
 مديرعامــل ســازمان تاكســيرانى 
همدان نــرخ كرايه هاى تاكســى را با 
توجه بــه فاصله گــذارى اجتماعى در 

همدان بسيار كم ارزيابى كرد.
ميــالد كريمى در گفت وگو با ايســنا، 
گفت: تعيين نرخ كرايه هاى تاكسى هر 
سال اوايل ارديبهشت ماه انجام مى شود 
كه در سال جارى نيز نرخ كرايه تاكسى 

در ارديبهشت ماه انجام شد.
وى با بيان اينكه نرخ كرايه هاى تاكسى 
30درصد افزايش قيمت داشــته كه به 
علت شرايط فعلى شيوع كروناويروس 
سوار شــدن يك نفر در قسمت عقب 
اســت،  حذف شــده  صندلى خودرو 
افزود: بــا حذف يك نفــر از صندلى  
خودرو تنها 10درصد به نرخ كرايه هاى 
تاكســى افزوده شده اســت و اين در 
حاليســت كه برخى شــهرها از جمله 
تهران در اين خصوص سرشــكن انجام 
داده و كرايه نفر حذف شده را بين ساير 

مصرف كنندگان تقسيم كرده است.

كريمى بيان كرد: بــا رايزنى هاى انجام 
شــده با مجموعه فرماندارى تصميم بر 
تاكسى  كرايه  نرخ  افزايش 10درصدى 
براى جبران صندلى حذف شده خودرو 
شــديم كه اين مبلغ در صورت مقايسه 
با سرشــكن در طول مــاه به مبلغ يك 
ميليون تومان به ضرر تاكسى داران شده 

است.

وى با بيان اينكه براســاس تصميمات 
انجام شده براى كاهش فشار اقتصادى 
و رعايــت حــال مــردم 10درصد به 
نرخ كرايه تاكســى براى فاصله گذارى 
اجتماعــى افزايش يافته اســت، گفت: 
با محاســبه افزايش نــرخ 30درصدى 
كرايه تاكسى در ســال جارى به همراه 
10درصــد نــرخ فاصله گــذارى  در 

مجموعه 40درصد بــه نرخ كرايه هاى 
تاكسى اضافه شده است.

ــا  ــافران ب ــى مس ــه جابه جاي ــى ب كريم
تاريــك شــدن هــوا و تغييــر نــرخ كرايــه 
اشــاره كــرد و افــزود: در زمســتان از 
ســاعت 9شــب و در تابســتان از ســاعت 
ــه تاكســى  ــرخ كراي ــد ن ــه بع 10شــب ب
ــد  ــافران 50درص ــى مس ــراى جابه جاي ب
بــه نــرخ كرايــه اضافــه مى شــود و 
ــى داران  ــط تاكس ــر توس ــن ام ــام اي انج
ــل تاكســيرانى  تخلــف نيســت. مديرعام
همــدان بــه حــذف خودروهاى فرســوده 
ــت:  ــرد و گف ــاره ك ــهر اش ــطح ش در س
ــوده  ــزار و 100 خــودرو تاكســى فرس ه
داشــتيم كــه  از ايــن تعــداد 250خــودرو 

ــل شــده اســت. ــه احســن تبدي ب
وى افــزود: ايران خودرو و ســايپا در 
ايــن زمينه به خوبى همكارى نكرده اند 
كه اميدواريم در آينــده نزديك تعداد 
تبديل تاكسى هاى فرسوده و قديمى به 

تاكسى هاى جديد افزايش يابد.
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تقاضاى تجديدنظر اساسى 
در قانون انتخابات 

 1- انتخابــات 28 خرداد مــاه و نتايج 
آشكار و پنهان آن اين روزها موضوع تفكر 
و دغدغه بســيارى از صاحبنظران و فعاالن 
سياسى ايران شده است. نگاه برخى در اين 

ميان به قانون انتخابات و نواقص آن...

 2021 ژوئـــن    27   1442 ذى القعـــده   16   1400 تيرمـــاه   6 يكشـــنبه  
ــان  ــا   5000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4070  12 صفحــــــــــ ــال هفدهـــم  شـ سـ
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مشاوران امالك 
غيرمجاز 
عامل آشفتگى 
مسكن

موجودپژوهى 
اصلى ترين 
دغدغه  
مابعدالطبيعه 
ابن سينا

سراب فارسبان 
در ميدان 
بى برنامگى ها 
جان مى دهد
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پس از گذشت 5 سال، حكم برائت محيط  بان همدانى صادر شد
5

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com زن# من _ ماسك _ مى زنم

تبريك و تقدير
 جنـاب آقــاي

دكتر بهمنى فتاح
رياست محترم مركز توسعه حل اختالف استان همدان

جناب آقاى 

دكتر ميـرزايى 
 رياست محترم دادگسترى شهرستان اسدآباد

جناب آقاى 

شيـرزادى
 دادستان محترم دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اسدآباد 

شراره عظيمى- مديرعامل موسسه حقوقى 
و داورى آواى عدالت گستر انديشه سازان

 

دك

ضمــن گراميداشــت يــاد و خاطــره شــهداى هفتــم تيــر، هفتــه قــوه 
ــرض  ــت ع ــك و تهني ــرم تبري ــكاران محت ــما و هم ــه ش ــه را ب قضائي
ــرارى عــدل  نمــوده و از تــالش هــا و خدمــات شايســته شــما در برق

و قســط تقديــر و تشــكر مــى نمايــم.

مديرعامل تاكسيرانى همدان:
افزايش 10درصدى نرخ كرايه تاكسى به ضرر تاكسى داران است

شهردار همدان خبر دادشهردار همدان خبر داد

احداثاحداث2323 زمين ورزشى توسط شهردارى  زمين ورزشى توسط شهردارى 
    ■■ نقش شهرداري ها در توسعه فضاهاي ورزشي بى بديل است نقش شهرداري ها در توسعه فضاهاي ورزشي بى بديل است

رئيس نظارت بر انتخابات استان مى گويد« مستندات نداريم» و بزودى اعالم مى كنيم

تأييد انتخابات همدان با اما و اگر
■ در بازشمارى آرا، منتخبان 3 شهر استان تغيير كرد و تخلفات تويسركان محرز است
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استاندار:

هزار ميليارد صرف پروژه 
تصفيه خانه فاضالب همدان

 شده است

استان به داليل مختلف در حال تغيير رنگ است

فراموشى تمام پروتكل ها

شت
ددا

رفاه مردم و رونق توليد يا
اولويت دولت سيزدهم باشد 
 قشــر كارگــرى و بازاريان متوســط به 
پاييــن از رفاه اقتصادى و عمده مردم از رفاه 

اجتماعى كه حق شهروندى شان است ...
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خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

بهتريــن راهــكار براى 
پيشــگيرى و اجتناب ار 
را  كرونا  عادى انــگارى 
اطالع رســانى مستمر به 
با  و  مختلف  شــيوه هاى 
ظرفيت  از  بهره گيــرى 
رسانه ها و فضاى مجازى 
اين رويكرد  با  تا  دانست 
بتوان ايــن موضوع را در 

ذهن مردم نهادينه كرد

تقاضاى تجديدنظر اساسى 
در قانون انتخابات 

 1- انتخابــات 28 خرداد ماه و نتايج آشــكار و پنهان آن اين روزها 
موضوع تفكر و دغدغه بســيارى از صاحبنظران و فعاالن سياسى ايران 

شده است.
نگاه برخى در اين ميان به قانون انتخابات و نواقص آن، به عنوان عامل 

اصلى شكل گرفتن بسيارى از نتايج است.
2- مصطفى پورمحمــدى كه اين روزها به عنــوان دبير عالى جامعه 
روحانيت مبارز فعاليت سياســى دارد، چهره شناخته شده اى در فضاى 
سياســى ايران اســت كه معاونت وزير اطالعات، وزير كشــور، وزير 
دادگســترى و رئيس سازمان بازرســى از جمله مسئوليت هاى وى در 

دوران خدمت بوده است.
حاال او با چنين سابقه اى خواستار تجديدنظر اساسى در قانون انتخابات 

شده است.
3- پورمحمدى در مراســم تجليل از فعاالن و كميته ها و كارگروه هاى 
ســتاد مركزى انتخاباتى شوراى وحدت با انتقاد از معيوب بودن ساز و 
كار انتخاباتى در كشور گفته است: «فرايندها، رويه ها و عمليات ميدان 
انتخابات ما شاهد كاستى هاى بسيارى است. ما در مورد قانون انتخابات 
بايد تجديدنظر اساســى كنيم و به اين موضوع باور داريم كه با قانون 
انتخابات موجود نمى توان موجب ارتقاى فضاى سياسى عمومى شد و 
اين رهاشدگى در فرايندها و سازوكارهاى انتخاباتى ضمن اينكه هزينه 
فعاليت سياسى  ما را بسيار باال مى برد هيچگونه انسجام و پيوستگى هم 
ندارد. ما معتقديم مى توان به يك مدل بومى درخصوص نظام انتخاباتى 
رسيد و ما در شوراى وحدت با همين دغدغه به ميدان آمديم تا بتوانيم 
به يك مدل بومى تشكل يافته با ســازوكارهاى مشخص و سازگار با 

ارزش هاى نظام و انقالب برسيم. »
4- پورمحمدى درباره مشاركت در انتخابات نيز تحليل قابل تأملى ارائه 
داده و گفته اســت:«از بعد خارجى خيلى تالش شد تا با تحريم افكنى، 
ايجــاد يأس و ترديد، مشــاركت مردم كاهش يابد و متأســفانه داليل 
گوناگــون داخلى ديگرى چون كرونا و نارضايتى بخش هايى از جامعه 
موجب شــد ما شاهد كاهش نسبى ميزان مشــاركت در اين انتخابات 
باشيم كه نبايد از بررسى ابعاد اين مسأله و داليل داخلى و محرك هاى 

خارجى آن غافل بود.»
دبير عالى جامعه روحانيت مبارز بيان كرده؛ «آمار نشان مى دهد اميدوارى 
هنوز در طبقات پايين باالتر اســت، متأسفانه در كالنشهرها و جوامع 
نخبگانى ما شــاهد ميزان اميد كمترى هستيم، ولى وقتى به استان هاى 
محروم و آمار مشاركت آنها مراجعه مى كنيم، مى بينيم نرخ مشاركت در 
آنها باالتر است البته فراموش نمى كنيم كه به هر حال ميزان مشاركت ما 
در اين دوره نسبت به ادوار قبلى انتخابات پايين تر بود و بايد زمينه هاى 

اين كاهش مشاركت را بررسى كرد.»
5- تحليل پورمحمدى درباره داليل داخلى و خارجى نرخ مشــاركت 
در اين دوره از انتخابات و مقايسه اميد در كالنشهرها و مناطق محروم 
هرچند واقعى است اما كامل نيست و عوامل ديگر را پوشش نمى دهد.

البته وى به بررسى دقيق اين موضوع تأكيد دارد، اما بايد توجه داشت كه 
نااميدى به دليل بى اعتمادى و كاهش سرمايه هاى اجتماعى رخ داده است 
و  فضاى سياسى در آن نقش تعيين كننده نداشته، بلكه بيمارى جامعه به 

حوزه سياست منتقل شده است.
6- انتقال بيمارى و معضالت از حوزه جامعه به حوزه سياست از اين جهت  
اهميت دارد كه اگر در اين حوزه فكرى براى آن نشــود اين درد به حوزه 

امنيت منتقل خواهد شد و درمان آن بسيار پرهزينه و دردآور خواهد بود.
از اين جهت اســت كه بســيارى از صاحبنظران و دغدغه مندان بر اين 
باورند كه نبايد گذاشت مسائل حوزه اجتماعى و سياسى به حوزه امنيت 
منتقل و معضل امنيتى شود، بلكه بايد در زمان مناسب، مسائل حل شود.

7- مصطفــى پورمحمدى پيش از اين نيز در اظهارنظرى متفاوت پس 
از فرمــان جبران مقام معظم رهبرى در جريــان ردصالحيت ها، گفته 
بــود: «آنچه در فراز كالم آخر حضرت آيت ا... خامنه اى بيان شــد، غم 
نهفته ساليان بود كه در جريان رد و تأييد صالحيت ها، به بسيارى ظلم 
شده است. بررسى ها بر اســاس گزارش هاى نادرست، ناقص و بعضًا 
يــك طرفه و بدون امكان دفاِع صاحبان حق اســت. صادقانه مى گويم 
اين سازوكار رســيدگى ها، جفايى به مراتب سهمگين تر در حق نظام 

جمهورى اسالمى بوده و هست.»
 ايــن اظهارنظر در كنار نظرات وى درباره نياز اساســى به تجديدنظر 
در قانون انتخابات، نظراتى اســت كه فردى شناخته شده به دلسوزى و 
شناخت منافع ملى و امنيت ملى مطرح كرده است و به همين دليل انتظار 
مى رود، مجلس اصولگرا و دولت مستقل سيزدهم به اين نظرات توجه 

جدى داشته باشند.

455 دانش آموز همدانى 
در جشنواره خوارزمى شركت كردند

 معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش استان همدان از برگزارى 
مرحله استانى جشنواره نوجوان خوارزمى با شركت 455 دانش آموز از 

مناطق 19گانه آموزشى خبر داد.
نعمت ا... بحيرايى در گفت وگو با ايرنا، گفت: مرحله اســتانى هفتمين 
دوره جشــنواره نوجوان خوارزمى دوره اول متوسطه از 31 خرداد ماه 
تا ســوم تير ماه با حضور دانش آموزان منتخب دختر و پسر دوره اول 

متوسطه مناطق 19گانه آموزشى استان به صورت مجازى برگزار شد.
وى افــزود: در اين جشــنواره دانش آموزان در 7محــور زبا ن و ادبيات 
فارسى، پژوهش، فعاليت هاى آزمايشگاهى، دست سازه، زبان انگليسى، 

هنر و بازارچه كار و فناورى به رقابت پرداختند.
بحيرايى با اشــاره به اينكه اين جشــنواره از مهر مــاه 1399 در همه 
مدارس دوره  اول متوسطه استان و با شركت 85هزار نفر رشته آغاز شد 
گفت: رتبه هاى نخســت تا سوم در هر محور اين جشنواره، معرفى و 
دانش آموزان داراى رتبه نخست هر محور نيز به مرحله كشورى راه پيدا 
مى كنند. وى گفت: جشنواره خوارزمى با هدف تلفيق نگرش، مهارت و 
كيفيت بخشى آموزشى و تنوع بخشى به محيط هاى يادگيرى هرساله در 

4 سطح مدرسه، منطقه، استان و كشور برگزار مى شود.

ساخت بيمارستان اكباتان همدان شتاب گرفت
 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى از ساخت بيمارستان اكباتان همدان با 200ميليارد تومان اعتبار خبر داد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران، حميدرضا حاجى بابايى، گفت: با پيگيرى هاى انجام شده پيشرفت فيزيكى عمليات ساخت مركز آموزشى درمانى 
اكباتان شهر همدان شتاب خوبى گرفته است و هم اكنون 300نفر در عمليات ساخت وساز اين بيمارستان مشغول به كار هستند.

وى با بيان اينكه تا 4 ماه آينده اين طرح به بهره بردارى مى رســد، افزود: اين مركز آخرين مدل از بيمارســتان هاى در حال ساخت است كه بخش 
بزرگى از نياز هاى درمانى استان را برطرف مى كند. نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى با تأكيد بر اينكه ايجاد زيرساخت هاى 
درمانى و تأمين تجهيزات پزشكى موردنياز جزو اولويت هاى اجرايى قرار دارد، گفت: ساخت بيمارستان اكباتان طرح ملى است و توجه جدى به 
سرعت بخشيدن در عمليات اجرايى و تكميل آن  را داريم. حاجى بابايى بيان كرد: استان همدان در تأمين نياز هاى پزشكى و درمانى روند رو به 

رشدى را طى مى كند به طورى كه به استان هاى همجوار نيز خدمات رسانى مى كند.
وى گفت: تا چند ماه آينده با اتمام اين طرح330 تخت بيمارستانى به ظرفيت درمانى استان همدان اضافه مى شود.

عقب نشينى هواى گرم در همدان
 كارشناس مركز پيش بينى اداره كل هواشناسى استان همدان از كاهش يك تا 2درجه اى گرماى هوا در اين هفته خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدحسن باقرى شكيب گفت: طبق آخرين نقشه هاى هواشناسى و اطالعات ماهواره اى، 
دماى هوا تا روز گذشته به 40درجه رسيد، اما در اين هفته، دماى هوا يك تا 2 درجه اى كاهش مى يابد.

وى با اشــاره به اينكه پديده مهمى در هفته جارى پيش بينى نمى شــود، افزود: آسمان استان در برخى از ساعات ابرى و نيمه 
ابرى خواهد بود و همچنين از فردا غبار رقيق برخى از مناطق استان را فرا مى گيرد.

باقرى شــكيب گفت: از روز دوشنبه آســمان استان در برخى از ساعات ابرناك مى شود و تا پايان هفته پديده مهمى نخواهيم 
داشت. كارشناس مركز پيش بينى اداره كل هواشناسى استان همدان با بيان اينكه كاهش دماى هوا محسوس نخواهد بود، بيان 
كرد: در روز گذشته اسدآباد و نهاوند با 38 درجه گرمترين و شب گذشته بهار با 10 درجه سانتيگراد خنك ترين نقاط استان 

را به خود اختصاص داده اند.

كمبود فضاى نگهدارى بيماران روانى 
در مراكز بهزيستى

 معاون توانبخشــى بهزيستى اســتان همدان از كمبود فضاى 
نگهدارى بيماران روانى در مراكز بهزيستى خبر داد.

سياوش رهبر در گفت وگو با فارس، از رشد 50درصدى شهريه 
مراكز شــبانه روزى و روزانه بهزيستى در استان خبر داد و گفت: 
برخى از خانواده هــا بيماران خود را در منزل نگهدارى مى كنند، 
اما زير پوشــش بهزيستى هستند كه مستمرى پرداختى به آنها از 

سال 92 تاكنون حدود 20درصد رشد داشته است.
وى بيان كرد: امســال مســتمرى هر نفر در بهزيســتى در حوزه 
معلوالن به اين شــكل است كه به تك نفره ها 350 هزار، 2 نفره 
500 هــزار تومان، 3 نفره 700 هــزار تومان، 4 نفره 900 هزار و 

باالى 4 نفر يك ميليون و 100 هزار تومان پرداخت مى شود.
معاون توانبخشــى بهزيستى اســتان همدان با بيان اينكه 31هزار 
نفر زير پوشــش بهزيستى هســتند گفت: اين افراد در 14مركز 
شبانه روزى، 20 مركز روزانه، 13مركز توانبخشى مبتنى بر جامعه، 
5 مركــز ويزيت در منزل و 6مركز مراقبــت در منزل نگهدارى 

مى شوند.
وى بــا بيان اينكه از نيمه دوم ســال 99 براى نخســتين بار حق 
پرستارى خانوارهايى كه حق پرســتارى خانواده محور دريافت 
مى كنند از مراكز شــبانه روزى پيشــى گرفته اســت افزود: سال 
گذشــته حق پرســتارى 600 هزار تومان بود كه امسال به 900
هزار تومان افزايش يافته كه موجب شــده خانواده ها از اين طرح 

استقبال كنند.
رهبر با اشــاره به راه اندازى مراكزى با عنوان خانه كوچك براى 
بيماران روانى بيان كرد: در حال حاضر يك خانه كوچك معلولين 
ذهنى ســالمندان و بيماران روانى داريم كه هر خانه براى 10نفر 

ظرفيت دارد و يارانه هر نفر 3 ميليون تومان است.
وى بــا بيان اينكه در شــهرهاى مختلــف 8 مركز خانه كوچك 
راه اندازى مى شــود گفت: متاســفانه به دليل اينكه آمار پذيرش 
بيماران روانى و ســالمندان باال رفته اســت، جــا نداريم، مجوز 
30نفره براى همدان صادر شــده و در 2 تا 3 ماه آينده اين مراكز 

راه اندازى مى شود.
معاون توانبخشى بهزيستى استان همدان با تأكيد بر اينكه معاونت 
توانبخشى هر سال 2 بار ارزشيابى مى شود بيان كرد: در ارزشيابى 
صــورت گرفته، در 6 ماه دوم ســال 99 همــدان از 20 به رتبه 
14رســيده كه اميدواريم در 6 ماه اول ســال 1400 جزو 10رتبه 

برتر قرار بگيريم.
وى مهمترين مشــكل بهزيســتى را عالوه بر معيشت، مشكالت 
درمانى و وديعه مســكن دانســت و گفت: در اين زمينه اعتبار 
محدودى داريم، اما با توجه به اينكه مشكل اصلى مددجويان ما 
كمك هزينه درمان و مسكن است اميدواريم گروه هاى خيريه به 

اين مشكل ما برسند.
رهبــر با تأكيد بر اينكه بايد مؤسســه خيرين درمان و مســكن 
مددجويان ســاخته شــود افزود: در حال حاضر با توجه به اينكه 
بيماران زخم بســتر نيازمند كمك هزينه وسايل بهداشتى هستند 

و اهداى ما كفايت نمى كند، وجود اين خيريه ها ضرورى است.
وى با تأكيد بر اينكه با وجود چند برابرى شدن مستمرى ها، تورم 
سبقت گرفته و اين پول ها دردى را دوا نمى كند گفت: اميدواريم 

خيرين دست ما را در يارى به بيماران نيازمند بگيرند.

-1 مردم استان تغيير مديركل هواشناسى را تبديل به طنز كرده اند. گويا 
اين تغيير از نگاه طنز مردم به دليل گرماى هوا و ناتوانى هواشناسى در 
تغيير دماى هوا بوده است! گفتنى است نگاه طنز به رويدادهاى جدى 

از ويژگى هاى مردم ايران است.
2- احتمال اســتفاده استان از اختيار تغيير ساعت كار ادارات افزايش 
يافته اســت. گويا اين تغيير براى كاهــش مصرف برق انجام خواهد 
شد. گفتنى است در چند استان همجوار از سوى استاندار ساعت كار 
ادارات از 6ونيــم صبح تــا 13و 30 دقيقه و تعطيلى قبل از زمان گرم 

شدن هوا تعيين شده است.
3 -  همدان در واكسيناســيون كرونا رتبه اى كســب نكرده اســت. 
گويا اســتان زنجان كه شــرايط مشابهى با اســتان همدان در مقابله 
با كرونا دارد، رتبه ســوم را كســب كرده است. گفتنى است در اين 
شــرايط حضور خودرو با پالك هاى غير بومى نيز در استان افزايش 

يافته است.
3- برخى داوطلبان خواســتار آمار تفكيكى صندوق هاى رأى شوراى 
شــهر همدان براى بررسى و اعتراض شده اند. گويا اين درخواست ها 
به جاى ارائه كتبى به فرماندارى در  فضاى مجازى مطرح شده است. 
گفتنى اســت در قانــون انتخابات چگونگى اعتــراض و پيگيرى آن 

مشخص شده است..
4- تأخير در واكسيناســيون نوزادان به دليل ترس از كرونا از ســوى 
والدين موجب افزايش بيمارى سرخك در كشور شده است. گويا اين 
در شرايطى است كه خطر شيوع سرخك  به دليل وجود هميشگى آن 
در افغانســتان و پاكستان كشور را همواره تهديد مى كند. گفتنى است 
سرعت شيوع سرخك در صورت مراقب نبودن 10برابر كرونا است.

5- احياى اصالح طلبان در سپهر سياسى ايران پس از انتخابات اخير به 
دغدغه اصولگرايان تبديل شده است! گويا اظهارنظر و ارائه طرح  در 
اين زمينه از سوى اصولگرايان افزايش يافته است. گفتنى است تاكنون 
حسن عباسى و عبدا... گنجى، مديرمسئول روزنامه جوان از لزوم ايده 

"احياى" جناح چپ در ايران سخن گفته اند.

 بيمارى كوويد 19 هنوز به طور كامل مهار 
نشــده، بنابراين نبايد حساسيت مردم و جامعه 
نســبت به اين بيمارى و رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى كاهش پيدا كرده و كمرنگ شود.
با اينكه روند گسترش ويروس كرونا در همدان 
تحت كنترل اســت و 4شهرســتان اســدآباد، 
كبودراهنگ، تويســركان و فامنين در وضعيت 
زرد كرونايى و 6 شهرستان مابقى در وضعيت 
نارنجى قرار دارند، با توجه به ماهيت شكننده 
ويروس كرونا و وضعيتى كه در شرق و جنوب 
كشور شاهديم بايد در گام نخست حساسيت 
جامعه را نســبت بــه رعايــت پروتكل هاى 

بهداشتى حفظ كرد و افزايش داد.
استاندار همدان در ستاد استانى مقابله با كرونا 
بهترين راهكار براى پيشــگيرى و اجتناب ار 
عادى انگارى كرونا را اطالع رســانى مستمر به 
شــيوه هاى مختلف و با بهره گيرى از ظرفيت 
رســانه ها و فضاى مجازى دانســت تا با اين 
رويكــرد بتوان اين موضــوع را در ذهن مردم 

نهادينه كرد.
سعيد شاهرخى خواســتار تشكيل كميته هاى 
ســتاد كرونا با هدف تأكيد بــر جلوگيرى از 
عادى انگارى كرونا شــد و افزود: كميته امنيتى 
و اجتماعى ستاد كرونا به عنوان نماينده قرارگاه 
عملياتى كرونا تكليف مهم و ســنگينى را در 

اين باره بر عهده دارد.
وى گفت: ابالغ مصوبات ســتاد ملى و استانى 
مقابله با ويروس كرونا به دستگاه ها به تنهايى 
كافى نيست، بلكه بايد روند اجراى پروتكل ها 
و مصوبات اين ستاد يا ميزان اجراى آن به دقت 

بررسى و ارزيابى شود.
اســتاندار همدان بيان كرد: پس از تطبيق ميزان 
اجراى مصوبات در صورت مشاهده كم كارى 
در يــك مجموعه، ابتدا موضــوع را از طريق 
تماس تلفنى براى پيگيرى سريع بايد به مدير 
مجموعه اطالع داد ســپس به صورت مكتوب 

نامه نگارى الزم نيز صورت بگيرد.
شــاهرخى گفت: انتقادهايــى مبنى بر رعايت 
نشدن پروتكل هاى بهداشتى در تاالرها مطرح 
اســت كه خواســتار تشــديد نظارت از اين 
مجموعه هــا و برخورد جدى در صورت بروز 
تخلف هســتيم، زيرا در زمينه حفظ سالمت 

مردم با كسى تعارف نداريم.
وى از رئيس دانشــگاه علوم پزشكى خواست 
گشــت ها را نســبت به تاالرها و ديگر اماكن 
فعال تر از قبــل كند، زيرا افزايش نظارت ها در 
باال بردن حساســيت مردم و پيشگيرى از بروز 

تخلف بهداشتى مؤثر است.
اســتاندار همدان گفت: اكتفا كردن به وضعيت 
موجود درباره رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 
كافى نيســت، بلكه بايد بــا هماهنگى اماكن 
برخــورد الزم صــورت گرفتــه و در زمينه 
دســتگاه هاى ادارى به مدير مربوطه تذكر داده 

شود.
شاهرخى افزود: مشاهده عينى و گزارش هاى 
مكتوب مؤيد توجه به شــيوه نامه بهداشــتى 
در جريــان برگزارى انتخابــات 28خرداد ماه 

سال جارى است.
وى گفت: تجهيز شــعب اخــذ رأى به مواد 
ضدعفونى و ماســك توســط كميته پشتيبانى 
ســتاد كرونا و توجه نيروهاى مستقر در شعب 
به پروتكل هاى بهداشــتى موجب شكل گيرى 
حساســيت الزم نسبت به اين موضوع و حتى 
رعايت مراجعه كنندگان به شعب اخذ رأى شد.

   120هزار ُدز واكسن كرونا در استان 
همدان تزريق شده است

در همين راســتا رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
استان همدان گفت: 120هزار و 246 ُدز واكسن 
كرونا تاكنون براساس اولويت هاى اعالم شده 
ســتاد ملى به افراد واجد شــرايط تزريق شده 

است.
رشــيد حيدرى مقدم، افزود: برهمين اســاس 
تاكنون 91 هــزار و 615 نفر ُدز اول و 25هزار 
و 631نفر نيز ُدز دوم واكسن كرونا را در استان 
دريافــت كرده انــد كه با احتســاب 3هزار ُدز 
واكسن ايرانى پاستور در مجموع افراد واكسينه 
شده در برابر كروناى استان به بيش از 120هزار 

نفر مى رسند.
وى افزود: شمار افراد باالى 70 سال در استان 
همدان 62هزار نفر اســت كه 59هزار و 776 

نفر از ايــن جمعت ُدز اول 
دريافت  را  كرونا  واكســن 
كرده انــد و جمعــى از اين 
تعــداد نيز بــراى دريافت 
نســبت به دريافت ُدز دوم 

واكسن كرونا اقدام كردند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
استان همدان گفت: با توجه 
بخشى  شــدن  واكسينه  به 
زيــادى از افــراد باالى 70 
سال در صورت بروز طغيان 
جديد،  بحران  و  همه گيرى 
آمــار مرگ ومير تا حد قابل 

توجهى كاهش مى يابد.
ابــراز  بــا  حيدرى مقــدم 
تكميل  به  نسبت  اميدوارى 

تزريق ُدز دوم واكســن كرونا براى افراد باالى 
70سال در اســتان، افزود: با وجود وارد كردن 
واكســن موردنياز، اما ميزان واكسن هاى وارد 

شده نسبت به نياز فعلى كشور، كم است.
وى بيــان كرد: بــا توجه به كمبود واكســن 
«سينوفارم» در فاز دوم، پس از دريافت محموله 
واكسن برخى از افراد بدون برنامه براى تزريق 
اين واكسن به مراكز بهداشتى مراجعه كردند كه 

اين تراكم جمعيتى به مرور كاهش يافت.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى اســتان همدان 
درباره رنگ بندى جديد شهرســتان هاى استان 
ويروس  همه گيــرى  وضعيــت  درخصوص 
كرونا، گفت: براســاس جديدترين آمار اعالم 
شده از ســوى وزارت بهداشت، 4 شهرستان 

كبودراهنگ، فامنين، تويســركان و اسدآباد در 
وضعيت زرد و مابقى شهرســتان هاى اســتان 
همدان(6 شهرستان) در وضعيت نارنجى قرار 

دارند.
حيدرى مقــدم افزود: با اين وجــود هم اينك 
نگران شــكل گيرى موج پنجم شــيوع كرونا 
هســتيم همانگونه كه در برخى از استان هاى 
شــرقى و جنوبى كشــور بروز ايــن موج را 

شاهديم.
وى بر رعايت دقيق مصوبه استفاده از 30درصد 
ظرفيــت تاالرها و مراكز پذيرايى و غذاخورى 
استان تأكيد كرد و گفت: در حال حاضر عامل 
66درصد شــيوع ويــروس كرونا در اســتان 
همدان حضور در دورهمى و تماس هاى درون 
خانوادگى و 31درصد شركت در اجتماعات و 

3درصد نيز ساير موارد است.
معاون عمليــات فرماندهى 
انتظامى اســتان همدان نيز 
در اين جلســه بيان كرد: در 
راستاى اجراى پروتكل هاى 
هفته  يــك  در  بهداشــتى 
گذشــته هزار و 70 دستگاه 
نقض  علــت  به  خــودرو 
ساعت  شبانه(از  محدوديت 
22 تا 3بامداد) اعمال قانون 
تردد  افزايــش  كه  شــدند 
خودروها در اين ســاعات 
بودن  بى تأثير  نشــان دهنده 

اعمال قانون پليس است.
افزود:  سعيدزاده  حميدرضا 
همچنين 292خودرو جريمه 
500هــزار تومانى شــده و 
رانندگان 370دســتگاه خودرو نيز با توجه به 

تذكر پليس، بازگشت داده شدند.
وى گفــت: بازرســى و سركشــى به صنوف 
همچنان ادامه دارد و 645 تذكر در هفته گذشته 
به صنوف متخلف استان داده شده، ضمن اينكه 
روزانه 80 مورد بازديد از صنوف انجام شــده 

است.
جانشين فرمانده سپاه انصارالحسين(ع) استان 
همدان نيــز در ادامه جلســه افــزود: 3هزار 
نيروى بســيجى بــراى برگــزارى انتخابات 
و انجــام مأموريت هــاى محولــه در اختيار 
فرماندهــى انتظامى اســتان قــرار گرفت كه 
عالوه بر مأموريت اصلى درخصوص رعايت 
پروتكل هاى بهداشــتى در شعب اخذ رأى نيز 

مشاركت داشتند.
مهدى فرجــى افزود: با توجه به افزايش موارد 
برگزارى مجالس عروسى در تاالرها و باغ هاى 
حاشيه شــهر، نظارت دقيق و مستمر بر روند 
اجراى مصوبات ســتاد ملى كرونــا و اجراى 
پروتكل هاى بهداشتى براى پيشگيرى از شيوع 
ويروس در اين مراكز بسيار جدى و ضرورى 

است.
وى همچنين خواســتار جلوگيــرى از ورود 
خودروهــاى غيربومى به اســتان براســاس 
مصوبات ستاد ملى كرونا شد و گفت: همچنان 
شــاهد حضور خودروهايى با پالك غيربومى 
بخصوص خوزســتان در سطح مراكز تفريحى 

و توريستى استان هستيم.
فرجى با اشاره به بازگشايى مجموعه تفريحى 
غارعليصدر پس از چنــد ماه تعطيلى به دليل 
شيوع ويروس كرونا، بيان كرد: بازديدهاى انجام 
شــده از اين محل نشــان دهنده رعايت دقيق 
پروتكل هاى بهداشــتى و نظارت دقيق متوليان 
دســتورالعمل هاى  اجراى  براى  مجموعه  اين 

ابالغى است.
 وضعيت همدان در كرونا شكننده شد
در همين راســتا فرماندار همدان با بيان اينكه 
وضعيت همدان در كرونا جدى گرفته نمى شود 
گفت: با توجه به رعايت نكردن موارد بهداشتى 

همدان، وضعيت به سمت قرمز شدن مى رود.
محمدعلــى محمدى در گفت وگــو با فارس، 
دربــاره وضعيت كرونا در همــدان بيان كرد: 
متاســفانه با توجــه به رعايت نكــردن موارد 
بهداشــتى همدان، وضعيت همدان به سمت 

قرمز شدن مى رود.
وى با بيان اينكه ســتاد اســتانى كرونا در اين 
محدوديت هايى  اعمال  چگونگى  و  خصوص 
در شهرستان همدان تصميم گيرى مى كند گفت: 
بايد مردم هر لحظه اين بيمارى را جدى بگيرند.

فرماندار شهرســتان همــدان  بيــان كرد: در 
حال حاضــر شــاهد اين موضوع هســتيم كه 
بسيارى از افراد ماســك را كنار گذاشته و در 
دورهمى ها شركت مى كنند و فاصله اجتماعى 
را رعايت نمى كنند كه همين اتفاق در افزايش 

ابتاليان به كرونا اثرگذار است.
وى با اشــاره به اينكه نبايــد بذاريم وضعيت 
همدان به روزهاى قرمز برگردد گفت: با توجه 
به واكسينه شــدن تعدادى از افراد و همچنين 
افزايش آگاهى از خطرات ابتال به كرونا بايد به 

رعايت موارد بهداشتى بيشتر توجه شود.

 بنابر اعالم سرپرست اوقاف و امور خيريه 
شهرستان همدان با توجه به استفتائات گرفته 
شده قبر هاى باغ بهشت همدان پيش فروش 

نمى شود.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
حجت االســالم ســيد حســن رضوى، از  
ســاخت 10هزار قبر 2طبقه در مرحله دوم 
باغ بهشــت همدان خبــر داد و گفت: هيچ 

قبرى در همدان پيش فروش نمى شود.
وى بــا بيان اينكه ظرفيت  مرحله نخســت 
موقوفه باغ بهشــت همــدان تقريبًا به پايان 
رسيده اســت، افزود: از زمان ساخت بخش 
نخســت موقوفه باغ بهشــت همــدان در 
مساحت 107متر، بيش از 90هزار نفر در آن 

دفن شــده اند كه بر اين اساس ظرفيت اين 
قسمت به اتمام رسيده است.

رضوى بيان كرد: با توجه به تكميل ظرفيت 
قسمت نخست آرامستان باغ بهشت همدان، 

تعداد 10هزار قبر 2طبقه در مرحله دوم اين 
مكان ساخته شده است.

وى گفت: مسئوالن استانى و شهرستانى بايد 
توجه داشــته باشــند كه ظرفيت بخش دوم 
آرامستان باغ بهشــت همدان در زمينه دفن 
اموات تا 15سال آينده نيز به اتمام مى رسد، 
بنابراين بايد مكان يابى آرامســتان ديگرى را 

هدف قرار دهند.
سرپرســت اوقاف و امور خيريه شهرستان 
همدان همچنين بيان كرد: طبق اســتفتائات 
گرفته شــده و بــا توجه بــه موقوفه بودن 
زمين آرامستان باغ بهشت همدان، در بخش 
دوم در ايــن مكان هيچ قبــرى پيش فروش 

نمى شود.

استان به داليل مختلف در حال تغيير رنگ است

فراموشى تمام پروتكل ها

توقف پيش فروش قبر در همدان
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رونق داروسازى در تويسركان
عالج بيكارى و وابستگى

 تويسركان با تكيه بر آمادگى زيرساخت هاى صنعتى در سال هاى 
اخير و احداث 3شــركت داروســازى و با تالش و تكاپوى مسئوالن 
و حمايت هاى دولت توانســته به قطب دارو در غرب كشــور تبديل 
شود و در اشتغال دانش آموختگان و خودكفايى دارويى كشور سهمى 

پررنگ داشته باشد.
همه شــهرت تويسركان به گوى هاى ســبز گردويش نيست كه ثبت 
جهانى شده، بلكه اين شهر كوچك و سرسبز توانسته در عرصه توليد 

دارو هم شهره كشور شود.
چند و چــون احداث تا توليد  صنايع را از رئيس ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همدان جويا شــديم كه آگاه ترين مسئول در 

اين رابطه است.
حميدرضا متيــن گفت: رونق ســاخت دارو در تويســركان افزون 
بر تأمين بخشــى از نيازهاى درمانى داخل كشــور در زمينه اشتغال 

دانش آموختگان رشته هاى مختلف نيز موفق بوده است.
به گفته وى شــركت «تدبير دارو ســالمت» با اخذ مجوز از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت استان همدان و سازمان غذا و دارو در شهرك 
صنعتى فرسفج در زمينى به مساحت 10هزار متر مربع احداث شد و 
تنها كلينيك تخصصى توليدكننده انــواع پلت هاى دارويى، مكمل و 

گياهى است.
متين بيان كرد: اين شــركت شــامل دپارتمان هــاى مختلف توليد، 
آزمايشگاه كنترل كيفيت آزمايشــگاه ميكروبى، فنى مهندسى، انبارها 
و واحد HSE اســت و در ســال 1394 به عضويت شــركت هاى 
دانش بنيان و در ســال 1396 به سنديكاى مواداوليه دارويى پيوست و 

اكنون اين واحد به ثمر نشسته است.
وى گفــت: اين مجموعه داراى بيش از 220 نفر پرســنل به صورت 
مستقيم اســت كه با راه اندازى خطوط جديد، ظرفيت جذب نيروى 

بيشتر را خواهد داشت. 
هگمتان داروى غرب سومين كارخانه داروسازى تويسركان است كه 
متيــن به معرفى آن پرداخت و افزود: اين واحد در زمينى با وســعت 
18هزار مترمربع  و با 7هزار و 500متر زيربنا و 2هزار و 500متر اتاق 
پاكســازى( (clean room) احداث و توسط اسحاق جهانگيرى 

معاون اول رئيس جمهورى در بهمن  ماه سال 97 بهره بردارى شد. 
به اعتقاد وى اين كارخانه از بزرگترين واحدهاى صنعتى غرب كشور 
در عرصه توليد داروهاى انســانى به شكل قرص، كپسول، شربت و 
مكمل هاى دارويى اســت كه داراى تأييديه GMP از سازمان غذا و 

داروى ايران است.
مديرعامل شــركت هگمتان داروى غرب گفت: اين شــركت مورد 
بازديد و تأييد شركت هاى خارجى از جمله كشور كانادا، آلمان، هلند 
و ايتاليا جهت توليد و همكارى مشترك در زمينه داروسازى در ايران 
قرار گرفته و در اين شركت از يك سامانه ارزشيابى كامل و استاندارد 
براى نظارت بر كيفيت استفاده و تمامى فرايندها مطابق استانداردهاى 

جهانى اجرا مى شود. 
محسن خدادادى ظرفيت اين واحد صنعتى را توليد ساالنه يك ميليارد 
عدد قرص، 500ميليون عدد كپسول و 50ميليون انواع محلول خوراكى 
و قطره ذكــر كرد و افزود: هم اكنون محصوالت اين شــركت تحت 

ليسانس آلمان و فرانسه در حال توليد است. 
به گفته وى هگمتان دارو توانســته 100نفر را مشــغول به كار كند و 
توليداتش را تا بيرون مرزها هم رونق دهد و با توجه به زيرساخت و 
استانداردهاى جهانى كه رعايت مى كند توانسته به صورت محدود به 

افغانستان و كشورهاى منطقه صادرات داشته باشد.
مفتح بيــان كرد: حمايت هاى دولت از ســرمايه گذاران به ويژه بانك 
صنعت ومعدن در تأمين منابع مالى موجب شد چندين كارخانه توليد 

دارو در اين شهرستان شكل بگيرد.
به گفته وى«فاران شــيمى»، «تدبير دارو» و «هگمتان دارو» از صنايع 
خوش نام استان همدان هستند كه در خودكفايى كشور در زمينه دارو 

نقش اساسى دارند. 
نماينده مردم تويسركان در خانه ملت در گفت وگو با ايرنا، با اشاره به 
آمار اشــتغال صنايع داروسازى بيان كرد: اين منطقه از مناطق محروم 
استان محسوب مى شود، اما رشد شگفت انگيز صنايع دارويى، اين شهر 

را به قطب دارويى كشور تبديل كرده است.
 داروسازان تويسركان به دنبال درمان كرونا

 فرماندار تويسركان نيز از تالش شركت هاى داروسازى اين شهرستان 
براى توليد داروى درمان كرونا اشــاره كرد و گفت: 3شركت دارويى 

تويسركان تمام توان خود را براى توليد اين دارو به كار گرفته اند.
سيد رسول حســينى بيان كرد: پس از نشســت هم انديشى با رئيس 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت، معاون اقتصادى استاندار و معاون 
غذا و داروى علوم پزشــكى همدان، مقرر شد شركت هاى ياد شده با 
به كارگيرى ظرفيت هــاى تخصصى و فنى خود، توليد داروى درمان 

كوويد 19 را در دستور كار قرار دهند.
وى گفــت: هنوز نمى توانيم اعالم كنيم كه داروى درمان قطعى كرونا 
در تويسركان ساخته مى شود، اما به اين سمت و سو حركت مى كنيم 
و اميدواريم نخستين داروى كمك كننده به بهبود سالمت بيماران مبتال 
به كرونا توسط شركت هاى داروسازى تويسركان توليد و روانه بازار 

شود.

201واحد صنفى متخلف به تعزيرات حكومتى معرفى شد
 رزن- خبرنگار همدان پيام: تعداد بازرسى هاى انجام شده در3ماهه سال جارى  3هزار 
و 948 واحد است كه از اين تعداد 201 واحد به علت تخلفات صنفى به شعبه تعزيرات 

حكومتى شهرستان رزن و درگزين  معرفى شدند.
 رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان رزن و درگزين در گفت وگو با همدان 
پيام: به عناوين مهمترين تخلفات گران فروشــى اشاره كرد و گفت: 26مورد عرضه خارج 
از شــبكه و امتناع از عرضه كاال 6 مورد، درج نكردن قيمت 15مورد، كم فروش و تقلب 

24مورد و رعايت نكردن دستورالعمل هاى بهداشتى 128مورد بوده است.
محمد سهيلى افزود: تعداد بازرسى در حوزه آرد و نان 638مورد است كه تعداد تخلفات 

صنفى در همين حوزه 33فقره پرونده تخلف معرفى شده به تعزيرات حكومتى شهرستان  
اســت. وى  گفت: بازرســى در حوزه اصناف نيز در قالب گشت هاى مشترك و دونفره 
انجام مى گيرد كه از تعداد 2هزار و 337مورد بازرســى تعداد 125مورد پرونده متشــكله 
به شــعبه تعزيرات حكومتى شهرستان معرفى و ارسال شده است. سهيلى افزود: 83فقره 
پروانه كســب جديد در 3 ماهه نخست سال جارى از طريق سامانه ايرانيان اصناف صادر 
شده است كه از تعداد 83 فقره واحد به علت رعايت نكردن دستورالعمل هاى بهداشتى و 
نداشتن پروانه كسب پلمب شده اند.وى گفت: تعداد  گزارش ها و شكايات واصله 60مورد 

بوده كه به تمامى گزارش هاى واصله رسيدگى شده است. 
 فعاليت بيش از 4985 واحد صنفى  

سهيلى بيان كرد: ميزان تعهد اشتغال 3 ماهه اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رزن 

و درگزين در 3 ماهه نخســت سال 100درصد  تحقق شده و در سامانه اشتغال رصد نيز 
ثبت شده اســت. وى افزود: انتخابات اتحاديه هاى صنفى با برگزارى انتخابات 2اتحاديه 
در خرداد ماه كامل شــد و با باز شدن سامانه كشــورى برگزارى انتخابات اتاق اصناف، 
در اســرع وقت انتخابات اتاق اصناف درگزين تشــكيل و تمامى فعاليت هاى صنفى اين 

شهرستان از شهرستان رزن به طور كامل جدا مى شود.
سهيلى افزود: اقالم و كاالهاى اساسى به صورت كامل توسط مباشرين 2شهرستان جذب 

و بين گروه هاى هدف توزيع شده است. 
وى گفت: با توجه به سال توليد، پشتيبانى و مانع زدايى هاى موانع و مشكالت اين حوزه 
با مســئولين استانى و شهرستانى جهت رفع موانع كار و توليد به صورت مكتوب ارسال 

شده است.

 گروه شهرستان: ششمين دوره انتخابات شوراى 
اسالمى شهر تويسركان همگام با همه نقاط كشور در 
28 خرداد ماه  سال جارى برگزار شد، اما مثل برخى 
از ادوار گذشته، اين دوره از انتخابات هم به بازار داغ 
حرف و حديث هــا و گمانه زنى هاى مختلف تبديل 
شد. به طورى كه در 2شهرستان نهاوند و تويسركان 

اين زمزمه ها بيشتر به گوش مى رسيد.
در حالى كه براســاس قانون، نتيجــه آراى مردم در 
انتخابات شــوراى اسالمى شــهر تويسركان توسط 
فرماندارى اعالم شد، شكايت هاى متعددى مبنى بر 
صــورت گرفتن تخلفات در انتخابات مطرح شــده 
و اين پرســش را در اذهان عمومــى ايجاد كرده كه 
آيا ممكن اســت نتيجه نهايى انتخابات شوراى شهر 

تويسركان دستخوش تغييراتى شود؟
  با توجه به اينكه رئيس هيأت نظارت استان همدان 
از بررسى دقيق و حتى احتمال بازشمارى آراى برخى 
شــهرها به صورت رندوم خبر داده، حساسيت ها در 
اين زمينــه باال رفته و اشــخاص حقيقى و حقوقى 
به دنبال تصميم گيرى نهايى مســئوالن در اين زمينه 

هستند.
در حالى كه بر اســاس شــواهد و قرائن موجود 
و برخى شــنيده ها و بررســى هاى ميدانى، هيأت 
نظارت انتخابات تويسركان با جديت بررسى دقيق 
تخلفات انتخاباتى ششمين دوره انتخابات شوراى 
اين شــهر را در دســتور كار قرار داده و به نوعى 
معتقد است اين تخلفات در نتيجه نهايى انتخابات 
تأثير داشــته به نظر مى رسد فرماندار تويسركان و 
هيــأت اجرايى انتخابات حداقل تاكنون با اين نظر 

موافق نيستند.
از اعالم نتايج انتخابات دوره ششم شوراهاى اسالمى 
شــهر در نهاوند هم يك هفتــه مى گذرد و اين آغاز 
حواشــى و بحث هايى بود كه از تخلفات انجام شده 

در اين انتخابات خبر مى داد.
 چند نفر از كانديداها نسبت به آراى كسب شده شان 
اعتــراض كرده و شــكايت خود را تحويل ســتاد 

انتخابات شهرستان نهاوند دادند.
اگرچه همــان ابتدا متوليان امر از در دســت نبودن 

مســتندات الزم كه اغلب كانديداهــا مدعى رخداد 
آن بودند، مى گفتند، اما مــردم هم اين روزها از اين 
تخلفات مى گويند و گويا پرونده  انتخابات(شوراى 
شهر ششم) هنوز براى  اغلب كانديداها و حاميان آنها 
و البته مردم شهر نهاوند، بسته نشده است  و همچنان 

مورد اصلى بحث قرار دارد.
فرماندار تويسركان در گفت وگو با همدان پيام گفت: 
براســاس قانون، فرماندارى مؤظف است كه نتيجه 
انتخابات شوراى شهر را در زمان مقرر قانونى اعالم 
كند و پس از آن 2روز فرصت براى طرح شكايت ها 
و گزارش تخلفات احتمالى در انتخابات در قانون در 

نظر گرفته شده است.
سيد رســول حســينى افزود: در اين مهلت 2روزه 
حدود 15نفر شــكايت رسمى خود مبنى بر صورت 
گرفتن تخلفــات در انتخابــات را بــه فرماندارى 
تويسركان ارائه دادند كه برخى خواستار بازشمارى 
آرا بودند و بخشى نيز نســبت به خريدوفروش آرا 

شكايت داشتند.
وى بيان كرد: در نشســت بررســى شــكايت هاى 
انتخاباتى با حضور هيــأت اجرايى و هيأت نظارت 
انتخابات، 12مورد شكايت در روز شنبه مورد بررسى 
قرار گرفت، اما تاكنون سندى دال بر صورت گرفتن 

خريد وفروش آرا به فرماندارى ارائه نشده است.
حسينى گفت: روز يكشنبه بقيه پرونده هاى مربوط به 
شكايت هاى انتخاباتى دوباره با حضور هيأت اجرايى 
و هيأت نظارت انتخابات بررسى و نتيجه نهايى اعالم 

مى شود.
يكى از اعضاى هيأت نظارت بر انتخابات ششــمين 
دوره شوراى شهر تويسركان نيز كه نخواست نامش 
فاش شود به همدان پيام گفت: بدون ترديد تخلفات 
متعدد انتخاباتى در اين دوره از انتخابات شوراى شهر 
تويســركان صورت گرفته و هيأت نظارت بنا دارد 
با قاطعيــت و جديت اين موضوع را تا نتيجه نهايى 

پيگيرى كند.
 نهاوند در ليست پرتخلف ها

رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراى اسالمى شهر 
و روستا در استان همدان از بازشمارى آراى شوراى 

شهر برخى  از شهرستان هاى 
اســتان به دنبــال  اعتراض 
برخى از نامزدهاى بازمانده 

از شورا خبر داده است.
احمدحسين  حجت االسالم 
فالحى گفته است؛ با توجه 
به شكايت افراد و مستندات 

موجود در اين هيأت، پرونده هاى تشــكيل شده به 
مراجع قضايى ارســال و تا پايان هفته تكليف نهايى 

آن مشخص مى شود.
وى بــا بيــان اينكه بــه هيأت نظــارت برخى از 
شهرســتان هاى اســتان اجازه بازشــمارى آرا به 
صــورت رنــدوم را داده ايم، بيان كــرد: به دنبال 
اعتــراض برخــى از كانديداها، اجازه بررســى و 
بازشــمارى آرا براى رسيدگى به اعتراضات صادر 
شد؛ الزم به يادآورى است 2 شهرستان تويسركان 
و نهاونــد بيشــترين اعتراضات نامزدهــا را ثبت 

كرده اند.
 شكايت هاى مستند پيگيرى مى شود

 رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى 
شهر و روستا در نهاوند هم گفت: شكايات مستند و 

مستدل كانديداهاى شوراها پيگيرى مى شود.
حجت االسالم حسين گروســى گفت: طبق قانون 
كانديداهاى انتخابات شــوراها در صورت وجود 
اعتراض و شــكايتى به نتيجه انتخابات مى توانند 
پس از انتشار اوليه اسامى منتخبان، به مدت 2روز 
اعتراض و شــكايات خود را به هيأت هاى اجرايى 

اعالم كنند.
وى دربــاره نحوه رســيدگى به اعتراضــات افزود: 
بايد هيأت هــاى اجرايى به همراه هيأت هاى نظارت 
شهرستان ظرف مدت 5روز به اعتراض و شكايات 
رســيدگى و نتيجه را به هيأت نظارت شهرســتان 
اعالم كنند.گروســى افزود: ابطال آرا چه به صورت 
جزئى(آراى كل يا جزء نامزدها) يا به صورت ابطال 
شــعبه و حوزه چنانچه مربوط به حوزه شهر باشد 
به پيشــنهاد هيأت عالى نظارت استان و تأييد هيأت 

مركزى نظارت صورت مى گيرد.

وى همچنين از بررسى شــكايت هاى كانديداهاى 
شوراى شهر پس از مرحله اجرايى در هيأت نظارت 

استان خبر داده است.
فيروزان  در  ششم  شهر  شوراى  اعضاى   

گيان و برزول تغيير كرد
تغيير در نتايج اعضاى شوراى شهر برزول كه همان 
روزهاى نخست پس از بررســى تجميع مجدد آرا 
انجام شــد سبب 2جابه جايى شد و فرهنگ كوليوند  
به عنوان  على البدل عضو شورا  و حداد گودرزى از 

نفر سوم به نفر هفتم منتقل شد.
 تغييرات در ليست شوراى شهر  گيان

اما بررســى ها به شوراى شــهر گيان و فيروزان هم 
رسيد و  پس از بررسى مجدد آزاد بحيرايى از جمع 
5نفر شوراى شهر گيان حذف و فرشيد كيانى جايگاه  
پنجم را صاحب شــد  و به شــوراى شهر گيان راه 

يافت. 
 فيروزان  هم از  تغييرات جا نماند

در شهر فيروزان هم على معصومى كه بيش از اين نفر 
پنجم بود به عنوان على البدل  و به جاى وى، عليرضا 
ســلگى به عنوان نفر پنجم شوراى شهر فيروزان در 

دوره ششم معرفى شد. 
 مشــاركت51درصدى نهاوندى هــا در 

انتخابات
  ايــن انتخابات در فضايى امن و با مشــاركت قابل 

توجه از جانب مردم در شهرستان برگزار شد.
در ســيزدهمين دوره انتخابات رياســت جمهورى 
51درصد از واجدان شرايط رأى در شهرستان  نهاوند 

شركت كردند.
اكنون بازشمارى آراى شــوراى شهر نهاوند مانده 
اســت و پرســش هايى كه  ذهن مردم و كانديداها 

را به خود مشــغول كرده اســت و به نظر مى رسد 
تا به پرســش هاى مطرح شــده در ايــن مورد و 
ابهامات طرح شده پاســخى عينى داده نشود، آنها 
همچنان نسبت به نتايج آراى مأخوذه خود  از ستاد 

انتخابات طلبكارند!
در هر صورت نخست بايد به مطالبات و خواسته هاى 
قانونى اصولى و همراه با مســتندات و مدرك مردم 
كانديداها و حاميان آنها در نهاوند هم همچون ساير 
شهرهاى شهرستان براســاس قانون محترمانه پاسخ 

داده شود.
همچنان كه آراى شوراى شهر برزول، گيان و فيروزان 
در تجميــع مجدد تغيير يافت و امانت آراى مردم به 

درستى تحويل آنها داده شد.
تكليف اســت كه امانت مردم نهاوند هم كه ذخيره 
دنيوى و اخروى مسئولين و متوليان امر خواهد ماند، 
با خيال آســوده تحويل آنها شــود و بارى بر دوش 
كســى نماند كه خدايى ناكرده كنايه ها و تالش هاى 
برخى در فضاى مجازى و تلفن هاى مكرر واسطه ها 
بــه كانديداها مبنى بــر پس گرفتن شــكايت ها و 
پيگيرى هايشان و... ، حقيقت نداشته باشد و سخنى 
بر جايى نماند تا پرونده انتخابات ششم شورا در اين 

شهرستان بسته شود.
روز گذشته فرماندار نهاوند در يك بيانيه كه به همراه 
رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شهرســتان نهاوند 
صادر شد از بازشــمارى آراى شوراى شهر نهاوند 

خبر داد و اينكه هيچ تغييراتى حاصل نشده است.
اين در حاليست كه كانديداهاى شاكى از پيگيرى هاى 
خود در ســطحى فراتر خبر مى دهنــد و اينكه اين 
بازشــمارى بدون حضور يك نماينــده از اين افراد 

انجام شده است.

كوهى- محمدجــواد  اســدآباد-   
خبرنگار همدان پيام:  تنها زمين چمن 
طبيعى فوتبال اسدآباد از سال 72 مرمت 

نشده است.
نايب رئيــس هيأت فوتبال شهرســتان 
اسدآباد با بيان اين مطلب گفت: امسال 
8ميليون هزينه كودپاشى از طرف هيأت 
فوتبال صورت گرفته و مشــكل اصلى 

ما آب است.
رضا بداغى افزود: مشكل زمين چمن 
طبيعى اسدآباد آب است و در صورت 
كشت مجدد نيز دوباره نمى توان از آن 

بهره بردارى كرد.
وى گفــت: در حال حاضر 6ميليون و 
200 هزار تومان اتصاالت جهت آبيارى 

با هزينه شخصى انجام شده است.
بداغى افزود: چند ماه گذشته قرار شد 
منابع طبيعى آب غير آشــاميدنى براى 
آبيارى به ما بدهد و اكنون با شــرايط 
بى آبى با آب آشاميدنى آبيارى مى شود.

وى بيان كرد: اداره ورزش وجوانان قرار 
شد 100متر شلنگ جهت آبيارى بارانى 
به مبلغ 3ميليون تومــان در اختيارمان 
قرار دهد كه اين وعده نيز به سرانجام 

نرسيد.
بداغى در ادامه از هماهنگ نشدن اداره 
ورزش وجوانان با هيأت فوتبال درباره 
برگزارى مسابقات زيبايى اسب عرب 
خبر داد و گفت: اين اقدام موجب شد 
وضعيت زمين چمن از چيزى كه هست 

بدتر شود و واقعاً شرايط خوبى ندارد.
يكى از والدين فوتباليست ها به همدان 
پيام گفت: فرزندم كــه در تيم فوتبال 
فاتح حضور دارد با توجه به نبود زمين 
چمن طبيعى و اســتاندارد در اسدآباد 
براى تمرين به شــهر كنگاور مراجعه 
مى كند كه موجب هزينه هاى سرسام آور 
و خطرات راه مى شــود كه از مسئولين 

درخواست پيگيرى داريم.
عنوان  بــه  كه  گوهــرى  على اصغــر 
اســتعدادياب آكادمى فوتبال ســپاهان 
اصفهان در اسدآباد فعاليت مى كند هم 
گفت: اين زمين چمن در شــأن فوتبال 
اسدآباد نيســت و ما انتظار نگاه ويژه 
مسئولين را داريم و با توجه به قهرمانى 
تيم فوتبال بزرگســاالن عقاب در ليگ 
يك اســتان و صعود به ليگ برتر بايد 

شرايط تغيير كند.
دوران كرونا و تعطيلى اماكن ورزشــى 
بهترين فرصت براى كشــت و ترميم 
تنها زمين چمن طبيعى فوتبال اسدآباد 
بود كه متأســفانه اقدامى انجام نشــد 
فرماندار  ورزش وجوانــان،  مديركل  و 
شهرســتان از وضعيت زمين از نزديك 
بازديد كردنــد  و در اين بازديد  قول 
مســاعدت دادند. اكنون كه شهرستان 
بايد تيــم منتخب خــود در رده هاى 
پايه را پيــش از 25 تير ماه معرفى كند 
نايب رئيس هيأت فوتبال مى گويد اگر 
شــرايط چمن بهتر نشــود مجبور به 

برگزارى در شهر هاى ديگر هستيم.
رئيس اداره ورزش وجوانان اسدآباد از 
عقد قرارداد با پيمانكار آبيارى هوشمند 
در اســتان خبر داد و گفــت: در هفته 
جارى قرارداد بــا پيمانكار در اداره كل 
جهــت انجام پروژه آبيارى هوشــمند 

انجام مى شــود و طبق گفته مسئولين 
اســتانى ورزش وجــوان از هفته آينده 

پروژه آغاز مى شود.
على جمــور افزود: در زمــان بنده در 
اداره ورزش وجوانــان مبلغ 25ميليون 
تومان هزينه خارج از اعتبارات دولتى 
صــرف تعويض فنس دور زمين چمن 

طبيعى شد.
وى از انجــام لوله كشــى آب به منابع 
طبيعى و آب غيرآشــاميدنى خبر داد و 
گفت: طبق گفته مدير آبفا شهرستان به 
دليل هزينه هاى باال مجبور به آبيارى با 

آب  آشاميدنى هستيم.
شــايان ذكر اســت، تيم فوتبال فاتح 
اســدآباد در حال حاضــر در زميــن 
آموزش وپرورش  هنرستان  مينى فوتبال 
تمريــن مى كند كه طبــق گفته مربيان 
باشگاه انجام تمرينات شرايط بازى در 
ايــن زمين ها امكان ندارد و آنها مجبور 
هســتند در شــهرهاى كنگاور و بهار 

تمرين كنند.
اســدآباد در دهه هاى گذشــته داراى 
چندين تيم فوتبال بزرگســاالن بود و 
اكنون با وجود يك تيم بزرگساالن كه 
هفته گذشته نيز قهرمان ليگ يك استان 
شــد، اما از زيرســاخت هاى الزم كه 
نخستين آن زمين چمن استاندارد است 

برخوردار نيست.

هنرى لطيف پــور-  اســدآباد-كبرى   
خبرنــگار همدان پيام: يكــى از مهمترين 
مشكالت فرهنگى شهرســتان اسدآباد كه 
در ادامه منجر به بروز مشــكالت بيشترى 
مى شود، مهاجرت اصحاب فرهنگ و هنر 
اســت. اين مشكل در بسيارى از شهرهاى 
كوچــك ديده مى شــود كه بســيارى از 
اصحاب فرهنگى پس از رشــد و بالندگى 

در اين عرصه مهاجرت مى كنند.
رئيس اداره فرهنگ وارشاد اسالمى اسدآباد 
گفت: اين موضوع  به  مشــكالت بنيادين 
اين حــوزه برمى گردد كه شــامل توزيع 
نداشــتن عادالنــه اقــالم كالن فرهنگى 
در كشــور، وجود نداشــتن نگارخانه ها، 
فرهنگسراها، ورك شاپ ها و ساير امكانات 
الزم بــراى در معرض ديد بودن و فروش 

آثار فرهنگى و هنرى هنرمندان است.
رضا قاسمى در پاســخ به پرسش همدان 
پيــام مبنى بر اينكه مشــكالت موجود در 
عرصه فرهنگى شهرستان اسدآباد را عنوان 
كنيــد و بفرماييد چه برنامه هايى براى حل 
آنها داريد؟گفت: اهالــى هنر زمانى كه با 
اقبالى براى آثارشان مواجه نمى شوند و در 
ادامه درآمد مكفى و ثابتى نداشــته باشند 

مهاجرت مى كنند.
وى در ادامــه افزود: به دليل ســطح پايين 
درآمد و داشتن مشكالت معيشتى، استقبالى 
از سوى مردم شهر از اين فعاليت ها وجود 
ندارد. حتى اين مسأله موجب شده كيفيت 
كالس هاى آمــوزش هنر هم پايين آمده و 
چندان اقبالى از سوى مردم شهر نسبت به 

اين فعاليت ها وجود نداشته باشد.
قاسمى در راستاى حل مشكالت اصحاب 
هنــر و فرهنگ بــه دنبــال آن حفظ اين 
افراد و ادامه فعاليت هايشــان اشــاراتى به 
انجام  حمايتى  برنامه هــاى  و  فعاليت هــا 
شــده اداره فرهنگ وارشــاد پرداخــت و 
گفت: ســال گذشــته و امســال صندوق 

حمايت از هنرمندان برنامه هاى حمايتى از 
هنرمندان داشته است كه پيرو آن 12نفر از 
هنرمندان واجد شــرايط موفق به دريافت 
هنر كار شــدند كه هم امكان برخوردارى 
از بســته هاى كمك معيشــتى براى آنها در 
نظر گرفته شــده و هم رزومه اى براى اين 
افراد تعريف شده تا امكان شناسايى راحت 
هنرمندان و فعاليــت در جاهاى ديگر هم 

وجود داشته باشد.
وى درباره وضعيت شــعرا و نويسندگان 
هم بيان كرد: حمايت ها به اشكال مختلفى 
اســت به اين صورت كه چــاپ كتاب و 
گرفتن مجوز براى چاپ تســهيل شده و 
امكان چندين  توافق بين نويســنده و ناشر 
كتاب به وجود آمده اســت تا فرايند چاپ 
و عايدات مالى  آن براى نويسنده  تسهيل 

شود.
قاســمى دربــاره اماكــن و موقعيت هاى 
فرهنگى  شهرســتان اســدآباد با اشاره به 
وجود3 انجمن ادبــى  گفت: انجمن ادبى 
افق، چكامه و آدراپانا در ســطح شهرستان 

فعاليت دارند.
وى با اشــاره به ســاخت فيلــم كوتاه در 
اســدآباد افزود: در سال       1399، 7 فيلم 
كوتاه ســاخته و در جشنواره هاى مختلف 
از جمله جشنواره شــهيد سليمانى غرب 
كشــور، كرمان و البرز شركت و موفق به 

كســب رتبه و مقام شدند. اين روند براى 
ســال جارى هم ادامه دار اســت. از زمان  
شــيوع بيمارى كرونا امكان اينكه اين آثار 
در معــرض نمايــش عموم قــرار بگيرند 
وجود نداشته اســت، بنابراين از امكانات 
موجود در فضاى مجازى براى نشــر اين 

آثار استفاده كردند.
قاسمى در پاســخ به  پرسش همدان پيام،  
مبنى بر اينكه ســاخت ســينما در اسدآباد 
به كجا رســيد گفت: به دليــل پايين بودن 
بازدهى اقتصادى ســينما در اسدآباد، اقبال 
بخش خصوصى براى تأســيس سينما كم 
بوده اســت، اما با اين وجــود تالش هاى 
مســتمرى از طرف مســئولين ذى ربط در 
اين باره صورت گرفته كه مقدمات اوليه آن 
براى كســب مجوز از طرف وزارت ارشاد 
و دريافت هزينه هاى الزم با موفقيت انجام 
شده اســت. تنها  كار كلنگ زنى و احداث 
ساختمان و تعيين مكان و موقعيت مناسب 

باقى مانده است.
وى در پاسخ به پرســش ديگرى مبنى بر 
اينكه گردهمايى انجمن هاى ادبى اســتان 
در ســطح شهرستان به چه صورت است؟ 
افزود: هرســاله در اول ســال در استان از 
طرف مســئولين اداره تفاهم نامه هايى امضا 
مى شــود كه براســاس اين تفاهم نامه هر 
شهرســتانى بايد ســاالنه 2 الــى 3 برنامه 
شاخص اســتانى انجام دهد. در سالى كه 
گذشــت با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
جشــنواره موســيقى برگزار شــد كه در 
فضاى مجازى هم منتشــر شد. در اواخر 
نيمه اول ســال جارى هم شــاهد اجراى 
گردهمايى هاى ادبى در ســطح شهرستان 
خواهيم بود و اگر شــرايط به لحاظ شيوع 
بيمارى كرونا مساعد باشد امكان برگزارى 
صددرصدى مراســم به صورت حضورى 
و شــركت انجمن هاى ادبى وجود خواهد 

داشت.

تخلفات انتخاباتى نتيجه انتخابات شوراى شهر را تغيير مى دهد؟!

تغيير نتايج 3 شهر استان 
در باز شمارى آرا

تنها زمين چمن طبيعى فوتبال پس از 28سال 
بازسازى نشد

توزيع ناعادالنه منابع فرهنگى اصحاب فرهنگ و هنر را كوچ داده است

برگزارى محافل ادبى در اسدآباد
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مسائل مالى مانع رسيدن به اهداف توليد برق هسته اى 
 رئيس ســازمان انرژى اتمى مســائل مالى را عمده ترين دليل عدم دستيابى به اهداف 

توليد 20هزار و 8 هزار مگاوات برق هسته اى در كشور دانست.
على اكبر صالحى در نشستى كه بعدازظهر روز گذشته از سوى نيكزاد نايب رئيس مجلس 
و در هيأت رئيسه مجلس برگزار شد، گفت: در ارتباط با توليد برق از توان هسته اى اين 

موضوع به رژيم گذشته برمى گردد. 
وى افزود: پس از انقالب اين پروژه به دليل انقالب و جنگ متوقف شد. در آستانه انقالب 
نيروگاه هاى بوشــهر مجموعاً 65درصد جلو رفته بود كه اين مصادف با انقالب شد و ما 

به آنها گفتيم از ايران بروند. پس از جنگ تحميلى در زمان آقاى هاشمى وضع شوروى 
به هم ريخته بود و هيچ كشور غربى هم آمادگى خود را براى ادامه نيروگاه بوشهر اعالم 
نكرده بود. بنابراين فرصت خوبى براى ادامه تكميل بوشهر با روس ها پيش آمد، چرا كه 
صنعت هســته اى آنها هم داشت ورشكست مى شد و در نتيجه ما االن نيروگاه بوشهر را 
داريم. البته از زمان قرارداد با روس ها تا تكميل كار، بيست و چند سال به طول  انجاميد، 

زيرا بايد سيستم غربى با سيستم شرقى پيوند داده مى شد و اين كار مشكلى بود.
صالحى با بيان اينكه ايجاد نيروگاه هســته اى گران ولى ادامه كار آن ارزان اســت، گفت: 
طول عمر مفيد نيروگاه هســته اى 60تا 70ســال اســت. همچنين 30 تا 40 ميليون دالر 
متوسط ســوخت نيروگاه هسته اى براى هزار مگاوات اســت در حالى كه يك نيروگاه 

فسيلى هزار مگاواتى 11 تا 12 ميليون بشكه نياز دارد كه حدود 770 ميليون دالر در سال 
مى شــود، لذا وجود نيروگاه هسته اى و توليد برق هسته اى به معنى صرفه  جويى است و 

نيروگاه هسته اى بازگشت سرمايه اش به سرعت اتفاق مى افتد.
وى افزود: علت اينكه ما نتوانســتيم تا امروز به 20هزار مگاوات و حتى 8هزار مگاوات 

برق هسته اى برسيم بخش عمده مربوط به مسائل مالى است. 
رئيس ســازمان انرژى اتمى بيان كرد: ما قرار شد 2نيروگاه ديگر با روس ها داشته باشيم 
كه4 سال است عملياتش آغاز شده اســت. در حال حاضر 500 ميليون يورو به روس ها 
بدهكاريم. با همه اين اوصاف من مى گويم راهكارهايى وجود دارد كه ســازمان انرژى 

اتمى بتواند 8 هزار مگاوات برق هسته اى را محقق كند.

عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژى مجلس:
كاهش مشاركت در انتخابات 
نتيجه اميد به پس از برجام بود

 نتيجــه دل بســتن افراطى 
مردم  تفريط  برجــام،  به  دولت 
در مشاركت نكردن در انتخابات 

سال 1398 و 1400 بود.
نماينده مــردم مالير در مجلس 
اشــاره  با  اســالمى،  شــوراى 
در  مــردم  مشــاركت  ميزان  به 
حركت هاى  در  گفت:  انتخابات 
اجتماعــى و فردى اگر كســى 
نســبت به مســأله اى افراط كند در آينده به احتمال خيلى زياد دچار 
تفريط مى شود. براى مثال در اوايل انقالب تعدادى انقالبى 2آتشه در 
كشور بودند و اعالم مى كردند اگر كسى پيراهن آستين كوتاه دارد و يا 
خانمى موهايش بيرون باشد بايستى مجازات شود. در حالى كه همين 
عده در چند سال بعد دچار تفريط شده و نعوذباا... امام زمان(عج) را 

زير سؤال بردند. 
به گــزارش فارس، هادى بيگى نژاد در ادامه افزود: پس از ســال 92
عده اى آنقدر اميد بيخود به مردم دادند و گفتند با برجام همه مشكالت 
كشــور حل مى شود و حتى مردم معتقد بودند قيمت دالر هزار تومان 
مى شــود؛  عده اى مى گفتند كه اگر ايــران بدعهدى نكند آمريكايى ها 
بدعهدى نمى كنند و عمًال جامعه ايران اميد افراطى به خودش گرفته 

بود و نتيجه آن كارها سرخوردگى تفريطى امروز جامعه است.
وى بيان كرد: اگر كسى با آمدن آيت ا... رئيسى بخواهد اميد افراطى به 
جامعه بدهد، قطعاً در آينده به مشكل برمى خوريم، البته همگى ما اميد 
واقعى براى رفع مشكالت كشور را داريم، ولى اگر كسى اميد افراطى 
داد در زمره ضد انقالبيون محسوب مى شود و به نظر مى رسد كه آنها 
بنا دارند 50درصدى كه در انتخابات مشاركت كردند را نااميد كنند تا 

بعدها رفتار تفريطى از سوى اين عده اى سر بزند.
بيگى نژاد همچنين گفت: نتيجه تفريط اميد غيرواقعى كه در سال هاى 
گذشته به صورت افراطى به مردم داده شد را در انتخابات مجلس در 

سال 98 و انتخاب اخير در خرداد ماه 1400 ديديم.
نماينده مردم مالير در مجلــس گفت: اينكه عده اى مى گويند كاهش 
مشاركت در انتخابات اخير به دليل رد صالحيت ها بوده است حرفى 

غيرواقعى و غيرصحيح است.
بيگى نژاد در ادامه افزود: مسئولينى كه دولت آينده قرار است روى كار 
آمده و متولى مناصب مختلف شوند بايد شناخت واقعى از مشكالت 
و حوزه كارى داشته و راهكارى براى رفع آنها ارائه دهند. براى مثال ما 
در سال هاى آينده دچار افت توليد در ميادين نفت و گاز پارس جنوبى 
خواهيم شــد و كسى مى تواند اين مشكل را حل كند كه كل ماجرا را 
بدانــد و براى آن راهكار ارائه دهد وگرنــه بحران اجتماعى خواهيم 
داشت، اگر كسى مشكالت صنعت برق را بداند و براى رفع آن راهكار 
بدهــد از بحران عبور مى كنيم در غير اين صورت ناكارآمدى خواهيم 

داشت.
عضو كميسيون انرژى مجلس در پايان گفت:  انجمن هاى اسالمى در 
دانشگاه ها در ابتداى انقالب و زمان شكل گيرى آنها نگاهى افراطى در 

مسائل دينى داشتند و بعدها نگاه تفريطى به مسائل دينى پيدا كردند.

رئيس جمهور: 
قيمت واكسن محل دعوا و نزاع نيست

■ دوگانه بيخودى به وجود آمده است
 ما هم در حال خريد واكسن و هم در حال توليد آن هستيم. قيمت 
واكســن خارجى هم مختلف است و كمتر يا بيشتر از 10دالر است. 
قيمت واكسن داخلى را هم وزارت بهداشت براساس هزينه ها و سود 
آن محاســبه مى كنــد. جاى خيلى دعوا و نزاع هم نيســت كه قيمت 

واكسن چقدر باشد. هنوز قيمت دقيقى مشخص نشده است.
رئيس جمهور در جلســه ســتاد ملى مقابله با كرونا  گفت: سال 99
حرف هاى بدون محاسبه اى براى تعطيلى مشاغل مى زدند. آموزش را 
به فضاى مجازى برديم، اما كنكور را برگزار كرديم و گفتيم نمى شود 
برنامه ميليون ها جوان را براى يكى 2ســال به هم بزنيم و مى شود هم 
پروتكل ها را رعايت كرد و كنكور و امتحان سراسرى برگزار كرد كه 

وزارت بهداشت هم راضى بود.
حجت االســالم والمسلمين حسن روحانى در ادامه با بيان اينكه ما از 
فضاى مجازى هم بعدها مى توانيم اســتفاده كنيم، افزود: بسته جامع 
معيشــتى در حد توان كشور پرداخت كرديم. در ماليات امهال داديم، 
وام داديــم، در پرداخت هزينه آب وبــرق فرصت داديم. كمكى براى 

مسكن به مستاجران پرداخت كرديم.
وى درباره ســاخت واكسن بيان كرد: ساخت واكسن ساده نيست، اما 
ما از روز اول براى ســاخت واكسن وارد عمل شديم. در ماه هاى اول 
شــيوع كرونا تصميم ما اين بود كه از شركت ها و نهادهايى كه قصد 
ساخت واكســن دارند، حمايت كنيم و وزارت بهداشت هم نظارت 
داشته باشــد و هر وقت اين شركت ها به نتيجه رسيدند، مجوز توليد 

داده شود. اين تصميم درستى بود كه ما گرفتيم.
رئيس جمهور گفت: خيلى ها به من نامه نوشتند كه وقت تلف مى كنيد 
و واكســن به اين زودى ها توليد نمى شود. در مقابل برخى مى گفتند 
كه بايد شــركت هاى داخلى را تشويق كنيم كه ما راه دوم را انتخاب 
كرديم؛ البته به محض اينكه شركت هاى دانش بنيان تحقيقات خود را 
آغاز كردند، عده اى گفتند نبايد واكســن خارجى بخريم كه ما گفتيم 

اين حرف اشتباه است.
روحانــى بيــان كرد: ما گفتيم هر واكســنى كه وزارت بهداشــت و 
ســازمان هاى جهانى آن را تأييد كردند، در حد توان مى خريم كه اين 
تصميم درســت و استراتژيك بود. ســازمان بهداشت جهانى بنا شد 
مســئوليت كواكس را بر عهده بگيرد. ما هــم ثبت نام كرديم و هزينه 
خريد واكســن را هم پرداخت كرديم. ما هم ديديم واكسن خارجى 
زودتر به دست ما مى رسد. 21 بهمن  ماه 99 نخستين واكسن خارجى 
را تزريق كرديم؛ يعنى 6ماه پيش و اكنون به واكســن داخلى رسيديم. 
آيا مى توانستيم 6ماه واكسن تزريق نكنيم؟ امروز هم واكسن ايرانى به 
اندازه كافى نيســت و الزم است همچنان واكسن خارجى را بخريم؛ 
البته ممكن است2ماه ديگر واكسن داخلى به اندازه كافى در دسترس 

باشد.
رئيس جمهــور با بيان اينكه پلتفرم واكســن هاى داخلى مثل بركت با 
پاستور متفاوت است، اما هر 2واكسن مجوز دريافت كرده اند، گفت: 
ممكن است هفته هاى آينده واكسن هايى مثل اسپوتنيك داخلى به بازار 
بيايد يا واكســن رازى و فخرا ممكن است هفته ها يا ماه هاى آينده به 

تدريج به بازار بيايد.
روحانــى افــزود: 16/8ميليــون دز واكســن از كواكــس خريديــم، از 
چيــن 10ميليــون دز و از روســيه هــم خريــد كرديــم، امــا كشــور بــه 
10هــا ميليــون دز واكســن نيــاز دارد. اگــر 60 ميليــون دز از جمعيت 
كشــور بــه واكســن نيــاز داشــته باشــند، 120 ميليــون دز نيــاز داريــم 
و اگــر دز ســوم هــم نيــاز باشــد، بــه 180 ميليــون دز نيــاز خواهيــم 
داشــت؛ بنابرايــن مــا هــم در حــال خريــد واكســن و هــم در حــال 
توليــد آن هســتيم. قيمــت واكســن خارجــى هــم مختلــف اســت و 
كمتــر يــا بيشــتر از 10دالر اســت. قيمــت واكســن داخلــى را هــم 
وزارت بهداشــت براســاس هزينه هــا و ســود آن محاســبه مى كنــد. 
جــاى خيلــى دعــوا و نــزاع هــم نيســت كــه قيمــت واكســن چقــدر 
باشــد. هنــوز قيمــت دقيقــى مشــخص نشــده اســت، امــا بنــاى مــا 
بــراى تعييــن قيمــت ريــال اســت نــه ارز. دوگانــه بيخــودى در ايــن 

زمينــه بــه وجــود آمــده كــه برخــى بــه آن دامــن مى زننــد.
وى گفــت: مــا بايــد بــه واكســن داخلــى افتخــار كنيــم. دانشــمندان 
و شــركت هاى دانش بنيــان مــا بــه ميــدان آمدنــد و در مــدت 
ــه  ــد ك ــد كردن ــنى تولي ــرده و واكس ــى ك ــى ط ــى راه طوالن كوتاه

ــول اســت. ــل قب قاب
ــر  ــه رهب ــى ب ــن داخل ــق واكس ــه تزري ــاره ب ــا اش ــور ب رئيس جمه
انقــالب گفــت: ماه هــا پيــش بــا ايشــان در ايــن زمينــه بحث داشــتيم 
ــق  ــى تزري ــن خارج ــتند واكس ــه مى توانس ــى ك ــان در حال و ايش
ــد و  ــح مى دهن ــى را ترجي ــن داخل ــه واكس ــد ك ــان كردن ــد، بي كنن
ــار تمــام افــراد  ــا زمانــى كــه واكســن در اختي صبــر هــم كردنــد ت
ســن خــاص يعنــى 75ســال بــه بــاال وجــود داشــته باشــد و ســپس 
واكســن داخلــى را تزريــق كردنــد كــه ايــن اقــدام ايشــان تشــويق 

ــود. ــا ب ــمندان م ــراى دانش ــاده اى ب فوق الع
روحانــى افــزود: در زمــان جنــگ دانشــمندى 3مــاه در يــك ســوله 
مانــد و وظيفــه اى كــه بــه عهــده وى گذاشــته بوديــم را انجــام داد. 
وزيــر دفــاع وقــت هــم آن فــرد را نــزد امــام(ره) بــرد و امــام هــم 
پيشــانى او را بوســيد و او ديگــر هيــچ تشــويقى از مــا را قبــول نكرد 
و گفــت بوســه امــام(ره) باالتريــن تشــويق بــراى اوســت و ديگــر 
ــائل  ــا مس ــوى ب ــويق معن ــى تش ــد. گاه ــزى نمى خواه ــچ چي هي
مــادى قابــل مقايســه نيســت. اقــدام رهبــرى هــم تشــويق بزرگــى 
ــان  ــود. از ايش ــا ب ــان م ــركت هاى دانش بني ــمندان و ش ــراى دانش ب
ــش،  ــم، دان ــراى عل ــوقى ب ــه مش ــه هميش ــم ك ــگزارى مى كن سپاس

تحقيقــات و فنــاورى هســتند.
رئيــس جمهور در پايان گفت: خيلى اميدواريم كه تا پايان اين دولت 
بتوانيم واكسيناسيون افراد ســن باال را انجام دهيم و در زمان تحويل 
اين دولت، 4، 5 واكسن داخلى در بازار باشد تا با واكسيناسيون مردم، 

آنها آرامش پيدا كنند.

 هنوز تاريــخ آغاز دور هفتــم مذاكرات 
برجامى وين اعالم نشده، اما اوليانوف جمعه 
گذشته در صفحه توئيتر خود نوشت: احساسم 
به من مى گويد كه مذاكرات وين براى احياى 
برجام، هفته آينده از ســر گرفته مى شود، مثًال 
ديرتر از چهارم ژوئيه(13 تير ماه) نمى شود يا 

حتى بسيار ممكن است زودتر هم باشد.
اين در حالى است كه مذاكرات وين به هدف 
بازگشت آمريكا به برجام و رفع تحريم ها عليه 
كشورمان در ماه هاى گذشته در حال برگزارى 
اســت. پيش از مذاكرات دوره ششم برخى از 
مقامات ايرانى و ساير كشور هاى عضو برجام 
مدعى بودند كه احتماالً دور ششم دور نهايى 

خواهد بود. 
با اين حالى كه مذاكرات به دور هفتم كشيده 
شــد همچنان برخــى از مقامــات اعضاى 
مشــاركت كننده در مذاكرات وين بر اين ادعا 
هســتند كه مذاكرات پيــش رو آخرين دوره 
مذاكرات بــوده و توافق موردنظر اعضاى اين 

نسشت تأمين خواهد شد. 
در ادامــه اظهارات اين مقامــات را در هفته 

جارى بررسى مى كنيم: 

 احتمال به نتيجه رسيدن مذاكرات 
وين در دور هفتم باالست

نماينده روســيه در سازمان هاى بين المللى در 
پاسخ به پرسشى در اين باره كه شانس به نتيجه 
رســيدن گفت وگوهاى برجامى وين در دور 
آتــى را چگونه ارزيابــى مى كند، گفت كه به 

عقيده وى احتمال زياد است.
ميخائيل اوليانوف در اين خصوص در توييتى 
نوشــت: احتمال تكميل موفق گفت وگوهاى 
وين در دور هفتم زياد به نظر مى رسد، اما هيچ 
وقت از قبل با اطمينان نمى دانيد [كه مى شود 

يا نه].
وى افــزود، مذاكره كنندگان بــه دنبال انجام 
وظايف خود بدون تأخير هستند. البته كيفيت 

سند حاصله در اولويت است.
 اگر پيشرفت برنامه هسته اى ايران 
ادامه يابد بازگشت به برجام سخت تر 

مى شود
وزير خارجه آمريكا در مصاحبه اى با روزنامه 
آمريكايى نيويورك تايمز كه روز گذشته منتشر 
شــد، ادعا كرد، پيشرفت برنامه هسته اى ايران 

مى تواند به مانعى غيرقابل عبور تبديل شود.

آنتونى بلينكن افــزود: اگر اين ادامه يابد، اگر 
آنها به چرخش ســانتريفيوژهاى پيشــرفته با 
سطح باالتر ادامه دهند ما به نقطه اى مى رسيم 
كه به صورت عملى بازگشــت به پارامترهاى 

توافق هسته اى اوليه را بسيار سخت مى كند.
 آمريكاست كه بايد براى بازگشت 

به برجام تصميم بگيرد
سخنگوى وزارت امور خارجه ايران در  پاسخ 
به پرسش خبرنگاران درباره موضع اعالم شده 
از سوى وزراى خارجه آمريكا و فرانسه مبنى 
بر اينكه منتظر تصميم ايران در زمينه بازگشت 
به برجام هســتند، گفت: اين آمريكاست كه 
بايد تصميم خود را بگيرد و با لغو تحريم هاى 
غيرقانونى و اجراى مؤثر تعهدات قطعى خود، 

به برجام بازگردد.
ســعيد خطيب زاده افزود: جمهورى اسالمى 
ايران هيچ وقــت برجام را تــرك نكرده كه 
بخواهد به برجام برگردد. آمريكا و اروپايى ها 
بهتر از همه مى دانند كه ايران تصميم خود را 
زمانى گرفت كه به رغم خروج يكجانبه آمريكا 
از برجــام و وضع تحريم هــاى غيرقانونى و 
ظالمانــه عليه مردم ايران و بى  عملى اروپا، در 

توافق باقى ماند و برجام را زنده نگه داشت.
وى گفت: در خالل مذاكرات وين بارها اعالم 
شــد كه اين آمريكاست كه توازن برجام را بر 
هم زده و در يك پايبند نبودن كامل، عمًال مانع 
اجراى برجام شده است. كما اينكه مكرر تأكيد 
شد كه جمهورى اسالمى ايران آمادگى كامل 
براى توقف اقدامات جبرانى و از ســرگيرى 
اجراى تعهدات خود ذيل برجام را به شــرط 
اجراى كامل آن از ســوى آمريكا دارد و ساير 
طرف هــا نيز به خوبــى از موضع ايران مطلع 
هستند. روشن اســت كه اگر آمريكا تصميم 
خــود را بگيرد، آماده اجــراى كامل تعهدات 
خود گردد و از اســتفاده از تحريم ها به عنوان 
اهرم مذاكراتى دســت بر دارد، توافق ممكن 

خواهد بود.
ســخنگوى دستگاه ديپلماســى در پايان بيان 
كرد: موضع ما از ابتداى مذاكرات  وين تاكنون 
تغيير نكرده است، ما خواستار لغو تحريم هاى 
آمريكا، راســتى آزمايى آنها و ســپس توقف 
اقدامات جبرانى و از سرگيرى اجراى تعهدات 
ايران هستيم. اين طرف هاى مقابل هستند كه 

بايد تصميم خود را بگيرند.

محمد ترابى »
 رئيس هيأت عالــى نظارت بر انتخابات 
شــوراى اســالمى شهر و روســتاى استان 
روز گذشته در نشســت خبرى با اصحاب 
رســانه در رابطه با تخلفــات و اعتراضات 
اگر  گفت:  شورايى ها  انتخابات  كانديداهاى 
در يكــى از حوزه هــاى انتخاباتى تصميم 
گرفتيم كه 10درصــد از صندوق هاى آن را 
بازشمارى كنيم و شــاهد اين بوديم كه در 
تعــداد آرا تغييراتى به وجــود آيد، تصميم 
دومى در خصــوص آن خواهيم گرفت كه 
آيــا تمام صندوق ها بايد بازنگرى شــود يا 
خير. منتهى همدان به علت الكترونيك بودن 
صندوق هاى اخذ رأى، ميزان تغيير آرا خيلى 

درصد پايينى دارد. 
احمدحسين  والمســلمين  حجت االســالم 
فالحى در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار 
ما مبنــى بر اينكــه در برخى از شــعبات 
رأى گيــرى گفته مى شــود كــه چندين بار 
قطعى برق صــورت گرفته و موجب ايجاد 
اخالل در عملكرد صندوق هاى الكترونيكى 
شده است، افزود: اگر برق قطع شده باشد، 
مى گويند كه سيســتم مى پــرد، با اين حال 
هنگامى كه برق قطع مى شود تا هنگامى كه 
صندوق الكترونيكــى كار مى كرده از آراى 
مردم پرينــت گرفتــه و در داخل صندوق 
انداخته است. يعنى اگر كل آراى گرفته شده 
در صندوق پاك شده باشد، پرينت هاى آراى 

مردم در داخل صندوق موجود است. 
وى با بيان اينكه تاكنون هر كسى كه در اين 
مورد شكايت كرده و يا گزارش داده موارد 
خيلى مستندى در اختيار ما قرار نداده است، 
بيان كــرد: برخى از كانديداها به آراى خود 
در برخى از شــعبه هاى رأى گيرى اعتراض 
كردنــد. ما به آنها گفتيم كه مشــخص كنيد 
به كــدام صندوق اعتراض داريــد. از ميان 
تعــداد زيــادى از افراد كه اعتــراض كرده 
بودند تنها تعــدادى از كانديدا صندوق هاى 
موردنظــر خود را معرفــى كردند كه ما هم 
آن صندوق ها را براى بازشــمارى مصوب 

كرده ايم. 
تحقيقات  و  آموزش  كميســيون  سخنگوى 
مجلس با بيان اينكه ممكن اســت در روش 
الكترونيك برخى از مردم و حتى افراد پاى 
صندوق توجيه نبودند، گفت: در اين صورت 
اگر خطايى بوده، مربوط به رأى دهى است. 
متأســفانه ما نتوانستيم مردم را توجيه كنيم، 
حتى هيأت اجرايى هم نتوانســت برخى از 

نيروهاى خودش را توجيه كند.
فالحى در ادامه بيان كرد كه در صورتى كه 
جمع بندى هاى نهايى هرچه  زودتر پايان يابد 
امروز (يكشــنبه 6 تير ماه) صحت  احتماالً 

انتخابات شهر همدان نيز تأييد مى شود. 
وى در رابطــه بــا انتخابــات شــورا هاى 

تويســركان با بيان اينكه گزارش هاى زيادى 
به دســت ما رســيده و متأســفانه تخلفات 
عميقى در اين شــهر صورت گرفته، گفت: 
در شهر تويسركان تخلفات زياد بوده و حتى 
در هنگام تأييد صالحيت ها هم مشــكالتى 
وجود داشــت. خريد آرا در اين شهرستان 
به تعداد بااليى گزارش شده و بايد دادستان 

درباره آن تصميم بگيرد. 
فالحى با بيان اينكه در دوره گذشته يكى از 
شور اهاى شهر هاى تابعه تويسركان را منحل 
كرديم، بيان كرد: براى رفع نگرانى دلسوزان 
نظام و شهر، اگر فردى تخلف كرده و وارد 
شورا شــود،  از نگاه قانون به دور نخواهد 

و  ما(فالحى  از  ماند. 2نفر 
بر  عالوه  بيگى نژاد)  هادى 
عضويت در هيأت نظارت 
به عنوان اعضاى شــوراى 
محسوب  نيز  اختالف  حل 
مى شويم. اگر اين افراد در 
تخلفى  مرتكب  شــوراها 
شــوند، پرونــده آنهــا به 
شــوراى حــل اختــالف 
ارجــاع داده شــده و اگر 
محرز شود، سلب عضويت 
صورت مى گيرد و از شورا 

حذف مى شود.
عالــى  هيــأت  رئيــس 
انتخابــات  بــر  نظــارت 
شــوراى اســالمى شهر و 
رابطه  در  اســتان  روستاى 
در  كانديداها  اعتراضات  با 

نهاوند افزود: همانطور كه گفته شــد برخى 
صندوق ها كه اعالم شــده به مشكل خورده 
است را بازشمارى مى كنيم كه در نهاوند اين 
اتفاق افتاد و صندوق ها بازشمارى شد، ولى 
تغيير خاصى حاصل نشد و صحت انتخابات 

نهاوند را مى توانيم تأييد كنيم. 
وى در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنى بر 

اينكه آيا شــما به صورت رسمى انتخابات 
نهاوند را تأييد مى كنيد،  گفت: اين مســأله 
در جلسه اى كه تمامى اعضاى هيأت نظارت 
حضور داشــته باشند بايد تأييد شود. با اين 
حال در نهاوند هيچگونه شمارش و تغييرى 

در كار نخواهد بود. 
رئيس مجمع نمايندگان اســتان در پاســخ 
به پرســش خبرنگار ما مبنى بر اينكه گفته 
مى شود برخى از فرمانداران به كانديداهاى 
معتــرض گفته اند كه در صورت ارائه ندادن 
ادله مستند از عليه آنها اقامه دعوى خواهند 
كرد، آيا اين اقدام قانونى اســت، بيان كرد: 
قانونًا هركســى كه اعتــراض دارد مى تواند 
اعتــراض خــود را ابراز 
كنــد. اينها بــه هيچ وجه 
نمى تواننــد مــردم را از 
و  كنند  منــع  اعتــراض 
هم  اقدامــى  همچنيــن 

نمى توانند انجام دهند.
فالحى همچنين در پاسخ 
به اين پرســش خبرنگار 
ما در ايــن خصوص كه 
همدان در كشور باالترين 
صالحيت ها  تأييد  ميزان 
را در انتخابات شــوراها 
داشــته و ايــن بــه نظر 
شخصى من اتفاق خوبى 
اســت، با اين حال طبق 
برخى  خودتــان  گفتــه 
از افرادى كــه در احراز 
مشكل  به  آنها  صالحيت 
خورده و براى احراز صالحيت آنها اغماض 
كرديد، اكنون شــبهاتى از تخلف اين افراد 
در انتخابــات وجود دارد. اگــر براى تأييد 
صالحيت ها ســخت تر برخــورد مى كرديد 
اكنون ميزان تخلفات كمتر بود؟، پاسخ داد: 
من نمى گويم همه آنها، ولى بله اگر برخى از 
اين افراد ردصالحيت شــده بودند درصدى 

از تخلفات صورت گرفته كاهش مى يافت. 
برخى از اين افراد كه تخلف كرده اند افرادى 
هســتند كه بعد از ردصالحيت شدن دوباره 

تأييد صالحيت شدند. 
وى افزود: ما در ســطح كشور كمترين رد 
صالحيت ها را داشــتيم، اما حســاب شده 
و افــراد مســأله دار را رد كرديــم. كل رد 

صالحيت  شده هاى ما در استان 70نفر بود.
 از افــرادى كه ما رد صالحيت كرده  بوديم، 
12نفــر در هيأت مركزى بــدون اطالع ما 
توســط يكى از اعضا تأييد صالحيت شد. 
تعــدادى از ايــن 12نفر اكنون جــزو افراد 
متخلف در انتخابات به حساب مى آيند. اين 
تغييرات چندگانه هيأت مركزى موجب شد 
كــه حدود 50نفر از نماينــدگان در مجلس 
عليه هيأت مركزى به كميســيون اصل 90

شكايت كنيم.  
رئيــس هيأت عالــى نظارت بــر انتخابات 
شــوراى اســالمى در ادامه بيان كرد كه در 
يكى 2روز آينده صحــت انتخابات تمامى 
شــعب يا حدالقل 90درصد از آنها را تأييد 
كرده و پرونده انتخابات شــوراها در استان 

بسته مى شود.
فالحى در پايان در رابطه با اعتراض برخى 
از كانديداها به ليست هاى ارائه شده گفت: 
ليســت هاى متعددى در زمان تبليغات ارائه 
شــده بود. مأموريت هيأت نظارت از جايى 
آغاز مى شود كه رأى مردم در صندوق ريخته 
شده و تا زمانى كه صحت شمارش آرا تأييد 
شــود. پيش از انتخابات و در زمان تبليغات 
فعاليت هاى افــراد ارتباطى با هيأت نظارت 
نداشته و توافقات ميان افراد با احزاب بر سر 
ارائه ليست ها تخلف انتخاباتى نيز محسوب 

نمى شود. 
در اينجا و در خصوص برخى شايعه ها بايد 
تأكيد كنم كه اعضاى هيأت نظارت به هيچ 
وجه با هيچ كدام از ليســت هاى ارائه شده 

ارتباطى ندارند. 

ثبت داده ها تصميم سياسى بوده و 
در زمره تعهدات ايران با آژانس نيست

 هر چند تفاهم فنى مشترك 
3ماهــه ميــان آژانــس و ايران 
صورت گرفت، امــا بايد توجه 
داشــت كه مبناى ايــن تفاهم، 
و  سياســى  مذاكرات  تســهيل 
كمك بــه موفقيت آن در جهت 
مختصات مدنظر ايــران بود نه 
الزام ايران نســبت بــه اجراى 

خواست آژانس.
ســفير و نماينده دائم ايران نزد سازمان هاى بين المللى در وين درباره 
گزارش مديركل آژانس پيرامون تفاهم فنى مشــترك ميان 2طرف و 
پاســخ ندادن ايران، با اشاره به اينكه پس از گذشت 3 ماه، ايران ديگر 
اين تفاهم را با آژانس تمديد نكــرد و صرفاً در چارچوب تصميمى 
سياســى به مدت يك ماه ديگر به ثبت داده ها ادامه داد، گفت: ادامه يا 
ادامه ندادن اين فرايند هيچ ارتباطى با تكاليف پادمانى ايران ندارد؛ زيرا 

ايران همچنان به اجراى تعهدات پادمانى خود ادامه مى دهد.
به گزارش ايســنا، كاظم غريب آبادى در ادامه افزود: اگر چه مديركل 
آژانــس در گزارش خــود بر اهميــت حياتى تــداوم فعاليت هاى 
راســتى آزمايى و نظارت در ايران و ثبت داده ها تأكيد كرده، ليكن بايد 
خاطرنشــان كنم كه وى بايد اين تصور غلط خود را اصالح كند كه 

نبايد ثبت داده ها را با اين موضوع پيوند دهد.
وى گفت: آنچه ايران متعهد به اجراى آن است، تعهدات پادمانى است، 

نه كمتر و نه بيشتر.
غريب آبادى همچنين از مديركل درباره گزارش اين موضوع به اعضاى 
شوراى حكام انتقاد كرد و افزود: آژانس هيچگونه وظيفه اى براى ارائه 
گزارش در مورد تفاهم منقضى  شــده مشترك و ثبت داده ها نداشته و 
ندارد. وى در پايان گفت: بدون شــك هر تصميمى كه ايران در اين 
رابطه بگيرد، صرفاً مبناى سياسى خواهد داشت و آژانس نمى تواند آن 

را به عنوان حقى براى خود تلقى كند.

اظهارات اخير مقامات ايرانى و خارجى پيرامون مذاكرات وين

رئيس نظارت بر انتخابات استان مى گويد« مستندات نداريم» و بزودى اعالم مى كنيم

تأييد انتخابات همدان با اما و اگر
■ در بازشمارى آرا، منتخبان 3 شهر استان تغيير كرد و تخلفات تويسركان محرز است

اگر كانديداى با تخلف بتواند وارد شورا شود، از طريق 
شوراى حل اختالف به اعمال وى رسيدگى مى كنيم

هيچ يك از ليست هاى ارائه شده با هيأت 
نظارت ارتباطى نداشته است

فرمانداران به هيج وجه نمى توانند كانديدا ها را 
از اعتراض كردن منع كنند

قانوناً هركسى كه اعتراض 
اعتراض  مى توانــد  دارد 
خود را ابراز كند. اينها به 
هيچ وجه نمى توانند مردم 
را از اعتــراض منع كنند 
هم  اقدامى  همچنيــن  و 

نمى توانند انجام دهند
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نيش و نـوش

خبـر

واكسيناسيون فرهنگيان
 تا پايان مرداد ماه انجام مى شود

 مديركل تربيت بدنى و سالمت وزارت آموزش وپرورش از واكسيناسيون معلم ها و 
دست اندركاران مدارس تا پايان مرداد ماه خبر داد.

به گزارش ايسنا، محسن  بيگى با اشاره به برنامه ريزى براى واكسناسيون معلمان، گفت: 
ما نمى توانيم به طور دائمى مدارس را تعطيل كنيم و بازگشايى مدارس از مهر ماه 1400 

در دستور كار وزارت آموزش وپرورش قرار گرفته است.
وى افزود: تا پايان مرداد ماه بايد تمام معلم ها و دست اندركاران مدارس(راننده سرويس 
و...) واكســن كرونا دريافت كنند. در حال حاضر وزارت آموزش وپرورش در تعامل با 

وزارت بهداشت،  داده هاى واكسيناسيون را بررسى و احصا مى كند.

احداث 4 هزار واحد مسكونى
 براى مددجويان بهزيستى كشور

 رئيس ســازمان بهزيستى كشور گفت كه با همكارى بنياد مستضعفان 4هزار واحد 
مسكونى براى مددجويان بهزيستى سراسر كشور احداث مى شود.

وحيد قبادى دانا افزود: يكى از مشكالت مددجويان در تأمين مسكن ناتوانى تأمين زمين 
بود كه مقرر شده وزارت راه وشهرسازى در تمام استان ها، زمين موردنياز براى ساخت 

واحدهاى مسكونى مددجويان را در اختيار بهزيستى قرار دهد.
وى گفــت: بنيــاد مســتضعفان 500ميليــارد تومــان بــراى مســكن و نيازهــاى 
ــاعدت در  ــزان مس ــن مي ــه اي ــت ك ــرده اس ــك ك ــتى كم ــه بهزيس ــان، ب مددجوي

دهه هــاى اخيــر بى ســابقه بــوده اســت.

آغاز توزيع كارت كنكورى ها از امروز
 كارت ورود به جلسه آزمون سراسرى سال 1400 از امروز 6 تير ماه از طريق سازمان 
سنجش آموزش كشور توزيع مى شود. به گزارش ايسنا، كارت  شركت در آزمون  سراسرى 
همه متقاضيان  به همراه راهنماى شركت در آزمون از امروز  6 تيرماه تا روز سه  شنبه مورخ 
8 تير ماه براى مشــاهده و پرينت بر روى درگاه اطالع رســانى سازمان سنجش آموزش 
كشور قرار مى گيرد.متقاضيان  شركت  در آزمون ، براى پرينت كارت شركت در آزمون بايد 
در تاريخ تعيين شــده به شرح فوق به درگاه اطالع رسانى سازمان سنجش آموزش كشور 
مراجعه كرده و با وارد كردن شــماره ســريال كارت اعتبارى ثبت نام(12رقمى) و شماره 
شناسنامه و يا شماره پرونده و كدپيگيرى ثبت نام(16رقمى) و نام و نام  خانوادگى، كدملى و 

سريال شماره شناسنامه يك نسخه پرينت از راهنما و كارت شركت در آزمون تهيه كنند.

روزگار ما: كسب وكار كوچك و بزرگ حمايت مى خواهد
 كميت مهم نيست، كيفيت مهمه!!

دنياى اقتصاد: پرش بهارى تجارت خارجى 
 ديگه مبادله كاال هم فصل بندى شده!!
تماشاگران: كارت ملى نشان بده، مرغ بگير

 يعنى سير كردن شكم هم در گروى كارت شناسايى!!
ايده روز: نفت 100دالرى در راه است 

 ان شاءا... با برف سال آينده به دستمون خواهد رسيد!!
ايران: پيچ و خم هاى نقشه راه اقتصادى

 فقط حواستون به تابلوهاى ورود ممنوع بين راه هم باشه!!
جمهورى اســالمى: 95درصد جمعيت كشــور زير پوشــش شبكه 

گازرسانى قرار گرفتند
 5 درصد مابقى هم با چراغ نفتى مى گذرونن!!

ابتكار: هماهنگى اقتصاد با دالر 20هزار تومانى
 يعنى چرخه اقتصادى با تعداد صفرهاى دالر قرار بچرخه!!

رويش ملت: آژير قرمز كرونا دوباره  به صدا درآمد
 يه آپشن ديگه به كرونا اضافه شد!!

روزگار ما: كدام مشاغل  همچنان تسهيالت كرونايى مى گيرند؟
  بدون شرح!!

تماشاگران: اينترنت ملى يك واژه جعلى است 
 مگه قرار نشده فارسى رو پاس بداريم!!

دنياى جوانان: مهار تورم در ماه هاى پيش رو سخت تر خواهد شد
 از االن اولتيماتوم دادن كه يه دفعه شوكه نشين!!

ستاره صبح: اقتصاد در مدار رشد 
 يكى يكى داره موانع پشت سر مى زاره!!

مردم ساالرى: بيم ها و اميدها براى پايان تحريم هاى ظالمانه
 اين قصه سر دراز داره!!

همشهرى: زمان عقب نشينى بازارها
 ديگه تا ناكجاآباد مى خوان عقب نشينى كنن!!

شركت 455نفر از مجريان منابع طبيعى 
در كارگاه آموزشى اطفاى حريق 

 به منظور آشنايى هرچه بيشــتر مجريان، بهره برداران و همياران 
طبيعت  با شيوه هاى عملى و كاربردى در مواجهه با آتش سوزى در 
عرصه هاى منابع طبيعى، كارگاه آموزشى اطفاى حريق در عرصه هاى 

منابع طبيعى استان همدان  برگزار شد.
ايــن كارگاه آموزشــى بــا همــكارى ادارات منابــع طبيعــى  در تمامى 
شهرســتان هاى اســتان بــا  رعايــت پروتكل هــاى بهداشــتى انجــام 
ــالمى،  ــورا هاى اس ــاران، ش ــر از دهي ــوع 455نف ــد و در مجم ش
طبيعــى  منابــع  طرح هــاى  مجريــان  و  محلــى،  بهره بــرداران 

آموزش هــاى الزم را ديدنــد.
بــه گــزارش پايــگاه اطالع رســانى اداره كل منابــع طبيعــى و 
ــران  ــى فراگي ــن كارگاه آموزش ــدان، در اي ــتان هم ــزدارى اس آبخي
ــه  ــوط ب ــدى مرب ــكات كلي ــا ن ــى ب ــع طبيع ــرداران مناب و بهره ب
ــق در  ــاى حري ــى، كشــف و اطف ــاى پيشــگيرانه، پيش آگاه اقدام ه

ــدند. ــنا ش ــى آش ــى و مرتع ــاى جنگل عرصه ه
براســاس ايــن گــزارش رئيــس روابط عمومــى منابــع طبيعى اســتان 
همــدان در حاشــيه برگــزارى ايــن كارگاه آموزشــى كــه در محــل 
نمازخانــه ايــن اداره كل برگــزار شــد گفــت: بــا توجــه بــه افزايــش 
پوشــش گياهــى و گــرم شــدن هــوا، احتمــال وقــوع آتش ســوزى 
ــارت  ــت و نظ ــه مراقب ــه ك ــش يافت ــى افزاي ــاى طبيع در عرصه ه

بيشــترى را بــراى حفــظ ايــن منابــع ارزشــمند الهــى مى طلبــد.
مهــرداد آزادى در ادامــه افــزود: بــراى بــه حداقــل رســيدن احتمــال 
ــاران  ــرداران، همي ــه بهره ب ــا هم ــع و جنگل ه ــوزى در مرات آتش س
طبيعــت، ســاكنان و گردشــگران مســئوليت دارنــد و بايــد بــا منابــع 
ــهل انگارى  ــك س ــال ي ــه دنب ــرا ب ــد، زي ــكارى كنن ــى هم طبيع
ــوش نكــردن آن،  ــردن آتــش و خام كوچــك همچــون روشــن ك
انداختــن ته ســيگار نيمــه افروختــه در طبيعــت، رهــا كــردن 
ــى  ــد عدس ــاب مانن ــش آفت ــر تاب ــه در اث ــه اى ك ــاى شيش بطرى ه
عمــل مى كننــد بايــد منتظــر آتش ســوزى و از بيــن رفتــن 

ــيم. ــى باش ــاى طبيع ــادى از عرصه ه ــعت زي وس
وى با بيان اينكه عرصه هاى جنگلى و مرتعى به عنوان ميراث طبيعى  
محسوب شــده و به مراقبت خاص نياز دارد بيان كرد: آتش سوزى 
بالى خانمان ســوز منابع طبيعى است و يكى از عوامل مهم تخريب 
عرصه هاى طبيعى آتش سوزى است كه عالوه بر از بين رفتن پوشش 
گياهــى و خصوصيات فيزيكــى خاك، در بعضــى مواقع موجب 
خســارت به تأسيسات و زيرســاخت هاى منطقه نيز مى شود كه بر 
اين  اســاس ضرورت ايجاب مى كند تا عموم مردم در پيشگيرى از 
حريــق در عرصه هاى منابع طبيعى  مشــاركت و همكارى الزم را 

داشته باشند.
 رئيــس روابط عمومــى منابــع طبيعــى اســتان گفــت: ســال 
ــار  ــر بى احتياطــى عوامــل انســانى مســاحت84 هكت گذشــته در اث
ــد و در  ــق ش ــه حري ــتان طعم ــى اس ــع طبيع ــاى مناب از عرصه ه
ســال جارى اميــد اســت بــا برنامه ريــزى و مشــاركت مــردم 
ــه حداقــل ممكــن برســانيم و اصــوالً شــاهد  ــق را ب ــم حري بتواني

ــيم. ــق نباش ــوع حري وق
آزادى بيان كرد: ســامانه تلفنى 1504 و139 در طول شبانه روز آماده 
دريافت گزارش هاى مردمى درخصوص هرگونه تخريب، تصرف و 

آتش سوزى در عرصه هاى منابع طبيعى است.

 فلسفه  اولى
فلسفه  اولى نزد ابن سينا اصوالً موجودپژوهى است 
و اگر رسالت فلســفه اصوالً موجودپژوهى و تأمل 
در باب چيســتى موجود و اقسام و مراتب و انواع 
و عوارض آن باشــد، ديگر مجالــى براى پرداختن 
بــه وجود نخواهد بــود. مطابق آنچه ابن ســينا در 
مقاله نخست الهيات «شــفا» بيان مى كند، در نوعى 
طبقه بندى  كلى، مسائل فلسفه  اولى در 3شاخه  اصلى 

قابل  رده بندى است:
 1-از علل موجود معلول ازآن رو كه موجود معلول 
اســت، عوارض موجود، مبادى علــوم جزئى. نزد 
ابن ســينا فلســفه اولى ازآن رو كه  به مبدأ نخستين 
موجودات مى پــردازد و نتايجى يقين آور با خود به 
همراه دارد افضل علم به افضل معلوم اســت. وى 
در مقاله  نخســت الهيات«شفا» به  صراحت موضوع 
فلسفه  اولى را موجود به ماهوه موجود دانسته است 
و براى پاسخ به اين اشكال مقدر كه اثبات موضوع 
فلسفه اولى و تحقيق درباره  آن در همان علم محال 
است يادآور شده است كه موضوع اين علم بى نياز 

از اثبات و يادگيرى است.
مطلق را به مثابه  ابن ســينا بررســى احوال موجودِ 
موضوع فلســفه ذيل 3ســرفصل كلى قابل  بحث 
مى داند: مباحــث ناظر به بحث موجــود مطلق و 
بحث از امور عامه  مرتبط با همه  اقســام موجودات؛ 
بحث از اجســام عالى و نظام مقوالت؛ اثبات ذات 
واجب الوجود و بحث از وى و معاد. پس، مقســم 
2گانه  واجب الوجود و ممكن الوجود نزد ابن سينا و 
نيز غالب فيلسوفان پس از وى موجود است. در نمط 
چهارم «االشــارات وتنبيهات» ابن سينا به اين بحث 
پرداخته اســت و تصريح مى كند كه هر موجودى 
چنانكــه از حيث ذاتش و بــدون التفات به غيِر آن 
مدنظر آيد يا چنان است كه وجود براى وى واجب 
اســت يا چنين نيست. پس اگر وجود به آن واجب 
باشد به ذات خويش محقق است و در صورتى  كه 
وجود بر وى واجب نباشد، پس ازآنكه موجود فرض 
شد درســت نيست كه ممتنع به ذات ناميده شود و 
از اين رو ممكن الوجود است، بنابراين، هر موجودى 
يا واجب الوجود به ذات اســت يا ممكن الوجود به 
ذات. البتــه نبايد از نظر دور داشــت كه اگرچه در 
اين عبارات موجود َمقَســم رده بندى موجودات در 
2رده  كلــى واجب الوجود و ممكن الوجود اســت 
به  طوركلــى معناى آن در مــورد واجب الوجود و 
ممكن الوجود بايد با يكديگر تفاوت داشــته باشد. 
اگرچــه ابن ســينا اين تفــاوت را در اين موضع از 
«االشــارات وتنبيهات» مغفول العنه نهــاده، ظاهراً به  
كار بــردن اصطالح موجود درباره  واجب الوجود به 
معناى موجودى اســت كه عين  وجود است. حال 
 آنكه اين مفهوم دربــاره  ممكن الوجودها به معناى 
ذات داراى وجود اســت. بر اين اساس، ابن سينا در 

آثار فلســفى خود به  دفعات يادآور مى شود كه مبدأ 
نخستين فاقد ماهيت است و 2گانه  وجود و ماهيت 
فقط ناظر به ممكن الوجودهاست. در واقع، ابن سينا 
متوجه تمايــز ميان موجوديت واجب و موجوديت 

ممكن بوده است.
بنابرايــن، بحث از معنا و حقيقت هســتى در آثار 
ابن ســينا بــه بحث از چيســتى موجود و اقســام 
موجودات فروكاسته مى شود. اين وضعيت به نحوى 
است كه گاهى حتى به رغم بهره گيرى از لفظ وجود 
و هستى آنچنان موجود و هستنده مراد بوده است. 
در مباحث نمط چهارم «االشــارات وتنبيهات» ذيل 
عنــوان «در باب وجود و علــل آن» ظاهراً به بحث 
از علل وجود پرداخته اســت. اما دقت در محتواى 
مباحث اين بخش نشــان مى دهــد كه مقصود وى 
از علــل وجود علل موجودات ممكــن يا به تعبير 
خواجه  طوســى علل موجودات خاصه بوده است. 
واژه  وجود را به  كاربرده اســت، اما موجود را مراد 
كرده اســت. اين لغزش هــاى لفظى كم كم محملى 
براى فراموشــى پرســش و تأمل در بــاب وجود 

مى شــود. براى نمونه، ابن سينا در اين بخش پس از 
آغاز بحث، بى درنگ به تقسيم بندى اقسام موجودات 
و سلسله  علت هاى ناظر به آنها، شامل علل وجودى، 
علل ماهوى خارجى، علل ماهوى ذهنى، مى پردازد 
و آنگاه اثبات واجب الوجود و يكتايى آن را موضوع 

بررسى و تأمل قرار مى دهد.

 بداهت، كليــت و تعريف ناپذيرى وجود 
نزد ابن سينا

چگونه مفهوم بديهى بودن، كليت و تعريف ناپذير 
وجود مانع تأمل عميق فيلسوف ما در باب حقيقت 

موجود شده است؟
ابن سينا بر آن است كه شرح و توصيف موجود جز 

از رهگذر شرح االســم به نحــو ديگرى امكان پذير 
نيســت. چه آنكــه در هر شــرح و توصيفى براى 
موجود مفهوم موجوديت مفروض انگاشته مى شود 
و صــورت موجوديت بى واســطه بر مغــز پديدار 
مى شــود. از اين رو، در هر تعريفى از موجود مفهوم 
موجوديت مفروض و مســتتر اســت كــه اين امر 
فــراروى از مرز شرح االســم را در تعريف موجود 
ناممكن مى ســازد. ابن ســينا بر آن است كه تصور 
مفاهيمى مثل موجود، شى و ضرورى بى واسطه بر 
نفس آدمى آشكار مى شود و براى تصور آنها نيازى 

به مفاهيمى شناخته  شده تر از آنها نيست. 
ايــن مفاهيم مبادى تصــورات آدمى اند و از اين رو 
تعاريفى كه گاهــى درباره  آنها ارائه مى شــود هم 
تعريف امرى مجهول نيســت، بلكــه نوعى تنبه و 
يادآورى اســت تا نفس از طريق آن نســبت به آن 
تصور اولى التفــات يابد. تعابير ابن ســينا در باب 
تعريف ناپذيرى وجود و مفهوم موجوديت نشــان 
مى دهد كه وجود از آن رو كه حد ندارد بسيط ترين 
و آشكارترين اشياســت. از اين رو، تعريف منطقى 
آن ، ممكن نيست، زيرا نيازمند جنس و فصل است. 
بدين ترتيب، مفهوم وجود از منظر ابن سينا به دليل 
برخــوردارى از 2ويژگى كليــت و بداهت به  مثابه 
تصورى پيشــينى مفهومى هميشه حاضر نزد نفوس 
بشرى است و ازاين رو بى نياز از تعريف خواهد بود.

 تمايز هستى شناختى
آيا تمايز هستى شناختى چنانكه هايدگر در مورد آن 
بحث مى كرد در فلسفه  ابن ســينا محل توجه واقع 

شده است؟
يكى از عمده ترين اســتنادات هايدگر در توضيح 
فرايند نسيان وجود در تاريخ متافيزيك عدم التفات 
به تمايز هستى شناسانه از سوى متعاطيان متافيزيك 
اســت. به زعم هايدگر تمايز بنيادينى ميان وجود 
و موجــود، چنانكه بايد، در تاريخ فلســفه مدنظر 
فيلســوفان قــرار نگرفته اســت و از اين رهگذر 
پرسش از معنا و حقيقت وجود به دست فراموشى 
سپرده شده است. هايدگر بر آن است كه متعاطيان 
متافيزيك با فروكاســتن وجود به موجودى خاص 
از مداقــه در معناى وجود اســتنكاف ورزيده اند. 
اما يكى از دقت نظرهاى هوشــمندانه  فيلســوفان 
مســلمان در مواجهه با مبانى هستى شناسانه  فلسفه 
يونــان التفات به تمايز ميان هســتى و چيســتى 

موجودات،تمايز ميان وجود و ماهيت است. التفات 
جدى به اين تمايز كه نخســت در آراى فلســفى 
فارابــى انعكاس يافته نزد ابن ســينا يكى از مبادى 
اصلى هستى شناسى بدل شده است كه بسيارى از 
دشوارى هاى فلسفى و الهياتى از رهگذر استناد به 

آن پاسخ هاى مقنع يافته است.

 الهيات به معناى اخص
آيا بحث الهيات به معناى اخص توانســته اســت 
ســازوكارى فراهم بكند كه فيلســوف ما به بحث 

وجود بپردازد يا مانعى براى آن شده است؟
به زعم هايدگر يكى از ســازوكارهاى به حاشــيه 
راندن پرســش از معنا و حقيقت وجود در تاريخ 
متافيزيك ارجاع پرســش از وجود به پرســش از 
نحوه  موجوديت و روابط مبدأ نخستين موجودات 
در هرم هســتى اســت. به  عبارت  ديگر، منطبق با 
ادبيات فيلســوفان مســلمان، گويى پرســش از 
وجود در حوزه  الهيات بــه معناى اعم به مباحث 
الهيات به معناى اخص ارجاع داده شــده اســت 
كه ناظر بــر اثبات مبدأ نخســتين و نحوه  ارتباط 
آن با موجودات در هرم هســتى اســت. از منظر 
هايدگر ايــن ارجاع كه در طول تاريخ فلســفه و 
الهيات غربى از رهگذر واســطه هاى مختلفى نظير 
محرك ال يتحرك، ُمناد، روح، مثال مطلق و يا اراده  
معطوف به قــدرت تحقق يافته اســت هر بار به 
نحوى از مواجهه با مسأله  وجود استنكاف ورزيده 
اســت و آن را در چارچوب بحث از موجود برتر 
دنبال كرده اســت. حال  آنكه اين نحوه  مواجهه با 
مسأله  وجود دســترس ناپذيرى مفهومى وجود را 
در خودنمايى هاى گونا گــون خويش چنانكه بايد 
مدنظــر نمى آورد و همچنــان آن را در چارچوب 
وجودى يكــى از موجودات و البتــه برترين آنها 

فراديد مى آورد. 

  هستى شناسى مبتنى بر نظام مقوالت
آيا هستى شناسى مبتنى بر نظام مقوالت مجالى براى 
طرح پرسش از هستى فراهم مى كند يا به  عكس بايد 

مانعى در اين راه تلقى شود؟
يكى ديگر از ســازوكارهاى متافيزيك ســنتى در 
فرايند نســيان وجود بررســى احــوال و خواص 
موجودات در چهارچوب مقوالتى است كه ميراث 
فربه  سنت ارسطويى براى همه  تاريخ فلسفه  غرب 

و خويشــاوندان فكرى آن نظير فلســفه اسالمى به 
شــمار مى رود. به زعم هايدگر اين شــيوه  مواجهه 
با موجودات كه يكى از ســازوكارهاى شكل گيرى 
هرم هســتى در اغلب ســنت هاى فلسفى كالمى 
به ويژه نزد اديان غرب آسيا بوده است، خودبودگى 
موجــودات را از رهگذر طبقه بنــدى مفهومى آنها 
ذيل اقســام جوهر و عرض به فراموشى مى سپارد 
و فقط يك شــيوه آشكارگى وجود را به  مثابه يگانه 
شيوه  ممكن به رسميت مى شناسد و بدين ترتيب بر 
ساير افق هاى گشــايش وجود سرپوش مى نهد. در 
اين شيوه  رويارويى با موجودات، آنها صرفاً به مثابه 
متعلق به نوعى خاص از آگاهى بشرى از نماياندن 
هســته  اصيل خود باز مى ماننــد و اينچنين وجود 
به مثابه امر نامســتور و نحوه  مواجهه  با موجودات 
به مثابه كشف المحجوب به فراموشى سپرده مى شود.

بررســى رهيافت هاى منطقى فلســفى ابن سينا در 
فلسفه  مشهور وى نشان مى دهد كه پس از انصراف 
از تأمل عميــق و فراگير در بــاب معنا و حقيقت 
وجود اين شــيوه  مواجهه با موجودات كمابيش در 
اغلب مباحث منطقى فلسفى ابن سينا رسوخ يافته و 
هستى شناسى و به عبارت دقيق تر هست شناسى وى 

را قوام بخشيده است. 
بر اين اساس، در منظومه  فكرى ابن سينا هر موجود 
بالفاصله پس  از آنكه در طول بررســى هاى فلسفى 
فيلســوف قرار مى گيرد موجوديت او در قالب نظام 
مقــوالت و ذيل يكــى از اجناس عالــى ممكنات 
طبقه بنــدى مى شــود و آنــگاه مطالعه و بررســى 
مى شــود. اينجا هم بر سر راه حقيقت وجود مانعى 
ايجاد مى شــود، زيرا از منظر ابن سينا درك ماهيت 
يك شــى كه در تعريف آن شــى انعكاس مى يابد، 
مســتلزم مدنظر آوردن اجزاى مقّوم آن شى است و 
احصاى هر چند اجمالى ايــن اجزا در مقام تصور 
نيازمنــد جايابى آن در نظام مقوالت اســت، درك 
ماهيت يك شى موقوف در نظر آوردن آن در نظام 

مقوالت خواهد بود. 

 بحث معرفت شناسى بازنمودى
آيا معرفت شناســى بازنمودى هم مى تواند به عنوان 
سازوكارى در جهت استنكاف از پرداختن به بحث 

وجود قلمداد شود؟
حصول معرفت و يقين در فلســفه  مشهور ابن سينا 
مبتنى بر معرفت شناسى بازنمودى متكى بر مطابقت 
قوام يافته اســت. ابن سينا در تمامى مباحث منطقى 
خود اين مبناى معرفت شناسانه را مفروض انگاشته 
و براســاس آن به شرح و بســط منطق ارسطويى 
پرداخته است. بدين ترتيب، از منظر ابن سينا مالك 
علم يقينى منطق پذيــرى و مطابقت آن با اصول و 
مبانى منطقى اســت. بدين ترتيب، مبتنى بر كاربرد 
گزاره اى مفهــوم حقيقت اين مفهــوم حكايت گر 
مطابقت و بازنمود اشيا و پديده هاى خارجى با اصل 

آنها در عالم خارج است.
 جمع بندى

رسالت موجودپژوهانه  فلســفه  اولى كه بايد آن را 
ميراث متافيزيك ارسطويى به شمار آورد، همچنان 
در منظومه  فكرى ابن سينا به مثابه كانونى ترين بخش 
فلسفه  وى محل توجه و اهتمام واقع شده است. البته 
در اين ميان نبايد از بسط، توسعه، حك، اصالحات 
قابل تأمل ابن سينا در متافيزيك ارسطويى، به ويژه در 
بخش هاى مرتبط با وجودشناسى، غفلت ورزيد، اما 
اين حك و اصالحات به ويژه در بحث تمايز وجود 
و ماهيت و مســائل مرتبط بــا آن اگرچه التفات به 
موضوع وجود را با قوت و اهتمام بيشــترى دنبال 
مى كند، بداهت، كليت و تعريف پذيرى مفهوم وجود 
همچنان پرســش از حقيقت وجود را در فلســفه  
ابن سينا به حاشيه رانده است و مدنظر آوردن وجود 
به مثابه افق گشــايش را از كانون توجهات بنيادين 

فيلسوف خارج كرده است. 

موجودپژوهى، اصلى ترين دغدغه  مابعدالطبيعه ابن سينا

بحــث از معنا و حقيقت 
هستى در آثار ابن سينا به 
موجود  چيستى  از  بحث 
موجــودات  اقســام  و 
اين  مى شود.  فروكاسته 
است  نحوى  به  وضعيت 
به رغم  حتــى  گاهى  كه 
وجود  لفظ  از  بهره گيرى 
و هستى آنچنان موجود و 
هستنده مراد بوده است

 شانزدهمين نشست از مجموعه درس گفتارهايى درباره  بوعلى سينا در تاريخ 26 خرداد ماه با 
عنوان «فراموشى پرسش از وجود در فلسفه  سينوى» به سخنرانى مجتبى اعتمادى نيا اختصاص 

داشت كه به صورت مجازى پخش و برگزار شد.
وى در ابتداى ســخنانش بيان كرد كه كانونى ترين نقد هايدگر به هستى شناسى سنتى آن است 
كه معنا و حقيقت وجود در اغلب منظومه هاى برآمده از آن مغفول العنه واقع شــده است و در 
عوض التفات به موجودات و موجودپژوهى در اولويت نخست قرار داشته است. به زعم هايدگر 
در سنت هاى متافيزيكى فراموشى وجود مبتنى بر سازوكارهاى مختلفى تحقق مى يابد كه يكى 
از آنها پيش داورى در باب معناى وجود اســت. اين پيش داورى با مدنظر آوردن وجود به مثابه 
كلى ترين مفاهيم آن را تعريف ناپذير و بديهى مى داند و از اين رهگذر پرســش از وجود را به 
محاق مى افكند و در عوض به پرســش از چيستى و نحوه وجود موجودات يا پرسش از كليت 

آنها موضوعيت مى بخشد.
وى در ادامه ذيل 6سرفصل رويكردهاى هستى شناسانه  ابن سينا را در ارتباط با اين نقد بنيادين 
هايدگر مدنظر آورد و نسبت نظرگاه انتقادى هايدگر را در مواجهه با منظومه  فكرى ابن سينا محل 
تأمل قرار داد تا نشان دهد در فلسفه  ابن سينا سازوكار و محمل هايى وجود دارد كه با تأمل در 
آنها درمى يابيم كه چرا پرســش از وجود و تأمل در باب معنا و حقيقت وجود در دستور كار 

فلسفه سينوى قرار نگرفته است.

 رئيس اداره بازرســى و مســئول امور حقوقى 
حفاظــت اداره كل محيط زيســت اســتان همدان 
گفت كه حكم برائت از قتل عمد«سعيد موميوند» 
محيط بان همدانى كه به علت درگيرى با شكارچيان 

متخلف در زندان بسر مى برد، صادر شده است.
«حجت لطفى» در گفت وگو با ايرنا گفت: با توجه 
به صدور رأى برائت از قتل عمد محيط بان همدانى 
و طبق ماده 291 قانون مجازات اسالمى قتل اتفاق 
افتاده در جريان اين درگيرى، «شبه عمد» تشخيص 

داده شده است.
وى بيان كرد: بر اين اساس اين محيط بان همدانى 
بــه پرداخت يك فقره ديه مرد مســلمان و تحمل 

3سال حبس تعزيرى با احتساب روزهاى بازداشت 
قبلى محكوم شده است.

رئيس اداره بازرسى و مسئول امور حقوقى حفاظت 
اداره كل محيط زيست استان همدان گفت: همچنين 
«نورمحمديان»  همكار اين محيط بان نيز كه پيش تر 
بــه اتهام معاونت در قتل عمدى به تحمل5ســال 
حبس تعزيزى محكوم شده بود، با توجه به محرز 
شدن شبه عمدى بودن قتل، وى نيز از معاونت در 
قتــل مبرا و براى وى نيز رأى برائت صادر شــده 

است.
لطفى دربــاره فرايند رســيدگى بــه پرونده اين 
محيط بان نيز افــزود: پرونده محيط بان همدانى در 

شــعبه 2كيفرى يك اســتان همدان تحت بررسى 
اســت كه البته اختالف نظرى دربــاره صالحيت 
رســيدگى به اين پرونده در دادگاه كيفرى يك يا 

دادسراى نظامى مطرح بود.
به گفتــه وى، به دنبال صدور اعتراض از ســوى 
دادســتان همدان مبنى بر بررســى اين پرونده در 
دادگاه كيفــرى و مطرح شــدن رســيدگى به اين 
پرونده ها در دادســراى نظامى مقرر شد كه ديوان 

عالى كشور در اين باره تعيين تكليف كند.
وى افزود: بنابراين پرونده به شعبه 47ديوان عالى 
كشــور ارجاع و رأى به صالحيت رســيدگى در 
دادگاه كيفرى اســتان همدان صادر شــد و بر اين 

اساس پرونده در شــعبه2 كيفرى يك رسيدگى و 
رأى به برائت محيط بان همدانى از جهت قتل عمد 

داده شد.
ــد  ــعيد موميون ــال 95 س ــا، س ــزارش ايرن ــه گ ب
ــن  ــش حي ــاير همكاران ــاق س ــه اتف ــان ب محيط ب
گشــت و كنتــرل منطقــه حفاظــت شده«نشــر» بــا 
ــراد مســلح در ايــن منطقــه مواجــه شــده كــه  اف
ــرار يكــى از  ــرى و ف ــه درگي ــر منجــر ب ــن ام اي
ــد پــس  ــا اســلحه مى شــود. موميون 3سرنشــين ب
از اخطــار فــراوان بــه قصــد شــليك هوايــى اقدام 
بــه تيرانــدازى مى كنــد امــا بــا توجــه بــه ناهمــوار 
ــته  ــر ناخواس ــه، تي ــن و شــرايط منطق ــودن زمي ب

بــه فــرد اصابــت كــرده و بــه بيمارســتان بعثــت 
همــدان منتقــل مــى شــود.

ــان  ــا، ج ــس از 17 روز در كم ــدوم پ ــرد مص ف
خــود را از دســت داد و پــس از كش وقوس هــاى 
زيــاد، رأى قصــاص بــراى محيط بــان صــادر 
و در ســال 97 بــه اعــدام محكــوم شــد كــه 
بــا پيگيرى هــاى انجــام شــده ايــن حكــم از 
ــراض  ــورد اعت ــت م ــازمان محيط زيس ــوى س س
قــرار گرفــت و پــس از 2بــار رفــت و برگشــت 
ــوان  ــه دي ــراض ب ــوم اعت ــار س ــراى ب ــده، ب پرون
عالــى كشــور ارســال و ايــن ديــوان رأى صــادره 

ــرد. ــدام را نقــض ك ــر حكــم اع ــى ب مبن

پس از گذشت 5 سال، حكم برائت محيط  بان همدانى صادر شد
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 استاندار همدان با بيان اينكه هزار ميليارد 
تومــان بــراى تصفيه خانه فاضالب شــهر 
همدان هزينه شــده است، گفت: اين پروژه 
بزرگ مراحل پايانى خود را مى گذراند و در 

آستانه بهره بردارى قرار دارد.
سيد سعيد شــاهرخى در گفت وگو با ايرنا،  
بيان كــرد: فاضالب به معضلى براى شــهر 
همدان مبدل شــده بود كه با احداث پروژه 
تصفيه خانــه، اين تهديد زيســت محيطى به 
يك فرصــت اقتصــادى و اثربخش تبديل 

شده است. 
وى گفت: اين پــروژه 15ميليون مترمكعب 
فاضــالب را تصفيه و به آبــى زالل و قابل 

استفاده در صنايع تبديل مى كند.  
شــاهرخى افزود: هم اكنــون آب موردنياز 
نيــروگاه شــهيد مفتــح از خروجــى اين 

تصفيه خانه تأمين مى شود و چاه هاى عميق 
حفارى شده در نيروگاه  مسدود شده است.

به گفته وى، وجود ايــن چاه ها در نيروگاه 
موجب خالى شدن سفره هاى آب زيرزمينى 
در دشــت كبودراهنگ و پديده فروچاله ها 

شده بود.
تصفيه خانــه  كــرد:  بيــان  شــاهرخى 
بــر  عــالوه  همــدان  شــهر  فاضــالب 
تغذيــه نيــروگاه، آب موردنيــاز پتروشــيمى 
ــه  ــه ب ــد ك ــن مى كن ــم تأمي ــه را ه هگمتان

ــت.  ــده اس ــد ش ــدار تولي ــى وارد م تازگ
وى گفــت: پتروشــيمى هگمتانــه يــك 
ــه  ــت ك ــه اس ــر در خاورميان ــرح بى نظي ط
ــا توليــد «پى.وى.ســى» پزشــكى بخشــى  ب
را  واردات  بــه  كشــور  صنايــع  نيــاز  از 

مى كنــد.  جبــران 
استاندار همدان با اشاره به در حال ساخت 
بودن پتروشيمى ابن سينا افزود: آب موردنياز 
اين پروژه نيز از خروجى تصفيه خانه شــهر 

همدان تأمين مى شود. 

نماينده عالــى دولت در اســتان همدان به 
احداث 353پروژه خرد و كالن در اين منطقه 
اشــاره كرد و گفت: برخى از اين طرح ها تا 
پايان دولت به بهره بردارى مى رسد و مابقى 
با ريل گذارى صورت گرفته در دولت بعدى 

تكميل مى شود. 
شــاهرخى افزود: تصفيه خانه فاضالب يكى 
از ايــن طرح هاى مهم اســت، اما در زمينه 
فوالد، فروســيليس و منيزيم صنايع بزرگى 
در حال ساخت اســت كه تأثير شگرفى در 

اقتصاد استان همدان دارد.
اســتاندار همدان تأكيد كــرد كه در 90روز 
آينــده 200طرح و پروژه بــزرگ اقتصادى 
و صنعتــى با هــزار و400 ميليــارد تومان 
بهره بردارى  به  اســتان  در  ســرمايه گذارى 

مى رسد.

اقتصـاداقتصـاد
 eghtesad@hamedanpayam.com

يادداشت يادداشت

 آگهي حصر وراثت
آقاى احمد محققى داراى شــماره شناسنامه 5029186344  به شرح دادخواست به كالسه 112/0000124 از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اصغر محققى به شماره 

شناسنامه 5029176322  در تاريخ 1400/02/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به: 
1- صــادق محققى فرزند اصغر به كد ملى 5029186360 متولد 1355 صادره از فامنين فرزند متوفى، 2-مجيد محققى فرزند اصغر به كد ملى5029784446 متولد 1363 صادره از فامنين فرزند متوفى، 3- اكبر 
محققى فرزند اصغر به كد ملى 5029184971 متولد 1351 صادره از فامنين فرزند متوفى، 4-على محققى فرزند اصغر به كد ملى 5029905537 متولد 1367 صادره از فامنين فرزند متوفى، 5- احمد محققى فرزند 
اصغر به كد ملى 5029186344 متولد 1352 صادره از فامنين فرزند متوفى، 6- زهره محققى فرزند اصغر به كد ملى 5029192808 متولد1361 صادره از فامنين فرزند متوفى، 7- فاطمه محققى فرزند اصغر به كد ملى 
5029186352 متولد 1353 صادره از فامنين فرزند متوفى، 8- فهيمه محققى فرزند اصغر به كد ملى 5020033561 متولد 1370 صادره از فامنين فرزند متوفى، 9- زهرا محققى فرزند اصغر به كد ملى 5029480110  
متولد 1356 صادره از فامنين فرزند متوفى،10- صفيه محققى فرزند آقامعلى به كد ملى 5029177299 متولد 1331 صادره از فامنين همسر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 

آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 94)

مهدى رجب زاده - قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

رفاه مردم و رونق توليد 
اولويت دولت سيزدهم باشد 

غزل اسالمى»
 قشر كارگرى و بازاريان متوسط به پايين از رفاه اقتصادى و عمده 
مردم از رفاه اجتماعى كه حق شهروندى شــان اســت جا مانده اند. 
در 42سال گذشــته برنامه ريزى عملى و خاصى براى باال بردن رفاه 
عمومى و رونق توليد صورت نگرفته و اكنون مطالبه قشر متوسط به 

پايين از رفاه به معيشت نزول كرده است. 
با روى كار آمدن دولت جديد انتظار مى رود رفاه مردم و رونق توليد 
اولويت قرار بگيرد. در اهميت رفاه و تأمين اجتماعى گفته شده است 
كه اينها هدف توســعه نيستند، بلكه خود توسعه محسوب مى شوند. 
يعنى دولت و جامعه اى را مى توانيم توســعه يافته بدانيم كه سطح يا 
متناســب زندگى را از جهات مسكن، آموزش، تغذيه و بهداشت و 

درمان براى يكايك آحاد و ساكنانش فراهم كرده باشد. 
روشن اســت كه هيچكس با اينكه مردم جامعه مرفه باشند مخالف 
نيســت. لكن چگونه بايد به اين مهم دســت يافت؟ مفاهيمى چون 
عدالت يا برابرى كه خودبه خود در اين بحث مطرح مى شــوند چه 

معنايى دارند؟ 
آيا عدالت اجتماعى به اين معناســت كه تمامى آحاد جامعه از نظر 
درآمد و ســطح زندگى وضعيتى همانند داشته باشند؛ يا اينكه همه 
بايد از فرصت هاى برابر برخوردار باشــند و بعد هركسى به تناسب 

استعداد و كوشايى خود، به مراتب بهتر و برترى دست يابد؟
امروز دغدغه مردم تا حد معيشــت نزول كرده و بسيارى از آنها در 
تأمين حداقل هاى زندگى خود دچار مشــكل هستند. قشر كارگرى 
بيش از 35سال اســت كه براى واقعى شدن حقوق و دستمزد خود 
مى جنگد، بخش توليد نيز براى به دست آوردن فرصت جهت رشد 

و توسعه مطالبات فراوانى دارد.
 امروز طبقه كارگرى و بســيارى از قشــرهاى جامعه بخش عمده 
درآمد خود را صرف هزينه هاى تأمين مســكن، خوراك و بهداشت 
مى كننــد و پولى براى به دســت آوردن رفاه عمومى ندارند. اين در 
حالى است كه عمده تصميم گيران از رفاه اقتصادى و حتى اجتماعى 
بااليى برخوردار هســتند و دركى از تهيه نان شب براى فرزندان و 
خانواده خود ندارند. آنها گاهى باور نمى كنند ممكن است خانواده اى 
از روى ندارى حتى يك بار براى خريد گوشت يا بسيارى اقالم ديگر 

اقدام نكرده است. 
از ايــن رو به نظر مى رســد دولت جديد در برنامه ريــزى خود رفاه 
را اولويــت خود قرار بدهد تا بتواند برنامه هاى درســتى براى همه 
بخش هاى اقتصادى، اجتماعى و حتى سياســى در نظر بگيرد و اين 
مهم به جز كمك گرفتن از متخصصان كاربلِد غيرسياســى ميســر 

نخواهد شد.

بركت كسب وكار 
در گروى كسب لقمه حالل است

مهدى ناصرنژاد»
 سازمان تبليغات اســالمى  در رويكردى الزم و خداپسندانه اقدام به 
برگزارى سلسله نشست هايى با عنوان(كاسب حبيب خدا) در همدان كرده 

است.
حجت االسالم محمدهادى نظيرى مديركل تبليغات اسالمى استان همدان 
در گفت وگويى با اعالم اين خبر شرح داده است كه نشست هاى كاسب 
حبيب خدا با مشــاركت اصناف و صاحبان كســب وكار با هدف تبيين 
نقش و جايگاه اين قشر پرتالش و خدمتگذار در شكل پذيرى اقتصادى 
ســالم و مبتنى بر اعتماد عمومى و دوطرفه بين مردم و كسبه در جامعه 
اسالمى است. به گفته مديركل تبليغات اسالمى در طول برگزارى سلسله 
نشست هاى كاسب حبيب خدا، كسبه درستكار و امانتدار با معرفى خود 
اصناف و اتحاديه ها، مورد تقدير و تشويق قرار گرفته و از طريق رسانه ها 

به جامعه معرفى مى شوند.
شــاكله اقتصادى در جامعه اســالمى با وجود برخوردارى از بســيارى 
شاخص هاى پيشرفته علمى و مؤلفه هاى اقتصاد نوين، هنوز هم آن جوهره 
اقتصاد سنتى خود را كه مبتنى بر امانتدارى كسبه و اجتناب از گرانفروشى 
يا تقلب هاى موذيانه در دادوســتد و خريدوفروش هاى روزانه مى باشد 
حفظ كرده اســت. در همين كالنشهر همدان هنوز هم هستند صاحبان 
مشــاغل مختلف و كسبه اى كه در دل بازار يا گستره شهر اعتماد خود را 
بين قشرهاى مردم حفظ كرده اند و خانواده هاى همدانى اغلب ملزومات 
روزانه و هفتگى و حتى چند ماهه خود را از چنين كسبه تهيه مى كنند و 
ديده مى شود هر روز صف هاى طوالنى از مردم مقابل مغازه كسبه خوشنام 
تشكيل شده است.در ساختار اقتصاد سنتى ايران به اين دليل كه همه مردم 
الزاماً با كيفيت و قيمت كاالهاى موردنياز خود آشنايى كامل ندارند، ناگزير 
به شناخت و انصاف خود كسبه و فروشنده اكتفا مى كنند و چنين قاعده 
نانوشته از ديرباز بخصوص در جامعه ايران نهادينه شده و خداى متعال نيز 
كسبه درستكار و امانتدار را دوست دارد و حبيب خود ناميده است. در اين 
ارتباط، خوشا به حال آن كسبه خوشبخت و خداشناس و امانتدارى كه به 
درستى طرف اعتماد مردم قرار گرفته و بدا به حال آن فروشنده سودجو 
و فرصت طلبى كه از اعتماد جامعه خود سوءاستفاده مى كند و به كسب 
روزى حالل و به قولى، يك لقمه حالل قانع نيست و دست به هر تخلف 
و تقلبى مى زند و به جاى زردچوبه مرغوب و واقعى، پودر استخوان رنگ 

كرده به مشتريان از همه جا بى خبر مى فروشد.
متأسفانه يكى از داليل آشفتگى در حوزه كسب وكار جامعه امروز ما، ورود 
افراد  مختلف بدون تجربه و بلديت و يا آموزش و تخصص ضرورى به 
عرصه مشاغل گوناگون است و بيكارى و ناچارى و سردرگمى مردم براى 

نجات از بيكارى به چنين آشفتگى ها دامن مى زند.
در ايــن ارتباط گرانى اجاره بها براى مغازه دارى و الزمه ســرمايه گذارى 
سنگين براى تأمين جورى جنس و مواداوليه و خدمات جنبى آن، زمينه 
برخى كج روى ها در عرصه كسب وكارها را ايجاد مى كند و چون نظارت 
كافى و كارآمد نيز براى سالم سازى جامعه كسب وكار وجود ندارد، فرصت 
امن براى گسترش ناهنجارى ها به وجود مى آيد. به طور كلى چه در حوزه 
كسب وكار و چه در ديگر عرصه هاى اجتماعى بسيارى ارزش هاى اخالقى 
و دينى قربانى آشفتگى هاى اقتصادى و دگرگونى هاى فرهنگ سالم دينى 
و ايرانى شده است. در چنين شرايط نمى توان از نسل هاى فعلى صاحبان 
مشاغل انتظار داشت كه همان(كاسب حبيب خدا )باشند!!! و در همين حال 
بســيارى از خود كسبه نيز نمى توانند در محضر عدل الهى و ضمير نهان 

خويش سربلند و روسپيد باشند كه امانتدار مردم و حبيب خدا هستند!!!

رئيس سازمان هواپيمايى كشورى اعالم كرد
برخورد قضايى در انتظار گرانفروشان بليت هواپيما

 با وجود هشــدارهاى متعدد صادر شده از سوى سازمان هواپيمايى مبنى بر ضرورت 
بازگرداندن قيمت بليت هواپيما به نرخ مصوب آبان ماه ســال گذشته، ايرالين ها همچنان 
بليت پروازهاى داخلى خود را با قيمت هاى دلخواه مى فروشند و رئيس سازمان هواپيمايى 
كشورى گفت: آنها بايد منتظر برخوردهاى جدى تر از سوى دستگاه هاى نظارتى و قضايى 

باشند.
در روزهاى گذشته نرخ بليت هواپيما در مسيرهاى داخلى به صورت چشمگيرى افزايش 

پيدا كرد كه بعضاً تا بيش از 40درصد بيشتر از نرخ مصوب آبان ماه سال گذشته است و با 
وجود هشدارهاى داده شده از سوى مسئوالن وزارت راه وشهرسازى و سازمان هواپيمايى 

كشورى، تغييرى در اين افزايش نرخ غير قانونى بليت پروازهاى داخلى رخ نداده است.
رئيس ســازمان هواپيمايى كشورى در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اين پرسش كه چرا 
برخى از ايرالين ها هيچ توجهى به نرخ هاى مصوب و هشــدارهاى داده شــده ندارند و 
همچنان به اين رفتار غيرقانونى شــان ادامه مى دهنــد، بيان كرد: با توجه به اينكه برخى از 
شــركت هاى هواپيمايى با وجود هشدارهاى داده شده همچنان قيمت بليت هواپيما را به 
نــرخ مصوب برنگردانده اند، بايد منتظر برخورد از طريق دســتگاه هاى نظارتى و قضايى 
باشند. دهقان زنگنه افزود: اگر ايرالين هاى داخلى قيمت ها را به نرخ مصوب آبان ماه سال 

گذشته برنگردانند هفته آينده در جلسه اى كه با مديران عامل آنها خواهيم داشت برخى از 
مسيرهاى خارجى آنها را لغو خواهيم كرد.

وى گفــت: بازگرداندن قيمــت بليت هواپيما به نرخ مصوب دســتور شــخص وزير 
راه وشهرسازى است و شــركت هاى هواپيمايى براى افزايش قيمت بايد مصوبه شوراى 

عالى هواپيمايى كشورى و وزير راه وشهرسازى را داشته باشند.
زنگنه بيان كرد: اگر ايرالين ها از قانون تبعيت نكنند و بليت پروازهاى داخلى شــان را بر 
اســاس نرخنامه مصوب موجود نفروشند، مسلماً بايد منتظر برخورد جدى ترى باشند و 
بزودى ايرالين هاى دولتى را به دســتگاه هاى نظارتى شان و ايرالين هاى خصوصى را به 

دستگاه قضايى معرفى مى كنيم.

خريد 4800 متر لوله فاضالبى كاروگيت كوپلر سرخود به همراه واشر به قطر 250 ميليمتر
 به شماره ج/1400/113-2  

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد 4800 متر لوله فاضالبى كاروگيت كوپلر 
سرخود به همراه واشر به قطر 250 ميليمتر از توليدكنندگان مطابق مشخصات ارائه شده دراسناد مناقصه  اقدام نمايد.

متقاضيان مي توانند با ارائه درخواست كتبي و فيش واريزي به مبلغ  500,000 ريال به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 بابت خريد اسناد 
مناقصه در ساعت اداري از مورخ 1400/4/5 لغايت 1400/4/10 به دفتر قراردادهاي اين شركت مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند. 

* مبلغ تضمين شركت در مناقصه 344,510,640 ريال است كه  پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمين معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را 
به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001  واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه ويا از مطالبات قطعى تائيد شده نزد شركت 

بلوكه نمايد و  حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه يا چك بانكي و يا گواهى مطالبات قطعى تائيد شده را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد.
* به پيشنهادهاي فاقد سپرده،سپرده هاي مخدوش،سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر،چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

* مهلت ارائه پيشنهاد تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/04/21 بوده و پيشنهادات واصله در مورخ 1400/04/22 ساعت 9 در كميسيون مناقصه بازگشايي 
خواهد شد.

* به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ،مخدوش وپيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
*مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.

* محل دريافت اسناد،تحويل وگشايش پيشنهادها: همدان- ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال- شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى 
(شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)

* ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
* سايت شركت www.hww.ir مي باشد.

* اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات درج شده است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

 فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اى 
آگهى مزايده فروش امالك نوبت دوم

 سازمان سيما منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى همدان

سازمان سيما منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى همدان در نظر دارد يك قطعه زمين مسكونى (جدول شماره 1) با استناد به مجوز شماره 14000313126694 
مورخ 1400/03/13 شهردارى همدان به صورت اقساطى (جدول شماره 2) ازطريق مزايده كتبى به فروش برساند از متقاضيان دعوت مى شود جهت ارائه پيشنهاد 
از تاريخ 1400/04/06 تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/04/15 (ساعت 14:15)  به امور قراردادهاى سازمان سيما منظر و فضاى سبز شهرى به آدرس:ميدان رسالت-

بلوار واليت-روبروى كالنترى 15 -ساختمان خدمات شهرى مراجعه نمايند. 
شرايط مزايده به شرح ذيل مى باشد:

1-متقاضيان بايستى جهت شركت در مزايده به عنوان سپرده ضمانت به شرح جدول ذيل به حساب سپرده سازمان به شماره3-3477111-11-7405  نزد بانك 
مهر ايران شعبه صدف واريز و فيش آن را در پاكت الف قرار دهند الزم به ذكر است در صورت عدم وجود فيش به پيشنهاد ارائه شده رسيدگى نخواهد شد.
2-شركت كنندگان در مزايده مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و بازديد از امالك مذكور از تاريخ نشر آگهى به مدت 10 روز به سازمان مراجعه نمايند.

3-برنده مزايده بايستى پس از ابالغ كتبى نسبت به واريز مبلغ ملك (باتوجه به جدول شماره2) به حساب سازمان  اقدام نمايد در غير اين صورت با ضبط سپرده 
وى معامله با نفر دوم انجام خواهد شد.همچنين در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برندگان اول و دوم سپرده آنها ضبط خواهد شد . 

4--پيشنهاد بايستى واضح روشن و بدون ابهام،به همراه  تصوير كارت ملى و شناسنامه و مدرك مورد تاييد از آدرس محل سكونت (تصوير سند ملكى بنام يا 
اجاره نامه يا قبض آب، برق، گاز يا تلفن) و تلفن تماس متقاضى در پاكت در بسته و الك و مهر شده باشد.

5- شهردارى همدان (سازمان سيما منظر و فضاى سبز شهرى ) در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله به هر شكل مجاز و مختار است..
6-هزينه هاى نقل و انتقال،حق الزحمه كارشناس دادگسترى جهت برآورد ارزش امالك و نشر آگهى و ساير هزينه هاى قانونى به عهده برنده مزايده خواهد بود.

7- زمان قرائت پيشنهادها روز چهار شنبه مورخ 1400/04/16 در محل شهردارى همدان خواهد بود.
8-ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اوراق مزايده مندرج مى باشد.    

9-زمان تحويل زمين متعاقباً به برنده مزايده ابالغ خواهد شد.   
مشخصات مورد نظر به شرح ذيل مى باشد:

جدول شماره 1
مساحتآدرسنوع كاربرىرديف

 (متر مربع)
قيمت پايه پالك ثبتى 

كارشناسى ريال
مبلغ سپرده 
تضمين ريال

شهرك فرهنگيان – بلوارزمين مسكونى 1
 بهنام جو (معبر هشت مترى)

227/441/1217821/000/000/0001/050/000/000

جدول شماره 2
مهلت واريزدرصد مبلغ واريزىرديف

 تا 7 روز پس از ابالغ برنده شدن50 ٪ مبلغ  پيشنهادى1
 در طى پنج قسط در پنج ماه،شروع 30 روز پس از ابالغ برنده شدن50 ٪ مبلغ پيشنهادى2

(م الف 474 )

 آژانس هاى مسكن غيرمجاز نقش ويژه اى 
در افزايش نرخ اجاره بها و معامالت مســكن 
استان دارند كه تعدادى از آنها به تازگى به دليل 
تخلف و نداشتن مجوز فعاليت، پلمب شدند.

معاون بازرگانى ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان همــدان از ســاماندهى بازار 
مسكن خبر داد و گفت: مالكان اين آژانس ها 
بدون اخذ پروانه كسب و طى مراحل قانونى، 
واحد تجــارى خريد وفروش و رهن و اجاره 
مســكن داير كرده و به آشفتگى بازار مسكن 

دامن مى زدند.
بيژن ترابيان بيان كرد: اين مراكز بايد به صورت 
قانونــى از اتحاديه ها و اتــاق اصناف مجوز 
فعاليت دريافت كنند و تابع قوانين و مقررات 

اين حوزه باشند. 
وى به ايرنا گفت: وجود اين مراكز بر افزايش 
بى رويه نرخ مســكن تأثير مستقيم دارد كه با 
تعطيلى آنها براى ساماندهى بازار مسكن گام 

برداشته ايم. 
ترابيان همچنين به طراحى ســامانه معامالت 
مســكن در شهر همدان اشــاره كرد و افزود: 
راه اندازى اين سامانه  به كاهش قيمت مسكن 
كمك مى كند و تمامى معامالت و  قراردادهاى 
خريد وفروش و اجاره طبق شرايط و ضوابط 

تعريف شده انجام مى شود. 

به گفتــه وى، طرح رصــد بنگاه هاى امالك 
غيرمجاز توســط بازرســان اين سازمان ادامه 
دارد و با واحدهاى غيرمجاز به شدت برخورد 

مى شود. 
معاون بازرگان ســازمان صمت استان همدان 
ابراز اميــدوارى كرد كه آغاز به كار ســامانه 

مســكن و نظارت بر عملكرد آژانس ها بتواند 
آرامش را به بخش مسكن كه از نيازهاى اوليه 

مردم است بازگرداند. 
ــاى  ــاره به ــش اج ــورددار افزاي ــدان رك هم
ــالم  ــاس اع ــور اســت. براس مســكن در كش
مــاه  ارديبهشــت  در  ايــران  آمــار  مركــز 

ســال جارى، متوســط تــورم نقطــه اى قيمــت 
ــه  ــور ب ــتان 1399 در كش ــا در زمس اجاره به
ــى اســت  ــن در حال 28/9 درصــد رســيد، اي
كــه همــدان بــا 39/4 درصــد، در رتبــه 
ــاره  ــت اج ــش قيم ــترين افزاي ــت بيش نخس

ــت. ــرار گرف ــور ق ــكن در كش مس

معاون سازمان صنعت ومعدن استان خبر داد

مشاوران امالك غيرمجاز 
عامل آشفتگى مسكن

■ آژانس هاى بدون مجوز پلمب مى شوند

استاندار:
هزار ميليارد صرف پروژه تصفيه خانه 

فاضالب همدان شده است

همدان پیام در کنار شامست!
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 در عصر حاضر با گســترش دامنه استفاده از 
وســايل جديد  همچون  آسانســور و پله برقي، 
ابزارهاي فنــاوري اطالعات(كامپيوتــر، اينترنت 
و...)، تغيير ســبك زندگي و نحوه اشتغال افراد و 
نيز گســترش زندگي آپارتمان نشيني در شهرهاي 
بزرگ، تحرك شــهروندان به شدت كاهش يافته 
 اســت كه در حقيقــت كم تحركي افــراد عامل 
مؤثري براي افزايش ميــزان مرگ ومير، بيماري ها 

و ناتواني هاست. 
عالوه بر اين به  دليل مشغله بيش از حد شهروندان، 
نبــود فرصت كافــي جهت انجام تمــام كارهاي 
روزمره و نيز فاصله زياد بين مراكز خدمات رساني 
شهري، شهروندان به خودرو و ساير وسايل مدرن 
به شــدت وابسته شــده اند و فعاليت هاي اوقات 
فراغت نيز به نوعي تنظيم شده  كه كمترين تحرك 

و فعاليت  بدني را به همراه دارد. 
بنابراين برنامه ريزي براي «گذران فراغت» به ويژه 
در فضاى شهرى ارتباط نزديكي با برنامه ريزي در 
حوزه جوانان پيدا مى كند، زيرا ساماندهي فضايي 
و تأميــن امكانــات فراغتي تا حــدود زيادي به 
كميت و كيفيت فضاهاي شهري و تجهيزات آنها 
وابسته است. در اين راستا نقش مديريتي ارگان ها 
و ســازمان هاي مختلف شــهري نظير شهرداري 
جهت تأمين فضاهاي تفريحي، ورزشي موردنياز 
قشــرهاى مختلف جامعه براي بهتر سپري كردن 
اوقــات فراغت افراد پر اهميت اســت حال آنكه 
خوشــبختانه در ماه هاى اخير شهردارى همدان با 
داشــتن برنامه منسجم در راســتاى تحقق فضاى 
پر نشــاط و در عين حال ســالم براى شهروندان 
و به ويــژه جوانــان اقدام هاى مؤثــرى را در اين 

عرصه  در دســتور كار قرار داده است به طورى 
كه توانســته با اتخاذ تصميمــات نوين براي ارائه 
ضوابط و الگوهايي بــراي فراهم كردن فضاهاي 
متنــوع  از جمله در پارك هــا، زمين هاي بازي و 
مراكز ورزشي تأثيرگذار بوده باشد به گونه اى كه  
شــهردارى عالوه بر اجــراى پروژه هاى موجود، 
توســعه زيرســاخت هاى فرهنگى، ورزشى جزء 

برنامه هاى اين مجموعه شهرى است. 
اين روزها كه متأســفانه شــيوع ويــروس كرونا 
موجب تعطيلى بســيارى از فعاليت هاى روزمره 
شــهروندان شده است و بســيارى از همشهريان 
با همراهى توصيه هاى پزشــكى در خانه مى مانند 
شــهردارى  عالوه بر اجراى پروژه هاى موجود، 
توســعه زيرساخت هاى ورزشــى فرهنگى را در 
دســتور كار خود قرار داده است. هم اكنون بيش 
از 4هزار ورزشكار در قالب ورزش محالت شهر 
همدان فعاليت دارند و اين آمار نشــان دهنده لزوم 

اختصاص فضاهاى ورزشى با اين قابليت است.
شهردار همدان در زمينه تحول در ايجاد فضاهاى 
باز فعاليت ورزشــى گفت: در حقيقت توســعه 
فضاهاي ورزشــي در ســطح محالت، به تحرك 

اجتماعي جمعيت ساكن 
در محالت شهري قوت 
مي بخشــد و يك ارتباط اجتماعي سالم و همراه 
بــا صميميت را به وجود مــي آورد  كه مؤدت ها، 
دوستي ها، هم محله بودن ها و جوانمردي را ايجاد 

مي كند. 
عبــاس صوفى افزود: در زمينه توســعه متوازن و 
ايجاد بســتر فضاهاى ورزشــى  احداث 23زمين 
ورزشــى در سال گذشته در دستور كار شهردارى 
همدان قرار گرفته و عمليات ساخت آن در قالب 
طرح كميســيون فرهنگى ورزشى شوراى اسالمى 

شهر اجرا شد. 
وى گفــت: اين زمين هاى ورزشــى بــا حمايت 
كميســيون فرهنگى شــوراى شــهر همدان و در 

مناطق 4گانه شهردارى احداث مى شود. 
شهردار همدان  بيان كرد: احداث اين تعداد زمين 
ورزشى در راســتاى برخوردارى جمعيت مناطق 
كمتر توســعه يافته از امكانات ورزشــى و امكان 
حضور آحاد مردم بخصوص نوجوانان و جوانان 

در برنامه هاى ورزشى است. 
صوفى بيان كرد: ســاخت ايــن زمين ها كه داراى 
چمن مصنوعى اســت، براساس اســتانداردهاى 
ورزشــى ايجاد مى شــود و امــكان فعاليت هاى 

ورزشى از جمله فوتبال را فراهم مى سازد. 
شــهردار همدان  گفت: اين زمين هاى ورزشــى 
روباز است و امكان استفاده در بيشتر فصول سال 
را دارد، ضمن اينكه امكان برگزارى مســابقات و 
دوره هاى آموزشى در اين مناطق نيز وجود دارد. 

صوفــى بيان كرد: ما معتقديم كه حركت در زمينه 
ورزش براساس برنامه ريزى و هدف انجام خواهد 

شد كه منجر به پيشرفت مى شود. 
وى در مورد رشــد زيرســاخت هاى ورزشــى 

گفت: بيش از 28چمن مصنوعى در شــهر همدان 
بخصــوص در مناطق كم درآمد در 2ســال اخير 

مورد استفاده قرار گرفته شده است.  
صوفــى افزود: رويكــرد نوين شــهرداري براي 
گرايــش شــهروندان به ورزش و مطــرح كردن 
رويكــرد محله محــوري در دهه هــاي اخير، از 
سوي مديريت شــهري يكي از موضوعاتي است 
كه كاركردهاي اجتماعي، فرهنگي بســياري را در 
فضاهاي شهري به دنبال داشته است. اين مطلوب، 
سعي در تعريف شاخصه هايي است كه با زندگي 

امروز هماهنگ باشد.

 همدان يكى از الگوهاى ورزشى محالت 
كشور به شمار مى رود 

مدير منطقه يك با بيان اينكه يكى از رســالت هاى 
مهم شــهردارى در حوزه هاى فرهنگى، ورزشــى 
توسعه زيرساخت ها براى شــكوفايى نسل جوان 
است گفت: رويكرد اين منطقه افزايش هرچه بيشتر 
زيرساخت هاى ورزش هاى مختلف در سطح منطقه 
يك است به طورى كه شهروندان در سطح محالت 

خود بتوانند از آن بهره ببرند. 
مسعود دهبانى صابر افزود: در طى يك سال اخير 
پروژه هايى همچون احداث زمين ورزشى فوتبال 
در پارك الله و محله دره مرادبيگ، احداث زمين 

ورزشــى بدمينتون بوســتان ارم، بازسازى زمين 
ورزشــى فوتبال بوســتان مردم، همچنين احداث 
زمين ورزشــى بسكتبال در بوســتان مردم كه تا 
انتهاى ســال جارى به اتمام مى رسد و خريدارى 
و جاى گذارى ميزهاى شطرنج و پينگ پونگ مؤيد 

اين امر است. 
وى گفت: مجموعه شــهداى شهردارى كه زمين 
ورزشى باشگاه شهردارى همدان است كه بسيارى 
از جوانان شــهر همــدان به دنبــال آغاز ورزش 
قهرمانى از اين باشگاه هستند در طى ساليان اخير 
كيفيت مناسبى نداشته و با توجه به نگاه اين منطقه 
به توسعه زيرســاخت هاى ورزشى تصميم گرفته 
شد تا عمليات اجرايى احداث چمن مصنوعى در 

اين مجموعه را آغاز كنيم. 
دهبانى صابر  بيان كرد: عمليات اجرايى اين پروژه 
5 هــزار مترمربعى از ابتداى آذر مــاه با اعتبارى 
53ميليارد ريالى آغاز شده است و پس از عمليات 
خاكبردارى اجراى اليه هاى زهكش با اســتفاده از 
لوله هاى پلى اتيلنى اجرا شــده و هم اكنون تسطيح 
و زيرســازى آن با استفاده از اليه هاى پوششى در 

حال اجراست. 
وى گفــت: اميدواريــم با اقداماتى كــه در زمينه 
ورزش هاى محلى و قهرمانــى صورت مى پذيرد 
شاهد گرايش هرچه بيشــتر استعدادهاى نهفته و 

جوانان شهر همدان به ورزش باشيم. 
مديــر شــهردارى منطقه يك با بيــان اينكه براى 
نخستين بار در شــهر همدان از سيستم فيلترينگ 
در اجراى اين چمن مصنوعى اســتفاده مى شــود 
بيان كرد: سعى شده است تا با استفاده از زهكشى 
كامل و اجــراى بهترين كيفيــت چمن مصنوعى 
شــاهد رشــد و ترقى ورزش قهرمانى در شــهر 

همدان باشيم.

خبـرورزشى

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

رونمايى از كتاب دروس مربيگرى 

 رونمايــى از كتاب دروس مربيگــرى درجه 3 با حضور مديركل 
ورزش وجوانان استان انجام شد.

كتاب دروس مربيگرى درجه 3 به نويســندگى ميالد وجدانى فتحى 
و راهلــه تركيان از مربيان و دانش آموختگان تربيت بدنى اســت كه با 
محوريت دروس پيش نياز مربيگرى درجه 3 براى تمامى رشــته هاى 

ورزشى منتشر شده است.
كتاب «دروس مربيگرى درجه 3» در هزار جلد به چاپ رسيده و هر 

جلد به ارزش 500 هزار ريال به فروش مى رسد. 
وجدانى از نويسندگان اين كتاب گفت: كتاب دروس مربيگرى درجه 
3 در انتشــارات رزا به چاپ رســيده و راهنماى مناسبى براى تمامى 
مربيان، ورزشكاران و بخصوص مدرسان دوره هاى مربيگرى تئورى 
است. وى افزود: در اين كتاب تمامى دروس پيش نياز مربيگرى درجه 
3 از جمله سنجش و اندازه گيرى، رشد و تكامل حركتى، مبانى آمادگى 
جسمانى، ايمنى در ورزش، روانشناسى در ورزش، تعذيه در ورزش، 
برنامه ريزى و طراحى تمرين، آناتومــى، نقش مربى، دوپينگ، مبانى 

تربيت بدنى و فيزيولوژى به صورت كامل آورده شده است.
راهلــه تركيان، مربــى و دانش آموختگان تربيت بدنى نيــز بيان كرد: 
كتاب دروس مربيگرى درجه 3پيش نياز مربيگرى رشته هاى ورزشى 
امســال براى نخستين بار در اســتان همدان به چاپ رسيده است كه 
در آينده اى نزديك دومين كتاب را نيز در زمينه مديريت ورزشــى به 

چاپ مى رسانيم.
اين كتاب در مراسمى با حضور حميد سيفى مديركل ورزش وجوانان 

استان رونمايى شد.

برنامه 2هفته پايانى ليگ دسته دوم فوتبال
هفته بيست وپنجم - سه شنبه 8 تيرماه 

.......................................................  مس شهربابك شهردارى ماهشهر 
..................................................................... شهدا بابلسر  عقاب تهران 
شهردارى بم  .............................................................  شهيد قندى يزد
سردار بوكان ..........................................................  شاهين بندرعامرى 
شمس آذرقزوين .............................................................  پاس همدان 
اترك بجنورد ........................................................  نيروى زمينى تهران  
ميالد مهر تهران.................................................................  نفت اميديه 

چهارشنبه 9 تيرماه 
ايرانجوان بوشهر...............................................................   اسپاد تهران
اتحاد كامياران .....................................................  شهردارى بندرعباس
فوالد نوين اهواز ......................................................  مس نوين كرمان  
ويستا توربين تهران ................................................  ملى حفارى اهواز
سپيدرود رشت............................................................  علم وادب تبريز
شهردارى همدان.................................................................  اميد گناوه
.....................................................  نفت و گاز گچساران   محتشم تبريز

هفته بيست وششم - دوشنبه 14 تيرماه 
.................................................  شمس آذر قزوين  نيروى زمينى تهران 
پاس همدان ............................................................  شهردارى ماهشهر  
.........................................  ميالد مهر تهران   شاهين بندرعامرى بوشهر 
شهيد قندى يزد ..............................................................  سردار بوكان 
شهدا بابلسر ...................................................................... شهردارى بم 
نفت اميديه ......................................................................اترك بجنورد  
.................................................................  عقاب تهران  مس شهربابك 

چهارشنبه 16 تيرماه 1400
........................................................... اتحاد كامياران مس نوين كرمان 
اميد گناوه ............................................................. ويستا توربين تهران 
اسپاد تهران ....................................................................  محتشم تبريز 
................................................  فوالدنوين اهواز   نفت و گاز گچساران 
....................................................  ايرانجوان بوشهر ملى حفارى اهواز 

..................................................  سپيدرود رشت  شهردارى بندرعباس 
.......................................................  شهردارى همدان علم وادب تبريز 

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

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

برابر رأي شــماره 140060326008000188 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى صمد شهبازى فرزند احمد به شماره شناسنامه 
4923 صادره از همدان در يك واحد گاودارى  به مســاحت 2400,00 مترمربع پالك 89 
اصلى قريه كليجه واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى از مالك رسمى 
آقاى ارجعلى صادقى برابر نسق شماره 92163 مورخ 1351/09/01 محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي 
كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 28)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/06

حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن

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

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

برابر رأي شــماره 140060326006000148 مورخه 1400/02/19 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا عزيزى 
فرزند حسين مراد به شماره شناسنامه 3920708180 صادره از مالير سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ يك باب مغازه و خانه به مساحت 147/05 مترمربع قسمتي از پالك 1 اصلي 
واقع در اراضى دولت آباد بخش چهار مالير خريدارى از مالك رســمى آقاى غالمعلى 
چوبين محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 119)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/21

حسن ابراهيم قاجاريان - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

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

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

برابر رأي شــماره 140060326006000247 مورخه 1400/03/05 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عليرضا عزيزى 
فرزند حسين مراد به شماره شناسنامه 3920515668 صادره از مالير سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ يك باب مغازه و خانه به مساحت 147/05 مترمربع قسمتي از پالك 1 اصلي 
واقع در اراضى دولت آباد بخش چهار مالير خريدارى از مالك رســمى آقاى غالمعلى 
چوبين محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 117)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/21

حسن ابراهيم قاجاريان - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

آكهى مزايده اول 
در پرونده كالسه 171/99/اج اجرايى صادره از شــعبه 111 واحد اجراى احكام مدنى 
شوراى حل اختالف شهرســتان فامنين در نظر دارد اموال مشروحه ذيل را كه متعلق 
به مهران يوســفى بوده و به نفع آقاى حسين خالقى توقيف شده از طريق مزايده در 
تاريخ 1400/04/12 و ســاعت 11 در محل دائره اجرائى احكام مدنى مشــاعى از آن به 

فروش مى رسد.
1- يك دســتگاه موتورســيكلت تريل 200 سى ســى به قيمت كارشناسى به مبلغ 

80,000,000 ريال 
در اجراى مواد 118- 122- 123 قانون اجراى احكام مدنى بدينوسيله اعالم تا كسانى 
كه تمايل به خريد دارند در جلســه مزايده شركت نمايند.برنده مزايده كسى است كه 

باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد. 
ضمنــًا ترتيب بازديــد از اموال توقيفى بــراى 5 روز قبل از شــروع مزايده فراهم 
مى باشــد،خريدار موظف است 10 درصد بها را به حساب سپرده موقت دادگسترى نزد 
بانك ملى واريز نمايد و فيش آن را در روز برگزارى جلســه مزايده عمومى به همراه 

بياورد. 
(م الف 79)

مهدى رجب زاده 
قاضى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان فامنين

ناكامى كشتى گير همدانى 
در جام على اف روسيه

 كشــتى گير آزادكار همدانى در رقابت هاى بين المللى جام على اف 
كشور روسيه ناكام ماند.

مســابقات بين المللى كشــتى جام على اف در حالى به ميزبانى كشور 
روسيه در داغستان دنبال مى شــود كه هادى وفايى كشتى گير همدانى 

در اين رقابت ها با 2برد و يك باخت از گردونه رقابت ها كنار رفت.
كشــتى گير اللجينى اســتان كه در وزن 86كيلوگرم با كشتى گيرانى از 

روســيه، مجارستان و آلمان سرشاخ شد كه با 2برد و يك باخت از اين 
رقابت ها كنار رفت.

در اين وزن 33 كشــتى گير از كشــورهاى مختلف شــركت داشتند و 
وفايى پور آغاز خوبى داشــت. وى ابتدا با كشتى گيرى از كشور ميزبان 
سرشــاخ شد و در يك كشتى نزديك 4بر4 با گادجى نبى اف از روسيه 
برنده شــد و سپس در كشــتى دوم به مصاف كشــتى گيرى از كشور 

مجارستان رفت.
هادى وفايى پور در كشــتى دوم با اقتدار و بــا نتيجه 10بر صفر مقابل 
فيليپ پوگوت از مجارستان به برترى دست يافت و راهى مرحله سوم 

شد. اين كشــتى گير همدانى در دور سوم با نتيجه 7بر 5مغلوب احمد 
دوداروف از آلمان شد و با توجه به شكست اين كشتى گير در دور بعد، 

وفايى پور به شانس مجدد راه پيدا نكرد و از دور رقابت ها كنار رفت.
رقابت هاى بين المللى كشــتى جام على اف، امروز در شهر كاسپيسك 

جمهورى داغستان روسيه به پايان مى رسد.
رقابت هاى بين المللى كشتى جام على اف نخستين تجربه هادى پور بود 

كه اميدواريم از اين ميدان تجربه الزم را كسب كرده باشد. 
وى كشــتى گير مســتعد وزن 86كيلوگرم اهل شــهر اللجين از توابع 

شهرستان بهار است.

 آراى انتخابــات رئيس هيأت تيراندازى اســتان 
همدان به حدنصاب نرسيد و به زمان ديگرى موكول 

شد.
انتخابات هيأت تيراندازى اســتان همدان به دليل به 
حدنصاب نرســيدن آراى مأخوذه به نتيجه نرسيد و 
برگزارى مجدد انتخابات براى تعيين رئيس هيأت به 

زمان ديگرى موكول شد.
مجمع انتخابات هيأت تيراندازى اســتان روز جمعه 
در شــرايطى برگزار شــد كه محمدناصر محمودى 
رئيس فعلى هيأت تنها نامزد اين انتخابات موفق به 

كسب حدنصاب آراى مأخوذه نشد.
در ايــن انتخابات كه با حضور رئيس فدراســيون 
تيرانــدازى و مديــركل ورزش وجوانان اســتان و 
اعضاى مجمع هيأت تيراندازى استان برگزار شد، 
12رأى به صندوق انداخته شد و محمودى با كسب 
5 رأى موافــق برابر 7 رأى ممتنــع، حايز اكثريت 

آرا نشد.
اين انتخابات كه تنها يك كانديداى شــركت كننده 
داشــت نتوانســت از مجمع رأى اعتماد بگيرد و7 
عضو مجمع با رأى ممتنع نشان دادند كه از عملكرد 
ناصر محمودى رضايت ندارند و دست رد به سينه 

وى زدند.
محمدناصــر محمودى در دوره گذشــته انتخابات 
هيأت تيراندازى اســتان از 14 رأى مأخوذه 13 رأى 
كسب كرده بود روز جمعه نتوانست نظر مجمع را به 
خود جلب كند كه اين حكايت از عملكرد نه چندان 
خوب وى در 4ســال گذشــته در هيأت تيراندازى 
دارد. همدان كه در چند سال گذشته  در تيراندازى 
حرف هاى زيادى براى گفتن داشت با افت روبه رو 
شــد و ديگر تيراندازى در حد تيم ملى ندارد، البته 
مه لقا جامه بزرگ تنها نماينده استان كه با مصدوميت 

روبه روست از آمادگى الزم دور است.

به اين ترتيب انتخابات هيأت تيراندازى 
استان به نتيجه نرسيد و براساس آيين نامه 
بايــد دوباره و در زمــان ديگرى برگزار 

شود.
در ابتداى اين مجمع رئيس فدراســيون 
تيراندازى كشــور گفــت: هدف اصلى 

فدراســيون حضور موفق ورزشكاران اين رشته در 
بازى هاى المپيك توكيو است.

على دادگر، بيان كرد: خوشــبختانه شرايط خوبى را 
براى آمادسازى ملى پوشان سپرى مى كنيم و هدفمان 
حضورى موفق در المپيك اســت. هم اكنون پس از 
كشــتى در جايگاه دوم در كسب سهميه حضور در 
المپيك قرار داريم و مى خواهيم نتايج درخشانى را 

در اين دوره از المپيك كسب كنيم.
وى در ادامه با اشــاره به وضعيت رشته تيراندازى 
اســتان همدان گفــت: همدان از زيرســاخت هاى 

خوبى در اين رشته برخوردار است و همواره جزو 
بهترين هاى كشور به شمار مى رود.

دادگر بيان كرد: جام بزرگ از بهترين هاى تيراندازان 
كشور به شمار مى رود كه متأسفانه به دليل مصدوميت 

نتوانست سهميه المپيك توكيو را كسب كند.
مديركل ورزش وجوانان اســتان همدان نيز در اين 
مجمــع با تأكيد بــر تالش هيأت ها براى رشــد و 
پيشبرد ورزش اســتان گفت: يك هيأت موفق بايد 
روزانه 16ســاعت وقت خود را معطوف به اجراى 

برنامه هاى ورزشى كند.

حميد ســيفى با اشــاره به اينكه تيراندازى همدان 
از زيرســاخت هاى بســيار مطلوبى ســود مى برد، 
افــزود: ورزش تيراندازى همدان جزو رشــته هاى 
پرافتخار اســت و بايد اين روند ادامه يابد. انتظار 
ما تالش مجموعه تيراندازى براى رشد و موفقيت 
اين ورزش اســت و حمايت الزم را از اين رشته 

خواهيم داشت.
در ايــن مجمع به دليل به حد نصاب نرســدن آرا، 
انتخابات به نتيجه  نرســيد و انتخاب رئيس جديد 

هيأت تيراندازى به زمان ديگرى موكول شد.

7 رأى ممتنع انتخابات
هيأت تيراندازى را تغيير داد

شهردار همدان خبر داد

احداث23 زمين ورزشى 
توسط شهردارى 

  ■ نقش شهرداري ها در توسعه فضاهاي ورزشي بى بديل است
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پس از بيدار شدن از خواب شكالت بخوريد
 براساس تصورات موجود خوردن شكالت در وعده صبحگاهى 
احتماالً مسيرى سريع السير در رسيدن به چاقى است، اما نتايج تحقيق 
جديد نشــان داده است كه ايده اى سالمتر از آن است كه بسيارى از 

افراد تصور مى كنند.
 Brigham and     بــه نقــل از نيــوز، محققــان بيمارســتان
Women’s  بوستون اياالت متحده مى گويند: با تعويض تخم مرغ 
و بيكن با مقدارى شــكالت، شاهد سوزاندن چربى بيشتر و كاهش 

سطح قند خون در طول روز خواهيد بود.
در واقــع گروهــى از محققان بين المللى كشــف كردند كه مصرف 
شكالت در زمانى خاص پس از بيدار شدن از خواب موجب ارتقاى 

سالمت مى شود.

آيا هوش مصنوعى، مترجمى و زبان 
اشاره را منسوخ مى كند؟

 هوش مصنوعى در حال تغيير ديد ما از زبان و نحوه دسترسى به 
آن است و با پيشرفت آن در ساليان آتى شايد شاهد تحول در زمينه 
ترجمه زنده و صحيح اغلب زبان هاى دنيا از جانب هوش مصنوعى 
باشيم. به گزارش ايسنا، در عصر اينترنت، مردم به يكديگر نزديك و 
نزديكتر مى شوند. شما مى توانيد با دوست خود در هر كجاى دنيا به 
صورت صوتى و تصويرى تماس برقرار كنيد يا بســيارى از كارهاى 
ســنتى را كه قبًال به ابزار و كاغذ و موارد ديگر نياز داشــت، تنها با 

موبايل هوشمند خود در كمترين زمان ممكن انجام دهيد.
اما هرچه دنيا به هم نزديكتر مى شود، توجه ما بيشتر و بيشتر به سمت 

فضاى مجازى معطوف مى شود. 

تشك هوشمند كه حركات بدن ورزشكار را 
رديابى مى كند

 محققان مؤسسه فناورى ماساچوست تشك ورزشى هوشمندى 
طراحــى كرده اند كه بدون نياز به دوربيــن مى تواند حركات و طرز 

قرارگيرى بدن فرد را رديابى كند.
به گزارش نيواطلس، از اين سيســتم مى توان براى دريافت بازخورد 
هنگام انجام حركات ورزشــى و جلوگيرى از زمين خوردن استفاده 
كرد. نمونه اوليه اين تشك 3/3مترمربع است و بيش از 9هزار حسگر 
دارد كه از يك فيلم حســاس به فشــار و رشــته هاى رسانا تشكيل 
شده اند.زمانى كه وزن بدن روى بخش هاى مختلفى از اين تشك قرار 
مى گيرد سيگنال هاى الكتريكى مختلفى براساس ميزان فشار وارده و 

مكان هاى بين اين نقاط ارسال مى شود.

تأثير يك آهنگ خاص بر افزايش عملكرد 
ورزشكاران

     (University of Edinburgh)«محققان دانشــگاه «ادينبرو 
اسكاتلند در مطالعه اخيرشان گفته اند گوش دادن به موسيقى انگيزشى 
عملكــرد افراد را به طــور قابل توجهى افزايــش مى دهد.به گزارش 
يلى ميــل، به گفته محققان گوش دادن به موســيقى انگيزشــى مانند 
آهنگ "چشــم ببر"(Eye of the Tiger) از گروه موســيقى راك 
"ســوروايور"(Survivor) به دونده ها كمك مى كند تا با خســتگى 
ذهنى مقابله كنند.كارشناســان دانشگاه ادينبرو دريافتند كه داشتن يك 
ليست پخش از آهنگ هاى انگيزشى كه شامل اين آهنگ مشهور چشم 
ببر نيز اســت، موجب بهبود عملكرد افراد در آزمايش هاى دو پس از 

يك آزمون شناختى كه سبب خسته شدن ذهن مى شود، شده است.

مردى كه به مدت 10ماه به كوويد-19
 مبتال بود!

 ديو اسميت، مردى كه به مدت 10ماه به ويروس كوويد-19 مبتال 
بود با درمانى مشابه درمان دونالد ترامپ بهبود يافت.

به گزارش گاردين، ديو اســميت(Dave Smith)  يكى از كسانى 
بود كه مانند هــزاران فرد ديگر در آغاز همه گيــرى كوويد-19 در 
بريتانيا در سال 2020 به اين ويروس مبتال شد. ويروس زنده در بدن 
اكثر مردم از جمله كســانى كه كوويد طوالن مدت را تجربه مى كنند 
پس از چند هفته از بين مى رود، اما اسميت شرايط متفاوتى را تجربه 
كرد. عفونــت در بدن وى به مــدت 290روز باقى ماند يعنى تقريبًا 
10ماه. اين مدت بيشــترين زمانى است كه براى ابتال به كوويد-19 

تاكنون ثبت شده است.

امروز جشن نيلوفر
كهن  الگوى باستانى

 ششــم تير ماه يعنى خردادروز از تيرماه، جشن 
نيلوفر است، جشنى كه در بسيارى از اسناد تاريخى 
از جمله «آثارالباقيه» اثر ابوريحان بيرونى و كتاب «بُن 
َدِهش» ساسانيان نيز به آن اشاره شده است؛ جشنى 
كه در پيوند با نيلوفر و ايزدبانوى آناهيتا و همچنين 

پاكى و نيالودگى است.
در مورد جشن نيلوفر 2سند در متون قديمى وجود 
دارد، يكى از آنها ســخن  ابوريحان بيرونى در «آثار 
الباقيه» است كه در آن به جشن نيلوفر اشاره مى كند 
و مى گويد در «خردادروز» از ششــم تيرماه در ايران 

باستان جشن نيلوفر برگزار مى شده است.
اســناد پراكنده ديگرى نيز در اين مورد وجود دارد 
از جمله اينكه نيلوفر بــا ايزدبانو آناهيتا ارتباط دارد 
كه اين موضوع در كتاب «بُن َدِهش» نوشــته است. 
«بُن َدِهــش» در يكى از بخش هــاى خود از  يكى از 
گياه ها نام مى بََرد و مى گويد هر گياه با چه ايزد يا چه 
ايزدبانويى مرتبط است و در بخش نهم «بُن َدِهش» 
آمده اســت كه نيلوفر متعلق به آبان يا آناهيتاست و 
از اين جهت مى توان فهميد كه جشــن نيلوفر يك 
جشن باستانى اســت كه به پرستش ايزدبانو آناهيتا 

مرتبط بوده است.
 نيلوفر و آناهيتا، پاكى و نيالودگى

از يــك جهت ديگر، نيلوفر نمــاد پاكى و نيالودگى 
است و دقيقاً آناهيتا هم در دنياى اساطيرى ما چنين 
جايگاهى دارد و واژه آناهيتا به معناى پاك و نيالوده 
اســت و دليل اينكه نيلوفر آبى هم چنين جايگاهى 
دارد اين اســت كه در آب هاى مرداب ها و ِگل والى 
رشــد مى  كند، اما برگ هايش هميشــه پاك است و 

آلودگى روى برگ هايش نمى نشيند.
اينكه نيلوفر در دل تيرگى و آلودگى، پاك مى مانَد و 
چون در آب رشد مى كند و آناهيتا هم ايزد آب هاست 
و به اين ترتيب با آناهيتا مرتبط است؛ از سويى ديگر 
نيلوفر با خورشــيد ارتباط دارد به دليل اينكه گفته 
مى شــود بيشــتر انواع نيلوفر با دميدن خورشيد باز 
مى شــوند و هنگام غروب هم بسته مى شوند يعنى 

كامًال وابسته به خورشيد است.
 ارتباط نيلوفر با 4آخشيج

مســأله ديگر اين اســت كه نيلوفر با 4 آخشــيج يا 
4عنصر كهنى مرتبط اســت كه در اســاتيد جهان را 
تشــكيل مى دهند كه خاك، آب، آتش و باد هستند؛ 
به دليل اينكه ريشــه نيلوفر در خاك است، ساقه اش 
در آب و برگ هايــش باد و هواســت و ارتباطش با 

خورشيد موجب اتصالش به نور مى شود.

بازار جهانى توريسم براى جذب توريست در تالش است
رقابت كشورها در سورپرايز گردشگران

 بازارهاى جهانى توريســم به  منظور جذب هرچه بيشتر گردشگران 
رقابت گســترده اى را با سورپرايز كردن توريست ها در پيش گرفتند. از 
اين رو شركت هواپيمايى كانتاس به  منظور ايجاد انگيزه در مردم استراليا 
براى واكسيناســيون «جايزه بزرگ» يك  ســال پرواز رايگان را در نظر 

گرفته است.
شــركت هواپيمايى كانتاس اســتراليا، 10«جايزه بزرگ» يك ساله پرواز 
رايگان تا پايان سال 2021 براى استراليايى هايى كه به طور كامل در برابر 
كوويد-19 واكسينه شده اند ، ارائه مى دهد. همچنين تخفيف ويژه اى براى 
رزرو پروازهاى عادى تا ســقف هزار امتياز به  همراه اعتبار وضعيت در 
نظر گرفته است. در واقع بزرگترين شركت هواپيمايى استراليا در تالش 

براى ايجاد انگيزه واكسيناسيون در ميان مردم خود است.
اين 10جايزه بزرگ به  صورتى طبقه بندى مى شــود كه ســهم هر ايالت 
حداقل يك جايزه باشد و براى يك خانواده 4نفره سفرهاى نامحدود در 
مقاصد موردنظر كانتاس و جت اســتار ارائه داده شده است. اين سفرها 
در كالس اقتصادى بوده و هر يك از 10برنده يك ميليون امتياز را براى 
استفاده رزرو محل اقامت دريافت مى كنند. اين برنامه از ماه ژوئيه(مرداد 

ماه) آغاز مى شود و تنها شامل افرادى كه واكسينه شده باشند مى شود.
همچنين واكسيناسيون گسترده در آمريكا و انگليس اين فرصت را براى 
كانتاس فراهم مى كند كه زودتر از موعد مقرر پيشنهادى دولت از اواسط 
2022 پروازهــاى خود را به اين 2بازار اصلى آغاز كند. اگرچه در چند 
ماه گذشته برآورد مى شد كه سنگاپور، تايوان و ژاپن نخستين پروازهاى 
خارجى اين شركت هواپيمايى باشد، اما با پيشرفت بزرگى كه در آمريكا 
و انگليس از نظر واكسيناســيون صورت گرفته، احتماالً شاهد باز شدن 
اين بازارها پيش از ساير مقاصد خواهيم بود، زيرا توزيع واكسن در هر 
2كشــور بسيار موفقيت آميز بوده است. اين شركت در حال برنامه ريزى 
براى استراليايى هاى واكسينه  شده به عنوان بخشى از يك برنامه آزمايشى 
براى سفر به خارج از كشور در ماه آگوست است. اين طرح مى تواند به 
مشــتريان امكان پرواز به كشورهاى منتخب از جمله مقاصد كم خطر را 
بدهد و بدون قرنطينه شــدن مشروط به همراه داشتن تست منفى كرونا 

به استراليا بازگردند.
پروازهاى بوئينگ 787 كانتاس آمريكا و انگليس تا اواخر 2023 و آغاز 
پرواز نخســتين ابر هواپيماهاى ايرباس A٣٨٠ به  عنوان بهترين خطوط 
هوايى به فعاليت خود ادامه مى دهند. با توجه به بازنشستگى زودهنگام 
و مرخصى بدون حقوق بسيارى از كاركنان، فعاليت 6هواپيماى جديد 
منجر به بازگشت بسيارى از كاركنان خواهد شد و تا پايان سال 2023، 

6هواپيماى اول خيلى سريع فعال خواهد شد.
با باز شــدن مرزها شرايطى كه براى شــهروندان استراليايى براى سفر 
به كشــورهاى ديگر در نظر گرفته مى شــود احتماالً ارائه تســت منفى 
كوويــد-19 پيش از ســفر و هنگام بازگشــت و حتــى اجبارى بودن 
واكسيناسيون باشــد. در واقع واكسيناســيون براى تمامى استراليايى ها 
با آغاز مجــدد پروازهاى بين المللى كانتاس اجبــارى خواهد بود مگر 
استثنائاتى كه براى ســفر به نيوزيلند وجود دارد. واكسيناسيون كليدى 
براى باز نگه داشــتن مرزهاى داخلى و آغاز مجدد سفرهاى بين المللى 

است.
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■ حديث:
حضرت عيسى(ع):

 به عيسى (ع) گفته شد : چه كسى تو را ادب آموخت؟ فرمود : «كسى مرا ادب نياموخت ؛ 
بلكه زشتِى نادانى [و بى ادبى] را ديدم و از آن دورى گزيدم» .       

الخصال : ص 175 ح 232

معصومه كمالوند »
 نهاونــد- خبرنگار همدان پيــام:  فصل گرما و 
شلوغى اماكن گردشگرى و تفريحى شهرستان اين 
روزها طالب توجه بيشترى از جانب مراجع نظارتى 

و امنيتى است.
سراب فارسبان در كنار سراب هاى گيان و گاماسياب 
اين روزها ميزبان شلوغى و ازدحام قابل توجهى در 
ساعت هاى مختلف شبانه روز بخصوص پايان هفته  

و شب ها به دليل خنك شدن هوا است.
موج پنجم كرونا در كمين است گرماى طاقت فرساى 
هــوا هم مردم را به ســمت اماكن گردشــگرى و 
تفريحى از جمله پارك ها و سراب ها سوق مى دهد  
تا جايى كه با توجه به شرايط فعلى حجم قابل توجه 
اين مسافران و ميهمانان تابستانى شب ها را در اماكن 

سر باز  مى گذرانند.
حجم  زباله هايى كه در سراب فارسبان كه از اسفند 
ماه ســال گذشــته روى هم انباشــته شده و گوش 
هيچ متولى بدهكار نيســت از طرفى  شــلوغى و 
ازدحام مسافران در اين منطقه با توجه به راه اندازى 

سفره خانه ســنتى در اين سراب و افزايش مسافران 
نگرانى ها را براى افزايش نزاع ها بيشتر كرده است.

ســراب فارسبان از جمله مناطق گردشگرى بكر در 
شهرستان نهاوند است. خروش رودخانه و جوشش 
چشــمه هاى خنك جاذبه هر گردشگر و مسافرى 
اســت كه در گرماى طاقت فرســاى اين روزهاى 

تابستان به سايه هاى پر آرامش آن پناه مى برند.
زيرساخت ها  براى  ميلياردى  هزينه هاى   

بدون متولى!!
با تقويت زيرساخت ها و ايجاد امكانات گردشگرى 
در اين منطقه، از جمله ايجاد سكوها و نشيمن گاه ها، 
ســاماندهى راه  دسترســى، نصب برج هاى نورى 
و تأمين روشــنايى ســراب و... جاذبه چند برابرى 

مسافران به سمت اين منطقه شده است.
اگرچه تاكنون حواشــى متعدد و نداشتن يك تعامل 
نســبى و نبود جديت ميان مســئولين امر نتوانسته 
اســت بحث بهره بردار و متولــى آن را براى حفظ 
و نگهــدارى از امكانات ايجاد شــده را حل كند به 

وعده ها و جلسات بدون خروجى ختم شده است.

اقتصادى  گردشگرى  از  كه  فرصت هايى   
سوخت مى شود

از طرفى بالتكليفى اين ســراب بــا اين امكانات و 
هزينه هاى انجام شــده فرصت اشــتغال و توسعه 
زيرســاخت هاى اقتصادى را هم از سرمايه گذار و 
مردم منطقه گرفته اســت و در حال سوخت شدن 

هم هست.
 زباله دان ســراب و محيط زيستى كه فنا 

مى رود
رها شدن سراب بدون متولى و بهره بردار آسيب هاى 
جبران ناپذيــرى را به اين منطقه گردشــگرى وارد 
مى كند، از رها شــدن وضعيت بهداشتى سراب كه 
كم كم در حال تبديل شــدن به يك زباله دان اســت 
و با توجه به شــرايط كرونايى سالمت مردم منطقه 
و محيط زيســت ســراب را هم تهديــد مى كند، تا 
زيرساخت هايى كه هزينه هاى ميلياردى براى ايجاد 
آن انجام شــده و اكنون بايد در بالتكليفى نداشتن 

بهره بردار نظاره گر نابودى تدريجى آن شد!
مشــكل ديگرى كــه موجــب ســلب آرامش از 

گردشــگران و جامعه محلى در ســراب فارســبان 
مى شــود، تردد بى ضابطه موتورسوارهاست كه اين 

مهم نيز نيازمند  
ضرورت ايجاد كيوســك هاى انتظامــى در اماكن 
گردشگرى اســت، اما يك موضوع مهم ديگرى كه 
اين روزها با شــلوغى اين مــكان تفريحى موجب 
نگرانى مردم منطقه شــده است افزايش درگيرى ها 
با توجه به كاهش آســتانه تحمــل جوانان در اين 
گونه اماكن اســت كه اين موضوع ضرورت ايجاد 
كيوســك هاى ثابت نيروهاى  انتظامــى يا افزايش 

گشت هاى سيار را دوچندان مى كند.
اگــر چه پيش از اين دادســتان نهاوند در بازديد از 
اماكن گردشگرى تازه اجرا شده شهرستان از جمله 
بــام نهاوند و چهارباغ بر ضــرورت راه اندازى اين 
كيوسك ها براى تأمين امنيت شهروندان و مسافران 
در ايــن محل ها تأكيد كرده اســت انتظار مى رود با 
توجــه به افزايــش قابل توجه حجم مســافران در 
فصول گرم و گردشگرپذير شهرستان اين موضع در 

سراب ها هم مورد اجرا و توجه قرار بگيرد.

مريم مقدم »
 يك باستان شــناس و ايران شــناس اسكاتلندى، 
دربازه زمانى ســال هاى 1346 تا 1356، در 6فصل 
كاوش در ارگ باســتانى نوشــيجان مالير حضور 
داشت و هيأتى را سرپرســتى مى كرد كه اعضايش 
كســانى چون مايكل روف، روزالينــد هاول، جان 
كورتيس، كالوس شــيپمان و ديويد بيــوار بودند 
كه اكنون هر يك چهره هاى برجســته اى در جهان 

ايران شناسى هستند.
ديويد اســتروناخ، بناى عظيم خشــتى اين محوطه 
تاريخى را منســوب به دوره مــاد مى داند. نتايج اين 
مطالعات در 4جلد كتاب فراهم آمد كه مجلدات اول 
و دوم آن، در ســال هاى 1970 و 1984 منتشــر شد. 
اســتروناخ، پس از ســال ها، هفتم مارس 2007، در 
دانشگاه اســتنفورد، در نشست «جست وجوى مادها 
در كاوش هاى نوشيجان تپه» حاضر شد و از سال ها 

پژوهش در اين باره سخن گفت.
وى در سن 89سالگى در 6 تير ماه  1399درگذشت.

اكنون يك ســال از مرگ اســتروناخ مى گذرد، وى 

كه متخصص تاريخ پيش از اســالم بــود، در يافتن 
بازمانده هاى پاســارگاد و همچنين تمدن بين النهرين 

نقش مهمى داشت.
اين باستان شــناس و ايران شــناس اســكاتلندى در 
بررســى هاى انجام داده در مالير، تحقيقاتى در مورد 
نخستين آتشــكده و نخستين بناى خشتى دنيا، ارگ 
باســتانى نوشيجان مالير به  دســت آورد. استروناخ 
ســال هاى مديد در دانشــنامه ايرانيكا مى نوشت و 
در دهــه 45خورشــيدى، مدير مؤسســه بريتانيايى 

پژوهش هاى ايرانى در تهران بود.
 ديويد استروناخ كيست؟

وى متخصص تاريخ باســتان در خاور نزديك بود. 
به اعتقاد باستان شناســان، عمده دانســته هاى امروز 
از كاركرد تل تخت پاســارگاد به كاوش هاى هيأت 
باستان شناســى دانشــگاه لندن به سرپرستى وى در 
سال 1340 تا 1342 مربوط مى شود. از جمله ديگر 
تجربه هــاى فعاليت اســتروناخ در ايران، به كاوش 
باستان شناسى در شــهر اشكانى صددروازه صورت 
گرفت. همچنيــن وى درباره برج هاى ســلجوقى 

ازجمله برج شبلى دماوند مطالعه كرد.
اســتروناخ كه فارغ التحصيل دانشگاه كمبريج بود، از 
سال 1981 به  مدت 23سال در دانشگاه كاليفرنيا در 
بركلى آمريكا تدريس كرد. وى به  دليل دستاوردهاى 

سال  در  باستان شناسى  در  برجســته اش 
2004 جايــزه مدال طال از ســوى 

را  آمريكا  باستان شناسى  مؤسسه 
دريافت كرد.

از وى  كتاب هاى «نوشــيجان 
يك: بناهاى بــزرگ دوره ماد» 
بــا ترجمــه كاظم مــالزاده در 

بوعلى سينا  دانشــگاه  انتشــارات 
از  گزارشــى  «پاســارگاد:  و  همدان 

كاوش هاى انجام شــده توســط مؤسســه 
مطالعــات ايرانى بريتانيا (از ســال 1961 تا 1963)» 
با برگــردان حميد خطيب شــهيدى در انتشــارات 
ســازمان ميراث فرهنگى وقت، به فارســى منتشر 
شــده اســت. مقاالتى همچون «3 آرامگاه برجى از 
دوران ســلجوقى» با ترجمه مجيد ورهرام در مجله 

بررسى هاى تاريخى (شماره 23 
و 24، آذر ماه – اسفند ماه 1348) 
و «پاسارگاد مركز جهان» در مجله 
بررسى هاى تاريخى (شماره 40، مرداد  
ماه و شــهريور ماه 1351) با ترجمه على رضا 

رحمتى در ايران برگردانده شده است.
وى  در يك سخنرانى در جايگاه «مديرعامل مؤسسه 
ايرانشناســى بريتانيا» كه در «هفته ايران باســتان» به 
تاريخ ارديبهشت 1350 ايراد شد و در نشريه انجمن 
فرهنگ ايران باستان به چاپ رسيد، از دستاوردهاى 

10سال حضورش در ايران گفت: «در 10 سال گذشته 
يك رشــته اكتشــافات تازه در ايــران به عمل آمده 
است كه تصوير روشــن ترى از تاريخ فرهنگ آغاز 
فرمانروايى هخامنشى و آنچه از دودمان هاى قبلى كه 
در غرب ايران ســلطنت مى كرده اند به وام گرفته اند 
به دســت مى دهد. اكتشــافات نزديك همدان كمك 
كرد كه دريابيم مادها چه ســهمى در منابع معمارى 

هخامنشيان داشته اند.»
نقش وى در بازيابى و بازشناســى تاريخ و فرهنگ 

ايران باستان خدشه ناپذير است.

سراب فارسبان 
در ميدان بى برنامگى ها جان مى دهد

يك سال پيش در چنين روزى ايران شناس اسكاتلندى درگذشت

رد پاى ديويد استروناخ در 6مرحله كاوش نوشيجان
فراخوان نام نويسى در چهاردهمين 
جشنواره انتخاب كارآفرينان برتر

 مديركل تعــاون، كار و رفاه اجتماعى سيستان وبلوچســتان گفت: 
فرايند نام نويســى در چهاردهمين جشنواره انتخاب كارآفرينان برتر به 

صورت همزمان در سراسر كشور آغاز شد.
به گزارش شبستان، مهرداد جهانديده   گفت: وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى به استناد رســالت و وظايف ذاتى خود در امر سياستگذارى 
كارآفرينى و اشتغال، ارائه فعاليت هاى بنيادين در مسير توسعه پايدار و 

ترويج كارآفرينى را در دستور كار قرار داده است.
وى افزود: جشــنواره كارآفرينان برتر همه ســاله با هدف شناســايى، 
انتخاب و معرفى كارآفرينان در سراســر كشور انجام مى شود و تاكنون 

13دوره جشنواره از سوى اين وزارتخانه برگزار شده است.
جهانديده مهمترين ويژگى هاى جشنواره كارآفرينان برتر را استفاده از 
شاخص هاى به روز و علمى - تخصصى در انتخاب كارآفرينان اعم از 
نوآورى، رشــد تركيبى اشتغال، فروش، صادرات، شناسايى، انتخاب و 
معرفى كارآفرينان در 3بخش اقتصادى صنعت، كشاورزى و خدمات و 
همكارى با متخصصين حوزه هاى مختلف در سراسر كشور براى امور 

مربوط به داورى اعالم كرد.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان بيان كرد: جشنواره چهاردهم 
در حالى آغاز به كار كرده كه كسب وكارها حدود يك سال ونيم در كنار 
شرايط سخت اقتصادى كشور درگير پاندومى كرونا نيز بوده اند و تبعًا 
كسب وكارهايى توانسته اند بقاى خود را حفظ كنند كه در مسير نوآورى 

گام برداشته باشند.


