
C M

4

6

يـادداشت هاى امروز

همتى رقيب رئيسى
 1- رقابــت  در انتخابــات رياســت 
جمهورى زمانى شكل مى گيرد كه نامزدهايى 
كه گفتمان هاى متفاوت را نمايندگى كنند...

مقصر پيدا نشد!
 1- مناظــره اول تلويزيونــى داوطلبان 
رياست جمهورى كه به دليل محافظه كارى 

تلويزيون...

چند نكته 
در باب دور اول مناظره ها

 دور اول مناظره هاى ســيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهورى در حالى برگزار 

شد... 

ليست ها شورانگيز نشد
 1- ششــمين دوره انتخابات شوراهاى 

اسالمى شهر و روستا در شهرهاى بزرگ...

جاى خالى زنان در ليست 
انتخاباتى شوراى شهر 
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گياه شناس 
رئيس ستاد 
انتخاباتى همتى 
در  استان شد

موزه آماداى به 
مجتمع فرهنگى 
عين القضات 
منتقل مى شود

تأمين آب 
مهمترين اولويت 
استان است

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

برند گردشگرى گم شده ميان استان و شهر
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

فروشگاه زنجيره اى فاميلى واقع در همدان،ابتداى خيابان سعيديه شمالى،برج تجارى 
سعيديه،طبقه منفى يك در محيطى شيك و مدرن 

فراخوان واگذارى غرفه هاى فروشگاه 

فروشگاه زنجيره اى فاميلى

 چاى و قهوه      گوشت 
 ميوه و سبزيجات                 مرغ

 ادويه     برنج 
 حبوبات                              سبزيجات بسته بندى 

 خشكبار                       عسل 
 جزيره پروتئينى (سوسيس-كالباس-لبنيات-ترشى و شوريجات)

تعدادى از غرفه هاى ذيل را به صورت پيمانكارى به شركت ها و اشخاص حقيقى و حقوقى واگذار مى نمايد:

فروش ويژه اقساطى 
مخصوص بازنشستگان لشگرى 

و كشورى و تأمين اجتماعى و 
شركت هاى خصوصى 

همشهريان  حال  رفاه  جهت  فاميلى  زنجيره اى  فروشگاه 
گرامى و همچنين خانواده هاى محترم ايشان، آماده عقد 
قرارداد با ادارات دولتى و شركت هاى خصوصى و ساير 

ارگان ها و نهادها مى باشد.
تلفن تماس: 09023548039  ساعت تماس: صبح 10 

الى 14 و عصر 19 الى 21
آدرس: همدان،ابتدى خيابان سعيديه شمالى،برج تجارى 

سعيديه،طبقه منفى يك 
فروشگاه زنجيره اى فاميلى 

بدينوسيله مصيبت وارده را خدمت شما 
تسليت عرض مى نماييم، از خداوند منان 
رحمت  رفته  دست  از  عزيز  آن  براى 
بازماندگان  ساير  براى  و  الهى  واسعه 

صبر جزيل مسئلت داريم.

بدينوسيله مصيبت وارده را خدمت شما 
تسليت عرض مى نماييم، از خداوند منان 
رحمت  رفته  دست  از  عزيز  آن  براى 
بازماندگان  ساير  براى  و  الهى  واسعه 

صبر جزيل مسئلت داريم.
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ون  ه را ا هللا و ا ا

مركز چاپ و بسته بندى همدان 

خانواده محترم 
زرگــريــان 

شهردارى 
در يك قدمى صعود 
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ون  ه را ا هللا و ا ا

روزنامـه همدان پيـام

خبر درگذشت ناگهانى همكار عزيز و تالشگرمان آقاى
 سيد صدرالدين موسوى

 موجب تاسف و تاثر شد و اين خبر تلخ يك بار ديگر اعضاى 
خانواده بزرگ رسانه اى استان را عزادار كرد.

باور  در  كرده  سفر  عزيز  آن  هجران  و  فراق  كه  چند  هر 
نمى گنجد و بسيار سخت و دشوار است، ليكن تقدير الهى 
را جز صبر و بردبارى چاره اى نيست كه همه از خداييم و 
به سوى او باز مى گرديم از خداوند منان طلب مغفرت براى 

مرحوم و براى بازماندگان عرض تسليت داريم.
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ی با و ا

حميد گلى پور 
مديرعامل نمايشگاه بين المللى استان همدان

درگذشت فعال رسانه اى آقــاى
سيد صدرالدين موسوى

ــدگان ايشــان و  ــرم، بازمان ــواده محت را خدمــت خان
ــم  ــرض مى نمايي ــليت ع ــانه تس ــه رس جامع

ــى  ــران و رحمــت اله ــوم غف ــراى آن مرح و ب
ــتاريم. ــى  خواس ــعه از درگاه اله واس

در نشست كارشناسى 
به مناسبت هفته محيط زيست اعالم شد

محيط زيست 
اولويت مديريت شهرى

زلفى گل در نشست  معاونان ستاد رئيسى درشهرستان همدان:

انتخابات عرصه آموزش باشد
■ منشور ستاد رئيسى: پذيرش تفاوت ها با حضور همه سليقه ها

■ جليلى: 
كشور با نمايش اداره نمى شود
■ رئيسى:
نگاه خدمتگذارى داشته باشيم
■ قاضى زاده هاشمى:
 زانوى دولت بر گردن مردم است

■ زاكانى: 
پوششى نيستم
■ رضايى:
كاش شيميدان مى شديد
■ مهرعليزاده:

سندروم 
«پست بى قرار» داريد

■ همتى: 
5 به يك هستيم
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نخستين مناظرهنخستين مناظره،، ضعيف ترين برنامه! ضعيف ترين برنامه!
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يـادداشت روز

نشستنشست
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

همتى رقيب رئيسى
 1- رقابت  در انتخابات رياست جمهورى زمانى شكل مى گيرد 
كــه نامزدهايى كه گفتمان هاى متفاوت را نمايندگى كنند، در عرصه 

رقابت حضور داشته باشند.
در واقع اين رقابت نه رقابت نامزدها كه رقابت گفتمان هاى موجود 

در فضاى سياسى كشور با هم است.
2- در ســيزدهمين انتخابات رياست جمهورى تا قبل از اعالم نظر 
شــوراى نگهبان با تعدد ثبت نام داوطلبانى با گفتمان هاى گوناگون، 
تصور بر ايــن بود كه حداقل گفتمان هاى اصلى داخل نظام در اين 
انتخابات داوطلب خواهند داشــت و رقابت  خوبى شــكل خواهد 

گرفت.
 اما شــاخص عدم احراز كه به بســيارى از داوطلبــان از جمله 14 
داوطلــب اصلى اصالح طلبان و داوطلب اصلى اعتدالى ابالغ شــد، 
حكايت از رقابت درون گروهى در نگاه اول به اين انتخابات داشت.
3- تاييد 7 داوطلب كه به نســبت 5 اصولگرا و دو اصالح طلب، در 
قالب دو گفتمان اصلى سياســى كشور تعريف مى شوند در شرايطى 
كه داوطلب اصلى جناح اصولگرا تائيد شــده است، انتخابات را به 
لحاظ جناحى پايان يافته و پيروز انتخابات را هم مشــخص شــده 

نشان مى داد.
كنار رفتن رقباى اصلى اصولگرايان شــرايطى را ايجاد كرد كه داوطلب 
اصلى اين جناح تحركاتى براى بازگشت اين رقبا داشته باشد، هرچند 

موفقيتى نداشت و در نتيجه راضى به ادامه رقابت به شكل فعلى شد.
4- با كمتر شــدن شــوك احراز صالحيت ها و واقعى شدن فضاى 
رقابت، يك شــكل بودن گفتمان 5 داوطلب دليلى شــد تا گفتمان 
متفاوت كه از ســوى داوطلبى كه آن را نمايندگى مى كند، راه سوم 

عنوان شده، بيشتر ديده شود.
بــه نوعى كه اين ادبيات، رفتار و گفتمان متفاوت در نظرســنجى ها 
خود را نشان داد و همتى را به رقيب اصلى گفتمان مقابل تبديل كرد.

5- ايــن وضعيت انتخاباتى و جبهه بنــدى در حالى  رقم خورده كه 
رئيسى و همتى هر دو با عنوان مستقل وارد رقابت انتخاباتى شده اند.
اما اكنون رئيســى همانگونه كه از ابتدا مطرح بود به عنوان داوطلب 
اصلى اصولگرايــان در انتخابات حضور دارد و همتى توانســته به 

عنوان داوطلب اصلى اصالح طلبان و اعتدالى ها مطرح شود.
6- با شــكل گيرى صف بندى اصلى، اكنون قابل پيش بينى است كه 
4 داوطلب اصولگرا به نفع رئيســى از رقابــت كنار بروند كه اخبار 
ديدارهاى برخى از آنها با رئيسى نيز آغاز اين روند را تاييد مى كند.

البته در اين مســير به نظر مى رسد كناره گيرى محسن رضايى كه او هم 
بــه دنبال ارائه گفتمانى متفاوت در رقابت داخلى اصولگرايان بود تا در 
رقابت درون جناحى رقيب رئيسى در انتخابات شود و به دليل حضور 
همتى، موفق به همراهى اصولگرايان و رسيدن به هدف نشده است، از 

كناره گيرى ديگر داوطلبان اصولگرا سخت تر باشد.
همتــى نيز براى كنــار رفتن مهر عليزاده تالش خــود را آغاز كرده 
اســت البته اين كنار رفتن ها مى تواند پس از مناظره ها و تقسيم كار 
داوطلبان در تبليغ گفتمانى كه آن را نمايندگى مى كنند، شكل بگيرد.

7- در اســتان رقابت بين رئيســى و همتى از همان زمان اعالم نظر 
شوراى نگهبان شكل گرفته و اين رقابت ادامه دارد.

همتى از مديران ارشــد كشور اســت كه اصالتى كبودراهنگى دارد 
و بــه همين دليل داوطلبى وى در انتخابات با كارنامه اى مشــخص 
از خدمت به هم ميهنان و كشــور به ويژه در شــرايط سخت تحريم 
و جنــگ اقتصــادى، به نوعــى حكايت از شــجاعت و توانمندى 

سرمايه هاى انسانى استان دارد و افتخار آميز است.
حضــور همتى در انتخابات و تالش وى براى مطرح كردن گفتمانى 
متفــاوت و ايجاد فضاى رقابــت و دعوت مردم به مشــاركت در 
انتخابات، اقدامى ايثارگرانه در شرايطى است كه بسيارى به انتخاباتى 

سرد و با نتيجه قابل پيش بينى دل بسته اند.
 در كنار اين، نام رئيسى با سابقه خدمت در استان و نگاه متفاوت به 
اســتان و اقداماتى كه در سالهاى اخير داشته در اذهان مردم استان به 

عنوان چهره اى خادم و سالم ثبت شده است.
 رقابت همتى و رئيســى به شرايط جدى ترى وارد مى شود و در اين 
رقابــت، همتى رقيب ديگرى به اســم قهر كنندگان از صندوق رأى 
نيز دارد كه اگر موفق به آشــتى دادن آنها با صندوق شــود،  شرايط 

متفاوتى رقم خواهد خورد.

عمر با بركت 
غالمرضا فريدونى»

 اين جمله را بارها شنيده ايم كه طول زندگى مهم نيست عرض آن مهم است.
آنان كه چند روز دنيا را محل كسب فضايل و سجاياى اخالقى و خدمت به خلق و حركت 
در مســير ارزش ها مى كنند و از خواســته ها و لذايذ دنيا در جهت الهى به راحتى كوتاه 
مى آيند تا به ســعادت اخروى و رضايت الهى دســت پيدا كنند اينان مصداق اين حديث 

شريف اند:«فليس ألنفسكم ثمن اّال الجنّة فال تبيعوها بغيرها»
مرحــوم دكتر محمد تركمان در عمــر كوتاه خود نمونه اى از انســان هاى دغدغه مند، 

پرتالش، دلسوز، مدير و مدبر بود كه با عمر نسبتا كوتاهش، منشأ اثر و تحول بود.
حضور ايشان در بسيج و پايگاه مقاومت شهيد يوسفى مسجد مهديه و گردان امام على(ع) و 

هيات محبين المهدى نشان از حس مسئوليت، دغدغه مندى و دلدادگى به اسالم، نظام و رهبرى 
بــود. مرحوم تركمان در يك خانواده مذهبــى و فرهنگى متولد و پرورش يافت . وى دكتراى 
كشــاورزى را با همت و تالش وافر از دانشــگاه تبريز اخذ كرد. محمد آقا مدتى را در منطقه 
رزن مدير دبيرستان كشاورزى بود و تحولى در آن مدرسه ايجاد كرد و در ساليان اخير هم به 
عنوان  مدير دبيرستان عالمه حلى يك منصوب شد و براى رشد و پرورش و علم آموزى دانش 
آموزان نخبه شب و روز نمى شناخت. در طول تعطيالت عيد، درگير اردوهاى علمى بود. حس 

مسئوليت و خبرگى و كياست از او يك مدير اليق ساخته بود.
در مجموعه بسيج هم جانشين پايگاه مقاومت شهيد يوسفى و فرمانده گروهان بيت المقدس را 
عهده دار بود و عالوه بر حضور موثر، روحيه تعامل با جوانان، خوش رويى و خوش اخالقى از 
او يك چهره دوست داشتنى ساخته بود.  از خصوصيات مهم او به قول معروف دست به جيب و 

سخاوت وى بود. در راه برپايى مراسمات اباعبداهللا عليه 
السالم و امورات پايگاه در حد مقدورات و با اشتياق 

كمك مالى مى كرد.
توفيق اداره مجموعه هاى آموزشى و فرهنگى، آينده 
اى روشن مديريتى براى محمدآقا ترسيم كرده بود 
كه مقدرات الهى به نحو ديگرى رقم خورد. خداوند 
متعال اين انســان شريف را كه عمر خود را صرف 
تعليم و تربيت جوانان اين استان كرد و عالوه بر آن،  

در مســير اعتالى معنويت و مجالس وعظ و عزاى اهل بيت عليهم الســالم كوشا بود در 
جوار خود منزل و ماوا دهد و بر دل داغداران اين مصيبت سكينه و آرامش نازل فرمايد.

1- كسب و كار كاربرفروشان مجازى سكه شده است. گويا  انتخابات 
و نيــاز به كاربر براى كانال و گروه داوطلبان به عنوان يك شــاخصه 
تمايز دليل رونق بازار كاربرفروشان است. گفتنى است اين اقدامات در 
حالى اســت كه اضافه كردن كاربر خاصه با زور و اجبار به كانال هاى 
ســرگرمى، اقتصادى و هرگونه موضوع ديگرى، از منظر قانون گذار 
جرم تلقى مى شود و در صورت شكايت افراد، پليس فتا با آن برخورد 

خواهد كرد.
2- رستم قاســمى مســئول رايزنى با داوطلبان اصولگراى انتخابات 
رياست جمهورى شده است. گويا  وزير سابق نفت در دولت دهم با 
ديدارهاى چند روز گذشته  خود در تالش است همگرايى بيشترى در 
بين نامزدهاى انتخابات ايجاد كند. گفتنى است قاسمى در انتخابات از 

رئيسى حمايت كرده است.
3- رقابت مجازى بين برخى داوطلبان شوراى شهر از رقابت سياسى 
شــديدتر اســت. گويا برنامه ريزى براى حمله رباتى بــه گروه ها و 
كانال هاى يكديگر بخشى از اين رقابت است. گفتنى است در مواردى 

اين حمله ها عارى از محتواى اخالقى است.
4- برخى داوطلبان شــوراها به رســم و عــادت مجازى بازها روى 
آورده انــد. گويا تبادل يكى از شــيوه هاى داوطلبان در تبليغ اســت. 
گفتنى اســت با اين تبادالت عنوان كانالهــا در زمان تبادل با محتواى 

آن همخوانى ندارد.
5- بســيارى از متعهدين به ائتالف ها ليست نهايى آنها را نپذيرفته اند. 
گويا اين افراد وقتى در ليســت نهايى قــرار نگرفته اند از تعهد خود 
به ليست سرباز زده و ليســت ها را تخريب كرده اند. گفتنى است در 
انتخابات گذشته نيز ائتالف ها در همدان چندان با همراهى افراد خارج 

از ليست مواجه نمى شد.

خروجى پسماند قابل دفاع براى شوراى شهرنيست
بودجه  كميســيون  رئيــس   
شوراى شــهر همدان نيز  با بيان 
اينكه 350 تا 500 تــن زباله در 
همــدان و اطراف شــهر آن دفع 
مى شــود و صد در صد دفع مى 
شــوداين اتفاق را يكى از ضعف 
هاى عملكــردى دوره پنجم در 
اين دوره دانســت كــه با وجود 
تالش هــاى شــوراى شــهر اما 

همچنان ناموفق است.
حميــد بادامى نجــات مى گويد: 
زباله اى كه در سطح شهر همدان 

جمع مى شود از پسماند خانگى، صنعتى و بيمارستانى گرفته تا نخاله هى 
ساختمانى در نهايت به جز تفكيك هاى غيررسمى كه توسط زباله گردها 
براى آن اتفاق مى افتد هيچ اقدام دومى كه بعد از آن مديريت و يا حاكميت 

شهرى بخواهد انجام دهد وجود ندارد.
بنــا بر اين خروجى كه در بحث پســماند وجود دارد چيزى نيســت 
كه شــوراى شــهر بتواند از آن دفاع كند  با اين حال اقدامات خوبى 
در بحث شــيرابه ها و جلوگيرى از آلودگى آب هاى زيرزمينى شهر 
در ســازمان مديريت پسماند انجام شــده كه شايسته تقدير است اما 
در تفكيــك زباله كه اصل آن نيازمند فرهنگ ســازى اســت نياز به 

داريم. برنامه 
بر اين اســاس ما نمى توانيم بگوييم تمام تفكيك زباله را در مقصد انجام 
مى دهيم در حالى كه به راحتى در مبدأ مى توانيم اين كار را انجام دهيم و 
حتى درآمد زايى داشته باشيم اما چون زباله با ارزش است و مباحث مالى 
در آن مطرح مى شــود ناخودآگاه فساد و انحصار را به وجود مى آورد كه 
چالش اصلى و مهم در حوزه مديريت پسماند در تمام نقاط كشور است.

بــه عبارتى جايى كه مباحث مالى و منافع در ميان اســت به طور طبيعى 
مقاومت زياد است به همين علت براى اينكه حوزه اى را اصالح كنيم ابتدا 
بايد موارد آن را شناســايى كنيم و بعد از آن مشكالت و موانع را يا قيچى 

كنيم يا محدود كنيم و يا مديريت كنيم.
در همين راســتا در دو بخش مختلف امســال در بودجه شهردارى براى 
مشكالت زباله و پسماند شــهر بودجه اختصاص داده شده است كه 20 
ميليارد تومان آن در بخش ســازمانى و مديريت پســماند است و بخش 
ديگر كه 11 ميليارد تومان مى باشــد در ستاد و شهردارى مركزى در نظر 
گرفته شــده است كه 6 ميليارد آن براى بهبود و بهسازى تجهيزات ذخيره 

و دفن زباله مى باشد.
بنا بر آنچه گفته شــد نياز است پلتفرمى براى پسماند شهر تعريف شود و 
زيرســاختى را ايجاد كنيم كه هر فردى كه كارايى بهترى دارد بتواند ورود 
كند. بــه عبارتى مى توانيم اعالم كنيم تمام افــرادى كه قصد فعاليت در 
حوزه پسماند دارند وارد اين چرخه شوند و ما كسى را محدود نمى كنيم 
در واقع انحصار ايجاد نمى كنيم، اما عالقه مندان موظف هستند بر اساس 
زيرساخت تعريف شده عمل كند به عنوان مثال هر فردى كه از خانواده اى 
پسماند را خريد، مبلغ آن را به حساب شهروندى آنان واريز كند، حساب 
شــهروندى طرح جديدى است كه در آن شهروندان يك شهر مى توانند 
خدمات شهرى خود از قبيل پرداخت كرايه تاكسى، اتوبوس، جاى پارك 

و... را از طريق آن پرداخت كنند.
در همدان نيز كارهاى اوليه اين طرح  از جمله ارسال فراخوان انجام شده 

است و مراحل نهايى براى اجرا را سپرى مى كند.
از طرفى براى اينكه بتوانيم فرهنگ سازى صورت گرفته در زباله و پسماند 
را در بين مردم به مرحله اجرا درآوريم بايد زيرساخت آن را هم آماده كنيم 
كه در همين خصوص بايد گفت  متأســفانه با اينكه كانكس هاى دريافت 
پســماند در برخى نقاط شهر جانمايى شده اما مردم براى دادن پسماند به 
آنها با مشكل مواجه هســتند به عبارتى خدمات نمى گيرند، سهولت در 
تحويل پسماند را ندارند و به همين دليل با اينكه در حوزه پسماند و زباله 
شهردارى و شورا همواره كارها و اقدامات مختلفى انجام داده اند اما چون 
مردم تجربه ناموفق گذشته را دارند انجام طرح هاى جديد را پس مى زنند 

بنابراين يا نبايد كارى را انجام دهيم يا بايد تكميل انجام دهيم.
از همين منظر در بحث زباله و پسماند براى اينكه بتوانيم  در آينده با برنامه 
عمل كنيم نيازمند استراتژيك و نقشه راه هستيم تا همدان و محيط زيست 

آن را از حمله زباله ها حفظ كنيم.

 در همدان، سرانه توليد زباله بر اساس آمار سازمان پسماند در هر روز و در شرايط عادى حدود 
350 تن است به عبارتى12750 تن  ساالنه زباله در همدان توليد مى شود.

اين در حالى است كه برخى گمانه زنى هاى غير رسمى، مى گويد روزانه بيش از 400 تن زباله در همدان توليد 
مى شود كه 35 درصد آن قابل بازيافت است و هم اكنون تنها 10 درصد آن بازيافت مى شود.

يعنى روزانه 120 تن زباله قابل بازيافت در همدان توليد مى شود كه تنها 40 تن آن توسط زباله گردها و مراكز 
پسماند شهردارى جدا و بازيافت مى شود و 80 تن زباله قابل بازيافت در همدان به بدون هيچ اقدامى دفن و دفع 
مى شود. بر اين اساس سرمايه عظيمى بيش از 640 ميليون تومان در روز(233 ميليارد و 600 ميليون تومان در 
سال به ازاى هر كيلو پسماند خشك مخلوط به قيمت حداقل 8هزار تومان) در حال از بين رفتن و نابودى است 

و سهم بزرگى نيز در آلودگى محيط زيست دارد.
از همين رو مديريت پسماندهاى توليد شده و تفكيك زباله شايد تنها راه حلى باشد كه بتواند كمى به بهبود اين 
وضعيت كمك كند به اين معنا كه محيط زيست ما تحت تاثير اين امر مى تواند تغييرات اساسى كند و زندگى مان 
در شهر كيفيت و دوام بيشترى داشته باشد. در همين راستا از آنجا كه در نخستين روز از هفته محيط زيست قرار 
گرفته ايم در نشست هم انديشى پيرامون محيط زيست شهرى به طور خاص معضل زباله و پسماند موضوعات 
مربوط به اين مبحث را با حضور مدير كل محيط زيســت استان، رئيس كميسيون بودجه شوراى شهر همدان و 

فعاالن محيط زيستى به بحث و تبادل نظر گذاشته ايم.
آنان معتقدند يكى از محورهاى مهم جامعه در حال حاضر محيط زيست است و نقش شوراها در مديريت شهرى 
با توجه به وظايف و تأثيرگذارى كه دارند بسيار موثر در پيشبرد اهداف مديريت شهرى است بنابراين منتخبين 
مردم در شــوراى شهر هر قدر با برنامه و چشم انداز خوبى حركت كنند مى توانند مبتنى بر يك رشد و توسعه 
پايدار باشــد. موضوع زباله و پســماند نيز از آنجا كه يكى از بزرگترين چالش هاى محيط زيستى محسوب 
مى شــود نيازمند استراتژيك و ساماندهى بهتر و بر يك زيرســاخت مهندسى شده است كه به نظر مى رسد 

مى تواند در برنامه هاى محيط زيستى شهر جايگاه ويژه و حائز اهميتى براى آن قائل شد.

 در اين خصوص 
كنشگر مدنى و فعال 
محيط زيست همدان 
اســت:  معتقد  نيــز 
را  زيســت  محيــط 
سازمان محيط زيست 
تواند  نمى  تنهايى  به 
اداره كند، نيازمند يك 
فرهنگ  در  همگرايى 
عمومى شهر هستيم متأسفانه در كشور ما محيط زيست 

مثل چرخ پنجم دروشكه است.
حسين زندى مى گويد: نگاه شهردارى متأسفانه جريمه 
محور اســت به همين دليل به نظــرم اگر هزينه اى در 
خصوص محيط زيست و حتى پسماند شهر بيشتر هدر 
رفت هزينه بوده اســت چرا كه نگاه شهردارى نگاهى 

نبوده كه بتواند مردم را جذب كند.
بــه عنوان مثال بــراى جلوگيرى از خريــد و فروش 
نخاله هاى ســاختمانى در خارج شهر در خروجى شهر 
شهردارى  كيوسكى قرار داده است تا نخاله ها بر گردد، 
اين اتفاق سبب شده تا زمين ها و روستاهايى اطراف پر 
از نخاله شود  اين يعنى يا ناظرى كه در كيوسك است 
دچار تخلف شده و يا اينكه به هر حال يك قسمت كار 
دچار ضعف و مشكل است چرا كه پسماند ساختمانى 

حجم زيادى دارد و باغات و زمين هاى اطراف را نابود 
كرده اســت. از طرفى قاســم آباد و على آباد هم كه به 
تازگى وارد حريم شهر شــده اند در حال حاضر پر از 
نخاله هاى ساختمانى است مناطقى مثل حيدره، نايب 
احمد هم مى توان به اين ليست اضافه كرد بنابراين واقعًا 

نظارت بر عهده كيست؟
در بحث تفكيك زباله باز همين مشكالت وجود دارد 
به طوريكه اگر به گذشته استناد كنيم مى بينيم هروقت 
حركت و جنبشــى مردمى وارد عمل شــده تا زباله و 
پسماند به شكلى مردمى مديريت شود همواره براى آن 

موانعى را ايجاد كرده ايم.
نمونــه عينى آن هم به چند ســال پيش بــاز مى گردد 
كه يك نهاد مدنى يك ســرى صندوق درست كرد و 
بازيافت كاغذى مردم را مى خريد و پول فروش آن براى 
نگهدارى كودكان بى سرپرست هزينه مى كرد اما به يك 
باره چون اين اتفاق  درآمدزا بود شــهردارى تبديل به 

رقيب آنها شد و مانع فعاليت آنان شد.
در بحث پسماند هم به نظر مى رسد چون پول و درآمد 
وجــود دارد بنابراين مقابله و ممانعــت هم ناخوادگاه 
شكل مى گيرد در حالى كه در بسيارى از كالنشهرهاى 
دنيا، پيمانكار زباله ها جمع مــى كند و در نقطه دومى 
تفكيك مى شود اما در همدان اين اتفاق نمى افتد چون 

خود شهردارى باورى به محيط زيست ندارد.

 دبير انجمن حيات ســبز همدان مى گويد: محيط زيست 
را منفعــان مالى آن خراب مى كنند بــه طوريكه چون زباله 
و پســماند براى گروهى نفع مالى دارد پس به مسائل محيط 

زيستى آن كمتر توجه نشان مى دهند.
ســوزنچى  محمــد 
بودجــه  مى افزايــد: 
شهردارى هزار و 685 
ميليارد تومان در سال 
سهم  كه  است   1400
درآمدى پســماند در 
آن يك ميليارد و 200 
اســت  تومان  ميليون 
در ســال 99 هم اين 
درصد يك به هزار بــود، به اين معنا كه هزار ميليارد بودجه 

داشتيم، و سهم درآمدى پسماند يك ميليارد بود.
بنا بر اين اطالعات اگر بگوييم شــهر همــدان 400 تن در 
8 روز زبالــه توليد مى كند، و بــه  آمارى كه در بحث زباله 
خشك وجود دارد استناد كنيم زباله خشك بين 3 تا 4 هزار 
تومان قيمت ريالــى دارد بنابراين 400 تن زباله به ازاء 365 
روز چيزى حدود 144 ميليارد تومان درآمد شــهردارى را از 
اين حوزه شامل مى شود كه توسط باند مافيايى كسر مى شود.
در همين راستا اگر به بودجه اى كه كميسيون بودجه شورا آن 

را عنوان كرد برگرديم بودجه اى كه براى پسماند شهردارى 
گذاشته ايم حدود 40 تا 50 ميليارد تومان است در حالى كه 
درآمد 144 ميليارد تومانى را از دســت مى دهد بنابراين يك 

گوشه كار گير دارد.
متأسفانه اهداف محيط زيستى در ادوار مختلف هيچ تغييرى 
در شوراى شهر نكرده و بيشــتر موارد و برنامه ها كپى برابر 
اصل دوره هاى قبل اســت تصديق ايــن ادعا هم مى تواند به 
عملكرد شــوراى چهارم برسد كه طرحى تحت عنوان اينكه 
كميته محيط زيست به معاونت تبديل شود ارائه شد كه همان 
زمان منطقه 22 شهردارى تهران آن را انجام داده اما در همدان 

اين طرح رد شد.
در بحث پســماند متاسفانه ما عادت داريم از سر خط شروع 
كنيم در حالى كه 40 سال پيش دكتر عمرانى پدر علم پسماند 
پروژه پســماند را در باغ ميوه طراحى و سازه ها را هم نصب 
مى كنــد پروژه حتى براى تســت مــى رود و همان موقع 
مصاحبه اى از او منتشر مى شود كه مى گويد:  ماليات و ارزش 
افزوده اى كه در شــهر از مردم گرفته مى شــود صفر شود و 

منافع شهر دو برابر شود.
اما در حال حاضر مجموعه چه باليى سرش آمده، كل پروژه 
حذف و نابوده شــده است در حالى كه اگر به گذشته استناد 
مى كرديــم االن حداقل در بحث پســماند شــهر همدان در 

شرايطى كه امروز قرار دارد نبود.

 مدير كل محيط زيست همدان معتقد است 
مسائل فرهنگى، اجتماعى و حوزه گردشگرى 
مى توانند در سرانه پسماند همدان موثر باشد، 
به اين معنا كه  آنچه كه امروزه در حوزه پسماند 
شهر همدان  مى بينيم بسيار مختلف است، يعنى 
آنچه كه از پسماند در شمال كشور مى بينيم با 
آنچه كه در مناطق جنوبى كشور اتفاق مى افتد 

متفاوت است .

بنا بر ادعاى محســن جعفرى نژاد بســطامى 
ميانگين كشــورى توليد پســماند 650 گرم 
است، كه اين عدد در همدان 800 تا 850 گرم 
مى باشــد و حتى در فصلى كــه ما در همدان 
گردشــگر داريم به يك كيلوگرم هم مى رسد 
اين عدد نشــان دهنده آن است كه نرم توليد 
پسماند نسبت به كشور در همدان باالتر است.

متأســفانه در حوزه پسماند به مبحث فرهنگ 
ســازى و آموزش كمتر پرداخته شده و بيشتر 
در قسمت فيزيكى يعنى دفع پسماند ورود پيدا 

كرديم!
اگرچه بخش فيزيكى يعنى جمع آورى پسماند 
يكى از عوامل و مكان هايى است كه بايد به آن 
توجه شــود ولى در اين حوزه ها خوب عمل 

نكرديم و سبب شده خروجى ها هم ضعيف 
باشــند به اين معنا كه محل هاى دفع پسماند 
دچار مشكالت عديده هستند، نوع جمع آورى 
پسماند با ايراداتى همراه است كه باعث شده 
در اين خصوص با ضعف و مشكالتى مواجه 

شويم.
با اينكه طرح جامع مديريت پسماند در استان 
در دو ناحيه شــمالى و ســمت جنوبى استان 
پيش بينى شده تا به عنوان تجمع و ساماندهى 
مراكز پســماند بتواند ســهم موثرى به لحاظ 
جلوگيــرى آلودگى بر عهده بگيرد اما هنوز با 
اينكه اين طرح انجام نشده و هنوز در مرحله 
مطالعات نهايى باقى مانــده ما به دنبال زمين 
هســتيم و به خاطر پيش بينى افزايش زباله و 
پسماند در همدان سايت دفع پسماند را نيازمند 
توســعه مى بينيم كه نشان دهنده اين است كه 
برنامه زمان بندى و اجرايى اين پروژه در كنار 

يكديگر به خوبى قرار نگرفته است.
بر همين اســاس مى توانيم مدعى شــويم در 
حوزه محيط زيست آنچه كه بايد اتفاق بيفتد با 

آنچه در حال انجام است فاصله دارد.
مهمترين دغدغه محيط زيســت در پسماند، 
آموزش، فرهنگ ســازى و تفكيــك از مبدأ 
اســت و با اينكه مى توانست به خوبى عمل 
شود اما همراه با توجيه بودجه و با عنوان كردن 
موضوعاتى مبنى بر محدوديت بودجه همواره 
بيشترين  بودجه شهردارى متوجه پروژه هاى 
عمرانى شــده اســت و سبب شــده مباحث 
اجتماعى، فرهنگى خيلى مورد توجه نباشــد.  
اگر چه عنوان مى شــود كه بــا بحث تامين 
بودجه در شــوراى شهر براى كارهاى زيست 

محيطى به خصوص پسماند مخالفتى وجود 
ندارد اما سوال اين است در شورا و شهردارى 
همدان ، ســهم بودجه براى محيط زيست در 
مقايسه با بسيارى از پروژه هاى عمرانى شهر 
واقعاً چقدر است؟ اگر سرانه براى شهروندان 
همدان بگيريم آيا اين ســرانه مناســب شهر 

همدان است؟
ضمن اينكه اين توجه چه در بحث مالى و چه 
عملكردى آنقدرى كه بايد در شورا و شهردارى 
همدان در بحث محيط زيست باشد نيست به 
همين علت ما عقب افتادگــى زيادى در اين 
حوزه داريم بنابراين نيازمند گرفتن تصميمات 
سخت ترى هستيم تا بتوانيم تصميمات اشتباه 
گذشته را اصالح كنيم. شوربختانه هنوز محيط 
زيست در شوراى شــهر زير مجموعه حمل 
و نقل و ســاير چيزهاست بنابراين اولويت با 
محيط زيست نيســت و جايگاهى در حوزه 
مديريت شــهرى ندارد تا جايى كه هنوز بعد 
از مدت ها باوجود پيگيرى هاى محيط زيست 
امكان نشستى مشترك با شوراى شهر همدان 

ايجاد نشده است.
از آنجا كه زباله و پسماند هم كه از موضوعات 
اجتماعى و زيست محيطى است از اين قاعده 
مستثنى نبوده و خيلى در حوزه پسماند سخت 
نمى گيريم چون نگرانيم ســختگيرى در اين 
حوزه زمان بر شــود به عبارتــى در خيلى از 
مديران و مســئوالن با موضوعات زيســت 
محيطى در مديريت شــهرى بازى مى كنند تا 
زمان آن بگذرد و در نهايت مسئول بعدى هم 
همين چرخه را طى مى كند بنابراين وقتى بعد 
از مدتى تمام فرآيند در بحث پسماند را بررسى 
مى كنيم به اين نتيجه مى رســيم اتفاقاتى كه 

افتاده آنچه كه انتظارش را داشتيم نيست.

زباله هاى خشك و پولساز را بهتر بشناسيم
 دســته بندى زباله هاى خشــك بسيار متنوع اســت بيشتر زباله هاى 
توليدى در منزل در دســته زباله هاى خشــك قــرار مى گيرندو حجم 
باالى  پســماندهاى بازيافتى در اين دســته بندى مى توانند دو مرتبه در 
چرخه توليد قرار گرفته و بازيافت شــوند و حتى يك منبع درآمد براى 
شهروندان محسوب شود بر همين اساس بد نيست بدانيم كه زباله هاى 

خشك شامل موارد زير مى شوند:
كاغــذ و مقوا: انواع روزنامه، مجله، كتاب، دســتمال كاغذى، عكس، 
بسته هاى كاغذى شــير و آب ميوه، جعبه شيرينى، كفش و لباس،  شانه 

تخم مرغ و ...
پالستيك: انواع ظروف پالستيكى، روكش ها و كيسه  هاى پالستيكى، هر 

نوع وسيله پالستيكى و انواع ابر و اسفنج
فلزات: انواع قوطى هاى فلزى، كنســرو، رب، وسايل فلزى آشپزخانه، 
شيرآالت، لوله  ها و تورى  هاى فلزى، انواع وسايل از جنس مس، چدن، 

آهن و فويل  هاى آلومينيومى
شيشــه: انواع ظروف شيشــه اى، المپ  هاى ســاده و فلورسنت، آينه، 

سراميك، چينى، بلور و ...
منســوجات و چرم: انواع لباس هاى كهنه و پارچه هاى مستعمل، انواع 
وســايل پارچه  اى، كيف و كفش هاى از جنس پارچه و چرم، البســه و 

وسايل چرمى
 چوب: انواع جعبه  هاى چوبى، شاخه و برگ درخت، مبل،  ميز، وسايل 

چوبى آشپزخانه و ...
 لوازم الكتريكى و الكترونيكى: سيم، كابل، پريز، سى دى، نوار كاست، 
ماشين حساب، ســاعت، لوازم كامپيوتر، چراغ قوه، انواع باترى، تلفن، 

تلويزيون و انواع وسايل برقى

در نشست كارشناسى به مناسبت هفته محيط زيست اعالم شد

محيط زيست 
اولويت مديريت شهرى

توليد پسماند در همدان باالتر از نرم كشورى است

144 ميليارد تومان درآمد شهردارى توسط مافياى زباله كسر مى شود

شهردارى باورى به محيط زيست ندارد

مان
ميه

ت 
داش

ياد

گياه شناس رئيس ستاد انتخاباتى 
همتى در  استان شد

 جواد گياه شناس بن بازارى به عنوان  رئيس ستاد انتخاباتى  عبدالناصر 
همتى ، كانديداى سيزدهمين دوره انتخابات رياست  جمهورى در استان 

همدان معرفى  شد.
در  حكمى از سوى  سيد ولى ا...  فاطمى اردكانى  رئيس ستاد انتخاباتى 

عبدالناصر همتى، خطاب به جواد گياه شناس آمده است:
اكنون كه در مقطعى حســاس از تاريخ ايران قرار گرفته ايم و انتخابات 
سرنوشت ساز پيش روى مى تواند گامى بلند در اعتالى جمهوريت ايران 
عزيزمان باشــد، حضور فعاالنه و مشاركت آگاهانه آحاد مردم مى تواند 

زمينه ساز تحقق شعار «تعامل از خانه تا جهان» شود.
در همين راستا و نظر به شايستگى، سوابق و تجارت ارزشمند، جنابعالى را 
به عنوان رئيس ستاد انتخاباتى عبدالناصر همتى در استان همدان منصوب 

مى نمايم.
در ادامه اين حكم آمده اســت: بسترسازى براى جلب اعتماد و كمك به 
مردم در انتخاب درســت و همكارى با نهادهاى برگزار كننده انتخابات 
بسيار حياتى اســت و لذا انتظار اســت تمام توان خود را در اين راه به 

كار ببنديد.
اميد است در پرتو عنايات حضرت حق و رهنمودهاى گران بهاى مقام معظم 

رهبرى اين انتخابات تبلور جمهوريت و اسالميت نظام مقدسمان باشد.
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شهردار پاليز:
ايجاد پارك شهر در اولويت شهردارى است

ــه  ــارك ميباشــد و مجموع ــد پ ــز فاق ــازه تاســيس پالي  شــهر ت
ــودكان  ــراى ك ــازى ب ــارك و فضــاى ب ــال ايجــاد پ شــهردارى بدنب

ايــن شــهر اســت.
به گزارش همدان پيام، شهردار پاليز از انجام مذاكره با يكى از خيرين 
محله مزرعه بيدى ها جهت تاسيس پارك در اين شهرستان خبر داد 
و گفت : فضاى زيســتى مناســب براى كودكان، فضايى امن و ايمن 
اســت؛ فضايى كه كودكان به راحتى بتوانند در آن به بازى و شادى 

بپردازند. 
محمد قنبرى عقيل خاطر نشان كرد: چنين فضايى بايد پياده محور 
و دور از تسلط خودرو و همچنين از طبيعت مناسبى برخوردار باشد. 
به اين معنا كه تنها كاشــتن چنــد درخت و تزيين كردن فضا كافى 
نيســت و نبايد چنان بسته و گره خورده در هم باشد كه كودك را از 
ديد والدين خارج كند. در واقع در بســترى امن و ايمن، به كودكان 

اجازه بازى و كشف وشهود بدهد. 
وى افزود: عالوه بر طبيعت و ســبزينه بــودن فضاى بازى كودكان، 
وســايل و تجهيزاتى كه براى بازى و يادگيرى آنان در نظر گرفته مى 

شود هم از اهميت خاصى برخوردار است. 
ــد و از  ــد منعطــف باش ــى باي ــن فضاي ــت: چني ــل گف ــرى عقي قنب
طراحــى هــاى ســخت و غيــر قابــل انعطــاف در آن پرهيــز شــود، 
وســايلى متناســب بــا ســن كــودكان، احســاس هــا و هيجــان هــاى 
آنــان را تخليــه كنــد تــا شــاهد حــوادث خطرناكــى از قبيــل پــرت 
ــور  ــه محص ــر ب ــه منج ــر ك ــوارد ديگ ــى و م ــرق گرفتگ ــدن، ب ش

ــه اســت، نباشــيم. شــدن كــودكان در فضــاى خان

سايت انتقال مشاغل آالينده و مزاحم 
شهرى فيروزان كلنگ زنى شد

 باحضور نماينده  نهاوند درمجلس شــوراى اسالمى  از پروژه هاى 
فعال  شهر فيروزان بازديد شد.

 عليرضا شــهبازى در اين  بازديدها، ســايت انتقال مشاغل آالينده 
و مزاحم شــهرى در شهر را با حضور مســئولين شهر فيروزان را در 
زمينى به مساحت 15هزار متر مربع با سرمايه گذارى بخش خصوصى 

كلنگ زنى كرد.
شهبازى همچنين از روند پروژه انتقال آب هاى سطحى و دفع روان 
آب ها بازديد كرد و  مركز و ســايت انتقال مشاغل آالينده و مزاحم 

شهرى هم كلنگ زنى شد.
 اين مركز در زمينى به مســاحت 15000متر مربع با سرمايه گذارى 

بخش خصوصى كلنگ زنى شد.
 شــهبازى با بيان اينكه پيش از اين در حوزه شــهرى اعتبارات قابل 
قبولى براى مجموعه شهرســتان پيگيرى نموده و به شــهردارى ها 
تخصيص يافته است، از دريافت اعتبارات جديد در جلسات آينده در 

وزارت كشور خبر داد.

آغاز بازگشايى معبر 
خيابان شهداى صالح آباد   

ــا  ــهدا ب ــان ش ــرم خياب ــن محت ــدادى از مالكي ــق تع   باتواف
ــح روز  ــاد، صب ــح آب ــهر صال ــالمى ش ــوراى اس ــهردارى و ش ش
گذشــته بــا حضــور تعــدادى از اعضــاى  شــوراى اســالمى شــهر، 
ــدادى از  ــهدا و تع ــر ش ــن، معب ــاد و مالكي ــح آب ــهردار صال ش
شــهروندان، ايــن معبــر توســط پرســنل و تجهيــزات شــهردارى 

بازگشــايى شــد.

ــر  ــال هاى اخي ــاد در س ــح آب ــهردارى صال ــت ش ــد گف باي
در  همچنيــن  و  شــهرى  امكانــات  بهبــود  و  افزايــش  در 
ــد  ــت و آم ــهيل رف ــراى تس ــيرها ب ــا و مس ــاد خيابان ه ايج
ــا  ــداد خيابان ه ــى عمــل كرده اســت. تع ــه خوب شــهروندان ب
و مســيرهايى كــه بــه علــت تملــكات، عــدم همراهــى مــردم 
ــهروندان  ــر ش ــه دردس ــده و ماي ــته مان ــر بس ــائل ديگ و مس
بــود، كــم نبــود؛ امــا در ايــن اواخــر شــهردارى موفــق شــد 
بــا پشت ســر گذاشــتن مشــكالت اقــدام بــه بازگشــايى ايــن 

ــد. ــيرها كن مس

 با اتمام جدول گذارى انتهاى اين بلوار 
مســير اتصالى به فاز سوم كمربندى كه 
باعث تسهيل در رفت و آمد شهروندان و 
مسافران از ورودى شهر از سمت روستاى 
نير بوده و همچنين ورودى شــهر را به 

مركز شهر متصل خواهد كرد.
درگزيــن  قــروه  شــهر  شــهردار 
گفت:؟فعاليت هــا و پروژه هــاى عمرانى 
شــهردارى در سطح شــهر در راستاى 
خدمتگزارى هرچه بهتر به مردم درگزين 

انجام مى شود.
مهــدى اســفنديارى صالح بيــان كرد: 
هدايت آب هاى سطحى به منظور ارتقاء 
سطح خدمات به شهروندان و تسريع در 
آبادانى مناطق كــم برخوردار پروژه هاى 
عمرانى شهردارى در حال اجرا مى باشد.

وى ادامــه داد: از جمله اين پروژه ها مى 
تــوان به ســاماندهى و جــدول گذارى 

انتهاى بلوار امام خمينى (ره) در راستاى 
توسعه مناطق جنوبى شهر اشاره كرد.

جــدول  گفــت:  صالــح  اســفنديارى 
گذارى هاى گســترده هم اكنون نيز در 
سطح شهر ادامه داشته و جدول گذارى 
مالحسينقلى  گمارى،  شهيد  كوچه هاى 
شوندى، كوچه غدير و كوچه منشعب از 
صداقت واقع در خيابان شهيد صدوقى به 

اتمام رسيده است. 
وى خاطرنشــان كرد: اميد مــى رود با 
تحقق خواســته اصلى و مهم شهروندان 
كه همان آسفالت معابر و خيابان هاست، 
بتوانيم رضايت آنها را در حوزه عمران و 

آبادانى جلب كنيم.
شــهردار از ديگر  فعاليت هاى شهردارى 
پروژه ساخت و تكميل نهايى ساختمان 
ادارى جايگاه سى ان جى نام برد و ادامه 
داد:  ايــن پروژه داراى پيشــرفت  100

درصدى بوده كه عمليــات عمرانى اين 
جايگاه به اتمام رســيده است و در آينده 
اى نزديك تجهيزات اين جايگاه نصب و 

مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت.
اســفنديارى صالح در پايان افزود: هدف 
از احداث جايگاه عرضه ســوخت سى ان 
جى، تداوم خدمت رسانى به شهروندان 
گرامى، ايجاد اشتغال و از جمله مهم ترين 
مبحث ايجــاد درآمد پايدار خواهد بود و 
اميدواريم با به بهره بردارى رسيدن اين 
پروژه شاهد رضايت مندى هر چه بيشتر 
همشهريان فهيم و عزيز شهرمان باشيم.

شهردار درگزين:

با اتمام  جدولگذارى 
ورودى شهر به مركز شهر متصل خواهد شد

شهردار آجين:
پاركهاى شهر به وسايل 
جديد بازى مجهز مى شود
 در سال 1400 با تامين اعتبار قطعا دو پارك اين شهر با وسايل 

جديد بازى براى كودكان تجهيز خواهد شد.
شهردار شهر آجين با بيان مطلب فوق گفت: همچنين براى  رفاه 
حال همشــهريان در چندين نقطعه پارك جنگلى نصب آالچيق 

انجام خواهد شد.
بــه گزارش همدان پيام، حميد اســدى از نصب آالچيق و تجهيز 
پارك هاى شــهر از وســايل جديد بازى كــودكان خبر داد و ياد 
آور شد: در شــهر آجين همه معابر به اسم شهداى بومى آجين و 
شهداى شاخص كشورى نام گذارى شده است كه هم اكنون هيچ 

معبرى بدون اسم در اين شهر وجود ندارد.
اسدى افزود: نامگذارى اماكن و معابر به نام شهيدان هميشه جاويد 
نه صرف معرفى مكان و جغرافياى شهرى بلكه بيانگر عمق تاريخ 
و تداعى كننده ســوابق درخشــان مردم غيور در ايثارگرى و نيز 
پاسداشــت پايدارى ارزش هاى واالى انقالب و هشــت سال دفاع 
مقدس و ارج نهادن به مقام شامخ و واالى شهداى هميشه جاويد 

و گل بوته هاى سرخ انقالب است

 با استفاده از گلفوژ و اليه هاى ژئوتكستايل 
در جداره بيرونى گورستان قديمى شهر پروژه 

ديوار سبز اجرا شد.
شهردار شــهر فامنين با اعالم خبر فوق افزود: 
باتوجه به تاكيد شوراى اسالمى شهر مبنى بر 
تسريع در ســاماندهى گورستان قديمى شهر 
فامنين عمليات اجرايى ديوار سبز دراين مكان 

اجرا شد.
پيام رفتارى ضمن تاكيد بــر اينكه باتوجه به 
كاربرى فضاى سبز گورستان قديمى در طرح 
تفصيلى،اجراى ديوار ســبز الزم بــود، افزود: 
همچنين در راستاى جلوگيرى ازخطر دائمى 
ريزش خاكهاى جداره گورستان بر روى عابرين 
پياده؛عمليــات اجرايى احداث ديوار ســبز با 
اســتفاده از گلفــوژ و اليه هاى ژئوتكســتايل 
با اعتبــارى بالغ بر چهار و نيــم ميليارد ريال 

اجراشد
 آغاز عمليات كاشت گلهاى 

دائمى و فصلى 
رفتارى افزود:عمليات كاشــت گلهاى دائمى و 

فصلى، بهسازى فضاى ســبز، پياده رو سازى 
و نصب مبلمان شــهرى در رفوژ وســط بلوار 

شهيدان غربى آغاز شده است.
رفتارى با اعالم ايــن مطلب اظهار كرد: توجه 
ويژه به امر زيباســازى و ارتقــا كمى و كيفى 
فضاى ســبز شــهرى از اصول اوليه مديريت 
شــهرى بوده و در اين راســتا در تالشيم طى 
روزهاى آينده با كاشــت بيش از 15000 بوته 
گل اطلسى ؛ 2000 بوته گل ميمونى؛ 1500
گلدان گل رز؛ 1000 گلدان گل نسترن ؛ 500

گلــدان درختچه يوكا؛ 100 اصله درخت كاج؛ 
200اصله درخت نارون؛ 450 گلدان درختچه 
ياس زرد و اميــن الدوله اقدامى جهادى را در 
امر بهبود كمى و كيفى فضاى ســبز شهرى به 

انجام رسانيم.
وى در ادامــه بيان كرد:از ابتداى ســالجارى 
تاكنون حدود 60000 بوته انواع گلهاى فصلى 
و  بنفشه؛اطلسى؛ميمونى؛گازانيا  گلهاى  شامل 
جعفرى؛ 500 گلدان درختچه شمشاد طاليى؛ 
200 اصله كاج كاميــس پاريس و 300 ژونى 

پروس در سطح شهر كاشته شده است.
 برخورد با هرگونه ساخت و ساز

غير مجاز در سطح شهر
 رفتارى بــا اعالم مطلب فوق افــزود: تمامى 
مالكين، نهادها و دستگاههاى دولتى مى بايست 
قبل از انجام هرگونه ســاخت و ساز نسبت به 

اخذ مجوز از شهردارى اقدام كنند.
وى اظهار كرد: در غير اين صورت شــهردارى 
نســبت بــه جلوگيــرى از هرگونــه عمليات 

ساختمانى اقدام خواهد كرد.
وى در ادامه از جمع آورى ســتون ها و ضبط 
مصالح ساختمانى يك مورد ساخت و ساز غير 
مجاز درخيابان شــهيد مفتح در بامداد جمعه 
مورخ چهاردهم ارديبهشــت ماه توسط اكيپ 
مديريت پيشــگيرى و رفع تخلفات شــهرى 

شهردارى فامنين خبر داد.

جدول گذارى هاى گســترده هم اكنون نيز در  ≡
سطح شهر ادامه داشته و جدول گذارى كوچه هاى 
شهيد گمارى، مالحسينقلى شوندى، كوچه غدير 
و كوچه منشعب از صداقت واقع در خيابان شهيد 

صدوقى به اتمام رسيده است. 

شهردار فامنين:شهردار فامنين:

پروژه ديوار سبز درگورستان قديمى شهر اجرا شد

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 140060326001000368 مورخ 1400/03/10هيأت اول/دوم 
موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد 
سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى خليل صواغ فرزند غالمحســين 
به شماره شناســنامه 980 صادره از همدان در 32 شعير مشاع از 96 شعير 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 295/43 مترمربع پالك 1107 فرعى از 
9/634 اصلى واقع در حومه بخش يك همدان به نشانى باالى صدف،كوچه 
فردوســى،خريداري از مالك رسمي آقاى صادق ايزدى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشــخاص نسبت به صدور 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 رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 349)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/02

رضا شيرخانى خرم 
 رئيس ثبت اسناد و امالك همدان
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يادداشت

تا انتخاباتتا انتخابات
 siasat@hamedanpayam.com

خبر

ليست ها شورانگيز نشد
 1- ششمين دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا در شهرهاى بزرگ استان با 

يك رويداد ويژه همراه بود.
اين رويداد تالش داوطلبان براى قرار گرفتن در ليست هاى انتخاباتى و تالش فعاالن سياسى 

براى ارائه ليستى جامع و شورانگيز به راى دهندگان براى كسب اعتماد آنها بود.
2- اين روند مانند ديگر فعاليت هاى سياســى در اين ديار مصون از موازى كارى نماند و 
خيلى زود افراد ذينفوذ، شــخصيت ها، نمايندگان و حتى دالالن سياسى، رقيب احزاب و 

تشكل ها و فعاالن شناخته شده سياسى در ليست بندى شدند.
اين رقابت نادرســت، ليست بندى را از حالت سياسى و تخصصى در مواردى خارج و به 

كارى تجارى و داللى و واسطه گرى تبديل كرد.

3- در اين ميان اما احزاب و تشكل هاى سياسى و ائتالف ها و جبهه هاى سياسى شكل گرفته 
كار خود را براى رسيدن به ليست نهايى با دقت و اصول خود ادامه دادند.

اين اقدام تشــكل ها و احزاب از اقدامات ارزشمند اين دوره انتخابات است و قطعا پايه اى 
براى فعاليت بهتر در سال هاى بعد خواهد بود.

4- در ليست بندى آنچه مهمتر از عوامل ديگر براى قرار گرفتن داوطلبان در ليست است، 
ميزان راى آورى داوطلب اســت . اين ميزان با توجه به توان، سابقه و تجارب و برنامه هاى 

داوطلب و ميزان شهرت وى به خدمت در بين مردم قابل كشف است.
5- در كنار اين توجه به اقشار گوناگون جامعه اعم از زنان، كارگران، كارمندان، هنرمندان، 

روحانيون و...  موضوع ديگرى است كه ليست را متعلق به تمام گروه ها نشان خواهد داد.
به همين دليل معموال ليست ها داراى سرليست شناخته شده بوده و افراد ديگر ليست پس از 

اين فرد در ليست به ترتيب شناخت و سمت و تجربه قرار داده مى شوند.
6- از روش هاى اصلى استفاده شده در اين دوره از انتخابات براى رسيدن به ليست نهايى 
در ائتالف ها برگزارى آزمون و ســنجش توان علمى داوطلبــان در ارتباط با عضويت در 

شوراى شهر بود.
7- ليست هايى كه تاكنون در فضاى مجازى در ارتباط با شوراى شهرهاى استان منتشر شده 
نتوانسته شورانگيز به معناى واقعى كلمه باشــد و استانداردهاى الزم يك ليست جامع را 
نداشته است. با اين اوصاف اگر انتشار رسمى ليست ها هم نتواند شور همراهى با داوطلبان 
يك ليست را برانگيزد، رقابت داوطلبان با هم و فارغ از ليست ها  در فضاى انتخاباتى استان 
غالب خواهد شد و باز اين توانمندى هر داوطلب در كسب اعتماد راى دهندگان است كه 

تعيين كننده خواهد بود.

مقصر پيدا نشد!
1- مناظــره اول تلويزيونــى داوطلبان 
رياست جمهورى كه به دليل محافظه كارى 
تلويزيون و سياستهاى پرهيز از شفافيت آن، 
بيشــتر به برنامه پرسش و پاسخ شبيه شد تا 
مناظره، با توجه به رويكرد داوطلبان نتوانست 
شورى در جامعه ايجاد كند و تاثيرى مثبت بر 

افزايش مشاركت در انتخابات داشته باشد.
با آنكه اين برنامه پرسش و پاسخ با محوريت 
اقتصادى قرار بود پيش برود اما شرايط حاكم 
بــر آن به ويژه تالش داوطلبــان براى تبرئه 
خود از وضع موجود مانع از شــنيدن برنامه 

اقتصادى از سوى آنها شد.
2- در بررســى رويكرد تك تك داوطلبان، 
داوطلبى كه توانست شــعار خود را در اين 
برنامه ثابت كند و نشــان دهد 5 داوطلب در 

برابر او هستند، همتى بود.
ايــن پنج داوطلب تالش كردنــد تا بگويند 
همتى به عنوان رئيس سابق بانك مركزى در 

دولت تدبير و اميد مقصر يا از مقصران وضع 
موجود اقتصادى است.

اما تاكتيك همتى در پاسخ به اين پنج داوطلب 
رد اين موضوع و معرفى آنها به عنوان مقصر 
وضع موجود و اخاللگر اقتصادى بود كه اين 
رويكرد بر كل برنامه سايه انداخت و برنامه 
قابل تاملى در نشســت داوطلبان در صدا و 

سيما مطرح نشد.
3- مقصــر يابى داوطلبان فضاى برنامه را از 
اخــالق در مواقعى دور كرد و برخى از آنها 
براى اثبات مقصــر از آمارها و ادعاهاى غير 

واقعى استفاده كردند.
البته بــه نظر برخى از داوطلبــان براى بيان 
همين ادعاها وارد ميدان شــده اند و برنامه 
ديگرى بنا بر آنچه مشــاهده شد، براى اداره 

كشور ندارند.
4- اكثر داوطلبان دولــت روحانى را مقصر 
وضع موجود كشــور مطــرح كردند كه البته 
منجر به طرح درخواست دولت به صدا و سيما  
براى پاسخگويى شد و شــايد پاى روحانى 
هم بــه صدا و ســيما براى پاســخگويى با 

موافقت شــوراى نظارت بر تبليغات باز شود 
اما آنچه قابل تامل بود هيچ داوطلبى از برنامه 
كارشناسى و قابل قبول و فراتر از كلى گويى 

براى عبور از اين شرايط سخن نگفت.
5- ايــن برنامه نشــان داد شــاخص رجل 
سياســى در شوراى نگهبان نيازمند بازنگرى 
است و اين شورا در تبيين اين شاخص دچار 

افراط و تفريط است.
در واقع احراز اين شــاخص براى برخى از 
داوطلبان و احراز نشــدن آن بــراى افرادى 
با تجربه و ســابقه بهتر ، بيشــتر و مردانگى 
بيشــتر البته به صفت و نه جنسيت حكايت 
از ضرورت تجديدنظــر در مقياس هاى اين 

شاخص دارد.
6- قرار بود برنامه هاى اقتصادى صادقانه از 
ســوى داوطلبان به مردم گفته شود تا مردم 
به اميد بهبود شــرايط اقتصادى كه مهمترين 
عامــل در قهر از صندوق برخى اســت در 
انتخابات بيشــتر مشــاركت كنند اما شرايط 
برنامه و ســئوالهاى كلــى و پرهيز از طرح 
سئواالت  مردم و برخواسته از متن جامعه و 

عالقه داوطلبان به حاشيه سازى مانع از تحقق 
اين مهم شد.

اين وضعيت دليلى شــد تــا برخى به طنز، 
مجرى مناظره ها را بهترين فرد در مناظرات 

ارزيابى و شايسته رياست جمهورى بدانند!
7- ايــن مناظره ثابت كرد كه داوطلبان هنوز 
با متن جامعه فاصله دارند وگرنه مى دانستند 
كه از ديد و نگاه مردم مقصر وضعيت موجود 
گروهى تنها نيستند و همه كسانى كه در اين 
سالها مسئوليت داشــته اند در اين وضعيت 
ايجاد شــده به اندازه مسئوليت خود مقصر 
هستند و با يك برنامه و اعالم برائت و مقصر 
نشــان دادن ديگرى، مقصر وضعيت موجود 

پيدا نخواهد شد.
انتظار مى رود داوطلبان با درك اين موضوع 
در برنامه هــاى پرســش و پاســخ بعدى از 
مقصريابى و همديگر را مقصر وضع موجود 
نشــان دادن دست برداشــته و اگر برنامه اى 
بــراى افزايــش اميــد در مــردم و افزايش 
مشاركت دارند، صادقانه و بدون پرداختن به 

حواشى ارائه دهند.

جاى خالى زنان در ليست هاى شوراى شهر 
 ارائه ليست هاى انتخاباتى توســط جريان هاى سياسى، احزاب و 
تشكل ها از پديده هاى مهم انتخابات مجلس و شوراها به حساب مى 
آيد كه بر اســاس مالك ها و معيارهاى تعريف شده در جامعه تهيه و 
به افكار عمومى عرضه مى شــود تا مردم در انتخاب خود آن را مورد 

توجه قرار دهند.
اين مهم در نظام هاى سياســى دموكراتيك كه احزاب نقش كليدى در 
انتخابات دارند و رفتــار انتخاباتى مردم با توجه به برنامه هاى احزاب 
شــكل مى گيرد و ليستى راى دادن امرى مرسوم و معمول است، بسيار 

حائز اهميت است.
ارائه ليست هاى انتخاباتى در جامعه ما نيز به عنوان يكى از برنامه هاى 
جريان هاى سياسى در دوره هاى مختلف صورت گرفته است اما اين 
كه رفتار انتخاباتى مردم چقدر بر مبناى اين ليست ها بوده است، بحث 
جداگانه اى است كه در جاى خود بايد مورد واكاوى و مداقه قرار گيرد.
نكته قابل تامل اما شكل بندى ها و گزينش افراد در فرايند تهيه ليست 
هاى انتخاباتى اســت كه بعضا ميزان توجه بــه معيارهاى قابل فهم و 

پذيرفته شده براى جامعه در اين ليست ها چندان روشن نيست.
به عنوان نمونه در اين روزها كه انتخابات شــوراهاى اســالمى شهر و 
روستا در كنار رياست جمهورى با قوت دنبال مى شود، در ليست هاى 
انتخاباتى چندان توجهى به زنان نشــده و در تعدادى از ليســت هاى 
ائتالفــى كه اتفاقا به يكى از جريان هاى سياســى مهم تعلق دارد هيچ 
توجهــى به زنان نشــده و حتى يك خانم در ميــان كانديداهاى مورد 
حمايت آنها ديده نمى شــود و در موارد ديگر نيز خيلى كم از خانم ها 

در ميان اسامى وجود دارد.
اين در حالى اســت هم به لحاظ عرفى و هم فراتر از آن اهداف نظام، 

نقش آفرينى زنان در اجتماع امرى مهم و ضرورى است.
بر اين اســاس حضور بانوان در نهاد مردمى مهمى چون شوراى شهر 
موضوعى نيســت كه به اين راحتى از كنــار آن بگذريم و از توجه به 
چنين جايگاهى غافل شــويم. كما اين كه در دوره هاى قبل در همين 
شهر همدان بخشى از اعضاى شوراى شهر را زنان تشكيل داده اند كه با 

انتخاب مردم روانه پارلمان شهرى شده اند.
شــايد گفته شود كه  در گزينش افراد براى تهيه ليست انتخاباتى بحث  
جنســيت مطرح نبوده و كانديداها بر اســاس شايستگى هاى فردى و 
معيارهاى مورد نظر حزب يا جريان سياسى انتخاب شده اند؛ در حالى 
كه توجه به زنان در همه عرصه ها امرى مهم و ضرورى است و انتظار 
مى رود با نوعى جامع نگرى و توجه به خواست افكار عمومى رويكرد 
بهترى دنبال شــود. ضمن اين كه در بين داوطلبان شورا در همدان كم 
نيســتند بانوان توانمند و اليقى كه مى توانند براى شوراى شهر مفيد و 

اثربخش باشند. 
فراموش نكنيم كه زنان به عنوان نيمى از جمعيت كشــور از توانمندى 
هاى بااليى برخوردارند و به راحتى مى توان مصاديق منطبق با معيارهاى 
الزم براى رشد را در ميان آنها يافت؛ از اين رو شايسته است در برنامه 
هاى مختلف از جمله تهيه ليست انتخاباتى با دقت بيشترى عمل شود و 

اين گونه به جايگاه بانوان بى توجهى صورت نگيرد.
از طرفى احزاب و جريان هاى سياسى كه به دنبال موفقيت و پيروزى در 
انتخابات هستند، بايد نگاه جامع ترى به انتخابات داشته باشند و فراموش 
نكنند كه عالوه بر انتخاب شوندگان، حداقل نيمى از انتخاب كنندگان را 
نيز زنان تشكيل مى دهند كه در رفتار انتخاباتى آنها مثل مردان معيارهاى 
عام و خاص وجود دارد و چه بسا چنانچه بخواهند ليستى راى دهند، 
توجهى به ليست هايى كه بانوان در آن سهمى ندارند، اقبال نشان ندهند.

امام جمعه همدان:
زيست اخالقى در عرصه سياست 

نهادينه شود
 امــام جمعه همدان با بيان اينكه بايد زيســت اخالقى در عرصه 
سياست نهادينه شود گفت: اينكه عرصه سياست ما بايد عرصه رعايت 
مسائل اخالقى باشــد موضوعى است كه اجرا كردن آن تنها در توان 

روحانيت و طالب حوزه هاى علميه است.
به گزارش فارس ، حجت االســالم و المسلمين  حبيب ا... شعبانى در 
جمع طالب شهرستان اسدآباد با تاكيد بر اهميت مشاركت حداكثرى 
در انتخابــات و اثــرات آن در جامعه و در عرصــه بين الملل، اظهار 
كــرد: در روز انتخابــات نه تنها خودمان بايــد در پاى صندوق هاى 
راى حاضر شــويم كه بايد مبلغى براى حضور و مشاركت ديگران در 

انتخابات باشيم.
وى با بيان اينكه طــالب و روحانيون بايد افرادى كه براى راى دادن 
مردد هستند را تشويق به حضور كنند، گفت: در مدت زمان باقى مانده 
تا برگزارى انتخابات، تالش جامعه روحانيت و طالب بايد در راستاى 

افزايش ميزان مشاركت و حضور حداكثرى مردم باشد.
امام جمعه همدان با بيان اينكه دشــمن به دنبال كاهش مشاركت در 
انتخابات است، عنوان كرد: در كنار حضور حداكثرى، بحث انتخاب 
اصلح نيز از اهميت بااليى برخوردار است و بايد بتوانيم ويژگى هاى 

فرد اصلح را در جامعه تبيين كنيم.
وى افزود: كســى كه فارغ از احزاب و سياســت زدگى داراى برنامه 
است، آن هم برنامه اى كه با توجه به شرايط و ساختار سياسى كشور، 

داراى قابليت اجراست مى تواند به عنوان فرد اصلح از او ياد كرد.
شعبانى با تاكيد بر اينكه رئيس جمهور به تنهايى كشور را اداره نخواهد 
كرد گفت: با تغيير رئيس جمهور، چندين هزار نفر از مديران كشور در 
معرض تغيير قرار مى گيرند، بنابراين رئيس جمهور نيازمند تيمى قوى 

در كنار خود براى اجراى برنامه هاى در ميدان عمل است.
وى با اشــاره به اينكه فضاى انتخابات بايد به سمتى حركت كند كه  
برنامه ها و تيم هر كانديدا را مردم مورد مطالعه قرار دهند بيان كرد: با 
مشاهده و بيان برنامه ها توسط هر يك از كانديدها، مشخص مى شود 

كه آيا تخصص انجام آن كار را دارا هستند يا خير.
وى با تاكيد بر اينكه در عرصه انتخابات بايد مراقب باشيم كه از مسائل 
اخالقى فاصله نگيريم، گفت: يكى از مسائلى كه رهبر معظم انقالب 
بارها بر آن تاكيد كرده اند رعايت همين مسائل اخالقى است كه نهادينه 

كردن آن در جامعه جزو وظايف حوزه است.

رئيس نهاد نمايندگى رهبرى در دانشگاه ها:
وظيفه مهم ما مقابله با موج مخالف 

مردم ساالرى است
 جريان تحريــف و پنهانكارى دائم به دنبال اين اســت كه مردم 
فراموش كنند كجا بودند و به كجا رسيدند و ديندارى و مردم ساالرى 
به واســطه انقالب ايران در كل منطقه طنين افكن شد و امروز مردم 
ايران همه مســئوالن را به صورت مســتقيم و غيرمستقيم خودشان 

انتخاب مى كنند.
رئيس نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشــگاه ها در مراســم 
عزادارى رحلت امام خمينــى(ره) در همدان، اظهار كرد: بازخوانى و 
توجه به حركت امام راحل الزم اســت چراكه ايشــان كسى بود كه 
انديشــه و عمل او از درخت هاى پرريشــه و پرشاخه اى بود كه در 

زندگى مسلمانان و مستضعفان دنيا ثمر خواهد داد.
رئيــس نهاد نمايندگى رهبرى در دانشــگاه ها با بيان اينكه انقالب به 
بركت امام راحل به پيروزى رسيد، ادامه داد: ديندارى و مردم ساالرى 
به واســطه انقالب ايران در كل منطقه طنين افكن شد و امروز مردم 
ايران همه مســئوالن را به صورت مســتقيم و غيرمستقيم خودشان 

انتخاب مى كنند.
وى با بيان اينكه قبل از انقالب اســالمى، جان و مال و ناموس مردم 
چپاول مى شد، گفت: پس از انقالب مردم عزت پيدا كردند. كشورى 
كه در ابتداى حمله صدام وسيله دفاعى چندانى نداشت و شهرهايش 
مــورد بمباران قرار مى گرفت به جايى رســيده كه نيروى هوايى آن، 

آمريكا را به چالش مى كشد.
رستمى ادامه داد: ما به جايى رسيديم كه دشمنان در بخش هاى علمى و 
سياسى چاره اى ندارند جزء اينكه برنامه هاى خود را براساس مقدرات 
جمهورى اســالمى بچينند. به علت كوتاه كردن دست غارتگران 43

سال است با نظام سلطه در ستيز بوده و امروز در سخت ترين شرايط 
تحريم هستيم اما اين سرزمين رو به جلو و رو به حركت است.

وى در رابطــه با انتخابات 1400 مطرح كرد: امروز مشــكالت باعث 
شــده تلخ كامى هايى وجود داشته باشد اما آنچه ايران را اثرگذار كرده 
اتحاد و همبســتگى است. به اعتقاد مقام معظم رهبرى، بايد دولتى كه 
معتقد به تحول اســت روى كار بيايد و ما با دولت خسته، فرتوت و 
مســئول بى اراده ضعيف نمى توانيم به اهداف خود برسيم بنابراين راه 
حل مشــكالت روى كار آمدن دولت جوان انقالبى معتقد به تحول 

است و دولتى كه بين خودش و مردم فاصله نبيند.
رســتمى با بيان اينكه با هــر ميزان مشــاركت در نهايت يك نفر 
به عنوان رئيس جمهور انتخاب مى شــود، اظهــار كرد: اگر رئيس 
جمهور با مشــاركت باال انتخاب شــود با توانمندى باال مى تواند 
نمايندگى ملت در عرصه هاى بين المللى را در دســت داشته باشد 
چراكه دشــمنان ما افرادى هستند كه ماسك حقوق بشر به صورت 
زده اند اما در ايران بيماران ســرطانى را تحريــم مى كنند، كودكان 
يمن را مى سوزانند و چشم به روى ظالمان مى بندند بنابراين براى 
مقابله بــا قدرت هاى زياده خواه بدعهد خبيــث بايد نماينده اى با 

آراى قابل اعتنا انتخاب كنيم.
رئيس نهاد نمايندگى رهبرى در دانشگاه ها در پايان خاطرنشان كرد:  
وظيفه اول مشــاركت در انتخابات و پس از آن انتخاب درست است 
اما در حال حاضر وظيفه مهم ما دعوت به مشــاركت و مقابله با موج 

مخالف مردم ساالرى است.

 بايد صداقت از رفتار، گفتار و كردار افرادى 
كه براى آيت ا... رئيســى تبليغ مى كنند، ببارد 
اين جمله بخشى از سخنان محمد على زلفى 
گل رئيس ســتاد انتخاباتى  آيت ا.. رئيسى در 

همدان در جمع معاونان اين ستاد بود.
هفته گذشته معاونين ستاد آيت ا... رئيسى در 
شهرستان همدان در حسينه انجالسى ها گرد 
هــم آمدند تا درباره اهداف و برنامه هاى  اين 

ستاد در همدان بحث و تبادل نظر كنند.
رئيس ستاد انتخاباتى آيت ا... رئيسى در استان 
در اين نشســت صميمانه خطاب به حاضران 
در جلســه گفت: عرصــه انتخابات را عرصه 
آموزش بدانيد، چراكه بــا اين نوع نگاه تمام 
تالش خــود را خواهيم كرد تا عالوه بر تبليغ 
براى ترغيب و تشويق شهروندان به مشاركت 
در سرنوشــت خودشان، ميزان دانايى مردم را 

نيز ارتقا ببخشيم.
محمــد على زلفــى گل با تاكيــد بر اينكه 

صداقت بايد اولويت كار ما باشــد 
اظهار داشــت: اگر بــا صداقت 

كار كنيد مطمئن باشــيد خدا 
بركت مى دهــد چراكه آقاى 
رئيســى معتقد هستند با كار 
صحيح  كار  نمى شــود  غلط 

انجام داد.
وى ادامه داد: انسان دانا به كسى 

مى گويند كه هم عقل داشــته باشد 
هم علم، عقل يعنى  پيشگيرى، به گونه اى 

برنامه ريزى كنيم كه برايمان مشــكلى پيش 
نيايــد و  علم هنر هم  حل كردن مشــكالت  

و مسائل است. 
رئيس ســتاد انتخاباتــى آيت ا... رئيســى با 
تاكيــد بر اينكه بايد عرصه انتخابات را عرصه 
افزايش آگاهى در جامعه بدانيم تصريح كرد: 
رفتار انتخاباتى كانديداها و طرفدارانشان بايد 

پيشرفته تر ، عاقالنه تر و عالمانه تر باشد.
زلفى گل با تاكيد بر اينكه اختالفات با گفتگو 
حل مى شود درباره تعدد ستاد هاى رئيسى در 
همدان گفت: آقاى رئيســى معتقدند هر خانه 
بايد به يك ستاد تبديل شود و محدوديتى در 

اين زمينه وجود نداشته باشد. 
پس اگر نيت خدايى باشد جاى نگرانى وجود 
ندارد مشروط بر اينكه ما تفاوت ها را بپذيريم. 
به اعتقاد رئيس ستاد انتخاباتى آيت ا... رئيسى، 
جمع كردن همه سليقه ها زير سقف يك ستاد 
ســخت خواهد بود و  البتــه تكثرش هم مى 

تواند آسيب زا باشد. 
زلفى گل  با بيان اينكه  اميدواريم خداوند قلب 
ها را به هم نزديك كند و  شاهد وحدت بيشتر 
باشــيم، ادامه داد: آقاى رئيسى دنبال رأيى كه 
با  تخريب ، تهمت و بى اخالقى باشد نيست 
يعنى به هر طريقى نمى خواهند رئيس جمهور 

شوند. 
وى  ادامــه داد: اگر مــى خواهيد تبليغات اثر 
بخش باشــد بايد با عملمان نشان بدهيم كه   
كانديداهاى ما چــه جايگاهى دارد. اين عمل 
مى توانــد  حتى در رانندگى ما باشــد يا در 

برخورد با همسايه. 
زلفى گل بــا بيان اينكه تبليغــات يك روزه 
جواب نمى دهد وكادر سازى بايد مالك  باشد 

گفت: اعضاى ستاد همه 
از نخبگان و  سرمايه 
اجتماعــى  هــاى 
هســتند  جامعه  
داشتم   انتظار  البته 
يك  هم   جوانان 
ستاد  اعضاى  سوم 

را تشكيل بدهند.
 وى در ادامــه به برنامه 
استانى رئيســى براى هر استان 
اشاره كرد و گفت:  از ما خواسته شده مسائل، 
مشكالت، كاســتى ها و مزيت هاى استان را 
شناسايى كنيم مهمتر از اين  معتقديم  ما بايد 
مزيت هاى جديدى ايجاد كنيم چندان معتقد 
به دســت گذاشــتن روى مزيت هاى نسبى 

نيستيم .
زلفى گل با بيان اينكه در حال حاضر جوانان 
دنبال ايده هاى جديد هســتند  و بايد آنان را 
جذب كنيم تاكيد كرد: عرصه انتخابات عرصه 
آموزش اســت اميدواريم زمانى برسد  رئيس 

جمهورى كه راى مى آورد در نخستين جلسه 
پس از راى گيرى با دعــوت از كانديداها از 

برنامه هاى آن ها استفاده كند.
رئيس ســتاد انتخاباتى آيت ا... رئيســى در 
همدان گفت: به اعتقــاد من  اگر مى خواهيد 
موفق شويد بايد به وحدت ، رفاقت ،  مدارا و 
مروت فكر كنيد و اگر مى خواهيد برنامه دولت 
را نقد كنيد سياه نمايى نكنيد، منصفانه قضاوت 

كنيد و انصاف داشته باشيد. 
بنابراين بيايد نوع نگاهمان را تغيير بدهيم نبايد 
خدمات42 سال گذشــته را  ناديده گرفت يا 

دائما پالس منفى ندهيد، اگر انصاف را رعايت 
كنيم  مطمئنا خدواند هم كمك مى كند. 

زلفى گل افزود: در اين انتخابات، مشــاركت 
در درجــه اول اهميت قرار دارد، بعد انتخاب. 
وظيفه ميهنى ماست كه براى افزايش مشاركت 

تالش كنيم.
رئيس ســتاد آيت ا...  رئيســى در شهرستان 
همدان  نيز در اين نشست گفت: تمامى نيروها 
در سطح اســتان و همچنين شهرستان همدان 
با توجه بــه دانش و تجربيات در صدر كميته 
با تخصص ها و وظايف مختلف سازمان دهى 

شدند.
محمود احديان افزود: اين ســتاد با 70 نفر، از 
ساعت 6 صبح فعاليت خود را آغاز مى كند و 

كارش تا 23 شب ادامه دارد.
وى ضمــن اشــاره بــه اينكه در 

چارت ســازمانى تشكيالت 
ستاد 17 معاونت به عنوان 
پيش بينى  زيرســاخت 
خاطرنشان  است،  شده 

كرد: ســعى بر اين بوده است كه فعاليت هاى 
ستاد تمامى اقشار و آحاد مردم را در بر بگيرد 

تا به آنان براى انتخابى شايسته كمك شود.
احديان با بيان  اينكه ســتاد آيت ا... رئيسى در 
سطح شهرستان همدان تا به امروز فعال ترين 
ستاد نسبت به ستاد ساير كانديداها بوده است، 
گفــت: نخبگان، فرهنگيان و دانشــجويان در 
كميته هاى مربوطه سازمان دهى شدند و فرآيند 

جذب همچنان ادامه دارد.
رئيس ستاد آيت ا... رئيسى در شهرستان همدان 
با اشاره به اينكه كميته اى مربوط به روستاييان 

تشكيل شده اســت، تصريح كرد: افرادى كه 
بهصورت تخصصى مرتبط با اين زمينه هستند، 

در اين كميته فعاليت دارند.
مديرمســئول روزنامه همدان پيام نيز  در اين 
جلسه اظهار داشــت: همدان پيام در انتخابات 
امسال در راستاى فرمايش مقام معظم رهبرى 
مبنى بر تالش بــراى حضور حداكثرى مردم 

تالش مى كند.
نصرت ا... طاقتى احســن، ادامه داد: : شــعار 
همدان پيام در انتخابات امســال "مســئوليت 
رسانه اى، توسعه اجتماعى و مشاركت فعاالنه 

است".
وى بــا بيان اينكــه جامعه از تيــم تبليغاتى 
ســتادهاى آقاى رئيســى انتظار متفاوتى دارد 
گفــت:  افرادى از بــزرگان و نخبگان در اين 
ستادها حضور دارند بنابراين رفتار 
و كالم شما توسط رسانه ها و 

مردم رصد مى شود.
طاقتــى احســن ادامــه 
داد: ســتادهاى آيت ا... 
رئيســى در استان الگو 
هاى خوبى خواهند بود 
عنوان  بــه  پيام  همدان  و 
يك تيــم فرهنگى عالقه مند 
به الگوسازى و ترويج الگوهاست.

در پايان اين نشست در احكامى معاونان ستاد 
آيت ا... رئيسى در شهرستان همدان در حوزه 
هاى مختلف معرفى شــدند كه اسامى آنان به 

شرح زير مى باشد.
شهرستان، على  محمود احديان رئيس ستاد 
اصغر ســليمانى قائم مقام و جانشين رئيس 
ســتاد شهرســتان ، پرويز ابراهيمى معاون 
اجرايى ستاد شهرستان، خسرو بيات معاون 
برنامه ريزى ستاد شهرستان، منوچهر افسحى 
معاون شهر و روســتا، جعفر محقق معاون 
انديشــه ورزان، الفت مالمير معاون اقشار، 
حكمت ا... رضايى معاون نيروى انســانى، 
ســيد زهرا موسوى رئيس ســتاد خواهران، 
حميد بخشيان رئيس ســتاد جوانان، محمد 
رضا ســليمانى مسئول بازرســى و نظارت 
ستاد، حجت االســالم ناصر نقوى معاونت 

فرهنگى، مجيد ملكيان معاون رسانه.

زلفى گل در نشست  معاونان ستاد  رئيسى در شهرستان همدان:

انتخابات عرصه آموزش باشد
■ منشور ستاد رئيسى: پذيرش تفاوت ها با حضور همه سليقه ها

يادداشت 

خبـر

شت
ددا

يا

رفتار انتخاباتى 
كانديداها و 

طرفدارانشان بايد 
پيشرفته تر ، عاقالنه تر و 

عالمانه تر باشد

آقاى رئيسى دنبال 

رأيى كه با  تخريب ، تهمت 

و بى اخالقى باشد نيست يعنى 

به هر طريقى نمى خواهند 

رئيس جمهور شوند

دبير كانون ايثارگران 
استان معرفى شد

 محمود احديان به عنوان دبير 
كانون ايثارگران استان معرفى شد.

در حكم سيد محمد آقاميرى رئيس 
كميتــه فرهنگى و دينى شــوراى 
ائتالف نيروهاى انقالب اســالمى 

خطاب به احديان آمده است:
نظر به سوابق ارزشمندتان در عرصه 

هاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اجرايى و با عنايت به پيشنهاد دبير 
كانون مركزى ايثارگران به موجب اين حكم جنابعالى به عنوان دبير 
كانون ايثارگران استان همدان منصوب مى شويد. در اين حكم هدف 

از تشكيل كانون ايثارگران استان اينگونه عنوان شده است: 
1- ايجاد پايگاه اجتماعى ائتالف نيروهاى انقالب اسالمى

2- ترويج و تعميق گفتمــان انقالب و تالش براى تحقق مكتب و 
آرمان هاى امام راحل (ره) و نظرات و انديشه هاى مقام معظم رهبرى 
(مدظله العالى) 3- زمينه سازى و تسهيل حضور و مشاركت مردم در 
اداره امور كشور. 4- شناسايى ضعف ها، آسيب ها و ناكارآمدى هاى 

نظام ادارى و اجرايى كشور و تالش براى رفع و اصالح آنها 
5- تالش براى از بين بردن فقر، فساد، و تبعيض و تحقق عدالت و 
تأمين منافع ملى در جامعه 6- كمك به ايجاد وجدت و هم بستگى 

ملى و افزايش اميد به آينده
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نگاه

آغاز به كار برنامه زير ذره بين 
 براى شفاف سازى عملكرد منطقه يك

 امروزه مديريت شــهرى به  عنوان يك ضرورت در ايجاد يكپارچگى و 
هماهنگى در نظام شــهرى فعاليت مى كند. يكى از الزامات مديريت شهرى 
كارآمد و اثربخش حركت در راستاى حكمروايى خوب شهرى است كه اين 
دستيابى بدون توجه به سه مؤلفه شفافيت، پاسخگويى و مشاركت امكان پذير 
نخواهد بود. به  عبارت  ديگر شــفاف  سازى يك عنصر سازنده براى افزايش 
اعتماد به نهادها قلمداد شده كه قادر به بر طرف كردن شكاف بين مديريت 

شهرى و مردم خواهد بود.
حال شــهردارى منطقه يك برنامه اى تحت عنوان "منطقه يك زير ذره بين" 

را آغاز كرده اســت كه قسمت اول آن روز چهارشــنبه پخش شد، در اين 
راســتا گفت و گويى را با مديــر روابط عمومى منطقه يك ترتيب داديم كه 
با هم  ميخوانيم:  مدير روابط عمومى منطقه يك با بيان اينكه اطالع رسانى 
دقيق، درست و به هنگام يكى از نكات بسيار مهم در شفاف سازى عملكرد 
شهردارى هاست عنوان كرد شفاف سازى عملكرد باعث اعتماد هرچه بيشتر 

شهروندان و تحقق نظارت همگانى است.
امير حسين شرفى در ادامه با اشاره به اينكه شفاف سازى عملكرد يكى از مهم 
ترين بخش از برنامه هاى منطقه يك طى ساليان اخير بوده است اظهار داشت 
در يكسال گذشته با كمك رسانه هاى شهر همدان در شهردارى منطقه يك 
بيش از هزار و دويست گزارش تصويرى، بيش از صد مورد خبر، ويژه برنامه، 

كليپ، موشن گرافيك و... به صورت گسترده از عملكرد اين منطقه تهيه و از 
رسانه هاى مختلف مكتوب تا صدا و سيما و فضاى مجازى پخش شده است.

وى افزود: در اين راســتا تصميم گرفته شد تا برنامه اى تحت عنوان "منطقه 
يك زير ذره بين" در اســتوديو يك شــهردارى آغاز بــه كار كند و تمامى 
اطالعاتى كه شهروندان درباره پروژه ها و عملكرد مديريت شهرى در منطقه 
يك نياز دارند به آنها اطالع رســانى شود. شرفى گفت: "منطقه يك زير ذره 
بين" كه به صورت گســترده هر هفته چهارشنبه ها پخش خواهد شد برنامه 
اى تعاملى با شهروندان است و همشهريان عزيز مى توانند در صورت بيان 
هرگونه انتقاد و پيشنهاد با واحد روابط عمومى به شماره 32530819 تماس 

گرفته تا اين برنامه صداى آنها باشد.

 معاون امور جنگل ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزدارى كشــور گفت كه 14 هزار و 300 هكتار 
وسعت جنگلهاى كشور است و هر هكتار آن 67 تن 

گرد و غبار را در سال جذب مى كند.
بــه گزارش پايــگاه اطالع رســانى اداره كل منابع 
طبيعى وآبخيزدارى اســتان ؛ عباسعلى نوبخت در 
جمــع كاركنــان و مديران ســتادى اداره كل منابع 
طبيعى و آبخيزدارى استان همدان افزود: با توجه به 
ريزگردهاى موجود در كشور، نقش آفرينى جنگل 
هاى زاگرس، البرز، ايــران تورانى، خليج فارس و 
ارســباران بسيار با اهميت است اما خيلى ها جنگل 
را تنها به عنوان توليد كننده چوب مى بينند در حالى 
كه توليد چوب بخش بسيار كوچكى از كاركردهاى 

جنگل محسوب مى شود.
وى بيان كرد: كشــور ما داراى پنج منطقه رويشى 
اســت كه زاگرس بــا 6 ميليون هكتار وســعت، 
بزرگترين منطقه محسوب مى شود و استان همدان 
بخشى از منطقه زاگرس و پوشش گياهى اين منطقه 

را به خود اختصاص داده است.
معــاون امور جنگل، ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخيزدارى كشــور بيان كرد: 6 ميليارد متر مكعب 
معادل 40 درصد از آب كشور توسط پوشش گياهى 
زاگرس ذخيره و به تدريج آزاد مى شود بنابراين با 
توجه به قرار گرفتن كشور در منطقه نيمه خشك و 
خشك بايد براى حفظ اين جنگل ها بيش از گذشته 

تالش كرد.
نوبخت اظهار كرد: ذخيره آبى جنگل هاى زاگرس 
6 ميليارد متر مكعب در سال است در حاليكه ذخيره 

كارون به عنوان بزرگترين ســد كشــور آن هم در 
برخى از سالها به حدود سه ميليارد و  6 ميليون متر 

مكعب مى رسد.
وى بيان كرد: 80 درصد كاركرد ســازمان جنگل ها 
غير بازارى و 20 درصد تجارى است و اين سازمان 
و ادارات كل زير مجموعه آن در استان ها به عنوان 

باغبان براى حفظ پوشش گياهى عمل مى كنند.
معــاون امور جنگل ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخيزدارى كشور به بيان كاركردهاى جنگل پرداخت 
و گفت: ســطح جنگل هاى هيركانى واقع در البرز 
و منطقه شــمال كشــور كه نيمى از جمعيت را در 
خود جاى داده 2 ميليون هكتار اســت و هر هكتار 
از اين جنگل ها قــادر به ذخيره 2 هزار و 500 متر 
مكعب آب در سال و آزاد سازى تدريجى آن هستند. 
نوبخت افزود: اگر ميزان ذخيره آب در جنگل هاى 
هيركانــى يك هزار و 500 متــر مكعب(حداقل و 
كمترين ميزان) در نظر گرفته شود با توجه به وسعت 
2 ميليون و چهار هزار هكتارى آن ساالنه حدود سه 
ميليارد متر مكعب آب در جنگل هاى شمال جذب 
و ذخيره شده و به تدريح از قسمت هاى شمالى و 

جنوبى البرز آزاد مى شوند.

وى ادامه داد: با اين توصيف نيمى از جمعيت كشور 
زندگى خود را مديون آبى هستند كه از طريق جنگل 
هاى شمال كشور ذخيره و به تناوب آزاد مى شود. 

معــاون امور جنگل ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخيزدارى كشور يادآورى كرد: سال 95 اخرين سال 
بهره بردارى از جنگل هاى شمال كشور بود كه در 
آن سال حدود 550 هزار متر مكعب چوب از جنگل 
ها استحصال شد در حاليكه چوب ها قابل مشاهده 
بوده اما ارزش آبى كه از اين مناطق اســتحصال شد 
براى افراد قابل روئيت و ملموس نيست. نوبخت با 
بيان اينكه هر هكتار جنگل اكسيژن مورد نياز 10 نفر 
را تامين مى كند، گفت: ميزان اكسيژن توليدى توسط 
جنگل 2.5 تن به ازاى هر هكتار است يعنى جنگل 
هاى زاگرس با 6 ميليون هكتار وسعت ، رقم بااليى 
اكســيژن توليد مى كند در حاليكه هم اينك قيمت 
هر كيلوگرم اكسيژن، چهار تا پنج هزار تومان است.

معاون امور جنگل ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخيزدارى كشــور خاطر نشان كرد: سال گذشته 
طرح هايى در اين ســازمان در قالب طرح جهش 
«9 در 99» اجرا شــد كه اســتان همدان با وجود 
مدير و نيروهاى توانمند اين آيتم ها را به بهترين 

شــكل عملياتى كردند؛ بنابراين اعضاى شوراى 
معاونان سازمان جنگل ها با حضور در استان هاى 
مختلف اقدام به ارزيابى فعاليت ها و قدردانى از 

مسئوالن مى كنند.
وى افزود: استان همدان كارهاى خوبى براى حفظ 
و احياى پوشــش گياهى انجام داده و در سه سال 
گذشــته بيش از سه هزار هكتار كار توسعه، احيا و 
غنى سازى پوشش گياهى در اين استان انجام شده 

است.
35 هزار هكتار از اراضى بيابانى كشور 

سال گذشته نهالكارى شده است
نوبخت با اشــاره به اقدامات موثر اين ســازمان در 
زمينه بيابان زدايى نيز گفــت كه 35 هزار هكتار از 
اراضى بيابانى كشور در سال گذشته نهال كارى شده 
اســت. وى افزود: براى اجراى اين طرح و توسعه 
پوشش گياهى و جنگلى كشور، گونه هاى با نظر و 
انتخاب كارشناسان و با هدف حفظ و احياى پوشش 

گياهى در مناطق بيابانى كاشته شده است.
نوبخت گفت: همچنين ســطوح قابــل توجهى از 
مراتع كشور با هدف حفظ و احياى  پوشش گياهى 
كپه كارى و بذركارى شــده كه با توجه به نوسان و 

تغييرات اقليمى، تمامى جمعيت كشور براى حفظ 
اين عرصه ها مسئول هستند.

معــاون امور جنگل ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخيزدارى كشــور افزود: «ون» امكان رويش تا 2

هزار و 500 مترى ســطح دريا را دارد كه سطح اين 
ارتفاع در شــرايط فعلى و به دليل گرم شدن زمين 
400 تــا 600 متر افزايش يافته كه اين موضوع يك 

اعالم هشدار است.
به گفته نوبخت، گرم شــدن زمين موجب افزايش 
جمعيــت و ايجاد آفات و بيمارى ها مى شــود و 
احتمال طغيان اين آفات و بيمارى ها نيز وجود دارد 
و برهمين اســاس به دنبال حفظ پوشش گياهى و 

سپس احيا، غنى سازى و توسعه آن هستيم.
وى با بيان اينكه بايد به فكر ايجاد صنايع وابسطه به 
چوب باشيم، اظهار داشت: براى پاسخ به نياز مردم 
در خصوص زارعت چوب كارهايى انجام شــده و 
ســال گذشــته بيش از 22 هزار هكتار كار زراعت 
چوب در كشــور اجرا شد كه سهم استان همدان از 

اين مقدار 550 هكتار بود.
معــاون امور جنگل ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخيزدارى كشور تاكيد كرد: سازمان جنگل ها برنامه 
مدون و ســاليانه اى در رابطه با حفظ پوشش، احيا، 
غنى سازى و توسعه جنگل ها به منظور پيشگيرى 
از بروز آسيب به اين عرصه و پوشش گياهى كشور 

دارد.
به گفته نوبخت، سال گذشته 35  هزار هكتار جنگل 
كارى در كشــور انجام شده كه اجراى اين طرح در 

سال جارى نيز به ميزان مناسبى ادامه دارد.

ايران: نامزدان 1400 چه گفتند؟
 روز مان را چگونه گذرانديم؟!!

خراسان: چراغ همسايه مانع خاموشى نمى شود
 قبلنا خسيس بازى روى مرغ همسايه بود؟؟!

خراسان: سرنوشت نامعلوم دو طرح قيمت گذارى خودرو
 بدون شرح!!

شروع: قيمت طال در سرازيرى سقوط
 پس همونه ترمز بريده!!

اقتصاد پويا: معماى كاهش نرخ سود بانكى 
 بايد ديد كه از كجا آب ميخوره!!

آفتاب: جدول جنجالى بودجه 1400
  ديگه زيادى هنديش نكنيد!!

اسكناس: برندگان و بازندگان قيمت هاى دستورى
 مگه خوب ها و بدهاست؟ !!

همدان پيام: اغلب سبزى هاى خارج از استان مشكوك هستند
 صيفى جات  همدان هم رفت روى بورس!!

اطالعات: ماجراى آهن ربايى شــدن بدن پس از تزريق كرونا واقعى 
است؟

  اگه باشه كه عاليه، نياز به قرص آهن نداريم!!!
 ابتكار: خط و نشان ترامپ براى بازگشت به كاخ سفيد

 بازگشتش بستگى  به زاويه داره كه ذوزنقه باشه يا پاره خط؟؟!
شرق: اردوغان حرف مى زند لير سقوط مى كند

  در اين طور  موارد  مى گن حرفش گوهره !!!
جام جم: گفته هاى كانديداها شعار است برنامه نيست

  اختالف ايجاد كنى كرونا مياد سراغت!!
اقتصاد: ســرانه مصرف لبنيات 65 درصد كمتر از كشورهاى توسعه 

يافته است
 ايرانيا مى خوان صرفه جويى كنن چاق نشن!!!

جام جم: اسكناس مانند پرچم است
 منظورش اينه كه خرجش نكنيد!!!

محل دفن نهايي زباله شهر
 با بهترين مكان يابي محيط زيستي

 در حال حاضر پســماندهاي شهرهاي همدان و 7 شهر بهار، 
مريانج، رزن، جورقان، مهاجران، صالح آباد و اللجين، 95 روستا 
و مراكــز جمعيتي اطراف و 6 واحد صنعتــي، زندان همدان و 
دانشگاه ها به اين سايت منتقل و در آنجا توسط سازمان مديريت 

پسماند شهرداري همدان دفع مي شوند.
رئيس ســازمان مديريت پسماند شــهردارى همدان بيان اينكه 
تكميــل و انجام بعضي از طرح هاى پســماندى شــهر نيازمند 
همدلي و حمايت مســؤوالن ارشد استان اســت به پروژه ها و 
طرح هاي عمراني كه در حــال حاضر جهت باال بردن عمر اين 
محل و مديريت اصولي پســماندها براي كم كردن آثار زيان بار 
دفن پســماندها در اين محل در دســت انجام است اشاره كرد 
و ادامه داد: احداث حوضچه هاي مديريت شــيرابه يكي از اين 

اقدامات است.
بابــك مهدى آزاد در ايــن باره توضيح داد: بــراي احداث اين 
حوضچه ها پس از كار علمي انجام شــده در اين راســتا محل 
استقرار حوضچه تبخير شيرابه با بررسي معيارهاي خاص خود 
انجام شــد و در حال حاضر اين حوضچه ها با ظرفيت پذيرش 
40 هزار مترمكعب شــيرابه طراحي و احداث شــده اند و براي 
جلوگيري از نشست شيرابه از اليه هاي نفوذ ناپذير ژئوممبرين و 
ژئو تكستايل و چندين اليه رس كوبيده شده استفاده شده است.
وي از سلول دفن مهندسي، بهداشتي پسماند به عنوان اقدام ديگر 
نام برد و تصريح كرد: احداث ســلول هاي دفن پسماند، موجب 
بهينه شــدن فرايند دفن و بيشينه سازي قابليت استفاده از زمين و 
كاهش اثرات زيان بار دفن زباله در زمين مي  شود كه سلول مورد 
نظر جهت جاي گذاري روزانه 700 تن پســماند طراحي شده 

است كه مي تواند جواب گوي نياز 5 سال شهر همدان باشد.
وي ادامه داد: در احداث اين سلول كه با برآورد حجمي نزديك به 
يك ميليون و 200 هزار مترمكعب اســت جهت استفاده مناسب از 

فضا و حجم لندفيل، شيب بندي هاي مناسب لحاظ خواهد شد.
آزاد در ادامه افزود : احداث و نگهداري فضاي سبز به مساحت 
15 هكتار با كاشت انواع درخت و درختچه شامل گل محمدي، 
پيچ امين الدوله، ســنجد، بادام، گــردو، صنوبر و توت، اجراي 
آبياري مكانيزه فضاي ســبز احداث شده به مساحت 15 هكتار 
و ديواركشــي و محصور ســازي ســايت دفع زباله به طول 3

كيلومتر در مرحله اول به همراه 12هزار مترمربع زيرســازي از 
اين اقدامات است.

آگهى مناقصه (نوبت اول)

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مالير

اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان مالير در نظــر دارد به منظور اخذ 
مجرى حقوقى ذى صالح جهت دو پروژه ساختمانى تجارى مبلمان سيفيه 
با زيربناى حدودى 7100 و 6800 مترمربع مناقصه برگزار نمايد. لذا جهت 
كسب اطالعات بيشتر و اخذ مدارك مناقصه تا دو هفته پس از درج نوبت 

اول آگهى در روزنامه به واحد عمران اين اداره مراجعه فرمايند. 
(م الف 64)

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

رأي شماره 140060326001000367 مورخ 1400/03/10هيأت اول/دوم موضوع  برابر 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم ويدا صواغ فرزند غالمحســين به شماره شناسنامه 1696 صادره از همدان در 
16 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ يك باب خانه به مساحت 295/43 مترمربع 
پالك 1107 فرعى از 9/634 اصلى واقع در حومه بخش يك همدان به نشانى باالى 
صدف،كوچه فردوسى، خريداري از مالك رسمي آقاى صادق ايزدى محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 353)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/02

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

موضوع  اول/دوم  مورخ 1400/03/10هيأت  شماره 140060326001000365  رأي  برابر 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان-ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم سوسن صواغ فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه 324 صادره از همدان در 
16 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ يك باب خانه به مساحت 295/43 مترمربع 
پالك 1107 فرعى از 9/634 اصلى واقع در حومه بخش يك همدان به نشانى باالى 
صدف،كوچه فردوســى،خريداري از مالك رسمي آقاى صادق ايزدى محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 351)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/02

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

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

موضوع  اول/دوم  مورخ 1400/03/10هيأت  شماره 140060326001000362  رأي  برابر 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك همدان- ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاى قدير صواغ فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه 97938 صادره از همدان در 
32 شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ يك باب خانه به مساحت 295/43 مترمربع 
پالك 1107 فرعى از 9/634 اصلى واقع در حومه بخش يك همدان به نشانى باالى 
صدف،كوچه فردوســى،خريداري از مالك رسمي آقاى صادق ايزدى محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 355)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/02

رضا شيرخانى خرم - رئيس ثبت اسناد و امالك همدان

 اســتاندار به همراه مديران بخش آب و تعدادى 
از مســئوالن ديگر از سد اكباتان و تصفيه خانه هاى 
همدان بازديد كرد. ســيد سعيد شــاهرخى در اين 
بازديــد تصفيه  خانــه فاضالب همــدان را يكى از 
بهترين پروژه هاى كشور دانست و گفت كه در تير 

ماه امسال به طور رسمى افتتاح مى شود.  
شــاهرخى ضمن بازديد از تصفيه خانه هاى آب و 
فاضالب همدان و همچنين با حضور در شــوراى 
حفاظت از منابع آب استان، با اشاره به اينكه ميزان 
نزوالت جوى اســتان در سال آبى جارى چيزى در 
حدود 40 درصد كاهش يافته اســت، اظهارداشت: 
در شــرايط خشكســالى، تأمين آب موردنياز براى 
بخش هاى مختلف شامل شرب، كشاورزى، صنعت 
و گردشــگرى از مهمترين اولويت هــاى مديران 

اجرايى دولت و استان است.
وى در ادامه ســخنانش با بيان اينكه خوشــبختانه 
سياست هاى دولت در حمايت از سرمايه گذارى در 
حوزه آب استان به نحو مطلوبى عملياتى شد افزود: 
يكى از اقدامات برجســته دولت تدبير و اميد توجه 
به منابــع تامين، تصفيه و توزيع عادالنه آب بود كه 
خوشــبختانه طى 8 سال گذشته 3 سد افتتاح شد و 

اين جز با تالش بى وقفه محقق نشده است.
وى  با اشاره به اينكه آب به عنوان نقطه حائز اهميت 
در توســعه هر منطقه است، عنوان كرد: تالش موثر 
دولت در راســتاى تامين منابع آبى پايدار و ســالم 
بوده و وزارت نيرو يكى از وزارتخانه هاى موفق در 

دولت تدبير و اميد مى باشد.
شاهرخى در ادامه ضمن اشــاره به برخى اقدامات 
انجام شــده در حوزه آبرسانى گفت: اگر سد كالن 
مالير به بهره بردارى نمى رسيد، به طور قطع اكنون 
در شهرســتان مالير با مشــكل جــدى تأمين آب 

مصرفى مشتركان مواجه بوديم.
وى بــا بيان اينكــه اقدامات انجام شــده در حوزه 
آبرســانى، حاصل تالش شبانه روزى همه مديران، 
كارشناســان و كاركنان مجموعــه وزارت نيرو در 
شركت آب و فاضالب و آب منطقه اى استان است، 
تصريح كرد: با تالش هاى صورت گرفته، سال آتى 
شاهد آبگيرى سد خرم رود خواهيم بود كه با بهره 
بردارى از ســد مذكور زمينه تأميــن آب موردنياز 

باغات پايين دست فراهم مى شود.
وى در ادامــه بــه اقدامات اثر بخش و ســريع در 
احداث سد گرين اشاره كرد و گفت: با بهره بردارى 
از اين سد دغدغه مردم منطقه براى تاأمين منابع آب 

پايدار و سالم به حداقل مى رسد.
استاندار همدان همچنين با اشاره به اينكه با مجموعه 
اقدامات انجام شــده به مردم شريف سراسر استان 
قول مى دهيم  در فصل تابســتان مشكل قطعى آب 
نداشته باشــيم، اظهارداشت: خدمت رسانى به مردم 

نيازمند همراهى آنان و مديريت مصرف است.
وى در ادامه ســخنانش با بيان اينكه در كنار تأمين 
آب آشاميدنى، تامين آب براى مصارف كشاورزى 
نيز  در دستور كار است، تصريح كرد: با  راه اندازى 

تصفيه خانــه بــزرگ فاضالب همــدان، تهديدات 
زيســت محيطى به فرصتى اســتثنايى براى رشد و 
توسعه استان تبديل شــده و پساب حاصله پس از 
جمع آورى به منظــور تأمين آب موردنياز صنايع و 
از جمله نيروگاه شــهيد مفتح مورد استفاده قرارمى 

گيرد.
شــاهرخى با بيان اينكه اواخــر دهه  60 و دهه 70

مردم از فاضالب رها شده در داخل شهرهاى استان 
گله مند بودند عنوان كرد: اين موضوع سالمت مردم 
را بــا چالش جدى مواجه كرده بود اما در شــرايط 
فعلى با جمع آورى فاضالب هاى سطحى و جارى 
و انتقال آن به تصفيه خانه، تهديد به فرصت تبديل 

شده است.
وى خاطرنشــان كرد: منطقه اقتصــادى جهان آباد 
امروز به واســطه تأميــن آب موردنيــاز از محل 
تصفيه خانه فاضالب همدان بــه عنوان يك منطقه 
ويژه اقتصادى رونق پيدا كرده و بسترى براى رونق 

اقتصادى، ايجاد اشتغال و كسب درآمد شده است.
استاندار همدان در ادامه با بيان اينكه  به واسطه اين 
تصفيه خانه و انتقال آب آن به نيروگاه برق شــهيد 
مفتح، 25 حلقه چاه در اين مجموعه مســدود شد 
گفت: پــروژه هاى مرتبط با تأمين آب در اســتان 

همدان با جديت درحال اجرا است.
وى در بخش ديگرسخنانش با اشاره به اينكه هزينه 
تمام شــده تامين هر ليتر آب توســط شركت آب 
و فاضالب بيش از يك هزار و 500 تومان اســت 

اظهارداشــت: مردم تنها يك چهــارم از اين رقم را 
براى يك متر مكعب آب شرب مى پردازند و مابقى 

آن به صورت يارانه دولتى است. 
شــاهرخى همچنين توجه به كشت هاى گلخانه اى 
را با اهميت دانســت و گفت: توســعه كشت هاى 
گلخانه اى به منظور صرفه جويى در مصرف آب از 
مهمترين اولويت هاى مديران اجرايى استان همدان 

مى باشد.
وى افزود: اســتان همدان در زمينه صنعت، معدن، 
كشاورزى، گردشگرى و ديگر بخش هاى اقتصادى 
داراى زيرســاخت ها و امكانــات مناســب و قابل 
توجهى به منظور رشد و توسعه همه جانبه و متوازن 
مى باشــد. اســتاندار همدان ضمن بازديد از تصفيه 
خانه فاضــالب همدان گفت: اين پــروژه يكى از 
بهترين پروژه هاى ملى است كه در سطح خاورميانه 

نيز كم نظير است.
وى افــزود: تصفيه خانه فاضالب همدان در تير ماه 
ســال جارى با حضور وزير نيــرو و ديگر مقامات 

كشورى به صورت رسمى به بهره بردارى مى رسد.
كاهش آب سدها 

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان همدان نيز قبل 
از بازديد به آمار و ارقام ســدها و نحوه تدمين آب 
اشــاره كرد و گفت: از ابتداى سال آبى جارى (اول 
مهر 1399) تاكنون به طور متوســط 267 ميلى متر 
باران در استان همدان باريده كه اين ميزان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 44 درصد و در مقايسه با 

دوره بلند مدت 20 درصد كاهش را نشان مى دهد.
منصور ســتوده با اشــاره به اينكــه 85 درصد از 
گنجايش سد آبشينه اســتان همدان پر شده است، 
افزود: اين سد با گنجايش 5 ميليون متر مكعب، در 
حال حاضر 4.2 ميليون متر مكعب آب ذخيره دارد.

وى بيان كرد: ســد شيرين ســو نيز 4.4 ميليون متر 
مكعب گنجايش دارد كه با ذخيره ســه ميليون متر 
مكعــب آب، 68 درصد حجم ذخيره آن پر شــده 

است.
مديرعامل شــركت آب منطقه اى استان همدان در 
رابطه با ســد كالن مالير نيز گفت: ســد كالن 45
ميليون متر مكعب ظرفيت دارد كه 44.7 ميليون متر 
مكعــب آب معادل 99 درصد ظرفيت در آن ذخيره 

سازى شده است.
ســتوده با اشاره به اينكه 78 درصد از گنجايش سد 
ســرابى تويسركان نيز پر شده است، افزود: در حال 
حاضر ورودى اين سد اندك و حجم آب آن 7.14

ميليون متر مكعب است.
به گفته وى، سد شنجور رزن نيز با كم ترين حجم 
ذخيره آب نسبت به ديگر سدهاى استان 900 هزار 
متر مكعب ظرفيت دارد كه حدود 17 درصد حجم 

ذخيره آن پر شده است.
مديرعامــل شــركت آب منطقه اى اســتان همدان 
افــزود: 1.8 ميليون متر مكعب از مخزن 4.7 ميليون 
مترمكعبى سد تازه ســاز نعمت آباد اسدآباد نيز پر 

است.

استاندار همدان در بازديد از سد و تصفيه خانه:

تأمين آب مهمترين اولويت 
استان است 

■ تصفيه خانه فاضالب همدان در تيرماه افتتاح مى شود

معاون امور جنگل سازمان منابع طبيعى كشور:

هر هكتار جنگل 67 تن گرد و غبـار هوا را در سال 
جذب مى كنـد
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چند نكته در باب دور اول مناظره ها
سعيد زارع صفا»

 دور اول مناظره هاى سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى 
در حالى برگزار شد كه در همان مباحث ابتدايى نازل بودن سطح گفته 

ها و نا همخوانى شركت كنندگان هويدا شد. 
به نحوى كه بيشــترين راى منفى از مناظــرات اول را نه يك يا چند 
كانديداى مشــخص بلكه بى تاثيرى گفته ها و نظرات ارائه شــده در 
چرخش اذهان عمومى به ويژه رويگردانان از صندوق راى نسبت به 

حضور در انتخابات بود.
در اين مرحلــه بجز چند گفتارهاى پينگ پونگــى و بگم بگم هاى 
حاشيه اى كه تنها به نفع يكى از كانديداها تمام شد، بيننده جستجوگر 

براى اعتماد به كانديداها چيزى ديگرى دريافت نكرد.
كلى گويى هاى برنامــه اى و عدم چلنج راهكار محور ضعف عمده 

مناظره نخست بحساب مى آمد.
كانديداى كامياب اين مناظره در قالب جبهه گيرى هاى سياسى موجود 

را بدون شك بايد همتى دانست.
رئيس ســابق بانك مركزى اگر چه در جايگاه نمايندگى دولت فعلى 
مورد حمله پنج كانديداى ديگر قرار داشــت اما با گفتار تهاجمى به 
كانديداهــاى رقيب و قرار دادن خود در جبهه مردم، ســطح حمايت 

هاى سياسى و جناحى را نسبت به خود بيشتر كرد. 
هر چند كه وى در ادامه راه و در مناظرات آتى كار به مراتب ســخت 

ترى در مقابل رقباى خود در پيش دارد.  
اما قابل توجه ترين موضع گيرى ها در اين مناظره متعلق به محســن 
رضايى بــود. او كه در روزهاى پيش از ايــن مناظره با توئيت هايى 
نقدهايى را به رئيسى بيان كرده بود در نخستين مناظره در كنار رقباى 
همتى قرار گرفت و هدف مســتقيم انتقــادات خود را نماينده دولت 

قرار داد.
رضايــى در ايــن نقــش افرينــى تاجايــى پيــش رفــت كــه چيــزى 
نمانــده بــود از ســوى همتــى بــا بيــان ناگفتــه هــاى پرونــده جنــگ 
و دوران فرماندهــى ســپاه، بــه درون حاشــيه هــاى پــر هزينــه و راى 

ســوز پرتــاب شــود.
 رئيســى اما در اين مناظره در تاكتيكى پنهان،  ابتدا با لحنى غيرتقابلى 

سعى در كنار نگه داشتن خود از نقد مستقيم حريف داشت.
اما او بزودى مورد هدف مستقيم دو كانديداى جناح مقابل خود قرار 

گرفت و مجبور شد در فاز تدافعى و بعد كمى هجومى وارد شود.
اگــر چه وى در اين مناظره از خاكريز ديگر كانديداها بهره برد اما در 
ادامه مناظرات اگر باهمين شيوه ادامه راه دهد بايد منتظر ضربه و كاسته 

شدن از سبد راى خود باشد.

سردرگمى كانديداها در ساختار كليشه اى 
مناظره تلويزيونى 

 برگزارى مناظره اول كانديداهاى رياســت جمهورى ســيزدهم 
گذشــته از ميزان تاثيرگذارى محتوا و خروجى آن بر رفتار انتخاباتى 
مردم كه با اما و اگرهاى زيادى مواجه اســت، با توجه به بازخوردها 
و واكنش هاى سياســيون، اصحاب رسانه، كانديداها و آحاد جامعه 
به آن نشــان دهنده نوعى ضعف ســاختارى بود كه خيلى زود ابعاد 

آن نمايان شد.
نقدهاى جدى به شــكل و محتواى مناظره اول كه برخالف اهميت 
موضوع آن(اقتصاد) نگاه جامع و برنامه محور به اين موضوع چه در 
انتخاب ســواالت كه جاى خالى موارد مهمى احساس شد و چه در 

نوع ورود نامزدهاى انتخابات به بحث مشاهده نگرديد.
از طرفــى تخصيص زمان به كانديداها با توجه به برنامه ريزى تامل 
برانگيــز صدا و ســيما كه فرصت جمع بنــدى و نتيجه گيرى را از 
كانديداها گرفته بود، باعث شــد تا موضوعات براى بيننده به خوبى 

تبيين نشود.
نكته قابل تامل ديگر رفتارهاى شتاب زده و از اين شاخه به آن شاخه 
رفتن نامزدهــاى انتخاباتى در اظهارات و بيان دبدگاه هاى خود بود 
كه از سردرگمى آنها نشات مى گرفت و اين سردرگمى نيز ريشه در 

همان ساختار معيوب مناظره داشت.
فلســفه مناظــره هــاى تلويزيونــى بــه ويــژه در فضــاى انتخاباتــى 
ــدا  ــا همــان كاندي ــه توســط يــك شــخص ي ــن برنام ــه و تبيي ارائ
ــل و  ــا دالي ــل ب ــرف مقاب ــه ط ــيدن برنام ــش كش ــه چال ــه ب و البت
شــواهد دقيــق علمــى و منطقــى اســت كــه در نهايــت مــردم بــر 

ــد.   ــى كنن اســاس خروجــى آن قضــاوت م
نشست سه ساعته 7 نامزد رياست جمهورى در سيما و برگزارى به 
اصطالح مناظره بين آنها با چنين معيارى فاصله داشــت و همانطور 
كه ذكر شــد، حتى كانديداها را نيز  ســردرگم كرد و آنها نتوانستند 
ديدگاه و برنامه هاى خود را براى افكار عمومى به خوبى تبيين كنند. 
اين در حالى است كه همه اين افراد مدعى برنامه براى برون رفت از 

شرايط موجود و دستيابى به شرايط مطلوب هستند.
با اين اوصاف به نظر مى رســد اصالح ساختار مناظره و تجديد نظر 
در شــكل برگزارى آن براى دور دوم و سوم ضرورى است تا چنين 

نشست مهمى خروجى مناسبى داشته باشد.

انتخاباتانتخابات
 eghtesad@hamedanpayam.com

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

 اولين مناظره اقتصادى كانديداهاى رياست جمهورى در حالى برگزار شد كه اغلب آنها از پاسخ به برخى سواالت طفره رفته و سعى كردند به رقيب انتخاباتى خود بتازند. كمتر كانديدايى در برخى از بخش ها و سواالت مجرى برنامه اى ارايه كرد 
و اغلب به عملكرد دولت روحانى انتقاد كردند و راهكارى در برابر مشــكالت ارايه نكردند. همين رويه ســبب شــد تا كانديداها از فرصت خود براى پاسخگويى به اتهامات و يا كم كارى ها در سمت خود استفاده كنند. در ادامه سعى شده صرفا صحبت هايى كه 

پيرامون اقتصاد و برنامه ارايه شد آورده شود. 

سعيد جليلى: به همه دستگاه هاى 
دولتى ماموريت ارزآورى بدهيم

 در صورت رأى آوردن در 4 سال آينده چه برنامه اى 
براى محروميت زدايى داريد؟ 

- زمان انتخابات با هليكوپتر صندوق رأى به روســتاها مى بريم، 
اما در روستاى دورافتاده به فكر اقتصاد و معيشت مردم هستيم؟ 
اگر به فكر محرومين نباشيم، كارهاى نمايشى انجام مى شود كه 

براى مردم نيست.
- براى محروميت زدايى بايد ابتدا باور و اراده داشت سپس طرح 
و برنامه. مــا چند برنامه داريم. معتقديم بايد حق مردم در زمينه 
انرژى را به آنهــا بدهيم و طرحى به نام «وان» در اين خصوص 
داريم. طرح دوم در زمينه ســبد غذايى اســت. درباره تفريح و 
سالمت مردم هم برنامه داشته و با همين امكانات و بودجه فعلى 

طرحى براى سفر مردم تهيه كرده ايم. 
 چه برنامه اى براى استفاده از ظرفيت معادن كشور 

داريد؟
- مهمتر از كشــف و اســتخراج معادن، ايجاد ارزش افزوده در 
داخل كشــور است، زيرا يكى از مشكالت كشور ما خام فروشى 
مواد معدنى است. با ايجاد ارزش افزوده مى توان ارزآورى داشت 

و اشتغال زايى كرد.
 برنامه شما براى شهرك هاى صنعتى چيست؟

- از بســيارى شهرك هاى صنعتى بازديد كردم همه اذعان دارند 
كه يكى از مهمترين موانع توليد تأمين مالى است. عدم ثبات در 
مقرارت اقتصادى براى صادرات هم يكى ديگر از مشكالت اين 
شهركهاى صنعتى اســت. يكى از خواسته هاى اين شهرك هاى 
صنعتى اين اســت كه ما را هم در اين جلسات مقررات گذارى 
شــركت دهيد و حرف ما را هم بشنويد. همه مى گويند ما بايد 
ده ها مجوز از ده ها سازمان و دستگاه بگيريم تا كار را انجام دهند. 
بايد از ظرفيت دولت الكترونيك اســتفاده كنند و اين موضوع را 

حل سازند.
برنامه هاى اقتصادى تان براى دولت چيست؟ 

- اگر مى خواهيم كشــور را به جهش برسانيم بايد برنامه جدى 
اقتصادى داشته باشــيم نه اينكه دنبال بهانه بگرديم. ارزش پول 
ملى وقتى ايجاد مى شــود كه بتوانيم جهش توليد داشته باشيم. 
جهش توليد منوط به جهش صادرات و جهش صادرات منوط به 
تعامالت گسترده جهانى است و نبايد معطل دو سه كشور باشيم.

- اگر صحبت مى كنيم كه در كشــور توليد ثروت داشــته باشيم 
يعنى بايد يك برنامه جدى براى ارزآورى داشته باشيم. ارزآورى 
وقتــى اتفاق مى افتد كــه به همه دســتگاه هاى دولتى ماموريت 

ارزآورى بدهيم. 
- ما بررسى كرديم و در بخش هاى معدن، كشاورزى، نفت و گاز 
و برق مى توانيم درآمد ارزى كشــور را به صورت جهشى داشته 

باشيم نه اينكه بهانه fatf بياوريم.
بايد براى همه دستگاه ها مأموريت ايجاد اشتغال داشته باشيم.

 در 4 دقيقه هر صحبتى داريد، بفرماييد.
- همانطور كه قبًال گفتم تحريم ها برداشته نمى شود ولى روزنامه ها 
تيتر زدند كه تحريم ها برداشته مى شود، اما من مى گويم، نمى شود.

 جمع بندى؟ 
- ما مى گوييم ســال اول 100 هزار، سال دوم 126 هزار و سال 
چهارم 253 هزار شغل ايجاد مى كنيم كه اينها قابل ارزيابى است.

- رئيس جمهور بايد به موقع تصميم بگيرد و تصميمش اجرايى 
شود. برخى مشــكالت ما، ساختارى نيســتند، بلكه مربوط به 
فرهنگ سياسى كشور اســت و مربوط به اين جناح و آن جناح 
هم نيســت. بايد بگوييم فرهنگ سياســى غلط را چگونه كنار 

مى گذاريم. نمى شود فقط كشور را با بخشنامه اداره كرد.
- تعارفات سياسى و جناحى مانع كار رئيس جمهور مى شود. اينها 

را بايد اصالح كرد.

سيداميرحسين قاضى زاده هاشمى:هدف 
دولت حمايت از توليد و اشتغال داخلى 

باشد
 درباره راهكار تقويت ارزش پول ملى بفرماييد؟

- اگــر ما بتوانيم تورم را در جامعه به عنوان ام المصائب كنترل 
كنيم، مى توانيم ارزش پول ملى را حفظ كنيم.

- ما بسته مفصلى را در دولت"سالم" شامل 213 پروژه تعريف 
كرديــم كه بيش از 50 پروژه آن به كنترل تورم برمى گردد و در 
آن اصالحات ســاختارى بانك ها و بودجه نيز پيش بينى شــده 

است.
- ما به دنبال گسترش توليد، تقويت توليد، هدايت نقدينگى به 

سمت توليد و كنترل قيمت در بازار هستيم.
- اگــر مى خواهيم اصالحات اقتصادى انجام دهيم و با فســاد 
مبارزه كنيم بايد به دنبال اصالح ساختارهاى استضعفاگر برويم.

 برنامه هاى اقتصادى دولت خود را تشريح كنيد؟
- دولت وظيفه دارد حقوق مردم را از دولت استيفا كند. مثل 
كارى كه در بورس، بانك و ماليات مى شــود. ما نظام تحول 
را براى تغيير اكوسيســتم كشــور طراحى كرديم و معتقديم 
بايد انقالب ســازوكارى انجام شــود، زيرا با پروژه و برنامه 
مشــكل حل نمى شود، لذا  20 مسئله 20 راهكار را پيش بينى 

كرده ايم.

- يكى از مسائل اصلى تورم و گرانى است ما طراحى كرديم كه 
در 4 ســال تورم به زير 5 درصد برسد. همچنين طراحى كرديم 
كه مســئله اشــتغال و ازدواج جوانان حل شود. ما مى خواهيم 
وزارت خانــواده ايجاد كنيم. همچنين صنــدوق اعتبار خانواده 
را پيش بينى كرديم و 500 ميليون تومان اعتبار براى زوج هاى 

جوان در نظر گرفتيم.
- بورس يك مسئله حاد و يك مسئله ساختارى و مزمن دارد كه 

بخش ساختارى آن در مجلس در حال اصالح است.
- همچنين ما براى هزينه خانوار شــامل خوراك، ريزمغزى ها، 
انواع پروتئين ها و كالرى ها پيش بينى هايى كرديم و بســته هاى 
300 هــزار تومانى در نظر گرفته ايم. همچنين براى هزينه حمل 

و نقل، بهداشت و درمان و مسكن نيز پروژه طراحى كرده ايم.
 راهكار شــما براى جلوگيــرى از واردات بى رويه 

چيست؟
- ما االن متأســفانه شاهد مافياى بزرگ و در هم تنيده واردات 
هســتيم كه با برخوردارى از رانت هاى مختلف مجوز ارز ارزان 
قيمت، انحصار و واردات، توليد را تهديد مى كند. دولت مسئول 
بايد هدف اصلى اش اين باشــد كه از توليد و اشــتغال داخلى 

حمايت كند.
- قانونگذار مكانيزم تعرفه گذارى را در اختيار دولت گذاشــته 
ولى راه هاى ديگرى به وجود آمده كه واردات انجام مى شود و 
توليد را تهديد مى كند. يكى از آنها قاچاق است آن هم از مبادى 

رســمى و مناطق ويژه و آزاد و ديگرى ارز ارزان قيمتى كه در 
اختيار صادركننده قرار مى گيرد.

 راهكار حل مشكل بيكارى و جلوگيرى از مهاجرت 
قشــر جوان از مناطق روستايى به شــهرهاى بزرگ 

چيست؟
- اينكه من مى گويم ســاختارها اســتضعاف گر هستند و منابع 
مالى به صورت نادرســت بين دهك ها ومناطق مختلف توزيع 
مى شــود نتيجه اش مهاجرت روستاييان و از بين رفتن مشاغل 

كشاورزى است.
- آمريكايى ها ســال ها پيش براى ما اصالحات ارزى را طراحى 
كردند كه هدفش توسعه شهرنشــينى بود. از طرفى درآمدهاى 
نفتى باعث شــد سطح رفاه در شــهرها افزايش يابد و تمايل به 
مهاجرت نيز بيشــتر شد. در حال حاضر نسبت روستانشينان به 
شهرنشينان 20 به 80 شده است كه عمدترين دليل آن بازتوزيع 

نامناسب منابع است.
 جمع بندى؟

ما 3 ســال اســت به خصوص بعد از بيانيه گام دوم رهبرى به 
جمع بندى رسيديم كه نحوه اداره كشور مشكل دارد من جراح 
هســتم ما بيمارى هاى خطرناك را با مســكن درمان نمى كنيم 
ســرطانى كه راه نفس بيمار را گرفته بايد جراحى شود ما بايد 
كارهاى اساسى ترى انجام دهيم. البته در موضوعات اضطرارى 

بايد دستور العمل و برنامه باشد كه داريم.

عبدالناصر همتى: 
در دنيا كسى تصميم مى گيرد 

كه بينش اقتصادى دارد
بخــش قابل توجهى از مشــكالت 
به  تسهيالت  بازگشــت  عدم  بانك ها 
ابر بدهكارها بوده اســت. راهكار شما 

چيست؟ 
- با راســتى و صداقت مى گويم كه وضعيت 
اقتصادى ما توان اجــراى چنين وعده هايى را 
ندارد. من اقتصاددان هستم و مى دانم كه اقتصاد 
ما توان كافى براى تحقق اين وعده ها را ندارد. 
اين كانديداها با وعده هايشــان عمًال از توزيع 

فقر مى گويند، نه از توزيع ثروت. 
- ما به اصالحات اقتصــادى نياز داريم و من 
مى دانم كه چگونه بايد اين مشكل را حل كرد. 
برنامــه و توان آن را هــم دارم كه اين امور را 

انجام دهم.
- هميشه اقتصاد تابع سياست بوده، اين بار به 
يك اقتصاددان رأى دهيم تا اقتصاد تابع سياست 

نباشد.
 4 دقيقه فرصت داريد صحبت كنيد.
- آقاى جليلى شما در ماجراى برجام در زمين 

ترامپ بازى كرديد و پدر كشور را درآورديد. 
به همت شــما آقاى جليلــى و آقاى رضايى 
و دوستان شــان در مجمع ما در ليســت سياه 

FATF قرار گرفتيم.
- من نخواستم بيشتر از اين قيمت ارز باال برود. 
من به خاطر مردم دفاع مى كنم مردم از باالرفتن 

قيمت ارز ضرر مى كنند. 
را  دولت  اقتصــادى  برنامه هــاى   

تشريح كنيد.
- بحث اساســى من تغيير حكمرانى اقتصادى 
است. ما سال ها كشور را دست سياستمداران 
ســپرديم، يكبار هم كشــور را بــه اقتصاددان 

بسپاريم و سياست تحت نظر اقتصاد باشد. 
- در مورد واحدهاى توليدى هم بايد بگويم كه 
آقاى رئيسى من با نظر شما موافقم كه بايد اينها 
احيا شوند اما آيا اين واحدها را بانك ها تعطيل 

كرد يا قوه قضائيه؟
 برنامه تان بــراى كنترل قيمت ها و 

تنظيم بازار چيست؟ 
- من برنامه مفصلى دارم دوســتان فكر نكنند 
كــه چون همه در بخش اول عليه من حرف و 
من مجبور شدم پاسخ دهم برنامه اى ندارم. من 
موافق قيمت دستورى نيستم. من معتقدم دولت 

نبايــد وارد اين موارد جزئى مثل قيمت گذارى 
براى هرچيزى شود. دولت بايد به زيرساخت ها 
وارد شود. قيمت مشكلش در نقدينگى است ما 

بايد نقدينگى را حل كنيم.
- قيمت گــذارى در دنيــا شكســت خورده 
اســت اينكه مى گويند با گران فروشى و گرانى 
مى خواهيم مبــارزه كنيم با چنيــن چيزى كه 
نمى شود مبارزه كرد! اين امر نتيجه تورم است. 
وقتى در بازارى قيمت باال مى رود اين به همه 
بازارها كشيده مى شود. من فكر مى كنم راه حل 
اين امر كنترل نقدينگى و خنثى سازى پايه پولى 
تزريق شده به جامعه از طرف دولت است كه 
يكى از راه هــاى اصلى آن همين ارزها بود كه 
مسدود شده است و مدت ها براى بانك مركزى 

ارز تازه اى نيامده است.
- در دنيا اين مســئله حل شده است. آن كسى 

تصميم مى گيرد كه بينش اقتصادى دارد.
 چه برنامه اى براى كاهش ضايعات 
بخش كشــاورزى و رفع مشكالت در 

اين بخش داريد؟
 - بخش كشــاورزى اهميت زيــادى دارد و 
زندگى روســتاييان وابســته بــه فعاليت هاى 
كشاورزى است كه من هم برنامه مفصلى براى 

نجات كشاورزى از اين وضعيت دارم. ساالنه 
حــدود 12 ميليارد دالر نهاده هاى كشــاورزى 
وارد مى كنيم كه بخشى از آن از محل ارز 4200 
تومانى و بخشى هم از طريق ارز نيمايى تامين 

مى شود.
- بخــش كشــاورزى 75 درصــد آب را در 
كشــور مصرف مى كند. بايد اقدامات جدى از 
نظر نوع كشت و آبيارى انجام دهيم. از سويى 
قيمت گذارى محصوالت كشاورزى هم اهميت 
دارد. خريد تضمينــى ما خريد تضمين قيمت 
بوده اســت. مســأله ديگر انتقال محصوالت 
كشــاورزى به بازار مصرف است كه در شب 
عيد ديديم كه چه مشكالتى به وجود آمد. براى 
حل اين مشــكل بايد انبارهايى درســت كنيم 
و محصوالت از طريــق بورس كاال به فروش 
برســد تا توليدكننده مجبور نباشد محصوالت 

خود را با قيمت پايين پيش فروش كند.
- از من پرســيدند كه چرا بــه بانك مركزى 
آمدى؟ افتخارم اين اســت كــه بانك مركزى 
كشور را در شرايط بســيار سخت اداره كردم 
و نگذاشتم كشور ونزوئاليى شود. االن آمده ام 
نگذارم اقتصاد كشور، اقتصاد كره شمالى شود.

جلوى كره شمالى شدن اقتصاد را مى گيرم

زاكانى: شهرستان ها را محور 
تحول قرار مى دهم

 برنامه تــان براى عبــور از اقتصاد 
مبتنى بر نفت چيست؟

- اقتصاد ما دولتى اســت و بالغ بر 90 درصد 
دولت در اقتصاد موثر است. دولت ها در گذشته 
خود را با پول نفت اداره مى كردند كه اين كار را 
دولت آقاى روحانى انجام داد و از تورم ارتزاق 

كرد.
- راهــى جز جهــش توليــد و بهره مندى از 
ظرفيت هاى كشــور و خلــق و توزيع ثروت 
وجــود نداريم. بــراى اين كار بايد به ســمت 
گرفتن درست ماليات، توجه به توليد و استفاده 
از ظرفيت هاى كشور رفت. در حال حاضر 320 
هزار ميليارد تومان معوقــه ماليات، 200 هزار 
ميليارد تومــان فرار مالياتى و 200 هزار ميليارد 
تومان معافيت مالياتى وجود دارد. بايد ماليات را 
اصالح كنيم. نبايد دولت دست در جيب مردم 

كند. دولت بايد با اقتصاد ســالم مسير را دنبال 
نمايد.

- ما برنامه چندجانبه اى داريم. برنامه تك بعدى 
اقتصــادى فايده اى ندارد. برنامــه ما اقتصادى، 
فرهنگى، اجتماعى، مديريتى، سياسى و امنيتى 

و سياست خارجى است. 
 برنامه هاى اقتصــادى دولت خود را 

تشريح كنيد.
- بايد در تمــام حوزه هاى اقتصادى، مديريت، 
فرهنگ و اجتماع و سياست خارجى به فوريت 
ورود و اصــالح كرد. تمركــز و اولويت بنده 
جهش توليد و تمركززدايى در حوزه مديريت 
است. مبارزه با فساد اقتصادى، ديوان ساالرى و 
همچنين رشد اقتصادى و توزيع مناسب ثروت 
را دنبال مى كنــم. موانع را از پيش پاى توليد با 
مقررات زدايى و تســهيل در صــدور مجوزها 
برمى دارم كه اكنون 80 درصد مجوزها با رانت 

توزيع مى شود.
- اســاس توليد در دولت بنده بر پايه 9 پيشران 

اقتصادى اعم از نفت، گاز، پتروشيمى و توجه 
به زيرساخت ها است. 

4 دقيقه فرصت داريد صحبت كنيد.
- اين مدل كشوردارى درست نيست كه براى 
تعيين نرخ ارز دولتــى 4200 تومانى در دولت 
پيشنهاد نرخ 4800 و 3800 تومان را بدهند اما 
بعد بگويند وســط اين دو نرخ را مى گيريم و 
با فرستادن صلوات نرخ 4200 را تعيين كردند. 

نمى توان كشور را اين طور اداره كرد.
 برنامه تــان در خصوص بومى گزينى 

چيست؟
- تحــول در عرصه اقتصــاد مديريتى، جهش 
توليــد، حكمرانــى فضــاى مجــازى، دولت 
الكترونيك، تمركززدايى و مبارزه قاطع با فساد 
ادارى و فساد اقتصادى از جمله برنامه هاى بنده 
اســت. تمركز زدايى مبنى بــر بازآمايش ايرانى 

اسالمى است.
- كشــور به 451 شهرســتان تقسيم مى شود. 
دولــت من تــالش مى كند كــه جهت تحول 

شهرســتان ها را فعال كند. اكنــون 90 درصد 
بودجه در مركز استان تصميم گيرى مى شود كه 
بايد با اصالحات اعمال شده شهرستان ها محور 
قرار گرفته و از ظرفيت نخبگان در شهرستان ها 

استفاده شود.
 جمع بندى؟

- تنها كار ما اين اســت كه دولت را از جلوى 
مردم كنار كشيده و در خدمت مردم قرار دهيم. 
بانك در خدمت توليد و بازار ســرمايه در خط 
تالش اصلى ســرمايه گذارى در كشور مى شود 
كــه براى همــه اينها منابــع و عناصرى تأمين 
مى شود. دولت خود را پشــتيبان بازار سرمايه 
مى داند نه اينكه دســت در جيب مردم كند. بنا 
بر گفته وزير اقتصاد دولت ســال گذشته 300 
هزار ميليارد تومان از بازار سرمايه برداشته است. 
آقاى روحانى به چه حقى اين كار را كرده است.

- مســير غلط گذشته بايد اصالح شود. همگى 
بايد به ميدان تغييــر و تحول آمده و بايد خود 

را اصالح كنيم.

محسن رضايى:
حكمرانى كشور را تغيير مى دهم

 برنامه تان براى اصالح فرآيند بودجه ريزى كشور 
چيست؟

مردم عزيز 8 ســال پيــش در همين مــكان در برابر آن كليد 
بى خاصيت من يك هزار تومانى را به شــما نشان دادم و گفتم 
اگر اين روند ادامه پيدا كند پول ملى ما سقوط پيدا مى كند. در 
بانك مركزى هم به همت آقاى همتى و دوستانشان روندى را 
پيش بردند كه دست در جيب مردم مى كنند. نرخ ارز را پايين 
آوردند، پول ها را بدون حســاب و كتاب در بورس تشــويق 
كردنــد و بعد كه تأمين مالى كردند مــردم را در زمين و زمان 

نگه داشتند.
 4 دقيقــه فرصــت داريد اگر صحبتــى داريد، 

بفرماييد.
- من براى اداره اقتصاد كشــور برنامه جديدى دارم به همين 
دليل با محاسبات دقيق يارانه 450 هزار تومانى را پيشنهاد دادم.
- يك نمودار از وضعيت اقتصاد كشور رو به دوربين نمايش داد.
 برنامه هاى اقتصادى دولت خود را تشريح كنيد.

- بانوان، كسب و كارهاى خانگى و به كارگيرى دو نفر از بانوان 
در كابنيه و از تعداد بيشــترى از آنان در سمت هاى مديريتى با 

مشورت مراجع قم را در اولويت قرار مى دهم.
- تبديــل ايران بزرگ اقتصادى در كنار ايران سياســى دفاعى 

امروز.
- پيشــران هاى اقتصادى مثل مسكن و گردشگرى براى ايجاد 

اشتغال را فعال مى كنم.
- حكمرانى كشور را تغيير مى دهم. 

- قدرت را از مركز به سمت استان ها انتقال مى دهم.
 نظرتان را درباره فرأيند خصوصى سازى بفرماييد.

- به دولت به خاطر بازنكردن قفل هاى بيرونى و بستن در هاى 
داخلى انتقاد دارم.

- رشد استهالك از سرمايه گذارى پيشى گرفت.
- بــه نبود نظارت بر كســانى كــه كارخانه جــات دولتى را 
مى گيرند و مى برند و اهليت نداشــتن آنها انتقاد و به آيين نامه 
خصوصى ســازى  100 صفحه اى روسيه براى استفاده از افراد 

كارآمد در واگذارى ها استناد كرد.
 درباره فقر، فساد و تبعيض چه نظرى داريد؟

- بايد از خودخواهى ها دســت برداريم و از جنگ هاى روانى 
دست برداريم.

 جمع بندى؟
- بايد دولتى نو به وجود بيايد كه قوى و پاسخگو و مسئوليت 

پذير باشد؛ دولت جوان و انقالبى.
- يك ميليون مســكن به صورت احياى بافت هاى فرسوده در 

دستور كار قرار مى دهم.
- خسارات  بورس به مردم را جبران مى كنم.

- موضوع كشاورزى و كشاورزان را حل كرده و دست دالالن 
را قطع مى كنم. 

- فضاى مجازى را در دسترس همگان قرار مى دهم.

حجت االسالم والمسلمين رئيسى: 
دغدغه هاى مردم بى صداقتى برخى 

مسئولين است 
 موانع توليد چيست و اولويت هايتان براى رفع اين 

موانع كدام است؟
- جذابيت براى توليد را براى توليدكنندگان با انديشه ايجاد كنيم 

و از آن طرف جذابيت امور اقتصادى غيرمولد را بكاهيم.
- اينكــه پول ها به طرف ارز و زمين و طــال و ... برود بايد 
جاذبه اش از دســت برود و جاذبه آن براى توليد ايجاد شود. 
بايد ساز و كارهايى مثل ايجاد ماليات و كاستن از مالياتى كه 
توليدكننــدگان دارند را فراهم كنيم و 25 درصد ماليات براى 
توليد داشــتيم كه بايد با شيب پايين تر آن را ماليم كنيم و به 
10 درصــد كاهش دهيم بايد براى توليد  در عمل كارى كنيم 
كه مشــكلى نداشته باشــد و قاچاق از بين برود و نقدينگى 
به طرف توليد بــرود. برخى مجوزها بــراى توليد تبديل به 

مانع شده است. 
 4 دقيقه  فرصت داريد هر صحبتى داريد، بفرماييد.

- مى گوييد چرا من به كارخانه ها ســر زدم؟ چون شــما من را 
گرفتــار كرديد. اين چيزهــا پيش روى مردم اســت. من مدير 
نشســته در اتاق نيستم. شما بايد پاســخ دهيد كه چرا من بايد با 

توليدكنندگان كار داشته باشم؟
- شــما ديديد ما در قوه قضاييه چطــورى عمل كرديم. نه يك 
ســايت بستيم و نه يك روزنامه را بســتيم، نه يك نفر را بخاطر 
انتقاد دستگير كرديم. من در دوره قبلى حتى از يك نفر هم بخاطر 

توهين و تهمت شكايت نكردم.
- يكى از دغدغه هاى مردم بى صداقتى برخى مســئولين اســت. 

ما در قوه قضاييه بيش از 2 هزار كارخانه را راه اندازى كرده ايم.
 برنامه هاى اقتصادى دولت خود را تشريح كنيد. 

- بايد مجموعه اى كه توليد پرونده مى كند و علل فســاد اســت 
را پيدا كرد.

- من االن در قوه قضاييه مطالبه گر هســتم و اگر بيايم در دولت 
بايد پاسخگو باشم.

- من در رياســت قوه قضاييه با پرونده هاى بسيارى كه دستگاه 
اجرايى توليد مى شود، مواجه هســتم. براى همين بايد رفت در 
مركز توليد فســاد. مردم هم ايــن را مى دانند كه من در مبارزه با 

فساد خط قرمز ندارم. 
 برنامه تان درباره مقابله بــا زمين خوارى و تصرف 

اراضى چيست؟
- يكى از مشــكالت جدى كشور مســاله زمين خوارى است و 
زمين به جاى كشــاورزى و سكونت تبديل به ســرمايه و ابزار 
سوداگرى شده اســت. سازوكارهاى زمين خوارى بايد در دولت 

اصالح شود. قوه قضائيه فقط مى تواند با خروجى ها برخورد كند.
- ما شــوراى حفظ حقوق بيت المال را  ايجاد كرديم كه از زمين 
خوارى پيشگيرى مى كند. ما بايد ســند عادى را به سند رسمى 
تبديل كنيم و با مجلس آن را دنبال كرديم و در گير و دار مسايل 
ادارى اســت. مساله حدنگار و كاداستر مهم است و كشور ما در 
اين زمينه عقب اســت وان شاا... تا اخر ســال 1400 كاداستر به 

سرانجام مى رسد.
- مردم و تشــكل ها بايد در جلوگيــرى از تغيير كاربرى ها فعال 

شوند و اجازه اين كار را ندهند. 
 راهكارتان براى كنترل تورم چيست؟

- بايــد به ســمت ارز تك نرخى رفت و  بايــد ارزصادراتى را  
مديريت كرد. با اعالم اينكه ارز برنگشــته كارى پيش نمى رود، 

مديريت بايد كرد و  تسهيالت بانكى را بايد مديريت كرد.
 جمع بندى؟

- رئيــس جمهور رئيــس همه مردم از هر گويــش و اقليم و 
جنسيت اســت. بايد با نگاه عميق حل مسائل همه مردم براى 

او مساله باشد.
- مردم ديدند من در قوه قضائيه برنامه ارائه دادم و در اختيار همه 
قرار دادم. مردم هم بعد از دو ســال و اندى  احســاس كردند كه 

اتفاقى افتاده و وضعيت متفاوتى رقم خورده است.
- در فضاى مجازى ما عقبيم. بايد كار بسيارى شود. 

نخستين مناظره
 ضعيف ترين برنامه!

محسن مهرعليزاده: مى خواهم براساس 
علم روز فعاليت كنم

 برنامه هاى خود در زمينــه جلوگيرى از فرار مالياتى 
را بگوييد.

- برنامه مدونى كه طى دو ســال قبل روى آن كار كردم و شــامل 
همه راهكار ها در همه زمينه هاســت را امشــب در سايت خودم 

بارگذارى مى كنم.
4 دقيقه فرصت داريد تا هر صحبتى داريد، بفرماييد.

-  امروز بيش از 70 درصد ظرفيتهاى توليد در كشور معطلند.
 برنامه هاى اقتصادى دولت خود را تشريح كنيد.

- در الگويــى كه من در برنامه اى طراحــى كرده ام، مانع زدايى از 
توليد، معافيت هــاى مالياتى بر توليد و هدايت نقدينگى به توليد 
را به عنوان يك اصل گذاشتيم و همچنين ايجاد كار و گردشگرى 
محيط زيســت را شديداً مورد تأكيد قرار داده ايم. افزايش توليد و 
درآمد سرانه و جلوگيرى از فرار مالياتى از ديگر بخش هاى برنامه 

من است. 

- معتقدم بايد با مديريــت منطقى، برنامه محور و عمل گرايانه بر 
اســاس علم روز دنيا، اقتصاد محورى، توليد گرايى و كارآفرينى، 
سياســت هاى رفاهى مناســبى را ترتيب دهيم كه در مجموع اين 

مجموعه را «دولت زندگى» گذاشته ام.
 اولويت ســرمايه گذارى شما براى توسعه صنعتى و 

اقتصادى چيست؟
- اصوالً دولت نبايد ســرمايه گذارى كند بلكــه بايد راه را براى 
سرمايه گذارى بخش خصوصى باز كند، افزود: براى واردات پول 
به داخل كشــور بايد راه هاى خاصى را باز كنيم؛ اولين كارى كه 
بايد انجام دهيم تأمين امنيت ســرمايه گذارى است؛ سرمايه گذار 
بايد اطمينان پيدا كند كه امنيت دارد و مزاحم ندارد؛ چراكه سرمايه 

فرار است.
- از همه مهم تر نداشــتن تنش در سطح بين المللى و داخل است 
بويژه درباره كشورهاى همسايه و رفاقت و همزيستى مسالمت آميز 

با آنها.
تخريب  و  كاربــرى  تغيير  بــراى  راهكارهايتــان 

محيط زيست چيست؟

- يكى از راه هاى اساســى جلوگيرى از تخريب محيط زيست 
تقويت ســازمان محيط زيست است؛ بايد نهادهاى عمومى ناظر 
بر محيط زيســت را بعنوان ناظر فعال كنيم. من متاسفم از اينكه 
به هر دليلى در چند ســال قبل شاهد بوديم تحت عنوان محيط 
زيستى ها براى عده اى مشكل ايجاد كردند؛ معاون جوانى آمد و 
در محيط زيست كار كرد و هزاران اسم جاسوس بر او گذاشتند 
اما مشــخص شد كه مشــكلى وجود نداشته است؛ حضور آقاى 
كاوه مدنى و نگاه دقيق محيط زيســتى او در محيط زيست اتفاق 
مغتنمى بود. در شــرايط فعلى اگر به اين مسائل كم توجهى كنيم 

در آينده بايد با بحران مواجه شويم.
جمع بندى؟

- من براى اجماع ســازى آمــده ام، گفت: من از تشــكيل دولت 
اصالحات يعنى دولت زندگى با مــردم صحبت مى كنم؛ زندگى 
در مقابــل مرگ، زندگى در مقابل جنگ و زندگى در مقابل فقر و 
زندگى در مقابل تحريم. بياييد شرايط زندگى خوب را فراهم كنيم.

- مى خواهــم با مديريت منطقى و برنامه محــور و عملگرايانه بر 
اساس علم روز با سياست هاى رفاهى مناسب فعاليت كنم.

جليلى: كشور با نمايش اداره نمى شود
زاكانى: 

پوششى نيستم قاضى زاده هاشمى: زانوى دولت بر گردن مردم

مهرعليزاده:سندروم پست بى قرار داريد

همتى: 5 به يك هستيم

رئيسى: نگاه خدمتگذارى داشته باشيم

رضايى: كاش شيميدان مى شديد
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

حريفان نهاوند در ليگ بسكتبال مردان 
كشور مشخص شدند

 حريفان تيم خانه نهاوند در رقابت هاى ليگ بســكتبال دسته دوم 
باشگاه هاى كشور مشخص شدند.

تيم خانه بســكتبال نهاوند سومين نماينده استان همدان در پيكارهاى 
بســكتبال دسته دوم كشور بايد در گروه (D) به مصاف حريفان خود 

برود.
اين تيم در گروه (D) با تيم هاى پروتئين تعريف كرمانشاه، آينده سازان 
ايالم، خانه بســكتبال نى ريز، شاهين شهر، زاگرس فرخ شهر و خانه 
بسكتبال سنقر هم گروه اســت. مسابقات اين گروه از امروزهجدهم 
خردادماه به مدت يك هفته به ميزبانى شــاهين شهر اصفهان برگزار 
خواهد شــد. شهرستان هاى استان در جذب حامى مالى براى حضور 
در ليگ هاى كشــور تالش فراوانى داشته اند و شهرستان هاى نهاوند، 
اســدآباد، بهار و همدان شــرايط خوبى به لحاظ تيمدارى در سطوح 

كشورى فراهم كرده اند.

شنا در سدهاى همدان ايمن نيست
 شنا در سدها و آب بندهاى 
همدان ايمن نيست و خانواده ها 
بايد مراقب فرزندان خود باشند.

رييــس هيات نجــات غريق و 
غواصى استان با اعالم اين خبر 
به ايرنا اظهار داشــت: همه ساله 
همزمان با فرارســيدن روزهاى 
گرم سال شاهد شنا كردن برخى 
افــراد در آب هاى آزاد هســتيم 
كــه به دليل آگاهى نداشــتن از 

خطرات آن با حوادث ناگوار همراه مى شود.
سيروس ســوريان بيان كرد: مكش جريان آب و شرايط رسوبى كف 
سدها و آب بندها خطر مرگ براى شناگران دارد ضمن اينكه حاشيه 

اين مناطق هم ايمن نيست.
وى خاطرنشان كرد: بسته بودن استخرهاى شنا به دليل خطرات ابتال 
به كرونا نيز باعث شــده تا گرايش جوانان و نوجوانان براى شــنا در 
آب بندها و سدها بيشتر شود و اغلب آنها نيز اصول شنا را نمى دانند.

ســوريان اضافه كرد: برخى تصور مى كنند شنا در سدها و آب بندها 
همانند استخرها اســت و عمق چندانى ندارد در حاليكه آب در اين 
مناطق ســنگين بوده و از عمق بسيار بيشــترى برخوردار است كه با 

كوچكترين بى احتياطى فرد به عمق كشيده مى شود.
وى تغييرات دما در آب سدها و آب بندها را باعث گرفتگى عضالت، 
از دســت رفتن تعادل و سكته شناگران دانست و گفت: بايد بپذيريم 
كه سدها و آب هاى آزاد استانداردهاى الزم را براى شناكردن ندارند و 
بسيارى از افرادى كه در اين مناطق دچار غرق زدگى مى شوند، اصول 

و فنون شنا را نمى دانند.

گل طارمى به چلسى بهترين گل فصل 
ليگ قهرمانان اروپا شد

مهــدى  منحصربفــرد  گل   
طارمــى به تيم فوتبال چلســى 
بــه عنــوان بهتريــن گل فصل 
21-2020 ليــگ قهرمانان اروپا 
شناخته شد و وى باالتر ازليونل 

مسى قرار گرفت.
يوفا  سايت  نظرسنجى  پايان  در 
مبنى بــر انتخــاب بهترين گل 
قهرمانان  ليگ   2020-21 فصل 
اروپــا در نهايت 1,3 ميليون نفر 
از هواداران در اين نظرســنجى شــركت كردند كه رأى اكثر آنها گل 
برگردان مهدى طارمى، مهاجم ملى پوش و ايرانى تيم فوتبال پورتوى 

پرتغال به چلسى بود.
750 هزار نفر از يك ميليون و 300 هزار رأى دهنده معتقد بودند؛ گل 
زيباى مهدى طارمى به چلسى كه در بازى برگشت مرحله يك چهارم 
نهايى ليگ قهرمانان در تاريخ 13 آوريل 2021 (24 فروردين) به ثمر 
رســيد، بهترين و زيباترين گل ايــن رقابت ها در فصلى كه به تازگى 

پايان يافت، بوده است.
نفر دوم اين نظرسنجى ليونل مسى بود كه گلش به پارى سن ژرمن در 
بازى برگشت مرحله يك هشتم نهايى مورد توجه كاربران سايت يوفا 
قرار گرفت و در نهايت اوليويه ژيرو مهاجم چلسى نيز بابت گلى كه 
در بازى رفت مرحله يك هشــتم نهايى مقابل اتلتيكو مادريد به ثمر 

رساند در رده سوم اين نظرسنجى قرار گرفت.

با 4 پيروزى در هفته دوم ليگ ملت ها 2021
واليبال ايران 

به جمع مدعيان قهرمانى پيوست 

  هفته دوم رقابت هاى واليبال ليگ ملت ها 2021 ايتاليا دنبال شد 
و تيم ملى كشــورمان ابتدا تيم كانادا را با حساب 3 بر يك از سر راه 
برداشــتند و ســپس مقابل تيم خوب ايتاليا به برترى قاطع 3 بر صفر 

بلغارستان را در هم كوبيد.
شــاگردان الكنو با انجام بازى هاى بى نقص پيروزى هاى شيرين را 
كســب كردند واليبال ايران كه در هفته نخســت با دو شكست برابر 
ژاپن روســيه ليگ را شــروع كردند و در بازى ســوم مقابل هلند به 

پيروزى رسيد.
ملى پوشــان كشورمان از 6 بازى انجام داده با 12 امتياز در رتبه ششم 

قرار گرفت.
هفته ســوم اين رقابت ها از روز چهارشــنبه آغاز مى شود كه در 
ايــن هفته تيم ملى كشــورمان ابتدا مقابل تيم ملــى آمريكا صف 
آرايى مى كند. ســپس روز پنجشنبه با صربستان بازى مى كند و در 
آخرين بازى هفته ســوم روز جمعه هفتــه آينده با تيم آلمان بازى 

خواهد كرد.
در پايان هفته دوم تيم هاى لهســتان، برزيل و فرانســه با 5 پيروزى 
در صدر جدول قرار دارند و تيم ملى كشــورمان نيز به همراه روسيه 

اسلوونى و صربستان با 4 پيروزى در رتبه هاى بعدى قرار دارند.

50 درصد راه صعود درديدار امشب ايران - بحرين
ــاعت 21  ــى س ــام جهان ــى ج ــابقه از مقدمات ــمين مس ــال در شش ــى فوتب ــم مل  تي

ــى رود. ــن م ــه مصــاف بحري ــه ب ــنبه در منام امشــب دوش
ــد  ــگ امشــب باي ــگ كن ــل هن ــك مقاب ــر ي ــروزى 3 ب ــد از پي ــال بع ــى فوتب ــم مل تي
دريكــى از حســاس تريــن، ســخت تريــن  و غيرمنصفانــه تريــن مســابقات مقدماتــى 
در جــام جهانــى بــه مصــاف بحريــن بــرود. اگــر كرونــا نبــود تيــم ملــى در تهــران و بــا 
حضــور تماشــاگران بــه مصــاف بحريــن مى رفــت و شــرايط مســابقه كامــال متفــاوت 
بــود امــا اكنــون بــا راى حيــرت انگيــز AFC بحريــن كــه در بــازى رفــت ميزبــان بــود 

در بــازى برگشــت هــم ميزبــان تيــم ملــى اســت! 
تيــم ملــى در بــازى بــا هنــگ كنــگ نشــان داد كــه از  هماهنگــى مطلــوب و ايــده آل 
بــه دور اســت كــه بــا توجــه بــه نداشــتن بــازى تداركاتــى ايــن مســاله كامــال طبيعــى 
بــه نظــر مى رســيد امــا بــازى بــا بحريــن شــرايط متفاوتــى دارد. تيــم ملــى بــا نقشــه 
هــاى تاكتيكــى اســكوچيچ قطعــا  شــرايط متفاوتــى خواهــد داشــت و نســبت بــه بازى 

رفــت بــه شــكل ديگــرى بــازى خواهــد كــرد.
 C در حــال حاضــر تيــم بحريــن بــا يــك مســابقه بيشــتر و 12 امتياز صدرنشــين گــروه
اســت امــا اگــر تيــم ملــى بتوانــد بحريــن را شكســت بدهــد گام بزرگــى بــراى صعــود 
از ايــن مرحلــه ســخت برداشــته و 12 امتيــازى مــى شــود و بــا دو بــرد ديگــر مقابــل 

كامبــوج و عــراق صعــود خــود را از ايــن مرحلــه قطعــى مــى كنــد هرچنــد شكســت 
دادن بحريــن كار راحتــى نيســت. 

قطعــا تركيــب تيــم ملــى فوتبــال نســبت بــه بــازى بــا هنــگ كنــگ تغييراتــى خواهــد 
داشــت امــا شــاكله اصلــى تيــم را همــان نفــرات تشــكيل خواهنــد داد. ضمــن اينكــه 
بايــد در خــط دفاعــى هوشــيار بــازى كنيــم و شــش دانــگ مراقــب بازيكنــان بحريــن 
ــف  ــه حري ــى را ب ــى پنالت ــه راحت ــا ب ــيم ت ــدم باش ــم ق ــه هجده ــژه در محوط ــه وي ب

تقديــم نكنيــم.
امشــب عــراق هــم بــه مصــاف تيــم كامبــوج مــى رود كــه بــردش مقابــل ايــن تيــم 

كامــال قابــل پيــش بينــى اســت.

آگهـي مزايده (نوبت دوم)

شركت نمايشگاه ها ى بين المللى استان همدان

شركت نمايشگاه ها ى بين المللى استان همدان در نظر دارد با استناد به مجوز مورخ 1400/01/19 هيأت مديره محترم نسبت به فروش يك قطعه زمين به پالك 
ثبتى10/47780 با كاربرى تجارى واقع درهمدان- 24 مترى سروستان-نرسيده به پارك پرواز به مساحت 26/68 متر مربع از طريق مزايده عمومى اقدام 
نمايد. متقاضيان مى توانند جهت دريافت اسناد شركت در مزايده و هماهنگى بازديد به دفترمعاونت ادارى مالى نمايشگاه واقع درسايت ادارى نمايشگاه 

مراجعه نمايند.
1-قيمت پايه كارشناسى هيأت سه نفره هر مترمربع 580/959/521 ريال مى باشد.

2-متقاضيان مى توانند حداكثر تا ساعت  12 روز شنبه مورخ 1400/03/29 جهت دريافت اسناد مزايده و بازديد از ملك مراجعه فرمايند.
3-متقاضيان براى شركت در مزايده بايد 5٪ مبلغ پايه به مبلغ 775/000/000 ريال به عنوان سپرده به حساب 700825008371 بانك شهر در وجه شركت 
نمايشگاه ها ى بين المللى استان همدان واريز و يا ضمانت نامه بانكى به مبلغ فوق با مدت اعتبار حداقل سه ماه را تهيه و به انضمام فرم پيشنهاد قيمت تكميل 

شده در پاكت ها ى الك و مهرشده حداكثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/03/29 به قسمت ادارى مالى شركت تحويل نمايند.
4- به درخواست فاقد تضمين و مخدوش يا مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5-جلسه بازگشايى پاكت ها ى مزايده ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1400/03/31 با حضور اعضاى كميسيون معامالت شركت در محل دفتر مديرعامل شركت 
واقع در: همدان-ميدان عاشورا-سايت ادارى نمايشگاه تشكيل و نتيجه به اطالع شركت كنندگان خواهد رسيد. (حضور شركت كنندگان در جلسه بالمانع 

است)
6- هزينه آگهى به عهده برنده مزايده خواهد بود. 

7- سپرده نفرات اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با برنده، نزد شركت باقى خواهد ماند و برنده مزايده تا مدت 7 روز به استثناى ايام تعطيل پس از اعالم نتيجه 
مزايده،ملزم به انعقاد قرارداد و واريز 80 ٪ از قيمت پيشنهادى با لحاظ سپرده اوليه به حساب شركت مى باشد و همزمان با قطعى شدن سند در دفترخانه 

نسبت به تسويه باقى مانده حساب اقدام مى نمايد.
8-چنانچه برنده مزايده در مهلت تعيين شده نسبت به واريز 80٪ از قيمت پيشنهادى اقدام ننمايد،سپرده وى به نفع شركت ضبط و با نفر دوم مشروط 
براين كه فاصله قيمت پيشنهادى ايشان با نفراول، كمتر از ميزان تضمين شركت در مزايده باشد، قرارداد تنظيم خواهد شد و در مورد نفر دوم و سوم نيز در 

صورت عدم واريز وجه و استنكاف ازانجام معامله سپرده وى به نفع شركت ضبط خواهد شد.
9-تحويل ملك وانتقال سند منوط به تسويه حساب كامل مى باشد و خريدار قبل از تسويه كامل، حق انتقال مورد معامله به غير را ندارد و شركت مسئوليتى 

در اين خصوص عهده دار نمى باشد.
10- شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مى باشد. 

11-كليه اشخاص حقيقى و حقوقى مى توانند در مزايده شركت نمايند و كليه اوراق و تمام صفحات بايد اثر انگشت، امضاء و در مورد اشخاص حقوقى مهر 
وامضاء كليه صاحبان امضاء را داشته باشند.

12-درمقابل فروش ملك وجه نقد دريافت خواهد شد و پرداخت كليه هزينه ها ى نقل وانتقال سند، حق الثبت و حق التحرير برعهده خريدار مى باشد.
13-فروش از بهاى پايه شروع مى شود و با خريدارى كه حداقل ازبين سه پيشنهاد دهنده، باالترين بهاء را پيشنهاد كند، معامله انجام خواهد شد و مالك 

انتخاب برنده مزايده قيمت پيشنهادى مى باشد واگر پايين تر قيمت پايه پيشنهادى باشد، مزايده تجديد مى گردد.
14- مدارك در قالب سه عدد پاكت الك و مهر شده به شرح ذيل تحويل داده شود:

پاكت الف)تضمين كه بايد به صورت فيش بانكى يا ضمانت نامه بانكى باشد. پاكت ب)براى اشخاص حقيقى بايد شامل كپى تمام صفحات شناسنامه و 
كپى كارت ملى و براى اشخاص حقوقى بايد شامل كپى اساسنامه،آخرين آگهى تغييرات، مدارك شناسايى صاحبان امضاء شامل تصوير تمام صفحات 

شناسنامه،كارت ملى و شناسنامه ملى،كد اقتصادى و كد پستى شركت باشد.
 پاكت ج)شامل پيشنهاد قيمت مى باشد.

آگهى فراخوان مناقصه (نوبت اول)

اداره كل راه و شهرسازى استان همدان

مبلغ تضمين شركتمبلغ برآورد (ريال)موضوع مناقصهشماره مناقصه
 در فرآيند ارجاع كار 

(ريال)

صالحيت الزم

عمليات اجرايى اساس و آسفالت 12- 1400
كمربندى رزن

رتبه 5 راه و ترابرى71,730,000,0003,587,000,000

حفاظت از اراضى و امالك اداره كل 10- 1400
راه و شهرسازى استان همدان

845,000,000 (به نفع سازمان 16,897,000,000
ملى زمين و مسكن)

داراى مجوز رسمى 
از مركز انتظام پليس 

پيشگيرى ناجا

ــه  ــد مناقص ــام فرآين ــا انج ــل را ب ــاى ذي ــر دارد پروژه ه ــدان در نظ ــتان هم ــازى اس اداره كل راه و شهرس
ــد. ــذار نماي ــت واگ ــكار واجــد صالحي ــه پيمان ــه اى ب ــك مرحل ــى ي عموم

 مهلت دريافت اسناد: از ساعت 13 تا تاريخ 1400/03/17 تا ساعت 19 تاريخ 1400/03/20
آخرين مهلت تحويل پاكات مناقصات: تا ساعت 19 تاريخ 1400/03/30

تاريخ بازگشايى پاكات مناقصات: ساعت 9 صبح تاريخ 1400/03/31
 www.setadiran.ir محل دريافت اسناد: سامانه تداركات الكترونيك دولت

محل تحويل پاكت الف به صورت فيزيكى: دبيرخانه اداره كل واقع در خيابان سعيديه، اداره كل راه و شهرسازى استان همدان 
www.estadiran.ir نحوه ارسال پاكات الف،ب و ج به صورت الكترونيكى: بارگذارى در سامانه تداركات الكترونيك دولت

محل بازگشايى پاكات: سى مترى سعيديه، اداره كل راه و شهرسازى استان همدان 
(م الف 373)

سليمان رحيمى »
 تيم فوتبال شــهردارى همــدان با غلبه بر 
آواالن كاميــاران با اختــالف 4 امتياز در يك 

قدمى صعود قرار گرفت.
هفته بيســت و يكم رقابت هاى فوتبال ليگ 
دســته دوم قهرمانى باشــگاه هاى كشــور با 
پيروزى شــهردارى همــدان و توقف ديگر 
مدعيان دنبال شد و شاگردان رضا طاليى منش 
با اختالف 4 امتياز صدرنشين شدند تا يك قدم 

به صعود نزديك تر شوند.
در اين هفته تيم فوتبال شــهردارى همدان در 
كامياران به مصــاف تيم انتهاى جدولى اتحاد 
آواالن رفت و بــا ارائه فوتبالى منطقى و على 
رغم حواشــى اين بازى موفق شد با تنها گل 
ابراهيــم تبار 3 امتياز شــيرين اين بازى را به 
حســاب خود واريز كند و با خيالى راحت به 

تداوم صدرنشينى خود ادامه دهد.
در اين بازى محمد صابرى زاده، على فراهانى، 
مجيد شــعبانى، اميرحســين پورقاسمى، امير 
ابراهيم بيگى، دى اسپورت، مهدى خلج، آرمين 
طاليى منش، محمــد عباس تبار، هادى موثق، 
اميرمحمد نسايى درتركيب شهردارى حضور 
داشتند.تيم شهردارى در اين بازى و در دقيقه 
26 با ارســال توپ توسط مهدى خلج درون 
محوطــه جريمه با كنترل خوب آرمين طالئى 
منش همراه شــد و سپس شــوت دقيق امير 
ابراهيم بيگى درون دروازه آواالن جاى گرفت.

اين بازى در شــرايطى در كامياران برگزار شد 
كه قبل از آن گفته مى شد فدراسيون و سازمان 
ليگ آواالن را از بازى در كامياران محروم كرده 
و بايد در شــهرى ديگر از شهردارى همدان 
پذيرايى كند اما على رغم اين حواشــى بازى 
در كامياران انجام شــد و شهردارى با غلبه بر 
حريــف با 4 امتياز اختــالف به صدر جدول 

تكيه زد.
حالوت اين پيروزى زمانى شــيرين تر شــد 
كه مدعيان ديگر نتوانستند به پيروزى برسند. 
علم و ادب تبريز نزديكترين رقيب شهردارى 
در بوشــهر گرفتار ايرانجوان شد و بدون گل 
مساوى كرد و ويستا توربين تهران نيز در اهواز 
مقابل فوالد نوين با يك گل شكســت خورد 
تا اين هفته به كام شــهردارى همدان شود. در 
ديگر بازى ها اسپاد تهران برابر شهردارى تبريز 

2 بر2 متوقف شد. محتشم تبريز دو بر يك از 
سد اميد گناوه گذشت و سپيدرود رشت نيز با 
دو گل ملى حفارى اهواز را مغلوب ساخت و 
ديدار دو تيم نفت و گاز گچساران و مس نوين 

كرمان هم بدون گل مساوى خاتمه يافت.
با گذشــت 21 هفته از رقابت هاى ليگ دسته 
دوم در گروه نخســت تيم فوتبال شهردارى 
همدان با 40 امتياز يكه تاز صدر جدول است 
و بخت نخســت صعود به شمار مى رود. تيم 
علم و ادب تبريز نيز با 36 امتياز دوم اســت و 
دو تيم ويستاتوربين تهران و سپيد رود رشت 
نيز با 32 امتياز سوم و چهارم هستند و چشم 

به اتفاقات جدولى دارند.
در انتهاى جدول نيز نفت و گاز گچســاالران، 
آواالن كاميــاران و ملى حفارى اهواز حضور 
دارند كه كابوس سقوط را بيش از ساير تيم ها 

احساس مى كنند.
هفته بيســت و دوم اين رقابــت ها در گروه 
نخســت روز چهارشــنبه 20 خردادماه انجام 
مى شــود. در اين هفته تيم فوتبال شهردارى 
همدان در ورزشگاه شهيد حاجى بابايى مريانج 

پذيراى تيم سپيد رود رشت خواهد بود.
هفته بيست و دوم نيز امروز با انجام 7 بازى در 
گروه دوم آغاز مى شود در اين هفته تيم فوتبال 
پاس در اميديه به مصاف تيم فوتبال نفت اين 

شهر مى رود.
پــاس كه ديگــر اميدى به حضــور در صف 
مدعيــان ندارد تنها براى بقا در ميانه جدول و 
كســب رتبه خوب به ميدان مى رود پاس كه 
حاال ســرمربى ندارد و بهمن طهماسبى تيم را 
اداره مى كند با از دست دادن فرصت ها امسال 
را نيز در دســته دوم در جا زد تا اين تيم غرق 
در حاشيه نتواند كمر راست كند. اميدواريم كه 
مسئوالن استان يك بار براى هميشه سرنوشت 
پاس را روشــن كنند. و با تعريف ســاختار، 

بتوانند اين تيم را دوباره به جاده خوشــبختى 
برگرداننــد. پاس يك برند اســت و نبايد به 

سادگى از اين برند چشم پوشى كنيم.
در اين هفته و در ساير ديدارها شهداى بابلسر 
ميزبان اترك بجنورد اســت ســردار بوكان و 
شــهردارى بم داربى انتهاى جدولى ها را در 
بوكان برگــزار مى كنند.ميالد تهــران ميزبان 
عقاب تهران اســت. مس شــهر بابك از تيم 
نيــروى زمينى پذيرايى مى كنــد و در نهايت 

شهيد قندى پذيراى شمس آذر قزوين است.

شهردارى در يك قدمى صعود 

A جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته 21) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

1140+2111732110شهردارى همدان 1
1236+21993219علم وادب تبريز 2
634+219751711ويستا تورين تهران 3
432+218851713مس نوين كرمان 4
532+218852015سپيد رود رشت5
429+217862117اسپاد تهران 6
728-217771926ايرانجوان بوشهر7
25-216781818اميد پرسپوليس گناوه8
524-216691823شهردارى بندر عباس9
322-2141071114ملى حفارى اهواز 10
622-215791723اواالن كامياران11
524-216782025فوالد نوين اهواز12
624-216691824فرش محتشم تبريز13
1417-214512923نفت وگاز گچساران 14

كشتى گيران نوجوان استان 
در راه مسابقات جهانى

 فدراسيون كشتى از 2 كشتى گير همدانى 
براى حضور در اردوى تيــم ملى نوجوانان 

اعزامى به مسابقات جهانى دعوت كرد.
دبير هيات كشــتى اســتان با اعالم اين خبر 
گفت: سومين مرحله از اردوى تيم ملى كشتى 
آزاد نوجوانان به منظور حضور در رقابت هاى 
جهانى مجارســتان روزهاى 17 تا 27 خرداد 

در اروميه برگزار مى شود.
قاســم ربيعيان افزود: برهمين اساس عباس 
زنديه و امير حسين عظيمى جم كشتى گيران 

مستعد اســتان همدان به اين اردوى تيم ملى 
نوجوانان دعوت شدند.

وى بيان كرد: همچنيــن جالل لطيفى مربى 
سازنده كشتى شهرستان مالير نيز در تركيب 
كادر فنى تيم ملى در اين اردوى آماده سازى 

حضور خواهد داشت.
كشــتى  رقابت هاى  كــرد:  اضافه  ربيعيــان 
نوجوانــان قهرمانى جهــان روزهاى 28 تير 
تا 3 مرداد امســال در بوداپســت مجارستان 
برگزار مى شــود. وى خاطرنشان كرد: استان 
همدان در تمامى رده هاى سنى داراى سهميه 
در اردوهاى تيم ملى كشــتى است كه افتخار 

ارزنده اى به شمار مى شود.

قضاوت داور همدانى 
در ليگ 3

 اســامى داوران قضاوت كننده در مســابقات هفته 
هشتم مرحله نهايى ليگ دسته سوم باشگاه هاى كشور 

مشخص شد.
با اعالم سازمان ليگ فدراسيون فوتبال داوران همدانى 

در يكى از مسابقات اين هفته قضاوت مى كنند.
بنــا بر اين اعالم امــروز دوشــنبه 17 خردادماه تيم 
فوتبال كيان اراك در ورزشــگاه امــام خمينى ميزبان 

پاس گيالن است.
 ايــن ديدار را داوران اســتان همدان قضاوت مى كنند 
وعلى اصغر گوهرى داور همدانى به همراه سيد نعمت 
مير غفار ، اســالم توســلى وحســين عارفى قضاوت 

مى كنند.  
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گردشگـرى

«نشان ملى گردشگرى»
 هويت صنعت گردشگرى

 وزارت ميراث فرهنگى به طور رســمى مكلف شد نشان (برند) ملى 
گردشــگرى ايران را نماد صنعت گردشــگرى براساس هويت ايرانى - 
اســالمى طراحى كند نشانى كه مى تواند مســير بازاريابى در اين حوزه 

را هموار كند. 
به گزارش خبرنگار فرهنگى ايرنا، على اصغر مونسان در حساب كاربرى 
خود در توييتر نوشت: خأل نشان ملى گردشگرى  از چالش هاى هميشگى 
اين صنعت بود، با تالش و پيگيرى همكارانم نشان گردشگرى طراحى و 

مسير بازاريابى در اين حوزه هموار شد. 
وزير ميراث فرهنگى، گردشــكرى و صنايع دســتى به با ابراز اميدوارى 
براى روزهاى خوب در براى گردشــگرى ايران افزود: امروز با حمايت 
هيئت وزيران، آيين نامه اجرايى نشــان ملى گردشگرى به تصويب رسيد.  
مونسان هفته گذشته در آئين افتتاح طرح هاى ملى در رشت گفته بود كه 
پيش از اين در خصوص ســند راهبردى گردشگرى كشور برنامه مدونى 
نداشــتيم كه خوشبخانه در دولت دوازدهم اين سند تصويب و سند برند 

ملى گردشگرى براى توسعه گردشگرى نيز اجرا شده است.
وى همچنين نظام جامع آموزش گردشگرى كشور را يكى از نيازمندى هاى 
اين صنعت عنوان و تاكيد كرد كه با تدوين ســند راهبردى گردشــگرى 
و ســند برند ملى گردشــگرى در اين دولت، تحــول خاصى در حوزه 

گردشگرى روى خواهد داد.
در هميــن چارچوب هيات وزيران آيين نامه اجرايى نشــان (برند) ملى 

گردشگرى جمهورى اسالمى ايران را تصويب كرد.
به گزارش ايرنا، آيين نامه اجرايى نشان (برند) ملى گردشگرى جمهورى 
اسالمى ايران، روز چهارشنبه (12 خرداد 1400) در جلسه هيات وزيران به 

رياست حجت االسالم و المسلمين حسن روحانى تصويب شد.
هيات وزيران در راستاى تكليف مقرر در قانون تشكيل وزارت (سازمان 
سابق) ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى مبنى بر انجام برنامه هاى 
تبليغى در حوزه گردشگرى از سوى اين وزارتخانه و نيز نقش قابل  توجه 
نشان ملى گردشگرى در ارتقاى هويت صنعت گردشگرى كشور، آيين نامه 
اجرايى نشان (برند) ملى گردشگرى جمهورى اسالمى ايران را از تصويب 
گذراند.مطابق اين آيين نامه، نشان (برند) ملى گردشگرى جمهورى اسالمى 
ايران براساس هويت ايرانى - اســالمى توسط وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى طراحى و پس از تأييد شوراى راهبرى و نظارت 

بر سند راهبردى توسعه گردشگرى ابالغ مى شود.
همچنين برنامه عملياتى و اجرايى و ســاز و كار همكارى دســتگاه هاى 
اجرايى ذيربط در خصوص نشان (برند) ملى گردشگرى، توسط وزارت 
ميراث فرهنگى، تهيه و تدوين و پس از بررســى و تأييد در كارگروه هاى 
تخصصى نشان (برند) ملى گردشگرى كه ذيل شوراى راهبرى و نظارت 
بر ســند راهبردى توسعه گردشگرى تشكيل مى گردد، از سوى اين شورا 
ابالغ مى شود. عالوه براين، دستگاه هاى اجرايى موظفند، به منظور ترويج 
و نهادينه سازى نشــان (برند) ملى گردشگرى، اعتبارات مورد نياز براى 
اجراى فعاليت ها و اقدامات حمايتى را در چارچوب اعتبارات ساالنه خود 

پيش بينى و به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه كنند.

مدير يك آژانس مسافرتى:
وام كرونا منحرف شده است

 مديرعامل يك شركت گردشــگرى با بيان اين كه وام كرونا از هدف 
اصلى خود كه حمايت از كســب و كارهاى مرتبط با گردشــگرى بوده، 
منحرف شده است، درخواست كرد مسؤوالن به اجحاف بانك ها در حق 

فعاالن گردشگرى رسيدگى كنند.
به گزارش ايســنا، محمدجواد امامى از مســؤوالن نظام بانكى و متوليان 
اقتصاد كشور درخواست كرد به تخلفات بانك ها در موضوع وام كروناى 

كسب وكارها رسيدگى كنند.
وى اظهار كرد: بر اساس مصوبات ستاد ملى مقابله با كرونا و هيأت دولت 
در ســال 1399، تسهيالت كم ســود با هدف كمك به كسب وكارهاى 
آســيب ديده از كرونا به برخى اصناف تعلق گرفت و ما هم به عنوان يك 
شركت باسابقه بخش گردشگرى جزو كسب وكارهايى بوديم كه مشمول 

اين وام قرار گرفتيم و اين تسهيالت را دريافت كرديم.
اين فعال بخش گردشــگرى با بيان اين كه وام كرونا در اين شــركت در 
راستاى جلوگيرى از بيكار شدن پرسنل و جلوگيرى از تعطيلى شركت، 
هزينه شده است، افزود: مشكلى كه اكنون با آن روبرو هستيم اين است كه 
طبق مصوبات بانك مركزى و ســتاد ملى كرونا، بانك ها بايد وام كروناى 
كســب وكارها را تا انتهاى شــهريورماه 1399 امهال كنند، اما از اين كار 
خوددارى مى كنند و حتى اگر پولى در مهلتى كه قانونا شركت ها نبايد قسط 
بپردازند به حساب شركت واريز شود، اين پول را به عنوان قسط وام كرونا 

از حساب شركت خارج مى كنند.

مدير مسئول هفته نامه فرين درگذشت
 ســيد صدرالدين موســوى همكار 
رســانه اى و فعال سياسى بر اثر ابتال به 

كرونا درگذشت.
مرحوم موسوى كار مطبوعاتى خود را 
از ســال 1378 با ســردبيرى هفته نامه 
شــفق آغاز كرد و فعاليت رســانه اى 
در نشريات اســتان از جمله سردبيرى 
هفته نامه نشــر انديشــه، همكارى با 
روزنامه همدان پيام، مدير مســئولى  و صاحب امتيازى هفته نامه فرين 
و سرپرســتى روزنامه هايى چون حمايت، عصر ايرانيان، افكار و عضو 

هيأت مديره خانه مطبوعات از ديگر فعاليت هاى مطبوعاتى او بود .
اين همكار رسانه اى پس از ســپرى كردن دوره طوالنى درگيرى با 
ســرطان كبد همچنين ابتال به كرونا روز گذشته در بيمارستان شهيد 
بهشــتى دار فانى را وداع گفت. روزنامه همدان پيام ضمن تسليت به 
جامعه رســانه اى و خانواده آن مرحوم، آرزوى ســالمتى براى همه 

شهروندان و همكاران عزيزوخانواده محترم را دارد.

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

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

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

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

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

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه
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■ حديث:
پيامبر اكرم(ص):

در حقيقت، خداوند متعال، به خاطر انصاف و عدالتش، آسايش و شادىرا در خشنودى (به 
خواست خودش) و يقين قرار داد و نگرانى و اندوه را درخشم خودش..      

المعجم الكبير ، ج10، ص216، ح10514

مريم مقدم  »
 با اينكه شــاهد يك تعريف مشــترك از هويت 
برنــد در ادبيات بازاريابى نبوده و نيســتيم اما تقريبًا 
تمامى نويســندگان اين حوزه اين مفهوم مشترك را 
پذيرفته اند كه  ”هويت برند يك مفهوم ذهنى اســت 
كه از طرف عرضه كننده پيام برند(صاحبان و طراحان 
برند) خلق و از طريق كانال هاى ارسال پيام، اقدام به 
ساخت تصوير آن در ذهن مخاطب هدف مى گردد“. 
بنابراين دغدغه مديران بازاريابى مقاصد از ديرباز اين 
بوده كــه در ذهن مخاطبان هدف خود چگونه درك 

مى شوند.  
اكثر مدلهاى برندسازى مقصد، حول محور هاى ايجاد 
شده توسط هويت برند، آميخته عناصر حسى برند و 
ايجاد تصوير برند مى چرخند. فرآيند برندسازى در 
اكثر مدل ها با پژوهش بازار براى شــناخت مخاطبان 
هدف، ويژگى هاى مقصد و رقبا آغاز مى شــود و بر 
اساس شاخص هاى استخراج شده از آن، جوهره اى 
براى برند خلق مى گردد كه در مركز مدل در جايگاه 
هويت برند مى نشــيند. ســپس بر اساس آن عناصر 
هويت حســى (يا حداقل بصرى) مانند لوگو، شعار، 
رنــگ، نماد و غيره طراحى مى گردند كه به صورت 

متمايزى مقصد را معرفى مى كنند. اما از اين قسمت 
به بعد، مدلهاى برندسازى به برنامه  هاى ارتباطاتى و 
بازاريابى مى پردازنــد. در واقع براى مديريت برند، 
ابزارهاى ايجاد تجربــه و ارتباطات بازاريابى برند را 
مديريت مى كنيم، كه در خدمت ساخت هويت برند 
باشند. بى شــك مهمترين بخش و قلب يك پروژه 
برندســازى، خلق و آفرينش هويت برند است.اين 
همان نكته مغفول مانده در گردشگرى همدان است   

 سواالت بى پاسخ 
در روزهاى اخير سومين نشست بررسى انتخاب برند 
گردشــگرى براى همدان در سالن جلسه انديشه در 
تاالر قرآن همــدان با حضور حداقلى اعضا و غيبت 
متوليان اصلى كه شهردارى و ميراث فرهنگى بودند 

برگزار شد .
اين روزها انتخاب برندى براى گردشــگرى مســاله 
همدان شده است اما اينكه متولى اصلى انتخاب برند 

گردشگرى همدان كيست ؟ 
برندگردشگرى شهرى انتخاب ميشود يا استانى ؟ 

تامين مالى بــراى انجام مطالعات برندگردشــگرى 
برعهده كدام نهاد است؟ 

سواالتى است كه همچنان پس از تشكيل چند جلسه 

براى برندســازى  بى پاسخ مانده است  امروز مساله 
اين اســت كه انتخاب برند گردشگرى مختص شهر 

همدان است يا استان ؟
و انتخاب اين برند در همدان  برعهده ميراث فرهنگى 
است يا شهردارى و يا هردو ؟ كه اين هر كدام خود 

تحليلى منفك را ميطلبد .
اينروزها كه تنور فعاليتهاى انتخاباتى داغ اســت بار 
ديگر مقوله مغفول مانده گردشگرى مهم شده است 
. ساليان ســال فعاالن حوزه گردشگرى از نبود برند 
گردشگرى براى همدان ميگويند اما هيچ گاه اين گفته 
ها جدى گرفته نشــد .حاال كه عمر شوراى شهر رو 
به اتمام است برخى صاحب نظران گرد هم آمدند تا 

براى انتخاب برند گردشگرى تاملى بيانديشند . 
همــدان با وجود ســابقه ديرينه در برخــوردارى از 
ظرفيت هاى گردشگرى با هيچ عنوانى در گردشگرى 
شناخته نمى شــود اما باالخره مجموعه توريستى تله 
كابين گنجنامه براى برندســازى گردشگرى پا پيش 
گذاشــت و به همين منظور در روزهاى آخر فعاليت 
شوراى شهر، جلسات متعدد برندسازى براى رفع اين 

مشكل تشكيل شد.
 استان همدان با همه ادعاهاى متوليان امور گردشگرى 

و جذابيت هاى پرشمارى كه در اين حوزه دارد، برند 
گردشــگرى نــدارد. در يك كالم ســاده يعنى هيچ 
گردشگرى نمى داند براى چه به همدان سفر مى كند؟ 

 برندى در قالب يك تفاهمنامه
اســفندماه 1399 بود كــه پاى انعقــاد تفاهمنامه اى 
به همــت مجتمــع تفريحــى توريســتى گنجنامه 
براى برندســازى گردشــگرى همدان به ميان آمد. 
امضاكننــدگان تفاهمنامــه همه و همــه از فعاالن و 
سرمايه گذاران گردشگرى بودند البته كه در اين ميان 
با آنكه براى تعيين برند گردشــگرى اســتان، متولى 
اصلى مى تواند ميراث فرهنگى باشــد باز هم شاهد 

حضور كمرنگ آن بوديم.
به هر ترتيب داســتان بــه گونه اى رقــم خورد كه 
در روزهاى آخر فعاليت شــوراى شــهر، جلســه 
برندسازى همدان در روزهاى اخير با حضور صوفى 
شــهردار همدان، قراباغى رئيس كميســيون اقتصاد، 
سرمايه گذارى و گردشگرى شــوراى شهر همدان، 
وجدى هويدا رئيس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى و جمعى ديگر از مسؤوالن بخش 
دولتــى و خصوصى در تــاالر همايش هاى قرآنى و 

بين المللى برگزار شد.

جلســه اى كــه انتظــار مــى رود در ادامــه رونــد 
تصميم گيرى هايــش كارشناســان و صاحب نظران 
حوزه گردشــگرى ايده هاى خود را براى تعيين برند 
گردشــگرى همدان ارائه دهند. دنيــاى امروز براى 
راه  اندازى كســب  و كار ابتدا برند را ثبت مى  كنند و 
پس از آن به توسعه برند و ايجاد اشتغال مى  پردازند، 
اين راه البته يكى از روش  هايى اســت كه در حوزه 

برندسازى به كار گرفته مى  شود.
برند، جمله، شــعار، آرم، موســيقى يا قطعه فيلمى 
مناســب بــا توانمندى هاى گردشــگرى كشــورى 
خاص اســت كه هميشــه در ذهن مصرف كننده يا 
همان گردشــگر باقى مى ماند، اين تعريفى است كه 

كارشناسان صنعت گردشگرى از برند ارائه داده اند.
 ايــن در حالى اســت كه به  تعبيــر متخصصان امر 
تبليغــات، برند در صنعت گردشــگرى باعث تكرار 
خاطراتى در ذهن گردشــگران مى شود و براى مدتى 
نام كشــور يــا منطقه اى خــاص را در ذهن او زنده 
خواهد كــرد. با اين همه اما همدان به عنوان پايتخت 
تاريخ و تمدن ايران زميــن در زمينه برند يا لوگوى 
گردشگرى حرف خاصى تا امروز براى گفتن نداشته 

است.

 بــا انعقاد تفاهمنامه اى ميان شــهردارى و 
دانشــگاه آزاد همدان موزه آمــاداى از محل 
دانشــگاه بــه مجتمع فرهنگــى عين القضات 

همدانى منتقل مى شود. 
بــه گزارش همــدان پيــام، در روزهاى اخير 
با حضور شــهردار همدان، رئيس دانشــگاه 
آزاد اسالمى اســتان و رئيس سازمان فرهنگى 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى تفاهمنامه اى 
ميان شهردارى همدان و دانشگاه آزاد اسالمى 
همدان با موضوع انتقال موزه آماداى دانشــگاه 
آزاد به مجتمــع فرهنگى عين القضات به امضا 
رسيد. مدت زمان اين تفاهمنامه 10 سال است 
كه درصورت تفاهم مجدد طرفين قابل تمديد 

خواهد بود.
 توسعه فرهنگى از اولويت هاى مهم 

مديريت شهرى همدان 
شــهردار همــدان در نشســت امضــاى اين 
تفاهمنامــه با بيان اين كه انتقال موزه آماداى از 
دانشــگاه آزاد به مجتمع فرهنگى عين القضات 
در توسعه فرهنگى شهر بسيار موثر است اظهار 
داشت: اين كه مديران دانشگاه آزاد با اين انتقال 
موافقت كردند نشان از نگاه باز مديران دانشگاه 

دارد و قابل تقدير است.
عباس صوفى افزود: اين اتفاق خوب مى تواند به 
شناساندن و معرفى بهتر همدان به ساير شهرها 
و اســتان هاى كشــور و حتى خود شهروندان 
همدانى و در نتيجه توسعه گردشگرى پايتخت 

تاريخ و تمدن ايران زمين كمك شايانى كند. 
وى عنوان كرد: توجه بــه مباحث فرهنگى و 
رشد و تعالى امور فرهنگى و توسعه فرهنگى 
از اولويت هاى مديريت شهرى همدان در چند 

سال اخير بوده است.
صوفى با اشــاره بــه اين كه اقدامات بســيار 
موثرى از سوى ســازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشــى شــهردارى همدان در راه توسعه 
امور فرهنگى اتفاق افتاده اســت گفت: توجه 
بــه صنعت گردشــگرى، ايجــاد مركز جامع 
آموزش شــهروندى، تشكيل همياران محالت 
در همه محالت همدان به منظور مشــاركت 
دادن شهروندان در تصميمات مديريت شهرى 
و نيز انعقاد تفاهمنامه با ســازمان ها، ادارات و 
ارگان هــاى مختلف از جملــه اتفاقات مهمى 
اســت كه در دو، سه ســال اخير در سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان 

رخ داده است.
وى با بيان اين كه ســال گذشــته اتفاق بسيار 
مهمى در جهت توســعه گردشــگرى همدان 

رخ داد، بيان كرد: با توافق و همكارى يونسكو 
يك مســير گردشــگرى در غرب كشور و با 
حضور استان هاى همدان، كردستان و كرمانشاه 
تعريف كرديم كه دروازه اين مسير شهر همدان 
اســت كه ظرفيت بســيار خوبى براى معرفى 
ظرفيت هاى گردشــگرى همدان به ساير نقاط 

كشور و جهان محسوب مى شود.
شــهردار همدان با تأكيد بر اين كه غرب ايران 
ظرفيت بســيار خوبى براى توســعه صنعت 
گردشگرى در كشور محسوب مى شود گفت: 
موزه ها نيز يكى از ظرفيت هاى مهم براى جذب 
گردشگر به ويژه گردشگران خارجى محسوب 

مى شوند.
 اقدامات فرهنگى شهردارى همدان  

قابل تقدير است
رئيس دانشــگاه آزاد اسالمى اســتان همدان 
نيز در نشســت انعقاد ايــن تفاهمنامه با بيان 
اين كه موزه آماداى دانشــگاه آزاد در راستاى 
معرفى و شناســاندن بهتر فرهنگ غنى همدان 
به مجتمع فرهنگى عين القضات انتقال مى يابد 
اظهار داشــت: اين موزه غنى از آثار تاريخى، 

فرهنگ شناسى و طبيعى است.
مرتضى قائمى با اشــاره به اين كه در دانشگاه 
آزاد فضاى مناســبى براى اين موزه نبود و در 
واقع آثار اين موزه آنجا انبار شــده بود، گفت: 
با اين تفاهمنامه فضاى بهترى در اختيار موزه 
قــرار مى گيرد و آثار تاثيرگذارتر و جذاب تر با 
نظر كارشناســى انتخاب و در موزه به نمايش 

عموم درمى آيد.
وى با اشــاره به اين كه شــهردارى همدان با 
مديريــت مهندس صوفى رويكــرد فرهنگى 
قوى و قابل تقديرى داشــته است، تاكيد كرد: 
دانشگاه، هم مركز علمى و آموزشى و هم مركز 
فرهنگى اســت و با شــهردارى وجه اشتراك 

فرهنگى دارد.
 از ايجاد مركز همدان شناسى 
تا تاالر مشاهير و منظرگاه بلديه

رئيس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى همدان نيز در اين نشســت اظهار 
داشت: با انتقال موزه آماداى از دانشگاه آزاد به 
مجتمع فرهنگى عين القضات اتفاق خوبى است 
كه سبب ارتقاى فرهنگى و نيز استفاده بهينه از 

آثار اين موزه خواهد شد.
روح اهللا وجــدى هويدا افزود: بر اســاس اين 
تفاهمنامه بسترسازى و نحوه انتقال اشيا و آثار 
با توجه به طرح تدوين شده  كارگروه اجرايى 

صورت مى گيرد.

چه كسى متولى انتخاب نشان گردشگرى همدان است 

برند گردشگرى 
گم شده ميان استان و شهر

با امضاى تفاهم نامه شهردارى و دانشگاه آزاد

موزه آماداى به مجتمع فرهنگى 
عين القضات منتقل مى شود


