرف کنند.
مهمترين روستاهاي قاليبافی اين شهر عبارتند از طويالن
ارزش
وی ادامه میدهد :تولید فرش دستباف با توجه به
عليا و ســفلي و جعفرآباد كه بيشــتر آنها نيز ذهنيباف
افزوده مناســب و اقبال مصرفکننــدگان جهانی به آن و در ابعــاد  2ذرعي ،ذرعونيم ،ذرع چــارك و به ندرت 2
میتواند در توســعه فعالیتهای صادرات غیرنفتی نقش در  3است .وی میافزاید :تویســرکان دارای قاليچههاي
قابل توجهی ایفا کند.
درشتبافت و با پرز بلند است که در بيشتر موارد يك پود
علی بابایی اظهار میکند :در سالهای اخیر فضای نسبتا ضخامت دارند .بافت در اين منطقه با دست بوده و از گره
مناسبی برای فعالیتهای تولیدی فرش دستباف از جمله تركي استفاده میشود و نقشههاي معروف اين شهرستان
بیمههای تأمین اجتماعی ،پرداخــت وامهای قالیبافی ،آصادقي و ماليچه بوده که قابل صادرات نیز هست.

پيامك شما را درباره
روزنامه همدان م 
يخوانيم

بزرگان

فرش به سبک همدان

«آزمایشگاه همراه» برای پایش سالمت
تصور کنید دستگاهی را به تن کردهاید که پیوسته خون
شما را از نظر بیومارکرهای مختلف چک میکند .مثال
هشدار میدهد پروتئینهایی در خون شما وجود دارد
که نشانه سرطان سینه یا سرطان ریه است.
به گزارش ایســنا ،مهندسان دانشــگاه «روتگرز» به
سرپرســتی «مهدی جوانمرد» یک حسگرزیســتی
طراحی کردهاند که به نام «آزمایشگاه بر روی تراشه»
شــناخته میشــود و میتواند به صورت یک دستگاه
قابل حمل با دســت یا به صورت یک وسیله پوشیدنی
استفاده شــود .این دستگاه وضعیت ســامت شما را
پایش میکند و در صورتی کــه در معرض باکتریها،
ویروسها یا آالیندههای خطرناک قرار بگیرید به شما
هشدار میدهد.
جوانمرد ،استادیار دانشــکده مهندسی الکترونیک و
کامپیوتر دانشگاه روتگرز ،در نیوبرونسویک میگوید:
این تکنولوژی در زمینه پزشکی فردی یا پایش سالمتی
توســط خود فرد از اهمیت زیادی برخوردار است .این
تکنولوژی به ما امکان میدهد آزمایشگاههای واقعی بر
روی تراشه داشته باشیم.
او ادامه میدهد :ما درباره پلتفرمهایی صحبت میکنیم
که اندازهشان در حد یک فلش  USBاست و میتوانند

هم تأمین شود.

برای تحقق پدافند غیرعامل در استان
همدان تاکنون چه اقداماتی انجام دادهاید؟

مدیرعامل شرکت گاز اســتان میگوید :شرکت
ملی گاز و شرکت گاز استان همدان همه خطوط
خود را به سامانه سنجش و توزیع مصرف هوشمند
مجهز کرده اســت تا اگر به هر دلیل آســیبی در
خطوط ایجاد شد ،این سامانه هوشمند با بررسی
مقدار گاز خروجی در مسیر و وقوع کاهش آن ،گاز
در حال انتقال را قطع کند .در اســتان همدان از
 128ایستگاه هدایت و انتقال گاز  28ایستگاه به
این سامانه هوشمند مجهز شدهاند .حتی اگر در
خط انتقالی قطع گاز ایجاد شود ،به دلیل رینگی
شدن خطوط گاز استان همدان از یک خط دیگر
برای مشــترکان گاز تأمین میشود ،ضمن اینکه
قطعیهای گاز در حوزه مسکونی هم به طور مکرر
اطالعرسانی میشود تا در صورت نبودن مشترک
در منزل حوادث احتمالی پیش نیاید.
مهندس محمدمهدی مهــدوی اضافه میکند:
این سامانه مقدار مصرف گاز را هم نشان میدهد
تا اگر مصرف غیرمجاز (دســتکاری یا ســرقت)
در خطوط وجود دارد مشــخص شــود که البته
مواردی را شناسایی کردهایم و طبق قانون برخورد
الزم را انجام دادهایم .به گفتــه وی برای تأمین
خسارتهای ناشــی از حوادث گاز طبیعی بدون
درنظر گرفتن اینکه مشترک مقصر است یا خیر
خسارت پرداخت میشود .شرکت گاز طبق قانون
هر سال بیمههای حوادث را با شرکتهای بیمهای
منعقد میکند که با تأیید شــرکت گاز اســتانی
خسارتهای مشــترک تأمین میشود .مشترک
از زمان حادثه  20روز فرصــت دارد برای تأمین
خســارتها اقدام کند .حتی اگر حادثه به واحد
مجاور آسیب برساند هم خسارتها طبق توافق و
پوشش بیمه طرف قرارداد تأمین میشود.

همدان

02123023914

راهاندازي شهرك سبزيكاري
رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان درباره راهحل معضل آبياري زمينهاي ســبزيکاری با فاضالب آلوده گفت :پيشنهاد جهاد
كشاورزي براي حل اين معضل ايجاد شهرك سبزيكاري است .به گزارش همشهری ،محمد خيرانديش افزود :قرار است فضايي در اختيار
كشاورزان قرار گيرد تا با استفاده از آب و زمين مناسب و تحت نظارت نهادهاي مرتبط در اين فضا سبزي بكارند.
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رفتوآمد بزرگان

این هنرمند با تأکید بر اینکه کار باغ بديع هنوز تمام
نشده است ،میگوید :بخشی از آثار تاریخی این باغ
را همچنان میتوان نجات داد ،عمارت شــماره یک
بدیعالحکمــا که قدمت بیشــتری دارد در کنار این
عمارت قرار داشــته که تخریب شده است ،اما پالن
و نقشــه آن وجود دارد و قابل بازسازی است .یکی از
قناتهای تاریخی نیز در این باغ قرار دارد كه قابل احيا
اســت .وی ادامه میدهد :این آثار و استخر باغ بدیع
در قطعه کناری موزه پزشکی قرار دارد و با تملک این
زمین میتوان آنها را هم نجات داد .ما از مدیران ارشد
شــهر میخواهیم که کار را نیمهتمام نگذارند و این
قطعه زمین را نیز ضمیمه بنــای فعلی کنند .در اين
باغ و ساختمان بزرگان بسياری رفتوآمد داشتهاند
از جمله كلنل محمدتقی پســيان ،عــارف قزوينی،
قمرالملوك وزيری ،رابيندرادات تاگور ،صفاءالحق،
غمام ،مظهر و بسياری از بزرگان شهر همدان كه هر
خشت اين ســاختمان اگر زبان میداشت خاطرهها
از اين بــزرگان روايت میكرد .در پايــان از مدیران
ارجمند دانشگاه علوم پزشكی همدان كه با پيشنهاد
ما همراه شدند و برای تأسيس اين موزه اقدام كردند
سپاسگزاری میكنم.

جلوگیری از غارت باغهای همدان

امیر خجسته نماینده مردم همدان برخالف
دیگر نمایندگان استان از روزهای نخستین
تخریــب بــاغ بدیعالحکما بــه معترضان و
هنرمندان پیوست و در نجاتبخشی عمارت
نیز فعاالن فرهنگی استان را همراهی کرد.
او در این زمینه میگوید :تخریب باغها جنایت
است و وظیفه مدیریت ارشد استان حفاظت
از باغهاست .این یک وظیفه قانونی ،شرعی و
انسانی برای هر مسئول و هر شهروندی است.
ما باید این آثار را شناسایی و حفظ کنیم تا از
اقدام زمینخوارانی که با زور و قدرت باغها را
قلع و قمع میکنند ،جلوگیری کنیم.
خجسته ادامه میدهد :ما باید جلوی غارتگران
بایستیم .باغ بدیعالحکما در سالهای گذشته
غارت شد ،درختانش را خشک و زمینهایش
را قطعهقطعــه کردند .مســئوالن از جمله
شهرداری باید مراقبت کنند .باید خودمان را
با کاشان و یزد مقایسه کنیم تا متوجه شویم
چقدر نسبت به میراث شهرمان سهلانگاری
داشتهایم.
این نماینده مجلــس میافزاید :اگر اداره کل
میراث فرهنگــی از ما بخواهــد در مجلس
پیگیری میکنیم .بارهــا هنرمندان و فعاالن
مدنی به مجلس آمدند و مطالبه کردند که من
هم به نوبه خودم پیگیری کردم .حساســیت
هنرمندان و فعاالن مدنی قابل احترام و مقدس
است و مدیران ارشد استان و مجمع نمایندگان
وظیفه دارند این مطالبات را پیگیری کنند.
خجسته با اشــاره به وضعیت بقایای قنات،
استخر و بنای قدیمی بدیعالحکما میگوید:
فضای سبز از بین رفته و باید به مدیران تذکر
داده شود .آنچه از آثار تاریخی باغ بدیعالحکما
باقی مانده اســت باید تملک و حفظ شود و
مدیریت ارشد اســتان تملک قنات و بقایای
بناهای قدیم را باید در دستور کار قرار دهد.
وی اضافه میکنــد :اتفاقی کــه در عمارت
بدیعالحکما افتاد و امروز این ســاختمان به
موزه تبدیل شد حاصل تالش مسئوالن استان
و اهالی فرهنگ بود.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :

تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
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کارآفرینی با شیرینی

صدای همشهری
از آنجا كه يكي از سياستهاي روزنامه همشــهري ،انعكاس مشكالت شهروندان در
حوزههاي مختلف است ،شــهروندان عزيزهمدانی مي توانند از اين پس از ساعت  11تا13
مسائل،ديدگاههاومشكالتخودراازطريقشمارههای021-88932308یا38260513
با ما در ميان بگذارند و يا آن را از طريق ايميل برای ما ارسال کنند.

بهجت جابریان ،با راهاندازی یک قنادی برای  20زن شغل
ایجاد کرده است
فاطمه کاظمی

همدان-خبرنگار

بهجت جابریان ،بانوی همدانی ،وقتی از آموزش
زنان
و پرورش بازنشسته شد ،یک قنادی راه انداخت
تا در آن زنان بیسرپرست و بدسرپرست را به کار
بگیرد و روحیه مددکار بودن یک معلم را نشان دهد .او در حال
حاضر  20نیروی کار دارد و به همراه دوست خود مریم عزیزیان
این قنادی را اداره میکند .وی همچنین در  2جشــنواره ملی
شیرینیپزی که در همدان برگزار شد موفق به کسب مقام اول
شده است .با این بانوی کارآفرین به گفتوگو نشستیم و درباره
لذت شیرینیپز بودن پرسیدیم.
از خودتان بگویید.

من بازنشســته آموزش و پرورش هستم .در مدرسه ابتدا معلم
آموزش ابتدایی و بعد از آن ســالها معاون آموزش راهنمایی

   شیرینیپزی شیرین

مریم عزیزیان ،دوست بهجت جابریان ،او را در کار قنادی
همراهی میکند .گفتوگوی کوتاه ما با او را میخوانید.

چند سال است شیرینی میپزید؟
 13سال است این کار را انجام میدهم .قبال آموزش هم میدادم
اما االن فرصت ندارم و همه وقتم را کار در این قنادی گرفته است.
بانوان همدانی شیرینیپزی را دوست دارند؟
بله ،خانمهای همدانی خیلی هنرمند هستند .من هنوز هم برای
آموزش تقاضا دارم اما خب فرصت نیســت .این کار به پشتکار
نیاز دارد.
پخت این همه شیرینی چه لذتی دارد؟
همهاش عالقه است وگرنه من در رشتههای هنری دیگر هم مدرک
دارم ،اما شیرینیپزی شیرین است.
خودتان چه شیرینی را بیشتر دوست دارید؟
شیرینی پستهشامی را خیلی دوست دارم .اهل شیرینی هستم اما
از ترس چاقشدن نمیخورم.
پخت کدام شیرینی از بقیه سختتر است؟
کروسان .کال کار با خمیر هزارال دشــوار است بهخصوص که ما
دستگاه هم نداریم و با دست این کار را انجام میدهیم.
درباره لذت کارآفرینی بگویید.
مــا در ازای کار بــه بانــوان پول میدهیــم و این هــزار بار
دوستداشتنیتر از کمک مالی بدون عوض است.

بودم .ســال  ،80بعد از پایان خدمت در آموزش و پرورش ،به
همراه دوســتم تصمیم گرفتیم کاری برای خودمان دست و پا
کنیم و شیرینیپزی را انتخاب کردیم .تا  2سال پیش در خانه
شیرینیهای خانگی میپختیم و عرضه میکردیم اما از  2سال
پیش با گرفتن مجوز و فعالیتمان رسمی است .در این مدت در
انجمن خیریه پویندگان مهر هم فعالیت کردهام.

چرا شیرینیپزی را به عنوان فعالیت خودتان
انتخاب کردید؟

در این زمینه عالقه همیشــه حرف اول را میزند و من هم به
شیرینیپزی عالقهمند بودم .همیشــه فکر میکنم اگر معلم
نمیشدم ،حتما قناد میشدم .این را هم باید بگویم که من در
زمینه شیرینیپزی هیچ آموزش رسمی دریافت نکردهام و هرچه
یاد گرفتهام ،همه تجربی بوده است.
چطور شــد که تصمیــم گرفتیــد از طریق
شیرینیپزی کارآفرینی کنید؟

فعالیت در انجمن خیریه این ســوال را برای من ایجاد کرد که
باالخره چقدر به مــردم بگوییم به ما پــول بدهید و کمکمان
کنید؟! ضربالمثل «به جای ماهی دادن ماهیگیری یاد بدهید»
هم باید از قوه به فعل دربیاید .این مســاله در شرایطی محقق
میشود که من درآمد داشته باشم و بتوانم به دیگران کمک کنم.
به همین دلیل این قنادی را راهاندازی کردم و زنان بیسرپرست
و بدسرپرست و زنانی را که مشکالت خاص و عدیده در زندگی
دارند ،به کار گرفتــم .لذتبخشترین لحظه زندگی من وقتی
است که دســتمزد این زنان را به آنها پرداخت میکنم .من و
دوستم در نوروز  96هیچ سودی نکردیم اما دستمزد نیروهایمان
را به طور کامل پرداخت کردیم و همین برای ما کافی بود.
میکنند؟

در حال حاضر چنــد نفر در ایــن قنادی کار

h a m e d a n @ h a m s h a h r i . o r g

عکس :همشهری

شیرینی نخودی نمیپزند ولی ما این کار را انجام میدهیم چون
از روغنهای معمولی استفاده میکنیم .میزان کره مصرفی ما
خیلی باالست و همه شیرینیهایی که میپزیم ،خانگی و سنتی
است .در شیرینیهای تزیینی هم از پنیر زیاد استفاده میکنیم.
در قنادیهای همدان معموال کیک هویج و سیب نمیپزند ولی
ما این کار را هم انجام میدهیم .همه این کارها نیرو میخواهد و
به صورت دستی انجام میشود .همه اینها باعث شده است نرخ
شیرینیهای ما با قنادیهای دیگر متفاوت باشد ،اما مشتریان با
جان و دل این را میپذیرند.
صنعت شــیرینیپزی امروز با گذشــته چه
تفاوتهایی دارد؟

امروز این صنعت بسیار پیشرفته شده و در آن از دستگاههای
مدرن اســتفاده میشود .ســرعت کار باال رفته و از نیروی کار
کمتری استفاده میشود .دایی من قناد بود و یادم هست چقدر
تالش میکرد که خمیر را به مرحله ور آمدن ،برساند.
هستند؟

شــیرینیهای مخصوص همدان چه چیزهایی

بانوان همدان از روزگاران دور برای خانواده و پذیرایی از مهمان
شیرینی نخودی و برنجی میپختند .سوهان عسلی هم از این نوع
شیرینیهاست .در مدرسه رشتهای به نام فن خانهداری تدریس
میشد و دختران را خانهدار بار میآورد .یادم هست وقتی معلمم
طرز تهیه بادام سوخته را به ما آموزش داد ،من آن را روی بخاری
خاک ارهای درست کردم که طعم آن هیچوقت برایم تکرار نشد.
کماج ثبت ملی شده و شیرمال هم شیرینی خاص همدان است.

کار ما فصلی محسوب میشــود و در دورههای زمانی خاصی
رونق بیشتری میگیرد و به تبع آن نیروها کم و زیاد میشوند.
اما به طور متوسط  20نفر در سال در این مجموعه مشغول به
کار هستند.

همدانیها معموال ترشی میخورن و شیرینیهای سنتی را به
شیرینیهای صنعتی ترجیح میدهند.

کار روتین قنادی اینجا دیده نمیشود .اینجا از روغن قنادی به
علت پالم زیادی که دارد ،استفاده نمیشود و از روغنهای پخت
و پزهای معمولی استفاده میکنیم .قنادان همدان تابستانها

بله ،بیشتر شیرینیهای عید ما به خارج از کشور ارسال میشوند.
ما شنیدهایم که میگویند خوردن این شیرینیها در جایی دور
از وطن برای ما حس نوستالژیک دارد و خاطرات وطن را برای

دارد؟

کار شــما چه تفاوتی با بقیه قنادیهای همدان

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در همــدان:
احسانمدی -نشانی :همدان،خيابانطالقاني،باالترازكتابخانه
آزادي ،كوچه شبنم ،پالك ،13سرپرستي روزنامه همشهري-
تلفــن - 081-38330333 :فکــس081-38332333 :

همدانیها بیشتر اهل شیرینی هستند یا ترشی؟

شنید هام بیشتر مشتر یهای شما مقیم خارج
از کشور هستند...

ما زنده میکند.

مشتریان شما چقدر از این مساله که نیروهای
شما زنان بیسرپرست و بدسرپرســت هستند ،اطالع
دارند؟ آیا این مساله در جذب مشــتری برای شما تاثیر
داشته است؟

ما در این زمینه تبلیغ نکردهایم ،اما انجمن خیریه پویندگان مهر
همیشه از شیرینیهای ما در برنامههای خود استفاده میکند.
نهادهای دولتی هم که فقط ایراد میگیرند و بهخصوص به نرخها
اعتراض دارند .ما هم از آنها خواستهایم یک بار بیایند و از ابتدا تا
انتهای کار ما را ببینند و متوجه شوند کار دستی نیاز به استفاده
از  20نیروی زن دارد و به تبع هزینههــا باال میرود .نهادهای
دولتی معموال از ما حمایت نمیکنند.
خودتان اهل خوردن شیرینی هستید؟

وقتی خودتان در کار پخت شیرینی باشید از آن زده میشوید
بنابراین مصرف شیرینی در خانواده من کم است .اما کیک سیب
خیلی دوست دارم.

کمربندی سرکان
حدود یک دهه اســت تقریبا تمام کارهای زیربنایی و اجرایی جاده کمربندی
سرکان انجام شــده اســت .پلهای کوچک آن و یک دهنه پل بزرگ هم روی
رودخانه سرکان ساخته شده است .خرید زمینها و باغهای قرار گرفته در مسیر
جاده کمربندی هم با بودجه باال انجام گرفته و فقط میتوان گفت آسفالت این
جاده باقی مانده است .اما چرا با گذشــت حدود یک دهه و نیز  3سال از پایان
ساخت پل رودخانه و تکمیل زیرسازی ،این جاده به بهرهبرداری نمیرسد؟ جاده
کمربندی فراموش شده سرکان در صورت بهرهبرداری  -که به هزینه چندانی هم
نیاز ندارد  -میتواند تاثیر بسزایی در کاهش بار ترافیکی خیابانهای شهر سرکان
داشته باشد و رشد و توسعه شهری سرکان را تسهیل بخشد .همچنین با ایجاد
راه دسترسی آسانتر به پارک توریستی کمربسته ،فضا را برای توسعه این پارک
زیبا و رونق گردشگری سرکان مهیا سازد .امیدواریم اعضای شورای شهر جدید و
شهرداری سرکان این ظرفیت را هرچه سریعتر شکوفا سازند.
بیاتی  -تویسرکان
همراهسرا
با وجود اینکه طرح هتلینگ یا همان همراهسرا در بیشتر بیمارستانهای کشور
به بهرهبرداری رسیده اســت اما همچنان همراهان بیمار در همدان با مشکل
مواجهند .لطفا مسئوالن بیمارستانها رسیدگی کنند.
روحاهلل زرین  -همدان

تا به حال در جشــنوارههای استانهای دیگر
شرکت کردهاید؟

نه ،چون هزینههای جابهجایی نیروها باالســت و توان این کار
را نداریم.
از لذت کارآفرینی بگویید.

لــذت کارآفرینی در زمان پرداخــت حقالزحمه به یک زن
سرپرست خانوار خودش را نشان میدهد .من معلم بودهام
و معلم معموال یک مددکار است و این مددکاری در انجمن
خیریه ادامه پیدا کرد .در انجمن خیریــه ما از دیگران پول
میگیریم و به مددجویان میدهیم امــا در قنادی در ازای
فعالیتشــان به آنها پول میدهیم و این واقعا مسرتبخش
است .کارآفرینی به شرط حمایت نهادهای دولتی لذتبخش
است .ســازمان صنعت ،معدن و تجارت از ما حمایت کرده
است اما هنوز هم حمایت میخواهیم .ما که نمیتوانیم همه
تولیداتمان را خودمان بخوریم و برای عرضه آنها به حمایت
نیاز داریم.

در محضرآرتیمانی
نرگست آن کند به شهالیی
که ندیده است چشم بینایی
تو به شوخی چگونه مشهوری
من چنان شهرهام به شیدایی

خبر

 ١٦٦میلیارد تومان وام برای زوجهای همدانی
رئیس شــورای هماهنگی بانکهای استان همدان
گفت ١٦٦:میلیارد تومان وام برای ازدواج در همدان
پرداخت شده است.
به گزارش تســنيم ،محمد طوماســی در نشست
خبری اظهار داشت :آمار منابع مالی موجود در 14
ک مجاز استان همدان تا پایان مرداد امسال 110
بان 
هزار و  394میلیارد ریال بوده است.
وی اعالم کرد :میزان تســهیالت پرداخت شده به
بانکها در این مــدت  73هزار و  782میلیارد ریال

بوده و مطالبات اســتان  7هــزار و دو میلیارد ریال
است.
طوماســی با بیان اینکه نســبت منابــع پرهزینه
اســتان به کم هزینــه  85درصد بــه  15درصد
اســت ،گفت :مبلغ منابع پرهزینه  93هزار و 896
میلیارد و منابع کم هزینه  16هزار و  498میلیارد
است.
رئیس شــورای هماهنگی بانکهای استان همدان
عنوان کرد :از ابتدای ســال ،رشد منابع استان 8/1

درصد بالغ بــر  8هزار و  263میلیــارد ریال بوده و
تسهیالتی که از ابتدای سال پرداخت شده نسبت
به مانده پایان سال  95تقریبا  2/5درصد و به میزان
یک هزار و  873میلیارد ریال بوده است.
طوماسی رشد مطالبات را  626میلیارد ریال اعالم
کرد و افــزود 9/8 :درصد میزان مطالبات اســتان
افزایش یافته اســت و نسبت تســهیالت منابع در
استان  66درصد اســت یعنی بانکهای استان 66
درصد از از منابع جذب شده را مصرف کردند.

مسابقه دوستانه تیم جوانان همدان با تیم اراک
سال 1347خورشیدی
اهداگر محمود محسنی

همشهریان عزیز اطالعات خود درباره
این عکس را به دفتر روزنامه همشهری همدان
ارائه فرمایید

منبع :مدیریت اسناد و کتابخانه ملی
منطقه غرب کشور( همدان)

