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نســل  از  جــوان   2
برخاســته اند  دهــه60 
باشــند  مردم  صداى  تا 
هم  خواســته هاى  به   و 
جامه  شهرى يان شــان 
مهندس  بپوشانند.  عمل 
مهندس  و  مومنى  حسن 
فرشاد مرمرچى  نمونه اى 
از جوانــان پرانــرژى و 
كارآزموده شهرند  كه بايد 
به دور از قيل و قال تعدد 
انتخاباتى  كانديداهــاى 
بــه توانمندى هاى چنين 

جوانانى توجه داشت

خودتان باشيد
 1- تبليغات در تعريف، مقدارى از بزرگنمايى واقعيت را در خود 
دارد يعنى واقعيتى است كه بنا بر ضرورت تبليغ به آن بيشتر پرداخته 

شده تا جذاب باشد.
از ايــن زاويه تبليغات هيچ رابطــه اى با نمايش غير واقعى حقايق و 
وارونه نمايــى واقعيت ندارد و نمى توان ايــن اقدامات را يك تبليغ 

اصولى و درست دانست.
2- فرصــت تبليغات در انتخابات بــراى معرفى داوطلب به او داده 
مى شــود تا با اين امكان قانونى، خود را به كمك گروهى كه ساخته 

و برنامه ريزى انجام شده به مردم معرفى كند.
روشن است معرفى بايد با مســتندات و بر اساس واقعيات باشد و 

خداى ناكرده ناراستى و جعل و اقدامات ديگر در آن ديده نشود.
3- قانون انتخابات براى پيشــگيرى از ناراستى احتمالى داوطلبان، 

راهكارهايى را پيش بينى كرده است. 
مثــًال داوطلبى اگر ادعايى بــر دارا بودن عنوانى علمــى دارد بايد 
مســتندات آن را به فرماندارى ارائه كند يا اگر از تصوير يا نوشــته 
فردى به عنوان حامى خود اســتفاده مى كند بايد مجوز دريافت شده 

از آن فرد را اخذ كرده و ارائه داده باشد.
4- قانون درباره وعده ها اما تقريبًا ســكوت كرده اســت و كار را به 

تشخيص مردم گذاشته است.
در وعده هــا اين مردم هســتند كه بايد بر اســاس تجربه و محك 
داوطلبان ببينند وعده داده شــده شدنى اســت و از نظر امكانات و 
علــم توان اجرايى دارد يا وعده اى براى كســب رأى بوده و تحقق 

آن نشدنى است.
5- مردم با انتخاباتى كه در ايران برگزار شده اكنون استاد تشخيص 
وعده شــدنى از ناشدنى هســتند.البته بايد توجه داشت كه مردم از 
وعده هاى شــدنى كه پس از انتخاب برخى رها شده و محقق نشده 
است نيز خسته هســتند و تالش مى كنند به هيچ وعده دهنده اى در 
انتخابات اعتماد نكنند و يكى از داليل دلگير بودن مردم در انتخابات 
نيز هميــن بى توجهى منتخبين به وعده هاى داده شــده به مردم در 

انتخابات ها است.
6- صداقت و راســتى بهتريــن روش مواجهه با مردم اســت. اگر 
داوطلبى با مردم صادق باشــد و در برخورد با مردم خودش باشد و 
خود را بزك نكرده و تبليغات را مجوزى براى ناراستى، جعل عنوان 
و دروغگويــى نداند، قطعًا در ادامه مســير، مردم ارتباط بهترى با او 
خواهند گرفــت و از وى حمايت مى كنند. اين داوطلب با كســب 
موفقيت نيز هرگز كابوس افشــاى حقايق و در اصطالح رو شــدن 
دســت وى پيش مردم را هم نخواهد داشــت و بــه دور از كابوس 
برنامه هاى خود را دنبال خواهد كرد و از شــفافيت ترســى نخواهد 

داشت.
7- انتخابــات شــوراها در محيط هاى كوچكترى نســبت به ديگر 
انتخابات برگزار مى شــود و حوزه انتخابيه آن، شهر يا روستا است. 
در اين جغرافيا معموالً مردم همديگر را مى شناسند و موضوع پنهانى 

به لحاظ عمومى از هم ندارند. 
در اين شــرايط داوطلبى كــه از عناوين جعلى اســتفاده مى كند و 
بــدون يك روز انجام كارى تخصصى خود را فعال در آن كار مانند 
خبرنگارى و... معرفى مى كند، تنها به خود جفا كرده و فضاى شادى 
و نشاط را براى اهالى آن حوزه انتخابيه فراهم مى كند. البته براى اين 
امور ناظرين و مجريان نيز بايد بر اســاس قانون عمل كرده و اجازه 
سوءبرداشت از فرصت تبليغات انتخابات به مجوز ناراستى و جعل 

را به داوطلبان اين چنينى ندهند.

اشتغال معتادان بهبود يافته، مهمترين بخش آيين نامه 
مراقبت پس از خروج معتادان 

 معاون قضايى، اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى استان همدان در جلسه 
آيين نامه مراقبت پس از خروج معتادان به منظور بررسى زمينه هاى اشتغال معتادان بهبود 
يافته و زندانيان آزاد شــده از حبس  گفت: مراقبت پس از خروج، حرفه آموزى و اشتغال 
معتادان بهبود يافته يكى از مباحثى اســت كه از اهميت زيادى برخوردار است كه نيازمند 

همكارى، هماهنگى و تجميع ظرفيت ها تمامى دستگاه هاى مربوطه است. 
  عباس نجفى، افزود: براساس آيين نامه مراقبت پس از خروج معتادان پس از اتمام دوره 
درمان فرد معتاد بايد بســتگى به شرايط، وضعيت جســمانى و سابقه فرد بايد براساس 

تشــخيص مقام قضايى به يكــى از مراقبت هاى موضوع مــاده 2 آيين نامه مذكور اعمال 
شــود كه مهمترين آن اشتغال مى باشــد.     وى در ادامه با اشاره به اعالم ظرفيت برخى 
دســتگاه هاى خدمات رســان و بخش خصوصى در به كارگيرى معتادان بهبود يافته، بيان 
كرد: ســازوكارهاى مشــخصى درخصوص جذب و به كارگيرى اين افراد پس از دوران 
حرفه آمــوزى و كارورزى بايد صورت بگيرد، همچنين مطابــق قانون كار افرادى كه در 

دوران كارآموزى قرار دارند بايد از حداقل حقوق و بيمه نيز برخوردار باشند. 
   نجفى همچنين با بيان اينكه براساس ظرفيت هاى موجود در دستگاه ها موضوع آيين نامه 
مراقبــت پس از خروج معتادان بهبــود يافته بخش ويژه اى به حمايــت از كارآفرينى و 
خوداشتغالى معتادان بهبود يافته مى پردازد، گفت: تسهيالت بسيار خوبى به خوداشتغالى 
معتــادان بهبود  يافته تخصيص داده شــده و عالوه بر ارائه اعتبار براى راه اندازى شــغل 

 مزاياى زيادى از جمله پرداخت نشــدن بيمه، اقساط بلندمدت نيز به اين افراد اختصاص 
داده شده است. 

 وى گفت: ما با يك قشر آسيب ديده مواجه هستيم كه همه چيز خود را از دست داده اند 
و احياء آن بسيار سخت است به همين دليل بايد با استفاده تجميع ظرفيت ها، ارائه مشاوره 

روانى، شغلى و حمايت از خانواده آنان اين افراد را به زندگى عادى خود برگردانيم. 
  معاون قضايى، اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگســترى استان همدان در پايان 
بيان كرد: تمامى دستگاه ها حداكثر ظرف يك هفته ظرفيت هاى خود را با ذكر جزئيات به 
معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم و شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان 
اعالم تا هماهنگى الزم بين مراكز ماده 15 و 16 و دســتگاه هايى كه در امر حرفه آموزى 

فعالند، بخش خصوصى و مقامات قضايى شكل گيرد.

استفاده از 658 صندوق الكترونيكى 
در انتخابات شوراى شهر همدان

 در انتخابات شــوراى شــهر همدان كه به صورت الكترونيكى 
برگزار مى شــود، 212 شــعبه اخذ رأى و 658 صندوق الكترونيكى 

در نظر گرفته شده است.
مسئول كميته فناورى اطالعات ستاد انتخابات استان در گفت وگو با 
ايســنا، گفت: به طور متوسط براى هر شعبه 3 صندوق الكترونيكى 
در نظر گرفته شــده اســت و در صورت لزوم امكان افزايش تعداد 

صندوق ها در شعبه هاى شلوغ به 4 صندوق وجود دارد.
محمدحســن ميرزايــى بيان كــرد: مهمترين مزيــت صندوق هاى 
الكترونيكــى اين اســت كه شــمارش آراء در كمترين زمان ممكن 
صورت مى گيرد و امكان تقلب و خطا در شــمارش آراء نيز وجود 

ندارد.
وى در رابطه با نحوه اســتفاده از صندوق هاى الكترونيكى گفت: در 
مرحله اول بايد از طريق دســتگاه احراز هويت با توجه به بررســى 
كدملى افراد مشــخص شود كه اين فرد، باالى 18 سال و زنده است 
و در جــاى ديگرى رأى نداده و در صورت دارا بودن اين شــرايط 

براى آن كارت تعرفه صادر مى شود.
مســئول كميته فناورى اطالعات ستاد انتخابات استان همدان افزود: 
پس از صدور كارت تعرفه الكترونيكى آن وارد صندوق الكترونيكى 
اخــذ رأى كرده و در آنجا مى توانند كد 11 كانديداى موردنظر خود 

را وارد كنند و يا رأى سفيد بدهند.
وى بـــا بيـــان اينكـــه بهتـــر اســـت رأى دهنـــدگان كـــد 4  رقمـــى 
ـــر  ـــت: اگ ـــند، گف ـــته باش ـــراه داش ـــه هم ـــود را ب ـــر خ ـــزد موردنظ نام
ـــح آن وجـــود دارد  ـــكان تصحي ـــد ام ـــتباه وارد كنن ـــزدى را اش ـــد نام ك
ـــراد،  ـــى آراء اف ـــت الكترونيك ـــر ثب ـــالوه ب ـــى ع ـــد نهاي ـــس از تأيي و پ
رأى موردنظـــر افـــراد در كاغـــذى پرينـــت شـــده و در صنـــدوق 
ـــى  ـــراض كانديداي ـــزوم و اعت ـــورت ل ـــا در ص ـــود ت ـــه مى ش انداخت

ـــد. ـــته باش ـــود داش ـــز وج ـــتى آن ني ـــى دس ـــكان بررس ام

سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس
مردم كسى را انتخاب كنند 
كه مشكل معيشت را حل كند

 مردم بايد كســى را انتخاب كنند كه بتواند توليد و اقتصاد را در 
كشور احياء و  مشكل معيشت را حل كند.

نماينــده مردم همــدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى در 
گفت وگو با ايسنا، درباره سير زمانى مشاركت در انتخابات بيان كرد: 
از اوايل مهر تا اوايل اســفند سال گذشته افزايش مشاركت را شاهد 
بوديم اما اوايل اسفند كه با بحث مرغ و تخم مرغ بازار به هم ريخته 
شــد دچار كاهش مشاركت شديم و از اوايل ارديبهشت دوباره سير 
صعودى مشاركت را ديديم و هم اكنون با مناظرات مشاركت به 49
درصد رســيده و تا اواخر هفته به 54 درصد خواهد رسيد و ممكن 

است بيش از اين هم افزايش داشته باشد.
حجت االسالم  احمدحسين فالحى مطرح كرد: نكته اى كه در بحث 
مشاركت مهم است بحث امنيتى و نگاه دشمنان است چراكه زمانى 
كه مشاركت مردم در انتخابات كشور باال باشد و  مردم در كنار نظام 

باشند زبان دشمن كوتاه مى شود.
ســخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح كرد: از 
اول انقالب تاكنون مشاركت ها در انتخابات باالى 50 درصد بوده و 
هيچ يك از كشورهاى مدعى دموكراسى اينگونه مشاركتى را نداشتند 
و تنها در انتخابات مجلس در پايان سال 98 به علت فشار اقتصادى 

كه به مردم وارد شد، مشاركت 45 درصدى را شاهد بوديم.
نماينده معين مردم بهار در مجلــس ادامه داد: همان طور كه رهبرى 
فرمودنــد مردم در انتخابات افتخارى ديگر مى آفرينند و دولتى كه با 
مشــاركت باال سر كار بيايد پشتوانه مردمى قوى دارد و قوى تر عمل 

خواهد كرد.
وى درباره انتخاب اصلح شــرح داد: مشــكل اصلى حال حاضر در 
كشــور نه فضاى مجازى است و نه سياســت خارجى بلكه مشكل 
اصلى كشــور اقتصاد، معيشت، گرانى و تورم ده برابرى است و حل 
مشكل اقتصادى كشور هم در سايه توليد حل خواهد شد، هم اكنون 
هزار واحــد توليدى به علت قاچاق و عــدم حمايت از واحدهاى 

توليدى و فشار بانك ها تعطيل شده است .
فالحى با بيان اينكه عمده واحدهاى توليدى را بانك ها زمين زده اند 
و فردى كه ادعاى اقتصاددانى دارد، بســيارى از واحدهاى توليدى 
را تعطيل كرده اســت، گفت: در استان همدان 55 واحد توليدى را 
فقط بانك ها تعطيل كردند، بنابراين مردم بايد كسى را انتخاب كنند 
كه بتواند توليد و اقتصاد را در كشــور احياء و  مشكل معيشت مردم 

را حل كند.
وى بيان كرد: بانك هاى همدان در مشــكالت به وجود آمده براى 
واحدهاى تعطيل شــده دخيل نيســتند بلكه بانك هاى باالدستى 
اين مشــكالت را بــه وجود آورده اند، به عبارتى اين مشــكالت 
به علت قانونى اســت كه بانك مركزى گذاشته و آن را مديريت 

است. نكرده 
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اســالمى با اشاره 
به اينكه بايد بــه واحدهاى توليدى اجازه بدهنــد كار كنند، اظهار 
كــرد: به تعبير رئيس قوه قضائيه مالكيت يك واحد توليدى دليلى بر 

تعطيلى اش نيست و بايد مديرى باشد كه واحد را اداره كند.

1- لغو ســفر محمد به همدان با لغو سفر رئيسى به اصفهان همزمان 
شده اســت. گويا رئيسى اين سفر را براى پيشگيرى از ابتالى مردم 
به كرونا لغو كرده است. گفتنى است دليل لغو سفر محمد به همدان 

كارشكنى اعالم شده است.
2- اصولگرايــان نگران كنار نكشــيدن داوطلبــان اصولگرا به نفع 
داوطلب اصلى اين جناح در انتخابات رياســت جمهورى شــده اند. 
گويا داوطلبان اين جناح از پذيرش رأى بيشــتر داوطلب اصلى در 
انتخابات امتناع دارند. گفتنى اســت پيش بينى شده تداوم اين روند 
و انصراف ندادن داوطلبان به نفع داوطلبان اصلى ممكن است براى 

جناح اصولگرا گران تمام شود.
3- پس از مناظره ســوم، توليد و انتشــار مطالب تخريبى در فضاى 
مجازى عليه چند داوطلب شدت گرفته است. گويا توليد اين مطالب 
و كليپ ها بخشى از رقابت انتخاباتى دور از اخالق برخى از ستادها 
اســت. گفتنى است مردم از بى اخالقى و تخريب رقيب براى كسب 

قدرت توسط داوطلبان خسته هستند. 
4- بــزرگان اصالحات روى به صدور پيام هاى ناشــفاف آورده اند. 
گويــا رئيس دولت اصالحات در پيامى  بــه كنگره  يكى از احزاب 
اصالح طلب، بر ضرورت شــناخت درســت مســئوليت احزاب و 
جريان هاى سياســى در اين «برهه  حساس» تأكيد كرده است. گفتنى 
اســت در اين پيام به مشاركت يا مشاركت نداشتن اصالح طلبان در 

انتخابات تصريح نشده است.
5-برخى پيش بينى 2 مرحله اى شــدن انتخابــات را دارند. گويا در 
صورت مشاركت زير 50 درصد هيچ داوطلبى در دور اول انتخابات 

پيروز رقابت نخواهد بود.
 گفتنى اســت در تحليل اين افراد رئيســى با همتــى يا رضايى 2

داوطلب  انتخابات  در دور دوم خواهند بود.

محمد ترابى »
  28خرداد مــاه و روز برگزارى انتخابات 
ســيزدهمين دوره رياست جمهورى، ششمين 
دوره شــوراى اســالمى شــهر و روســتا و 
يازدهمين  دوره اى  ميــان   انتخابات  همچنين 
دوره مجلس شــوراى اســالمى، تا چند روز 

ديگر فرا مى رسد. 
با يك نگاه كلى به خيابان ها و مغازه ها و حجم 
تبليغات صورت گرفتــه، مى توان گفت كه در 
يكى 2 روز گذشته تبليغات كانديداهاى شوراى 
شــهر جان تازه اى به فضاى تبليغاتى در شهر 

داده است. 
در راه عبور از خيابان شــريعتى بعد از ميدان 
ايســتگاه عباس آباد 2 ستاد انتخاباتى كنار هم 
توجهــم را جلب كرد. شــبيه آلبوم يادگارى 
عكس بود! عكس قريب به 7 الى 8 كانديداى 
شوراى شــهر آن نصب شــده بود و عكس 
آيت ا... رئيســى نيز بزرگ تــر از عكس هاى 
ديگــر در باالترين محل نصب بر روى ديوار 

قرار داشت. 
از افراد حاضر دليل تعدد عكس هاى كانديداها 
را پرســيدم و آنها جواب دادنــد كه اين 6-7
كانديــدا با يكديگر همــكارى مى كنند و يك 
ستاد را تشكيل داده اند. البته پس از اين سخنان 
مسئول ستاد مذكور به من شك كرد و پنداشت 
من از افراد ستاد هاى رقيب بوده و براى تخريب 

و حاشيه سازى آمده ام.
از اين مســأله 2 مقوله را برداشت كردم، يكى 
اينكه اين سطح از حساسيت عوامل اين ستاد 
تبليغاتى نشان از وجود همچنين اقداماتى ميان 
برخى از كانديداهاست، ديگر اينكه هزينه هاى 
تبليغاتــى كانديداها را به ســمت ســتاد هاى 
مشترك سوق داده اســت آن هم در حد 7-6

نفر با هم.
پس از آنجا به ســمت ميــدان آرامگاه بوعلى 
رفتم، خيابان  هاى اطراف ميدان آرامگاه بوعلى 
تــا آنجايى كه مى دانيم محل اصلى رقابت هاى 
ستاد هاى تبليغاتى كانديداها به يكديگر است. 
با نگاه كلــى مى توان گفت كه خيلى خبرى از 

ستاد هاى تبليغاتى نبود، اما در مقايسه با اسفند 
مــاه 98 و عرصه رقابت انتخابات كانديداهاى 
مجلس، مى توان گفت كه فضاى شهر تبليغاتى تر 
است. خاطرم است كه تنور انتخاباتى اسفند ماه 
98 تا يكى 2 روز آخر زمستانى مانده بود و در 

روز هاى پايانى كمى گرما به خود گرفت. 
تابلوهاى دور آرامگاه بوعلى تقريباً از تبليغات 
كانديداهاى شوراى شهر پر شده بود. در برخى 
از خيابان ها و پياده راه ها شهردارى داربست هايى 
را براى تبليغات كانديداها تعبيه ديده كه آنها نيز 

خالى از تبليغات نبودند. 
دور ميــدان آرامگاه جلوى بانك كشــاورزى 
براى گرفتــن عكس از تابلوهــاى انتخاباتى 
ايســتادم و منتظر حضور فردى شدم كه براى 
نگاه و مطالعه اين پوستر هاى تبليغاتى بايستد. 
دقايقى منتظر شدم، نمى دانم چون سر ظهر بود 
مردم عجله داشتند يا قصدى براى توجه به اين 
تابلوها را نداشتند. به هر حال بعد از قريب به 
10 دقيقه پيرمردى سيگار به دست به پوسترها 
نزديك شــد و چند تا از آنهــا را مطالعه كرد 

و رفت. 

بعد از بازديد ميدان به ســراغ 2 تا از ستادهاى 
تبليغاتى كانديداهاى شــوراى شهر در همان 
حوالى رفتم تا از حال و هوا و مشــكالت آنها 
مطلع شوم، نخستين ستاد انتخاباتى(در ايستگاه 
عباس آباد) كه رفتم اقبال گرفتن مصاحبه را به 

دست نياوردم. 
كانديداى انتخابات شوراى شهر همدان در ابتدا 
از تأخير در انتشار كد هاى كانديداهاى انتخابات 

شورا توسط فرماندارى انتقاد كرد. 
حميدرضــا جمشــيدى با بيان اينكــه من نه 
اصالح طلب هســتم و نه اصولگرا، من انقالبى 
هســتم، در پاســخ به اين پرســش كه هزينه  
ســتاد هاى انتخاباتى امسال چگونه بود، پاسخ 
داد: در مناطقى كه قيمــت دفاتر و مغازه ها به 
نسبت ساير مناطق ديگر پايين تر است، ستادى 
زيــر 15 الى 20 ميليون براى افراد غيربومى آن  

محل ديگر يافت نمى شود. 
اين كارشناس ارشد معمارى در رابطه با فضاى 
تبليغاتى حاكم در شــهر گفت كه در يكى دو 
روز آينده فضاى تبليغاتى افزايش خواهد يافت. 
در مصاحبــه بــا يكى ديگــر از كانديداهاى 

انتخابات شوراى شــهر كه خواست نام وى 
انتشار نيابد، در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه 
چرا روز هاى ابتدايى تبليغاتى شــوراى شهر 
از روزهــاى ابتدايى مهلت تبليغاتى انتخابات 
اســفند ماه 98 مجلس، داغ تر اســت، گفت: 
بســيارى از اين افراد كــه در عرصه رقابت 
انتخاباتى شــوراى شــهر شــركت كرده اند، 
نسبت به كانديداهاى مجلس شوراى اسالمى 
از تجربه كمترى برخودار هستند. كانديداهاى 
مجلس اوج تبليغــات خود را براى روزهاى 
پايانــى مى گذارنــد، اين درحالى اســت كه 
بســيارى از كانديداهــا از روز اول مهلــت 

تبليغات، فعاليت خود را آغاز مى كنند. 
اين كانديداى انتخاباتــى در رابطه با عملكرد 
هيــأت نظــارت در رد صالحيت ها و عرصه 
رقابت كانديداها، گفت: بايد حواســمان باشد 
كه به خاطر پر شــور برگزار شــدن انتخابات 
نبايد كسانى كه در چهارچوب موازين انقالب 
نيســتند را تأييد صالحيت كرد. برخى از افراد 
كه قبًال آمده اند و نتوانسته اند كه كار كنند، آمدن 

مجددشان توجيهى ندارد. 

گرماى تنور انتخابات از شور كانديداهاى شورا

رقابت بر سركرسى هاى شورا
 فضاى انتخاباتى شهر را تكان داده است

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

 واپســين روزهاى باقى مانده تا انتخابات 
را ســپرى مى كنيم؛ اين روزها مــردم ترديد 
دارند كه به پيشكسوتان دوباره اعتماد كنند و 
يا صحن شــورا را اين بار به جوانان بسپارند. 
انتخابات سال 1400 با توجه به قرار گرفتن در 
دهه پنجم انقالب بايد با ويژگى هايى متفاوت 
از دوره هاى گذشته رقم بخورد و  با توجه به 
مطالبات نســل پنجم انقالب و پيشرفت علم 
و تكنولوژى لزوم تغيير در نحوه اداره كشــور 
امرى غيرقابل انكار است. بقاى نيروهاى نسل 
اول و دوم انقالب در پســت هايى اســت كه 
براى عبور از مشكالت و ادامه حركت نيازمند 

خالقيت و نوآورى است. 
تورقى بر تاريخ انقالب اسالمى نشان مى دهد 
هر كجا كشور از قدرت جوانان استفاده كرده 
و به آنها بها داده است، توانسته از چالش ها به 
سالمت عبور كند كه نمونه بارز آن سال هاى 
دفاع مقدس اســت كه با ابتكار عمل جوانان 
توانستيم بر دشــمن قدار تا بن دندان مسلح 
پيروز شــويم و آن مقطع از تاريخ كشور را به 
نقطه درخشانى در تقويم كشور بدل كنيم. اين 
پيروزى قطعاً در سايه كار جوانانه، اميد، ابتكار، 
صراحــت، خطرپذيرى و خســتگى ناپذيرى 
جوانان دهه 60 انقالب به دســت آمد و يقينًا 
تكــرار چنين پيروزى هايــى در انواع ديگر با 
جوانان نسل امروز كشــور هم شدنى است. 
2 جوان از نسل دهه60 برخاسته اند تا صداى 
مردم باشند و به  خواسته هاى هم شهرى يانشان 

جامه عمل بپوشانند.
 مهنــدس حســن مومنى و مهندس فرشــاد 
مرمرچــى  نمونــه اى از جوانــان پرانرژى و 
كارآزموده شهرند  كه بايد به دور از قيل و قال 
توانمندى هاى  به  انتخاباتى  كانديداهاى  تعدد 
چنيــن جوانانى توجه داشــت. اين 2 جوان 
حمايــت از محيــط زيســت و حيوانات را 

اولويت برنامه هاى خود مى دانند.

*گوشه اى از سوابق اجرايى 
2 كانديداى جوان:

■ مهندس حسن مومنى:
■ مشاور شهردار 
■ مدير ورزشى 

■ كارشناس شهردارى همدان
■ كارشناس مديريت بازرگانى

ورزشى  فرهنگى،  مدنى،  فعال   ■
و اجتماعى

مهندس فرشاد مرمرچى :
12سال كارشناس برتر استان ■
كارشناس آسيب هاى اجتماعى
■ فعال فرهنگى و اجتماعى

■ عضو كارگروه ســرمايه گزارى 
و اشتغال

■ كارشناس ارشد بازرگانى
شــورايى كارآمــد اســت كــه 
صــداى مــردم باشــد و در آنجــا 
مطالباتــى مطــرح و خواســته 
ــات و  ــان مطالب ــه هم ــود ك  ش
اســت. جامعــه  خواســته هاى 

ــد،  ــه حقــى كــه مــردم دارن  اگــر مطالبــات ب
محقــق شــود، مطمئنــا خواســته ها و مطالبــات 
ــود.  ــرآورده مى ش ــردم ب ــف م ــار مختل اقش
ــت، اعتمــاد و  ــت، احســاس امني در ايــن حال
ــن  ــود، از اي ــاد مى ش ــه ايج ــش در جامع آرام
جهــت كــه مــردم مطمئــن هســتند وكاليشــان 
ــن  ــد و اي ــود آگاهن ــه خ ــش و وظيف ــه نق ب
ــد. در  ــه درســتى انجــام مى دهن ــف را ب وظاي
ايــن حالــت در بســيارى از حوزه هــا از جملــه 
ــى  ــى و اجتماع ــى، فرهنگ ــادى، سياس اقتص
ــدى  ــدون گله من ــوب ب ــرايط مطل ــاهد ش ش

ــود. مــردم خواهيــم ب
اهداف پيش رو:

■ پتانسيل هاى گردشگرى در همدان 

■ تمركــز بردرآمدهــاى پايدار شــهردارى 
افزايش

■ توسعه زيرساخت ها 
■ ايجاد شهر الكترونيك

■ بررسى مشكالت طرح جامع و تفصيلى
■ رفع حاشيه نشينى و مشكالت آن

ــهرى  ــاى ش ــك زباله ه ــت و تفكي ■ بازياف
ــدأ از مب

■ سامان دهى سگ هاى بدون صاحب 
■ اشتغال پايدار و توسعه مشاغل خانگى 

■ تمركز بر زيباسازى و مبلمان شهرى
■ توسعه پارك ها و فضاى سبز 

■ ايجــاد بازارچه ها و مراكز خريد تخصصى - 
صنفى مثل شهر خودرو و يا بازار موبايل و ايجاد 

سايت ادارى، تمركززدايى از سطح شهر 

■ توسعه متوازن شهر 
■ جلوگيرى از تخريب باغ ها و حفظ باغات 

در كمربند سبز شهر همدان 
■ ايجاد و تعريف طرح هاى بزرگ شــهرى و 
برندســازى مثل صنايع كفش همدان صنايع 
چرم همــدان و در امور فرهنگى مثل نقالى و 

تعزيه و تئاتر و... 
■ تقويت هاNgo و انجمن هاى موســيقى و 

انجمن هاى شب شعر و موسيقى همدان  
■ تفريح ســالم جوانان و ايجاد روحيه شور و 

نشاط در شهر 
■  جلوگيــرى از هدررفت منابع و فســاد در 

شهردارى

اين بار صحن شورا را به جوانان بسپاريم

هر
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يادداشت

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

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و اراضــي و س ثبت

اصالحــى  رأى  و   1400/01/07-140060326006000011 شــماره  رأي  برابــر 
140060326006000287- 1400/03/12 هيــأت اول موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت 
ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت 
ملــك ماليــر تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى ســعيد جعفــرى فرزنــد رشــيد 
ــعير  ــعير و يك ســوم ش ــدار 26 ش ــميرانات مق ــادره از ش ــنامه 692 ص ــماره شناس ــه ش ب
ــار  ــدار از چه ــان مق ــدر الســهم هم ــام ق ــى بانضم مشــاع از 96 شــعير ششــدانگ اعيان
ــه مســاحت 56103/20  ــال ب ــزى غيرفع ــوره آجرپ ــد ك ــك واح ــه ي ــگ مشــاع عرص دان
مترمربــع قســمتي از اراضــى پــالك 2 اصلــي واقــع در روســتاى حرم آبــاد بخــش چهــار 
ماليــر خريــدارى از مالــك رســمى آقايــان باقــر زندى-محمــد زندى-علــى احمــد دولــت 
آبــادى محــرز گرديــده اســت كــه در آگهــى قبلــى نــوع ملــك يــك قطعــه زميــن جــاى 
ــب در يــك   ــوم مرات ــه منظــور اطــالع عم ــذا ب ــده اســت. ل ــد گردي ــزى قي ــوره آجرپ ك
ــت  ــند مالكي ــدور س ــه ص ــخاص نســبت ب ــه اش ــي ك ــود، در صورت ــي مي ش ــت آگه نوب
متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار آگهــي بــه مــدت يــك 
مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك 
مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. 
بديهــي اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. (م الــف 82)
تاريخ انتشار: 1400/03/24

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

آگهي حصر وراثت
آقــاى عبــدا... وحــدت جعفــرى داراى شــماره شناســنامه 14538 بــه شــرح دادخواســت 
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــى حص ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 111/0000249ح  از اي ــه كالس ب
چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان صاحبعلــى وحــدت جعفــرى بــه شــماره شناســنامه 5 
در تاريــخ 1399/51/03 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه حين الفــوت 
آن متوفــى منحصــر اســت بــه:1-ر عبــدا... وحــدت جعفرى بــه شــماره شناســنامه 14538 
پســر متوفــى. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت 
آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي نــزد او باشــد 
از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم دارد واال گواهــي صــادر خواهــد 

شــد. (م الــف 102)
قاضى حوزه شماره 111 شوراي حل اختالف 
كبودراهنگ

اطالعيه (نوبت اول)
بدينوســيله اعــالم مى گــردد چــون خواهــان خانــم شــهن كاره  ونــد فرزنــد محمــد مــراد 
ــد  ــه طرفيــت ياســر واليون ــر ب ــوال غايــب مفقوداالث ــر تســليم ام دادخواســتى مبنــى ب
ــى 396205047  ــه شــماره مل ــان ب ــد نريم ــد فرزن ــى واليون ــاى شــمس عل و... جهــت آق
ــه  ــر ب ــتان مالي ــواده شهرس ــعبه دوم دادگاه خان ــه 9901509-2 ش ــه كالس ــه ب ــوده ك نم
ــرده  ــال اســت نامب ــن س ــش از چندي ــى بي ــه مدت ــته اند ك ــالم داش ــيده و اع ــت رس ثب
آقــاى شــمس علــى واليونــد فرزنــد نريمــان غايــب و مفقوداالثــر مى باشــد و از وى خبــر 
و اطالعــى در اختيــار ندارنــد. لهــذا از كليــه كســانى كــه مشــاراليه خبــر و يــا هــر گونــه 
اطالعــى دانــرد دعــوت مى شــود كــه مراتــب را بــه ايــن شــعبه از دادگاه اعــالم نماينــد. 

ــف 70) (م ال
ميثم اسكندرى 
 رئيس شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان مالير 

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

ــت  ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــي موض آگه
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي و اراض ثبت

ــن  ــون تعيي ــأت اول موضــوع قان ــر رأي شــماره 140060326006000292-1400/03/13 هي براب
ــد ســند رســمي مســتقر در واحــد  تكليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و ســاختمان هاي فاق
ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك ماليــر تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى غالم حســن 
ــر در ششــدانگ يــك  ــه شــماره شناســنامه 696 صــادره از مالي ــد حســين ب مــرادى فرزن
بــاب خانــه بــه مســاحت 107/08 مترمربــع قســمتي از پــالك يــك اصلــي اراضــى دولــت 
آبــاد واقــع در بخــش چهــار ماليــر  خريــدارى از مالــك رســمى آقــاى رضــا خرســندى نــژاد 

محــرز گرديــده اســت.
ــه 15 روز آگهــي مي شــود،  ــه فاصل ــت ب ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب  ل
ــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته  در صورتــي كــه اشــخاص نســبت ب
باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي 
مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. 

(م الــف 80)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/08

حسن ابراهيم قاجاريان 
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

پايان مناظرات بى هدف
1- ســومين مناظــره تلويزيونى داوطلبان انتخابات رياســت 
جمهورى در شــرايطى به پايان رسيد كه گويى صدا و سيما بدون 
هدف، اقدام به برگزارى اين مناظرات كرده بود تا مناظراتى بدون 

هدفى خاص را برگزار كرده باشد.
از اين نگاه صدا و سيما نتوانست اهدافى كه از برگزارى مناظرات 
در انتخابات دنبال مى شود مانند كمك به انتخاب مردم، ايجاد شور 
و نشــاط انتخاباتى با مناظره و افزايش راى دهندگان با رد ترديدها 

را محقق كند و در اين زمينه ناكام بود.
2-  طبق نتايج آخرين نظرســنجى حضورى يك موسســه در 19
تا 20 خرداد 1400 با تعداد نمونه 5121 نفر در ســطح كل كشور، 
31.5 درصد افرادى كه گفته اند قطعًا يا به احتمال زياد در انتخابات 
شــركت مى كنند، هنوز كانديداى مورد نظرشان را براى رأى دادن 

انتخاب نكرد ه اند.
 مشــاركت كنندگان ســاكن در مناطق روســتايى بيش از ســاير 
مشــاركت كنندگان در انتخاب كانديداى مورد نظر مردد هســتند. 
37.2 درصد مشــاركت كنندگان در انتخابات كه ساكن در مناطق 
روستايى هستند، گفته اند هنوز كانديداى مورد نظرشان را انتخاب 
نكرده اند. اين ميزان بين مشــاركت كنندگان شــهرهاى غير مركز 
اســتان 29.9 درصد و بين مشــاركت كنندگان ســاكن در مراكز 

استان ها 27.9 درصد است.
همچنيــن  زنــان خانه دار و افــراد بيكار كه قصد مشــاركت در 
انتخابات دارند بيش از ســاير گروه هاى شــغلى در انتخاب نامزد 

مورد نظرشان مردد هستند.
3- همچنين بر اســاس نتايج اين نظرســنجى  13.6 درصد براى 
مشــاركت در انتخابات مردد بوده اند و گفته اند هنوز در اين زمينه 

تصميم نگرفته اند. 
 با توجه به نتايج اين نظرســنجى زنان براى مشاركت در انتخابات 
بيش از مردان مردد هستند. 14.5 درصد زنان و 12.7 درصد مردان 

هنوز براى مشاركت در انتخابات تصميم نگرفته اند.
 ميــزان مردديــن بــراى مشــاركت در انتخابــات برحســب 
ــترين  ــج بيش ــق نتاي ــت. طب ــاوت اس ــز متف ــكونت ني ــل س مح
ميــزان مردديــن بــا 15.3 درصــد بــه ســاكنين مناطــق روســتايى 
ــوط  ــن مرب ــزان مرددي ــن مي ــل كمتري اختصــاص دارد و در مقاب
بــه ســاكنين مراكــز اســتان اســت كــه 12.7 درصــد ايــن افــراد 
هنــوز تصميــم بــراى مشــاركت يــا عــدم مشــاركت در انتخابــات 
ــر  ــهرهاى غي ــاكنين ش ــد س ــن 13.4 درص ــد. همچني نگرفته ان
ــاركت در  ــدم مش ــا ع ــاركت ي ــراى مش ــز ب ــتان ني ــز اس مرك

ــتند. ــردد هس ــش رو م ــات پي انتخاب
4- ايــن دو نتيجــه از يك نظرســنجى معتبر نشــان مى دهد كه 
مناظرات تلويزيونى نتوانسته به انتخاب مردم در انتخابات رياست 
جمهورى كمك كند و درصد قابــل توجهى هنوز داوطلب مورد 
نظر خود را انتخاب نكرده اند و درصدى نيز هنوز براى مشــاركت 

در انتخابات مردد هستند.
اين نتايج در حالى اســت كه صدا و ســيما در روستاها نيز موفق 
عمل نكرده و نتايج از فاصله اين سازمان با مردم دور از شهرهاى 

بزرگ نيز حكايت مى كند.
5- عالوه بر صدا و سيما به نظر 7 داوطلب انتخابات نيز بى هدف 

در اين مناظرات شركت كردند.
تمركز همه داوطلبان به دادن وعــده به جاى ارائه برنامه و تداوم 
تكه اندازى به رقيب و بى توجهى به فضاى خســته جامعه از وعده 
و دعواهاى سياســى دليلى اســت كه بى هدفى داوطلبان را نشان 

مى دهد.
6- بيش از 9 ســاعت از وقت 7 داوطلب، مشاوران، كاركنان صدا 
و ســيما، مردم و تلويزيون صرف برنامه مناظره اى شد كه تنها در 

قسمت سوم رگه هايى از مناظره در آن بود.
در واقع اگر امروز مناظرات بى هدف خوانده مى شود، شكل كار و 
برنامه اى كه از سوى داوطلبان يا مسابقه هفته خوانده شد يا تست 

هوش نيز در رسيدن به اين نتيجه موثر بود.
7- نتايج اين نظرسنجى و نظرســنجى هاى مشابه حكايت از اين 
دارد كه در روزهاى باقى مانده از تبليغات اگر كارى انجام نشــود 

ممكن است تعداد مرددين افزايش يابد.
هرچند داوطلبان ديگر تمايلى به مناظره حتى به صورت دو به دو 
هم ندارند اما ستادهاى انتخاباتى داوطلبان مى توانند با برنامه هايى  
در معرفى داوطلبان با اســتفاده از امكانات رســانه ها، شرايط رفع 
ترديد و رسيدن به تصميم را براى مرددين و مشاركت كنندگان در 

انتخابات به وجود آورند.

اطالعيه

سازمان نظام كاردانى استان همدان

اعضاى محترم سازمان نظام كاردانى 
استان همدان 

ــام در  ــت ن ــت ثب ــل جه ــورت تماي درص
ــا  ــان ت ــره و بازرس ــأت مدي ــات هي انتخاب
ــع در  ــازمان واق ــه س ــخ 1400/03/28 ب تاري
ــوار شــهيدفهميده،روبه روى بيمارســتان  بل

ــد. ــه نمايي ــچيان مراجع ــب فرش قل

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
به موجب پرونده اجرايى 9900878 موضوع سند رهنى شــماره 26829 تنظيمى دفتر اسناد رسمى شماره 20 نهاوند،بانك كشاورزى (شعبه مركزى) 
جهت وصول مبلغ 2/270/092/546 ريال (دو ميليارد ودويســت و هفتاد ميليون و نود و دو هزار و پانصد و چهل و شــش ريال) موضوع الزم االجرا و 
خسارت تأخير الى يوم الوصول عليه شــركت تعاونى زاگرس دام نهاوند و آقاى على پيرزادى مبادرت به صدور اجرائيه نموده است، اجرائيه صادره به 
متعهد ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاى بستانكار مورد وثيقه برابر نظريه 1400/2/28 كارشناس رسمى دادگسترى مورد ارزيابى كه ارزش و مشخصات 
آن به شرح ذيل مى باشد: ششدانگ 253 فرعى از 49 اصلى واقع در بخش 2 حوزه ثبتى نهاوند استان همدان به مساحت 5000 مترمربع كه به نام على 
پيرزادى ســند مالكيت صادر گرديده و بنا به اظهار كارشناس رسمى دادگسترى: واقع در شهرستان نهاوند-روستاى ميالب و به قيمت 11/200/000/000 
ريال (يك ميليارد و صد و بيســت ميليون تومان) ارزيابى گرديده و محدود اســت به حدود: شماالً در دو قسمت اول ديواريست به طول (39/80) سى 
و نه متر و هشــتاد سانتيمتر به باقيمانده چهل و نه اصلى دوم ديواريســت به طول (55/10) پنجاه و پنجاه سانتيمتر به باقيمانده 10 اصلى شرقًا: در دو 
قسمت اول ديواريست به طول (50/50) پنجاه متر و پنجاه سانتيمتر به باقيمانده چهل و نه اصلى دوم ديواريست به طول (4/41) چهار متر و چهل و يك 
ســانتيمتر به باقيمانده چهل و نه اصلى دوم درب و ديوار به طول (51/58) پنجاه و يك متر و هشــتاد و پنج سانتيمتر به در اين قسمت حق العبور مى 
باشــد باقيمانده چهل و نه اصلى جنوبًا: در دو قسمت اول درب و ديوار به طول (34/17) سى و چهار متر و هفده سانتيمتر به در اين قسمت حق العبور 
مى باشد باقيمانده 49 اصلى دوم درب و ديوار به طول (51/85) پنجاه و يك متر و هشتاد و پنج سانتيمتر در اين قسمت حق العبور مى باشد باقيمانده 
49 اصلى غربا:در چهار قسمت اول ديواريست به طول (4/40) چهار متر و چهل سانتيمتر به باقيمانده 49 اصلى دوم ديواريست به طول (10/50) ده متر 
و پنجاه ســانتيمتر به باقيمانده 49 اصلى سوم ديواريست به طول (31/50) سى و يك متر و پنجاه سانتيمتر به باقيمانده 49 اصلى چهارم ديواريست به 

طول (7/80) هفت متر و هشتاد سانتيمتر به باقيمانده 49 اصلى.
شش دانگ پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1400/04/07 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ ارزيابى شروع 
و به باالترين قيمت پيشــنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و 
مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم 
شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد 
شــد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد. مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان 

مقرر برگزار خواهد شد. (م الف 1069)
تاريخ انتشار: 1400/3/24

عليرضا غالمى - كفيل اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

تأسيس،تغييرات شركت
تاســيس شــركت بــا مســئوليت محــدود كيهــان پخــش نيــك پنــدار درتاريــخ 1400/02/21 بــه شــماره ثبــت 14645 بــه 
شناســه ملــى 14010013688 ثبــت و امضــا ذيــل دفاترتكميــل گرديــده كــه خالصــه آن بــه شــرح زيــر جهــت اطــالع 
عمــوم آگهــى ميگــردد. موضــوع فعاليــت :تصــدى بــه امــر تجــارت پخــش مــواد غذايــى درصــورت لــزوم پــس از اخــذ 
مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيربــط مــدت فعاليــت : از تاريــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مركــز اصلــى : اســتان همــدان ، 
شهرســتان همــدان ، بخــش مركــزى ، شــهر همــدان، محلــه شــهرك مدنــى ، كوچــه ميخــك 9 ، كوچــه ميخــك 7 ، پــالك 
0 ، طبقــه همكــف كدپســتى 6513835947  ســرمايه شــخصيت حقوقــى عبــارت اســت از مبلــغ 20,000,000 ريــال نقــدى 
ميــزان ســهم الشــركه هــر يــك از شــركا خانــم پــرگل آئينــى بــه شــماره ملــى 3790178004 دارنــده 7,000,000 ريــال 
ســهم الشــركه آقــاى هاشــم معصومــى بــه شــماره ملــى 4052103041  دارنــده 13,000,000 ريــال ســهم الشــركه اعضــا 
هيــأت مديــره خانــم پــرگل آئينــى بــه شــماره ملــى 3790178004 و بــه ســمت نايــب رئيــس هيــأت مديــره بــه مــدت 
نامحــدود آقــاى هاشــم معصومــى بــه شــماره ملــى 4052103041 و بــه ســمت رئيــس هيــأت مديــره بــه مــدت نامحــدود 
و بــه ســمت مديرعامــل بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا: كليــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــركت از 
قبيــل چــك، ســفته، بــروات، قــرارداد ها،عقــود اســالمى و همچنيــن كليــه نامــه هــاى عــادى و ادارى بــا امضــاء هاشــم 
معصومــى همــراه بــا مهــر شــركت معتبــر مــى باشــد اختيــارات مديــر عامــل: طبــق اساســنامه روزنامــه كثيــر االنتشــار 
همــدان پيــام جهــت درج آگهــى هــاى شــركت تعييــن گرديــد. ثبــت موضــوع فعاليــت مذكــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور 

پروانــه فعاليــت نمــى باشــد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى همدان 
(1148657)

همتى؛ رئيس جمهورى از مادستان
■ رئيس ستاد همتى در كبودراهنگ: همدانى ها آبرودارى كنيد

■ واكسيناسيون رايگان و همگانى را تا پايان سال عملى مى كنم
■ صداى روستائيان بى صدا خواهم بود

سپيده راشدى »
 «در 12 دوره گذشــته سياســيون كشــور را اداره 
كردند يك بار هم بگذاريد اقتصاددان باشد «28خرداد، 
28مرداد نشود «تعامل از خانه تا جهان «با دستان خالى 
با ترامــپ جنگيدم«گرانى وجود نــدارد، تورم عامل 
گرانى اســت» اينها تعدادى از جمالتى است كه همتى 
در مناظره، فضاى مجازى و مصاحبه هاى مختلف اشاره 
كرده اســت. وى كه زاده كبودراهنگ اســت نگاهش 
توسعه است و بيش از ديگر كانديداها بر اقتصاد تأكيد 
داشــته و تأكيد مى كند كه نخستين كانديداى اقتصادى 
است و در شعار انتخاباتى خود بيان مى كند كه تاكنون 
اقتصاد به دنبال سياست در كشورمان بوده و مى خواهد 
در دولت احتمالى آينــده خود به نحوى عمل كند كه 
سياســت به دنبال اقتصاد باشد. همتى لقب پدر اقتصاد 

بيمه نوين را هم  از آن خود كرده است.
وى كه فرزندى از ديار مادســتان اســت و دغدغه 
توســعه اســتان را دارد  طى مراجعاتى به زادگاهش 
خدماتــى از جمله گره گشــايى از مشــكالت ارزى  
واحدهاى توليدى در اســتان همــدان را در كارنامه 
خود دارد. طى 3 ســال رياســت همتــى در بانك 
مركزى مشــكالت و موانع زيادى بر سر راه اقتصاد 
و درآمد ارزى كشــور پيش آمد كه از همين افزايش 
قيمــت ارز در بــازار (كاهــش ارزش پــول ملى)

انتظارات از وى را باال برد.
برخــى از كارشناســان عملكرد همتــى را با وجود 
افزايــش قيمت دالر در زمان رياســت وى بر بانك 
مركــزى مطلوب ارزيابى كرده و بــر اين باورند كه 
با وجود اين مشــكالت و موانع، مى بايســت قيمت 
ارز و كاهــش ارزش پــول ملى بيــش از اين اتفاق 
مى افتادكه اوتوانســت از افزايــش قيمت بيش ازاين 

كند. جلوگيرى 
همتــى در صحبت هاى تبليغاتى كــه در مناظره هم به 

آن تأكيد داشــت با بيان اينكه ما 
در اين مناظرات ديديم كه جاى 
خالى  بى صدا  روستاييان  صداى 
است، گفت: مردم عزيز نگذاريد 
نگاه ارباب رعيتى به روســتاييان 

در ايران حاكم شود.
فرزند همدان افزود: مردم روستا 
از شــما گنــدم را هــم خوب 
نمى خرنــد، زيرا بودجــه آن را 
براى قير رايگان به رانت خوارها 
دادند. مردم روستا من براى شما 
و توســعه روســتا برنامه جامع 
دارم. تضمين مى كنم كه گندم و 
محصوالت شــما را به نرخ روز 
بخرم نه نرخ تحميلى كه معموالً 

رايج است.
همتى در انتقاد از كاهش پرداخت ســود بانكى گفت: 
اگر ســود بانكى را در زمان تــورم پايين  بياوريم آن 
پيرزن و پيرمرد بازنشســته كه پول خــود را در بانك 
گذاشته اند و سود آن را مى گيرند تا زندگيشان بچرخد 

چگونه بايد زندگى كنند؟
وى با تأكيــد بر اينكه حكمرانى اقتصادى نامناســب 
است،  گفت: كشــور و اقتصاد را نمى شود مثل زندان 

اداره كرد. 
كانديــداى انتخابات رياســت جمهورى گفت: من از 
بهتريــن متخصصان جهــان براى حل مســأله كرونا 
استفاده خواهم كرد. واكسيناسيون رايگان و همگانى را 
تا پايان سال عملى مى كنم و در زمينه اين امر سامانه اى 

را فراهم خواهم كرد.
همتى ادامه داد: نمى گذارم كســى به خاطر معيشــت 
شــرمنده خانواده خود شــود. اين كارى است كه من 
بلدم. از تــاج زاده و جنيــدى تا صفايــى فراهانى تا 

آذرى جهرمــى از مســجدجامعى و 
ظفرقندى تا محمدجواد ظريف همه 

مى توانند كنار من باشند.
كانديداى انتخابات رياست جمهورى 
در پايان گفت: من هيچ ترسى ندارم 
فاســدند نه همســر و  نه برادرانم 
فرزندانم. بــه هيچ كس باج نداده و 
نخواهم داد. روز انتخابات  بزنيد زير 
ميز و نگذاريد 28 خرداد ماه بشــود 
28 مــرداد. قدرت خــود را به همه 
كسانى نشان دهيد كه مى گويند اگر 
مشكل داريد بگذاريد و برويد. اينجا 

وطن ماست.
در  همتى  ســتاد  رئيس  همچنيــن 
همدان  با  گفتگــو  در  كبودراهنگ 
پيام ضمن تأكيد بر اينكه همدانى ها بر فرزند اســتان 
تعصب داشــته باشيد، گفت: از همدانى ها مى خواهم 
آبرودارى كنند و با رأى به همتى توســعه اســتان را 

بزنند. رقم 
عزيزا... ويانى گفت:  ســتاد همتى 4 روز قبل از آنكه 
در همدان راه اندازى شود در زادگاهش افتتاح شد. اين 
ســتاد به صورت خودجوش توسط اهالى كبودراهنگ 
و روســتاهاى اطــراف و بــدون اينكــه كوچكترين 

چشمداشت مالى و با هزينه شخصى، فعال شد.
وى با اشاره به شعار همتى "اصالح حكمرانى اقتصادى 
كشور" ، بيان كرد: هدف همتى اين است كه با ارتباط 
با دولت هاى مختلف كشــورهايى كه در گردش مالى 
وســيع كمك حال ايران هســتند را همراه ايران كند. 
باشــد كه نفت كش هايى با پرچم ايران وارد كشورهاى 
مشترى نفت ايران شود. پس همشهريان  از اين فرصت 
به نفع خود و شهر استفاده كنند كه نماينده اى از جنس 

خود را راهى پاستور كنند.

زندگى نامه
 عبدالناصر همتى در سال 1337 در كبودرآهنگ، استان 
همدان متولد شــد. وى دانش آموخته دكتراى اقتصاد از 
دانشگاه تهران است و دكتراى اقتصاد خود را از دانشگاه 
تهران كســب كرد؛ درجه دكتراى اقتصاد خود را در سال 
1372 از دانشگاه تهران اخذ و رساله خود را با حضور در 
دانشــگاه لندن تكميل كرد و به اتمام رساند. وى داراى 2

فرزند يك دختر و يك پسر است. همسرش پس از ازدواج 
با او در رشته دكتراى مديريت استراتژيك فارغ التحصيل 

شد. 
همتى از سال 1380  به مدت 6 دوره الينقطع رياست 
شوراى عالى شــركت بيمه اتكايى آسيايى (كميسيون 
اقتصادى - سياسى آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل متحد 
- اســكاپ) مســتقر در بانكوك پايتخت تايلند را بر 
عهده داشت  كه با رأى مستقيم رؤساى بيمه ده كشور 

مهم آسيايى به اين سمت انتخاب شد.  سوم مرداد ماه 
1397 نيز  با رأى اعتماد هيأت دولت عبدالناصر همتى 

به عنوان رئيس بانك مركزى رأى اعتماد گرفت.
گذراندن دوره حساب رسى مؤسســه"كوپرزاند ليبراند" 
1356- دوره تحقيقاتى ـ مطالعاتى در رشــته اقتصاد در 
دانشگاه لندن 1370در كنار تأليفات و ترجمه هايى همچون 
«اقتصاد كالن، مقدمه اى بر سياســت هاى پولى و مالى» از 

ديگر سوابق درخشان اوست.
*خالصه اى  از سوابق اجرايى و مديريتى

رئيس واحد مركزى خبر از 1364 تا 1367
    مدير پخش اخبار صداوسيما از 1367 تا 1368

    معاونت سياسى سازمان صداوسيما از 1368 تا 1373
    رئيس كل بيمه مركزى ايران و رئيس شوراى عالى بيمه 

از 1373 تا 1385
    رئيس هيأت مديره شركت بيمه اتكايى آسيايى   

    استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران از سال 1372 
تا 1385

    رئيــس كل بانك مركزى ايران از مــرداد ماه 1397 تا 
خرداد ماه1400 

كارشناس رسمى دادگسترى در امور سرمايه گذارى، پولى 
و اعتبارى

5سابقه عضويت در كميته اقتصادى شوراى عالى امنيت 
ملى،

رياست بيمه مركزى
معاونت مركز آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه و 

سفيرى ايران در چين و نيوزيلند
كارشناس رسمى دادگسترى در امور سرمايه گذارى، پولى 

و اعتبارى
12 سال رئيس پيشين بيمه مركزى جمهورى اسالمى ايران 

بوده است.

گوشه اى از اقدامات همتى در بانك مركزى:
 يكى از برنامه هاى مهم بانك مركزى توسعه بانك دارى نوين و ايجاد و توسعه زيرساخت هاى فناورانه بانكى و نظام هاى 
پرداخت است. آمارهاى سامانه هاى حاكميتى بانك مركزى حكايت از روند بسيار شتابان ميزان و مبلغ تراكنش هاى بانكى 

در سال 97 است:
1- در سال 1397 جمع مبلغ تراكنش هاى بين بانكى بيش از 210 ميليارد ريال بوده است كه ده برابر بيشتر از حجم نقدينگى 

در همان سال است.
.2- مجموع تراكنش هاى ســامانه هاى شتاب و شــاپرك حدود 80 ميليارد تراكنش و جمع رقم تراكنش هاى آنها بيش از 

65ميليارد و 500 ميليون ريال .
3- خدمت پايا: 1/4 ميليارد تراكنش

4- خدمت ساتنا: 19ميليون تراكنش  به مبلغ 75 ميليارد و 500 ميليون ريال.
5- خدمت چكاوك: 110 ميليون چك تبادل شده به مبلغ 39 ميليارد و800 ميليون ريال.

6- خدمت صياد: 53 ميليون تراكنش مربوط به صدور چك.

بخشى از مهمترين اهداف همتى:

 ■ دولت فنى باشد و نه سياسى 

■ رفاه مهمترين نياز آينده

■ تنش زدايى در سياست خارجى

■ بينش اقتصادى در اعمال سياست هاى اجرايى

■ «تعامل، از خانه تا جهان»

■ دولتى بر مبناى بينش اقتصادى تشكيل مى دهم

د كهنه تورم را درمان مى كنم.
■ در

■ هــر اقدامى كه بتواند در سياســت خارجى به تقويت 

قدرت اقتصادى مردم منجر شود بايد آن را دنبال كنم

در آمدهاى نفتى كشور 
در دهه اخير (ميليون دالر)

1390118861

139168058

139264540

139355406

139431848

139555752

139665818

139760735

139829016

13991200
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تا انتخاباتتا انتخابات

 siasat@hamedanpayam.com

خبـرتحليل

كشور امروز به حضور گسترده مردم
 در انتخابات  نياز دارد

 امروز به حضور گسترده و معنادار مردم در پاى صندوق هاى راى نياز دارد، دولتى كه 
بعد از انتخابات شكل مى گيرد براى حل مشكالت نياز به قدرت دارد و اين قدرت فقط از 

ميان آراى مردم حاصل خواهد شد.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى افزود: تا زمان انتخابات فرصت 
اندكى است و كار سختى در پيش است تا مردم همه به پاى صندوق هاى راى بيايند اما بعد 
از انتخابات نيز كار سخت تر خواهد شد چرا كه دولتى كه بعد از 28 خرداد شكل مى گيرد 

بايد براى حل مشكالت اقدام كند.
به گزارش ايرنا، حميدرضا حاجى بابايى با بيان اينكه دولت آينده براى حل مشكالت نياز به 

قدرت دارد و اين قدرت از البه الى آراى مردم حاصل مى شود، تصريح كرد: اگر مردم پاى 
كار باشند دولت را نيز با قدرت و محكم به پيش خواهند برد.

رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمى گفت: فضاى امروز 
كشور همچون جبهه هاى هشت سال دفاع مقدس است و تا زمانى كه همه در كنار هم 
به اكثريت تبديل نشويم نمى توانيم حرف خود را بيان كنيم. حاجى بابايى با بيان اينكه 
كشــور براى انتخابات پيش رو به سردار ســليمانى ها نياز دارد، افزود: مردم ايران در 
زمان انقالب براى ســردار سليمانى ها و روش آن ها به ميدان آمدند و امروز نيز كسانى 
را براى حضور در عرصه مى خواهند كه زندگى شــان را همچون سردار سليمانى فداى 

انقالب و اسالم كنند.
وى ادامه داد: هر آنچه اقدامات مؤثر در كشور است ناشى از كار براى قرآن و همراهى با 
آيات الهى است و اگر امروز مردم ناراحت و گاليه مند هستند به اين دليل است كه عده اى 

منافع شخصى خود را دنبال مى كنند.
نماينده مردم همدان در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه برخى در كشور تمامى اركان 
نظام را نقد مى كنند و زير سوال مى برند، افزود: بايد دانست كه هزاران مسوول در بخش هاى 
مختلف در حال خدمت صادقانه هستند و چون عده اى خدمت به نظام را فراموش كرده اند، 
مردم ناراحت هســتند. حاجى بابايى حفظ نظام را بنا به فرمــوده امام راحل(ره) اوجب 
واجبات عنوان و تصريح كرد: دشمن تمام توان خود را به كار گرفته است تا نقطه ضعف 
مردم و نظام را برجســته كند اما بدون شــك ملت ايران باز هــم در انتخابات 28 خرداد 

حماسه آفرين خواهند شد و تالش عده اى كه فرمانده اين حماسه هستند، ارزشمند است.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود يادآور شد: حرف اول در انتخابات پيش رو، حضور 
مردم است و بايد تالش كرد درصد بااليى از مردم بنا به هر عقيده و نظر، راى خود را به 

صندوق بيندازند.

جاى خالى موضوعات مرتبط با توسعه 
در مناظره ها

 در مناظره هــاى نه چندان جذاب كانديداهاى رياســت جمهورى 
مباحث و موضوعات مختلفى مطرح شد كه هر يك از آنها با توجه به 
نيازها، اولويت ها و ضرورت هاى پيش روى جامعه حايز اهميت هستند.

در اين ميان مســائل اقتصادى به عنوان چالش اصلى كشور و دغدغه  
مردم در هر 3 مناظره محوريت داشــت و نامزدهاى رياست جمهورى 
ســعى كردند ضمن نقد وضع موجود و تحليل شرايط اقتصادى، براى 
عبور از اين شرايط و پايان بخشيدن به نابسامانى هاى اقتصادى و به دنبال 

آن پيشرفت و توسعه كشور راهكار و برنامه ارائه كنند.
حال اينكه در تحليل، نقد و بررسى اوضاع و نيز ارائه برنامه چقدر موفق 

بودند، به قضاوت مردم بستگى دارد.
سؤاالت مطرح شده از سوى صداوسيما نيز عمدتاً رنگ و بوى اقتصادى 
داشــت؛ به گونه اى كه مناظره اول كامًال با موضوع اقتصاد برگزار شد، 
در مناظره دوم كه مباحث سياسى، فرهنگى و اجتماعى محوريت داشت 
باز هم موضوعات اقتصادى بيشــتر مطرح شد و مناظره سوم با طرح 
7 دغدغه مهم در حوزه هاى مســكن، اشتغال، بيكارى، گرانى، عدالت، 
ساماندهى يارانه هاى پنهان و مقابله با فساد آغاز شد و البته كانديداها نيز 

مسائل و موضوعات ديگرى به اين 7 مورد اضافه كردند.
نكتــه قابل تأمل اما بى توجهى و يا كم توجهى به مباحث و موضوعاتى 
بود كه اتفاقاً براى كشور مهم هستند و بخشى از پازل توسعه همه جانبه 

را تشكيل مى دهند.
 يكى از ايــن  موضوعات به حوزه فرهنگ و مباحث فرهنگى مربوط 
مى شود. با اينكه مسائل فرهنگى از جمله موضوعات مناظره دوم بود، اما 
اين مسائل به درستى تبيين نشد و در سؤاالت مطرح شده توسط مجرى 

كمتر مورد توجه قرار گرفت.
كانديداها نيز خيلى كم به موضوعات مرتبط با حوزه فرهنگ پرداختند 

و عمده وقت خود را به اقتصاد و البته مسائل سياسى اختصاص دادند.
اين در حالى اســت كه فرهنگ و مسائل فرهنگى از اهميت خاصى در 
نظام جمهورى اسالمى برخوردار  است؛ زيرا انقالب ما با مبانى فرهنگى 

شكل گرفته و به پيروزى رسيده است.
بر اين اســاس انتظار مى رفت كانديداها در پرداختن به مسائل فرهنگى 
جامعه اهتمام ويژه اى داشــته باشند و براى توســعه فرهنگى در ابعاد 

مختلف برنامه ارائه كنند.
 مباحث مرتبط با حوزه گردشگرى از ديگر مباحث و موضوعات مهم 
جامعه اســت كه در مناظره هاى اخير تقريباً در حاشيه قرار گرفت. در 

حالى كه اين حوزه از جمله محورهاى توسعه به حساب مى آيد.
در كمال تعجب اين حوزه مظلوم واقع شد و با اينكه اندك اشاره هايى 
توسط برخى از كانديداها به بحث گردشگرى شد، اما آنطور كه انتظار 

مى رفت مورد توجه قرار نگرفت.
مباحــث مربوط به انرژى هم كمتر مــورد توجه قرار گرفت و يا اصًال 
توجهى به آن نشد. در حالى كه انتظار مى رفت نامزدها با دقت خاصى 
به اين موضوع مى پرداختند و برنامه مشخص خود را در خصوص   آن 

ارائه مى كردند.
مســائل  آموزش وپرورش و  دانشگاه نيز گرچه هم در سؤاالت و هم 
اظهارات كانديداها به نوعى مطرح شــد، امــا انتظار مى رفت كه وقت 

بيشترى به اين گونه موضوعات اختصاص يابد.  
بحث آسيب هاى اجتماعى نيز به نوعى مورد غفلت واقع شد و با اينكه 
اين موضوع يكى از چالش هاى مهم جامعه محسوب مى شود، در مناظره 

نامزدهاى رياست جمهورى چندان مورد توجه قرار نگرفت.
در بحث سياســت خارجى نيز اگرچه مسائلى چون برجام و تحريم ها 
مطرح شــد و كانديداها ديدگاه هاى خود را بيان كردند اما از خيلى از 
مســائل و موضوعات مثل مسائل منطقه اى، جهان اسالم و چالش هاى 

بين المللى غفلت شد.
ورزش از ديگر حوزه هايى بود كه تقريباً كانديداها از آن غافل شدند و 
در سؤاالت مطرح شده از سوى رسانه ملى نيز مورد توجه قرار نگرفت. 
در حالى كه مســائل فراوانى مرتبط با ورزش در كشور مطرح است و 
از آنجايى كه در بخش ورزش قهرمانى مخاطب اصلى جوانان هستند، 

انتظار مى رفت نامزدهاى انتخابات بيشتر به اين موضوع مى پرداختند. 
بــه هرحال تنوع موضوعات در مناظره هاى اخيــر به رغم فراوانى، در 
حدى نبود كه همه مســائل و موضوعات را شامل شود و جاى خالى 

بسيارى از موضوعات مهم در اين مناظره ها احساس شد.

 انتخابات رياســت جمهورى بــه دليل نقش و 
جايــگاه تأثيرگذار رياســت جمهورى و دولت در 
تمام شئونات جامعه، توسعه و عقب ماندگى كشور 
در عرصه هــاى اقتصادى، اجتماعــى، فرهنگى و 
سياسى از اهميت و حساســيت بااليى برخوردار 
اســت. همين اهميــت و جايــگاه رئيس جمهور، 
انتخابات رياست جمهورى را هم با اهميت و مهم 
كرده است كه شناخت اين پديده و منطق حاكم بر 
آن براى دست اندركاران و مجريان انتخابات بسيار 
مهم و ضرورى اســت. بر اين اساس فهم قواعد يا 
منطق يا الزامات اين انتخابات اهميت ويژه اى دارد 
و تنها با فهم اين منطق اســت كه مى توان توضيح 
داد چــرا در فالن انتخابات، فــالن نامزد برنده و 
ديگران شكســت خورده اند. فهم ايــن منطق در 

پيش بينى انتخابات نيز اهميت دارد.
براى كســانى كه نيم نگاهى به سياســت و مسائل 
سياسى مســتقل انتخابات رياست جمهورى دارند، 
اين پرسش مطرح اســت كه اين انتخابات از چه 
قاعــده اى تبعيت مى كند و آيا اساســًا قاعده اى بر 

آن حاكم است؟
قطعًا گروهى معتقدند نتيجه انتخابات از قبل معلوم 
شــده اســت و گروه ديگرى مى گويند انتخابات 
قابل پيش بينى نيســت. آنهايى كه مى گويند نتيجه 
انتخابات از قبل معلوم اســت چند دســته اند، يا 
بــه تئورى توطئــه اعتقاد دارنــد و      مى گويند 
دســت هاى پنهان انتخابــات را هدايت مى كنند و 
نتيجــه آن را معلوم مى كنند، يا بــه تئورى توطئه 
باور ندارند، امــا معتقدند قدرت برخى از افراد يا 
گروه ها به قدرى زياد اســت كه با خواســت آنها 

نتيجه انتخابات مشخص مى شود. 
اما كســانى كــه قائل بــه پيش بينى بــودن نتيجه 

انتخابات نيستند، نســبت به وجود هر نوع نظم و 
قاعده اى در پديده اى مثل انتخابات بدبين  هستند. 
مطالعات انجام شــده و تجارب گذشته در دنيا و 
ايران نشــان مى دهد، انتخابات نــه كامًال بى قاعده 
اســت و نه نتيجه آن    مى تواند پيشــاپيش تعيين 

شود.
درســت است كه رأى نهايى را مردم به صندوق ها 
مى اندازند، اما نظــرات و ديدگاه هاى آنها در ايام 
تبليغات و مبارزات انتخاباتى تحت تأثير حرف ها، 
حاميان  خيابانى  تبليغــات  تخريب هــا،  عملكرد، 
كانديدا، مناظره هاى انتخاباتى و... قرار مى گيرد. به 
طورى كه كسانى كه پيش از جدى شدن انتخابات 
نمى داننــد چه كســانى رأى خواهند داد و در اين 
مورد تصميم نگرفته اند، بيشترين تأثير را از كمپين 
انتخابــات و مبــارزات و مناظره هــا مى پذيرند و 
بيشترين تأثير را بر نتيجه انتخابات دارند. اين عده 
را اصطالحًا آراى شناور يا خاكسترى مى گويند و 
تمــام هم وغم نامزدها و ســتادهاى آنها جلب اين 

آراست.
در مقابل اين عده، گروه ديگرى براساس مالحظات 
حزبى و سياســى و جناحى رأى مى دهند و حزب 
و جناح مــورد نظر آنها هر كســى را معرفى كند 
به او رأى مى دهنــد و آراى آنها چندان تحت تأثير 

تبليغات و حرف هاى نامزدها نيست.
گروه ديگرى نيز هستند كه از سياست و رأى دادن 
و مشــاركت سياسى خوششان نمى آيد و به ندرت 
حاضر مى شــوند در انتخابات شــركت كنند، زيرا 

اساسًا سياست و انتخابات را قبول ندارند.
گروه ديگرى از افــراد نيز به داليل نارضايتى هاى 
موقتى در انتخابات شركت نمى كنند و معتقدند در 
شرايط موجود، رأى آنها تأثيرى نداشته و موقتًا در 

انتخابات شركت نمى كنند.
پس جامعه در كل 2 گروه است، دسته اى كه رأى 
مى دهند و آنهايى كه رأى نمى دهند. آنهايى كه رأى 
مى دهنــد     70- 60 درصد تــا چند ماه مانده به 
انتخابــات نمى دانند به چه كســى رأى مى دهند و 
منتظر هستند تا تبليغات انتخاباتى آغاز شود. بخش 
قابل توجهى از اين گروه تحت تأثير فضاى جمعى، 

نامزد موردنظر خود را انتخاب مى كنند.
براى مطالعه هر پديده اى يك مدل و الگوى نظرى، 
كمك شــايانى در فهــم و درك جوانب متعدد و 
مختلف آن پديده خواهد داشــت. در تبيين پديده 
انتخابات رياســت جمهورى، بهره گيرى از الگوى 

بازى مى تواند اين نقش را به خوبى ايفا كند. 
ركن اصلى نظريه بازى ها اين اســت كه بازيگران 
عقالنى و براســاس حساب و كتاب عمل مى كنند، 
يعنــى كليت بازى عقالنى اســت. امــا انتخابات 
برخالف آنچه در نظريه بازى گفته مى شــود يك 
بازى كامًال عقالنى نيســت و لــذا بايد در فهم و 
تحليــل و پيش بينى آن به عوامــل غير عقالنى يا 

احساسى هم توجه كرد و آنها را جدى گرفت.
طبيعى اســت وقتى پاى عوامل احساسى به ميان 

مى آيد، كار پيش بينى به مراتب دشوارتر مى شود.
در اين  خصوص بازى فوتبــال را در نظر بگيريد 
كه متأثر از انواع متغيرهاى عقالنى و اصلى است. 
از تشــويق تماشاگران تا بازى بازيكنان، طرح هاى 
سرمربى، نحوه داورى، امكانات رفاهى ورزشگاه، 
آب وهوا، امنيت ورزشــگاه كه هر كــدام از اينها 
خود وابســته به متغيرهاى ديگرى نيز هست. مثًال 
نحوه بازى كردن بازيكنان متأثر از ميزان استراحت 
آنها در شــب مســابقه، روحيه، آمادگى جسمانى، 
تشويق مربى، پرداخت دستمزد و... است. پس 90

دقيقه بازى فوتبال نتيجه و محصول عوامل بســيار 
متعددى اســت كه بخشى از آنها را مى توان ديد و 
بخش ديگر را نمى توان ديد و الجرم بايد به حدس 

و گمان و تحليل متوسل شد.
در يــك بيان ســاده مى توان گفت كــه يك بازى 
فوتبال 4 عنصر يا مؤلفه دارد:1 - بازيكن 2- زمين 
بازى و ورزشــگاه   3- تماشــاگران   4- عوامل 

پشت پرده يا بيرون از زمين.
نتيجه بــازى هم در نوع تعامل ايــن 4 عامل رقم 
مى خورد. سهم هر يك از اين عوامل متفاوت است 

اما هيچ عامل را نمى توان ناديده گرفت.
و  نامــزد  رياســت جمهورى،  انتخابــات  در 
طرفدارانشان شــبيه بازيكنان فوتبال و زمين بازى 
مثل شــرايط كلى سياســى، اجتماعى، اقتصادى و 

اجتماعى است.
انتخابات رياســت جمهورى در ايــران يك بازى 
سياســى با ســرعت زياد و با حضور مجموعه اى 
از بازيگران اســت. يك بازى در يك فاصله زمانى 
چند ماهه كه به ســرعت آغاز مى شود، ادامه پيدا 
مى كنــد و در روزهــاى آخر به اوج مى رســد و 
تعيين مى كند چه كســى برنده مى شود. انتخابات 
رياســت جمهورى يك بازى است به اين معنا كه 
در آن عقل و هيجان در كنار هم و شــانه به شانه 

هم پيش مى روند. 
برقرارى روابط حســى و عاطفــى ميان نامزدها و 
رأى دهندگان نقش بســيار مهمى در جذب رأى و 
بخصوص  آراء شناور و خاكسترى دارد.              

در اين بازى هر كسى مهارت و توانايى بيشترى از 
خود نشان دهد احتمال پيروزى او بيش از ديگران 

خواهد بود.
در اين بازى احتمال برنده شــدن نامزدى بيشــتر 

دانش  كــه  اســت 
انتخابات را با هنر مبارزات انتخاباتى در هم آميزد 
و جســارت و توان خطر كردن را داشته باشد. در 
اين بازى عقل، دانش، تجربه و احســاس و قدرت 

روانى در كنار هم هستند.
بــا توجه به مطالــب فوق مى تــوان عوامل عمده 
تأثيرگــذار در انتخابات رياســت جمهورى را در 
چنــد مورد اصلى بيــان كرد كه هر كــدام از آنها 
متشــكل از ده ها عوامل جزيى ديگرى هســتند. 
بنابراين براى فهم مناســب و داشتن دركى روشن 
از چگونگى شــكل گيرى روند انتخابات و نتيجه 
آن، بايد به ايــن موارد توجه و آنها را تحليل كرد. 
اين عوامل تصويرى كلى و چندبُعدى از انتخابات 

رياست جمهورى را نشان مى دهد.

قواعد حاكم بر انتخابات رياست جمهورى
در جمهورى اسالمى ايران

فاطمه حبيبى
معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى 
فرماندارى همدان و رئيس ستاد 
انتخابات شهرستان همدان

عوامل موثر بر انتخابات رياست 
جهورى در ايران عبارتند از:

1. نخبگان سياسى   
2. ساختار (محيط) 

3.  فعاالن عرصه سياسى، اجتماعى و فرهنگى
4. نهادهاى مختلف قدرت 

5. زنان
6. مسائل اقتصادى  

7. تخريب هاى انتخاباتى
8. اصالح طلبان
9. اصولگرايان

10. قانون انتخابات 
11. مسائل قومى و مذهبى 

12. مناظره انتخاباتى
13. رسانه ها (فضاى مجازى) 

14. صدا و سيما   

 تفــاوت رضايــى با ديگــر كانديداها در  
ارائه برنامه اقتصادى  و تخصص اقتصادى و 

كادرسازى است.
رئيس ستاد انتخاباتى  محسن رضايى كانديداى 
سيزدهمين  دوره انتخابات رياست جمهورى 
در اســتان در گفت وگو با همدان پيام گفت: 
در حال حاضر مطالبه اصلــى مردم، مطالبات 
اقتصادى اســت مردم مى گويند سفره ماه هر 
ســال كوچكتر شده اســت  با برنامه هايى كه 
رضايى دارند بايد  بتوانيم  ســفره مردم را هم 
از لحــاظ كمى و كيفى بزرگتر كنيم  معتقديم  

اين كار  بهترين جواب به مطالبه مردم است.
 مصطفى غفــارى با تأكيد بر اينكه ســامان 
دادن به وضعيت اقتصادى و عدالت اقتصادى 
اولويت رضايى است بيان كرد: با برنامه هايى 
كــه آقاى رضايــى مطرح كردند اگــر  بيمه 
بيكارى بــراى فارغ التحصيالن تــا زمانى كه 
مشــغول به كار شــوند، بيمه زنان خانه دار، 
پرداخــت 450 هزارتومانــى يارانه و بحث 
افزايش رونق صنعت و كشــاورزى عملياتى 
شــود  در دولت وى  به مطالبات مردم پاسخ 

خوبى داده مى شود.
وى با بيان اينكه در حال حاضر ســطح توقع 
از دولت آينده افزايش يافته است افزود: براى 
ســامان دادن به وضعيت اقتصادى، مسكن و 
اشتغال جوانان با توجه به اينكه  سطح توقع و 
مطالبات  مردم افزايش رفته است  دولت آينده 
دولتى با مسئوليت بسيار خواهد بود و با توجه 
به عملكــرد بى تدبيرانه دولت فعلى  روحانى 
دولت آينده بايد تالش كند  تا ســطح توقع و 

مطالبات مردم را بتواند پاسخ بدهد.
غفــارى با بيــان اينكه برنامه هاى سياســت 
خارجــى، فرهنگى و اجتماعــى حول محور  
اقتصاد بســته شده اســت گفت: در سياست 
خارجى اگر مى گوييم  به كشــورى يك ريال 
كمك كنيم يك ريال در قبالش مى گيريم يعنى 
حتى سياست خارجى رضايى نيز بر حسب و 

محوريت اقتصاد بسته شده است.
رئيس ستاد انتخاباتى رضايى در استان همدان 

در مورد برنامه هاى  اين ســتاد در همدان هم 
توضيح داد: ارديبهشــت ماه امسال به عنوان 
مسئول ستاد رضايى در همدان منصوب شدم 
در جلسه اى كه در تهران داشتيم  صحبت هايى 
صورت گرفت و راهبردهايى چون ســازمان 
رأى، تبليغات، روشنگرى و تبيين برنامه هايى 

كه منجر به پيروزى وى شود مشخص شد.
در اكثر شهرســتان ها هم اعضاى ستاد و هم 
شــوراى راهبردى و مسئول ســتاد منصوب 

شده اند.
غفارى در مورد چگونگى دسترســى مردم به 
برنامه هــاى رضايى هم گفت: ســايتى به نام 
برنامه تحــول در نظر گرفتيم نســبت به هر 
اســتانى برنامه هايى مشخص شده،  استانى و 
بومــى كردن برنامه ها يكى از مشــخصه هاى 

آقاى رضايى است.
رضايى فراجناحى فكر مى كند  و اســتفاده از 

افراد توانمند و ســالم را در اولويت انتخاب 
قرار مى دهند.

رئيس ستاد انتخاباتى رضايى در همدان درباره 
ميزان مشاركت در انتخابات 1400 هم افزود: 
طبق بيشتر نظرســنجى هايى كه توسط منابع  
مختلف و معتبر علمى انجام شده  در بسيارى 
از  نظرســنجى ها آقاى رضايى نفر دوم است 
و با مباحثى چون  مســكن و يارانه 450 هزار 
تومانــى كه مطرح كردند كه البته اين يارانه به 
صورت نقــدى نخواهد بود، بلكه به صورت 
اعتبارى است  خريد كاالهاى ايرانى نسبت به 
دوره هاى قبل اقبال بيشترى دارند رضايى  قول 
داده  در وضعيت اقتصادى و معيشــت مردم 
گشايش خوبى اتفاق بيفتد، زيرا در حال حاضر 
مشكالت اقتصادى  بزرگترين مشكلى است 

كه مردم با آن مواجه هستند.
وى در مورد نامزد پوششــى بودن رضايى هم 

گفت: در سياســت بخصوص در سطح كالن 
كشــور هيچ چيزى مشخص نيســت اينكه 
بگوييم صد درصد كنار مى كشد يا  صددرصد 
در انتخابات مى ماند. امــا آنطور كه خودم با 
ايشــان صحبت كردم گفتند تا آخرين لحظه 
و تــا پايان در  عرصه انتخابــات مى مانند  و 

پوششى نيستند.
غفــارى در مورد  ميزان مشــاركت مردم  در 
انتخابات  هم   بيان  كرد: با توجه به شــرايط 
موجود  و طبق  نظرسنجى ها  ميزان مشاركت  
حدود 44درصد  و در برخى نظرسنجى ها تا 
50 درصد هم هست اما تاكنون تنور انتخابات 
داغ نشده آن شور  و حال و هوايى انتخاباتى 
كه در دوره هاى گذشــته داشتيم  در اين دوره 

متأسفانه شاهد نيستيم.
در حال حاضر  با توجه به  شرايط اقتصادى آن 
شور و نشاط انتخابات وجود ندارد و با وجود 
اينكه كمتر از يك هفته به انتخابات مانده هنوز 
تنور انتخابات به آن حدى كه بايد داغ نيست  
شور و نشاط انتخاباتى در سطح شهر همدان 

وجود ندارد.
وى در پاسخ به اين سؤال كه به نظر شما چه 
كســى رئيس جمهورى مى شــود؟ هم گفت:  
احتمال اينكه انتخابات به مرحله  دوم كشيده 
شود وجود دارد  پيش بينى خودم اين است  با 
توجه به شرايط و نظرسنجى هايى كه مى بينم 
احتمال اينكه رضايى و رئيســى به دور دوم 

بروند هست.
غفارى در پايان بيان كــرد: رضايى در بحث 
سياست خارجى نظريه يك ريال به يك ريال 
را مطرح كرد، يعنى يك ريال به هر كشــورى 
بدهيــم يك ريال خواهيــم گرفت  در بحث 
كشورهاى بيگانه و تعامل با دنيا طى صحبت 
ايشــان گفتند به محض برداشــتن آمريكا با 
هماهنگى و مشــورت با  مقام رهبرى معظم  
مشكالتمان را با آمريكا حل خواهيم كرد،  به 
شــرط اينكه اول تحريم  ظالمانه آمريكا عليه 
جمهورى اســالمى ايران برداشته شود  و در 
يك موضع برابر مشكالت را با هم حل كنيم.

رئيس ستاد انتخاباتى محسن رضايى در استان:

رضايى به دنبال تغيير
 شرايط اقتصادى كشور است

■ شور و نشاط انتخاباتى وجود ندارد

توضيحات ستاد انتخابات درباره بررسى 
صالحيت داوطلبان انتخابات شوراها

 ستاد انتخابات كشور با انتشار توضيحاتى درخصوص روند قانونى 
بررسى صالحيت داوطلبان انتخابات شوراها تاكيد كرد كه وزارت كشور 
مجرى قانون انتخابات است و مجرى قانون نمى تواند، مجرى تصميمات 
فراقانونى باشــد. به گزارش وزارت كشور، ستاد انتخابات كشور در اين 
متن آورده است:  در حالى كه فقط چند روز، تا 28 خرداد، روز برگزارى 
انتخابــات مهم 1400 باقى مانده اســت و مجــرى قانونى انتخابات، با 
همراهى و همكارى همه دســتگاه هاى مســئول و مجموعه عظيمى از 
هموطنان از طبقات و اقشار گوناگون كه در روند اجراى انتخابات نقش 
آفرينى مى كنند، در تدارك آخرين آمادگى ها براى برگزارى انتخابات در 
تراز جمهورى اسالمى ايران است، شاهد انتشار مطالبى حاوى تعريض 
بى مبنا نسبت به وزارت كشور، منتسب به يك عضو و همچنين رئيس 
هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا هستيم.

در ادامه اين بيانيه اى با بيان اينكه  به منظور پيشــگيرى از هرگونه ايجاد 
شائبه در اذهان و قضاوت هاى غير منصفانه در افكار عمومى، كل سابقه 
موضوع و ابعاد قانونى و اجرائى آن اطالع رسانى  مى شود، آمده  است: بر 
اساس قانون تشــكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاى اسالمى؛ هيات 
مركزى نظارت وظيفه خطير نظارت بر انتخابات را در چارچوب قانون 
به عهده دارد. لكن تائيد صالحيت داوطلبين و تائيد صحت انتخابات از 
اختيارات اين هيات خارج شده و به عهده هيات هاى نظارت شهرستان 

و استان قرار گرفته است.

رئيس جمهورى: 
اجازه ندهيم نسبت هاى ناروا 
و كذب به دولت بى پاسخ بماند

 انكار دســتاوردهاى آشــكار دولت در نبرد با تحريم اقتصادى و 
كرونا، راهبرد مخالفان ايران اســت و اين نه تنها ظلم به كليت نظام و 

كشور، بلكه ظلم به مردم و رأى قاطع اكثريت جامعه است.
رئيس جمهور در جلسه ســتاد هماهنگى اقتصادى دولت با اشاره به 
مطالب غيرواقعى و كذب مطرح شده در مباحث و مناظرات انتخاباتى، 
گفت: در زمانى كه همه را به مشــاركت در انتخابات دعوت مى كنيم، 
نبايد به رأى و دســتاورد رأى مردم توهين كرد. اين وظيفه ملى همه 
مسئوالن است كه با بيان دستاوردهاى بزرگ در دوران فشار حدأكثرى 
دشمنان و تحميل جنگ اقتصادى، از كارنامه مقاومت افتخارآميز خود 

دفاع كنند.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى بيان كرد: دولت تدبير و اميد 
هم در بيان افتخارات و دســتاوردها و نتايج فعاليت ها و پاسخگويى 
و هم در عذرخواهى از نواقص اش لكنت زبان ندارد و با شــجاعت 

پاسخگوى عملكرد خود خواهد بود.
وى با بيان اين نكته كه همه مســئوالن در دولت در ســطوح مختلف 
مؤظف به پاســخگويى درخصوص ابهامات و اتهاماتى هستند كه به 
عملكرد دولت ايراد شــده است، گفت: دولت با تكيه بر روشنگرى و 
شفافيت به عنوان يك اصل پذيرفته شده در حكمرانى موفق بى پرده و 
صريح، شــفاف و صادقانه با مردم سخن گفته و خواهد گفت و نبايد 

اجازه دهيم نسبت هاى ناروا و كذب بى پاسخ بماند.
رئيس جمهــور تأكيد كرد: برنامه ريزى براى اتصال و ايجاد ارتباط 
پايدار بيــن حلقه هاى مختلف زنجيره گوشــت و مرغ از ابتداى 
زنجيــره تا انتهــاى زنجيره و واحدهاى عرضــه، جهت كنترل و 
كاهــش قيمت و تنظيم بازار بايد در دســتور كار قرار گرفته و با 

شود. پيگيرى  جديت 
روحانى بيان كرد: اگرچه تحريم هاى ظالمانه عليه كشــور، دسترسى 
ما به ارز و نهاده هاى توليد را ســخت تر كرده است، اما بانك مركزى 
با تالش فراوان ارز موردنيــاز را تهيه كرده و در اختيار واردكنندگان 

نهاده هاى دامى قرار مى دهد.
رئيس جمهور افزود: در ســال جارى، يكى از سياست هاى دولت اين 
اســت كه زنجيره هاى بزرگ توليدكننده و تشكل ها در واردات نهاده 
متعهد هستند تا نهاده موردنظر خود را با كيفيت مناسب تهيه و توزيع 
آن را با زمان بندى مورد نياز توزيع كنند. با اين اقدام شاهد ثبات پايدار 

در بازار گوشت و مرغ خواهيم بود.
روحانى با اشاره به موفقيت هاى خوب در مسير توليد واكسن داخلى 
و اميدوارى به فراهم شــدن زمينه ورود 2 نوع واكسن داخلى به بازار 
در روزهاى آينده افزود: تدابير و حمايت هاى دولت از واكسن داخلى، 
برنامه ريزى واقع بينانه  و هماهنگى بين بخشــى در مسير درستى قرار 
داشته و مسير تأمين و توليد واكسن و واكسيناسيون ريل گذارى شده 
اســت و در اين راســتا تأمين اعتبار پيش خريد واكســن هاى داخلى 
بيمارى كرونا توســط دولت پيگيرى و اقدامــات الزم در حال انجام 

است.

يادداشت ميهمان
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انتخابات شوراى شهر 
يا شوراى شهردارى؟

 براى رســاندن شوراها به جايگاه اصلى و واقعى خود مى طلبد در 
اصالح قوانين و ساختار شورا با فراست بيشتر عمل كرد.

شوراى شــهر نهادى برگرفته از بطن مردم است كه در مدت بيش از 
2 دهه از ظهور خود اگر چه نقطه عطفى در مديريت محلى كشــور 
محســوب مى شود ولى نتوانسته اســت به جايگاه اعالى خود دست 
پيدا كند و اين در حالى اســت كه اين نهاد مردمى مى تواند قوى ترين 

تشكيالت مديريتى در كشور باشد.
ــى  ــال 1377 در پ ــور در س ــالمى كش ــوراهاى اس ــكل گيرى ش ش
تــوان  و  اساســى  قانــون  ظرفيت هــاى  از  اســتفاده  گســترش 
مشــاركت شــهروندان در اداره امــور شــهرها و روســتاها و بــه طــور 
كلــى در راســتاى اداره امــور محلــى بــه دســت مــردم بــود. امــا ايــن 
حركــت بــه دليــل آنكــه فاقــد بســترهاى مناســب در جهــت ســير 
ــه تنهــا گرهــى از معضــالت شــهر و  ــود ن ســالِم انتقــال قــدرت ب
روســتاهاى كشــور را بــه صــورت چشــمگير نگشــود، بلكــه تنهــا 

باعــث افزايــش توقعــات ملــى و مطالبــات مردمــى شــد.
از جمله عواملى كه باعث شد تا شوراى شهر پس از 24 سال از ظهور 
خــود هنوز نتواند جايگاه واقعى خــود را پيدا كند مى توان به «نقص 

قانون» و «نبود سيستم مديريت واحد شهرى» اشاره كرد.
شــوراها در ذيــل فصل قانونى مجلس شــوراى اســالمى به عنوان 
نهادى براى مســئوليت پذيرى و نظارت بر امور تصدى گرى تدوين 
شــده اند و به عبارتى يكى از عمده ترين نقش هاى اجتماعى و اصلى 
شوراها، نقش نظارتى است. به بيانى ديگر مى توان گفت شوراها تبلور 
مســئوليت اجتماعى مردم است كه به شكل نهادى و قانونمند توسط 

افراد منتخب مردم اعمال مى شود.
اما درحال حاضر شــوراهاى شهر هنوز فاصله بسيارى از نقش اصلى 
خود يعنى نظارت دارند و از آنجا كه هيچ دستگاه دولتى و ارگانى خود 
را مؤظف به پاسخگويى در برابر شوراها نمى داند و وظيفه اى قانونى 
در برابر شوراها ندارد عمًال كار شورا تنها مربوط به شهردارى ها شده 
اســت. بنابراين در عمل شوراهاى شــهر به شوراهاى شهردارى و يا 
ســتادهاى برنامه ريزى و نظارت بر شهردارى ها مبدل گشته و اين در 
حالى است كه در يك شهر ده ها سازمان و نهاد اجرايى و مسئول قرار 

دارد كه نظارت بر آنها از دست شورا خارج شده است.
با توجه به اينكه با تشــكيل شــوراها يكى از مهمترين اصول قانون 
اساسى تحقق يافت و زمينه براى ورود برگزيدگان مردم به عرصه هاى 
مديريتى شهرها و روستاها هموار گرديده و بسترى به منظور مشاركت 
مردم در تصميم گيرى ها فراهم شده است، اما به نظر مى رسد با گذشت 
بيش از 2 دهه از فعاليت شــوراها در كشور، هنوز گامى جدى و موثر 
براى تحقق مديريت واحد شهرى به عنوان پيش نياز مديريت شورايى 
در كشــور برداشته نشده است و شــوراها همچنان با موانع قانونى و 
اجرايى و مقاومت از سوى برخى از سازمان ها و دستگاه هاى اجرايى 

مواجه شده اند.
با توجه به اينكه دولت ها قبل از تشــكيل شــوراها ايجاد شــده اند و 
بســيارى از وظايف محلى را بر عهده دارنــد با ايجاد و آغاز فعاليت 
شــوراها به علت    تفكيك نشدن دقيق مسائل ملى و محلى در برخى 
وظايف بين دولت و شــوراها تضاد قانونى ايجاد شــده است. بدين 
صورت كه در غياب شــوراها در گذشته دولت و سازمان هاى دولتى 
وظايف قانونى تعيين شــده شــوراها را بر عهده داشته و تشكيالت 
خاصى را در اين خصوص ايجــاد كرده اند. امروزه با روى كار آمدن 
شــوراها تفكيك اين وظايف و تفويض آن بر عهده شوراها زمينه را 
براى امكان تداخل وظايف بين دســتگاه هاى اجرايى و شوراها سبب 

شده است.
تحليــل اين آســيب ها و تالش براى يافتن راه حل مناســب در 
جهت تعديل اين آســيب ها از مهمترين ابزار تقويت شــورا در 
جهت مديريت شهرى است. شــوراها از بُعد مديريتى يك نهاد 
غيرســازمانى تلقى مى شوند، به بيانى ديگر شورا را مى توان يك 
نهاد اجتماعى دانســت كه مجموعه اى از مسئوليت ها و وظايف 
را در راســتاى تحقق بخشــى از اهداف اجتماعــى و اقتصادى 

مى گيرند. عهده  بر  كشور 
با توجه به موارد ذكر شــده شــوراها به عنوان يك نهــاد مردمى كه 
نزديك به 24 ســال از فعاليت شان مى گذرد هنوز جايگاه واقعى خود 
را به دســت نياورده و آنچنان كه بايد از حمايت هاى ســاير نهادهاى 

تصميم گيرنده و اجرايى در امور شهرها بهره مند نشده اند.
بنابراين براى رساندن شوراها به جايگاه اصلى و واقعى خود مى طلبد 
در اصالح قوانين و ساختار شورا با فراست بيشتر عمل كرد و به سمتى 
حركــت كرد تا اين نهاد مردمى بتواند با اختيار كامل در جايگاهى كه 

بايد ناظر بر تمام فعاليت هاى امور شهرى باشد قرار گيرد.

شوراى ششم و ايده هاى نو 
فيض ا... مظفرپور »

 يكى از مســائلى كه در جلســات ارزيابى نامزدهاى شوراى 
شــهر همــدان برايم جالب و جــذاب بود. مطرح شــدن برخى 
ايده هاى نو در مديريت شــهرى بــود. به طورى كه برخى از اين 
ايده ها كامًال ابتكارى و شــايد ويژه يك شهر متناسب با مسائل و 

بود. مربوطه  مشكالت 
امروز با كمال تأســف شيوه هاى سنتى در مديريت ها نه تنها كارها را 
رو به جلو نمى برد، بلكــه موجبات عقب گرد و يا حدأقل درجا زدن 
در مديريت شهرى گشته است كه همدان ما نيز از اين آسيب مستثنى 

نيست.
يكى از ايده هاى نو در حوزه ايجاد درآمد پايدار براى شهردارى هاست 
كه اعضاى راه يافته به شــوراى ششم همدان بايد آن را به كار گرفته 
و براى هميشــه شــهر را از تراكم فروشــى و... نجــات دهد. ايجاد 
درآمد پايدار در شــهرها با توجه به كمبود منابع درآمدى شهردارى ها 
و كمك هــاى ناچيز دولتى امرى كامًال ضرورى اســت و تا وقتى كه 
اين راهكار در شــهرها به ويژه كالنشــهر همدان محقق نشده تحقق 
بودجه هاى پيش بينى شــده از طريق عوارض و فروش شــهر و... نيز 
جوابگوى نيازهاى فعلى همدان نبوده و در به روى همان پاشنه خواهد 
چرخيد. و اگر كســانى كه داوطلب شورا شده اند جرأت و جسارت 
دســت  زدن به ايده هاى نو در زمينه جذب ســرمايه و درآمد پايدار 
براى شهر نيستند نداشته باشــند نمى توان انتظار هيچگونه تحولى را 
در همدان داشــت و بهتر است اين افراد كاله خود را قاضى كرده كه 
اگر اهل اينگونه كارهاى ابتكارى و خالقانه نيستند از همين اآلن خود 

را كنار بكشند.
موضوع ديگرى كه در مورد مديريت شهرى در همدان و ساير شهرها 
وجود دارد ايجاد شــهر الكترونيك و بلكه شــهر هوشمند است. اگر 
شــوراى ششم مى خواهد مشــكالت مزمنى همانند ترافيك و كمبود 
پاركينگ و يا آلودگى هاى صوتى و آلودگى هوا و امثالهم را حل بكند. 
بايد در اين زمينه اقدامات جديدتر و ايده هاى نو را به كار گيرد. و اال 
حل اين نوع مشــكالت به شيوه هاى قديمى و امتحان پس داده ميسر 

نخواهد شد.
امروزه مردم بيشترين مراجعات را به شهردارى ها دارند و روند طوالنى 
صدور مجوز و مسائلى از اين دست خود به افزايش حجم خودروها 
و افراد در خيابان هاى شــهر مى انجامند كه در حقيقت نقض غرض 
در شــهردارى اســت كه مى خواهد معضل ترافيك و آلودگى هوا را 

حل كند.
وقــوع بيمارى كرونــا در جهــان و كشــورمان تا حــدود زيادى 
دســت اندركاران و مديران مختلف در دســتگاه هاى ادارى كشــور 
را به تكاپو انداخته تا با توســل به شــيوه هاى جديد و بهره مندى از 
تجارب كشــورهاى پيشــرفته در اين زمينه مديريت شهرها و... را به 
طريق الكترونيكى حل و فصــل نمايند و از حضور فيزيكى افراد در 
مكان هاى ادارى و خيابان ها و حتى مكان هاى تجارى جلوگيرى كنند. 
در كشور ما مدت هاست تحقق دولت الكترونيك تبديل به آرزو گشته 
است و على رغم آنكه در دوران كرونا تالش هاى خوبى در اين زمينه 
صورت گرفته ولى همچنان تا رسيدن به دولت الكترونيك و بانكدارى 

الكترونيك فاصله زيادى وجود دارد.
در زمينه شهردارى الكترونيك كه بسيار عقب هستيم و هوشمندسازى 

شهرها هنوز همانند كودك تازه به راه افتاده است.
بعد از كرونا برخى نهادها و ادارات در زمينه الكترونيكى شدن و كاهش 
مراجعات حضور اقدامات خوبى انجام دادند كه مى تواند الگويى براى 
ساير ادارات نيز باشد ولى شهردارى ها بايد بيش از هر نهاد و اداره اى 
در زمينه الكترونيكى شدن و هوشمندسازى شهرها اقدام نمايند و اين 
مستلزم داشتن شورايى متخصص با ايده هاى نو است. پس به اميد آن 

روز و روى كار آمدن شورايى با ايده هاى نو هستيم.

شوراى ششم به توسعه مترو و  مديريت پسماند 
توجه كند

 يك كارشناس محيط زيست با اشاره به موضوعاتى كه بايد در اولويت شوراى ششم 
قرار گيرد، بر ضرورت توجه اين شورا به طرح جامع  پسماند و افزايش درآمد شهردارى 

از طريق  مديريت پسماند تأكيد كرد.
به گزارش ايسنا، وحيد نوروزى با اشاره به اينكه 3 موضوع بايد در شوراى اسالمى آينده 
 پايتخت در اولويت قرار گيرد، گفت: نخستين اولويتى كه بايد مورد توجه شوراى ششم 
تهران قرار گيرد گسترش حمل ونقل عمومى با اولويت مترو است كه متاسفانه در 4 سال 

گذشــته مورد غفلت واقع شــد و بخش مهمى از فرصت هاى ما از بين رفت. مديريت 
شــهرى بايد با مطالباتى كه از دولت و بودجه اى كه در اختيار دارد، در اين زمينه كمك 

كند تا بتوان خطوط مترو را تكميل كرد.
وحيد نــوروزى دومين اولويت شــوراى ششــم را توجه به تكميل زيرســاخت هاى 
هوشــمندى شهر تهران دانســت و بيان كرد: بيمارى كوييد 19 نشان داد كه به طور مثال 
ميزان تاب آورى شــهرى مانند تهران نسبت به يك ويروس چقدر است و شهرهايى كه 
هوشمندى بيشترى داشتند و اينترنت اشيا و دولت الكترونيك در آنها قوى تر بود، نشان 
دادند كه تاب آورى باالترى دارند اما متاأســفانه به نظر مى رسد در بسيارى از شهرها اين 

زيرساخت هاى هوشمند مورد توجه قرار نگرفته است.

ــون  ــالمى، اكن ــوراى اس ــس ش ــت مجل ــط زيس ــيون محي ــاور فراكس ــه مش ــه گفت ب
ــراى  ــه ب ــه اى ك ــر هزين ــد در براب ــت مى آي ــماند به دس ــوزه  پس ــه در ح ــدى ك درآم
ــز اســت، بنابرايــن اجــراى طــرح جامــع مديريــت  پســماند  آن مى شــود  بســيار ناچي
ــرد و به نظــر  ــرار گي ــورد توجــه جــدى شــوراى شــهر ششــم ق ــد م در  پايتخــت باي
مى رســد كــه حداقــل مى تــوان بــا يــك برنامــه كوتــاه مــدت 2 ســاله تــا 10 درصــد 

ــرد. ــن ك ــه تأمي ــران را از  پســماند و زبال بودجــه شــهردارى ته
نوروزى در پايان گفت: كميسيون هاى مربوطه شوراى شهر آينده مى توانند اجراى طرح 
جامع مديريت  پســماند را به عنوان يك اولويت در نظر بگيرند تا از شرايط فعلى به يك 

گزارشگزارشوضعيت مطلوب تر و  پايدارتر برسيم.
 gizaresh@hamedanpayam.com

  شناخت و كنترل نظم در شهرها مستلزم 
نگاه دقيق و همه جانبه اى اســت تا از طريق 
آن، بتوان ابعاد گوناگــون امنيت را درك و 
ارتباط هاى پنهان ميان آن ابعاد در ســطوح 

مختلف را كشف كرد.
نقــش انضبــاط اجتماعى بر آرام ســازى 
در معابر شــهرى، بســيارى از مشــكالت 
معضالت  و  زيســت محيطى  و  توســعه اى 
روانى و اجتماعى را در شهركاهش مى دهد. 
روان ســازى جريان ترافيــك و لذت بخش 
كردِن گشــت وگذار و تحرك در شــهر به 
واســطه انضبــاط اجتماعى الهــام بخش و 
شــهرى،  معابر  اســت  امكان پذير  صحيح، 
حلقه هاى واسط و رشته هاى ارتباطى بناها و 
ساير فضاهاى شهرى است، كه اگر با دقت 
مورد توجه قرارگيرد، بيشترين كاركرد را در 
زندگى شهرى داشته و همچنين حياتى ترين 
نقش ها را براى پويايى يك شهر رقم مى زند.

پروژه بازگشــايى و احداث بلــوار  قدر با 
هزينه كم سابقه 200 ميليارد ريالى به مراحل 
پايانى نزديك شــده است تا در رفع ترافيك 

منطقه خضر اثرگذار باشد.
در همين راســتا مدير منطقه 3 شهردارى در 
كنار شهردار همدان از مراحل اجرايى بلوار 

قدر بازديدى داشتند.
شهردار همدان، در حاشيه اين بازديد، گفت: 
براســاس آنچه در برنامه ريــزى اين پروژه 
مدنظر بود و به مردم قول داده شــده بود تا 
اين پروژه خيلى زود به اتمام برسد، عمليات 
احداث بلوار قدر در مراحل پايانى عمليات 

اجرايى قرار دارد.
عباس صوفى با اشــاره به عمليات اجرايى 
مختلف در اين بلوار، بيان كرد: ديواركشــى 
و پوشــش رودخانه با دال هاى بتنى، تملك 
امالك موجــود در مســير، خاك بردارى به 
ارتفاع 2/5 متر، پياده راه ســازى، زيرسازى و 
آسفالت، عمليات پوشــش فضاى سبز اين 
منطقه از جمله مهمترين اقدامات اجرايى در 

اين پروژه است.
وى بــا بيان اينكه بلوار قــدر معبر ارتباطى 
بلوار حضرت امام خمينى(ره) به منطقه خضر 
خواهد بود به مزايــاى تحقق اين پروژه در 

منطقه، اشــاره كرد و گفت: اين معبر به طور 
قطع در رفع ترافيك موجود و افزايش كيفى 

فضاى موجود موثر خواهد بود.  
صوفى با تشــكر از مدير منطقه 3 شهردارى 
و همكارى شكل گرفته با اين سازمان كه به 
واسطه تالش مســتمر در اجراى مطلوب و 
فنى پروژه ها است، بيان كرد: در ادامه اجراى 
اين طرح نيز با همت اين همكاران بلوار قدر 
را به ميدان امام حسين(ع) خواهيم رساند تا 
شاهد تســهيل در حمل ونقل و رفع ترافيك 

در اين منطقه باشيم.
وى با بيان اينكه عمليات آسفالت ريزى بلوار 
قدر بــا تالش شــبانه روزى عوامل اجرايى 
ايــن منطقه و اكيپ ســازمان عمــران آغاز 
شــده اســت، گفت: اين پروژه در حدود 3
هزار تن آســفالت نيــاز دارد و بعد از اتمام 
پروژه آســفالت ريزى در آينده اى نزديك به 

بهره بردارى مى رسد.
مدير منطقه 3 شهردارى همدان نيز بيان كرد: 
به پشــتوانه قولى كه به شهروندان همدانى 
داده شده بود  بازگشايى معبر و ايجاد بلوار 

قدر با تالش شــبانه روزى و نهايت سرعت 
در حال اجرا است.

محمدرضــا فيضى منش، افــزود: اين بلوار 
معبر ارتباطى بلوار حضــرت امام به منطقه 
خضر اســت و تا ميدان امام حســين (ع)، 
بلوار سالمت و بلوار سردار همدانى نيز كه 
محورى مهم و اصلى در شــهر همدان است 

ادامه خواهد يافت.
وى با بيــان اينكه اين پروژه با  مســاحت 
يــك كيلومتــر، به عرض 35 متــر در حال 
اجرا اســت، بيان كرد: در اين محل ميدانى 
با مســاحت 3 هزار و 600متــر به قطر 66
متر ايجاد شده اســت، از تمامى مالكان كه 
همكارى و مســاعدت الزم را در واگذارى 
امالك براى اجراى پروژه داشــته اند، تشكر 

كرد.
فيضى منــش تأكيد كرد: در ســال 1400 هر 
ماه شــهردارى منطقه 3 يكــى از پروژه هاى 
عمرانــى را به بهره بردارى مى رســاند و به 
يارى حق در پايان هر ماه شــاهد افتتاح يك 

پروژه در اين باره خواهيم بود.

 جزئــى از شــهروندانى شــده اند كه به 
حضورشــان عــادت و عادى از كنارشــان 
مى گذريــم؛ گاه نگاهــى دلســوزانه و گاه 
بى تفاوت؛ آنقدرى كه از ياد برده ايم در دنياى 
امروز حق هر كودكى، كودكى كردن اســت. 
كارشــان نوعى"برده دارى  نوين"محســوب 
مى شــود اما در عين حال براى منع كارشان، 
قانون و سن و ســال تعيين كرده اند؛ جنس 
قانونشان هم همان جنسى است كه مى گويد 
به كار گرفتن افراد كمتر از 15 سال ممنوع! اما 
نيروهايى هستند "ارزان قيمت" كه به ناچار و 
اغلب از روى فقر به كار در خيابان پناه آورده 
و در جست وجوى «امنيت»، ماندن در خيابان 

را به كار در كارگاه ترجيح مى دهند.
براســاس ماده 79 قانون كار به كار گماردن 
افراد كمتر از 15 ســال تمام ممنوع است و 
همچنين براســاس مــاده 80 قانون مذكور، 
كارگرى كه ســنش بين 15 تا 18 سال تمام 
باشــد، «كارگر نوجوان» ناميده مى شــود و 
در بدو اســتخدام بايد توسط سازمان تامين 
اجتماعى مورد آزمايش هاى پزشــكى قرار 

گيرد. 
با وجــود قوانينى كــه بــه ممنوعيت كار 
كودكان پرداخته اســت اما، آمارهاى موجود 
نشــان مى دهد كه در ساليان گذشته كودكان 
بســيارى چه در كارگاه هاى زيرزمينى و چه 
در خيابان ها و چه در ميان زباله ها مشــغول 

به كارند.
انجمن  ســابق  مديرعامل  اعالم  براســاس 
حمايت از حقوق كودكان 14 هزار زباله گرد 
در تهران وجــود دارد كه  4 هزار و700 نفر 
از اين افراد يعنى معادل يك سوم آنها كودك 

هستند.
 آمارى كه حكايت از وجود 70 هزار 

كودك خيابانى در ايران دارد 
گريزى به وضعيــت كودكان كار و خيابان 
نيز نشان مى دهد كه حدود 70 هزار كودك 

خيابانــى در ايران وجــود دارد، به طورى 
كه ســال گذشته حبيب ا... مسعودى فريد- 
معاون امور اجتماعى ســازمان بهزيســتى 
كشــور اعالم كرد كــه در مطالعاتى كه با 
دانشــگاه علوم بهزيستى انجام شد، برآورد 
مى شود حدوداً 70 هزار كودك خيابانى در 
كشور داريم كه بازه زمانى را در ساعاتى از 
روز و در طى روزهايى از ســال در خيابان 
بــه كار مى پردازند. البته بــا توجه به اينكه 
شرايط و وضعيت كودكانى كه در كارگاه ها 
كار مى كنند متفاوت اســت، مسعودى فريد 
در اين باره گفت كه آمار دقيقى از اين افراد 

در دست نيست.
هرچند كــه آمارهاى دقيقــى از وضعيت 
تعداد كودكان كار و خيابان در دست نيست 
اما نگاهى به وضعيت اين دسته از كودكان 
كه بعضًا هم گفته مى شــود اغلب كودكان 
كار و خيابانى در كشور، از كودكان اتباع به 
ويژه كشور افغانستان هستند، نشان مى دهد 
كه سياســت گذاران، نهادها و دستگاه هاى 
حمايتى بايد در اين حوزه توجه بيشــترى 
داشــته باشــند؛ در اين رابطه چندى پيش 
سيدحسن موســوى چلك، رئيس انجمن 
مددكاران اجتماعى ايران با بيان اينكه بحث 
سياســت گذارى هاى حوزه كودكان كار را 
بايــد از چند زاويه نگاه كنيــم، به قوانينى 
مانند قانون تشكيل سازمان بهزيستى، ماده 
79 قانون كار كه كار را براى كودك ممنوع 
كرده و ماده 80 كه كارگر با ســن بين 15
تا 18 ســال را با شرايطى كه تا ماده 84 در 
قانون كار براى اين افراد تعريف مى كند به 
عنوان كارگر نوجوان به رســميت شناخته 

است، اشاره مى كند.
 سياستگذارى در حوزه كودكان كم 

نداريم اما ...
وى ادامه داد: از طرفى ديگر قانون ســاختار 
نظام جامع رفاه و تامين اجتماعى وجود دارد 

و در آنجا هم موضــوع حمايت از كودكان 
بى سرپرســت و بدسرپرست و خانواده هاى 
نيازمند كه برخى از اين كودكان ممكن است 
فرزندان همين خانواده هاى نيازمند باشند، در 
اين قانون ديده شده است. قانون حمايت از 
كودكان بى سرپرست و بدسرپرست سال 92
و قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 
سال 1399 نيز وجود دارد. همچنين آيين نامه 
ساماندهى كودكان خيابانى، پيمان نامه جهانى 
حقوق كودك، آيين نامه اورژانس اجتماعى، 
مقابله نامه 182 سازمان بين المللى و آيين نامه 
منع فورى اشكال كار كودك نيز وجود دارد؛ 
بنابرايــن ما سياســت گذارى در اين حوزه 
كــم نداريم، ضمن اينكــه دولت موظف به 

اليه اجراى نظام  چنــد 

تأمين اجتماعى اســت. به نظر مشكل ما در 
سياست گذارى نيست.

رئيس انجمن مــددكاران اجتماعى ايران با 
بيان اينكه كــودكان كار در خيابان، دغدغه 
دولت ها نبوده اســت، گفت: با اينكه شرايط 
اقتصادى هم بــر وضعيتى كه ما داريم دامن 
مى زند، بنابراين دولت آينده براى اينكه بتواند 
اين حوزه ها را مديريت كند، كودكان كار در 
خيابان را جزيره نبيند. تا زمانى كه شــرايط 
اقتصادى بهتر نشــود، اعتياد كنترل نشــود 
و... نمى توان بدون در نظر گرفتن اين شرايط 

كــودكان كار در خيابــان را مديريت كرد تا 
شاهد كاهش اين كودكان باشيم.»

 تفكيك زباله از مبدأ»
راهى براى كاهش زباله گردى كودكان

معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى كشور 
در ادامــه اين بحث، به موضــوع «تفكيك 
زباله از مبدأ» اشــاره كرد و   گفت: بسيارى 
از كشــورها مانند آلمان بيش از 90 درصد 
تفكيك زبالــه از مبدأ دارنــد؛ به اين معنى 
كه چندين ســطل زباله با رنگ هاى مختلف 
براى تفكيك زباله در اختيار خانواده ها قرار 
مى گيرد و حتى در سطح شهر نيز براى كسانى 
كه اين كار را انجام مى دهند نيز مشوق وجود 
دارد. در واقع سيستمى راه اندازى شده است؛ 
يعنى از هدررفت زباله جلوگيرى مى كنند و 
اين را به موضوعى تبديل مى كنند كه ســود 
آن به جامعه، مردم و به بيت المال مى رسد و 
يكسرى اشتغال در فرآيندهاى درست ايجاد 
كرده اند. همچنيــن از ورود كودكان در اين 
زمينه جلوگيرى مى كند و اين كشورها كودك 
زباله گرد ندارند. بنابراين يك سياست درست 
مى تواند چندين بهره براى ما داشته باشد و 
همچنين اين پيامد ناگوار(كودكان زباله گرد) 
را هم نداشته باشــد و اين نشان مى دهد كه 
ما در سياســت گذارى هاى موضوعى براى 
مسائل مختلف بايد نگاه آينده نگارانه، كل نگر 

و فرآيندى داشته باشيم.
وى افــزود: بحث منافع مالــى حاصل از 
تفكيك زباله از مبدأ (كه اگر انجام شــود) 
مهم اســت، اما به دليــل   انجام ندادن اين 
كار، در كنار اينكه اين ســرمايه را از دست 
مى دهيــم، موضوعات مهمتــر ديگرى هم 
از دســت خواهيم داد؛ كودكانى هستند كه 
مورد سواستفاده قرار مى گيرند، شأن كودك 
حفظ نمى شود، در معرض عوامل بيمارى زا 
قرار مى گيرند و بيمارى را با خود به خانه 

مى برند.  

شهردار همدان خبر داد

ساخت بلوار  قدر  شمالى درگام آخر
■ پروژه بازگشايى و احداث بلوار قدر با هزينه كم سابقه

كودكان «زبالـه گرد» در آرزوى "اربـابى"

با وجود قوانينى كه 
به ممنوعيت كار كودكان 
پرداخته است اما، آمارهاى 

موجود نشان مى دهد كه در ساليان 
گذشته كودكان بسيارى چه در 
كارگاه هاى زيرزمينى و چه در 
خيابان ها و چه در ميان زباله ها 

مشغول به كارند

# منـ  ماسكـ  مى زنم

شوراى ششم به توسعه مترو و  مديريت 
پسماند توجه كند

 يك كارشــناس محيط زيســت با اشــاره به موضوعاتى كه بايد در 
اولويت شوراى ششــم قرار گيرد، بر ضرورت توجه اين شورا به طرح 
جامع  پسماند و افزايش درآمد شهردارى از طريق  مديريت پسماند تأكيد 

كرد.
به گزارش ايســنا، وحيد نوروزى با اشــاره به اينكه 3 موضوع بايد در 
شــوراى اســالمى آينده  پايتخت در اولويت قرار گيرد، گفت: نخستين 
اولويتى كه بايد مورد توجه شــوراى ششــم تهران قرار گيرد گسترش 
حمل ونقل عمومى با اولويت مترو اســت كه متاسفانه در 4 سال گذشته 
مورد غفلت واقع شــد و بخش مهمى از فرصت هــاى ما از بين رفت. 
مديريت شــهرى بايد با مطالباتى كه از دولت و بودجه اى كه در اختيار 

دارد، در اين زمينه كمك كند تا بتوان خطوط مترو را تكميل كرد.
وحيــد نوروزى دومين اولويت شــوراى ششــم را توجــه به تكميل 
زيرساخت هاى هوشمندى شهر تهران دانست و بيان كرد: بيمارى كوييد 
19 نشان داد كه به طور مثال ميزان تاب آورى شهرى مانند تهران نسبت 
به يك ويروس چقدر است و شهرهايى كه هوشمندى بيشترى داشتند 
و اينترنت اشــيا و دولت الكترونيك در آنها قوى تر بود، نشان دادند كه 
تاب آورى باالترى دارند اما متاأسفانه به نظر مى رسد در بسيارى از شهرها 

اين زيرساخت هاى هوشمند مورد توجه قرار نگرفته است.
به گفته مشاور فراكسيون محيط زيست مجلس شوراى اسالمى، اكنون 
درآمدى كه در حوزه  پســماند به دست مى آيد در برابر هزينه اى كه براى 
آن مى شود  بســيار ناچيز اســت، بنابراين اجراى طرح جامع مديريت 
 پسماند در  پايتخت بايد مورد توجه جدى شوراى شهر ششم قرار گيرد 
و به نظر مى رســد كه حداقل مى توان با يك برنامه كوتاه مدت 2 ساله تا 

10 درصد بودجه شهردارى تهران را از  پسماند و زباله تأمين كرد.
نوروزى در پايان گفت: كميسيون هاى مربوطه شوراى شهر آينده مى توانند 
اجراى طرح جامع مديريت  پسماند را به عنوان يك اولويت در نظر بگيرند تا 

از شرايط فعلى به يك وضعيت مطلوب تر و  پايدارتر برسيم.
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 اينكه بارها در شــعارهاى نامزدهاى انتخابات به روى جذب ســرمايه گذار براى اجراى پروژه هاى مختلف شهرى تأكيد مى شود اما زمانى كه وارد عمل و اجرا مى شوند، پا پس مى كشند كه نمونه جديد و عينى آن نوع 
برخوردى بود كه با سرمايه گذار پروژه اسكاى مال در شهر همدان شد به اين معنا كه خود شوراى شهر مجوز آن را صادر كرده بود اما در ميدان عمل از آن حمايتى نشد و بسيارى ديگر از پروژه هاى سرمايه گذارى در اين 
شهر به سرنوشت اينچنينى دچار شده است بنابراين سؤال اين است اين دست اتفاقات نشأت گرفته از چه چيزى است؟ در همدان قرار است با سرمايه گذار چه كنيم؟ برنامه نامزدها در اين باره چيست؟ طرح هاى اولويت 

 دار چيست؟ 

شعارهاى كانديداها در محافل تخصصى هم پذيرش 
داشته باشد

 كانديداهــاى انتخابات رياســت جمهورى حتمــاً مقبوليت شــعارها بين نيروهاى 
تحصيلكرده و متخصص را مورد توجه قرار دهند.

يك عضو كميســيون برنامه و بودجه مجلس با اشــاره به طرح شــعارها و وعده هاى 
مختلف اقتصادى از ســوى كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى گفت: اين موضوع 
تا حدى به نگاه و ديدگاه هاى افراد برمى گردد؛ اگر كانديداها نگاهشان به ظرفيت هاى 
داخلى باشد و چشم به حمايت و همراهى غرب نداشته باشند شعارهاى آنها مى تواند 

جنبه اجرايى و عملى داشــته باشــد، ولى اگر كسانى كه اين شعارها را مطرح مى كنند 
تخم مرغ هاى خود را در ســبد غرب بگذارند معلوم نيســت كه شعارهايشان اجرايى 
مى شود يا نه و آن وقت تحقق اين وعده ها منوط به روابط ما با كشورهاى ديگر خواهد 
بود. جعفر قادرى در گفت وگو با ايســنا افــزود: اگر كانديداها روى ظرفيت، توانمندى 
داخلى، ارتباط با كشورهاى همسايه و بلوك شرق متمركز شوند اين امكان فراهم مى شود 

كه بتوانند به تعهداتشان عمل كنند.
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراى اسالمى درباره شعارهاى كانديداها درباره افزايش 
مبلغ يارانه نقدى نيز يادآور شــد: اين موضوع بســتگى به ايــن دارد كه آيا مى خواهند 
يارانــه دهك هاى بــاال را حذف كنند يا نه. نامزدها معموالً بــه حذف يارانه دهك هاى 

باال اشــاره نمى كنند اما اگر برنامه شان اين باشد مى توانند پرداختى به دهك هاى پايين را 
افزايش دهند، همچنان كه ما در تبصره 14 قانون بودجه امسال هم بخشى از يارانه ها را 

جمع آورى مى كنيم.
قــادرى بيان كرد: من فكــر مى كنم نامزدها بايد به گونه اى شــعار بدهند كه در محافل 
تخصصى هم پذيرش داشــته باشند نه اينكه صرفاً براى عوام شعار بدهند. ممكن است 
عوام بدون تحقيق و بررسى وعده و شعارى را بپسندند، ولى به محض اينكه اين موضوع 
در محافل علمى بررسى و رد شود آرايى كه قبًال جذب شده هم ريزش خواهد داشت، 
بنابراين كانديداها حتماً مقبوليت شعارها بين نيروهاى تحصيلكرده و متخصص را مورد 

توجه قرار دهند. نشستنشست
 gozaresh@hamedanpayam.com

 كمتر از يك هفته به انتخابات شــوراى شهر 
باقى مانده اســت كه مى تواند زمانى طاليى به 
شمار رود هم براى نامزدهاى انتخاباتى در ارائه 
برنامه هاى خود و هم براى شــهروندان در جهت 
كســب اطالعات بيشــتر براى انتخابى اصلح تا 
صحن شوراى شهر همدان بار ديگر شاهد حضور 
افرادى باشــد كه توسعه و رشد همدان را دنبال 

مى كنند.
رشد و توســعه همان دو مؤلفه اى است كه اين 
روزها در صحبت ها و شعارهاى بيشتر نامزدهاى 
انتخاباتى شــوراى ششم در شــهر همدان ديده 
مى شود در همين راســتا 3 نامزد انتخاباتى اين 
دوره حســاس با حضور در دفتــر همدان پيام 
دغدغه هاى خود را در مســير توسعه همدان بيان 
و در محفلى صميمى با هم فكرى كارشناســان 

روزنامه بررسى و تحليل كردند.

كارشناسان اين نشست

محمدرضا عراقچيان
كارشناس معمارى،شهرسازى و برنامه ريزى

شيرويه جعفرى نسب
كارشناس اقتصاد و مدرس دانشگاه

حميدرضا يارى
كارشناس اقتصاد وسرمايه گذارى شهرى

اميررضا يوسفيان در اين نشست گفت: پروژه هاى 
عمرانى شــهر نياز به پيوست فرهنگى، اجتماعى 
و سياسى دارد، بنابراين براى رسيدن به رشد در 

شهر نيازمند برنامه توسعه پايدار هستيم.
حميد گلى پور نيز در اين جلســه بيان كرد: در 
بخش توسعه توزيع مهمترين چالش شهر همدان 
رعايت نشدن عدالت اجتماعى بين منطقه محروم 
شهر با باالى شهر اســت، بنا براين نيازمند تغيير 

متوازن زيرساخت هاى توسعه شهر هستيم.
ســيد مصطفى رســولى: به بهانه توسعه نبايد 
پروژه هاى جديد در همدان آغاز شود، بلكه معناى 
واقعى توسعه زيرساخت هاى شهر بايد در تكميل 

پروژه هاى ناتمام دنبال شود.

اميررضا يوسفيان:
  چون در شهر همدان چشم انداز نداريم فرار سرمايه گذار هم داريم، 
بنابراين در بحث معرفى پروژه هاى سرمايه گذارى و درآمدهاى مانا با 

مشكل مواجه هستيم چرا كه تابلوى توسعه در همدان پايدار نيست.
در دور اول شوراى شهر وارد بحث عمل گرايى شديم و نخستين ها را 
آغاز كرديم، بنابراين تقاطع غيرهمسطح بزرگترين ترمينال غرب كشور، 
پاساژ سينا، بازار طال و... در شهر ساخته شد چرا كه در هر يك به نوعى 
به دنبال سرمايه گذارى در شهر بوديم اما براى اجراى پروژه هاى شهرى 
در مرحله نخســت بايد مطالعات انجام شود و پيوست هاى فرهنگى، 
اجتماعى، سياســى آن بررسى شود، استفاده مكانى پروژه مطالعه شود 
تا با جانمايى اشــتباه باعث فرار سرمايه گذار و كم رغبتى بومى ها براى 

مشاركت در پروژه هاى شهرى نشويم.
به عنوان مثال در كدام نقطه دنيا مرسوم است پل بزنند و بعد از مدتى 
عرشه به مشكل بخورد و بعد مشاور هگزار بياورند تا اتفاق پيش آمده را 
ماست مالى كند؟ متأسفانه پروژه ها در همدان از حيض انتفاع مالى خارج 
شده، در كدام فكر فكور گفته شده است شوراى شهر بايد جور دولت 
را بكشد؟ به ما مى گويند همدان كالنشهر است اما رديف اعتبارات ملى 
براى اين شهر در كجا قرار گرفته و چرا نيست؟ پس نتيجه مى گيريم در 

فاز صفر پروژه بررسى و مطالعات انجام شود.

سيد مصطفى رسولى:
 اگر قرار باشد در سكته   هاى شهرى ورود شود بايد شرح وظايف 
شورا و شــهردارى از يكديگر تفكيك شود، بنابراين سؤال اين است 

شوراها چقدر تاكنون نقص هايش اصالح شده است؟
از طرفى اگر طبق تعريف قانون بخواهيم شــوراى شهر را بخش بندى 
كنيم بايد در 2 قسمت به آن بپردازيم يكى كارهاى روزمره و كارهايى 
كه نياز و مصوبات جارى روز دارد و ديگرى ايجاد اتاق فكر كه بگويد 
چه كنيم كه اين زيرساخت ها در شهر تغيير كند، بنابر اين در اين بخش 
يكى از موضوعات مهم راه اندازى منابع درآمدزا پايدار است كه از قبل 

هم خيلى از موارد آن اجرا شده است اما در نيمه رها شده اند.
متأسفانه در امور شــهرى اجراى پروژه ها و طرح هاى شوراى شهر و 
شــهردارى تضمينى وجود ندارد كــه در دوره هاى مختلف گروه هاى 
جديد كارهاى نيمه تمام را ادامه دهند، بنابراين نگاه سليقه اى در بسيارى 
از پروژه هاى شهرى اعمال مى شود اين در حالى است كه قانون شفاف 
عنوان كرده است در شورا و شهردارى تا پايان پروژه هاى نيمه كاره حق 

نداريم پروژه هايى جديد آغاز كنيم.
هنوز بسيارى از طرح هاى پايدار در همدان بالتكليف يا نصف و نيمه 
باقى مانده بنابراين الزم اســت در دور جديد شورا نامزدهاى منتخب 

نخستين اقدام خود را در مسير توسعه تكميل پروژه هاى ناتمام و بعد از 
آن تعريف پروژه جديد بدانند.

متأسفانه هزينه هايى كه از جيب مردم كسر مى شود در مسير امتيازات 
شــهروندى آنها در همدان هزينه نمى شود به عنوان مثال چند درصد 
از جرايم نقدى رانندگى بايد به جريان امور شــهرى بازگردد؟ تا شايد 
اين مبلغ بتواند در رشد شهرشان كمك كند به همين علت بسيارى از 
شــهروندان بايد بدانند مبلغى كه از جيبشــان كسر مى شود براى شهر 

هزينه مى شود.

حميدگلى پور: 
 همواره درآمد پايدار يكى از مشكالت اساسى شهردارى ها عنوان 
شده است و در مسير توسعه شهرى همدان مهمترين نكته كه به عبارتى 
آزردگى بسيارى از شهروندان را در همدان با خود همراه دارد اين است 
كه سال هاست در اين شهر سرمايه گذارى نمى شود؟ چرا فضايى درست 
كرديم كه سرمايه گذار جرأت نكند پا در همدان بگذارد؟ بنا براين همدان 
به مديرانى شجاع و تابوشــكن نياز دارد كه براى توسعه و رشد شهر 
هزينه دهند در غير اين صورت با رفتار محافظه كارى و روحيه پشــت 
پرده سازى و نامحرم دانستن مردم مشكلى حل نخواهد شد و تا زمانى 
كه اين روحيه در بين مديران شــهرى وجود داشته باشد اتفاقى تازه اى 

هم رخ نمى دهد.
متاسفانه اشتغال بزرگترين مشكل مردم همدان است، از طرفى دولت 
توان انجام كارى ويژه را در اين خصوص ندارد و نمى تواند بستر آماده 
كند، بنا براين باالخره بايد در اين بين كارى كرد، بروكراســى ادارى را 
حذف كرد تا سرمايه گذار جرأت ريسك كند و چرخه اشتغال در شهر 

شكل گيرد.
از طرفى شــهردارى ها منابع درآمدى خود را به خوبى نمى شناسند به 
عنوان مثال متأسفانه شهردارى همدان 90 درصد امالك خود را فروخته 
اســت كه شايد اگر آمارى از آن منتشر شود شهروندان ببينند كه تعداد 
زيادى از آنها فروخته شــده تا پاسخگوى نياز كارمندهاى بند اجرايى 
خود باشد در حالى كه در بسيارى از شهرها شهردارى ها با اجاره دادن 
امالك خود نوعى درآمدزايى ايجاد كرده اند كه مى تواند پاســخگوى 

نيازهاى اوليه از جمله تأمين حقوق مالى كارمندان باشد.
 در خصوص اولويت بندى پروژه ها بايد گفت متأســفانه بازى با زمان 
مشكل اصلى بســيارى از مديران در پروژه هاى شهرى است به عنوان 
مثال، پل سردار همدانى اولويت همدان عنوان شد كه مقرر شده بود در 
مدت 36ماه به پايان برسد اما چندين سال است كه به راه خودش رها 

شده و هر روز با خريدن زمان اين پروژه را كشدارتر مى كنم.

 يكــى از وظايــف شــورا اســتفاده از دانــش و توجــه بــه آن اســت، بنابرايــن تــا زمانــى كــه بــه آن توجــه نشــود همچنــان برخــى 
ــد؟  ــه مى بيني ــهردارى را چ ــهر و ش ــعه در ش ــد و توس ــاوت رش ــم تف ــم بداني ــتا مى خواهي ــن راس ــود دارد در همي ــكالت وج مش

راهــكار چيســت؟ همچنيــن درخصــوص اقتصــاد مهندســى برنامــه شــما چيســت؟

 از پاســخ هاى هر 3 نامزد انتخاباتى چنان نتيجه مى شــود كه هر 3 منتقد وضع موجود در شورا و شهردارى هستند و يا شايد تصور مى كنند اگر در 

صحنه حضور پيدا كنند شرايط بهتر مى شود بنابراين از هر يك به تفكيك در خصوص عمده پروژه هاى شهرى انجام شده در طى سال هاى اخير سؤال 

شد و از آنها خواسته شد تا نظرات خود را درباره هر يك كوتاه بيان كنند.

 حميد گلى پور:
  توسعه يك بحث همه جانبه است 
اما در همدان متوازن صورت نگرفته و 
دغدغه اصلى شهر بخصوص حواشى 
شهر اين است كه عدالت اجتماعى در 
شهر همدان رعايت نشده است كه به 
عقيده من درصد زيادى اين نقد درست 
است به طورى كه در سال هاى آينده با 
ايجاد پروژه ها در مناطق خوب و باالى 
شهر ايجاد گپ و فاصله به لحاظ قيمت 
مسكن، كيفيت زندگى، ظاهر شهرى و 
موقعيت جغرافيايى در بين اين دو نقطه 
ايجاد شده اســت و كار تا آنجا پيش 
رفته است كه ظاهر شهرى خيابان هاى 
باالى شــهر با پايين شــهر ديگر قابل 
قياس نيســت اين در حالى اســت كه 
در حاشيه شهر هم بايد كارهايى انجام 
شود كه به حداقل استانداردهاى شهرى 

در اين مناطق مى رسيد.
از طرفى كالنشــهر بــودن تنها ارزش 
نيســت، چيزى ارزشــمند اســت كه 
شهر، شهر زندگى باشد و مردم در آن 
احســاس لذت و شادى كنند و محيط 
زيست پاك داشــته باشند و گرنه يك 
شــهر بى برنامه و از هم گسيخته را كه 

نميتوان  شهر دانست.
بر همين اساس بايد به سمتى حركت 
كنيم كه زيرساخت هاى توسعه در آن 
به شــكلى متوازن شــكل گرفته باشد 
تــا هيچ شــهروندى احســاس نكند 
بى عدالتى و تبعيض توزيع منابع مالى 

در زندگى شهرى وجود دارد.

سيد مصطفى رسولى:
 در شهردارى همواره كارها در 2

كارهاى  يكسرى  مى شود  دنبال  بخش 
نگهدارى اســت و ديگــرى كارهاى 
زيرســاختى اســت كه بايد در رشد 

شهرى هر دو در نظر گرفته شود.
به عبارتى، رشــد اجتماعى، فرهنگى، 
نگهدارى شهر، آداب و قواعد مقررات 
شهرى كه بايد روزانه و دقيق اداره شود 

رشد را در شهر را تعريف مى كند.
در رابطه با توسعه كارهاى زيرساختى 
شــهر هم بايد گفت هــر طرحى كه 
بخواهد در شــهر اجرا شــود نياز به 
طرح باالدســتى دارد بنابراين، كارهاى 
زيرســاختى بايد بازتعريف شــود به 
عنوان مثال كمربنــدى  ها بايد داخلى 
شهر باشد نه كمربندى هاى انتقال بين 

استانى و بين شهرى!
متأســفانه در بســيارى از پروژه هاى 
همدان جانمايى پروژه درســت است 
اما زيرساخت ها نيازمند اصالح است، 
بنابرايــن ايــن پروژه ها تــا زمانى كه 
پيگيرى بــراى اجرا نشــود نمى تواند 
توازن را در رشد و در كنار آن توسعه را 
در شهر ايجاد كند كه در اين خصوص 
پيشنهاد مى شود پيوست هاى اجتماعى 
و فنى مهندسى براى پروژه هاى شهرى 

الزام آور شود.

اميررضا يوسفيان:
  زمانى كه از موضعى به نام رشــد صحبت مى كنيم از 
مسأله اى كمى حرف مى زنيم كه با آمار و ارقام ارتباط دارد 
در حالى كه موضوع باالدستى آن كيفيت هاست به اين معنا 
كه مفهوم توســعه يك مفهوم همه جانبه گر و جامع است، 
بنابراين در موضوعى كه تحت عنوان رشد و مفهوم توسعه 
داريم بايد چشــم انداز توســعه پايدار را در نظر بگيريم كه 
در آن نقشــه راه ديده شده و با استخدام منابع يك فرصت 
معين در يك دوره زمانى معين مقبوليت براى مخاطب ايجاد 

مى كند.
اين مفهوم توسعه مى تواند در حمل ونقل، پسماند و يا 400

زيرسيســتمى كه در مديريت شهرى توسط وزارت كشور 
تعريف شده است جا داده شود اما سؤال اساسى اين است 
چقدر در معناى توســعه شهر مقبول شــهروندان هستيم؟ 
چقدر اميد به زندگى، شــادى و ارتقاى شاخص هاى كاال 

و خدمات داريم؟
بر اين اساس بايد گفت تا زمانى كه تغييرى مدرن در اداره 
شهر نداشته باشيم با اين مدل سنتى كه در سال هاى متمادى 
در اداره شــهر نشــان داديم قادر نخواهيم بود در بين مردم 
مطلوبيــت ايجاد كنيم تا براى شــهروند همدانى كه امروز 
با يك كليك به تمام اطالعات كه نياز دارد دسترســى پيدا 

مى كند مقبوليت برايش ايجاد كنيم.
از طرفــى اگر به اقتصاد به عنوان يك علم معاش نگاه كنيم 
و به عنوان علمى كه در ســفره مردم و هرم مازلو در كف 
واقع شده به آن توجه داشته باشيم مى ّبينيم كه نيازمندى هاى 
ارگانيك يك فرد براى بهتر زندگى كردن اقتصاد اســت در 
اين حوزه سؤال اين اســت، مهندسى اين فكر يعنى چى؟ 
يعنى با نگاهى به اقتصاد وارد شــويم كه يك چهارچوب 
مولد پويا، خالق و ابتكارانه كه قرار اســت اقتصادى كه با 
مردم ســر و كار دارد را در يك چشــم انداز متحول كند به 
همين دليل هم اســت كه اين روزها در شعار كانديداها به 

معيشت و اقتصاد زياد پرداخته مى شود.

سيد مصطفى رسولى:
■ پياده راه بوعلى: طرح پيرواش 25 سال پيش طراحى و اجرايى مى شود اما اين طرح بايد تكميل شود كه اگر اجرا نمى كرديم باز هم ترافيك بر شهر سوار بود حاال 

هم باز مجدد در طرح جامع به ترافيك تأكيد شده است و بايد اجرايى شود و به رينگ دوم انتقال يابد.
شهردار همدان: نظرى نمى دهم

موزه ميدان امام(ره) فرزند ناخوانده شهرى بود كه در طرح پيرواش نبود و بعدها ميراث فرهنگى خواستار اجراى آن شد.
پارك واليت و اكباتان: موافق اجراى هر دو هستم  و معتقدم كه بايد پارك در شهر براى جبران كمبودسرانه فضاى سبز ايجاد شود.

اسكاى مال: جانمايى پروژه مناسب نيست، اما حاال كه تمام مصوبات را گرفته و در حال حاضر همه چيز براى آن محياست كسى جرأت نمى كند از آن حمايت كند، 
اين در حالى است كه اگر معتقديم جانمايى خوب نبوده بايد از اول به سرمايه گذار مجوز داده نمى شد و يا حدأقل مكان ديگرى براى سرمايه گذارى به او معرفى مى شد.
برج زاگرس و سعيديه: با ورود كه در زمان تصدى شهردارى داشتم در تكميل برج سعيديه پاركينگ ساخته شد اما برج زاگرس جانمايى پاركينگ در نظر گرفته نشده 

چون در زمانى موافقت شده كه ترافيك به اندازه امروز نبوده، در حالى كه بهتر بود در رينگ دوم اجرا شود.
خطاهاى راهبردى شورا: وارد جزئيات شد و از وظايف اصلى خود جا ماند.

پوشش رودخانه ها: تا زمانى كه مديريت شهرى واحد اجرا نشود اين مشكل حل شدنى نيست در اين خصوص بايد گفت اجبار خواسته هاى مردم اين است كه فاضالب 
از رودخانه ها جداسازى شود اما متأسفانه طرح هاى زيرساختى در همدان به ميانه نرسيده رها مى شود به عبارتى كريدورهاى فاضالب نهايى نشده است بنابراين نخستين 

كار اجراى كامل آن است.

    اميررضا يوسفيان: 
پياده راه بوعلى: مصوب سال 1354 و به عنوان محور تاريخى و فرهنگى تعريف شده كه مربوط به قبل از انقالب است.

شهردار همدان: مخالف عملكرد صد درصدى صوفى هستم.
پارك هاى واليت و اكباتان: خوب است اما غلط است.

اسكاى مال: سرمايه گذار با تدبير خودش نيامده بود كه مديران اين شهر برايش فرش قرمز پهن كردند اما در مرحله عمل عقب نشينى كردند به همين دليل شهر به خرد 
جمعى و عقالنيت گروهى نياز دارد تا سرمايه گذار را جذب كند.

خطاهاى راهبردى دور پنجم: از ديد من شوراى پنجم رفوزه است.

    حميد گلى پور: 
پياده راه بوعلى: فكر مى كنم كار خوبى بود كه در محيط زيســت و گردشــگرى شــهر اثرگذار بوده است اما نبايد نهضت پياده راه ســازى اتفاق افتد به اين معنا كه در 

پياده راهسازى اكباتان خطا كرديم چون در اجراى آن كسب وكارها پيش بينى نشده بود.
موزه ميدان امام(ره): همگى مخالف طرح بودند و پروژه از سر سراسيمگى رقم خورده است.

پارك واليت و اكباتان: موافقم
اسكاى مال: بايد از اول تعيين تكليف مى شد نه اينكه نيمه كاره رهايش كنيم كه باعث شكل گيرى يك جو منفى حتى در كشور شود كه همدان شهر سرمايه گذارى نيست.

برج سعيديه و زاگرس: شهردارى همدان از بى برنامگى ها هميشه در رنج است.
خطاهاى راهبردى دور پنجم شــورا: عملكرد اين دوره را متوســط مى دانم اما انتقاداتى هم به آن وارد اســت و بزرگترين نقد هم اين است كه نتوانست تفكرى كه عليه 

سرمايه گذارى بود را بشكند و شهر را توسعه دهد.
پوشش رودخانه اى: بدترين اتفاق محيط زيست شهرى بود و به جاى اينكه زباله ها را از بستر آن بيرون بكشيم و رود دره ها تبديل به يك فضاى تفرجگاهى و گردشگرى 

كنيم با هدايت فاضالب ها آنها را پوشانديم و عمًال حياتشان را از بين برديم.

go

برنامه تخصصى كانديداهاى شوراى شهر همدان 
در نشست كارشناسى 

يوسفيان:
نبايد از پيوست نگارى 

پروژه هاى شهرى غافل شد 

رسولى: 
پروژه هاى ناتمام 

بايد به سرانجام برسند 

گلى پور:
 زيرساخت ها براى مناطق محروم 
و باالى شهر عادالنه  بايد باشد
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يادداشت خبر

نياز به برنامه ريزى زيست محيطى 
در توسعه پايدار همدان

 با گسترش شهرها، مظاهر و ارزش هاى محيط طبيعى در معرض 
نابودى و فرسايش بيشتر قرار گرفته و شهرنشينان از جاذبه هاى طبيعى 

محروم شده اند.
توسعه سريع شــهرى در چند دهه معاصر از ابعاد مختلف اجتماعى، 
اقتصادى، فرهنگى، سياســى و... زندگى بشر را تحت تاثير قرار داده 
اســت از همين رو ساختارهاى زيســت محيطى شهر نياز به رويكرد 
برنامه ريزى در تمام ســطوح شهرى دارد تا دستيابى به توسعه پايدار 

را فراهم كند.
مطرح شدن توسعه پايدار به عنوان شعار اصلى هزاره سوم نيز ناشى از 
آثار شهرها بر گستره زيست كره و ابعاد مختلف زندگى انسانى است.

ويژگى هاى جوامع شهرى امروز ســبب ناپايدارى انسان ها و محيط 
زيســت محدوده شهرى و محيط طبيعى و محيط مصنوع شده است. 
مشــكلى كه امروزه در پيــش روى برنامه ريزان شــهرى قرار دارد، 
چگونگى اعمال سياســت ها و برنامه هاى پايدار شــهرى و ترســيم 
جلوه هــاى اين پايدارى در شهرهاســت لذا نيل به چنين شــرايطى 
نيازمند جهت دادن به هدف ها و برنامه هاى اجرايى و اصالح وضعيت 

ساختارها و مديريت هاى مرتبط در اداره امور شهرهاست.
بر همين اساس مشكالت زيست محيطى يكى از اساسى ترين مسائل 
شهرهاى امروزى و حاصل تعارض و تقابل آنها با محيط طبيعى است 
به اين معنا كه توسعه شهرى ناگزير با تسلط ساختمان ها، صنايع، حمل 
و نقل و فعاليت هاى اقتصادى بر فضاهاى طبيعى همراه اســت و اين 
تسلط به مرور زمان به شكل چيرگى شهر بر طبيعت تغيير يافته است 

و زمينه ساز آلودگى گسترده شهرى مى شود.
تمركز جمعيت در شــهرها و مناطق حاشــيه اى شهر و عدم تناسب 
بين رشــد خدمات و زيربناهاى شهرى به ويژه در كشورهاى در حال 
توسعه مناطق شهرى را به مكان هاى غير بهداشتى و آلوده تبديل كرده 
اســت، به طوريكه امروزه شهرها با مشكالت دفع فاضالب و زباله و 
تامين آب بهداشــتى، آلودگى هوا، آلودگى صوتى، ترافيك و... رو به 

رو هستند.
به همين علت كارشناسان منشا بى نظمى ها، تخريب ها و آلودگى هاى 
شهرى را در اتخاذ سياست هاى نادرست، تصويب برنامه هاى ضعيف 

و اجراى پروژه ها و فعاليت هاى غلط شهرى مى دانند.
اين در حالى است كه همدان داراى پتانسيل خوبى از نظر ساختارهاى 
زيست محيطى شهرى است و فضاى طبيعى مطلوب است اما متاسفانه 
در سال هاى اخير با توجه به شتاب روزافزون توسعه شهرى و افزايش 
جمعيت، پروژه هاى توســعه شهرى همدان با سرعت زيادى در حال 
اجراست و عدم برنامه ريزى مناسب در اين عرصه و توجه نكردن به 
سازوكارهاى محيط زيست شهرى صدمات جبران ناپذيرى را بر پيكره 

اين شهر وارد كرده است.
در اين شــرايط به نظر مى رسد توسعه پايدار  همدان نياز به رويكرد 
برنامه ريزى زيســت محيطى دارد، به عبارتى توســعه پايدار شهرى 
يــك فرايند پويا و بى وقفه در پاســخ به تغيير فشــارهاى اقتصادى، 
زيســت محيطى و اجتماع است كه توجه همه جانبه به زيست شهرى 

مى تواند در بهتر زيستن و ايجاد پايدارى آن اثرگذار باشد.
از طرفى توســعه فيزيكى، كالبــدى و تخريب بى رويــه زمين هاى 
كشــاورزى و باغــات و افزايــش ضايعات زيســت محيطى، فقدان 
شــورايارى محله و عدم مشاركت پايدار شــهروندان در تصميمات 
مربوط به توســعه، گسترش افقى شــهر و ناهنجارى هاى اجتماعى، 
تاتير منفى بر ســالمتى عمومى به دليل وابســتگى شديد به خودرو 
در ســفرهاى درون شهرى، نبودن طرح و برنامه جامع مبلمان شهرى، 
توسعه بيش از حد صنايع كارگاهى و آسيب به ساختار زيست محيطى 
را از جمله تهديدات زيســت شــهرى بدون رويكرد زيست محيطى 
مى توان تعريف كرد كــه نيازمند وجود مقررات كنترل و برنامه ريزى 

كاربرى زمين و تفكر حفاظت از محيط زيست، است.
از آنچه عنوان شــد مى توان نتيجه گرفت توســعه سياست هاى الزم 
براى مشــاركت هاى مردمى به عنــوان اصلى ترين عامل حفظ محيط 
زيست شهرى، توجه به توســعه و اجرا و تكميل تصفيه فاضالب و 
تاسيسات جمع آورى آب هاى ســطحى، جلوگيرى از رشد فيزيكى 
شهر و ساماندهى ساخت و سازها و تهيه برنامه مدون مبلمان شهرى 
در راستاى توجه به مسايل زيست محيطى را از ديگر الگوهاى زيست 

شهرى مبتنى بر پايدارى محيط زيست همدان دانست.
* عماد مطالبى

آغاز همكارى عملى حفاظت محيط زيست همدان و 
سازمان نظام مهندسى استان 

تالش براى اشتغال فارغ التحصيالن  
رشته محيط زيست

 حفاظت محيط زيســت استان همدان و ســازمان نظام مهندسى 
استان، در راســتاى اشتغال فارغ التحصيالن رشــته محيط زيست و 

آموزش تسهيلگران تفاهم نامه همكارى امضا كردند.
به گزارش روابط عمومى اداره كل حفاظت محيط زيســت اســتان 
همدان، در راســتاى انعقاد اين تفاهم نامه توسط مديران دو دستگاه، 
بر ضرورت يافتن راه هاى اشتغال فارغ التحصيالن رشته محيط زيست 

تأكيد كردند.
رئيس ســازمان نظام مهندسى اســتان همدان بيان كرد: متاسفانه در 
كشــور حتى در مقاطع دكترى و فوق ليسانس، نقش پر رنگى براى 
فارغ التحصيالن مهندسى محيط زيست و زيست شناسى در بازار كار 

تعريف نشده است.
صفر معروفى، افزود: به دليل وجود اين خأل، از مهندســان رشــته 
محيط زيســت گاهى به اجبار در بخش هاى زراعت و كشاورزى در 
بخش نظارت بر فرايند توليد اســتفاده مى شــود كه معموال ترجيح 
سازمان جهاد كشاورزى، اســتفاده از مهندسان كشاورزى به عنوان 

ناظر زيستى است.
وى بيان كرد: اميدواريم از مهندســان رشــته محيط زيست به عنوان 
ناظران زيســتى استفاده شــود تا هر فردى محصوالت كشاورزى را 
بــا روش هاى غير علمى و بعضًا آســيب زننده توليــد نكند يا اينكه 
در پروســه اخذ پروانه بهره بردارى، واحد توليدى ملزم به كارگيرى 

متخصصان محيط زيست باشد.
مديــركل حفاظــت محيط زيســت اســتان همــدان نيــز بيــان كــرد: 
در حال حاضــر بــر اســاس قانــون 16 قانــون هــواى پــاك مصــوب 
ســال 96 مجلــس شــوراى اســالمى، تمامــى واحدهــاى متوســط 
ــه  ــور زيســت محيطى مكلــف ب ــراى انجــام ام ــاال ب ــه ب ــر ب 50 نف
ايجــاد واحــد hse  ايمنــى، بهداشــت، ســالمت بــا بــه كارگيــرى 

ــتند. ــان محيط زيســت هس متخصص
محســن جعفرى نژاد خواســتار اجراى دقيق اين قانون شد و گفت: 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اين قدرت را دارد كه اجراى قانون 

مذكور را تسريع كند.
وى ادامه داد: فرصت اشتغال فارغ التحصيالن محيط زيست در جامعه 
كم اســت و در اين راستا، مديريت پايش و كنترل آالينده ها بهترين 
فرصــت براى ارتقاى وضعيت اشــتغال اين عزيزان اســت كه اين 

ظرفيت در نظام مهندسى يافت مى شود.
جعفرى نژاد مهارت آموزى را از ديگر بخش هاى نيازمند توجه براى 
اشتغال فارغ التحصيالن محيط زيست دانست و گفت: اميدواريم اين 
تفاهم نامه بتواند با اجرايى شــدن، زمينه هــاى بهترى براى فعاليت 

دانش آموختگان رشته محيط زيست ايجاد كند.

شرايط زيست محيطى كشور بسيار شكننده است
 معاون محيط زيست انسانى ســازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه محيط  زيست 
كشــور در شرايط خوبى به سر نمى برد، اعالم كرده اســت كه شرايط محيط زيست كشور 

حكايت از اين دارد كه واقعاً شرايط زيست محيطى كشور بسيار شكننده است.
به گزارش تســنيم، مسعود تجريشى در پيامى به مناســبت هفته محيط زيست (17 تا 23 
خردادماه) ضمن تبريك اين هفته گفت: دوستداران محيط  زيست همانطور كه براى خانواده 
خود وقت مى گذارند كه زندگى خوبى داشــته باشــند، تالش مى كنند كه نسل بعدى نيز 
محيط زيست خوبى داشته باشد، بسيارى از مثال ها هميشه اين بوده كه محيط  زيست امانتى 

در دست ما براى نسل هاى آينده است.

وى افزود: ما به عنوان يك كشور در حال توسعه مى توانيم تا حدى قبول كنيم كه به سمت 
توســعه برويم و محيط زيســت را تا حدى كمتر ببينيم، اما شــرايط آسيب پذير و شكننده  

محيط  زيست حكايت از آن دارد كه ما به اين حد هم توجه نكرديم.
تجريشــى گفت: محيط  زيست كشور در شرايط خوبى به سر نمى برد، به عنوان يك كشور 
در حال توسعه مى توانيم تا يك حدى قبول كنيم كه به سمت توسعه برويم و محيط  زيست 
را تا حدى كمتر ببينيم، اما شــرايط محيط زيست كشور و آسيب پذيرى آن همه حكايت از 
اين دارد كه ما به اين حد هم توجه نكرديم و واقعاً شــرايط زيســت محيطى كشور بسيار 

شكننده است.
معاون محيط زيســت انسانى سازمان حفاظت محيط زيست گفت: مثًال وقتى تاالبى خشك 
مى شــود، به راحتى برنمى گردد، آب زيرزمينى كه نشســت كند، ديگر تجديدپذير نيست، 

بســيارى از كشــورهاى دنيا از جمله چين را در نظر بگيريم در يك مدت زمان كوتاهى 
به جمع بندى رســيدند كه اگر دنبال توســعه اقتصادى هستند، خســارت هايى كه دارد به 
كشورشان وارد مى شود، غيرقابل برگشت است. نمى تواند به توسعه پايدار برسد، بنابراين 
همين چين را نگاه كنيد، يك زمانى ذغال ســنگ مى سوزاند و آلودگى هوا براى شهرهايش 
عادى بود، چون مى خواست صنعتى باشد، اكنون در يك زمان كوتاهى حتى كوتاه تر از آن 
چيزى كه اروپايى ها به جمع بندى رسيدند كه محيط  زيست برايشان مهم است، برگشتند و 
آلودگى هوا را به صورت جدى دنبال كردند و براى شهر پكن و صنايع هدف گذارى كردند 

و توليدشان را به سمت توليد سبز بردند.
تجريشــى بيان كرد: بنابراين مى توانيم بگوييم ما هم شكننده هستيم و هم زمان را آرام آرام 

داريم از دست مى دهيم و شرايط را به سمتى مى بريم كه ديگر غيرقابل برگشت باشد.
گفتگوگفتگو

 siasat@hamedanpayam.com

جريــان  در  همــدان 
كوتاه مدت  برنامه هــاى 
شهرداران و ساير مديران 
تأثيرگذار شهرى بسيارى 
فضاى  زيســت بوم ها،  از 
به  رودخانه ها  حتى  و  سبز 
نبض حياتى آن به شــمار 
مى روند را از دســت داده 

است. 

شكوفه رنجبر »
 همــدان در چند دهه گذشــته به 
اشكال مختلفى در آســتانه تغيير بوده 
اســت تغييراتى كه گاهى بخشــى از 
ساختار شهرى آن را براى هميشه از بين 
برده و شكل ديگرى به آن داده است و 
گاهى در مقياسى كوچك تر گروهى از 
شهروندان يا محالت و به عبارتى سبك 

زندگى آنان را جا به جا كرده است.
ســاكنان همدان در ميانه اين تغييرات 
كمتر تالش كرده اند در مقابل آنچه شهر 
و مديريت شــهرى در تمام اين سال ها 
بر آنها تحميل كرده اند خواسته خود را 
بيان كنند و كمتر شــاهد بوديم كه در 
بر  اولويت  شــهرى  تصميم گيرى هاى 
نظرســنجى عمومى و آنچه خواستگاه 

مردم است رعايت شود.
از طرفى مديران شهرى همدان هم در 

طول ســال هاى متمادى با پروژه هاى بزرگ 
مقياس در شهر دست اندازى كرده اند و بيشتر 
همدان را از آن شهرى كه براى مردمانش بود 

دور كرده اند.
اين واقعيت كــه در برنامه ريزى و پروژه هاى 
كالن شــهرى همدان تا حد زيــادى جايگاه 
شــهروندان و خواسته هايشــان به فراموشى 
سپرده شده است در حال حاضر ديگر تبديل 
به يك موضوع پذيرفته شده در بين همدانى ها 

است.
همــدان در جريــان برنامه هــاى كوتاه مدت 
شهرداران و ســاير مديران تأثيرگذار شهرى 
بســيارى از زيست بوم ها، فضاى سبز و حتى 
رودخانه هــا به نبــض حياتى آن به شــمار 

مى روند را از دست داده است. 
اســتاد دانشگاه كه در سبقه فعاليت او معاون 
وزير شهرســازى ديده مى َشــود در اين باره 
به همدان پيام گفت: همدان شــهرى اســت 
كه به دليل قرار گرفتــن در دامنه كوه الوند 
داراى آب و هوايــى خوش اســت كه منجر 
شــده در اين شــهر باغات و دشــت هاى 
فراوانى وجود داشته باشــد تا جايى كه در 
همدان قديم به اين شــهر عنوان انبار  ايران 
و شــهر هزار چشمه به معناى نقطه امنى كه 
از سلســله جوار زاگرس خارج شــده و به 
دشت مى رســد داده شده است، اما متأسفانه 
رفته رفته اصول بنيادى شــگل گيرى آن كه 
بر پايه زيســت بوم ها و فضاى سبز آن بود 
فراموش شده و هرچه جلوتر آمد ه ايم مسير 
تنزل كيفيت را در همدان به مشــابه ســاير 
كالنشر هاى ايران طى كرده ايم به طوريكه در 
مسير توســعه يافتگى آن باغات، رودخانه ها، 
قنات ها و زيســت بوم هاى خاص همدان را 

وارد چالش كرده و به آنها لطمه زده ايم.
ســعيد ايزدى،  با بيان اينكه عوامل متعددى 

در اين تنزل كيفيت دخيل هســتند، بيان كرد: 
متأسفانه شهر همدان را در افق گسترش داد يم 
و با اين كار اراضى كشــاورزى و فضاى سبز 
طبيعى كه در همدان مى توانست تأمين كننده 
كيفيت باشــد لطمــه ديده اســت از طرفى 
طرح هاى جامع و تفصيلى شهر، نظام مديريت 
و ســرمايه گذارى كه مسير توسعه شهر را به 
كشانده  توســعه  بودن  كمى  سمت و ســوى 
در ايــن روند نزولــى از مهمترين مؤلفه هاى 

تأثيرگذارى منفى است.
وى معتقد اســت همدان 
در 3، 4 دهــه اخير درگير 
شده  شــتابان  شهرنشينى 
و زيســت بوم هاى زيادى 
اين  طبيعــى  فضــاى  از 
بر  شــده اند  نابود  شــهر 
كرد:  بيان  اســاس  همين 
مختلــف  زمان هــاى  در 
طرح هاى متفاوت جامع و 
حتى تفصيلى براى همدان 
در نظر گرفته شــده است 
گسترده  بسيار  را  شهر  كه 
اوايل  طوريكه  به  مى بينند 
دهه 40 و 50 طرح مرجان 
روى كار آمد وپس از آن 
مجــداً و حاال هــم كه به 
تازگى طــرح جامع نقش 

جهان پارس مطرح شده است كه متأسفانه در 
تمامى آنها حاال يكى به شــدت و يكى ديگر 
كمتر سيســتم شــهر بر مبناى ترافيك مطلق 
خودرو تعريف شده و به مقياس انسانى كمتر 
توجه شــده است در نتيجه چون انسان محور 
نيست خيلى از نيازهاى طبيعى آن مثل طبيعت 
و زيســت بوم ها كه از خواستگاه هاى انسانى 
شهر ها به شمار مى روند در اين طرح ها آسيب 

جدى ديده اند.
اين استاد دانشــگاه در ادامه افزود: گسترده تر 
كردن شهر به جاى اينكه مفهوم كيفى توسعه 
پيــدا كند تنها در بعد كمى رشــد كرده و به 
لحاظ فيزيكى نه تنها به فضاى زنده و طبيعى 
شهر آســيب زند، بلكه بســيارى از اراضى 
كشــاورزى را از بين برده اســت و ســبب 
شده توسعه شــهر بسيارى از روستاهاى بكر 

پيرامونى شهر همدان را ببلعد.
وى تأكيــد كرد: آنچه براى زيســت بوم ها و 
ميراث طبيعى همدان اتفاق 
افتاده تبديل به عاملى شده 
كه در دل شــهر به مناطقى 
برخورد كنيــم كه پيش از 
روستايى  هســته هاى  اين 
مزدقينه،  كوى  مانند  بودند 
منطقه  حصــار،  محوطــه 
منوچهرى و بسيارى ديگر 
از مناطق كه در شهرنشينى 
شتابان بلعيده شدند و سبب 
رشد و ظهور حاشيه نشينى 
كــه مى تواند چالش اصلى 
شــهر همدان باشــد شده 

است.
وى بــا بيان اينكــه يكى 
در  خــوب  اقدامــات  از 
چند ســال اخير در حفظ 
فضاى ســبز و طبيعى شــهر همــدان، طرح 
محور فرهنگى تاريخى است، گفت: اگر اين 
طرح به داد باغات و زيســت بوم هاى طبيعى 
شــهر نرســيده بود در دامنه غرب و جنوب 
غربــى همدان بســيارى از باغات تخريب و 
سوداگران مسكن آن را تبديل به يك سرى از 

ساخت و سازهاى نامناسب مى كردند.
ايــزدى در خصوص رودخانه هاى شــهرى 

همدان نيز ابراز تأسف كرد و افزود: 
در همدان رودخانه ها كاركرد اصلى 
خود را از دســت دادند و بيشتر به 
محلــى براى تجمع زباله و فاضالب 
شهرى تبديل شــده اند به طورى كه 
در حال حاضر رودخانه الوسجرد كه 
از دامنه هــاى دره مرادبيگ آغاز و از 
اين  مى شــود  خارج  هگمتانه  پايين 
ظرفيت را دارد كه تأمين كننده فضاى 
سبز همدان به لحاظ شهرى باشد، اما 
متأسفانه به دليل فاضالب هاى شهرى 
روى آن پوشيده شده است در حالى 
كه همدان با الگو قرار دادن بسيارى 
از شهرهاى كشــور مانند اصفهان و 
اردبيل كه رودخانه هاى شهرى خود 
رودخانه  مى توانست  كردند  زنده  را 
الوســجرد دره مراد بيــگ را نجات 
دهد. خوشــبختانه در اين راستا در 
كشور 17 شهر احيا رودخانه را انجام داده ايم 
كه همدان هم مى توانست يكى از آنها باشد.

وى با انتقاد از اينكه شــبكه سبز شهرى در 
طرح هــا و تصميم گيرى هــاى كالنشــهرى 
همدان نقشى ندارد، بيان كرد: متاسفانه نه تنها 
باغات محدوده شهرى همدان دچار مشكل 
و بلعيدگى فيزيكى در رشــد شهر شده اند، 
بلكه باغات داخل شــهر همدان نيز وضعيت 
خوبــى دارند به عنوان مثــال باغ رضوى و 
بسيارى از باغات تاريخى اين شهر وضعيتى 
تأســف بار دارند كه قابليت استفاده عمومى 
نــدارد و جريان هاى زمين خوار و ســوداگر 
ساخت و سازهاى  شــدن  حمله ور  با  مسكن 
شهرى آنها را هم تحت تأثير قرار داده اند كه 
سبب شده در حال حاضر شبكه سبز شهرى 
در طرح هاى شــهرى همدان وجود نداشته 

باشد.
اين اســتاد دانشــگاه با بيان اينكــه راه حل 
مشــكالت ايجاد شــده براى فضاى ســبز 
شهرى همدان تشكيل ســتادهاى مشترك با 
دســتگاه هاى اجرايى مختلف شهرى است، 
گفت: در حال حاضر ســتاد بازآفرينى شهرى 
در شــهر هاى مختلف كشور فعال هستند كه 
در همدان مى توان براى حفاظت از آنچه باقى 
است زيست بوم ها را يكى از اولويت هاى مهم 

در اين ستاد تعريف كرد.
ايزدى در خصوص ورود شوراى ششم به احيا 
و حفظ باغات و فضاى سبز شهرى همدان نيز 
افزود: مسير توسعه شهر همدان به جاى شعار 
و شــعارزدگى بايد مشاركت حدأكثرى مردم 
جلو برود بر همين اساس انتخابات دور ششم 
شــوراى شهر همدان فرصت خوبى است كه 
تأمل در زيســت بوم ها يكى از مطالبات مردم 
در انتخاب افرادى باشــد كه آنها را در تحقق 

اين خواسته و نياز همراهى كنند.

 يك پژوهشــگر منابــع آب با تشــريح پديده 
خشكسالى انســان نهاد معتقد است در حال حاضر 
كشور ما در مرحله حاد بحران آبى قرار دارد و عالوه 
بر از دست رفتن تاالب ها، سطح آب هاى زيرزمينى 
نيز در ساليان اخير به  دليل اضافه برداشت ها تغييرات 

كاهشى شديدى يافته است.
داود مشــيرپناهى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
اينكه برقرارى شرايط طبيعى در تاالب ها نشان دهنده 
وضعيت حوضه آبريز باالدست آنها است، بيان كرد: 
تاالب ها در زندگى انســان  داراى نقش هاى مهمى 
هســتند. از جمله آنها مى توان بــه كمك به حفظ 
تنوع زيســتى و به معيشت جوامع محلى اشاره كرد. 
مشــاركت در شرايط اقليم محلى و حتى تأمين نياز 
آبى گياهان اطراف، در مهار سيالب ها و ذخيره سازى 
آب حاصــل از آن و در حفــظ شــرايط  آب هاى 
زيرزمينى و سطحى از ديگر نقش هاى تاالب هاست.

طبيعت و تاالب ها توانايى خود براى ســازگارى با 
كم آبى را از دست داده اند.

وى در ادامه با اشــاره به اثرات ســوء تغيير اقليم، 
خشكســالى و فعاليت هاى انســانى روى تاالب ها 
گفت: خشكسالى هاى هواشناسى سبب مى شود آبى 

كه از طريق بارش ها به  عنوان اصلى ترين منبع تأمين 
آب در اختيار تاالب ها قــرار مى گيرد، كاهش يابد. 
در چنين شرايطى اگر سيستمى طبيعى مانند حوضه 
آبريز تاالب دستخوش تغييرات انسانى نشده باشد، 
تاالب به طور ذاتى خود را با شرايط كم آبى سازگار 
مى كند، اما اگر دخالت هاى انســانى در حوضه هاى 
آبريــز تاالب ها زياد باشــد، طبيعــت و تاالب اين 
توانايى خود را از دست مى دهد و اين مشكلى است 
كه امروزه در كشــور ما و حتى مناطق ديگر دنيا به 

وجود آمده است.
 پرداخت نكردن حق آبه محيط زيست 
در بلندمدت آثار خطرناكى را به  دنبال دارد

مشــيرپناهى با تأكيد بر اهميــت پرداخت حق آبه 
تاالب هــا چــه در دوران خشكســالى و چــه در 
دوران ترســالى بيان كرد: پرداخــت نكردن حق آبه 
محيط زيست در بلندمدت آثار خطرناكى را به  دنبال 
دارد كــه ما امــروزه در ايران نيز با آثــار آن مواجه 
هستيم. بر اين اساس مى توان گفت كه تمامى منافع 
تاالب ها در حال از دســت رفتن اســت و به  جاى 
آن با آسيب هايى مانند بروز طوفان هاى غبار و حتى 
طوفان هاى نمك و مهاجرت ساكنان اطراف تاالب ها 

به مناطق ديگر مواجه شده ايم.
شرايط  اساس  بر  را  توسعه  برنامه هاى   

اقليمى ايران تدوين كنيم
اين  محقق مسائل منابع آب در ادامه گفت: در چنين 
وضعيتى ما بايد شــرايط اقليمى كشور را بپذيريم و 
برنامه هاى توسعه را بر اســاس اين شرايط تدوين 
كنيم. مــا بايد بپذيريم كه در ايــران ميزان آب هاى 
در دســترس و تجديدپذير محدود است و برداشت 
بى رويه از منابع آب مانند منابع آب زيرزمينى تبعات 
زيادى خواهد داشــت. در واقع ما بايد به اندازه اى 
كه طبيعت به مــا اجازه داده اســت براى صنعت، 
كشاورزى و محيط زيســت برنامه ريزى برداشت از 
منابع آبى را تعريف كنيم و به نقطه تعادلى بين حفظ 

محيط زيست، منابع آبى و فرآيند توسعه برسيم.
 در مرحله حاد بحران آبى قرار داريم

وى با بيان اينكه در حال حاضر كشــور ما در مرحله 
حاد بحران آبى قرار دارد و عالوه بر از دست رفتن 
تاالب ها، سطح آب هاى زيرزمينى نيز در ساليان اخير 
به  دليل اضافه برداشت ها تغييرات كاهشى شديدى 
كرده اســت، بيان كرد: نكته مهم اين اســت كه در 
چنين شرايطى بايد به طرح هاى تغذيه اى منابع آب 

زيرزمينى به ويژه در دوران ترسالى اهميت بيشترى 
داده شود.

 كاهش ذخيره آب در آبخوان ها هم
 در خشكسالى ها و هم در ترسالى ها

به گفته مشــيرپناهى براســاس تحقيقات انجام شده 
از ســال 1980 تا 2018 به جز 4 ســال، چه در دوران 
ترسالى و چه در دوران خشكسالى ما در ايران همواره 
با كاهش ذخيره آب در آبخوان ها مواجه بوده ايم، البته 
در سال هايى كه خشكسالى شديدتر بود كاهش ذخاير 
هم شدت يافته است، ولى به  طور كلى در ترسالى ها هم 
منابع آب زيرزمينى شرايط خوبى نداشته اند. اين مسأله 
نشان دهنده بهره بردارى ناپايدار از منابع آبى كشور است.
اين پژوهشــگر مديريت منابع آب با اشاره به اينكه 
منفى بودن تراز سطح آب سفره هاى زيرزمينى فارغ 
از شرايط اقليمى نشان دهنده اثرات سوء فعاليت هاى 

انسانى در حوزه محيط زيست است، بيان كرد: در 30 
سال اخير توليد محصوالت كشاورزى داراى رشدى 
بيش از 250 درصد بوده است حتى در سال هايى كه 
كشور با خشكسالى هاى شديدى مواجه بوده است 
توليدات كشاورزى بيشتر از زمان ترسالى هاى پيش 

از آن گزارش شده است.
مشــيرپناهى در پايــان بــا تأكيد بر اينكه مســائل 
مرتبط با حوزه آب چند بخشــى و به طور مستقيم 
بر موضوعات اجتماعى و اقتصادى اثرگذار اســت، 
گفت: ما در مرحله اول بايد شرايط اقليمى و وجود 
شــرايط حاد در منابع آبى را در كشــور  بپذيريم و 
برنامه هاى توســعه را با توجه به ســازگارى با اين 
شــرايط تنظيم كنيم. در مرحله بعد نيز نياز است كه 
همه مردم و مسئوالن با عزمى ملى براى نجات منابع 

آبى با يكديگر همكارى كنند.

خأل شبكه سبز شهرى در تصميم گيرى هاى كالن

رودخانه هاى شهرى همدان 
قابليت احيا و بازآفرينى دارد

هشدار نسبت به وقوع «مرحله حاد بحران آبى» در كشور

بروز خشكسالى «انسان نهاد»
توسعه شهرها نبايد به تخريب 

محيط زيست منجر شود
 بنابر گفته نماينده ولى فقيه و امام جمعه همدان ايجاد توسعه 
اقتصادى و توسعه شهرى در همدان نبايد به محيط زيست آسيب 
وارد كند و نتيجه اش طورى شــود كه ما هم پس از گذشت 20 
سال دچار پشيمانى شويم و بنابراين نيازمند برنامه اى دقيق براى 

20 سال آينده همدان هستيم.
حجت االســالم والمسلمين شعبانى با اشــاره به كالنشهر شدن 
همدان، گفت: متاسفانه شهرهايى كه به كالنشهر تبديل مى شوند 
پس از گذشت چند سال با مشكالت بسيارى از نظر محيط زيستى 
مواجه مى شــوند. وى افزود: ايجاد توســعه اقتصادى و توسعه 
شــهرى در همدان نبايد به محيط زيست آسيب وارد كند و نتيجه 
اش طورى شــود كه ما هم بعد از گذشــت بيســت سال دچار 
پشيمانى شــويم و لذا نيازمند برنامه اى دقيق براى 20 سال آينده 
همدان هســتيم. امام جمعه همدان با بيان اينكه كالنشــهر شدن 
همدان فرصت مناسبى براى مســئوالن و استان است، بيان كرد: 
در كنار توســعه هايى كه در اين مناطق به وجود مى آيد غفلت از 

مباحث مربوط به محيط زيست جبران ناپذير خواهد بود.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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با شما جشنواره

اگر من رئيس جمهور شوم...
 وقتى از من خواسته شد متنى درباره  اينكه اگر رئيس جمهور شوم 
بنويســم حتى با وجود اينكه درصد رئيس جمهور شدن من، فقط در 
نوشته هاى اين برگه كمى پررنگ مى شود كه  شايد در واقعيت  صفر 
درصد هم وجود نخواهد داشــت ولى چند روزى در ذهنم هياهويى 
جريان داشــت كه به راســتى من براى رئيس جمهور شدن بايد چه 

شايستگى داشته باشم؟! 
هردم ايده ها و افكارى در ســرم جوانه مى زد. من نوجوان 17 ســاله 
كه هرچند تا به امروز به طور جدى در پســتى و بلندى هاى زندگى و 
مشكالت دنياى پر فراز و نشيب بزرگترها قرار نگرفته ام؛ ولى مى دانم 

و مى فهمم خيلى حرف ها را، خيلى دردها را!..
 راستش را بخواهى خيلى وقت ها كه به بيرون مى روم حس خجالت 
دست از سرم بر نمى دارد، شرم سازى از روى ناتوانى نه از پس مرتكب 
شــدن به كار گناهى، بلكه از روى ناتوانى به اين  خاطر كه در توانم 
نيســت كارى براى مردم جامعه ام انجام دهم و روزى بتوانم با خيالى 
آسوده در شهر قدم بزنم و چهره خندان و رضايت مندى يكايك  آنها را 
ببينم در پس اين موضوع سؤالى در ذهنم مطرح شد اگر من نمى توانم 
پس آن كسى كه توانايى انجام آن را دارد كجاست و چه مى كند؟؟!! 

كاش توانمند بودم براى آن پيرمرد ضعيف و قدخميده كه شب و روز 
برايــش معنايى ندارد؛ تمام روزش را به دنبال نســخه اى براى تأمين 
حدأقل ترين مخارج زندگى خود  شب مى كند كه فقط بتواند سرپناه و 

غذايى براى خود و خانواده اش فراهم كند.
همان ديدن امثال او  براى آغاز راه  كافى بود تا براى ادامه دادن شوقى 
در وجودم باقى نماند و سيلى روزگار تيرى باشد براى قلب كوچكم.
 كمــى جلوتر رفتــم و چرخيدم اما چه چيزهايى كــه در خيالم هم 
نمى گنجيــد از جمله آن كودكى كه با حيــرت كودكانه اش به مادرى 
كه دست در دست فرزندش مشغول خريد براى فرزندش بود، اصرار 
مى كــرد تا چيزى از او بخرد و اما پس از اين همه تالش گوشــه اى 
نشســت  و به همه آدم هاى خندان و خوشــبختى كــه از كنارش رد 
مى شدند و مى خنديدند، غبطه مى خورد. هر قدم كه برمى داشتم بغضى 
درگلويم ســنگين تر مى شد  طاقت ادامه مســير را نداشتم و پس از 
گذشــت مدت كوتاهى به خانه بازگشتم و تصميم گرفتم تا مدت ها 
رنگ بيرون را هم نبينم. در همان مدت كوتاه با چشمانى باز همه مردم 
را رصد كردم همه و همه آنها در نظرم يك دوست يا يك آشنا و حتى 
عضوى از خانواده ام به نظرم آمدند، در واقع فكر مى كردم غريبه اى در 
ميــان هيچ يك از ما وجود ندارد و بــه قول قديمى ها درد يكى از ما 

درد ديگرى است.
 تمام اين وقايع تلنگرى شــد  برايم كه اگر روزى من  رئيس جمهور 
شوم نمى گذارم ديگر هيچ كودكى به سطل زباله هاى سطح شهر سرك 
بكشــد و يا هيچ پــدر و مادرى ردى از عرق شــرمندگى را بر روى 
پيشــانى اش احساس كند به اميد روزى كه نسل هاى  جوانى همچون 

من  در آينده گره گشاى تمامى مردم ايرانم باشند.
* آيناز خداويسى - دانش آموز 17 ساله 
دبيرستان حج فروش همدان

انتقاد شديد كانديداى اسكار از اسالم هراسى 
در هاليوود

 ريــز احمــد، بازيگــر 
پاكســتانى تبار نامزد اسكار، 
خواســتار راه انــدازى پايان 
اشتباه  كليشــه هاى  به  دادن 
درباره تصوير مســلمانان در 

فيلم هاى هاليوودى شد.
احمد كه امســال بــا «آواى 
متــال» نخســتين بازيگــر 
مسلمان نامزد اسكار بهترين 
بازيگــر مرد لقــب گرفت، 
ســخنرانى  يك  انتشــار  با 

احساسى و تأثيرگذار در صفحه رسمى خود در شبكه هاى اجتماعى و 
يوتيوب گفت: «من خودم تجربه بازجويى هاى وحشيانه در فرودگاه 
داشته ام و به نظرم مشكل اسالم هراسى را ديگر نمى توان ناديده گرفت. 
اين ماجرا بوى خون مى دهد و انگشت شــمار بازيگران و چهره هاى 

مسلمان نمى توانند آن را حل كنند.»
وى معتقد اســت: نقش هايى كه برخى بازيگران مسلمان به ويژه در 
سينماى آمريكا و فيلم هاى هاليوودى ايفا كرده اند، يا چنان ناچيزند كه 
مى توان ناديده شان گرفت يا اينكه كليشه اى، مسموم و دوبعدى  هستند. 
احمــد فيلم هاى بزرگ هاليوودى از جملــه «تك تيرانداز آمريكايى»، 
«قفســه درد» و «آرگو» را «آشــكارا نژادپرست» دانست و افزود: «اين 
فيلم ها شخصيت هاى مســلمان را غيرانسان و اهريمن نشان مى دهند 
كه تا وقتى مرتكب يا قربانى خشــونت هستند، نمى توان با آنها ابراز 

همدردى كرد.»
بــه گفته ريزاحمد، اين نوع نگاه ســينماى جهان بــه ويژه آمريكا به 
مســلمانان به هيچ اقليت ديگر رخ نداده اســت و حتى فيلمى چون 
«پلنگ ســياه» كه نقطــه عطف حضور ســياهان در نقش هاى اصلى 
فيلم هاى ابرقهرمانى است، در صحنه آغازين از چند شخصيت مسلمان 

به عنوان تروريست هاى آدم ربا استفاده كرده است.
سخنان بازيگر مسلمان سينماى جهان همزمان با انتشار گزارش «نقشه 
ســاخت براى حضور مسلمانان» ايراد شــده است. در اين گزارش با 
عنوان فرعى «پيشنهادهايى براى حرفه اى هاى سينما» يافته هاى مطالعه 
200 فيلم آمريكايى، انگليسى و استراليايى آمده و نشان مى دهد كمتر 

از 2 درصد شخصيت هاى آنها مسلمانان داراى ديالوگ هستند

شركت فرهادى با «قهرمان» در كن
فرانسوى  كمپانى   
«ممنتو» خالصه اى از 
داستان فيلم «قهرمان» 
ســاخته  جديدترين 
اصغــر فرهــادى را 
منتشر كرد. «قهرمان» 
ســاخته  نهميــن 
فرهادى است و امير 
محســن  جديــدى، 
فرشــته  تنابنــده، 
احسان  صدرعرفايى، 
گودرزى و ســارينا فرهادى به همراه جمعــى ديگر از بازيگران كه 
اغلب از چهره هاى جديد هســتند در آن ايفــاى نقش كرده اند. اين 

فيلم براى نخستين بار در جشنواره كن امسال به نمايش در مى آيد.
فيلم «قهرمان» با مدت زمان 2 ساعت و 7 دقيقه، درباره شخصيتى به 
نام رحيم اســت كه به دليل ناتوانى در پرداخت بدهى اش در زندان 
بسر مى برد  اما در 2 روز مرخصى در تالش است، شاكى خود را با 
پرداخت بخشــى از بدهى متقاعد به پس گرفتن شكايت خود كند، 

اما اتفاقات آنگونه كه برنامه ريزى شده پيش نمى رود.
مجله ســينماى ايتاليا (Cinematografo) نيز خالصه داستانى 
درباره «قهرمان» منتشــر كرده و در بخشى از شماره جديد خود كه 
به فيلم هاى مهم جشــنواره كن پرداخته، آورده است: «قهرمان، فيلم 
جديد اصفر فرهادى كارگردان ايرانى برنده 2 جايزه اســكار است. 
داستان اين فيلم درباره مردى است كه به دليل بدهى در زندان است 
اما وقتى آزاد مى شــود، متوجه مى شود نامزدش يك كيف پر از پول 
پيــدا كرده، اما تصميم مى گيرد از اين پول اســتفاده نكند. زمانى كه 
خبر اين اقدام انسان دوستانه او در شهر مى پيچد، به چهره اى شناخته 
شــده تبديل مى شود  و اهالى شــهر براى كمك به او دست به كار 

مى شوند و ...»
اســتوديو آمازون حق پخش فيلم «قهرمــان» را در آمريكا در اختيار 
دارد و كمپانــى فرانســوى ممنتو پيكچــرز، تهيه كنندگى و فروش 
بين المللــى فيلم «قهرمان» را بر عهده دارد و اين فيلم را در فرانســه 
نيــز اكران خواهد كرد. همچنين كمپانــى «الكى رد» نيز فيلم جديد 

فرهادى را در ايتاليا اكران مى كند. 
فيلم «قهرمان» به عنوان يكى از 24 فيلم بخش رقابتى اصلى هفتاد و 
چهارمين جشنواره فيلم كن با آثارى از كارگردانان سرشناسى چون 
«وس اندرســون»، «نانى مورتى»، «شين بيكر»، «فرانسوا اوزون»، «پل 
ورهوفن» و «شــان پن» براى كسب نخل طالى بهترين فيلم رقابت 

مى كند.
هفتاد و چهارمين دوره جشنواره كن نيز از 6 تا 17 جوالى (15 تا 26

تير) و با حضور «اســپايك لى» كارگردان آمريكايى به عنوان رئيس 
هيأت داوران بخش رقابتى به صورت حضورى برگزار مى شود.

حضور هنرمندان همدانى در دوساالنه نقاشى ايران
 نهمين دوساالنه نقاشى ايران با حضور 19 هنرمند همدانى برگزار مى شود. دبيرخانه 
اين دوساالنه اعالم كرد كه  4 هزار و411 اثر از  هزارو904 هنرمند به بخش «سراسرنما» 
اين رويداد ارســال شــده است. به گزارش ايســنا، نهمين دوره اين رويداد در 3 بخش 

«سراسرنما»، «گفتگو» و «كيوريتوريال» برگزار  مى شود.
811 نفر از اين شــركت كنندگان داراى مدارك كارشناســى هســتند كه باالترين حجم 
ارسال كنندگان آثار را تشكيل دادند و به ترتيب 765 شركت كننده داراى مدرك كارشناسى 
ارشــد، 184 نفر با مدرك ديپلم، 90 نفر با مدرك فوق ديپلم و 54 نفر با مدرك دكترى، 
آثار خود را به نهمين دوساالنه ملى نقاشى ايران ارسال كردند. استان تهران با  هزار و13 
شــركت كننده همچون سال هاى گذشته بيشترين تعداد حضور در اين رويداد را به خود 

اختصاص داده است.
آثار بخش سراسرنما كه از طريق فراخوان دريافت شد، با هدف اعتالى رسانه نقاشى به 
طور خاص و هنرهاى تجســمى به طور عام در كنار ايجاد بسترى جهت نمايش بخشى 
از صحنه هنر ايران در حوزه هنرهاى تجسمى براى زمينه سازى رشد و بالندگى هنرمندان 
ايران و همچنين رشــد فرهنگ بصرى مخاطبان در ســطوح مختلف جامعه و گسترش 

ظرفيت بيان هنرى برگزار مى شود.
انتخاب آثار جهت شــركت در بخش سراسرنماى دوساالنه در 2 مرحله انجام مى شود و 
مرحله انتخاب نهايى هنرمندان، پس از مرحله داورى، از ســوى دبيرخانه  اطالع رسانى 
مى شــود. پذيرش اثر در اين مرحله به معناى راهيابى اثر به نمايشگاه بخش سراسرنماى 

دوساالنه نيست.

آثار رسيده به دبيرخانه اين دوره از دوساالنه در اختيار هيات انتخاب قرار مى گيرد و آنها 
تا امروز به صورت فردى آثار را انتخاب كرده و در روزهاى 25 و 26 خرداد به صورت 
حضورى و با رأى جمعى آثار را براى حضور در اين رويداد در محل مؤسســه توســعه 

هنرهاى تجسمى معاصر انتخاب مى كنند.
انجمــن هنرمندان نقاش ايران با حمايت اداره كل هنرهاى تجســمى وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى و با همكارى مؤسسه توسعه هنرهاى تجسمى معاصر بخش «سراسرنما» 
نهمين دوساالنه ملى نقاشى ايران را در شهريورماه 1400 به مدت يك ماه برگزار مى كند.

اعضاى هيأت انتخاب اين دوره از دوســاالنه نقاشــى عبارتند از: فرح اصولى، عليرضا 
آدم بكان، فريدون اميدى، بهزاد حاتم، داريوش حسينى، رزيتا شرف جهان و على نصير. فرهنگفرهنگ

 farhang@hamedanpayam.com

  ســال هاى قبل، وقتى شــِب انتخابات 
مى شــد، كانديداهاى محترم شــوراى شهر 
همدان، كمى به خودشــان زحمت مى دادند 
و از فرهنگ و هنر هــم حرف مى زدند. آن 
وقت ها، آقا يــا خانم كانديدا بــراى اينكه 
دل نويســنده و شــاعر و بازيگر و نقاش و 
روشنفكر را هم به دست بياورد، به جمع شان 
مى رفت يا از مشــكالت آنها حرف مى زد. 
ميراث و گردشگرى هم موضوعات ديگرى 
بودنــد كه آقا يا خانم كانديدا مى توانســت 
از آنهــا كمك بگيرد و خــودش را به روز، 
دغدغه مند، اهل فرهنگ و روشــنفكر نشان 
بدهد. اين رونــد از اوايل دهه 80 تا همين 
امــروز، روز به روز كمتر شــد. نــه آنكه 
آنهايى كه مى خواســتند وارد شورا شوند، از 
شعارگرايى توبه كرده بودند، بلكه برعكس، 
حاال حرف زدن از فرهنگ و هنر برايشــان 

نان و آبى نداشت!
حاال بعد بيست و خرده اى سال از نخستين 
انتخابات شــوراهاى شــهر و روستا، حرف 
زدن از هنر و دغدغه هنرمندان را داشــتن، 
به حداقل خودش رســيده اســت. دوستان 

محترمى كه امسال مى خواهند وارد شوراى 
همــدان شــوند، نــه عالقه اى دارنــد و نه 
تبحرى كه از ســينما و مشكالتش، تئاتر و 
گرفتارى هايــش، كتاب و زجر انتشــارش 
و نقاشــى و درد نمايــش اش حرفى بزنند. 
در حقيقت ديگر جامعــه هنرمندان همدان، 
براى هيچكس اولويت نيســت. اما برخالف 
تفكر اين آقايان و خانم ها، ريشه همه دردها 
و همه درمان ها همچنــان از فرهنگ و هنر 
مى گذرد. اين حقيقتى اســت كه چه آقايان 
و خانم ها دوست داشته باشند و چه نداشته 

باشند، صادق است.
اين نوشــته البته نه خطاب بــه كانديداها 
اســت كه اين روزها مثــل روزهاى قبل 
مجــال خوانــدن ندارند" كه اگر داشــتند 
وضعمان چنيــن نبود" و نه براى هنرمندان 
كه با مشكالت فراوان يا كار مى كنند يا يك 
گوشــه مى نشــينند و غصه مى خورند و يا 
بساطشان را جمع مى كنند و مهاجر پايتخت 
مى شوند. اين نوشته و در ادامه آن، سؤاالتى 
كوتاه اما مهم و جان دار، براى آنهايى نوشته 
شده كه قصد انتخاب دارند و در پى يافتن 

اصلح هستند. 
پيش از خواندن اين چند ســؤال اما يادمان 
نرود كــه اهل سياســت، آدم هايــش را با 
سياست ورزى مى شناسد و اهل اقتصاد با تز 
و برنامه و عدد. اهل هنر و فرهنگ اما آدم ها 
را با كتابى كه مى خوانند، فيلمى كه مى بينند، 
شعرى كه دوســت دارند و ايده اى كه براى 
جــان دادن به فرهنگ و هنــر دارند خواهد 
شناخت. شــعار دادن و گفتن اينكه فرهنگ 
مهم اســت و بايد به آن توجه كرد و همدان 
شهر اديبان است و قس على هذا، ساده ترين 
كار اســت. حقيقــت امــا نه با شــعارهاى 
انتخاباتى كه با پاســخ به اين سؤاالت ساده 

مشخص مى شود. 
اول: مشــكل اصلــى هنــر همــدان را چه 
مى دانيــد؟ به اين ســوال فكــر كرده ايد كه 
چطور مى شود وضعيت فرهنگى شهر را با 
تكيه بر حمايت از اهل هنر بهبود ببخشيد؟

دوم: آخرين بار كه بــا گروهى از هنرمندان 
صحبت كرديد چه بود و چه شــنيديد و چه 
پاســخ داديد؟ مى دانيد مشكل شــان در اين 

روزهاى كرونايى چيست؟

ســوم: نظرتان دربــاره ســينماى همدان و 
آثارى كه توليد مى كند چيســت؟ خبر داريد 
بچه هاى فيلمساز همدان االن چه روزگارى 

مى گذرانند؟
چهارم: با كــدام يك از بزرگان ادب همدان 
نشسته ايد و به حرفهاى شان گوش داده ايد؟ 
آيــا مى دانيد مشــكالت اهل قلم چيســت 
و چطــور مى شــود كمك كرد تا قلمشــان 
پرجان تر شــود؟ آخرين كتاب كه خوانديد 
چــه بود و آثار كدام نويســنده را دوســت 

داريد؟ از مشكالت نشر خبر داريد؟
پنجم: براى شناساندن انديشه مفاخر همدانى 
به جوانان و مردم چــه فكر مى كنيد؟ اصًال 
كدام يك از اين مفاخر را مى شناســيد و دو 

خط از آثارشان را خوانده ايد؟
ششــم: مى دانيد در ســال هاى گذشته چند 
كنســرت در همــدان برگزار شــده و چند 
كنسرت برگزار نشده است؟ اصوال ًموسيقى 
گوش مى دهيد؟ ســاز مى شناسيد؟ كنسرت 
رفته ايــد؟ مى دانيــد چند نفــر در همدان 
موسيقى همه زندگيشــان است و از آن نان 

مى خورند و كرونا نابودشان كرده است؟

مجموعــه  از  نشســت  چهاردهميــن   
عنوان  با  بوعلى سينا  درباره   درس گفتارهايى 
«ابن سينا و فلســفه ورزى در جامعه   فلسفى 
ايران» با ســخنرانى داوود حســينى، عضو 
هيأت علمى گروه فلســفه دانشــگاه تربيت 

مدرس برگزار شد.
حســينى ســخنانش را اينچنين آغاز كرد و 
گفت: «ما در فلسفه ورزى ها در دوره معاصر 
يك اشــتباه تاريخى داشــته ايم كه ناظر به 
خواندن تاريخ فلســفه خودمان اســت. چه 
چيزى باعث شده كه ما اين اشتباه را مرتكب 
شــويم؟ درباره نحوه تاريخ خوانى متفكران 
فلسفى در دوره معاصر منظور همان كتاب ها 
و مقاالتى است كه در دهه هاى اخير از سوى 
انتشارات فارسى زبان منتشر شده است. يك 
جريان تاريخ فلسفى يا تاريخ فلسفه خوانى 
در روزگار كنونى مطرح شــده است و ما در 
حال حاضــر با فلسفه ســازى ديگرى كه در 
مغرب زمين اســت كارى نداريم. در جامعه 
فلســفى ما كسانى هســتند كه خودشان را 
منسوب به آن جريان تاريخ بازسازى فلسفه 
دوره اســالمى مى دانند كه در غرب شــكل 
گرفته است اما اين اشتباه تاريخ خوانى به آنها 

هم مربوط نمى شود.»
وى افزود: «كتاب ها و مقاالتى منتشر شده كه 
نشان مى دهد شيوه هاى آموزشى و پژوهشى 
در ســنت فلســفه خودمان چه در حوزه و 
چه در دانشــگاه شــكل گرفته و يك سبك 
تاريخ خوانى در عمده اين مطالب وجود دارد 
كه در اين سبك چه وقتى كه در حال تدريس 
تاريخ هستند و چه در حال  ارائه نظريه هاى 

فيلسوفان خود و چه در حال نقد فيلسوفان 
خودمــان در ســطح آمــوزش و پژوهش 
هستند يك ســبكى بر اين كار حاكم است 
كه ما بهترين نظرات فلســفى را در فلســفه 
مالصدرا پيدا مى كنيم و باقى صاحب نظران 
فلســفه نيز در اين تاريخ خوانى هاى متداول 
هستند. همچنين 2چهره شاخص ديگر نظير 
سهروردى و ابن ســينا وجود دارد كه بايد با 
نظرات آنها نيز بيشتر آشنا شويم. اين نظريه 
مطرح است كه همه آنهايى كه پيش از دوره 
صدرا و يا معاصر وى بوده اند راه هاى خطايى 
را در فلســفه ورزى رفته اند و در نظريه دادن 
اشــتباه كردند و آن نظر درست را مالصدرا 

ارائه كرده است.»
 چرا بايد نظريه هاى ابن ســينا را 

بخوانيم؟
عضو هيأت علمى گروه فلســفه دانشــگاه 
تربيت مدرس گفت: «پرسشى مطرح مى شود 

كه اگر ما فكر كنيم 
كه نظر درســت را 
صــدرا ارائــه كرده 
ابن ســينا  بايد  چرا 
و  ســهروردى  و 
بخوانيم  را  ميرداماد 
چرا  آن  از  پــس  و 
و  بهمنيــار  بايــد 
فارابى را بخوانيم و 
افرادى  باقى  ديدگاه 
كــه قــرار اســت 
نظرهاى خطا داشته 
باشند. چرا بايد اين 
نظريه هــا را بخوانيم به دليــل اينكه بفهميم 
راه خطا كجاســت؟ وقتى بحــث  بر نظريه 
حركت جوهرى است استدالل هاى روشنى 
وجود دارد كــه حركت در مقوله جوهر رخ 
مى دهد و چرا ابن سينا با اين مقوله مخالفت 
كرده است. بايد نظر ابن ســينا را بخوانيم تا 
بدانيم كه ابن ســينا كجا اشــتباه كرده است؟ 
كاركرد نخست اين اســت كه ما گذشتگان 
را پايين دست تلقى مى كنيم اما كاركرد ديگر 
همدالنه تر است و ما بايد ببينيم رگه هايى از 
ايده هاى درست را در گذشتگان مى توانيم پيدا 
كنيم. اگرچه نظر درســت را در كالم صدرا 
مى بينيم كه عقل و عاقل و معقول با هم متحد 
هستند، اما مى توانيم يك نزديك شدن هايى به 

نظريه درست را در گذشتگان مى بينيم.»
داوود حســينى  در ادامه درباره پاســخ به 
سؤال «چرا ابن سينا را مى خوانيم؟» گفت: «به 
دليل اينكه يك جاهايى ابن سينا حرف هايى 

را دربــاره اتحاد عاقل و معقــول زده كه به 
تز صدرا نزديك شــده اســت. ابن سينا در 
جاهايــى صحبت هايى كرده كه بين علت و 
معلول يك رابطه اتحادى برقرار است. وقتى 
علت قرار است عاقل باشد و معلول، معقول 
باشــد يك نحو اتحادى بين علت و معلول 
هست، گويا ابن سينا به اتحاد عاقل و معقول 
نزديك مى شود. وقتى رابطه علت و معلولى 
باهم دارند يعنى ابن سينا نزديك مى شود به 
آن نظــر كه در همه جا اتحاد عاقل و معقول 
هســت. ما ابن سينا را همدالنه تر مى خوانيم، 
زيرا او انسان زيركى بوده و باعث شده يك 
چيزهايى را بفهميم. ولــو اينكه به اندازه تز 
مالصدرا حرفى كه در اتحاد عاقل و معقول 
زده قابل قبول نيســت، اما همچنان ايده هاى 
ايجابــى خوبــى در گذشــتگان مى بينيم و 
رگه هايى از انديشه هاى درستى كه ما اوج آن 

را در صدرا مى بينيم.»
مالصدرا مى گويد ابن سينا همان راهى را رفته 

كه من رفته ام.
وى افزود: «صــدرا مى گويد تمايز واجب و 
ممكن را در تاريخ دو گونه درست كرده اند 
و مى گويد ابن سينا نيز با من هم نظر است و 
اين را در كتاب مبدا و معاد مى توانيد ببينيد. 
صدرا چند مدل حرف در فهم تمايز وجود و 
ماهيت را درباره ممكن گفته كه اينها مشكل 
داشته است و مى گويد من فهم تميزترى ارائه 
مى دهم و فهمى كه من ارائه مى دهم درست 
است و در جاهاى مختلف عبارت ابن سينا را 
مى آورد و بر اين باور است كه ابن سينا همان 

را گفته كه من بيان كرده ام.»

چرا در برنامه كانديداها نشانه اى از فرهنگ نيست؟

حوزه بدون نان و رأى!

در چهاردهمين نشست از مجموعه درس گفتارهايى درباره  بوعلى سينا مطرح شد

چرا بايد ابن سينا بخوانيم؟

جشن خانه سينما امسال برگزار مى شود؟
 رئيس انجمن عالى هنرها و فنون ســينمايى ايران معتقد است كه 
پيچيده شدن شرايط اكران، متفاوت بودن شكل عرضه نمايش فيلم ها 
و انجام نشدن داورى فيلم ها در 2 سال گذشته از جمله مسائلى است 
كه برگزارى جشــن خانه ســينما را در ســال 1400 با اما و اگرهايى 

روبه رو مى كند.
رامين حيدرى فاروقى در  گفت وگويى با ايســنا، درباره چگونگى 
برگزارى جشن خانه سينما كه سال قبل هم به خاطر ادامه دار بودن 
پاندمى برپا نشــد، گفت: «جشن خانه سينما در روز ملى سينما براى 
ســينماگران ايران بيش از يك رويداد براى ارزيابى كيفى، هنرى و 
فنى ســينماى ايران است؛ اين جشن و آن روز، يادآور يك داستان 
پرماجراســت از شــخصيت ها و همراهى ها و همدلى هاى آدم هايى 
كه براى داشــتن و ماندن و رشد سينماى هوشيار در ايران كوشش 
مســتمر كرده اند. برگزارى جشــن، براى آكادمى خانه ســينما، كه 
انجمنى فرهنگى - آموزشــى اســت و هدف آن ارزيابى اثربخشى 
رفتار ســينماى ايران از ايده تا اجراست، اصول و قواعدى دارد كه 
بايد علمى، منطقى و پيشــنهاددهنده و عملى باشــند؛ انجمن عالى 
هنرها و فنون ســينمايى ايران محــل فكر كردن و مراجعه خالق به 
مستنداتى  اســت كه مى توانند بگويند چه كرده ايم و چه مى كنيم و 

طراحى ما براى بعد چيست؟
وى افزود: «در آخرين دوره ما سازوكارى طراحى و اجرا كرده بوديم 
كه اعضاى آكادمى در طول ســال و در ســالن هاى ســينما و همراه 
تماشاگران، آثار را ببينند اما با همه گيرى بيمارى و تعطيلى و وقفه هاى 
غير قابل پيش بينى، اكنون ســؤال اين اســت كــه اگر داورى صورت 
نگيرد، آيا سزاوار اســت و مى شود قيد تشويق كار كسى را زد كه در 
اين ايام در فيلمى مشاركت داشته و درخشيده و شايد به اين زودى ها 

و به آسانى تكرار نشود؟ 
آيا مى شــود در اين اكران نامتوازن از اعضــا  تقاضاى داورى دقيق و 
صحيح و كارشناسانه داشــت؟ آيا مى شود در پلتفرم ها شرايطى براى 
تماشــاى آثار و داورى آنها به شــكل مجازى فراهم آورد؟ آيا جشن 
را مى شود به شــكل نيمه حضورى برگزار كرد؟ مى بينيد كه پرسش ها 
بسيارند و در شــرايط اجتماعى و سياسى خاصى هم هستيم. آكادمى 
خانه ســينما و اعضاى هيأت مديره در حال بررســى داده ها و آمار و 
آمادگى براى نظرســنجى از  صاحبان آثار و داوران آكادمى هستند تا 
گزارش و برنامه پيش رو را بر اســاس تحليــل موقعيت و امكانات و 

اولويت ها تنظيم و در نخستين فرصت آن را اعالم كنند.»
حيدرى فاروقى گفت: «ســينماى ايران، طى سال ها، پيشخواِن نمايِش  
نقاط عطف و بنيان ها و فراز و فرود كيفيت رفتارهايى بوده كه نياز به 
تفسير و ارزيابى و نقد و تصحيح و تشويق داشته اند و انواع فيلم هاى 
ق  ايرانــى بيش از آنچه در حــوزه اقتصادى، صنعتى و قوانيِن مشــوِّ

دراختيارشان بوده عمل كرده اند، توجه جلب كرده اند
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نيش و نـوش

افزايش 5 برابرى مديران زن در دولت تدبير و اميد
  معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: تعداد مديران زن بدون احتساب آمار 

مديران مدارس از 5 درصد ابتداى دولت هم اكنون به 26 درصد رسيده است.
به گزارش ايســنا، معصومه ابتكار بيان كرد: «عدالت جنسيتى» يكى از اولويت هاى اصلى 

دولت تدبير و اميد و از آموزه هاى قرآنى ماست.
وى با اشاره به برخى از آيات قرآنى، افزود: در پيشگاه خداوند برترى تنها در تقواى الهى 

است و هيچ تفاوتى بين جنسيت ها نيست.
ابتكار افزود: عدالت آموزشــى موضوعى است كه در اجراى آن تالش كرده ايم و در حال 
حاضر   33/5 درصد از رتبه هاى علمى مربوط به خانم هاست، تعداد مديران زن از 5 درصد 
ابتداى دولت هم اكنون به 26درصد رســيده اســت و اين آمار بدون احتساب آمار مديران 

مدارس و تنها بر اساس شايستگى هاى زنان اتفاق افتاده است.

معــاون رئيس جمهور در امور زنــان و خانواده بيان كرد: مهارت هــاى زندگى و مهارت 
خوب زيســتن، از محورهاى مشــترك معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهورى و 
آموزش وپرورش اســت؛ انسانيت ماست كه ارزشمند اســت و براى خود، دنيا و آخرت 
اهميت دارد، بنابراين اهميت «انسانيت» بسيار باالست اين مهارت در 12 محور انجام و در 

دانشگاه فرهنگيان براى دانشجويان ارائه شد.
وى افــزود: ارتباط مؤثــر و گفت وگوى مؤثر در خانواده به طور كلى نشــان دهنده انجام 

گفت وگوى بين نسلى است و جلسه امروز نيز يك جلسه بين نسلى است.
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، از انجام گفت وگوى بين نســلى خبر داد و 

گفت: «شبكه شاد» يكى از بزرگ ترين دستاوردهاى دولت تدبير و اميد است.
ابتكار بر تقويت «مهارت هاى اجتماعى» تأكيد كرد و افزود: يكى از مهارت هاى روز دنيا، 
اجماع سازى است. فرهنگ هاى مختلف دنيا بايد با يكديگر كنار بيايند و در خانواده نيز بايد 

تعامل برقرار باشد و براى همين منظور بايد يك تالش ملى انجام گيرد.

وى گفت: كرونا دسترســى به آموزش ها را مختل كرده است اما كشور ما در اين موضوع 
و در دسترســى دختران به آموزش ها و برقرارى عدالت جنسيتى، رتبه خوبى را در دنيا به 

دست آورده است.
بــه گزارش مركــز اطالع رســانى و روابط عمومى وزارت آموزش وپــرورش، معاون 
رئيس جمهور در امور زنان و خانواده با تشــريح شخصيت حضرت خديجه(س) بيان 
كرد: دانايى را ايشــان پيش بردند، تجارت حالل را ايشان پايه گذارى كردند و در همه 
عرصه هاى اجتماعى به خوبى درخشيدند و على رغم سختى هاى فراوان در مسير توسعه 

اسالم تالش كردند.
وى با اشاره به انتخابات پيش رو گفت: فرصت رأى دادن فرصت ارزشمندى است كه در 
اختيار ما قرار گرفته است شهداى بسيارى را نثار انقالب كرديم تا امنيت ما تأمين شود. اين 
حق رأى به سهولت حاصل نشده پس بايد قدردان آن باشيم، زيرا در بسيارى از كشورها 

چنين ظرفيتى وجود ندارد.

دنياى اقتصاد: آزمون و خطا در بازار مسكن
 اين نشون مى ده كه قدرت ريسك پذيرى بااليى داره!!

همشهرى: رشد مثبت و اندك اقتصاد ايران
 رشد اقتصادى همگام با الك پشت پيش مى ره!!

شرق: آخرين تيرهاى تركش مناظره
 مهم اينه كه ببينى تير كى خورد به هدف!!

ابتكار: واقعيت قيمت دالر در روزهاى پايانى دولت 
 روزهاى آخر داره نقاب  از چهره ها برداشته مى شه!!

افكار: كمبود برق جدى است 
 مو الى درزش نمى ره!!

آفتاب: پايان مناظره هاى معمولى
 بدون شرح!!

دنياى اقتصاد: نگاه كانديداها به دغدغه مردم
 اولش نگاهه بعدش مى شه گوشه چشم نازك كردن!!

پيامزمان: روند نزولى كرونا در كشور 
 فعًال رفته تعطيالت آخر بهار!!

خريدار: خودروسازان بزرگ دنده معكوس كشيدند
 قراره قفلى بزنن رو دنده اتومات!!

دنياى جوانان: سالمت مردم و كرونا را سياسى نكنيد
 كرونــا رو وارد اين بازى ها نكنيد، از اولشــم اعالم كرد كه 

مستقله!!
آسيا: آغاز پرداخت ماليات سكه

 گويا پرِ ماليات به پرِ سكه ام گير كرد!!
FATF وطن امروز: پروژه انتخاباتى

 بزاريد انتخابات تموم بشه بعد كانديدا رو وارد FATF كنيد!!
شرق: رد صالحيت تا آخر انتخابات

 آخه اصلى ترين تصميمات تو دقيقه 90 كه جواب مى ده!!
 جام جم:7 چالش فرهنگى براى دولت آينده

 اجازه بدين چاله  چوله هاى اصلى پر بشه تا بعد!!

 مالير-زهرا اميرى -خبرنگار همدان پيام: مسئله 
فرهنگ از نظر نامزدهاى سيزدهمين دوره انتخابات 
رياســت جمهورى مغفول مانــده و توجهى به آن 

نشده است.
نماينــده ولى فقيه در اســتان و  امام جمعه همدان 
در جلســه شــوراى فرهنگ عمومى كه در محل 
فرمانــدارى شهرســتان مالير برگزار شــد گفت: 
نامزدهاى مناظره هاى  انتخابات ســيزدهمين دوره 
انتتابات رياست جمهورى در مناظرات  خود سخنى 
از فرهنگ و هنر به ميان نياوردند به نحوى كه مقوله 
فرهنگ در مباحث تبليغاتى مطرح شــده از سوى 

آنان، مورد غفلت قرار گرفت و مغفول ماند.
حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى اظهار 
كرد: اينكه نامزدهاى انتخابات رياســت جمهورى 
برنامه اقتصادى قوى و تيم اجرايى كارآمد داشــته 
باشند نبايد منجر به غفلت از مقوله مهم و حساس 

فرهنگ شود.
وى با بيان اينكه غفلت از فرهنگ هر اندازه هم كه 
رشــد اقتصادى خوب داشته باشيم منجر به آسيب 
خواهد شــد، تاكيد كرد: با گذشت 42 سال از عمر 
انقالب اســالمى، فراموشــى فرهنگ و زير سئوال 
بردن مباحث دينى در مناظره ها جاى انتقاد و گاليه 

دارد.
شعبانى  با بيان اينكه غفلت از فرهنگ و يا تصميمات 
اشتباه فرهنگى پيامدهاى منفى به دنبال دارد، افزود: 
نتيجــه جابجايى و تغيير تصميمــات و پروژه هاى 
فرهنگى ممكن اســت سال ها بعد مشخص شود و 

اتخاذ اين تصميمــات نياز به توجه مديريتى و كار 
علمى و پژوهشى دقيق و مناسب دارد.

امام جمعه همدان در ادامه با اشاره به اهميت جايگاه 
شــوراى فرهنگى عمومى، گفت: وجود كميته هاى 
تخصصى با حضور نخبــگان و متخصصان علمى 
و دانشــگاهى براى كارآمدى بهتر و بيشــتر شورا 

ضرورى است.
وى تعريف نشــدن جايگاه قانونى شوراى فرهنگ 
عمومى را يك ضعف و خــالء در حوزه مديريت 
فرهنگــى عنوان كرد و افزود: اخيرا شــوراى عالى 
انقالب فرهنگى آيين  نامه فعاليت شــوراى فرهنگ 
عمومى را تغيير داده و خالء هاى قانونى آن را مطرح 
كرده كه اين آيين  نامه جديد در مرحله ابالغ است.

شعبانى تصريح كرد: با تصويب و ابالغ اين آيين نامه، 
مصوبات شــورا در حكم قانون و الزم االجرا است 
و جمــع ديگرى از جمله نخبــگان، بانوان و افراد 
صاحب نظــر به شــوراى فرهنگ عمومــى اضافه 
خواهند شد.نماينده ولى فقيه در استان  همچنين به 
ابالغ نقشه مهندسى فرهنگى كشور با دستور رهبر 
معظم انقالب در ســال 92 اشــاره و بيان كرد: اين 
نقشــه در دولت دهم و يازدهم ابالغ شــد اما پس 
از گذشــت حدود 8 سال هيچ كار و نتيجه خاصى 
در ميدان عمل به همراه نداشــته كه البته به تازگى 
شــوراى عالى انقالب فرهنگى 11 اســتان را براى 
بومى سازى اين نقشه انتخاب و معرفى كرده است.

وى با بيان اينكه فرآيند تدوين اين نقشــه در استان 
همدان درحال انجام اســت، گفــت: اولويت هاى 

فرهنگى استان در قالب اين نقشه احصا و شناسايى 
شده و شهريورماه امسال اين سند نهايى خواهد شد.
فرماندار شهرســتان  مالير نيز در اين جلسه گفت: 
ماليــر همــواره در حوزه هاى فرهنگــى و قرآنى 
ســرآمد بوده و هست و ظرفيت هاى بااليى در اين 

زمينه دارد.
قدرت ا... ولدى افزود: با همه كش و قوس هايى كه 
در كشور وجود دارد، مالير روى ريل توسعه است 

و مردم اين شهرستان هميشه همراه نظام بوده اند.
وى افــزود: مــردم مالير تمام ايــن توانمندى ها، 
ظرفيقت ها و اســتعدادها را با تقديم 1100 شهيد 

واالمقام به انقالب اسالمى ثابت كردند.
وى گفت: مشــاركت باالى 60 درصد در 12 دوره 
انتخابات رياســت جمهورى و بــاالى 65 درصد 
در پنج دوره انتخابات شــوراهى اســالمى نشان از 
فرهنگ باالى مردم شهرســتان مالير دارد.ولدى با 
اشــاره به دوبرند جهانى مالير گفت:  بودن 2 برند 
جهانى انگور و مبل و منبت، شهر شاخص فرهنگى 
اســتان همدان، وجود فرهيختگان و عالمان بزرگ 
و رشــد و توســعه در حوزه هاى مختلف، نشاان 
مى دهد مردم اين شهرســتان ويژه هستند كه چنين 

ويژگى هايى را به دست آورده اند.
وى با اشــاره به وفاق و همدلى مسئوالن شهرستان 
اظهــار كــرد: تمامــى مجموعه اين شهرســتان با 
محوريت امام جمعــه محترم مالير، در يك فضاى 

همدلى و وفاق در حال كار و تالش هستند.
وى گفت:بــا وجود تمامى توانمندى ها به ويژه در 

حوزه اقتصادى و فرهنگى، شهرستان مالير نيازمند 
نگاه حمايتى و كمك ويژه مســئوالن استانى و امام 

جمعه محترم همدان است.
وى با اشــاره بــه انتخابات رياســت جمهورى و 
شوراهاى شــهر افزود: بسترهاى الزم براى حضور 
حداكثرى مــردم در انتخابات 28 خــرداد در اين 
شهرســتان مهيا است و مردم با حضور و مشاركت 

پرشور خود حماسه ديگرى را خلق خواهند كرد.
نماينده مــردم مالير نيز در اين جلســه گفت: در 
شهرستان مالير دوگانگى را در هيچ شانى احساس 
نمى كنيم و همه مسوالن ومديران با  وحدت رويه  

همراه و همگام هستند.
حجت السالم و المسلمين احد آزاديخواه در ادامه 
اظهار كرد: يك شــبكه بســيار خوب در شهرستان 
مالير راه اندازى شده است مثل بازديد از واحدهاى 
توليدى شهرستان  كه شــايد به طور مستقيم مورد 

انتظار از امام جمعه شهرستان نباشد.
وى با اشاره به اينكه امام جمعه شهرستان در حوزه 
هاى كه نياز هســت به خوبى ورود مى كند افزود: 
شهرســتان مالير مى تواند به يك الگو در وحدت 

رويه مسوالن و مديرانش در كشور تبديل شود.
آزاديخواه با اشاره به اين موضوع كه يكى از مراجعى 
كه مى تواند در مسير قانونگذارى تعيين تكليف كند 
شــوراى عالى انقالب فرهنگى است افزود: عمال 
شوراى فرهنگ عمومى ارتباط تنگاتنگ با شوراى 
عالى انقالب فرهنگى دارد و اين يك بســتر بسيار 
مهيا اســت كه ما بتوانيم در حوزه قانون گذارى و 

سياست گذارى اقدامات مهمى را انجام دهيم.
نماينــده مردم مالير به خرده فرهنگ هاى مختلف 
اشاره كرد و گفت: تشكيل شوراى فرهنگ عمومى 
در واقع  مى تواند يــك ارتباط معنادار براى احيا 
اين خــرده فرهنگ ها باشــد و مــارا از واردات 
فرهنگى بى نيــاز كند چرا كه واردات فرهنگى در 
حــوزع خانواده ، تربيتى و آموزش بســيار نگران 

كننده است .
امام جمعه مالير نيز به اتخاذ 29 مصوبه در شوراى 
فرهنگ عمومى اين شهرســتان و عملياتى شــدن 
بســيارى از اين مصوبات گفت: اجــرا و عملياتى 
شدن اين مصوبات نياز به كمك و حمايت همگانى 
مســئوالن دارد و مــردم نيز بايــد همراهى الزم را 
داشــته باشند. حجت االســالم محمدباقر برقرارى 
با تاكيد بر اينكه در راســتاى مصوبات اجرا شــده 
شــوراى فرهنگ عمومى بايد تبليغات گسترده اى 
صورت گيرد افزود: عامل مهم در ضمانت اجرايى 
اين مصوبات، اطالع رســانى است كه در اين زمينه 

كوتاهى شده است.
وى در خصوص اهميت شوراى قرآن نيز بيان كرد: 
به بركت اين شــورا، از آهنگ قرآن بايد به فرهنگ 

قرآن برسيم.
امام جمعه مالير خواســتار تصويب بودجه مناسبى 
براى شوراى قرآنى شد و افزود: با حضور حداكثرى 
مردم در انتخابات و خلق حماسه ديگرى بتوانيم به 
بركت اين انتخابات، آهنــگ و فرهنگ قرآن را در 

كشور تقويت كنيم.

امام جمعه همدان در مالير:

فرهنگ و هنر 
بخش مغفول مناظرات بود

بخشى از سوابق شغلى هادى خانجانى:
■ شهردار منطقه 2 همدان در زمان مرحوم بهنام جو

■ شهردار قهاوند منتخب شوراى شهر قهاوند
■ مدير امور ادارى شهردارى همدان
■ مدير گردشگرى شهردارى همدان
■ مدير پايانه هاى شهردارى همدان

■ مدير روابط عمومى شهردارى همدان
■ معاون شهردارى منطقه بك همدان
■ معاون شهردارى منطقه 3 همدان
■ دبير اقامه نماز شهردارى همدان

■ كارشناس رسيدگى به شكايات استاندارى همدان
■ مشاور و رئيس امور ايثارگران شهردارى همدان

■ فرمانده پايگاه مقاومت مالك اشتر شهردارى همدان
وى از اهداف و برنامه هايى كه براى حضور در صحن 
شــورا دارد نيز اين گونه گفت: چيزى حدود 32 سال 
است در شــهردارى همدان خدمت مى كنم و با توجه 

به تجربيات و كارهــاى اجرايى كه انجام دادم به فنون 
نگهدارى شهر آشنا هستم.

خانجانى با تأكيد بر اينكه اگر شــهردار همدان نبودم 
وارد اين عرصه نمى شــدم، بيان كــرد: دفاع از حقوق 
كارمندان شــهردارى  يكى از اهداف من اســت چون 
آگاهم كه كارمندان شــهردارى تا چــه اندازه به مردم 

خدمات رسانى مى كنند.
وى افــزود: عالقه مندم كه در جهت تحول و توســعه 
شــهر گام مثبت بردارم و با توجه به اينكه همدان آب 
و هواى خوبى  دارد مى توان از ظرفيت ورود مســافر 

و گردشگرى براى ايجاد اشتغال پايدار استفاده كرد.
خانجانى اصالح مشــكالت ترافيكى و پل هاى شهر را 
از ديگــر برنامه هاى خود بيان كرد و گفت: در كمترين 
زمان توسط پرسنل شهردارى به آنها رسيدگى مى شود.

اين كانديدا مهمترين هدف خــودش را بيان خدمات 
صادقانه كارمندان شهردارى به مردم اعالم كرد و افزود: 

در كنار آن مشكالت شــهر را با خرد جمعى و اتحاد 
حل مى كنيم.

وى دربــاره مشــكالت حاشــيه شــهر نيــز گفــت: اگــر 
در حاشــيه شــهر مشــكالت ديــده مى شــود در كنــار 
ــى  ــات خوب ــه خدم ــن منطق ــاكن اي ــردم س ــه م آن ب
ــم   ــهردارى ك ــب ش ــت و از جان ــده اس ــم داده ش ه

كارى نشــده اســت.
خانجانى در ادامه صحبت هايش بيان كرد: حل مشكل 
باغ هاى شهر از ديگر اهداف من است و براى حل اين 
مشــكالت تا مجلس مى روم تا باغداران از سردرگمى 

خارج شوند.
وى در پايان صحبت هايش اعالم كرد كه 30 ســال در 
شــهردارى خدمت كرده و از اين خدمت خوشــحال 
است و به صداقت در گفتار و عملش افتخار مى كند. و 
با ورود به صحن شــورا هم از حق شهردارى و هم از 

حق شهروندان دفاع مى كند.

همدانى آبـاد؛ زير سايه تخصص و تجربه
 چند روزى فرصت باقى اســت تا انتخابات و انتخاب فردى اصلح براى ورود به صحن شــورا، پس هنوز مى توانيم با آشنايى با كانديداها، سوابق شغلى و اهداف و 

برنامه هاى آنها با انتخابى آگاهانه نام فرد منتخب خودمان را در صندوق رأى بندازيم، هادى خانجانى يكى از كانديداهاى ششمين دوره شوراى اسالمى شهر همدان است كه 
حدود 56 سال سن دارد و بخشى از سال هاى عمرش را در جبهه براى حفظ نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران گذرانده است، وى كه كارشناسى مديريت فرهنگى دارد با 

شعار همدانى آباد زير سايه تخصص و تجربه پا به اين عرصه نهاده تا هم شهردارى را به مردم معرفى كرده و هم به شهروندان خدمات رسانى كند.

ــان  ــا بي ــى  ب ــن اجتماع ــازمان تأمي ــل س  مديرعام
ــن  ــف اي ــك از وظاي ــخه الكتروني ــرح نس ــه ط اينك
ــط  ــى فق ــف قانون ــتناد تكلي ــه اس ــوده و ب ــازمان ب س
كــه  مى شــود  پرداخــت  هزينه هــا  شــرايطى  در 
ــك  ــخه الكتروني ــامانه نس ــه س ــز ب ــتان ها ني بيمارس

ــوند. ــل ش متص
ــان كــرد: از  ــا، مصطفــى ســاالرى بي ــه گــزارش ايرن ب
زمــان توقــف صــدور دفترچه هــاى كاغــذى از اســفند 
ــبرد  ــراى پيش ــى ب ــات مهم ــون اقدام ــا كن ــاه  99 ت م
طــرح نســخه الكترونيــك انجــام شــده و برنامه هــا بــه 

درســتى در مســير صحيــح پيــش رفتــه اســت.
وى افزود: افزايش سرعت و پايدارى كامل سامانه نسخه 
الكترونيك مهمترين برنامه در دســت اجراى ســازمان 
تأمين اجتماعى در حوزه فنى و تكنيكى اين طرح است و 
موضوع مهم ديگر اتصال سامانه نسخه الكترونيك با ساير 
دســتگاه ها و در صدر آنان سامانه هاى وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــكى اســت كه با جديت در حال 

اجراى آن هستيم.
ســامانه نســخه الكترونيــك ســازمان تأميــن اجتماعــى 

ــرارداد  ــرف ق ــى ط ــز درمان ــه مراك ــترس هم در دس
اســت و پزشــكان اعــم از طــرف قــرارداد و غيرطــرف 
ــخه  ــامانه نس ــام در س ــا ثبت ن ــد ب ــرارداد مى توانن ق

الكترونيــك ســازمان بــه نشــانى ep.tamin.ir و 
دريافــت نــام كاربــرى، نســبت بــه نسخه نويســى 

ــد. ــدام كنن ــك اق الكتروني

طرح نسخه الكترونيك 
از وظايف سازمان تأمين اجتماعى است



Y K

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

دوشنبه  24 خرداد ماه 1400  شماره 4058

10

خبـر نگاه

حق تمبر مربوط به اختالفات مالياتى
 يكــى از رويه هاى معمول در فرايند تشــخيص مطالبه و وصول 
ماليات، وجود موارد اختالف مالياتــى بين موديان مالياتى و مميزين 
و كارشناسان امور مالياتى اســت. در راستاى حل اختالف مالياتى 2
مرحلــه از قبيل توافق با مميــز كل و هيأت هاى حل اختالف مالياتى 
وجــود دارد. به موجب ماده 103 قانون ماليات هاى مســتقيم وكالى 
دادگسترى و كسانى كه در محاكم اختصاصى وكالت مى كنند مكلفند 
رقــم حق الوكاله ها را قيد و معادل 5 درصــد آن روى وكالتنامه تمبر 
الصاق و ابطال كنند. همچنين در مورد اختالفات مالياتى نيز كه در 2

مرحله فوق الذكر رســيدگى مى شوند صرفاً شخص مودى، كارمندان، 
پدر، مادر، برادر، خواهر، پســر، دختر و همسر مودى مى توانند بدون 
ابطال تمبر در اين جلسات شركت كنند و هر شخص ديگرى بخواهد 
به وكالت از مودى در جلســات حــل اختالف مالياتى حضور يابد و 
به دفاع از مودى بپردازد بايســتى اقدام به ابطال تمبر بر اســاس ماده 
قانونى فوق الذكر كند در اين مورد توجه شما را به نكاتى در مورد اين 

موضوع به شرح ذيل جلب مى كنم:
نخست اينكه: در متن قانون مشخص نيست كه مبناى تعيين مبلغ مورد 
اختالف مبلغ مشــمول ماليات است يا رقم ماليات تشخيصى توسط 
مميزين مالياتى كه اين موضوع خود ابهامى در مورد محاسبه حق تمبر 

به وجود آورده است.
 دوم اينكــه: اختالفات مالياتى ناشــى از تشــخيص مميزين مالياتى 
مى باشــد كه در برخى مواقع ناعادالنه به مودى تحميل شده و مودى 
نيز مجبور به دفاع از خود مى باشــد و ممكن است در نهايت رأى نيز 

به نفع مودى صادر شود.
سوم اينكه: مبلغ مورد اختالف مى تواند ناشى از تشخيص غير صحيح 
انجام شــده توسط مميز اين محترم مالياتى باشد كه ممكن است پس 
از طــرح در هيأت حل اختالف مالياتى بــه ميزان عمده كاهش يابد، 
بنابراين مبلغ مورد اختالف نمى تواند مبناى صحيحى براى محاســبه 
حق تمبر باشــد، زيرا منجر به تضييع حقوق موديان مالياتى و تحميل 

هزينه هاى ناعادالنه به آنان مى شود.
چهارم اينكه: قانونگذار در ماده 103 قانون ماليات هاى مستقيم مودى،  
كارمندان وى، پدر، مادر، برادر، خواهر، پســر و همسر مودى را براى 
ابطال حق تمبر استثنا كرده كه اشخاص فوق الذكر فاقد دانش و تجربه 
كافى در زمينه امور مالياتى هستند و مودى براى دفاع صحيح و مناسب 
از خود در مقابل موارد اختالفى كه به لحاظ تشــخيص ماليات به وى 
تحميل شده است مى بايست از افراد متخصص در امور مالياتى استفاده 
كند و براى حضور در مراجع حل اختالف مالياتى به اين افراد وكالت 
دهد كه انجام چنين كارى طبق ماده 103 مستلزم ابطال تمبر براساس 
مبلغ مورد اختالف است؛ اين نحوه عمل فرايند دفاع موديان مالياتى را 
در موارد اختالفى كه به آنها تحميل شده است با دشوارى هايى مواجه 
كرده كه در بســيارى از موارد مانع از انجام دفاع مناسب احقاق حق 
آنان مى شود بخصوص در مواردى كه مبلغ مورد اختالف رقم هنگفتى 
باشــد كه مودى بايد هزينه زيادى بابت ابطال تمبر متحمل شود و در 
نهايت نيز رأى به نفع مودى صادر شود كه قانون در مورد جبران اين 
هزينه ها و اســترداد آن به مودى هيچگونه تدابيرى نينديشــيده و اين 
موضوع نيز به نوبه خود با عدالت مالياتى در تضاد مى باشــد. بنابراين 
الزم است با اصالح ماده 103 قانون ماليات هاى مستقيم ابطال تمبر در 

مورد اختالفات مالياتى را از ماده قانونى فوق حذف كرد.
* مرتضى ارژنگى
 كارشناس امور مالى و مالياتى

سامانه معامالت مسكن
 براى حذف سوداگران طراحى شد

 فرماندار همدان با اشــاره به افزايش بى رويه نرخ مســكن در اين 
شهرســتان و نارضايتى مردم، گفت: ســامانه اى براى كنترل و نظارت 
بر معامالت مســكن در شهرســتان به منظور حذف نقش واسطه ها و 

سوداگران از اين بخش راه اندازى و فعال مى شود.
به گزارش ايرنا، محمدعلى محمدى در كارگروه تنظيم بازار شهرستان 
همدان با موضوع نرخ مسكن، بيان كرد: بايد با تعريف مكانيسمى امكان 
برخورد قاطع و قانونى با سوداگران حوزه خريد، فروش، رهن و اجاره 

مسكن و زمين در اين شهرستان فراهم شود.
وى با اشــاره به افزايش بى رويه قيمت مسكن در همدان گفت: فضاى 
مجازى نبايد مرجع و محل جوالن واســطه  ها و تعيين قيمت در حوزه 

اساسى ترين نيازهاى مردم به ويژه مسكن باشد. 
فرماندار همدان بيان كرد: خانه منشأ آبرو و مأواى آسايش خانواده است 
و نبايد خانواده اى باشد كه براى تأمين سرپناه از معيشت يا ضروريات 
زندگى خود بكاهد. محمدى پيشــنهاد داد سامانه اى با رويكرد تعيين 
قيمت كارشناســى براى خريد، فروش، رهن و اجاره مســكن و زمين 

تعريف شود تا بتوانيم شرايط را به خوبى كنترل و مديريت كنيم. 
وى گفت: اين سامانه بايد با توجه به منطقه، قيمت، متراژ، سال ساخت، 
قيمت منطقه اى و امتياز ساختمان با اعمال نظر ادارات صمت، مسكن و 

شهرسازى، اتحاديه و اتاق بازرگانى طراحى و تدوين شود.
فرماندار همدان افزود: با اين كار با ايجاد بانك اطالعاتى امكان نظارت بر 
معامالت حوزه مسكن بيشتر و آسان تر شده و زواياى پنهان سوداگرى 
را در اين حوزه حذف مى كند. به گفته محمدى، تا پايان فصل تابستان 

مطالعات اجراى اين سامانه نهايى و به صورت آزمايشى اجرا مى شود.
همدان ركورددار افزايش اجاره بهاى مســكن در كشور است. بر اساس 
اعالم مركز آمار ايران در ارديبهشت ماه سالجارى، متوسط تورم نقطه اى 
قيمت اجاره بها در زمســتان 1399 در كشور  به 28/9درصد رسيد، اين 
در حالى است كه همدان با 39/4 درصد، باالتر از تهران در رتبه نخست 

بيشترين افزايش قيمت اجاره مسكن در كشور قرار گرفت.

ثبت بيش از 25 هزار شغل در همدان
 مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى اســتان همدان از ثبت بيش از 
25 هزار شغل در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته 25 هزار 
و 173 شــغل در سامانه رصد و بخش مسكن در استان همدان به ثبت 
رسيده است. ســيداحمد توصيفيان در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
نرخ بيكارى استان همدان در سال گذشته 8/2 درصد بوده است، گفت: 

هدفگذارى اشتغال امسال استان همدان ايجاد 25 هزار شغل است.
وى با اشــاره به سرمايه گذارى 74 هزار ميلياردى استان در سال گذشته، 
افزود: در سال گذشــته 74 هزار و 438 ميليارد ريال سرمايه گذارى در 
بخش اشتغال صورت گرفته كه 52 هزار ميليارد آن تسهيالت بانكى بوده 
است. توصيفيان از پرداخت  4 هزار و796 ميليارد ريال تسهيالت اشتغال 
پايدار روستايى در سال گذشــته خبر داد و بيان كرد: سهميه ابالغى به 
بانك هاى استان  4هزار و359 ميليارد ريال بوده كه در سال گذشته  3هزار 
و758 طــرح با مبلغ  4 هزار و796 ميليارد ريال عقد قرارداد و پرداخت 
شــده كه معادل 110 درصد تحقق داشــته است. مديركل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى اســتان همدان افزود: بيشترين تعداد طرح هاى پرداختى 
تسهيالت روستايى متناسب با مزيت ها، ظرفيت ها و پتانسيل هاى استان 

در رسته هاى مبل و منبت، پوشاك و صنايع دستى بوده است.

همدان، پيشتاز در احداث شهرك هاى گلخانه اى
 اســتاندار همدان با بيان اينكه همدان، از اســتان هاى پيشتاز در زمينه 
احداث شهرك هاى گلخانه اى است گفت: با توجه به همكارى بانك هاى 
اســتان در حمايت از طرح هاى در دست احداث، انتظار مى رود همراهى 

بيشترى با طرح هاى گلخانه اى در استان داشته باشند.
به گزارش فارس، ســيد ســعيد شاهرخى در جلســه بررسى وضعيت 
شهرك  هاى گلخانه اى در دست اجراى استان با بيان اينكه اجراى طرح هاى 
گلخانه اى تحرك عمده اى در حوزه اشتغال ايجاد  مى كند بيان كرد: مسائل 

و مشكالت سايت هاى گلخانه اى به تفكيك شهرستان ها شناسايى و مورد 
بررسى قرار گيرند.

وى با بيــان اينكه احداث گلخانه ها همچون ديگــر طرح ها، تا روزهاى 
آخر دولت تدبير و اميد پيگيرى مى شــوند تا تعيين تكليف شوند گفت: 
دســتگاه هاى مربوطه با نگاه فرابخشى در راستاى حمايت و پشتيبانى از 

احداث و اجراى طرح هاى گلخانه اى كوشا باشند .
استاندار همدان با اشــاره به اينكه گلخانه هاى استان مى توانند به اشتغال 
فارغ التحصيــالن اين حــوزه كمك مؤثــرى كند افــزود: فراهم كردن 
زيرســاخت ها، گلخانه  اى، شــهرك هاى صنعتى و طرح فــراز انگور در 

اولويت باشــد. وى بيان كرد: با توجه به همكارى بانك هاى اســتان در 
حمايت از طرح هاى در دست احداث، انتظار مى رود همراهى بيشترى با 

طرح هاى گلخانه اى در استان داشته باشند.
شــاهرخى با بيان اينكه بايــد زمينه ترويج و تبليغ فرهنگ كشــت هاى 
گلخانه اى در استان فراهم شود گفت: ايجاد اشتغال پايدار در شهرك هاى 
گلخانه اى از مزيت ها و اهداف اصلى تأســيس اين مجموعه ها به شــمار 
مى آيد . وى با اشاره به اينكه با به  نتيجه رساندن طرح هاى در دست اجرا، 
همدان از استان هاى پيشتاز در زمينه احداث شهرك هاى گلخانه اى خواهد 

بود خواستار توجه به اين مهم شد. اقتصاداقتصاد
 eghtesad@hamedanpayam.com

 آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان همدان

اداره كل نوســازي مــدارس اســتان همــدان در نظــر دارد از محــل اعتبــار ابالغــى كاالهــاى مشــروحه 
ذيــل را از طريــق ســامانه ســتاد خريــدارى نمايد.لــذا بــه اطــالع كليــه شــركت  هــاى داراى گواهينامــه 
ــه ســامانه ســتاد  صالحيــت انفورماتيــك واجــد شــرايط مى رســاند،جهت دريافــت اســناد مناقصــه ب

بــه نشــانى (SETADIRAN.IR) مراجعــه نماييــد.

شرايط شركت در مناقصه عمومي:
*مبلغ تضمين شركت در مناقصه: به صورت ضمانت نامه بانكي (كه بايستي ضمانت نامه ارائه شده و پيشنهاد قيمت تا تاريخ 1400/07/03 
 (IR93-0100-0040-6503-0607-7302-40  به شماره شبا) اعتبار داشته باشد.) و يا واريز وجه نقد بشماره حساب 4065030607730240

نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مي باشد.
*مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ1400/03/23 از ساعت 12:00 لغايت 1400/03/24تا ساعت 12:00خواهد بود .

*مهلت ارائه (بارگذاري) پاكت ها: از تاريخ  1400/03/24 لغايت 1400/04/03 تا ساعت 12:00 خواهد بود .
*محل تسليم پاكت الف: دبيرخانه اداره كل نوسازي مدارس استان همدان مي باشد .

*تاريخ بازگشايي پاكت ها: روز  شنبه مورخ 1400/04/05 راس ساعت 8:30  صبح در محل دفتر مديركل خواهد بود.
*نشاني دستگاه مناقصه گزار: همدان- سي متري شكريه- 18 متري توحيد-كوچه دوم - واحد امور قراردادها

(م الف 417)

محل تامين 
اعتبار تضمين (ريال) برآورد (ريال) تعداد عنوان پروژه / شماره ستاد رديف شماره فراخوان

ملى- نقدى 425/000/000 8/500/000/000

28 كيس رايانه 1

خريدارى رايانه و ماشين هاى 
ادارى جهت استفاده در 
فضاهاى آموزشى مناطق 

جوكار و سامن
از توابع شهرستان مالير
٢٠٠٠٠٠٠٢٧۵٠٠٠٠10

28 مانيتور 2
5 مجموعه موس و صفحه كليد 3
8 دستگاه كپى 4
6 اسكنر 5
6 چاپگر 6
١0 لب تاپ ٧

رس  دا ز  ه و  و وسازی،  ل  تان ھمدناداره  ا

آگهى مزايده عمومى( نوبت سوم )

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدان

ــر دارد  ــدان در نظ ــى دام همــ ــتارگاه صنعت ــز كش مرك
بهــره بــردارى از اتــاق پــاك كــردن كلــه و پاچــه واقــع 
در داخــل كشــتارگاه را بــراى ســال 1400 بــه مــدت يــك 
ســال از طريــق مزايــده بــه اشــخاص حقيقــى يــا حقوقى 

واجــد شــرايط بــه صــورت اجــاره واگــذار نمايــد.
متقاضيــان مــى تواننــد تــا هفــت روز كارى پــس 
از انتشــار آگهــى (پايــان وقــت ادارى روز دوشــنبه 
ــز  ــه مرك ــده ب 1400/03/31) جهــت دريافــت اســناد مزاي
ــر 15  ــع در كيلومت ــدان واق ــى دام هم ــتارگاه صنعت كش
جــاده كرمانشــاه- دوراهــى صالــح آبــاد -روبروى ايســت 

ــد. ــه نماين ــى مراجع بازرس

آگهى مناقصه  عمومى( نوبت سوم)

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدان

ــدان در نظــر دارد  ــى دام همــ ــز كشــتارگاه صنعت مرك
ــنگين   ــبك و س ــتار دام س ــط كش ــردارى از خ ــره ب به
واقــع در داخــل كشــتارگاه را  بــراى ســال 1400 بــه مدت 
ــى  ــخاص حقيق ــه اش ــه ب ــق مناقص ــال از طري ــك س ي
ــان  ــذار نمايد.متقاضي ــرايط واگ ــد ش ــى واج ــا حقوق ي
مــى تواننــد تــا هفــت روزكارى پــس از انتشــار آگهــى 
ــت  ــنبه 1400/03/31) جه ــت ادارى روز دوش ــان وق (پاي
دريافــت اســناد مناقصــه بــه مركــز كشــتارگاه صنعتــى 
ــاه-  ــاده كرمانش ــر 15 ج ــع در كيلومت ــدان واق دام هم
دوراهــى صالــح آباد-روبــروى ايســت بازرســى مراجعــه 

نماينــد.

  اگر مشتركين استان 50 ليتر در شبانه روز 
مصارف خود را كاهش بدهند، تابستان امسال 

را بدون قطعى سپرى مى كنيم.
مديرعامل شركت آب وفاضالب استان همدان 
گفت: متوسط مصرف آب توسط خانوارهاى 
همدانى حدود 150 ليتر در شبانه روز است اما 
به طور ميانگين مصرفشان 50 درصد بيشتر از 

الگوى مصرف است.
سيد هادى حسينى بيدار در جمع خبرنگاران به 
مناسب هفته صرفه جويى افزود: حدود 60 تا 
70 درصد مردم بيش از الگو مصرف مى كنند 
و اگر هر شهروندى 50 ليتر در ثانيه از مصرف 
خود بكاهد كمــك بزرگى به صرفه جويى در 

مصرف آب كرده است.
وى بيان كرد: افزايش مصرف در ميان مشتركين 
شــهرى موجب افزايش 6 ميليون مترمكعبى 
مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده 
كه جلوگيرى از اين روند نيازمند فرهنگ سازى 

به ويژه توسط اصحاب رسانه است.
حسينى بيدار با اشــاره به اينكه همكاران ما با 
تالش شــبانه روزى به دنبال مديريت بحران 
موجود هســتند، افــزود: مديريت فشــار در 
شبكه ها، مهندسى مجدد و اصالح شبكه هاى 
فرســوده از جمله اقدامات انجام شــده بوده 

است.
وى افزود: شهر همدان در حوزه مديريت فشار 

به عنوان پايلوت كشورى انتخاب شده است.
مديرعامــل شــركت آب وفاضالب اســتان 
همــدان با بيان اينكه ما بــا مديريت مصرف 
توليــد آب را نيــز تحت كنتــرل درآورديم، 
بيان كرد: على رغم اينكه هر ســاله 10 تا 15 
هزار انشعاب جديد آب به مشتركين واگذار 
مى شــود توليد آب نسبت به سال 86 چيزى 
در حدود 250 ليتر در ثانيه كاهش داشــته كه 
اين رقم به نگهداشت آب در منابع ذخيره آب 

كمك مى كند.
وى افزود: در حال حاضر برداشت آب از سد 
اكباتان 250 ليتر در ثانيه كاهش داشته كه اين 

امر با مديريت همكاران ما محقق شده است.
حســينى بيدار گفت: تأمين آب شــرب استان 
برعهده همــكاران آب منطقه اى و توزيع آب 
برعهده ما اســت كه بر همين اســاس جلب 
رضايت مشتركين در اولويت امور ما قرار دارد.

وى با اشــاره به اينكه در حال حاضر ظرفيت 
ســد اكباتان به 19 ميليــون مترمكعب كاهش 
يافته اســت در حالى كه ايــن ميزان در مدت 
مشابه سال گذشته 35 ميليون مترمكعب(معادل  
صد درصد گنجايش) بــود، افزود: گنجايش 
سد آبشينه نيز 5 ميليون مترمكعب است و در 
حال حاضــر 3/6 ميليون مترمكعب آب ذخيره 

دارد.
مديرعامل شركت آب وفاضالب استان همدان 
گفت: در ســال 1386 نزديك به هزار و 930 
ليتر در ثانيه آب براى مصرف توليد مى كرديم 
كه اكنون با فرهنگســازى و مديريت مصرف، 

توليد آب به 250 ليتر كاهش يافته و به هزار و 
700 ليتر در ثانيه رسيده است.

وى بيان كرد: مهندســى و اصالح شــبكه و 
جداسازى آب آشاميدنى از آبيارى فضاى سبز، 
از عوامل مؤثر در كاهش مصرف آب اســتان 

همدان محسوب مى شود.
حسينى بيدار گفت: بر اساس بررسى هاى انجام 
شــده ميزان هدررفت واقعى آب در اســتان 
همدان 13 درصد است كه اين ميزان نسبت به 

ميانگين كشورى بسيار كمتر است.
وى با اشــاره به اينكه با كاهش فشــار شبانه 
آب از ميزان هدررفت آن جلوگيرى مى شود، 
افزود: ابزار كاهنده مصــرف، تأثير خوبى در 
كاهش مصرف آب در سطح منازل و مشتركان 

خانگى استان داشته است.
مديرعامل شركت آب وفاضالب استان همدان 
گفت: بر اساس بخشنامه ابالغى به دستگاه هاى 
اجرايى اســتان، ميزان آب مصرفى ادارات به 
منظور تأمين نيازهاى مصرفى مردم بايد تا 30

درصد كاهش داده شود.
وى بيان كرد: با بهره بردارى از خط انتقال آب 
ســد تالوار به همدان، 50 ميليون مترمكعب از 
آب شهرستان هاى همدان، بهار و كبودراهنگ 
با ظرفيت هزار و 600 ليتر در ثانيه از اين طريق 

تأمين مى شود.
بــه گفته مديرعامل آبفــا، كاهش بارندگى در 
50 سال اخير بى نظير بوده و اين خود موجب 
شده تا متوسط بارندگى نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته از 414 ميليمتر به 233 ميليمتر در 

سال جارى كاهش يابد.
وى بــا تأكيد بــر بحران كم آبى افزود: ســال 
گذشته در مدت مشابه، با ذخيره صد درصدى 
ســد اكباتان مواجه بوديم در حالى كه امسال 
ذخيره اين سد 19 ميليون مترمكعب است كه 

اين عدد معادل 60 درصد حجم سد است.
حســينى بيدار در بخش ديگرى از سخنانش 
گفت كــه هزار ميليارد تومــان اعتبار تا پايان 
ســال جارى به منظور توسعه شــبكه و ارائه 
خدمات بهتر به مشتركان در بخش تأسيسات 
و تأمين زيرساخت هاى شبكه آبرسانى استان 

سرمايه گذارى مى شود.
وى افــزود: نزديك بــه 500 ميليارد تومان از 
اعتبارات سال 1400 و 500 ميليارد تومان نيز 
در بخش ســرمايه گذارى و در مجموع هزار 
ميليــارد تومان اعتبار تا پايان ســال جارى در 
حوزه زيرســاخت ها و توسعه شبكه آبرسانى 

استان سرمايه گذارى مى شود.
حسينى بيدار با اشــاره به اينكه سال گذشته با 
توجه به بارندگى ها، ظرفيت ذخيره آب ســد 
اكباتان مناســب بود، گفت: 30 شــهر و 870
روستا در استان همدان با جمعيت يك ميليون 
و 700 هزار نفر از خدمات شــبكه آبرســانى 

سالم اين شركت استفاده مى كنند.
وى بيــان كرد: 95 درصد از جمعيت اســتان 
همدان بهره مند از شــبكه آب شــرب ســالم 
هســتند و 76 درصد نيز تحت پوشش شبكه 

فاضالب قرار دارند.
حســينى بيدار با اشــاره به اينكــه در حوزه 

آبرسانى نزديك به 500 ميليارد تومان قرارداد 
در روستاهاى استان همدان در حال اجراست، 
گفت: همه روستاهاى استان نيز براى پيوسته به 

شبكه آب وفاضالب پايش شده اند.
اســتان  آب وفاضالب  شــركت  مديرعامــل 
همدان بيان كرد: خروجى تصفيه شده پساب 
تصفيه خانه فاضالب همدان 650 ليتر در ثانيه 
است و امكان تأمين آب صنايع استان از محل 

پساب اين تصفيه خانه وجود دارد.
به گفته وى، شــركت آب وفاضالب اســتان 
همــدان در مجمــوع 26 ميليــارد تومان از 
مشــتركان طلــب دارد كــه  16/6 ميليارد آن 
مربوط به مشــتركان خانگى و  2/6 ميليارد آن 

مربوط به مشتركان ادارى است.
36 روستاى استان همدان 

با تانكر آبرسانى مى شود
مديرعامل شركت آب وفاضالب استان همدان 
در ادامه گفت: 36 روســتاى اســتان به دليل 
خشك شدن چشــمه ها و محدود بودن منابع 
آب زيرزمينى، با اســتفاده از تانكرهاى سيار 

آبرسانى مى شوند.
حسينى بيدار افزود: 45 تا 50 درصد از جمعيت 
كشور تحت پوشــش خدمات شبكه فاضالب 
هستند كه اين رقم در استان همدان 76 درصد 

است.
وى گفت: طرح فاضالب مــدرن همدان 54
درصد پيشرفت فيزيكى دارد كه تا بهره بردارى 
كامل اين پروژه، از ظرفيت شــبكه فاضالب 

سنتى نيز استفاده مى شود.

موافقت با صدور 7 پروانه 
نشان استاندارد براى 

واحدهاى توليدى استان 
 د ر جلســه كميته عالئم اســتان همــدان مديركل 
استاندارد استان همدان از موافقت اعضاى كميته عالئم 
استاندارد استان همدان با صدور 7 پروانه كاربرد نشان 
اســتاندارد براى محصوالت واحدهاى توليدى استان 

همدان خبر داد.
اســتاندارد  كل  اداره  روابط عمومــى  گــزارش  بــه 
اســتان همــدان، محمــد مــددى بــا تبريــك بــه 
ــه  ــه دريافــت پروان واحدهــاى توليــدى كــه موفــق ب
ــا توجــه  ــرد نشــان اســتاندارد شــده اند گفــت: ب كارب

ــرى در خصــوص  ــم رهب ــام معظ ــه فرمايشــات مق ب
حمايــت از توليــد استانداردســازى در فراينــد توليــد 
ــد، وى  ــى ميباش ــارز مانع زداي ــداق ب ــات مص و خدم
نتايــج حاصــل از برگــزارى كميتــه اعالئــم امــروز را 

ــرد: ــوان ك ــن عن چني
1-واحد توليــدى عليرضا صفرى جهت صدور پروانه 

فرآورده آبگرمكن گازى
2- واحــد توليدى آريا شــور جهت صــدور پروانه 
فرآورده هاى كنسرو باميه، ترشى موسير و كنسرو شور 

برگ مو 
3-واحد توليدى بهارشور جهت صدور پروانه فرآورده 

كنسرو خيارشور
4-واحــد توليــدى كيان كــرد جهت صــدور پروانه 
فرآورده هاى نخ و منسوج تاير ديپ شده از جنس پلى 

آميد 66,6 و نخ و منســوج تاير ديپ شــده از جنس 
پلى استر

5-واحد توليدى على اصغر بيگى ازندريانى جهت تعليق 
پروانه فرآورده بتن آماده اسالمپ دار

6-واحد توليدى آجر سفالين همراه جهت ابطال پروانه 
فرآورده آجر بنايى درجه 2 سوراخ دار

7-واحد توليدى عايق ريل جهت ابطال پروانه فرآورده 
سنگدانه درشت

8-واحد توليدى سنگ ريزدانه دستار جهت رفع تعليق 
پروانه فرآورده سنگدانه ريز

9-واحد توليدى نگين بام معجزه هگمتانه جهت تعليق 
پروانه فرآورده ورق هاى انعطاف پذير عايق رطوبتى

10-واحد توليدى شكوفه ســحر جهت تعليق پروانه 
فرآورده پودر سير با نام تجارى سبدچين

مديرعامل شركت آبفاى استان:

مردم صرفه جويى كنيد
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

مسابقه دوستانه وودبال
  مسابقه دوستانه وودبال به مناسبت گراميداشت ياد و خاطره مينگ 

هويى ونگ برگزار شد.
كارگاه آمــوزش مقدماتى و مســابقه دوســتانه وودبال به مناســبت 
گراميداشت ياد و خاطره مينگ هويى ونگ در بخش بانوان برگزار شد.

ايــن رويداد در محل پارك مدرس همدان با حضور تعدادى از بانوان 
ورزشكار و عالقه مند به رشته مفرح و جذاب وودبال با رعايت كامل 
پروتكل هاى بهداشــتى به صورت انفرادى و به روش استروك پلى در 

فضايى كامًال پرنشاط با يكديگر به رقابت پرداختند.
در پايان اين رقابت دوستانه مريم باب الحوائجى، نسابخشى و نازنين 

پناهنده توانستند به ترتيب عناوين نخست تا سوم را كسب كنند.
گفتنى اســت، مينگ هويى ونگ در ســال هاى نه چندان دور ورزش 
وودبــال را ابداع كرد كه هم اكنون در كشــورهاى متعددى در 5 قاره 
جهان رواج يافته است و كشور عزيزمان ايران و همچنين شهر همدان 

فعاليت هاى خوبى در اين رشته ورزشى دارد.

هاكى باز همدانى 
به اردوى تيم ملى دعوت شد

  ميعاد كرامتى هاكى باز مســتعد همدانــى براى حضور در اردوى 
آماده سازى تيم ملى مردان كشور دعوت شد.

ســخنگوى هيأت هاكى استان با بيان اين خبر گفت: كرامتى هاكى باز 
باتجربه همدان در ســال هاى اخير يكى از ستاره هاى هاكى استان در 

ميادين ملى بوده است.
سمانه قاسمى افزود: اردوى آماده سازى تيم ملى هاكى ايران از ديروز 
در دانشــگاه علوم تحقيقات تهران آغاز شــد و تا 30 تيرماه زير نظر 

رجب نورانى ادامه خواهد داشت.
وى بيان كرد: امســال 5 هاكى باز از همدان بــراى حضور در اردوى 

تيم هاى ملى بانوان و آقايان دعوت شده اند.

قضاوت بيژن حيدرى در ليگ يك
 بيــژن حيدرى داور بين المللى فوتبال همدان امروز در رقابت هاى 

هفته 29 ليگ دسته يك قضاوت مى كند.
امروز در تهران تيم صدرنشــين هوادار ميزبان ديگر تيم مدعى صعود 
خيبر خرم آباد اســت كه بنا بر اعالم كميته داوران فدراســيون فوتبال 
قضاوت اين بازى حســاس را بيژن حيــدرى داور همدانى به عهده 
خواهد داشــت و در اين امر عليرضا ايلدرم و حســن يوسفى وى را 
همراهى مى كنند همچنين  حامد رنجبر صولتى ديگر داور  همدانى در 

اين بازى داور چهارم است.

مسابقه طناب كشى در شهرستان درگزين
 مسابقه طناب كشى در ايستگاه هاى دائمى بازى هاى بومى و محلى 

در شهرستان درگزين كه پايلود كشورى است برگزار شد.
يك دوره مسابقه طناب كشى در محل ايستگاه دائمى بازى هاى بومى 
و محلــى واقع در پارك شــهداى گمنام قــروه درگزين كه به عنوان 
پايلود كشورى اين ايستگاه ها انتخاب شده است با حضور تيم هايى از 
ورزشــكاران قروه برگزار شد و جوايزى نيز از طرف هيأت روستايى 

عشايرى شهرستان درگزين به برندگان مسابقه اهدا شد.
مسئول برپايى ايســتگاه هاى دائمى و رئيس هيأت ورزش روستايى 
و عشــايرى شهرســتان درگزين گفت: در اين ايســتگاه هاى دائمى 
ورزش هايى براى آموزش و ســرگرمى و اوقات فراغت تعريف شده 
است كه ماهيت خانوادگى دارند و در واقع اين فرصت ايجاد شده كه 
رسم و رسوم و بازى هاى بومى و محلى فراموش شده و اين آداب و 

فرهنگ از نسلى به نسل ديگر منتقل شود.
جواد نوروز صبور بيان كرد: مزيت اين نوع بازى ها اين است كه ابزار 

پيچيده اى نمى خواهد و به سادگى مى توان انجام داد.

يورو2021 كليد خورد
 مسابقات فوتبال يورو2021 از روز جمعه 21 خرداد ماه با حضور 

24 تيم برتر اروپا در11 شهر قاره سبز كليد خورد. 
در حالى كه قرار بود اين رقابت ها تابســتان سال قبل برگزار شود به 

دليل شيوع ويروس كرونا يك سال به تعويق افتاد.
در دوره قبــل تيم ملــى فوتبال پرتغال با برترى برابر فرانســه عنوان 

قهرمانى را كسب كرد.
در اين رقابت ها 24 تيم حاضر در 6 گروه و در 11 شــهر اروپايى به 

مصاف هم مى روند.
گروه هاى يورو2021 به شرح زير است:

گروه: A  ايتاليا، تركيه، ولز، سوييس
گروه: B  بلژيك، روسيه، دانمارك، فنالند

گروه: C  اوكراين، هلند، اتريش، مقدونيه شمالى
گروه: D  انگليس، كرواسى، جمهورى چك، اسكاتلند

گروه: E  اسپانيا، سوئد، لهستان، اسلواكى
گروه: F  آلمان، پرتغال، فرانسه، مجارستان

در گروه نخســت ايتاليا با 3 گل در رم تركيه را شكست داد و ولز و 
سوئيس در باكو يك بر يك مساوى كردند.

در گروه دوم نيز دانمارك در كپنهاگ در ديدارى پرحاشيه با يك گل 
مغلوب فنالند شد و بلژيك در سن پترزبورگ با 3 گل روسيه را در هم 
كوبيد.  در ادامه اين بازى ها و از گروهD  امروزدر گالسكو اسكاتلند 
با جمهورى چك ديدار مى كند و ســپس لهســتان در سن پترزبورگ 
به مصاف اســلواكى مى رود و از گروه E اســپانيا در سويل با سوئد 

بازى مى كند.

با شكست لبنان شانس صعود ايران 
افزايش يافت

 با شكســتى كه لبنان در مقابل كره جنوبى متحمل شد؛ تيم ملى 
فوتبال ايران در صورت تساوى مقابل عراق مى تواند شانس بيشترى 
نســبت به گذشته براى صعود به عنوان يكى از بهترين تيم هاى دوم 

داشته باشد.
تيم هاى كره جنوبــى و لبنان در چارچوب مرحلــه دوم رقابت هاى 
انتخابى جام جهانى 2022 قطر و جام ملت هاى 2023 چين در گروه 
هشتم به مصاف هم رفتند كه در پايان كره جنوبى به برترى 2 بر يك 
رســيد. كره جنوبى با اين برد 16 امتيازى شد و به عنوان صدرنشين 
گروه راهى دور نهايى انتخابى جام جهانى شــد و حضورش در جام 
ملت هاى آسيا را قطعى كرد. لبنان هم با 10 امتياز در اين گروه به عنوان 

تيم دوم به كار خود پايان داد.
نتيجه اين بازى براى تيم ملى فوتبال ايران هم مهم بود. زيرا ملى پوشان 
در صورت تســاوى مقابل كره براى صعود مى بايســت جزو بهترين 
تيم هاى دوم قرار بگيرند و نياز بود تا لبنان به عنوان يكى از رقباى ما 
در اين مسابقه شكســت بخورد كه اين اتفاق رخ داد. حاال ايران اگر 
مقابل عراق به تساوى برسد؛ در جدول تيم هاى دوم بدون شك باالتر 
از لبنان و قرقيزستان(تاجيكستان) قرار خواهد گرفت و تنها نياز است 
تا يكى از تيم هاى اردن، ازبكســتان و يا امارات مقابل رقباى خود به 

ترتيب به برترى نرسند يا شكست بخورند.

اريكسن ستاره ديدار دانمارك و فنالند شد
 رئيس يوفا ستاره ديدار تيم هاى فوتبال دانمارك و فنالند را انتخاب 

كرد.
ديدار تيم هاى ملــى دانمارك و فنالند در چارچوب هفته نخســت 
مسابقات يورو2021 در گروه B  در استاديوم پاركن كپنهاگن برگزار و 
در پايان تيم فنالند موفق شد حريف خود را با يك گل شكست دهد. 
الكساندر چفرين رئيس يوفا پس از اين ديدار گفت: فوتبال يك بازى 
زيبا است و كريستين اريكسن آن را به زيبايى انجام داد. امشب ستاره 

مسابقه كريستين است. با آرزوى بهبودى سريع او.

اسدآباد پرچم  دار جشنواره ملى «زيبايى اسب عرب» شد
 جشنواره ملى «زيبايى اسب عرب» به مدت 2روز به ميزبانى اسدآباد برگزار و در پايان اين شهرستان 

پرچم دار جشنواره شد.
سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان اسدآباد با بيان اين مطلب گفت: 5 استان آذربايجان شرقى، 
تهران، خوزستان، كرمانشاه و همدان در اين جشنواره شركت داشتند و در اين جشنواره بيش از ده مقام 

در رده هاى مختلف را شهرستان اسدآباد به خود اختصاص داد و پرچم دار اين جشنواره شد.
على جمور بيان كرد: جشــنواره ملى زيبايى اســب عرب در 2 رده اسب عرب ايرانى و اسب عرب 
خارجى برگزار شد كه در رده اسب عرب ايرانى متأسفانه اسدآباد مقامى كسب نكرد، اما در رده اسب 
عرب خارجى مقام هاى خوبى را كســب كرديم. وى افزود: براى داورى جشنواره 3 داور خارجى از 

كشورهاى هلند، ليبى و مجارستان دعوت شده بود كه در پايان يك داور ايرانى نيز به مجموعه داوران 
جشنواره اضافه شد. جمور تعداد اسب هاى شركت كننده در اين جشنواره را 118 رأس برشمرد و گفت: 
پيش از اين استان همدان در شهرستان بهار ميزبان اين جشنواره بوده است و اين جشنواره كشورى براى 
دومين بار در اســتان به ميزبانى شهرستان اسدآباد در 20 و 21 خرداد ماه به مدت 2 روز در استاديوم 
شهرستان با همراهى يك اسپانسر برگزار شد. از 118 اسب شركت كننده در اين جشنواره 30 رأس به 

شهرستان اسدآباد اختصاص داشت.
وى با اشاره به احداث باكس سيار نگهدارى اسب در شهرك صنعتى اسدآباد، افزود: اين شهرستان در 
حال حاضر داراى 2 باشــگاه و 2 واحد پرورش اسب است و در مجموع صد رأس اسب از نژاد كرد 
و عرب ايرانى و خارجى در آنها نگهدارى مى شــود كه 70 درصد آنها ميكروچيپ دار و شناسنامه دار 

هستند.
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 تيــم ملى فوتبال كشــورمان در ديدارى 
سرنوشت ساز امروز به مصاف تيم ملى عراق 

مى رود.
هفته پايانى دور مقدماتى رقابت هاى فوتبال 
انتخابــى جام جهانــى 2022 قطــر و جام 
ملت هاى 2023 چين امشــب با انجام چند 
بازى در گروه هاى 8 گانه دنبال مى شــود تا 
چهره 12 تيم صعودكننــده به مرحله پايانى 

انتخابى جام جهانى مشخص شود.
تيم ملى فوتبال كشورمان امشب در ديدارى 
حســاس و سرنوشت ســاز با تيم ملى عراق 
ديدار مى كند. ملى پوشــان كشورمان كه دور 
نخست را با 2 شكست برابر بحرين و عراق 
بــا ناكامى بــه پايان بردند تــا در بازى هاى 
برگشت محكوم به پيروزى باشند. در 3 بازى 
گذشــته مقابل هنگ كنگ، بحرين و كامبوج 
به اين خواســته خود رسيديم و حاال در گام 

چهارم تيم ملى عراق را پيش رو داريم.
ملى پوشــان كشورمان كه از روحيه مضاعفى 
برخوردار هســتند امشــب فقــط پيروزى 
مى خواهد تا بــا خيال راحت صعود خود را 

جشن بگيرد.
ملى پوشان با اسكوچيچ روند خوبى را آغاز 
كردنــد و در ادامه راه امشــب نيز با غلبه بر 
عــراق كار خود را تكميــل مى كند. عراق با 
2 امتياز بيشتر از كشورمان صدرنشين است 
و در اين ديدار مســاوى نيز آنها را كامياب 
خواهد كرد، اما ايران اگر نتواند بر عراق غلبه 
كند و مساوى كند آنگاه بايد در انتظار ديگر 
نتايج گروه ها بماند تا شايد به عنوان تيم دوم 

صعود كند.
ملى پوشــان كشــورمان در 3 ديدار گذشته 
نشان دادند كه تيم قدر و خطرناكى هستند و 
زدن 16 گل در 3 بازى حكايت از برترى و 

روحيه باالى ايرانى ها دارد.
امشــب اســكوچيچ با بهره بردن از بهترين 

نفــرات خــود مى توانــد در برابــر فوتبال 
فيزيكــى عراق بازى قابــل قبولى ارائه دهد 
و بــا تاكتيك هاى خود حريف را شكســت 
دهد اگر كشورمان در بازى امشب نتواند بر 
عراق غلبه كند بايد منتظر تيم هاى دوم ساير 
گروه ها باشــد. از 8 گــروه 5 تيم دوم راهى 

مرحله دوم مى شوند.
در گروه نخســت اين رقابت هــا تيم فوتبال 
ســوريه با 21 امتياز صعود خود را مســجل 
كرده اســت و بازى امشب با چين براى اين 
تيم تشريفاتى است، اما چين در حال  حاضر 
16 امتياز دارد كه با توجه به دســتورالعمل 
AFC امتيازات اين تيــم با تيم پنجم گوام 
محسوب نمى شود و با كسر 6 امتياز اين تيم 
10 امتيازى مى شــود و براى صعود از گروه 
در بازى امشــب حدأقل به يك تساوى نياز 
دارد، امــا براى آنكه صعــود خود را قطعى 
كند به پيروزى برابر سوريه سخت نياز دارد 
پس در هر شرايطى چين باالتر از ايران قرار 

مى گيرد.
در گروه دوم صعود اســتراليا بــا 21 امتياز 
قطعى اســت و اردن 14 امتيازى با كســر 6

امتياز 8 امتيازى مى شــود و در بازى امشب 
برابر استراليا براى صعود فقط برد مى خواهد 

تا به عنوان تيم دوم صعود كند.
در گروه ســوم ايران در صورت تســاوى و 
با كســر امتياز بازى با كامبــوج 10 امتيازى 

مى شود و بايد منتظر ديگر گروه ها باشد.
در گروه چهارم جدال عربستان و ازبكستان 
حياتى اســت. در اين گروه بدون احتساب 
امتياز بازى با يمن تيم پنجم گروه عربســتان 
13 امتيازى و ازبكســتان 9 امتيازى اســت 
صعود عربســتان قطعى است ولى ازبكستان 
بــراى صعود به پيروزى و براى دوم شــدن 
حدأقل به يك تســاوى نيــاز دارد كه در آن 

صورت از نظر امتيازى با ما برابر مى شود.
در گــروه پنجم صعود قطر به دليل ميزبانى 
قطعى اســت و تيم دوم اين گــروه با هر 

نتيجــه اى صعود مى كند. در گروه ششــم 
ژاپــن بــا 21 امتيــاز صعود كــرده و تيم 
تاجيكســتان با 10 امتياز تيم دوم اســت و 
بــازى آخر اين تيم نقشــى در جايگاه اين 

داشت. نخواهد  تيم 
در گروه هفتم جــدال ويتنام و امارات براى 
صعود حساس است. ويتنام با 11 و امارات 
با 9 امتياز بدون احتســاب بازى با اندونزى 
تيم پنجم گروه براى اول شدن تالش مى كنند 
در صورت تســاوى امارات نيز ده  امتيازى 

مى شود.
در گروه هشتم با كناره گيرى كره شمالى هم 
اكنــون كره جنوبى با 13 امتياز صدرنشــين 

است و لبنان نيز 10 امتيازى است. 
كره جنوبى و لبنان در بازى پايانى به مصاف 
هم رفتند كه در نهايت كره جنوبى با برترى 
2 بر يك به عنوان تيم نخست صعود كرد و 
لبنان نيز با ده امتياز چشــم انتظار بازى هاى 

امشب خواهد بود.

 پيام حيدرى داور برجســته و مطرح فوتبال همدان از 
سوى كنفدراسيون فوتبال آسيا براى قضاوت در مسابقات  

اى اف سى كاپ 2021 انتخاب شد.
مســابقات گروه جــى اى اف ســى كاپ 2021 از دوم 
تيرماه بــه ميزبانى هنگ كنگ برگزار مى شــود و با اعالم 
كنفدراســيون فوتبال آسيا، حيدرى به عنوان داور و سعيد 
على نژاديــان و فرهاد مروجى نيز بــه عنوان كمك براى 

قضاوت در ديدارهاى اين گروه انتخاب شده اند.
تيم هاى پورت اف ســى تايلند، شاندونگ لوننگ چين و 
كيچه هنگ كنگ در اين گروه قرار دارند و مســابقات اين 

گروه تا پنجم تيرماه برگزار مى شود.
همچنين حيدرى روز(جمعه گذشــته) ديدار دوســتانه 
تيم هاى ملى ژاپن و صربســتان را به دعوت فدراســيون 

فوتبال ژاپن قضاوت كرد.
پيام حيدرى از ســال 2016 ميالدى در فهرســت داوران 

بين المللى فوتبال كشور قرار دارد.

جواز انتخابى جام جهانى در زمين بحرين صادر مى شود؟

ايران- عراق در ديدار سرنوشت 

پيشنهاد AFC به ضرر استقالل
 و به كام پرسپوليس و تراكتور 

 كنفدراسيون فوتبال آسيا پيشنهاد برگزارى مسابقات مرحله يك 
هشتم نهايى ليگ قهرمانان را به صورت متمركز داد.

هنوز كنفدراســيون فوتبال آسيا تصميم رســمى خود را درباره 
ميزبانــى ها بعــد از اتمام مرحلــه يك شــانزدهم نهايى اعالم 
نكــرده و انتظار مــى رود در ماه آينده در جلســه AFC همه 

شود. مشخص  چيز 
رسانه هاى سعودى حامى الهالل از ماه گذشته فشارهاى خود را روى 
AFC آغاز كردند تا تالش كنند ميزبانى از استقالل گرفته شود و با 

خيال آسوده در زمين بى طرف بازى كنند.
از منابع آگاه از كنفدراسيون فوتبال آسيا  خبرهاى بدى در اين زمينه 
به گوش مى رسد و كنفدراسيون فوتبال آسيا مى خواهد به بهانه تداوم 
شرايط كرونايى و برگزارى مســابقات گروهى به صورت موفقيت 
آميز به شكل متمركز همين شكل از برگزارى بازى ها را ادامه دهد و 

مسابقات مرحله يك هشتم و يك چهارم متمركز شوند.

 AFC CUP   قضاوت داور همدانى در مسابقات

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 140060326006000144-1400/02/19 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ابراهيم فراهانى فرزند احمد به شــماره شناســنامه 2457 صادره از مالير در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 26/65 مترمربع قسمتي از پالك يك 
اصلي اراضى دولت آباد واقع در بخش چهار مالير  خريدارى از مالك رســمى آقاى رمضانعلى روســتايى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 78)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/08

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

حجگردشگـرى

تصميم نهايى عربستان 
درباره حج اعالم شد

 مقام هاى عربســتان سعودى اعالم كردند مراسم 
حج امســال به دليل نگرانى هاى ناشــى از گسترش 
ويروس كرونا با حضور زائران مقيم در اين كشــور 

برگزار مى شود.
به گزارش ايسنا، عربستان سعودى اعالم كرد مراسم 
حج امســال به دليل نگرانى هاى ناشى از همه گيرى 
ويروس كرونا به 60هزار زائر واكسينه  شده مقيم اين 

كشور محدود خواهد بود.
مقام هــاى عربســتان ســال گذشــته نيز شــمار 
شركت كنندگان مراســم حج را كاهش دادند و حج 
را بــا حضور گروه كوچكى از زائران برگزار كردند. 
بر اساس بيانيه اى كه روز شنبه در خبرگزارى رسمى 
عربســتان به نقل از وزارت حج و عمره اين كشور 
منتشر شده است، مراســم حج امسال كه از اواسط 
جوالى برگزار مى شود نيز به افراد واكسينه  شده بين 

18 تا 65 سال محدود خواهد بود.
عربســتان پيش تر نيــز با خطرات نــوع ديگرى از 
ويروس كرونا كه ســبب بيمارى ويروســى به نام 
«مرس» مى شود مواجه شده بود و تمهيدات بهداشت 
عمومى را در طول حج 2012 و 2013 افزايش داد. 
در سال هاى اخير مقام هاى عربستان سعودى حضور 
زائران از كشــورهايى با مبتاليان بــه «ابوال» را نيز 

ممنوع كرده بودند.
از زمان شــيوع ويروس كرونا در عربستان سعودى 
بيش از 462 هزار  مبتال و 7 هزار و500 مورد مرگ 

بر اثر ابتال به اين ويروس گزارش شده است.

پژوهشگر صنايع خالق و مدرس دانشگاه:
شهرها و روستاهاى صنايع دستى 

به فرصت اقتصادى و اشتغال تبديل شوند
 شــهرها و روستاهاى ملى و جهانى صنايع  دســتى بايد به كانون اصلى 
توجه گردشــگران، مقاصد جديد گردشــگرى و فرصت هاى اقتصادى و 
اشتغال تبديل شــوند.  بيستم خرداد ماه(10ژوئن) روز جهانى صنايع دستى 
و در ايران آغاز هفته صنايع دستى است؛ هفته اى كه در 2 سال اخير با شيوع 
كرونا و ضرورت رعايت دســتورالعمل هاى بهداشتى، برگزارى رويدادهاى 
نمايشگاهى و بازارچه هاى آن كمرنگ تر شــده، اما پژوهشگران، فعاالن و 
صاحب نظران صنايع دستى و هنرهاى  سنتى در نشست ها و وبينارهاى آنالين 
دســتاوردها، مسائل و چالش هاى اين حوزه آثار تحريم و كرونا به ويژه در 
بخش موانع توليد، بازاريابى را بررسى مى كنند.در سال هاى اخير ثبت جهانى 
شهرها و روستاهاى صنايع دستى عنوان جديدى را به اين حوزه افزوده است، 
مناطقى كه مى توانند مقاصد گردشــگرى هنرى براى عالقه مندان باشند و 
اقتصاد فرهنگ را براى جوامع محلى تقويت كنند؛ اين در حالى اســت كه 
11 شــهر و 3 روستا در 6 سال گذشــته با عناوين صنايع دستى منحصر به 
همان مناطق، ثبت جهانى شــده اند كه نشــان مى دهد ايران در ثبت جهانى 
شهرها و روستاهاى صنايع دستى از سردمداران دنيا است، از طرفى 32 شهر 
و 20 روســتاى ملى صنايع دستى از سال 1396 تا 1399 شناسايى، معرفى 

و ثبت شده است.
 شهرها و روستاهاى صنايع دستى را 

خودمان بايد برندسازى كنيم
به گزارش ايرنا، پژوهشگر صنايع خالق و مدرس دانشگاه درباره بهره بردارى 
از ظرفيت هاى شهر و روستاهاى ملى و جهانى صنايع دستى بيان كرد: در گام 
اول وزارت ميراث فرهنگى به عنوان متولى صنايع دستى و هنرهاى سنتى بايد از 
ظرفيت هاى قانونى اين رخداد براى تقويت شهرها و روستاهاى صنايع دستى 
اســتفاده كند. يكى از اين ظرفيت ها قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و 
فعاالن صنايع دستى است كه در بطن آن به دولت و برخى از دستگاه ها تكليف 
شــده كه نسبت به اين موضوع اهتمام داشته باشند؛ در برنامه توسعه هم اين 
تكليف آمده اســت و به استناد آن مى توان اعتبارات و رديف هاى دائم در اين 
حوزه را كسب و زيرساخت هاى اين مناطق را تقويت كرد.حجت ا... مرادخانى 
افزود: در گام بعد بايد براى شــهرها و روستاهاى ملى و جهانى صنايع دستى 
تبليغات اثربخش انجام و به جهان معرفى شوند تا اتفاقات بهترى در اين مناطق 
رقم بخورد؛ بايد توجه كنيم ثبت شــهرها و روستاهاى صنايع دستى توسط 
شوراى جهانى دســتى (WCC) خيلى قدرت مانور بين المللى ندارد؛ بلكه 

خودمان بايد روى معرفى و برندسازى اين مناطق كار كنيم.

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

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
عزيزا كاسه چشمم سرايت                                          ميان هردو چشمم جاى پايت
از آن ترسم كه غافل پا نهى تو                                            نشنيد خار مژگانم بپايت
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■ حديث:
امام جواد(ع):

 هر كس قبر عّمه ام (حضرت معصومه (س)) را در قم زيارت كند ، بهشت پاداش او است.     
كامل الزيارات ص 536

 شــفافيت و در پى آن شايسته گزينى و داشتن 
تخصــص در زمينه هاى مســتعد، از ضرورت هاى 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا است كه 
به ورود افراد اصلح بــه اين نهاد مردمى به منظور 

اقدامات سازنده مى انجامد.
كمتر از 4 روز ديگر انتخابات شــوراهاى اسالمى 
شــهر و روستا اســت. با توجه به همراهى نكردن 
و برخى كوتاهى ها كه در چند ســال اخير از سوى 
اعضاى برخى شــوراها انجام شده است، انتخاب 
آگاهانه و صحيح اعضاى اين شورا ضرورتى جدى 

است.
براى انتخاب آگاهانــه رأى دهندگان بايد داوطلبان 
را به خوبى بشناســند و براى رسيدن به شناخت، 
داوطلبان بايد با شــفافيت، برنامه مدون و صداقت 
به خوبى خــود را معرفى كنند تا مردم با آگاهى و 
شناخت كامل، شايسته ترين افراد را براى ورود به 

شوراها انتخاب كنند.
و  گردشــگرى  اقتصــادى،  كميســيون  رئيــس 
ســرمايه گذارى شــوراى شــهر همدان در كميته 
گردشگرى مركز مطالعات و پژوهش هاى شوراى 
اســالمى شــهر گفت: ما صنعت گردشگرى را به 
عنوان يكى از محورهاى توسعه پايدار مى شناسيم، 

ولى باور نداريم اين صنعت پاك و همسو با محيط  
زيست، مى تواند براى ما درآمد پايدار نيز به ارمغان 

بياورد.
حسين قراباغى با بيان اينكه امكانات و ظرفيت هاى 
كشــور ما به حدى است كه مى توانيم جزو مقاصد 
اوليه گردشــگرى در دنيا باشيم افزود: با اين حال 
شوراى شهر و شهردارى بايد بتواند در توسعه اين 
صنعــت تأثيرگذار و نقش آفرين باشــند. امروز در 
يك قدمى انتخابات و با تأكيد بر توسعه گردشگرى 
همدان بايد شــاهد آن باشيم كه كانديداى شوراى 
ششــم همدان براى گردشگرى برنامه مدونى ارائه 

دهند.
 انتخاب فرد شايسته متضمن آينده خوب 

است
وى گفــت: انتخاب فــرد شايســته در انتخابات، 

متضمن آينده خوب است.
دوره  ســيزدهمين  اينكــه  بيــان  بــا  قراباغــى 
دوره  ششــمين  و  رياســت جمهورى  انتخابــات 
انتخابــات شــوراهاى اســالمى شــهر و روســتا 28 
ــزار  ــور برگ ــر كش ــال در سراس ــاه امس ــرداد م خ
اســالمى  جامعــه  در  كــرد:  بيــان  مى شــود، 
شــوراى شــهر بــه عنــوان نمــاد سياســى، مدنــى و 

ــود و  ــناخته مى ش ــردم ش ــاركت و حضــور م مش
از ايــن رو ايــن نهــاد كــه در دل جامعــه قــرار دارد 
بايــد بــه مــردم كــه بزرگتريــن ســرمايه اجتماعــى 
و  كــرده  توجــه  باشــند  جامعــه  فرهنگــى  و 
مطالباتشــان را مــورد بررســى جــدى قــرار دهــد.

وى با اشــاره به اينكه اعضاى شــوراى شهر كه به 
انتخاب مردم هســتند بايد با مديران دســتگاه هاى 
اجرايى ارتباط داشته باشند تا بتوانند موانع موجود 
در مديريت شــهرى را برطرف كننــد، افزود: اگر 
شــفافيت دغدغه مندى و تخصص در كارها وجود 
نداشــته باشــد و كانديدا برنامه مــدون و مطالعه 
شــده اى به مردم ارائه ندهــد نمى تواند در جايگاه 

انتخاب دقيق قرار گيرد .
قراباغى  گفــت: اگر ارائه برنامه كارشناســانه در 
حوزه گردشگرى  در رأس كارها نباشد، تشخيص 
مشكالت بســيار دشــوار خواهد بود و يك نكته 
بســيار مهم اين است كه شــفافيت يك تكليف و 
وظيفه قانونى و منطقى و عامل جلب اعتماد فعاالن 
گردشگرى و اساتيد و صاحبنظران اين حوزه است 

.
وى همچنيــن افــزود: معموالً آرا بر اين اســاس 
است كه شــخصى به نيكنامى شناخته شود، روانه 

صندوق هاى رأى شــورا شــده و به اين موضوع 
توجه نمى شــود كه اگر داوطلبى داراى برنامه در 
زمينه هاى عمران شــهرى، فرهنــگ، حمل ونقل، 
بهداشت و اقتصاد باشد، مى تواند در جايگاه عضو 

شورا به خوبى ايفاى نقش كند.
و  گردشــگرى  اقتصــادى،  كميســيون  رئيــس 
ســرمايه گذارى شــوراى شهر با اشــاره به نقش 
جريان هاى سياسى در معرفى افراد كارآمد به عنوان 
كانديداى شوراهاى اسالمى شــهرها، گفت: ارائه 
برنامه شفاف و دقيق از ســوى كانديداى شوراى 
شــهر مســتلزم توجه جريان هاى سياســى به اين 

موضوع مهم است.
ــاى  ــع گروه ه ــه در واق ــان اينك ــا بي ــى ب قراباغ
ــا  ــه آي ــند ك ــته باش ــر داش ــد در نظ ــى باي سياس
ــد از  ــى مى كنن ــردم معرف ــه م ــه ب ــرادى را ك اف
برخــوردار  الزم  توانمندى هــاى  و  ويژگى هــا 
هســتند يــا نــه، افــزود: واقعيــت ايــن اســت كــه 
ــر  اگــر اعضــاى شــوراى شــهر داراى برنامــه مؤث
ــا  ــع چالش ه ــه رف ــد ب ــد باشــند، مى توانن و كارآم
ــته  ــود نداش ــه اى وج ــر برنام ــرا اگ ــد، زي بپردازن
باشــد نتيجــه همــان وضعيتــى اســت كــه در حــال 

ــم. ــا آن مواجهي حاضــر ب

رئيس كميسيون اقتصادى، گردشگرى و 
سرمايه گذارى شوراى شهر همدان:

كانديداها 
براى گردشگرى 

برنامه  بدهند

  با ابالغ ســند برنامه ارتقاى فرهنگ حفاظت از 
محيط زيست توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسالمى، 
محيط زيســت پس از سال ها، به شــوراى فرهنگ 

عمومى استان ملحق مى شود.
مديركل حفاظت محيط زيســت استان همدان با بيان 
اينكه سال ها حفاظت محيط زيست و فرهنگ حفظ 
محيط زيســت در شــوراى فرهنگى استان مغفول و 
غايب بود، گفت: در ســند برنامــه ارتقاى فرهنگ 
حفاظت از محيط زيست كه 3 دى ماه 98  در شوراى 
فرهنگ عمومى كشــور مصوب و بــه تازگى ابالغ 
شــده اســت، 7 راهبرد و 54 اقدام با هدف افزايش 
مشاركت هاى بين بخشــى و بين دستگاهى تعريف 

شده است.
انتخابات  به  همچنين  جعفرى نژادبســطامى  محسن 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا اشاره كرد و افزود: 
شــهروندان و ساكنان روســتاها، دغدغه هاى جدى 
درخصوص محيط زندگيشان دارند كه رفع و كنترل 
اين دغدغه ها جز با انتخاب درست ممكن نمى شود.

وى با بيان اينكه سالمتى مردم به توسعه پايدار گره 
خورده است بيان كرد: استان همدان با اقليم خشك 
و نيمه خشــك و محدودترين سرانه جنگلى كشور، 
اكوسيستم بسيار شكننده اى دارد و هر تصميم ما در 

آينده اين سرزمين مؤثر خواهد بود.
جعفرى نژادبســطامى گفت: خواست جدى ما پياده 
شــدن طرح شهر سبز در شــهرهاى بزرگ استان به 
عنوان پايلوت مبتنى بــر برنامه ريزى دقيق و برنامه 
جدى و عملياتى و برنامه ريزى دقيق محيط زيســت 
شهرى است و شوراى شهر جايگاه بسيار مهمى در 
تحقق اين طرح دارد كه انتظار داريم اعضاى شــورا 

در اين باره پاسخگو باشند.
مديــركل حفاظــت محيط زيســت اســتان همدان 
حوزه  در  فرهنگ ســازى  برنامه هــاى  درخصوص 
محيط زيست بيان كرد: دانشگاه مالير به عنوان يكى 
از 20 دانشــگاه پايلوت كشــور در تدريس واحد 
محيط زيســت براى تمامى دانشــجويان تعيين شده 
اســت و توليد و تكثير بســته آموزش محيط زيست 
ويــژه مربيان كودكان پيش دبســتانى و خانواده آنها  
در سطح اســتان از ديگر برنامه هاى در حال اجراى 
حفاظت محيط زيست استان است كه با پيگيرى هاى 

بين بخشى متعدد حاصل شد.
وى با تبيين عملكرد اين اداره كل در ســال گذشته 
گفت: پيگيرى ارتقاى ســطح مناطق و قرار گرفتن 
در دستور كار شــوراى عالى حفاظت محيط زيست 
كشور از جمله اين اقدامات بود كه ارتقاى كوهستان 
الوند به اثر طبيعى ملى، غار سراب به اثر طبيعى ملى، 
تاالب شكار ممنوع آق گل به پناهگاه حيات وحش و 
منطقه حفاظت شده خانگرمز به پناهگاه حيات وحش 
در دســتور كار قرار گرفته است كه بعضًا با موانعى 

از ســوى صنعت، معدن و تجارت و منابع طبيعى و 
آبخيزدارى استان مواجه شده است.

جعفرى نژادبســطامى گفت: با تخريــب 139 هزار 
و 166 مترمربــع از اراضى مناطــق تحت مديريت 
حفاظت محيط زيست استان در سال گذشته برخورد 

شد و مجرمان به مقام قضايى معرفى شدند.
وى افزود: ميزان روزهاى ناســالم هواى مركز استان 
از 9/6 درصــد روزها در ســال 98 به 3/01 درصد 

روزها در سال 99 رسيد.
مديركل حفاظت محيط زيست اســتان همدان بيان 
كرد: برنامه حفاظت و مديريت 4 گونه، غاز پيشانى 
سفيد كوچك، اردك سرسفيد، ميش مرغ و گرگ در  

استان همدان در حال تهيه و تدوين است.
وى گفت: طرح مديريت زيست بومى تاالب آق گل 
با مشاركت ذى نفعان تهيه شد و در مرحله ارسال به 
شوراى برنامه ريزى دو استان همدان و مركزى است.
مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان درباره 
برخورد بــا متخلفان حوزه محيط زيســت اســتان 
در ســال 99 افــزود: 156 پرونــده در بخش هاى 
محيط زيســت انســانى و محيط زيســت طبيعى در 
مراجع قضايى تشكيل شد و 424 اخطاريه نيز براى 
واحدهاى توليدى، صنعتى و خدماتى به دليل ايجاد 

آلودگى آب، خاك و پسماند صادر شد.
مديركل حفاظت محيط زيســت استان همدان بيان 
كرد: ابالغ برنامــه عملياتى مديريت و اطفا ء حريق 
و  تجهيز مناطق به  امكانات و تجهيزات اطفا حريق 
و حفاظت فيزيكى، نصب دوربين هاى مدار بســته 
و سيســتم هاى حفاظتى در منطقه حفاظت شــده 
خانگرمز، عقد قرارداد مطالعه جامع غارهاى استان، 
10- سرشمارى وحوش شــاخص مناطق حفاظت 

شــده استان در دو نوبت بهاره و پاييزه ، 8- كشف، 
تيمار و رهاســازى بيش از 200 قطعه انواع وحوش 
آسيب ديده از حوادث و سوانح و تدوين و بازنگرى 
طرح مديريــت توجيهى-تفصيلى   مناطق حفاظت 
شده   شــرا، خانگرمز، ملوسان، لشگردر، آلموبالغ، 
گلپر آبــاد از ديگر اقدامات اين اداره كل در ســال 

گذشته بوده است.
وى تبيين كــرد: 1618مجوز اســتقرار ، 164مجوز 
توســعه و تغيير خط و 138مجوز بهره بردارى طى 

سال 99 براى واحدهاى صنعتى استان صادر شد.
مديركل حفاظت محيط زيســت استان همدان با بيان 
اينكه با كشتار سگ ها و حيوانات شهرى صد درصد 
مخالفيم و اين حيوانات مخلوقات خداوند هستند و 
اسالم دين رأفت است، افزود: نبايد اين اقدامات را 
شاهد باشــيم، بلكه بايد برنامه كنترلى علمى داشته 

باشيم.
مســأله  در  كــرد:  بيــان  جعفرى نژادبســطامى 
پســماند شــرايط مطلوبــى نداريــم و بايــد در زمينــه 
اجــراى طــرح مديريــت پســماند اســتان در 2 
ناحيــه شــمالى و جنوبــى تســريع شــود كمــا اينكــه 
ــتايى  ــماندهاى روس ــه پس ــى در زمين ــاق خاص اتف
نيفتــاده اســت و ايــن يكــى از دغدغه هــاى جــدى 

ــت. ــتان اس ــت اس محيط زيس
وى گفــت: در زمينــه فرهنگ ســازى بــراى كاهــش 
ــدأ نيــز كار  ــه از مب ميــزان پســماند و تفكيــك زبال
ميانگيــن  و  اســت  نگرفتــه  صــورت  اساســى 
ــراى  ــرم ب ــدان 810 گ ــهر هم ــه در ش ــد زبال تولي
ــر  ــن كشــورى باالت ــه از ميانگي ــر اســت ك ــر نف ه
بــوده زيبنــده ايــن شــهر نيســت و توقــع ســازمان 
ــت. ــده اس ــرآورده نش ــت ب ــت محيط زيس حفاظ

مديركل «محيط زيست» 
در برنامه هاى كانديداها جايى ندارد!
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