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1 - مالير: 1800 مترمربع (داراى ساختمان، دفتر و انبار)
■ آدرس: مالير،پشت ترمينال، كوچه دامپزشكى، انتهاى بن بست

ــازه، ســاختمان و  ــاب مغ ــع (داراى 6 ب 2 - كبودرآهنــگ: 787 مترمرب
انبــار) 

   ■ آدرس: كبودرآهنگ، نبش ميدان امام، خيابان شهيد بهشتى
3 - قهاوند: 1900 مترمربع (داراى ساختمان،دفتر و انبار)

   ■ آدرس:  قهاوند، ميدان معلم، 80 مترى الله،جنب هالل احمر
 4- اسدآباد: 1240 مترمربع (داراى ساختمان، دفتر و انبار)

   ■ آدرس: اسدآباد، بلوار 22 بهمن
لــذا متقاضيــان مــى تواننــد تــا تاريــخ 1400/05/01 جهــت تكميــل 
ــه  ــركت مراجع ــى ش ــور بازرگان ــه ام ــرايط ب ــرگ ش ــت ب و درياف

ــد. نماين
آدرس كارخانــه: همــدان، كيلومتــر 20 جــاده همدان-تهــران، روبــروى 

پليــس راه شــهيد خــرم رودى، كارخانــه قنــد همــدان
تلفن:

 34553253 – 081    و  09134099987 (مهندس امام)
ــارك  ــروى پ ــر، روب ــان وليعص ــزى : تهران،خياب ــر مرك آدرس دفت

ــالك 23 ــار، پ ــه آبش ــاعى، كوچ س
021 / 88795390  -  88795342

ساعات تماس: از ساعت 8 صبح الى 19 (بجز ايام تعطيل)

شركت قند هكمتان (كارخانه قند همدان) در نظر دارد امالك اختصاصى خود به شرح ذيل كه داراى زمين، ساختمان 
(دفتر فروش) و انبار مى باشد را از طريق مز ايده به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد:

آگهى مزايده امالك (نوبت اول)

شركت قند هكمتان

اعتماد به جوانان در 
انتخابات پيش روى 

حرف نخست را مى زند 

به خوش
 به خوش نامى 
شهر مى انديشد
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معاون عمرانى استاندار در آئين بهره بردارى 
از پارك نوارى چهارباغ:

نهاوند 
ظرفيت فراملى دارد
■ پارك نوارى چهارباغ  با 5/5 ميليارد هزينه شهردارى افتتاح شد

مسئول قرارگاه مدافعين حرمين شريفين:

شاخصه كانديداى اصلح 
سردار سليمانى است
■ مردم را به دولت آينده بدبين كرده اند
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كانديداى ششمين دوره انتخابات شوراى شهر همدان4
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

حسرت انتخاباتى اخالقى
 1- چند دوره اى اســت كه بى اخالقى در انتخابات ايران به اوج 
رســيده است و مبناى رســيدن به قدرت، چنگ كشيدن به صورت 
رقيب و اســتفاده از روش هايى چون افشاگرى يا متلك گويى شده 

است.
اين روش با مخالفت بسيارى از بزرگان مواجه شده و نسبت به تأثير 
منفى آن بر اخالق جامعه هشدارها داده شده است، اما در هر انتخابات 

مشخص مى شود كه كمتر به اين هشدارها توجه شده است.
2- بى اخالقــى انتخاباتى تنها به انتخابات محدود نمى ماند و پس از 

انتخابات نيز در جامعه آثار آن هويدا است.
حل نشــدن برخى از اين بى اخالقى ها در سطح جامعه در سال هاى 
اخير نمونه اى از تأثير مداوم آن بر روح و روان و رفتار جامعه است.
3- بى اخالقى ها مختص به يك انتخابات نيست هرچند در انتخابات 

رياست جمهورى مشهودتر و مخرب تر است.
اكنون بى اخالقى به بخشــى مهم از آســيب هاى انتخابات در ايران 
تبديل شده و همه داوطلبان و مردم در انتخابات ها از آن  ناالن هستند.

4- تصــور بر اين بود كه نخســتين انتخابــات در گام دوم انقالب 
با درس گرفتــن از بى اخالقى هــاى انتخاباتى گذشــته، انتخاباتى 

اخالق محور باشد.
اما با درگير شــدن برخــى نهادهاى انتخاباتــى و مرتبط با تبليغات 
انتخابات بــا بى اخالقى و نمود آن در عملكرد آنها، حســرت يك 

انتخابات اخالقى در آغاز گام دوم انقالب در دل ها بماند.
5- اوج بى اخالقى انتخاباتى اين دوره از انتخابات رياست جمهورى 
در بى توجهى نهاد مسئول جبران در فرمان جبران مقام معظم رهبرى 

نمود يافت.
ايــن موضوع كه روز گذشــته نيز به جريانى خبرى تبديل شــد تا 
الريجانى يكى از داوطلب احراز صالحيت نشده به صورت رسمى 
از شــوراى نگهبان بخواهد  داليل عدم احراز صالحيت خود را به 
مردم اعالم كند و اين شــورا پاســخ داد وظيفه قانونى در اين زمينه 

ندارد!
6- در انتخابات شوراها هم بى اخالقى كم نيست.

از تالش براى ردصالحيت رقيب با اســناد ســاختگى قبل از آغاز 
رقابت تــا تخريب اقالم تبليغاتى و شايعه ســازى بــراى رقيب از 
روش هايى غير اخالقى اســت كه در انتخاب شوراها قابل مشاهده 

است.
7- بى اخالقى كه اكنون در انتخابات شــوراها و رياست جمهورى به 
عنوان آسيبى جدى اين انتخابات ها مطرح است در انتخابات مجلس 
شــوراى اسالمى و خبرگان نيز مطرح بود و در زمان خود نسبت به 

آن هشدار داده شد.
اين آسيب نمى تواند در انتخابات كشورى كه ادعاى سياست اسالمى 
دارد، تداوم داشــته باشد و نياز به آن اســت كه براى اين آسيب به 
صورت جدى تدبيرى انديشيده شود تا انتخابات بعدى از اين آسيب 
تهى يا ميزان آن كاهش يافته باشد تا با اين اقدام مشاركت مردمى كه 
به خاطر بى اخالقى هاى انتخاباتى دلگير هستند در انتخابات افزايش 

يابد.

اهتزاز پرچم حضرت على بن موسى الرضا(ع) 
بر فراز شهر همدان

 در روز جمعه بيســت ويكم خردادماه همزمــان با آغاز دهه كرامت پرچم حضرت على بن 
موســى الرضا(ع) رأس ســاعت 8 عصر با رعايت پروتكل هاى بهداشتى به دليل كنترل شيوع 

ويروس كرونا بر فراز شهر همدان به اهتزاز درآمد.
در اين مراسم كه به همت شهردارى منطقه يك  همدان و كانون فرهنگى مذهبى شبكه جوانان 
رضوى برگزار شــد پرچمى به ابعاد 150 مترمربع و مزين به نام مبارك حضرت امام رضا(ع) 
در ميدان پژوهش شهر همدان نصب شد كه با استقبال گسترده شهروندان همدانى روبه رو شد.
نماينده اســتان همدان در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه دهه كرامت نشان دهنده مطالبى 

بلندپايه و مفاهيمى سازنده و ارزشمند است گفت: امام رضا(ع) و خواهر گرامى ايشان در بين 
مســلمانان جهان و همينطور شــيعيان آن امام همام جايگاه و منزلتى بزرگ و ستودنى دارند و 
تمامى مســلمين مى بايســت در اين ايام متبرك از زندگى امام رضا(ع) و خواهرشان پيروى و 

الگوبردارى كنند.
حجت االســالم فالحى با اشــاره به اينكه يكى از اقدامات مهم كه در شهردارى منطقه يك 
به جد پيگيرى مى شــود اقدامات فرهنگى در مناســبت ها اعم از اعياد و عزاها مى باشد بيان 
كرد: دهه كرامت يكى از اعياد مهم در مناســبت هاى شــيعيان اســت كه با والدت حضرت 
معصومه(س) آغاز و با والدت امام رضا(ع) به پايان مى رسد و سعى شده است تا با برگزارى 
اين جشــن در شــب والدت حضرت معصومه(س) روحيه شادابى و نشــاط را در جامعه 

افزايش داد.

كاهش 60 درصدى بارش ها 

 براســاس ميانگين بلندمدت(45 ساله) بارش در 5 ماهه خرداد 
ماه لغايت مهرماه در شهرســتان همدان برابر 24 ميليمتر ثبت شده 

است. 
به گزارش روابط عمومى اداره كل هواشناســى استان همدان، حسين 
عابــد مدير ايــن اداره كل درباره بارندگى همدان گفت: بر اســاس 
ميانگين بلندمدت (45 ساله) بارش در 5 ماهه خردادماه لغايت مهرماه 
در شهرستان همدان برابر 24 ميليمتر ثبت شده است. همچنين در 45
سال گذشــته، 30 سال بارش كمتر از 24 ميليمتر و 15 سال بيشتر از 
اين مقدار بوده است و دامنه آن بين 0 تا 92 ميليمتر ثبت شده است.  
وى افزود: مقدار بارش براى استان همدان 233 ميليمتر بوده كه نسبت 
به بلندمدت 31درصد نسبت به سال گذشته 44 درصد كاهش را نشان 
مى دهد. بيشترين مقدار كاهش براى استان همدان برابر صد ميليمتر در 

فصل بهار 1400 رخ داده است. 
مديركل هواشناســى همدان يادآور شــد: به عبارتــى در 6 ماهه اول 
ســال آبى 1400-1399 شرايط بارش اســتان نرمال بوده است. بين 
شهرستان هاى اســتان درگزين كمترين كاهش بارش را با 55 ميليمتر 
و نهاوند بيشترين كاهش بارش را با 173 ميليمتر نسبت به بلندمدت 
تجربه كرده اســت. با توجه به پيش بينى هاى فصلى انتشــار يافته(با 
احتمال رخداد 60 تا 70 درصد) احتمال بارش در اســتان همدان در 
حد نرمال و كمتر از نرمال لحاظ شده است. انتظار مى رود در 2 ماهه 

آتى بارش قابل توجهى در استان رخ ندهد. 
عابد گفت: ميزان بارش از ابتداى ســال آبى 1400-1399 در ســطح 
كشور 129ميليمتر بوده كه نسبت به بلندمدت 41 درصد كاهش بارش 
رخ داده اســت. ايــن كاهش بارش براى فصل بهــار 1400 برابر 61

درصد بوده است.

آموزش وپرورش همدان رتبه برتر 
طرح هدايت در كشور را كسب كرد

 براســاس اعالم وزارت آموزش وپرورش، همدان به عنوان استان 
برتــر در اجراى مطلوب طرح هدايت با شــعار "هر دانش آموز يك 

تبلت، هر تبلت يك كالس، مدرسه» معرفى شد.
مديركل آموزش وپرورش اســتان همدان در گفت وگو با  ايرنا گفت: 
اين عنوان در راســتاى اجرا و برنامه ريزى درســت و عملكرد موفق 
استان در تهيه و توزيع گوشى و تبلت براى دانش آموزان كم برخوردار 

به دست آمده است.  
محمد پــورداود بيان كرد: طــرح هدايت با شــعار "هر دانش آموز 
يك تبلت، هر تبلت يك كالس، مدرســه" در راســتاى بهره مندى 
دانش آموزان كم برخوردار از آموزش هاى مجازى در شــبكه شــاد 

اجرا شده است.
وى با اشــاره به اينكه اين طرح با طــرح «هدايت تحصيلى» متفاوت 
اســت، گفت: هدايت تحصيلى فرآيندى است كه از پايه هفتم دوره 
اول متوســطه آغاز مى شود و در پايه نهم به نتيجه مى رسد، اين فرايند 
با راهبرى كميته هدايت تحصيلى اداره كل، مناطق و دبيرســتان هاى 

دوره اول اجرا مى شود.
پورداود با اشــاره به اينكــه هدايت تحصيلى پــس از اعالم نتايج 
امتحانــات خردادمــاه انجام مى شــود، بيان كــرد: 65 درصد اين 
روند مربوط به بررســى هاى مشــاوره اى شــامل نظرهــاى دبيران 
دروس(10 امتياز)، دانش آموزان(10 امتياز)، والدين (5 امتياز)، نتايج 
آزمون هاى مشــاوره اى توانايى و رغبت(هر كدام 15 امتياز) و نظر 
مشاور(10امتياز) اســت كه آزمون ها در طول سال تحصيلى و پيش 
از كرونا به صورت مجازى برگزار و نتايج آنها و نظرات مربوطه در 

سامانه همگام ثبت شده است.

1- تغيير جناح برخى داوطلبان شــوراى شهر قابل تأمل است. گويا 
اين داوطلبان در تغيير جناح، آينده سياسى و كارى خود در صورت 
رأى نيــاوردن را هم لحــاظ كرده اند. گفتنى اســت تغيير جناح در 

سياست ايران موضوعى عادى است.
2-رعايت نكردن قوانين تبليغات در نصب پوســتر از سوى برخى 
داوطلبان شــوراى شهر ســبب بدبينى مردم به آنها شده است. گويا 
نصب پوســتر در ديوارها و تأسيسات شهرى و خارج از محل هاى 
تعييــن شــده دليل اين بدبينى اســت. گفتنى اســت انتظار مى رود 
داوطلبان بيشتر از ديگر شهروندان به قانون و پاكيزگى شهر اهميت 

دهند.
3- تالش ها براى انصراف دختر شهيد سليمانى از انتخابات شوراى 

شهر تهران افزايش يافته است. 
گويا  اين بار قاليباف قصد دارد نرجس سليمانى را به اين كار متقاعد 
كند. گفتنى اســت داوطلبى و قرار گرفتن نام دختر شــهيد سليمانى 
در ليســت ائتالف اصولگرايان براى شوراى شهر تهران با مخالفت 

خانواده وى مواجه شده است.
4- ليستى كه به عنوان اعضاى كابينه احتمالى عبدالناصر همتى منتشر 
شــده بود، تكذيب شد. گويا انتشار اين ليست شيطنت و كارشكنى 

ارزيابى شده است. 
گفتنــى اســت در ليســت تكذيب شــده، معــاون اول  از زنان و 

آذرى جهرمى نيز وزير كشور معرفى شده بود.
5- دولت از 2 كانال خبرى، شكايت انتخاباتى كرده است. گويا اين 
شكايت به دنبال انتشــار خبرى با عنوان جلسات گروه هاى سياسى 

سه گانه بوده است. 
گفتنى اســت دولت طرح اين شكايت را از سوى اجبار اعالم كرده 

است.

 تنور انتخابات در حال گرم شــدن است 
و خيلــى از ايــن شــور و هيجاناتى كه در 
محيط بيرونى در زمان انتخابات ســال هاى 
گذشته وجود داشت ديگر شكل و شمايلى 
مجازى به خود گرفته اســت به همين دليل 
اين روزها بســيارى از شــهروندان همدانى 
ناخواسته عضو چندين گروه يا كانال جديد 
در شبكه هاى اجتماعى شده اند كه با موضوع 
تبليغ داوطلبان انتخابات شوراها ايجاد شده 
و گردانندگان اين كانال ها ســعى در جلب 
هوادار براى نامــزد موردنظر خود از طريق 

دورهمى هاى مجازى را دارند.
در هميــن راســتا فرمانــدار همــدان در 
گفت:  همدان پيام  با  اختصاصى  گفت وگوى 

تبليغات انتخابات در فضاى مجازى محدود 
به مواعد مقرر در قوانين و مقررات انتخابات 
اســت و هرگونه فعاليت تبليغاتى انتخابات 
توســط داوطلبان خارج از موعد قانونى در 

فضاى مجازى ممنوع است.
محمــد محمدى بــا بيان اينكــه نامزدها و 
طرفــداران آنها به هيچ وجــه مجاز به تبليغ 
عليه نامزدهــاى ديگر در فضــاى مجازى 
نيســتند، افزود: كانديداهاى شــوراى شهر 
در تبليغــات مجازى خود  تنهــا مى توانند 
شايستگى هاى خود يا داوطلب مورد نظرشان 

را مطرح كنند.
وى با اشــاره به اينكه نشر محتواى مجرمانه 
نظير هرگونه توهين، تهمت، افترا، انتشــار 
اسرار مطابق قانون مجازات اسالمى و قانون 
جرايــم رايانه اى در فضــاى مجازى ممنوع 
اســت، بيان كرد: در صــورت تخلف هاى 
انتخاباتــى بخصوص در حــوزه تبليغات با 
متخلفيــن طبق قوانين و مقــررات برخورد 
مى شــود برهمين اســاس توليد، انتشــار و 
بازنشــر هرگونه محتوا يا اخبــار جعلى يا 
خالف واقع توســط هر يــك از نامزدها و 

يا ستادهاى ايشــان در هريك از درگاه هاى 
داخلى يا خارجى ممنوع است.

محمدى گفت: تمامى مسئوليت هاى حقوقى 
و كيفرى مترتب بر محتواى ارائه شده توسط 
نامزدهاى انتخاباتى و يا انتشــاردهندگان با 
نامزد منتشركننده محتوا و مسئول درگاه نشر 

مى باشد.
وى بــا بيان اينكــه نامزدهــاى انتخاباتى و 
ستادهاى انتخاباتى آنان مؤظف هستند همه 
پيوندهاى صفحات تبليغاتى خود در فضاى 
مجازى را در سامانه انتخاب ايران درج كنند، 
بيان كرد: هرگونه فعاليت تبليغاتى نامزدهاى 
انتخابات به صورت ناشناس و گمنام ممنوع 
و اســتفاده از بات ها و ترول ها در تبليغات 

انتخابات مجاز نمى باشد.
محمدى در تشريح جرم هاى تبليغاتى كانديدا 
در فضاى مجازى نيز گفت: خريد و فروش 
رأى يا معاونت در آن، تطميع و يا تهديد در 
امر انتخابات، ايجاد اخالل در امر انتخابات از 
طريق نظرسازى و نظرسنجى كذب، تشكيك 
در نتيجــه نهايى و قانونــى انتخابات، ايجاد 
اخالل در برنامه ها، سخنرانى ها و اجتماعات 

افراد در فضــاى مجازى، اخالل در وحدت 
ملى و ايجاد اختالف بين اقشــار جامعه به 
ويژه از طريق طرح مســائل نژادى و قومى 
در جريان انتخابات، تحريص يا تشويق افراد 
و گروه ها بــه ارتكاب اعمالى عليه امنيت يا 
حيثيت انتخابــات و تحريك افراد به اخالل 
در اين امــر از جمله جرم هــاى نامزدهاى 
انتخاباتى محسوب مى شــود و در صورت 

مشاهده آن با افراد برخورد قانونى مى شود.
فرماندار همدان بيان كرد: جرايم و تخلفات 
تنها بــه انواع ذكر شــده منحصر و محدود 
نيست و ســاير جرايم و تخلفات به موجب 
قوانين و مقــررات ديگــر از جمله قوانين 
انتخاباتى، قانون مجازات اســالمى و قانون 
جرايم رايانه اى همچنان مجزا و مستند آراى 

دادگاه ها و مراجع ذى ربط خواهد بود.
محمدى همچنيــن گفت: ســتاد انتخابات 
كشور يا ستاد انتخابات استان ها و هيأت هاى 
نظارت موظفند وفــق قوانين و مقررات در 
مواردى كــه تخلفى صورت گرفته باشــد 

مراتب را به مقامات قضايى اعالم كنند.
وى در پايان بيان كرد: تمامى دست اندركاران 
برگــزارى انتخابات، نامزدهــا و طرفداران 
آنها، احزاب و گروه هاى رسمى، رسانه هاى 
داراى مجوز و همچنين تمامى دســتگاه ها، 
نهادها و مؤسســات، مكلف به رعايت اين 
دستورالعمل هســتند و تخلف از اجراى آن 

قابل پيگرد ادارى و قضايى است.

 رعايت پروتكل هاى بهداشتى در ستادهاى 
انتخاباتى و حوزه هاى اخذ رأى الزامى است تا 

دوباره شرايط شكننده و بحرانى حاكم نشود.
اســتاندار همدان در نشســت ســتاد استانى 
مديريت كرونا گفت: شيوع ويروس كرونا در 
بيشتر شــهرهاى استان همدان در جريان موج 
چهــارم روند نزولى را پيموده اســت و ادامه 
اين روند نزولى به تداوم رعايت پروتكل ها و 

محدوديت هاى مصوب بستگى دارد.
به گزارش ايرنا، ســيد سعيد شــاهرخى بيان 
كرد: ويروس كرونا با همان شدت به صورت 
جهش يافته در جامعه وجود دارد، بنابراين مردم 

همچنان بايد پروتكل ها را رعايت كنند. 
وى با بيــان اينكه دســتورالعمل هاى فعاليت 
ســتادهاى انتخاباتى در ايــام كرونا دريافت 
شده اســت افزود: با توجه به انجام انتخابات 
حداكثــرى، ســالمت مردم خــط قرمز و در 

اولويت است. 
شاهرخى با تأكيد بر اينكه استان همدان براى 
برگزارى انتخابات در آمادگى كامل قرار دارد 
گفت: تمهيدات الزم براى رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى، تجهيز شــعب اخذ رأى در جهت 
حفظ بهداشت شعب و سالمت رأى دهندگان 

انديشيده شده است.

اســتاندار همدان گفت: شــعب اخذ رأى در 
اســتان منطبق با شيوه نامه هاى تأييد شده ستاد 
ملــى مديريت كرونــا، آمادگــى كامل براى 

برگزارى انتخابات پيش رو را دارد.
شــاهرخى با توصيــه به اينكه مــردم در ايام 
انتخابات پروتكل هاى بهداشتى و فاصله گذارى 
فيزيكى را رعايت كنند بيان كرد: مردم نگرانى 
در رابطه با نكات بهداشتى شعبه هاى اخذ رأى 

را نداشته باشند.

وى افزايش شــعبه هاى اخــذ رأى به منظور 
جلوگيــرى از ازدحــام را از تمهيدات الزم در 
جهت كنترل و پيشــگيرى از ويــروس كرونا 
دانست و گفت: هدف اصلى انتخابات، حضور 
حداكثرى بــا رعايت پروتكل هاى بهداشــتى 
اســت و كميته بازرسى ســتاد انتخابات استان 
نظارت هاى جدى بر شعبه هاى اخذ رأى را دارد.

 نگران چرخش كرونا در روستاها 
در ايام انتخابات هستيم

ــوم پزشــكى ابن ســيناى  رئيــس دانشــگاه عل
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــان اينك ــا  بي ــدان نيزب هم
آغــاز انتخابــات نگــران چرخش ويــروس در 
روســتاها هســتيم، گفــت: واحدهــاى ســيار 
ــى  ــم جمعيت ــا تراك ــذ رأى ب ــز اخ در مراك

زيــاد پيش بينــى مى شــود.
رشــيد حيدرى مقــدم  با اشــاره بــه اينكه 
تويسركان، اسدآباد و فامنين در وضعيت زرد 
و باقى شهرســتان ها در وضعيت نارنجى قرار 
دارند، بيان كرد: تعداد بيماران بسترى مشكوك 
و مثبت كرونا در سراسر استان 400 نفر هستند.
وى با بيان اينكه در 24 ســاعت گذشــته در 
استان همدان 23 بيمار مثبت كرونايى بسترى 
و 70 نفر نيز سرپايى داشته ايم، افزود: در استان 
همدان در 24 ســاعت گذشــته  3 نفر فوتى 

داشته ايم. 
حيدرى مقدم با بيان اينكــه 37 درصد علت 
شــيوع كرونا شــركت در اجتماعات و 61
درصد نيز تماس هاى درون خانوادگى است، 
ادامه داد: در 24 ساعت گذشته 362 نفر بيمار 
با عالئم مشكوك تنفســى به بيمارستان هاى 
اســتان مراجعه كردنــد و 70 درصد بيماران 
بسترى و ســرپايى كرونا، در شهرهاى استان 

بوده است. 

استاندارهمدان:

رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
در ستادهاى انتخاباتى الزامى است

 رهبر معظم انقالب اســالمى در سخنرانى 
خود بــه مناســبت ســالگرد رحلــت امام 
خمينى(ره) با يادآورى اينكه امام راحل اعتماد 
عجيبى به جوانان داشتند، تأكيد كردند: امروز 
هــم همين عقيده را داريم كــه بايد به نيروى 

جوان اعتماد كنيم و اين يك ثروت است.
اين بيانات چراغ راهى براى آيندگانى اســت 
كه قرار اســت يا امورات شهرها را مديريت 
كنند و يا مديران شــهر را انتخاب كنند. امروز 
در شرايطى خاص رهبر معظم انقالب اسالمى 
بر اســتفاده از مديران جوان براى تحول گرايى 
در ســاختار اجرايى كشــور و حركت شتابان 
به سمت توســعه و پويايى در بيانيه گام دوم 

انقالب تأكيد دارند.
وحيد به خــوش فعال فرهنگــى و كانديداى 
شــوراى شهر همدان در اين دوره از انتخابات 
توجه بســيارى از مردم را به خود جلب كرده 

است.
وى دانشجوى دوره دكتراى حرفه اى مديريت 
كســب وكار و داراى 17 مــدرك معتبــر و 
بين المللــى در حوزه ارتباطــات، مدير فعال 

فرهنگى، رســانه و هنر، 20 ســال فعاليت و 
تجربه موثر در حوزه فرهنگ و رسانه، رئيس 
هيأت اسكواش شهرستان همدان و سفير هنر 

و انسان دوستى است.
آنچــه مردم را مصمــم به رأى دهــى به اين 
كانديداى جوان مى كند گريزى بر بخشــى از 
برنامه ها و اهداف وحيــد به خوش كانديداى 
ششــمين دوره شوراى اســالمى شهر همدان 

است در برنامه هاى وى آمده است: 
■ تحقق شــهر الكترونيك براى دســتيابى به 

خدمات
■  مشــاركت ســاكنين هر منطقــه در تعيين 

اولويت ها ى عمرانى 
■  برگــزارى برنامه ها و همايش هاى  مختلف 
در حوزه هاى فرهنگى، اجتماعى، سياســى و 

اقتصادى 
■  بسترسازى و اقدام براى برگزارى برنامه هاى 
شــادى افزا در اعياد دينى و ملى با استفاده از 

ظرفيت هاى هنرمندان همدانى 
■  توســعه متوازن زيرساخت هاى فرهنگى و 

ورزشى در مناطق 4 گانه شهر همدان 

■  فرهنگ سازى و آموزش گردشگرپذيرى به 
شهروندان براى رونق اقتصادى 

■  الكترونيكــى كردن رونــد پروانه و كنترل 
نقشه هاى ساختمانى 

■  استفاده حداكثرى از زيرساخت هاى موجود 
در توسعه گردشگرى

■  توجــه بــه فرهنگ و ايجاد پيوســت هاى 
فرهنگــى در تمامــى حوزه هــا و بخش هاى 

مديريت شهرى 
■  فراهم كردن بستر الكترونيكى نظارت مردم 

بر عملكرد شوراى شهر و شهردارى 
■  ترويج حقوق شهروندى 

■  توجــه بــه مســأله مديريــت و كاهش 
تصدى گرى مديريت شهرى

■  اســتفاده از ظرفيت هــاى محلى و تقويت 
مديريت شهرى (محله محورى)

■  افزايش مشــاركت بانــوان در حوزه هاى 
فرهنگى، اجتماعى، ورزشى 

■  توجــه ويژه به نخبگان و جوانان شــهر و 
رفع نيازها و مرتفع ساختن مشكالت ايشان در 

حوزه هاى مديريت شهرى  

■  مانع زدايى از مسير سرمايه گذارى
■  حفظ  و افزايش سرانه  فضاى سبز اجتماعى

استفاده حداكثرى از زيرساخت هاى موجود در 
توسعه گردشگرى 

■  اعمال شــفافيت هاى ســاختارى در تمامى 
حوزه هاى مالى مصوبات و نظارت ها

بدون شك تكيه بر جوان گرايى نيازمند صبر و 
حوصله اى است كه ثمره آن جز بهبود اوضاع 
اقتصادى(صنعت،  مختلــف  حوزه هــاى  در 
كشــاورزى و خدمات شــهرى، شهردارى ها 
و...)، سياســى، فرهنگى و اجتماعى ملزومات 
نسل هاى مختلف  فعاليت آنها نيست. معموالً 
حامالن اصلى برنامه هاى توسعه هستند؛ اگر به 
درستى زمينه و بسترهاى الزم براى ايفاى اين 
نقش ميانجى گرانه مهيا شود، مى توان اميدوار 
بــود كه اصول، ارزش ها، باورهــا، آرمان ها و 
همچنين دستآوردهاى ما در حوزه هاى مختلف 
علم، فناورى، اقتصاد و... دســت به دست به 
نســل هاى بعدى منتقل شــده و از شكاف و 
انقطاع نســلى جلوگيرى شــود. همانطور كه 
مقام معظم رهبرى در بيانــه گام دوم انقالب 

تبليغات مجازى غيرقانونى كانديداها ممنوع است
لزوم ثبت صفحات تبليغاتى فضاى مجازى 

در سامانه انتخاب ايران 

اعتماد به جوانان در انتخابات پيش روى حرف نخست را مى زند 

به خوش  به خوش نامى شهر مى انديشد

كد انتخاباتى:وحيد به خوش
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فرمودند، راه طى شده در گام اول انقالب فقط قطعه اى از مسير افتخارآميز 
به ســوى آرمان هاى بلند نظام جمهورى اسالمى است؛ دنباله اين مسير كه 
به گمان زياد به دشــوارِى گذشته ها نيســت، بايد با همت و هوشيارى و 

سرعت عمل و ابتكار جوانان طى شود.
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خبـر خبـر

امام جمعه كبودراهنگ:
كانديدايى را  انتخاب كنيد كه درد ملت 

مانع آرامشش شود

 كســى را به عنوان رئيس جمهور انتخــاب كنيد كه درد محرومان 
و ملت باعث نگرانى و ســلب آرامش او شود و اهل درد باشد و اگر 
مشكل يك روستايى را شنيد شب نتواند سر بر بالين بگذارد و ايمان 

به قدرت اين ملت داشته باشد.
امام جمعه كبودراهنگ خطاب به مردم شهرستان و در همايش حضور 
حداكثرى در انتخابــات 1400 و در جمع مديــران ادارات، اعضاى 
كانديداهاى شوراهاى 3شهر كبودراهنگ، گل تپه و شيرين سو، گفت: 
رئيس جمهورى را انتخاب نكنيد كه از مردم فرارى باشــد و پشــت 
درب هاى بســته مديريت كند، زيرا همه ما مؤظف هســتيم فردى را 
انتخاب كنيم كه از ابرقدرت ها هراس نداشته باشد و با روحيه و توان 

بسيجى و مديريت كشور را به دست بگيرد.
حجت االسالم نقى باقرى گريزى نيز به انتخابات شوراى اسالمى شهر 
و روســتا زد و يادآور شــد: اعضاى شورا نيز بايد با دقت و نكته بينى 
انتخاب شوند و مردم مراقب باشند افرادى شجاع  و با روحيه جهادى 

را به عنوان شوراى روستا و شهر خود انتخاب كنند. 
وى بيان كرد: اگر امروز در گوشــه و كنار شنيده مى شود كه مردم از 
رأى دادن دلسرد هستند علت اين است كه  جوانان و مردم از انقالب 

و نظام ناراحت نيستند و از مسؤالن نااليق دلسرد هستند. 
باقــرى گفت: اين انقــالب متعلق به مردم اســت، زيــرا به بركت 
فداكارى هاى جوانان شجاع و ملت هميشه در صحنه  است كه كشور 

ايران به عنوان امن ترين كشور دنيا معرفى شده است. 
امــام جمعه كبودراهنگ درباره توهين برخى كانديداها به علم طالب 
گفت: كســى كه به ســواد طلبه ايراد مى گيرد يقين داشــته باشيد كه 
مى خواهــد با علم دين مخالفت كند و اگر چنين فردى رئيس جمهور 

كشور باشد به طور يقين مساجد را روى مردم خواهد بست.
وى خطاب به همشــهريان شهرستان كبودراهنگ گفت: مردم مراقب 
باشيد رئيس جمهورى را انتخاب كنيم كه درد جامعه و پا برهنگان را 

درد خود بداند.
فرماندار شهرستان كبودراهنگ نيز گفت: از مردم واليتمدار شهرستان 
كبودراهنگ انتظار مى رود به مانند 40 سال گذشته با حضور حدأكثرى 

پاى صندوق هاى رأى پايه هاى درخت انقالب را استحكام بخشند.
حجت ا... مهدوى تشــويق به حضور حماســى و جهــادى در پاى 
صندوق هاى رأى را وظيفه همه مردم و مسئوالن شهرستان  دانست و 
بيان كرد: همه نهادها و آحاد جامعه وظيفه دارند، در انتخابات شركت 
كنند، زيرا انتخابات ليله القدر ملت ايران اســت چرا كه سرنوشــت و 

امورات يك ملت  در آن تعيين مى شود.
وى گفــت: صندوق هــاى رأى صندوق هــاى عزت ما هســتند  و 
همه نيروهاى ادارى موظف هســتند با رعايــت كامل بى طرفى و در 
چارچوب قانون امكانات مورد نياز را در اختيار كانديداها قرار دهند.

معاون سياسى، امنيتى فرماندار كبودراهنگ نيز با استناد به فرمايشات 
امام راحل كه تأكيد به حضور گسترده مردم در پاى صندوق هاى رأى 
داشــته اند، افزود: امروز همه ما وظيفه داريم با حضورى پرشــور در 

صحنه، صندوق هاى رأى از اقتدار و ايمان پر كنيم. 
ابراهيم دهقانى خواه بيان كرد: امســال شاهد 4 انتخابات هستيم و از 

شهريورماه سال گذشته فعاليت انتخاباتى آغاز شده است.
وى گفــت: 64 نفر براى شــوراهاى 3 شــهر كبودراهنگ،  گل تپه و 
شيرين ســو ثبت نام كرده اند كه 4 نفر از آنها خانم هســتند كه پس از 

تأييد صالحيت 50 نفر به عرصه رقابت وارد شدند.
دهقانى خواه تأكيد كرد: كانديداهاى شــورا بايد در هر شهر يك ستاد 
داشته باشند و كانديداهاى رياست جمهورى مى توانند چندين ستاد در 
يك شهر ايجاد كنند و پوسترها و عكس هاى تبليغاتى نبايد بزرگتر از 

70 درصد باشد و در آثار چاپى نشانى چاپخانه درج شود. 
وى گريزى هم به روند تبليغات كانديداها در سطح شهر زد و گفت: 
خانواده هــاى كانديداها در فضاهاى آزاد كار تبليغاتى انجام دهند، در 
مكان هاى سر بسته تجمع ممنوع است و  شركت كنندگان جلسات بايد 

فاصله اجتماعى و دستورالعمل هاى اجتماعى را رعايت كنند. 
دهقانى خواه اســتفاده از هرگونه پالكارد و پالكت خارج از ســتاد را 
ممنوع دانســت و افزود: از نصب تمثال انبيا و شخصيت ها در داخل 
و بيرون از ســتاد خوددارى شــود و چاپ پالكت 15 در 20 باشــد، 
نوشتن و چاپ و اعالم نظر شخصيت ها در تبليغات، الصاق عكس در 
مراكز دولتى، درج مطلــب دال بر انصراف ديگر كانديداها، برگزارى 

راهپيمايى و كارناوال ها و تجمع در پارك ها ممنوع است.
وى تعداد كل كانديداهاى شــوراهاى شــهر كبودراهنگ را 462 نفر 
اعالم كرد كه 24 نفر خانم از كبودراهنگ، 15 نفر خانم از گل تپه و 9

نفر خانم از شيرين سو است.

ارائه خدمات حمايتى به زوج هاى نابارور 
اسدآبادى

 معاون درمان دانشــكده علوم پزشكى اســدآباد از ارائه خدمات 
حمايتى به زوج هاى نابارور در اين شهرستان خبر داد.

عاطفه سمائى با اشاره به اينكه يكى از محورهاى مهم جمعيت، تالش 
در راستاى درمان زوج هاى نابارور است و متأسفانه برخى زوج هاى 
نابارور به علت هزينه هاى هنگفت از ادامه درمان منصرف مى شــوند، 
اظهار كرد: معاونت درمان دانشكده علوم پزشكى اسدآباد براى مرتفع 
شــدن اين دغدغه درنظر دارد نســبت به شناســايى و اولويت بندى 

زوج هاى نابارور شهرستان براى ارائه خدمات حمايتى اقدام كند.
وى افزود: افراد متقاضى دريافت خدمات مى توانند با به همراه داشتن 
مدارك دال بر نابارورى، در ســاعات ادارى به درمانگاه زنان واقع در 
كلينيك بيمارستان حضرت قائم(عج) شهرستان اسدآباد مراجعه كنند.

ســمائى در ادامه با بيان اينكه فرهنگسازى مهمترين مؤلفه در ترغيب 
جامعــه  زنان به اســتفاده از خدمات مامايى و زايمان طبيعى اســت، 
تصريح كرد: اولويت دانشكده علوم پزشكى شهرستان در سال جديد 
بر افزايش بهره مندى از زايمان بدون درد و زايمان طبيعى در راستاى 

حفظ سالمت مادر و كودك خواهد بود.
وى نظارت بــر برنامه هــاى كنترل جمعيت، ســقط جنين هاى 
جنايــى، بررســى هاى افراطــى در حــوزه غربالگــرى جنين، 
فرهنگســازى در حوزه سالمت بارورى و برگزارى كالس هاى 
كاربــردى زايمــان طبيعــى و بهداشــت جنســى را از ديگر 
اولويت هاى معاونت درمان دانشــكده علوم پزشــكى اسدآباد 

برشمرد.  1400 سال  در 
به گزارش روابط عمومى دانشــكده علوم پزشكى شهرستان اسدآباد، 
سمائى گفت: در سال گذشته تعداد 976 نوزاد در بيمارستان شهرستان 
متولد شده كه از اين تعداد مواليد، 573 نوزاد به صورت زايمان طبيعى 
و 403 نوزاد به صورت سزارين متولد شده كه بخش عمده اى از اين 
سزارين ها اجتناب ناپذير بوده اند. وى همچنين يادآور شد: نرخ رشد 
بارورى كلى شهرستان براساس جمعيت بايد 2.1 درصد باشد اين در 
حاليست كه در حال حاضر اين ميزان نرخ رشد بارورى در شهرستان 
1.6 درصد بوده و براى افزايش ميزان نرخ بارورى نياز به كار خواهد 
بود. سمائى خاطرنشان كرد: در همين راستا كميته دانشگاهى دانشكده 
علوم پزشــكى اســدآباد اقدام به برگزارى جلســه برنامه صيانت از 
جمعيت با هدف اجرايى سازى سياست هاى ابالغى جمعيت از سوى 
مقام معظم رهبرى و اهميــت مقوله جمعيت در اقتدار ملى و جبران 

كاهش نرخ رشد بارورى كرده است.

 نهالستان مالير توان توليد 2 ميليون اصله نهال را دارد
 مالير يكى از شهرستان هاى ويژه و پيشرو استان در اجراى طرح جنگل كارى است و 
اجراى طرح هاى جنگل دست كاشت بازتاب و نمود خوبى در اين شهرستان داشته است.

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان در حاشــيه بازديــد رئيس، معاون و 
كارشناس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان، معاون امور اقتصادى  استاندارى و فرماندار 
شهرستان مالير از نهالستان قدس مالير و پروژه جنگل كارى منطقه حاجى آباد و كلپرآباد 
اين شهرستان با اشاره به اينكه نهالستان قدس مالير تنها نهالستان استان با حدود 20 هكتار 
مساحت است، افزود: 5 هكتار از اين مجموعه در اختيار مركز تحقيقات كشاورزى و منابع 

طبيعى است كه اين نهالستان ساالنه توان توليد 2 ميليون اصله نهال را دارد.

اسفنديار خزايى ادامه داد: سال گذشته يك ميليون و 200 هزار اصله نهال شامل 850 هزار 
اصله نهال صنوبر توليد شد و بين 20 تا 25 گونه نهال جنگلى، فضاى سبز و چندمنظوره 

در اين نهالستان كشت شده است.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى اداره كل منابع طبيعى وآبخيزدارى استان همدان مديركل 
منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان، آيالن، سماق، بلوط، صنوبر، شن، كاتاليا، زالزالك، 
ســرو نقره اى، بادامك، ســنجد و بادام را از انواع گونه هاى گياهى كشــت شده در اين 
نهالســتان عنوان كرد و افزود: در برخى ســال ها نهال بعضى اســتان هاى همجوار نيز از 
نهالستان قدس تأمين و با اجراى طرح هزار هكتارى جنگل كارى در استان، نهال موردنياز 

از نهالستان قدس مالير تأمين شد.
خزايى كمبود اعتبارات را مهمترين مشــكل پيش روى نهالستان قدس دانست و افزود: 

براى توليد رايگان نهال صنوبر با يك شــركت خصوصى قرارداد داريم كه سال گذشته 
800 هزار اصله نهال صنوبر توليد كرد و براى ســاير گونــه ها نياز به اعتبارات دولتى 

داريم.
فرماندار مالير در حاشيه بازديد رئيس، معاون و كارشناس سازمان مديريت و برنامه ريزى 
اســتان، معاون امور اقتصادى  اســتاندارى به همراه مديــركل و معاون فنى منابع طبيعى 
اســتان و رئيس اداره منابع طبيعى مالير از نهالســتان قدس ماليــر و پروژه جنگل كارى 
منطقه حاجى آباد و كلپرآباد اين شهرستان گفت: توسعه 460 هكتار جنگل كارى در مالير 
دســتاور مهم منابع طبيعى شهرستان است. قدرت ا... ولدى در حاشيه اين بازديد با اشاره 
به سند توسعه استان مبنى براحداث هزار هكتارجنگل كارى در همدان، افزود: 460 هكتار 

جنگل كارى در مالير ايجاد شده كه حدود 4 برابر سهميه شهرستان است.

 اسدآباد-كبرى هنرى لطيف پور-خبرنگار 
همدان پيام: انديشه پيشرفت و تحول هميشه 
در جوامع بشرى وجود داشته است، اما پس 
از رنســانس اروپا با توجه بيشتر به مفاهيمى 
از قبيل رشــد، تكامل و پيشرفت، به تدريج 
مفهوم مســتقل توســعه پديد آمد. در ميان 
مباحث گســترده اى كه در چنــد دهه اخير 
در حوزه علوم اجتماعى مطرح شــده، بحث 
توسعه از اهميت قابل مالحظه اى برخوردار 

بوده است.
كمتر صاحبنظــر و پژوهشــگر اجتماعى را 
مى بينيم كه به گونه اى درگير بحث توســعه يا 
مباحث حاشــيه اى آن نشده باشد. دانشمندان 
علوم اجتماعى از توســعه، تعاريف متعددى 
ارائه كرده اند و اين نكته را بايد درنظر داشت 
كه توسعه مفهومى چند بعدى و پيچيده است 
و به بعد اقتصادى خالصه نمى شود. به تعبيرى 
زمانى جامعه اى را توســعه يافته مى توان تلقى 
كرد كه همه ابعاد اقتصادى، سياسى، اجتماعى 
و فرهنگى آن در مسير بهبود و ترقى باشند. در 
اين ميان توسعه اجتماعى در كنار ساير ابعاد از 

اهميت خاص خود برخوردار است.
در توســعه اجتماعى بين چگونگى و شــيوه 
زندگى افراد يك جامعه پيوندى تنگاتنگ  است 
و بيشتر ناظر بر باال بردن سطح زندگى عمومى 
از طريــق ايجاد شــرايط مطلــوب و بهينه در 
زمينه هاى فقرزدايى، تغذيه، بهداشت، مسكن، 
اشــتغال، آموزش  و  چگونگى گــذران اوقات 
فراغت مى باشــد. در واقع توسعه اجتماعى در 
پى ايجاد بهبود در وضعيت اجتماعى افراد يك 
جامعه است كه براى تحقق چنين بهبودى در پى 
تغيير در الگوهاى دست و پاگير و زايد رفتارى، 
شناختن و روى آوردن به يك نگرش، آرمان و 

اعتقاد مطلوب ترى است كه بتواند پاسخگوى 
مشكالت اجتماعى باشد.

در عصر جديــد مباحث مربــوط به جامعه 
مدنى، دموكراسى اجتماعى، عدالت اجتماعى 
و سرمايه اجتماعى موضوعات محورى توسعه 
اجتماعى را تشــكيل مى دهند. اين مفهوم در 
ســال هاى اخير به عنوان يك مســأله جهانى 
به آن نگريســته شده و از ديدگاه هاى مختلف 
مورد بررســى قرار گرفته و نهادهاى بسيارى 

براى تحقق آن تالش كرده اند.
بايد گفت مشــاركت و حضــور مردم جامعه 
بــراى اتخاذ تصميمات سياســى و اجتماعى 
و تشكيل دموكراســى اجتماعى از مولفه هاى 
مهــم حركت به ســمت توســعه اجتماعى 
اســت. جوامعى كه نظام سياسى آنها مبتنى بر 

مشــاركت آزادانه مردم است در مسير توسعه 
اجتماعــى قرار دارند و هر اندازه در اين مورد 
شــاهد حضور آگاهانه مردم باشيم در نهايت 
ترقى، بهبود و نهايتاً توســعه بيشتر آن جامعه 

دست يافتنى تر خواهد بود.
رابطــه اى متقابل بين توســعه و شــركت در 
انتخابات وجود دارد. مشــاركت سياســى و 
انتخابات در شــكل كلــى آن به معناى تعيين 
سرنوشــت يك نظــام سياســى و جامعه در 
ابعاد اقتصادى، فرهنگى، سياســى و اجتماعى 
اســت، بنابراين نفش حضور مردم در صحنه 
انتخابات به معناى آن اســت كه سرنوشــت 
مسأله توسعه و پيشرفت نيز معين خواهد شد. 
در نظام هاى مبتنى بر مردم ساالرى اين حق به 
مردم داده شــده تا بر مبناى رفاه و پيشــرفت 

مورد مطالعــه آنها به تفكــرات و افرادى كه 
مى توانند تأمين كننده خواسته هاى آنها باشند، 
اعتماد كرده و آنها را برگزينند. آنچه مهم است 
اين است كه مردم در انتخاب نمايندگان خود، 
آگاهانه  مشاركت كنند و به كسانى رأى بدهند 
كه صداى آنها و در جهت ســامان بخشــيدن 
به وضعيت كشــور قادر به ايفاى نقشى مؤثر 
هستند. توســعه يافتگى اجتماعى يك جامعه، 
به معناى عدالت بيشــتر، آگاهى روزافزون در 
جامعه و توزيع برابر ثروت ، قدرت و امكانات 
آموزشى صحيح اســت كه همه اين موارد بر 
روى رفتارهاى انتخاباتى و سياسى تأثيرگذار 
هســتند و در نهايت مى توان شاهد انتخاباتى 
صحيــح و حضور افــرادى متخصص و آگاه 

براى تكرار اين چرخه باشيم.

 رئيس ســتاد مردمى حاميان آيت ا... ســيد 
ابراهيم رئيسى در مالير گفت: يكى از مشكالت 
اساسى در كشور، خأل مدير است، بنابراين كسى 
را مى خواهيم كه پســت رياست جمهورى را به 
شــكل حقيقى مديريت كند و آيت ا... رئيسى به 
عنوان مديرى كه قاطع تصميم مى گيرد، مى تواند 

كشور را از وضعيت كنونى خارج كند.
محمود آصفى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
آيت ا... رئيسى يك چهره شناخته شده و داراى 
سابقه فعاليت در زمينه هاى مختلف به ويژه در 
بخش هاى قضايى كشور است، بيان كرد: سوابق 
وى هم در آســتان قدس رضوى و هم در قوه 
قضابيه كامًال روشــن اســت. آيت ا... رئيســى 
يا وعده اى را نمى دهنــد و يا در صورت دادن 
وعده به مردم، بر آن پايبند بوده و بر اجراى آن 

پافشارى مى كند.
رئيس ســتاد مردمى حاميان آيت ا...سيدابراهيم 
رئيسى در شهرستان مالير ادامه داد: برنامه هاى 
آيت ا... رئيسى در تمامى حوزه ها از جمله اقتصاد 
و مســكن كامًال عينى و قابل اجراست. توليد و 
رونق كسب وكارهاى كوچك نيز اولويتى براى 

خروج از وضعيت فعلى است.
وى اولويت هــاى فعلــى، هدفگذارى هــاى 
آينده و رســيدن بــه جهــش را 3 اولويت 
مهم مدنظر آيت ا... رئيســى دانست و افزود: 
بهبود وضعيت اقتصادى، ساماندهى وضعيت 
يارانه هاى نقدى و غيرنقدى و رونق توليد 3
اولويت مهم  وى اســت. تا زمانى كه رونق 
توليد وجود نداشــته باشــد نبايــد به رونق 

داشت. اميدى  اقتصادى 
آصفى به ســفر يك ماه پيش آيت ا... رئيسى به 
استان همدان اشاره و بيان كرد: يكى از مهمترين 
اقدامات آيت ا... رئيســى در اين سفر، سركشى 
گسترده از شهرك هاى صنعتى بود كه راه اندازى 
مجدد كارخانه كيوان از نتايج اين سركشــى ها 
بود. نگاه وى و مشــاورانش در استان همدان، 
احياى واحدهاى صنعتى تعطيل شــده و يا در 
حال تعطيل به علت بدهى ها و معوقات بانكى 
تا به چرخه توليــد بازگردند و روى پاى خود 

بايستند از اقدامات وى بوده است.
وى با بيان اينكه مشكل مسكن در استان همدان 

مانند ديگر نقاط كشور، يك بحران اساسى براى 
مردم است، بيان كرد: مشــكل عمده در حوزه 
مسكن، تأمين زمين و تسهيالت ساخت و تعمير 
اســت و برنامه آيت ا... رئيســى در اين حوزه، 
واگذارى بخشى از زمين هاى دولتى به مردم به 
كمك ارائه برخى تســهيالت است. اين ايده به 
هيچ وجه شــبيه پروژه مسكن مهر نيست يعنى 
زمين هاى واگذار شده در مناطقى قرار مى گيرد 
كه قبًال بهســازى شده و نيازى به ايجاد شهرك 

در آن منطقه نيست.
رئيــس ســتاد مردمى حاميــان آيت ا... ســيد 
ابراهيم رئيسى در شهرســتان مالير، به شهرك 
وليعصر(عج) شهرســتان ماليــر به عنوان يكى 
از مناطــق مدنظــر در اين طرح اشــاره كرد و 
يادآور شــد: برخى واحدهاى مسكونى نيز نياز 
به تعميــرات دارند كه در اين طرح براى تعمير 

آنها تسهيالت دولتى درنظر گرفته شده است.
وى فلسفه تشكيل ستاد مردمى حاميان آيت ا...
رئيسى را آگاهى بخشى مردم، افزايش مشاركت 
اجتماعى و معرفى آيت ا...رئيسى از نظر علمى 
و پژوهشــى ذكر كــرد و افزود: اين ســتاد كه 
بيشتر از فارغ التحصيالن دانشگاهى و فعاالن در 
پژوهشكده ها تشكيل شده است، از حركت هاى 

هيجانى در انتخابات پرهيز مى كند.
آصفى در بخش ديگرى نســبت بــه جا افتادن 
فرهنگ مناظرات تلويزيونى در كشــور در چند 
سال اخير ابراز اميدوارى كرد و گفت: البته مردم 
همچنان شــاهد بى اخالقى هايــى در مناظرات 
هســتند و انتظار ما اين است كه كانديداها فارغ 
از هر حاشــيه اى، برنامه هاى خود را به صورت 
شــفاف ارائه دهند. مردم به راحتى مى توانند با 
بررســى برنامه ها، سابقه و عملكرد هر نامزد را 
تشخيص دهند كه عملكرد كدام نامزد، ضمانت 
انجام وعده هاى اوســت و مى تواند بهبودى در 

وضعيت زندگى مردم داشته باشد.
وى تأكيــد كرد: يكى از مشــكالت اساســى 
در كشــور، خأل مدير اســت، بنابراين كسى را 
مى خواهيم كه پســت رياســت جمهورى را به 
شكل حقيقى مديريت كند و آيت ا... رئيسى به 
عنوان مديرى كه قاطع تصميم مى گيرد، مى تواند 
وضعيت كشور را از وضعيت كنونى خارج كند.

رئيس ستاد مردمى حاميان رئيسى در مالير:
رئيسى مى تواند كشور را از وضعيت 

كنونى خارج كند

تأثير مشاركت در انتخابات 
بر توسعه اجتماعى

همدان پیام در کنار شامست!
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تا انتخاباتتا انتخابات
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شت
ددا

مشكل بهار و كبودراهنگ سياست نيستيا
 1- تبليغات داوطلبان انتخابات ميان دوره اى مجلس در بهار و كبودراهنگ بر اساس 
تقويم انتخابات در حال انجام اســت و داوطلبان با برنامه مشــخصى كه دارند در حال 
تبليغات هستند.تبليغاتى كه بيشتر چند داوطلب درگير آن شده اند و باقى داوطلبان هنوز به 

اين عرصه به صورت جدى وارد نشده اند.
2- برخى داوطلبان انتخابات ميان دوره اى مجلس با ارزيابى شرايط در حال كناره گيرى و 

انصراف از انتخابات هستند.
اين انصراف يا به نفع داوطلبى يا به دليلى سياســى و كمتر به دليل شــخصى اســت و 

پيش بينى مى شود همچنان ادامه داشته باشد.
3- بحث اجماع بين داوطلبان بهارى بر روى يك داوطلب اين شهرســتان براى افزايش 
شانس پيروزى در رقابت با داوطلبان كبودراهنگى و ديگر داوطلبان كه قبًال تحليل آن ارائه 

شده است نيز موضوعى است كه منصرفين انتخابات را افزايش خواهد داد.

 اين اقدام را مى توان مقدمه اى براى گفتمان درون شهرستانى داوطلبان پيش از تفكيك اين 
حوزه انتخابيه و ايجاد دو حوزه انتخابيه نيز ارزيابى كرد.

4- بهار و كبودراهنگ نيازمند دو كرســى جدا در مجلس هستند و اين مهم بايد توسط 
منتخب مردم اين دو شهرستان در مجلس پيگيرى و به نتيجه برسد.

در دوره هايى مشاهده شده كه نماينده اين دو شهرستان در مجلس با تفكيك اين حوزه 
مخالف بوده  و براى رد طرح افزايش يك كرســى به كرسى هاى استان در مجلس تمام 
تالش خود را انجام داده و موفق نيز بوده اســت! كه در اين دوره بايد عكس اين اتفاق 

رخ دهد.
5- سياســيون اســتان به انتخابات بهار و كبودراهنگ نظر داشته و با حساسيت و حتى 

دخالت اين انتخابات را رصد مى كنند.
اين رصد و دخالت به نفع اين شهرستان ها كه مشكل اصلى آن سياست نيست، ارزيابى 

نمى شود و به نظر سياسيون به دنبال منافع خود  اين انتخابات را پيگيرى مى كنند.

6- در اين شــرايط انتظار نيســت كه داوطلبان انتخابات ميان دوره اى مجلس در بهار و 
كبودراهنگ با شــناختى كه از منطقه و حوزه انتخابيه دارند و مى دانند كه مشــكل اين 
دو شهرســتان سياست نيست و هر شهرستان مشكالت خاص خود را از محروميت تا 
مشكالت كشاورزى و... دارند اولويت را به ارائه راهكار و پيگيرى آن براى حل مشكل 
بدهند. در واقع انتخابات را از بازى سياســى به روندى براى حل مشكل مردم حتى در 

فرصت تبليغات سوق دهند.
7- قرار است در اين انتخابات فرد منتخب بر كرسى بهار و كبودراهنگ در مجلس كه در 
اختيار مرحوم عيسى جعفرى بوده، بنشيند و قطعاً مردم اين كرسى را به فردى خواهند 

سپرد كه به لحاظ اخالقى و رفتارى نزديك ترين فرد به مرحوم جعفرى باشد.
پس انتظار مى رود تمامى داوطلبان مانند مرحوم جعفرى مشكالت مردم را بر مشكالت 
جناح ها و سياســيون و ذى نفوذان در تبليغات ترجيح داده و خدمت به مردم را سرلوحه 

كارهاى خود قرار دهند.

حامى مردمى
ستاد انتخاباتى آيت ا... رئيسى

محمد ترابى»
 مسئول قرارگاه مدافعين حرمين شريفين روزگذشته 
در نشســت سياســى انتخاباتى كه در ســتاد انتخابات 
آيت ا... رئيســى با حضور خانواده هاى شهدا و جانبازان 
برگزار شــده بود با تجليل از شــهداى استان همدان و 
اشاره به ســخنرانى به ياد ماندنى شهيد سردار سليمانى 
خطاب بــه ترامپ رئيس جمهور اســبق اياالت متحده 
آمريكا در همدان، گفت: بر كسى پوشيده نيست كه در 
8 سال گذشته به علت عملكرد برخى مشكالت زيادى 
بر زندگى مردم وارد شده است. كارى كه اين افراد آغاز 
كرده اند در تقابل با نظام و ديدگاه شــهدا است و براى 

گفته خود ادله اى دارم. 
مهدى فيض الهى با بيان اينكه در ابتدا دشمن از قدرت و 
نفوذ ما در منطقه و "ميدان" به ســطوح آمده بود، افزود: 
شــاهد هســتيم كه حاج قاســم در محور مقاومت چه 
حماسه اى را آفريده است. با برنامه اى كه آنها (داعش  و 
حاميان آن) داشتند اهدافشان در منطقه محقق مى شد اما 

فكر برخى از چيز ها را نمى كردند. 
وى در ادامــه افزود: هنگامى كه عراق در حال ســقوط 
بود، حاج قاســم به عنوان فرمانده ميدان شروع به كار 
كرد. حاج قاســم با كمــك مرجعيت و مــردم منطقه، 
ريل گزارى انجام داد كه تاكنون ثمرات آن قابل مشاهده 
اســت. مردم اين منطقه آزادى و هويت خود را مديون 
جمهورى اسالمى و حاج قاسم سليمانى هستند. تشكيل 

بدنه حشدالشعبى و بدنه تشكيالت مردمى 
در اين كشورها، ابتكار قاسم سليمانى بود. 
 مسئول قرارگاه مدافعين حرمين شريفين 
با تأكيد بر اينكه ريل گذارى حاج  قاســم 
براى منطقــه ماندگار خواهــد ماند، بيان 
كرد: تأسيس حشدالشــعبى از بدو جنگ 
داعش مردمى بود و اكنون يك ســازمان 
شــبه نظامى همانند سازمان بسيج خودمان 
اســت. مرجعيت عامل اصلى در پيدايش 
چنين حركاتى(تأســيس نيروهاى مردمى 

همچون حشدالشعبى) است.
فيض الهــى بــا بيان اينكــه الكاظمى در 
قاسم  حاج  رســاندن  شهادت  به  جريان 

ســليمانى دخيل بود، گفت: ايشــان رئيس ســازمان 
اطالعــات وقت عراق بود و هر هماهنگى براى چنين 
اقداماتى با ســازمان هاى اطالعاتى كشور ثالث انجام 
مى شــود. حضرت آقا در برابر عذرخواهى الكاظمى 
نســبت به آن جريــان فرمودند كه "ميهمان شــما را 
در منزل شــما شــهيد كردند" و اينگونه عذر وى را 

نپذيرفتند. 
 وى با اشــاره به مصاحبه منتشر شــده از محمدجواد 
ظريف وزير امور خارجه كشورمان كه قرار به انتشار آن 
نبود، بيان كرد: ظريف در رسوايى بزرگش به اقدامات و 

زحمات حاج قاســم در منطقه توهين كرده بود. خيانت 
آنها از همين جا مشخص شــد و آن هم تقابل با ميدان 
بود. اينها همين كار  را هم با برجام كردند و با گروگان 
گرفتن معيشــت و اقتصاد مردم آنها را مجبور كردند كه 
برجام را بپذيرند. ديديم كه برجام هم توفيقى نداشــت 
و ايــن همه گرفتارى و مشــكالت را نيز براى مردم به 

ارمغان آورد. 
مســئول قرارگاه مدافعين حرمين شــريفين با اشاره به 
اظهارات و شايعات شيوع ويروس كروناى انگليسى در 
عراق، بيان كرد: چرا در تركيه و كشور هاى ديگر اسمى 

از كروناى انگليسى وجود نداشته و همه راه  ها باز است 
و تنها در عراق آن هم با نزديك شدن به اربعين حسينى 
بر وجود كروناى انگليســى در عراق تأكيد مى كنند. در 
جريان كروناى انگليســى خطى وجود دارد كه متأسفانه 

از داخل است. 
فيض الهى با اشــاره به اظهارات برخــى از كانديداهاى 
انتخابات رياســت جمهورى در مناظرات مبنى بر اينكه 
چرا رئيســى كه اكنون رئيس قوه قضاييه اســت براى 
مبارزه با فساد مى خواهد به قوه مجريه آيد، گفت: فساد 
مگر از دستگاه هاى اجرايى آغاز نمى شود؟ وزارتخانه ها 
از چه كســى دســتور مى گيرند؟ محل آغاز تبانى ها و 
گرفتارى هــاى اقتصــادى و مالى كالن در كجا شــكل 

مى گيرد؟ همه اينها در دســتگاه اجرايى شكل مى گيرد، 
اگر يك فرد سالم، مؤمن و معتقد آمد ديگر لزومى ندارد 

كه تا اين اندازه دستگاه قضايى درگير شود. 
وى با بيان اينكه ســفره مردم كوچك بود كوچك تر هم 
شــده است، بيان كرد: اينها عزت و شأن مردم را خراب 
كرده اند، اينها مردم را به دولت آينده نيز بدبين كرده اند. 
مسئول قرارگاه مدافعين حرمين شريفين با تأكيد بر اينكه 
نمره مردم ما در صحنه هاى انقالبى مشــخص مى شود، 
گفت: عيار مردم ايران در تشــييع حاج قاسم سليمانى 
مشــخص شد. اون آقايى كه حرف از رفراندوم مى زند، 

نمى داند كه همين اخيراً رفراندوم انجام شد و باالترين 
رأى آرى مجدد را گرفت. حضور مردم در تشييع پيكر 

حاج قاسم آرى دوباره به جمهورى اسالمى بود. 
فيض الهى با تأكيد بر اينكه براى انتخابات شاخصه حاج 
قاســم ســليمانى اســت، افزود: مردم بايد مقايسه كنند 
كه چه كســى از ميان كانديداهاى حاضــر در انتخابات 
رياســت جمهورى بيش از همه عملش، گفتار و رفتارش 
به حاج قاســم نزديك تر است. آقاى رئيسى جرأت دارد 
كه كارهاى بزرگترى را نسبت به قوه قضاييه (در صورت 

پيروزى در انتخابات رياست جمهورى) انجام دهد. 
وى با اشاره به اظهارات مهرعليزاده يكى از كانديداهاى 
انتخابات رياســت جمهورى نســبت به رئيسى مبنى بر 
"ســندرم پســت بيقرار" بيان كرد: اين آقا كه مى گفت 
معلوم نيست آقاى رئيسى بعد از رياست جمهورى قصد 
چه پستى را بكند و حرفش را خورد، منظورش جايگاه 
رهبرى بود. اين افراد عنــاد دارند. اين افراد بازى را از 
دست داده اند و مى دانند كه در سازمان هاى انقالب ديگر 

جايى نخواهند داشت. 
مســئول قرارگاه مدافعين حرمين شــريفين با اشاره به 
وجود برخى از رقابت هــا و اختالفات ميان افراد براى 
حمايت و تشكيل ســتاد هاى حمايتى از رئيسى، گفت: 
برخى از موازى كارى هاى كه اتفاق افتاده مى بايست حل 
بشود، همه ما در يك مسير حركت مى كنيم. همه ما بايد 
پشت هم بايســتيم، بايد يكپارچكى و پيوند الزم ايجاد 
شود. همه ما در مسير حفظ نظام، اجرا به منويات رهبر 
كبير انقالب و آنچه براى مــردم اميد ايجاد مى كند، در 

حال حركت هستيم. 
فيض الهــى بــا اشــاره به اينكه اســتان همــدان يكى 
از اســتان هايى بــود كه در ســال 96 مــردم بيش از 
رئيس جمهورى وقت به رئيســى رأى داده بودند، بيان 
كرد: اينها از آقاى رئيسى چيزى ندارند كه در مناظره ها 
بگويند و گرنه تا حاال از آن براى تخريب استفاده كرده  

بودند. 
وى در ادامه سخنانش نيز بيان كرد كه: رأى سفيد معنى 
ندارد، هر كسى كه در تشييع پيكر حاجى قاسم شركت 
كرده در انتخابات نيز شــركت خواهــد كرد. برخى از 

افــرادى كه حتى به جبهه هــم رفته اند مى گويند كه در 
انتخابات شــركت نمى كنيم؛ بايد در پاسخ به آنها گفت 
كه بــا رأى نداد هيچ چيز بهتر نمى شــود و بلكه بد نيز 
خواهد شــد. اين را بايد گفت كه رئيسى با كسى پيمان 

اخوت نبسته است. 
مســئول قرارگاه مدافعيــن حرمين شــريفين در پايان 
خطاب به خانواد ه هاى شهدا و جانبازان گفت: مردم به 
حرف شــما اعتماد دارند، كه اگر شما درخواستى براى 
انتخاب اصلح داريد، با تحقيق وى را انتخابات كرديد. 

محمود احديان رئيس ستاد آيت ا...  رئيسى در شهرستان 
همدان نيز در ابتداى اين نشســت با بيان اينكه رئيسى 
در 40 ســال گذشــته نقطه تاريكــى در كارنامه خود 
نداشته اســت، بيان كرد: رئيسى بيش از سايرين (ديگر 
كانديداهــاى انتخابات رياســت جمهورى) به نظرات 

رهبرى و شهيد سليمانى نزديك است. 

حجت  االسالم ناصر نقويان معاون فرهنگى ستاد آيت ا... 
رئيســى نيز در اين نشست با تأكيد بر اينكه ما با صرف 
اعتقاد فعاليت مى كنيم، بيان كرد: حضور الزم است، اگر 
بتوانيم حتى يك رأى به آراى جمهورى اسالمى اضافه 

كنيم، موفق عمل كرده ايم. 

مسئول قرارگاه مدافعين حرمين شريفين:

شاخصه كانديداى اصلح سردار سليمانى است
■ مردم را به دولت آينده بدبين كرده اند

■ بايد ديد كه كدام كانديدا به نظر رهبرى و شهيد سليمانى نزديك تر است
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 ســومين و در عيــن حــال واپســين مناظــره 
كانديداهــاى رياســت جمهورى در فاصلــه 6 روز 
مانــده تــا انتخابــات با انــدك تفاوتى نســبت به 

شد. برگزار  قبلى  مناظره هاى 
در بخش نخســت اين مناظره كــه  موضوع  محورى آن 
دغدغه هاى مردم بود، مجرى برنامه 7 دغدغه را به عنوان 
مسائل اصلى جامعه مطرح كرد تا هريك از نامزدها نظر 
خود و برنامه دولت احتمالى خويش در اين خصوص را 

تشريح كنند.
نكته جالب توجه اينكه بيشتر كانديداها با تأكيد بر اينكه 
دغدغه هاى جامعه فراتر و بيشتر از اين 7 مورد است، به 

نوعى محدوده سؤال مطرح شده را به چالش كشيدند.
اختصاص زمان نسبتاً مناسب به نامزدها در مناظره سوم 
از جملــه تفاوت  هاى اين مناظره بــا 2 دور قبلى بود و 
باعث شد تا هريك از كانديداها بهتر بتوانند مطالب خود 
را بيان و جمع بندى كنند، هر چند موضوعات كامل نبود 
و آن تصويــر جامع كه به نوعى هدفگذارى كرده بودند، 

چندان محقق نشد.
 كانديداها در مناظره پايانى سعى كردند از وقت خود به 

نحوى استفاده كنند كه چيزى از قلم نيفتاده باشد.
اين مناظره نســبت به مناظره هاى قبلــى رقابتى تر و تا 
حدودى مهيج بود و گرچه در تشريح برنامه ها همچنان 
مشكل وجود داشــت، اما نامزدها در به چالش كشيدن 
ديدگاه ها و برنامه هاى يكديگر نسبتاً خوب عمل كردند.

البته اين روند با افراط و تندروى هايى نيز از سوى برخى 
كانديداها همراه بود.

نشــان دادن نمودارها و گراف ها كه مسبوق به سابقه هم 
بود، در مناظره ســوم به يكباره پديدار شــد و بعضى از 
كانديداها با اســتفاده از چنين روشى سعى كردند توجه 

بينندگان را به خود جلب كنند. 

بخش دوم مناظره اما به لحاظ ساختارى  تقريباً مثل دور 
اول و دوم  پيش رفت. مجرى سؤالى پرسيد و كانديداها 
پاســخ دادند و البته جواب هاى يكديگر را نقد كردند و 
بعد هم دفاعيه و جمع بندى نامزدها كه باعث شد شور و 

هيجان بخش نخست ديده نشود.
در مناظره پايانى محســن رضايى با تأكيد بر به كارگيرى 
شايســتگان، آغاز  حركتى شــبيه انقالب و دوران دفاع 
مقدس را ضرورى خواند و با پيش كشيدن بحث اقتصاد 
زندگى، بار ديگــر وعده يارانه 450 هزار تومانى را  اين 
بار با تأكيد بر اينكه مشكلى در تأمين منابع نداريم، تكرار 

كرد.
سيد ابراهيم رئيسى ديگر كانديداى اين دوره از انتخابات 
رياست جمهورى سعى كرد برنامه محور صحبت كند. وى 
با تأكيد بر ارتباط با مردم، برنامه اقتصادى با محوريت 3 
موضوع اصالح دولت، حمايت از خانواده و جهش توليد 
و كســب وكار را عنوان كرد و مواردى چون برخورد با 

فساد و ضرورت شفافيت را مورد تأكيد قرار داد.
رئيســى تالش كرد وقت خود را بيشــتر به بيان مطالب 
موردنظر بدون توجه به نقدهاى رقبا بپردازد اما اين نقدها 
گاه به گونه اى بود كه كانديداى اصولگرايان نتوانست از 
كنار آنها عبور كند و بخشــى از زمان خود را به پاسخ به 

آنها اختصاص داد.  
وى به دولت مســتقر تاخت و در مورد برجام  گفت كه 

برجام خوب اجرا نشده است. 
اجتماع حاميان رئيسى در اهواز از جمله مباحث انتقادى 
بــود كه وى با تأكيد بر اينكه اجتماع مذكور  براســاس 
مجوزهاى ستاد مقابله با كرونا بوده است، دولت را متهم 

به نقض پروتكل هاى بهداشتى كرد.
عليرضا زاكانى همانطور كه پيش بينى مى شد مطالب خود 
را با حملــه به  دولت و انتقادهاى تنــد از همتى  آغاز 

كرد. او گرانى و تورم را ام المصايب كشور و رقابت ها را   
رقابت بين غارتگران و غارت شدگان  خواند.

وى ركود اقتصادى را  به رويكرد دولت فعلى گره زد و 
اين دولت را مصداق بارز ندانســتن، نخواستن نتوانستن 

دانست.
اين نامزد رياســت جمهورى ســعى  كرد با نشان دادن 
تصاويرى از  اســناد و مدارك ادعايــى جلوى دوربين، 

توجه بينندگان را به خود جلب كند.
سعيد جليلى نيز گرانى و ركود اقتصادى  را مشكل بزرگ 
خواند و با اشــاره به 7 دغدغه مطرح شده توسط مجرى 
تأكيد كرد كه مسأله اصلى و دغدغه اين است كه چرا اين 

مسائل حل نشده است.
وى به شــكل عجيبى برجام را به چالش كشيد و دولت 
را متهــم به فهم اندك از مناســبات جهانى و ناتوانى در 

مذاكرات بين المللى كرد.

عبدالناصر همتى اما اين بار نيز با تأكيد بر رشد اقتصادى 
به عنوان راهكار اصلى نجات كشــور، ديدگاه هاى ديگر 
كانديداهــا را روبنايى خواند و تأكيــد كرد كه براى هر 
يك از 7 دغدغه مطرح شــده و ديگر موضوعات مرتبط 

برنامه دارد.
وى با اشــاره به تحريم به عنوان عاملى بسيار تأثيرگذار 
در مشكالت اقتصادى ادعا كرد كه كاسبان تحريم مانع از 

برخوردارى جامعه از منافع  برجام شده اند.
همتى در اين مناظره عالوه بر رئيسى از جليلى نيز انتقاد 

كرد و مذاكرات هسته اى او را به چالش كشيد.
اين كانديداى انتخابات رياست جمهورى سيزدهم به طور 
ويژه به بحث بورس پرداخت و با انتقاد از عملكرد وزير 
اقتصاد در اين زمينه از دخالت هاى عوامل بيرونى در بازار 

سرمايه سخن گفت.
همتى بــاز هم از 11 ابربدهكار بانكــى گفت و با ارائه 
اين ليســت به رئيسى از وى خواســت كه در صورت 

صالحديد اسامى را اعالم كند.
مهرعليزاده نيز دغد غه ها را محدود به موارد مطرح شده 
در مناظره ندانســت و با تأكيد بــر دولت اقتصادمحور، 
تالش كرد با عنوان كردن موارد ديگرى غير از 7 دغدغه 

نشان دهد كه نگاه جامع ترى به مسائل دارد.
وى از بين رفتن اعتماد به مديران را از جمله مشــكالت 
اساســى جامعه خواند و با انتقاد شــديد  از صداوسيما  
گفت كه به خاطر سياست هاى غلط رسانه ملى، مرجعيت 

رسانه اى به خارج از كشور منتقل شده است.
اين نامزد رياســت جمهورى ريشــه مشــكالت را  در 
سياست زندگى دانست و با تحسين همتى در بيان مسائل 

بر اصل شفافيت تأكيد كرد.
مهرعليزاده باز هــم از دوران اصالحات گفت و تالش 
كرد در مناظره پايانى با خطاب قرار دادن كسانى كه قصد 
شــركت در انتخابات را ندارند، آنها را به حضور در پاى 

صندوق هاى رأى تشويق و ترغيب كند.

انتخابــات  كانديــداى  ديگــر  هاشــمى  قاضــى زاده 
رياســت جمهورى سيزدهم كه با شعار دولت سالم  پاى 
در ميدان رقابت ها گذاشــته است، در مناظره سوم سعى 
كرد هم برنامه هايش را تشــريح كند و هم جواب نقدها 

را بدهد.
وى راه حل مســائل و مشــكالت موجود را تغيير نسل 
سياســتمداران دانســت و با انتقاد از دولت و به چالش 
كشــيدن سياســت خارجى آن، تأكيد كرد كه بايد مدل 

دولت تغيير پيدا كند.
در مجموع مناظره سوم تفاوت ها و تمايزهايى نسبت به 
دور اول و دوم داشــت و تا حدودى توانست تأثيرگذار 
باشــد. البته بازخوردها و بازتاب هاى مناظره را بايد در 
روزهاى آتى ديد اما تحقق شــاه  كليــد انتخابات يعنى 
مشــاركت حدأكثرى مهمترين و اصلى تريــن ميزان و 
شاقول براى سنجش سطح تأثيرگذارى مناظره ها خواهد 

بود .

مناظره اى متفاوت و متمايز  با 7 دغدغه 
■ جليلى: برجام سند طلبكارى ملت ايران 

است نه سند بدهكارى
■ رضايــى: حــق مــردم را از گــردن كلفتــان 

مى گيريم
■ رئيســى: برجــام را يــك دولــت مقتــدر 

مى تواند اجرا كند
■ زاكانى: مردم عليه غارت گران قيام كنند

■ قاضى زاده هاشــمى: اختيار عزل و نصب 
مديران را به مردم خواهيم داد

■ مهرعليــزاده: صداوســيما حتى نماينده 
اقليت مردم هم نيست

■ همتى:  مردم را صغير فرض نكنيد اين جا 
كره شمالى نيست
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خبـر

ابتكار در واكنش به ارائه اطالعات غلط 
در مناظره هاى انتخاباتى

مشاوران نامزدها يا مغرضند يا بى اطالع

 معاون رئيس جمهورى در امــور زنان و خانواده در واكنش به ارائه 
اطالعات نادرست برخى نامزدهاى انتخاباتى نسبت به عملكرد دولت 
دوازدهم در دومين مناظره، از مشاوران و ارائه دهندگان اين اطالعات به 
نامزدها به شدت انتقاد كرد و به ارائه بخشى از اقدامات دولت در 4 سال 

گذشته در حوزه زنان پرداخت.   
به گزارش ايرنا، معصومه ابتكار در چند رشته توئيت در تشريح عملكرد 
دولت دوازدهم در حوزه زنان نوشت: آموزش 13 هزار دختر روستايى و 
عشايرى با همكارى نهضت سوادآموزى، تدوين و اجراى بسته عملياتى 
بازگردانــدن دختران بازمانده از تحصيل در 5 اســتان و تأمين نيازهاى 
درســى حدود 10 هزار نفر از اين دختــران كه در خانواده هاى محروم 
هســتند و آموزش مهارت هاى ارتباطى و گفت وگــو براى 750هزار 

دانش آموز از جمله عملكرد دولت دوازدهم بود.
وى در توييتى ديگر افزود: آموزش 17 هزار زن تســهيل گر روســتايى 
با همكارى وزارت جهاد كشــاورزى و آموزش50 هزار زن روستايى 
براى توليد محصول استاندار، آموزش 7 هزار زن روستايى براى توليد 
گياهان دارويى، حمايت و توان افزايى براى ايجاد و توســعه بيش از 4
هزار صندوق اعتبارات خرد روســتايى در كشور، بخشى ديگر از اين 

عملكرد است.
معاون رئيس جمهورى در توئيتى ديگر يادآور شــد: اجراى برنامه ملى 
ســنجش ساختار قامتى وآموزش حركتى دختران روستايى و عشايرى 
در كشــور با همكارى وزارت ورزش وجوانان، شناسايى 19 ناهنجارى 
اســكلتى، عضالنى ناشى از فقر حركتى يا عادت هاى نادرست در ميان 
زنان روستايى و آموزش و توانمندسازى 2هزار مربى آمادگى جسمانى و 

پيالتس براى اصالح اين ناهنجارى ها در اين دولت اجرايى شد.
به نوشته ابتكار، اجراى طرح ارتقاى تاب آورى اجتماعى براى آموزش 
خانواده هاى در معرض آســيب در  هزار و130 نقطه كشــور به مدت 
حداقل 60 ساعت و آموزش مربى و تسهيلگر براى هر استان، حمايت 
از اورژانس اجتماعى 123 از طريق توان افزايى كارشناســان و تقويت 
خانه هاى امن براى مقابله با خشونت در خانواده ها از ديگر عملكردها 

بود.
وى ادامه داد: 8 نشســت منطقه اى براى توان افزايى هزارو200 سازمان 
مردم نهاد زنان و خانواده و دوره مجازى مهارت افزايى براى هزار تشكل 
در شــرايط كرونا و اجراى 160 پروژه مشترك با سمن ها در زمينه هاى 
خانواده، آسيب ها و توان افزايى اقتصادى جوامع محلى برگزار شده است.

معاون رئيــس جمهورى بيان كــرد: همكارى بــا وزارت كار و جهاد 
دانشــگاهى براى توان افزايى اقتصادى 7 هزار و200 زنان سرپرســت 
خانوار در ايجاد مشــاغل نوين خانگــى همچنين همكارى  با وزارت 
كشــور در ايجاد كســب وكار پايدار براى  6 هزار و500 زن سرپرست 

خانوار در حاشيه شهرها صورت گرفت.
ابتكار در توييتى ديگر به آموزش و توان افزايى زنان براى بهره مندى از 
بازارهاى مجازى و استفاده از ظرفيت شركت ملى پست و برگزارى 5

اســتارت اپ با همكارى معاونت علمى و فناورى براى توانمندى زنان 
كارآفرين اشاره كرد و در ديگر توييتى نوشت: برگزارى دوره كار مهارت 
نوآورى «كمند» براى صدها دختر دانشــجو در ترم آخر كارشناسى در 
15 اســتان كشــور براى آموزش مهارت هاى كســب وكار و برگزارى 
نمايشــگاه هاى واقعى و مجازى بــراى عرضه و معرفى توليدات مد و 
لباس و صنايع دســتى و هنرى دختران دانشجو و تشكيل بازار دائمى 

مجازى محصوالت در اين دوره انجام شده است.
به گزارش ايرنا، وى همچنين در توئيتى به دومين مناظره 7 نامزد 
سيزدهمين دوره انتخابات رياســت جمهورى با محوريت مسائل 
فرهنگى، اجتماعى و سياســى واكنش نشــان داد و نوشت: امروز 
آمار نادرســتى در مورد برنامه هاى دولت بــراى زنان و هزينه ها 

شد. مطرح 
وى در ايــن توئيــت نوشــت:  مشــخص شــد برخــى داوطلبان 
رياســت جمهورى عالوه بر پوشش دادن، نقش تخريب دولت را هم 
به عهده گرفته اند و متأسفانه آمار غلط و اطالعات نادرست به مردم 

منتقل مى كنند.
معاون رئيس جمهورى افزود: امروز آمار نادرســتى در مورد برنامه هاى 
دولت براى زنان و هزينه هاى آن مطرح شــد. مــا در تمام برنامه ها و 

هزينه ها به طور شفاف اطالع رسانى كرده ايم.
وى گفت: مشــخص است مشــاوران و گردآورندگان اطالعات براى 
آنها يا بى اطالعند يا مغرض و غيرقابل اعتماد. اين همه اطالعات غلط، 
توانايى اين كانديداها را در تشخيص حقيقت و دروغ زير سؤال مى برد 

و اين براى اداره كشور خطرناك است.
ابتكار افزود: گزارش بخشى هايى از فعاليت ها و دستاوردها را با آمار و 

هزينه ارائه خواهم داد.
نخســتين دور مناظره تلويزيونى نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى 
روز شــنبه 15 خردادماه و دومين مناظره نيز روز سه شنبه 18 خردادماه 

برگزار شد.
انتخابات ســيزدهمين دوره رياســت جمهورى همزمــان با انتخابات 
ميان دوره اى مجلس شــوراى اسالمى در 6 حوزه، ميان دوره اى مجلس 
خبرگان رهبرى در 3 حوزه انتخاباتى و انتخابات شوراهاى اسالمى شهر 
و روستا در هزار و 372 شهر و 40 هزار و 620 روستا و تيره عشايرى 

28 خردادماه 1400 برگزار مى شود.

دولت آينده ميدان دار ايجاد فرهنگ «هويت زن ايرانى» 
باشد

 يك فعال حقوق زنان با تأكيد بر اهميت پرداختن به حوزه زنان در ميان انبوه مســائل 
پيش روى دولت سيزدهم، گفت: امنيت انسانى مهمترين مطالبه امروز زنان كشور از دولت 
ســيزدهم اســت. امنيت، به همراه خود كرامت ذاتى بشرى را به همراه دارد و نهايتا منجر 
به منع تبعيض، عدالت اجتماعى و عدالت جنســيتى به عنوان يكى از شــاخه هاى عدالت 
اجتماعى مى شود. در نهايت نيز كشور را به همان آرمان هاى انقالب اسالمى مى رساند كه 

شرايط فعلى جامعه با آن فاصله دارد.
ليال ناصرى در گفت وگو با ايسنا، درباره مطالبات جامعه زنان از دولت سيزدهم، بيان كرد: 

انتظار مى رود دولت سيزدهم در جهت تحقق عدالت اجتماعى، نسبت به عدالت جنسيتى، 
انتصاب زنان در پست هاى مديريتى، تعميق باورها و ارزش هاى دينى، توان افزايى دختران، 
تحكيم بنيان خانواده و توسعه كمى و كيفى فعاليت هاى سازمان هاى مردم نهاد اهتمام ورزد، 
زيرا توجه به اين مســائل تغييرات و جهش هاى عظيمى را در حل چالش هاى موجود در 

سطوح مختلف جامعه به همراه خواهد داشت.
وى بيــان كرد: در ميان انبوه مســائل و موضوعاتى كه پيــش روى دولت آينده قرار 
دارد، اگر به شــكل راهبردى و همراه با ظرافت و دقت به حوزه زنان و خانواده نگاه 
شــود، مى تواند سهم موثرى در حل مشكالت كشور داشــته باشد. دولت آينده بايد 
همت و جديت بيشــترى براى پيگيرى و ســامان دادن مســائلى همچون «بيمه زنان 
سرپرســت خانوار و زنان خانه دار»، «اجراى كامل قانــون مرخصى 9 ماهه زايمان»، 

«حمايت از مشــاغل خانگى و توانمندسازى بانوان» و «اجراى كامل قانون سامان دهى 
مد و لباس» داشته باشد.

ناصرى همچنين اين را هم گفت كه در كنار موارد ياد شده، بايد به اين نكته هم اشاره كرد 
كه دولت آينده بايد ميدان دار شكل گيرى «يك گفتمان و فرهنگ جديد در جامعه» باشد تا 
بر اســاس آن، منزلت و هويت واقعى زن ايرانى بيش از آنچه تاكنون احيا شده، زنده و به 

نيازهاى واقعى اش توجه و تأمين شود.
سخنران كرسى حقوق بشر يونسكو در دانشگاه شهيد بهشتى با بيان اينكه در مقدمه قانون 
اساسى مطرح شده است كه به دليل ستم بيشترى كه زنان در دوران طاغوت متحمل شدند، 
احقاق حقوق آنها مضاعف خواهد بود، بيان كرد: زنان نيمى از شهروندان جامعه اند اما اين 

ديدگاه وجود دارد كه در بسيارى عرصه ها هنوز به منزلت خود دست نيافته اند.
بانوانبانوان

@ hamedanpayam.com 

مريم مقدم »
 بانوان پس از پيروزى انقالب اسالمى با حضور 
فعال در تمام عرصه ها بــه ويژه انتخابات ارزش و 

جايگاه واقعى خود را به دست مى آوردند.
بانــوان ايرانى در طــول دوران پيــروزى انقالب 
اسالمى، 8 ســال دفاع مقدس، دوران سازندگى و 
تحمل تحريم هاى ظالمانه نشــان دادند كه ظرفيت 
الزم براى حضور در فعاليت هاى مختلف را دارند و 
در تمام عرصه هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى هم 
پاى مردان براى پيشــرفت همه جانبه نظام و كشور 

تالش كردند.
ارائــه ليســت هاى انتخاباتى توســط جريان هاى 
سياســى، احــزاب و تشــكل ها از پديده هاى مهم 

انتخابات مجلس و شــوراها به حساب مى آيد 
كه براساس مالك ها و معيارهاى تعريف 

شــده در جامعــه تهيه و بــه افكار 
عمومى عرضه مى شود تا مردم در 
انتخاب خــود آن را مورد توجه 

قرار دهند.
سياســى  نظام هاى  در  مهم  اين 
دموكراتيــك كه احــزاب نقش 
كليــدى در انتخابــات دارند و 

رفتار انتخاباتى مــردم با توجه به 
برنامه هاى احزاب شــكل مى گيرد و 

ليستى رأى دادن امرى مرسوم و معمول 
است، بسيار حايز اهميت است.

ارائه ليست هاى انتخاباتى در جامعه ما نيز به عنوان 
يكى از برنامه هاى جريان هاى سياسى در دوره هاى 
مختلــف صــورت گرفته اســت اما اينكــه رفتار 
انتخاباتى مردم چقدر بر مبناى اين ليســت ها بوده 
است، بحث جداگانه اى است كه در جاى خود بايد 

مورد واكاوى و مداقه قرار گيرد.
نكتــه قابل تأمل اما شــكل بندى ها و گزينش افراد 
در فرايند تهيه ليســت هاى انتخاباتى است كه بعضًا 
ميزان توجه به معيارهاى قابل فهم و پذيرفته شــده 

براى جامعه در اين ليست ها چندان روشن نيست.
 نقــش مهم مديريت شــهرى و انتقال 

مطالبات بانوان 
مديركل امور بانوان اســتاندارى همدان با انتقاد به 
ناديده گرفته شدن زنان در ليست احزاب در انتخابات 

ى  و پيــش ر
ى  ها شــهر
همدان   استان 
زنان  گفــت: 
پيــروزى  در 
اســالمى  انقالب 
داشــتند  مهمى  نقش 
و همپاى مردان در راستاى 
توســعه و پيشرفت جامعه گام برداشتند 
و بى ترديد در هر انتخاباتى اگر زنان تصميم بگيرند 

و وارد صحنه شوند، منتخب آنها پيروز مى شود.
ربيعه عليمحمــدى گفت : بانوان بايــد با افزايش 
انسجام بين خودشان، نمايندگان خود را براى ورود 
در عرصه انتخابات به افــكار عمومى معرفى كنند.

حضور بانوان در مديريت شهرى و انتقال مطالبات 
بانوان نقش مهمــى دارد و بايد در اين عرصه فعال 

باشند.
وى بيان كرد: در اين روزها كه انتخابات شوراهاى 
اسالمى شهر و روســتا در كنار رياست جمهورى با 
قوت دنبال مى شود، در ليست هاى انتخاباتى چندان 
توجهى به زنان نشــده و در تعدادى از ليست هاى 
ائتالفى كه اتفاقًا به يكى از جريان هاى سياسى مهم 

تعلق دارد هيچ توجهى 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 اســامى وجود دارد و اين جاى تأســف و 

تأمل دارد. 
عليمحمدى افزود: بدون شــك، بانوان در توســعه 
و تثبيت ســرمايه هاى اجتماعى در جامعه ايرانى و 
اســالمى نقشــى اثرگذار و غير قابل انكار دارند و 
قطعًا زنان فعال و انديشمند ايران اسالمى با انتخابى 
درست و هدايت خانواده به سمت اين جريان، نقش 
خود را در افزايش مشاركت حدأكثرى در انتخابات 

به خوبى ايفا خواهند كرد.
وى گفــت: حضــور بانــوان در انتخابــات پيــش رو 
تعييــن  در  آنهــا  مؤثــر  نقــش  نشــان دهنده 
ميــزان  و  كشــور  و   شــهر  آينــده  سرنوشــت 
مراكــز  در  حضــور  بــراى  آنهــا  عالقه منــدى 
اســت. كشــور  تصميم ســازى  و  تصميم گيــرى 
بانــوان، عالوه بر حضور مؤثــر در انتخابات، نقش 
بسزايى در مشاركت حداكثرى اعضاى خانواده براى 
حضور در پاى صندوق هــاى رأى دارند و با القاى 
افكار و انديشــه هاى خود مى تواننــد عزم اعضاى 
خانواده را براى حضور پررنگ تر در روز انتخابات 

جزم كنند. 
مديركل امــور بانوان اســتاندارى همــدان افزود: 
رســالت زن انقالبى در بنيان خانواده بسيار سنگين 
و مهم اســت و  زنان مى تواننــد با حضور خود در 
انتخابات زمينه و بســتر حضور پرشــور خانواده را 
نيــز فراهم كنند اما عجيب اســت اين اهميت چرا 
در حمايــت از كانديداى بانو در همدان تا اين حد 

كمرنگ است.
عليمحمدى بيان كرد: بانــوان، همانگونه كه محور 
هدايت خانواده به ســمت انتخاب اصلح هستند و 
نقش مهمى در برگزارى انتخاباتى پرشور در كشور 
دارند مى توانند به عنوان عضو شــوراى اســالمى 

شهرها نيز نقش خطيرى داشته باشند. 
وى گفت: زنان با توجه به اينكه 50 درصد جامعه را 
تشكيل مى دهند مى بايد به سرنوشت خود و كشور 
حســاس بوده و با مشاركت حداكثرى در انتخابات 
زمينه شكســت دشــمنان و پيروزى ملت ايران را 

فراهم سازند.
مشكالت و مســائل زنان در جامعه بايد ديده شود 
تا زمينه و بســتر حضور و مشــاركت فعال آنها در 
عرصه هاى سياســى و انتخاباتى فراهم شود و  يك 
مــادر خانواده با آگاهى از حقوق اجتماعى مى تواند 

معيارهاى انتخاب درســت و توجه به تجربيات و 
توانمندى هاى افراد را در بين اعضاى خانواده خود 
تشريح كند و سپس اجازه دهد افراد براساس ساليق 

و نگاه هاى متفاوت خود انتخاب كنند.
گفتنى اســت، زنان با توجه به اينكه مدير خانواده 
هســتند نقش بســيار مهمى در انتخابات دارند و با 
ايجــاد فضاى تفكر و تعقــل در خانواده و بحث و 
گفت وگو بــا بقيه افراد مى توانند در شناســاندن و 
معرفى كانديداها موثر واقع شــوند. امروزه حضور 
حداكثرى بانوان در بطن جامعه نيز كامًال محسوس 
و قابل مشاهده است كه قطعًا نقش مؤثرى در ارتقاى 

جايگاه تأثيرگذارى آنها در جامعه ايفا مى كند.
طيف گســترده نمايندگان زن در مجلس شــوراى 
اســالمى و نيز حضور گســترده بانوان در داوطلبى 
انتخابات شــوراهاى اسالمى شــهر و روستا نشان 
مى دهد امروزه مردم براى اين قشــر جايگاه زيادى 
قائل بوده و حاضر هستند نظرات و ديدگاه هاى آنها 

را به عنوان نظر برتر بپذيرند.
بــا بررســى بيانــات مقــام معظم رهبــرى در 
قبيل  از  شــاخصه هايى  مى توان  مختلف  سال هاى 
امانت دارى، پاكدامنى،  دورى از فساد، كارآمدى 
در مديريــت اجرايى كشــور، دانســتن نيازهاى 
جامعه و مردم، هوشــمندى و بــا برنامه بودن را 
به عنوان ويژگى هاى يك نماينده اصلح شناسايى 
كرد كه بايد توســط زنان و مادران براى اعضاى 

شوند.   تشريح  خانواده 
تخصــص،  تعهــد،  چــون  شــاخص هايى 
ــه ارزش هــا و آرمان هــاى  امانــت دارى، پايبنــدى ب
ــده و  ــرح ش ــدات مط ــه تعه ــدى ب ــالب، پايبن انق
ــاب  ــم در انتخ ــاخص هاى مه ــدارى از ش اخالق م
ــه  ــان مى تواننــد ب كانديــداى اصلــح اســت كــه زن
عنــوان محــور خانــواده بــه تبييــن ايــن معيارهــا در 

ــد. ــواده بپردازن دل خان
بانوان نقــش موثرى در تمام عرصه هاى سياســى، 
اجتماعــى، اقتصادى و فرهنگى ايفا مى كنند و نقش 
اساسى را در برگزارى انتخابات 28خردادماه برعهده 
دارند. مشــاركت زنان در همه فعاليت هاى سياسى 
يك ضرورت اســت و اين مشــاركت به معناى آن 
اســت كه زنان در تمامى عرصه ها نقش تعيين كننده 

و اثرگذارى دارند.

 موضوع انتصاب وزير زن در دولت همواره در 
شــعارهاى نامزدهاى انتخابات ادوار گذشته وجود 
داشــته اما اين بار نامزدها بر ســر تعداد وزراى زن 

وعده و وعيد مى دهند.
وعده اســتفاده از ظرفيت زنــان در بدنه دولت و 
انتصاب آنها به عنوان وزير، در چند دور انتخابات 
رياست جمهورى گذشــته و توسط برخى نامزدها 

مطرح شده است.
اين اتفاق پس از انقالب اســالمى صرفًا در دوره 
دولت دهــم به وقوع پيوســت، زمانى كه محمود 
احمدى نژاد، مرضيه وحيد دســتجردى را على رغم 
برخى مخالفت هــا براى تصدى كرســى وزارت 
بهداشــت بــه بهارســتان معرفى كرد كــه البته با 
كش وقوس هــاى اختصــاص ارز ترجيحى دارو و 
انتصاب برخى افــراد خالف باب ميل احمدى نژاد 
در وزارت بهداشــت به يك دوره كامل نرســيد و 
سكان وزارت بهداشت در سال پايانى دولت دهم 

در دستان طريقت منفرد قرار گرفت.
 طبل هميشه توخالى روحانى براى زنان

پس از شكســتن تابو انتصاب وزير زن در دولت 
دهم، اين وعده توســط حسن روحانى در جريان 
انتخابــات يازدهم و دوازدهم بارها مطرح شــد و 
يكى از وعده هاى قطعى وى در آن دوران، انتصاب 
وزيــر زن بود. وعده اى كه هيچ گاه عملى نشــد و 
شــريكان اصالح طلب دولت روحانى نيز بارها به 
بى توجهى وى نســبت به اجراى اين وعده انتقاد 

كردند.
حتى شهيندخت موالوردى معاون سابق امور زنان 

و خانواده روحانى نيز سال 96 گفته بود: در 
دولت بعدى (دولت دوازدهم) شرايط 

بــراى اســتفاده از وزراى زن به 
طور كامل فراهم است.

با اين وجود به نظر مى رسد 
كه دولت بعــدى يا همان 
دولــت روحانــى شــعار 
انتصاب وزيــر زن را تنها 
را هدف كسب رأى بانوان 

جامعه ســر داد اما با وجود 
خود نســبت به  مديران  اذعان 

امكان انتخاب وزيــر زن، هيچ گاه 

اراده اى بــراى محقــق كردن اين وعده نداشــت. 
روحانى نه تنهــا تاكنون به زنان اجــازه ورود به 
منصــب وزارت نداده اســت، بلكــه حتى وعده 
انتخاب 30 درصدى مديران زن را نيز اجرا نكرده 

است.
به گزارش مهــر، گويا افراد حاضر در اين مناظره، 
بر روى كســب رأى از طريق اين وعده حســاب 
زيــادى باز كرده انــد، زيرا تقريبًا بــر روى تعداد 
انتخــاب وزراى زن رقابت صــورت گرفت و هر 
يك از اعضــا براى عقب نماندن از ديگرى، وعده 
حضور تعداد بيشترى از زنان در دولت خود را داد!
عصر روز گذشــته در دومين مناظره ســيزدهمين 
انتخابات رياســت جمهورى نيز خالى از اين شعار 
تكرارى و هيجانى نبــود و چندين نفر از نامزدها 
وعده انتخاب وزيــر زن را دادند. هرچند كه گويا 
افراد حاضر در اين مناظره، بر روى كسب رأى از 
طريق اين وعده حســاب زيادى باز كرده اند زيرا، 
تقريبــًا بر روى تعداد انتخــاب وزراى زن رقابت 
صــورت گرفــت و هر يك از اعضــا براى عقب 
نماندن از ديگرى، وعده حضور تعداد بيشــترى از 

زنان در دولت خود را داد!
به طورى كه در ابتدا نامزد ســيزدهمين انتخابات 
اين بــاره  در  رياســت جمهورى 
جمعيــت  گفــت: 
كشور،  از  قابل توجهى 
زنــان  و  جوانــان 
هستند كه به دليل 
فشــارها  برخى 
از  نتوانســتند 
اجتماعى  حقوق 
خود دفــاع كنند. 
در  را  بانــوان  بايد 
فضاهاى كارشناســى 
و مديريتى به كار گرفت؛ 

تصميم گرفتم در هر اســتان يك نفــر از معاونان 
استاندار، از زنان باشم.

محســن مهرعليزاده افزود: 3 وزير خود را از ميان 
زنان انتخاب خواهم كرد. اگر مجلس همكارى كرد 
كه خوب اســت وگرنه به عنوان معاون از زنان در 

كابينه استفاده مى كنم   تا تبعيض از بين برود.
 مهر عليزاده: 3 وزير زن انتخاب مى كنم؛ 

همتى: من بيشتر!
پس از مطرح شــدن انتخاب 3 وزير زن از ســوى 
مهرعليزاده، عبدالناصر همتى ديگر نامزد انتخابات 
نيز براى عقب نمانــدن از رقيب خود تعداد زنان 

انتخابى براى منصب وزارت را افزايش داد.
در همين راستا همتى گفت: در كابينه خود حداقل 
5 زن خواهم داشــت و تبعيض جنسيتى در محيط 

كار را لغو مى كنم.
رقابت عجيب ميان نامزدها براى جلب توجه قشر 
بانوان و جذب رأى آنها به حدى تمســخرآميز و 
هيجانى بود كه اميرحسين قاضى زاده هاشمى ديگر 
نامزد انتخابات با به شــوخى گرفتن اين موضوع، 
اجراى اين وعده را تلويحًا غير قابل اجرا و شعارى 

خواند.

قاضى زاده: همه كابينه را از زنان انتخاب مى كنم!
اين نامــزد انتخابات رياســت جمهورى بار ديگر 
خطــاب به رقيبان خود، متذكر شــد: در اين جمع 
براى جلب توجه نبايد هر حرفى را بزنيم. نزديك 
انتخابات كه مى شويم ياد زنان، كوله بران و معلوالن 
و مســتضعفان مى افتيم. بارها اين صحبت ها تكرار 
شــده و مردم از پشــت گيرنده ها با شــنيدن اين 
حرف ها مى گويند، يادمان هست كه قبلى ها هم اين 

حرف را زدند.
قاضى زاده هاشــمى ادامه داد: وقتى ديدم در جمع 
نرخ به كارگيرى بانوان داشــت كم كم باال مى رفت 
مى خواستم بگويم كل كابينه را از خانم ها انتخاب 
مى كنم كه ديگر دســتى باالتر از دســتم نباشد! اما 
اين تلقى ايجاد كردن براى بيننده هم مورد ســؤال 

خواهد بود.
دعواى نامزدها بر سر حضور تعداد زنان در سطوح 
مديريتــى و كابينه دولت، نشــان از تالش بيهوده 
آنها براى كســب رأى و تنها دستاويزى در دوران 
هياهوهاى انتخابى اســت و به نظر مى رســد پس 
از پايــان انتخابات به طور كلى توســط نامزدها به 

فراموشى سپرده مى شود.

 جليلى: 8 ســال از حقوق زنان صحبت 
شده؛ نتيجه تقريباً هيچ

در همين راســتا نيز ســعيد جليلى ديگــر نامزد 
رياست جمهورى گفت: 50 درصد جمعيت كشور 
ما را خانم ها تشــكيل مى دهنــد. اگر از كار واقعى 
سخن مى گوييم، تمايزش با كار نمايشى چيست؟ 
در اين 8 سال بارها از حقوق خانم ها صحبت  شده، 

نتيجه اش چيست؟ تقريبًا هيچ.
جليلى: دولت 18 برنامــه درباره زنان مطرح كرده 
اســت. نتيجه آنها چه شد؟ زنان سرپرست خانوار 
االن چه امكانات بيشــترى پيــدا كرده اند؟ اگر از 
اشتغال خانم ها سخن مى گوييم، چه ابتكارات نوين 
و بومى را براى اشــتغال آنان بــه كار برده ايم؟ در 

اقتصاد چه نقشى را براى آنان قائل شده ايم؟
جليلى افزود: اگر براى زنان دل مى سوزانيم كه چرا 
فالن پيامك براى آنان ارســال مى شود، هزاران زن 
در كشور دچار مشــكالت اقتصادى هستند، زنان 
بدسرپرست و موضوعاتى از اين قبيل را داريم كه 

دولت وظيفه دارد براى آنها برنامه داشته باشد.
به طور كلى دعواى بچگانه نامزدها بر سر انتصاب 
وزير زن و مطرح كردن آن به عنوان شعار انتخاباتى 
خود، آن هم شعارى كه با توجه به سابقه دولت هاى 
قبلى به ويژه دولت حسن روحانى مشخص است 
رنگ و بوى عملى شــدن ندارد، تنها به معناى به 
بازى گرفتن بانوان كشــور و استفاده ابزارى از آنها 

براى پيروزى در كارزار انتخابات است.
 نامزدهايى كه فرســنگ ها از جامعه دور 

هستند
ظاهــراً برخى نامزدهاى رياســت جمهورى آنقدر 
از بطن جامعه به دور هســتند كه نمى دانند بانوان 
كشور پس از شنيدن وعده و وعيدها در دوره هاى 
گذشته به حدى از شــعور اجتماعى رسيده اند كه 
فريب شــعارهاى ظاهرى را نخورنــد و در ميان 
شــعارها به دنبال مطالبات واقعــى خود از جمله 
اجرايى شــدن بيمه زنان خانه دار، حمايت دولت 
از زنان سرپرســت خانوار يا بدسرپرست، اجرايى 
شدن مرخصى مادران و بازنشستگى پيش از موعد 
و دريافت حقوق و مزايا برابر مردان در شغل هاى 
يكسان، توجه به ورزش بانوان به جاى وعده دادن 

و... رسيده اند.

مديركل امور بانوان استاندارى همدان: 

چرا هيچ بانويى در ليست احزاب نيست؟ 
■ بانوان قشر مؤثر براى مشاركت اعضاى خانواده در انتخابات

مزايده نامزدهاى رياست جمهورى 
بر سر انتخاب تعداد وزراى زن!

بانوان بايد با افزايش 
انسجام بين خودشان، 

نمايندگان خود را براى ورود 
در عرصه انتخابات به افكار عمومى 

معرفى كنند.حضور بانوان در مديريت 
شهرى و انتقال مطالبات بانوان نقش 

مهمى دارد و بايد در اين عرصه 
فعال باشند

پس از شكستن تابو 
انتصاب وزير زن در دولت دهم، 

اين وعده توسط حسن روحانى در 
جريان انتخابات يازدهم و دوازدهم بارها 

مطرح شد و يكى از وعده هاى قطعى وى در 
آن دوران، انتصاب وزير زن بود. وعده اى كه 

هيچ گاه عملى نشد و شريكان اصالح طلب 
دولت روحانى نيز بارها به بى توجهى وى 

نسبت به اجراى اين وعده انتقاد 
كردند.
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تا انتخـابات يادداشت

رئيس كميته فناورى اطالعات ستاد انتخابات كشور 
اعالم كرد

برگزارى تمام الكترونيكى انتخابات 
شوراها در 24 مركز استان

 رئيس كميته فناورى اطالعات ستاد انتخابات كشور از برگزارى 
تمام الكترونيكى انتخابات شــوراها در 24 مركز اســتان خبر داد و 
گفت: در 24 مركز استان رأى دهندگان در انتخابات شوراها به  جاى 
تعرفــه كاغذى يك كارت الكترونيك دريافــت مى كنند و از طريق 
دســتگاه اخذ رأى مى توانند رأى خود را با ورود كد داوطلب انجام 
دهند و از اين طريق عمليات شــمارش آرا به سرعت و با دقت در 

پايان زمان رأى گيرى انجام مى گيرد.
به گزارش ايسنا، امير شجاعان با اشاره به انجام الكترونيكى عمليات 
تجميع آرا در انتخابات روز 28 خردادماه، بيان كرد: شيوه تجميع آرا 
و هماهنگى هاى الزم با شوراى نگهبان انجام گرفته است تا بتوان از 
محل شــعبه به شكل دقيق تجميع آرا را انجام داد و سازماندهى هاى 
الزم براى ارتباطات و احراز هويت رأى دهندگان انجام گرفته است.
  وى همچنين گفت: انتخابات شــوراها در 24 مركز استان به شكل 
تمام الكترونيك انجام مى شود و رأى دهندگان به  جاى تعرفه كاغذى 
يــك كارت الكترونيك دريافت  مى كنند و از طريق دســتگاه اخذ 
رأى مى تواننــد رأى خود را با ورود كــد داوطلب انجام دهند و از 
اين طريق عمليات شــمارش آرا به سرعت و با دقت در پايان زمان 

رأى گيرى انجام مى گيرد.
رئيــس كميته فناورى اطالعات ســتاد انتخابات كشــور با اشــاره 
بــه راه اندازى ســامانه «انتخاب ايــران» بيان كرد: براى نخســتين 
بار ســامانه اى آماده شــده كه مردم مى توانند بــا مراجعه به آدرس 
از طريــق آن اطالعــات تأييد شــده  Entekhabiran.moi.ir
تمامى داوطلبان انتخابات 1400 و صفحات مجازى معرفى شــده را 
مشاهده كرده و ارتباط مســتقيم با داوطلب برقرار كنند. اين سامانه 
همچنيــن قابليت اين را دارد كه رأى دهنــدگان بتوانند در روز اخذ 
رأى نزديك ترين شــعب را روى نقشــه مالحظه كنند و با توجه به 

شرايط كرونايى خلوت ترين شعبه نشان داده مى شود.
شجاعيان در ادامه گفت: به دليل شيوع بيمارى ويروس كرونا، حدود 
10 هزار شــعبه در سراسر كشور اضافه شده است و اين اقدام باعث 
ايجاد شــرايط مناســب تر و ازدحام كمتر جمعيت و رعايت بيشتر 
دســتورالعمل هاى بهداشتى خواهد شد. در مجموع شعب اخذ رأى 
براى انتخابات شوراها بيش از 74 هزار شعبه است كه براى انتخابات 
رياست جمهورى برخى شعب سيار مى شود و اين آمار به 70 هزار 

شعبه مى رسد.
وى در پايان بيان كرد: از 31 اســتان كشــور، در مراكز 24 اســتان 
انتخابات تمام الكترونيك در تمامى شــعب براى انتخابات شوراى 
اسالمى شهر و روستا خواهد بود و در ساير شعب سراسر كشور تمام 
عمليات احراز هويت، ارسال صورتجلسات، تعريف صورتجلسه و 
ورود اطالعات همچنيــن عمليات تجميع تا زمان نتيجه گيرى كامًال 

الكترونيكى، شفاف و قابل كنترل و پايش است.

دستور روحانى براى برخورد قاطع 
با تخلفات كرونايى نامزدهاى انتخاباتى

 جلســه روساى كميته هاى تخصصى ستاد ملى مقابله با كرونا در 
حضور رييس جمهور برگزار شــد و در اين جلسه قرارگاه عملياتى 
ســتاد ملى و كميته هاى بهداشــت و درمان، امنيتــى - اجتماعى و 
تبليغــات و اطالع رســانى گزارشــى از وضعيت رونــد بيمارى و 
اقدامات انجام شــده در زمينه تامين واكسن و عمليات واكسيناسيون 
و همچنين اجراى پروتكل هاى بهداشــتى و اعمال محدوديت هاى 
الزم در ايــن زمينه به ويژه در تبليغات انتخاباتى نامزدهاى انتخابات 

1400 ارائه كردند.
به گزارش ايســنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در اين 
زمينه با تاكيد بــر تداوم تالش ها براى تامين واكســن با جديت و 
حساســيت هاى الزم، گفت: به طور قطع دســتگاه هاى مسئول نظير 
وزارت بهداشــت و درمان، وزارت امور خارجه و بانك مركزى در 
ايــن خصوص اقدامات خود را با همان جديــت كه در ابتداى كار 

داشتند انجام خواهند داد.
وى افزود: بر اين اســاس دولت به گونه اى برنامه ريزى كرده است 
كه مطمئنا تا پايان سال 1400 همه گروه هاى هدف واكسينه خواهند 
شــد و براى ســال هاى آينده هم بدون وابستگى به خارج از كشور 
واكســن به طور كامل تامين و حتى توان صادرات به ساير كشورها 

فراهم خواهد شد.
در اين جلســه همچنين قرارگاه عملياتى ســتاد ملى گزارشــى از 
ميزان رعايت پروتكل ها در تجمعــات تبليغاتى نامزدهاى انتخابات 
1400، فعاليــت تبليغاتى ســتادهاى انتخاباتــى و همچنين آموزش 
و اطالع رســانى در اين زمينه از سوى رســانه ها با همكارى كميته 
تبليغــات و اطالع رســانى ارايه و تاكيد كرد در مــورد بروز برخى 
تخلفــات كه از ســوى طرفداران برخــى نامزدهــا در زمينه عدم 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى صورت گرفته، مكاتبات الزم انجام 

و هشدارهايى به ستادهاى انتخاباتى  داده شده است.
رئيــس جمهور پس از اين گزارش به قرارگاه عملياتى دســتور داد 
با توجه به اســتقرار اين قرارگاه در وزارت كشور و برعهده داشتن 
مسئوليت اجراى انتخابات از سوى وزير كشور، با جديت و قاطعيت 
هر چه تمام تر نسبت به ارائه هشدارها و اخطارهاى الزم اقدام فورى 
را انجام داده و با نامزدهاى متخلف در اين خصوص برخورد قاطع و 
جدى صورت گيرد و اقدامات انجام شده به مردم اطالع رسانى شود.
روحانى با بيان اينكه كســانى كه قرار اســت در كشور حافظ قانون 
باشــند نبايد قانون شكنى كنند، گفت: كادر درمان و مدافعان سالمت 
انتظار ندارند كســانى كه قرار است باالترين پست اجرايى كشور را 
اشغال كنند، اينچنين نسبت به كادر درمان اجحاف كرده و براى آنها 

مشكل بيافرينند.

گرانى ها بيمارى مزمن 
در پيكره اقتصادى است

مهدى ناصرنژاد »
 انتخابات ســيزدهمين دوره رياســت جمهورى اسالمى به اوج 

مرحله تبليغات 7 كانديداى حاضر در رقابت ها رسيده است. 
پانزدهــم خردادمــاه و 13 روز مانده به تاريخ موعــود رأى گيرى، 
نخســتين مناطره داغ و تلويزيونــى كانديداها نيز با موضوع از پيش 
تعيين شده درخصوص اقتصاد برگزار شد كه حدود 3 ساعت به طول 
انجاميد و بحث ها و كنايه ها و اتهامات زيادى در اين مناظره توسط 
7 كانديــداى حاضر بر عليه يكديگر مطرح شــد كه كمتر و يا هيچ 
ارتباطى با مشــكالت اقتصادى مبتال به جامعه نداشت. به راستى در 
يك مناظره حضورى در ارتباط تبليغات انتخاباتى رياست جمهورى 
كــه قطعًا ميليون ها بيننده تلويزيونى دارد با آن همه بحث و جدل و 
بعضًا استفاده از ادبيات سخيف، چه چيزى عايد مردم مى شود و اگر 
هم موضوعى با عنوان اقتصاد به كنكاش گذاشته مى شود، چه گره اى 

از چنبره خفقان آور اقتصاد بر گلوى مردم باز مى شود ؟!.
اتفاقًا اين روزها و در كشــاكش برنامه ريزى ها و سياست گذارى هاى 
يكى از حســاس ترين انتخابات تاريخ انقالب اسالمى، توسن عنان 
گسســته قيمــت تمام كاالهــاى مصرفى و ضــرورى خانواده هاى 
ايرانى بدون وقفه در حال افزايش چندباره اســت و هر كااليى هم 
كه به داليل مشــخص فرصت افزايش قيمت خودســرانه ندارد، از 
وزن و كيفيت آن ســرقت مى شود كه تأثير اقتصادى و روانى چنين 
گران فروشى به مراتب مخرب تر ار افزايش قيمت رسمى است و نان 
يا قوت اليموت در ســفره روزانه مردم بارزترين نمونه چنين از هم 

گسيختگى اقتصادى است. 
ال محصــوالت و كاالهــاى ديگر نظيــر فرآورده هــاى لبنى كه با 
بســته بندى هاى مشخص و اســم و رســم دار در حيطه ترفندهاى 
كم فروشــى و گران فروشــى هاى پنهان و اعالم نشده قرار دارند نيز 
گوياى همين وضعيت غيرعادى و نامتعارف در حوزه اقتصاد جامعه 

ما هستند كه بماند!!!.
معموالً وقتى در يك بخش از ساز وكارهاى اجتماعى خرابى حاصل 
مى شود و مثًال گرانى ها و كمبودهاى غيرقابل تحمل  زندگى روزمره 
مردم را مختل ســاخته و آسايش عمومى را به دست اندازهاى شديد 
مى اندازد، پاى كارشناســان مربوطه به ميان مى آيد و اظهارنظرهاى 

گوناگون در اين خصوص دهان ها و گوش ها را پر مى كند.
 بدون شــك از نظريات مختلفى كه در اين چندســاله كارشناسان 
اقتصــادى درباره علل گرانى ها و نبــود نظارت هاى قانونى و جاى 
خالى بازرســان و سهل انگارى مديران امر و نابلدى دست اندركاران 
چرخه اقتصادى به ميان آورده اند، هزاران جلد كتاب مى شود نوشت 
و منتشــر كرد، اما متأسفانه تاكنون كسى نگفته است كه علت چنين 
بى برنامگى هــا و ناتوانى در كنترل قيمت و نبــود برنامه ريزى هاى 
توليدى و ناتوانى در متعادل ســاختن عرضــه و تقاضا و ناپايدارى 
در كيفيت ها فقط تحريم هاى اقتصــادى و محدوديت هاى كرونايى 
نيست! تاكنون هيچ كس از مديران و مسئوالن و ارابه رانان اقتصادى 
نگفته اند، آفت هاى آزاردهنده و بيمــارى زاى اقتصاد جامعه ما و به 
زبان خيلى ســاده و عاميانه، اين كرم از خود درخت اســت و هيچ 

ارتباطى به تحريم و كرونا و چه و چه ندارد. 
در واقع وقتى دانشــمندان و مدعيان علم پزشــكى موفق شدند به 
منشــأ كرونا پى ببرند و راه درمــان قطعى آن را هم پيدا كنند. علت 
گرانى ها و قيمت هاى عنان گســيخته سير تا پياز را در جامعه امروز 
ما، مى شــود پيدا  كرد. اين روزها و در اين شــرايط خاص سياسى 
كشــورمان، واقعًا قيمت ها روزانه و لحظه اى است، به طورى كه در 
تاريخ حداقل 4 دهه اخير سابقه نداشته است. هر كاال با هر مصرفى 
را مى توان در اين خصوص مثال زد و هيچ جنســى مستثنا نيست و 

قيمت ثابت ندارد. 
در يكى از فروشــگاه هاى زنجيره اى همدان كه اتفاقًا بدون تبليغات 
خاص و بهانه اى براى افزايش قيمت تمام شده اجناس خود فعاليت 
دارد و مشــتريان زيادى هم جذب كرده اســت، قيمت برنج ايرانى 
در هــر خريد جديدى بــا افزايش چند درصدى روبه روســت! كه 
تعجب آور مى نمايد و معلوم نيســت منشأ اين افزايش قيمت بدون 
توقف از كجاســت، چون مگر خانواده هاى ايرانى در اين اوضاع و 
احوال اقتصادى و كرونايــى چقدر برنج مصرف مى كنند و مصرف 
روزانه خود را افزايــش مى دهند كه تقاضا براى برنج ايرانى روز به 

روز باال برود؟ 
معلوم است كه مافياى برنج خودسرانه و دلخواه و به طمع سودآورى 
بيشــتر از موجودى انبارهاى خود، به تناســب افزايش قيمت ساير 
كاالها، قيمت برنج را هم باال مى برد! و اين حكايت بسيارى از كاال و 
اجناس و نيازمندى هاى مردم است كه بدون هيچ دليل خاصى دچار 

بيمارى مزمن و ناعالج شده است.

طرح وعده هاى بدون پشتوانه آسيب كاهش اعتماد 
عمومى را به دنبال دارد

 نايب رييس كميسيون فرهنگى مجلس با تاكيد بر لزوم پرهيز از طرح هرگونه وعده 
توخالى و بدون پشتوانه از سوى كانديداها و با تاكيد بر اينكه طرح اين دست از وعده ها 
آسيب كاهش اعتماد عمومى را به دنبال دارد از كانديداهاى رياست جمهورى خواست 

كه با مردم صادقانه و شفاف سخن بگويند.
غالمرضا منتظرى در گفتو گو با ايســنا، با اشــاره به بيانات اخير رهبرى در خصوص 
ضرورت پرهيز كانديداهاى انتخابات پيــش رو از طرح وعده هاى توخالى و دروغين 

گفت: يكى از مهمترين ســرمايه هاى اجتماعى كشــور اعتماد مردم است، هرچه سبب 
افزايش و رويش ديوار بى اعتمادى شــود براى كشور ما يك آسيب و يك سهم مهلك 
است، حال اين موضوع مى تواند يك وعده توخالى، يك رفتار نامناسب و يا يك سياست 

غلط باشد.
وى افزود: وعده هاى مختلف كه فاقد پشتوانه باشد چندين پيامد منفى به دنبال خواهد 
داشت، اولين پيامد منفى تقويت بى اعتمادى مردم نسبت به زمامداران و بى اعتمادى به 
نظام سياسى-اجتماعى خواهد بود كه اين امر موضوع بسيار خطرناكى است، آسيب ديگر  
كاهش رضايتمندى مردم است، موضوع ديگر اين است كه احساس مسئوليت نسبت به 
تعيين سرنوشت در ميان مردم كمرنگ مى شود چرا كه مى گويند ما كه در صحنه حاضر 

شديم در انتخابات هم شركت مى كنيم ولى افراد به وعده هاى مطرح شده عمل نمى كنند 
پس آمدن و يا نيامدن ما پاى صندوق هاى راى چه تفاوتى دارد؟

نايب رييس كميســيون فرهنگى مجلس شوراى اســالمى بيان كرد: به هر شكل مردم 
معتقدند براى اينكه در تعيين سرنوشــت خودشان نقش آفرين باشند بايد اين بار امانت 
را بر دوش يك مسئول توانمند بگذارند، اما اگر اين مسئول بخواهد از اين حسن اعتماد 
ســوء اســتفاده كند نه تنها رفتارى كامال غيراخالقى است بلكه موجب مى شود رغبت 
مــردم به گزينه هاى آينده هم كاهش پيدا كند و براى مثال بگويند چند گزينه نمايندگى 
مجلس، رياست جمهورى و شوراهاى اسالمى شهر و روستا وعده دادند و عمل نكردند 

پس گزينه هاى بعدى هم شايد مثل اين ها باشند. تا انتخاباتتا انتخابات
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سيزدهمين  سرنوشت ساز  هفته  در   
رياســت جمهورى  انتخابــات  دوره 
قرار داريم. با اينكــه هنوز تنور اين 
انتخابات، به اندازه كافى گرم نشــده، 
اما در اين هفتــه، تالش هاى نامزدها، 
گروه ها، احزاب و رأى دهندگان حامى 
هر يــك از آنها به اوج مى رســد تا 
رؤياى پيروزى خود را دست يافتنى تر 

كنند.
البتــه تفاوت ايــن دوره از انتخابات 
بــا ادوار قبلى، كه به زعم بســيارى 
از تحليل گــران و فعاالن سياســى و 
رســانه اى، با   تأييدنشدن صالحيت 
برخــى نامزدهــاى شــاخص نظير 
«الريجانــى، احمدى نژاد، جهانگيرى، 
پزشــكيان و...» نتيجه نهايى انتخابات 
و نامزد پيــروز آن، از همــان ابتدا 
مشــخص شده اســت، به ويژه اينكه 
اغلب پيش بينى ها و نتايج نظرسنجى ها، 
حكايــت از «كاهــش قابــل  توجه 
پيش رو  انتخابات  در  مردم»  مشاركت 

دارد.
مختلف  مراكز  برآوردهاى  آخرين  در 
مشاركت  ميزان  افكارسنجى،  معتبر  و 
مردم در ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياســت جمهورى، ارقامى بين 30 تا 
40 درصد اعالم شــده كه با توجه به 
تحوالت هفتــه آخر تبليغات نامزدها، 
اندكى افزايــش در اين زمينه متحمل 
است. با اين مقدمه، در ادامه به بررسى 
مختلف  نرخ هاى  زمينه  در  احتماالتى 
شرايط  واجد  مردم  مشــاركت  ميزان 
جهت رأى دادن در انتخابات و نامزد 
پيروز در هر حالت پرداخته شده است.

همانطور كه در ســطور پيشــين ذكر شــد، 
بســيارى از همان زمان اعالم اسامى 7 نامزد 
تأييد صالحيت شــده، «رئيســى» را پيروز 
بالمنازع اين انتخابــات مى دانند. نامزد مورد 
حمايــت اغلب اصول گرايان كــه البته خود 
را «مســتقل» مى خواند، در انتخابات ســال 
96 رياســت جمهورى با كســب بيش از 16
ميليــون رأى در برابر «روحانى» شكســت 
آبرومندانه اى داشــت كه به باور حاميان وى، 
اين ميزان آراء به عنوان «حداقل رأى ممكن». 
در ايــن دوره هم براى وى حفظ شــده و با 
توجه به عملكرد او در مســند «رياست قوه 

قضاييه» بر آن هم افزوده شده است.
از طرفى با توجه به نتايج انتخابات يازدهمين 
دوره مجلس شــوراى اسالمى كه در شرايط 
مشــابهى از نظر «رد صالحيــت و حضور 
نيافتن چهره هاى شــناخته شــده گروه هاى 
معتدل و اصالح طلب و ميزان پايين مشاركت 
مردم در انتخابات» برگزار شــد و در نهايت 
منجر به تصاحب اكثريت قاطع كرســى هاى 
گرديد.  «رئيسى»  همفكران  توســط  مجلس 
مى توان حداكثر آراء جناح مخالف دولت در 
انتخابات را تا 20 ميليون رأى نيز برآورد كرد.
اين برآورد خوش بينانه، در حالى اســت كه 
حدود 24 ميليون نفر در انتخابات گذشــته 
مجلس مشــاركت داشــتند كه بخشــى از 
ايــن آراء را بايد به حســاب مردمى كه 70

تــا 80 نماينــده مســتقل و اصالح طلب را 
به مجلــس يازدهم فرســتادند، رأى دادند، 
نوشــت. همچنين بايد توجه داشــت از 20

ميليون رأى احتمالــى مخالفان دولت فعلى، 

بخشــى هم نصيب 4 نامزد ديگر اصول گرا 
(بخصوص رضايى و جليلى كه بعيد اســت 
به نفع رئيســى كناره گيرى كنند) خواهد شد 
كه تقريباً برنامه ها، شعارها و در نتيجه پايگاه 

رأى مشتركى با «رئيسى» دارند. 
■ حال اگر بــه نتايج افكارســنجى هاى 
مى توان  را  حالت  چند  بازگرديم،  مختلف 

در نظر گرفت:
■ در حالت اول، اگر ميزان مشــاركت مردم 
در انتخابــات را 30درصــد در نظر بگيريم، 
مى توان گفــت از حدود 60 ميليون واجدين 
شــرايط جهــت شــركت در انتخابات 28

خردادماه جارى، شــاهد شــركت قريب به 
18 ميليــون نفر در پــاى صندوق هاى رأى 
خواهيم بود. با اين وصف، اگر نتيجه همين 
افكارســنجى ها كه سهم «رئيسى» از كل آراء 
مأخــوذه را ارقامى از 42تــا 70 درصد ذكر 
كرده اند، مالك قرار دهيم، مى توان گفت كه 
ميزان آراء وى در حالــت اول، حدود  7/5
ميليون تا  12/5 ميليون رأى خواهد بود و به 
احتمال بسيار قوى در همان دور اول، پيروز 

انتخابات خواهد بود.
■ در حالت دوم، با مشــاركت 35 درصدى 
مردم در انتخابات، تعداد شركت كنندگان در 
انتخابات به 21 ميليــون نفر افزايش خواهد 
يافت و در اين حالت، تعداد آراء «رئيسى» از 
9 تا 15 ميليون برآورد مى شــود كه باز هم با 
احتمــال بااليى، اين نامزد برنده انتخابات در 

دور اول خواهد بود.

در حالت سوم، ميزان شركت كنندگان حدود 
24 ميليون (40 درصد واجدين شــرايط) در 
نظر گرفته مى شود كه حدود 10 تا 17 ميليون 
آن سهم «رئيسى» خواهد بود و احتمال پيروز 
شدن وى در دور اول، همچنان باالست. البته 
اين ميزان مشــاركت در حــدود همان نرخ 
مشــاركت مردم در انتخابات يازدهم مجلس 
اســت كه در خــالل آن، حــدود 70 تا 80
نماينده غيرهمفكر «رئيسى» اعم از «مستقل و 
اصالح طلب» هم به مجلس فعلى راه يافته اند.

قبــل از گمانه زنى دربــاره احتماالت ديگر، 
ذكر اين نكته ضرورى اســت كه با توجه به 
تجارب انتخابات مختلف در ادوار گذشــته، 
هر گاه مشــاركت مردم در انتخابات از مرز 
40 درصــد و بخصوص از مــرز 50 درصد 
بگذرد، از ســهم درصدى اصولگرايان از كل 
آراء مأخوذه، كاســته مى شود و در مقابل، به 
ميزان آراء جناح مقابل، افزوده مى شود. اين را  
در نتايج افكارسنجى اخير كه در رسانه هاى 
اصول گــرا نظير روزنامه «كيهان» هم مى توان 
ديد كه سطح مشاركت را 45درصد و ميزان 
آراء رئيسى در اين حالت را حدود 63درصد 

برآورد كرده اند.
■ در حالت چهارم، ميزان مشــاركت مردم 
45 درصــد (معادل 27 ميليون نفر) و ســهم 
رئيســى حدود12 تا 18 ميليون رأى تخمين 
زده مى شــود كه بــه نظر مى رســد در دور 
اول، نامزد اصول گرايان برنده مى شــود. اين 
پيش بينى تا مشاركت حدود 50درصدى مردم 

هم با اندكى تغيير قابل تعميم است.
■ در حالت پنجم، فرض بر اين اســت كه 
33 ميليون نفر (55درصد واجدين شــرايط) 
در انتخابات شركت كنند كه على رغم افزايش 
تعداد رأى دهندگان، سهم «رئيسى» نسبت به 
حالت هاى پيشين، تغيير قابل توجهى نخواهد 
داشــت و حتى احتمال 2 مرحله اى شــدن 
انتخابات قوت مى گيرد، زيرا از مرز مشاركت 
50 درصدى بــه بعد، هرگونــه افزايش در 
تعداد شركت كنندگان در انتخابات، به ضرر 
«رئيســى» و به نفــع رقبــاى او بخصوص 

«همتى» و «مهرعليزاده» خواهد بود.
■ در حالت ششم، مشاركت 60 درصدى در 
انتخابات تصور شــده است، يعنى مشاركت 
حدود 36 ميليون نفــر در انتخابات، در اين 
حالت به احتمال باالى 90 درصد، انتخابات 
رياست جمهورى سيزدهم، همچون سال 84
به دور دوم كشــيده مى شود و هر نامزدى كه 

با «رئيســى» بــه دور دوم انتخابات راه يابد، 
بخت مناســبى جهت رئيس جمهور شــدن 
خواهد داشت. اين وضعيت در هر حالتى كه 
مشــاركت باالى 60 درصد را شاهد باشيم، 
حاكم خواهد بود و حتــى مى تواند به بروز 

شگفتى  انتخابات اين دوره هم منجر شود.
با احتماالتى كه بيان شــد، اگر جناح مقابل 
«رئيسى» بتواند شــوك وارده در اثر تأييد 
نشــدن صالحيــت نامزدهــاى اصلى اش 
خارج شــده و بــا اجمــاع روى «همتى» 
بــا «مهرعليــزاده» نيروهــا و امكاناتش را 
در راســتاى تشــويق حاميانش به شركت 
در انتخابــات بســيج كنــد مى تواند همه 
پيش بينى ها درباره نتايــج اين انتخابات را 
به هــم ريخته و در بدترين حالت، موجب 
شــود كه «رئيســى» با حداقل آراء ممكن، 

راهى پاستور شود.
البته الزمه اين كار، رســاندن نرخ مشاركت 
از 45 درصد ادعايى رسانه هاى اصول گرا به 
55 تا 60 درصد است، به عبارت ديگر، اگر 
رقباى غيراصولگرا «رئيسى» بتواند حدود 6
تا 9 ميليون نفــر از حاميان خود با جمعيت 
خاكســترى را مجاب به حضور در انتخابات 
كننــد، بار ديگر نامزد اصلــى مورد حمايت 
اصول گرايان را در آستانه ورود به ساختمان 
پاســتور، ناكام خواهد گذاشت. به ويژه اينكه 
بــا توجه به حواشــى ايجاد شــده در مورد 
«نامزدهاى پوششــى» كار ديگــر نامزدهاى 
همفكر «رئيســى» در زمينه كنارگيرى به نفع 
وى، ســخت تر شده است، هر چند «رضايى 
و جليلــى» كــه در نظرســنجى ها، هر يك 
چند درصــدى از آراء رأى دهندگان عمدتًا 
«اصول گرا يا مخالــف و منتقد دولت فعلى» 
را به خــود اختصاص داده اند، ظاهراً قصد و 
برنامه اى جهت كنار كشيدن به نفع «رئيسى» 

ندارند.
از طرفى اگــر «مهرعليزاده» و «همتى» با هم 
ائتالف نكنند و هــر دو در صحنه رقابت ها 
باقــى بماننــد، حتى به صورت مشــاركت 
55درصــدى و باالتــر مــردم در انتخابات، 
بعيد نيســت يك نامزد اصول گــرا به همراه 
«رئيســى» به مرحلــه دوم انتخابات راه پيدا 
كنند. به هر حال، «رئيسى» و حاميانش، نبايد 
از همين االن، خود را پيروز انتخابات بدانند 
و نامزدهــاى غيراصول گراى وى هم، از اين 
فرصت اندك اما سرنوشت ساز، بهترين بهره 

را ببرند.

از طرفى اگر «مهرعليزاده» 
و «همتــى» با هم ائتالف 
صحنه  در  دو  هر  و  نكنند 
بمانند،  باقــى  رقابت ها 
حتى به صورت مشاركت 
55درصدى و باالتر مردم 
در انتخابات، بعيد نيست 
يك نامــزد اصول گرا به 
همراه «رئيسى» به مرحله 
پيدا  راه  انتخابــات  دوم 

كنند

درصورت مشاركت 50درصدى
انتخابات 2 مرحله اى مى شود

ترويج حضور حدأكثرى 
در انتخابات در گردهمايى 

مشترك صنعت نفت 
 نشســت مشــترك روشــنگرى كاركنان بسيجى 
شــركت هاى تابعه صنعت نفت در اســتان همدان با 
موضوع دعــوت به حضور حدأكثــرى در انتخابات 
رياست جمهورى در محل حسينيه اردوگاه فرهنگى ـ 

ورزشى ابوذر شهر همدان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومى شــركت پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقــه همدان، اين نشســت با هــدف تنوير 
افكارعمومى و ترغيب كاركنان و اعضاى خانواده هاى 
صنعت نفت به حضور حدأكثرى و مشاركت فعال در 

انتخابات پيش رو، با رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى 
برگزار شــد كه استقبال پرشور كاركنان شاغل در اين 

شركت ها را در پى داشت. 
مدير شركت پخش در اين نشست از ضرورت تحقق 
خواســته به حق مقام معظم رهبــرى مبنى بر حضور 
حداكثرى مردم پاى صندوق هاى رأى ســخن گفت و 
خواستار مشــاركت همگانى به ويژه كاركنان صنعت 
نفــت و خانواده هاى آنها مانند گذشــته در انتخابات 

رياست جمهورى شد. 
امين روستايى گفت: از ميان دو گزينه رأى دادن و رأى 
ندادن ما تنها يك انتخاب داريم آن هم اين اســت كه 

بايد رأى بدهيم و اين وظيفه هر ايرانى است. 
وى بيــان كرد: جمهورى اســالمى و مردم شــريف 
ايران زمين يك خانواده هســتند كــه بايد يك  صدا و 

همدل مشــكالت پيش رو را با انتخاب اصلح مرتفع 
كــرده و اجازه دخالت به دشــمنان خارجى و عوامل 

داخلى ندهند. 
وى در بخش ديگرى از ســخنان خود از فعاليت هاى 
سوخت رســانان گفــت و يادآور شــد: انبــار نفت 
ايثارگران همدان يكى از 10 انبار برتر كشــور بوده و 
نقش اســتراتژيك و حياتى در تأمين و ارســال  انواع 
فرآورده هــاى نفتى بــه مقاصد مصرف در اســتان و 

اقصى نقاط كشور سوخت را داراست. 
در ادامه مديران عامل شــركت گاز، منطقه 7 عمليات 
انتقال گاز استان و فرمانده بسيج دستگاه هاى اجرايى 
هر يك به بيان مطالبى در اهميت حضور پرشور مردم 
در انتخابــات پرداختند و در بخــش اصلى و پايانى 
از بيانات تخصصى اســتاد محمود قاسمى از اساتيد 

دانشگاه بهره برده شد. 
قاســمى با بيــان اينكه دشــمن خطرنــاك مترصد 
كوچكتريــن شــكاف و تفرقه در ميان ماســت بيان 
كرد: دشمنان نظام به دنبال نفوذ هستند و هزينه هاى 
ســنگينى نيز در راه تحقق اين هدف شوم مصروف 
داشــته اند. مردم ما بايد هوشــيار باشند و با انتخابى 
آگاهانه اجــازه دخالت به بدخواهــان نظام مقدس 

اسالمى را ندهند. 
وى افزود: ما انتخابات را نه براى دوقطبى سازى، بلكه 
براى وفاق ملى برگزار مى كنيم و دوگانه سازى ميدان و 

مذاكره به جد كارى غلط است. 
قاســمى با بيان اين جمله از سپهبد شهيد حاج قاسم 
سليمانى كه "جمهورى اسالمى حرم است" ادامه داد: 

ما مدافعان اين حرم بوده و بايد از آن دفاع كنيم.  

رنا
س: اي

عك
/
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نگاه يادداشت

دست دالل ها كوتاه شود، شهر ثروتمند مى شود
ايجاد اشتغال پايدار زباله گرد ها 

با مديريت پسماند
 اگر زباله ها به صورت تفكيك شــده از خانه هاى مردم بيرون بيايد 
نه تنهــا 25 تا 30 درصد حجم زباله هاى مــا كاهش مى يابد، بازيافت 
پالســتيك، كاغذ، شيشــه و فلــزات ارزش اقتصادى خوبــى از نظر 

ارزش افزوده و اشتغال براى ما خواهد داشت.
اين هشــدار، انگيزه، آالرم، تذكر و يا هر نام ديگرى است كه بارها در 
صحبت هاى مديران شــهرى آنجا كه در مقام دفــاع از عملكرد خود 
درخصوص مديريت پســماند و زباله شــهر به ميدان مى آيند شنيده 
مى شود. اما همچنان زباله دردسر شهرى همدان است و هنوز زباله گردى 
مى تواند پله هاى باالتر مافيايى را شكل دهد كه به سختى مى توان پازل 

آن را به هم ريخت.
ريشــه اين ماجرا از آنجايى آغاز مى شود در قيمتى است كه دالل هاى 
پسماند پس از عيد با افزايش قيمت ارز، قيمت پسماندها و زباله ها را باال 
بردند، پسماندى كه قيمت آن كيلويى بين 2هزار تا 3 هزار و 500 تومان 

بود، به كيلويى 7 هزار و 500 تا 9 هزار تومان رسيده است.
در ســطح كالن اگر بخواهيم تخمين بزنيم كــه ارزش افزوده بازيافت 
پســماند چقدر بر درآمد شــهرى همدان اثرگذار است عددى حدود 
144 ميليارد تومان به دست مى آيد ولى مديريت شهرى نه عالقه اى به 
رســيدگى به اين موضوع دارد و نه گويا نيازى به آن كه اجازه مى دهد 

اين عدد با حضور مافياى پسماند از درآمد شهرى همدان كسر شود.
اين در حالى اســت كه با ايجاد حساســيت در شــهروندان و كمك 
سمن ها(ســازمان هاى مردم نهاد) مى توانيم اين سرمايه اجتماعى را به 
دست آورده و وارد چرخه توسعه شهرى كنيم بر همين اساس استفاده 
از سازمان هاى مردم نهاد، افزايش حساسيت شهروندان نسبت به كاهش 
پسماند و افزايش هزينه توليد زباله 3 راهكارى هستند كه مى توانيم براى 

كاهش توليد پسماند از آنها استفاده كنيم.
پسماندهاى همدان بخصوص در بخش نخاله هاى ساختمانى معضالتى 
مثل آســيب هاى محيط زيســتى را هم بــه همراه دارد، كه متأســفانه 
دستگاه هاى مديريتى شهرى كه با سالمت شهروندان در ارتباط است، 

چندان تمايلى به حل آن نشان نمى دهند.
بر همين اساس اگر سرانه پسماند در همدان مديريت نشود با چالش هايى 
براى مديريت شــهر روبه رو خواهيم بود. اگر بخواهيم روزانه پسماند 

توليدى شهر را دفن كنيم بايد هزاران مترمكعب زمين را از بين ببريم.
به دليل اســتفاده نكردن از فنــاورى روز، ناكافى بودن قوانين مرتبط و 
نبود سند راهبردى و نقشه راه مؤثر در اين صنعت توسعه اى براى شهر 
همدان، بازيافت پســماندهاى مختلف شــهرى و صنعتى از جنبه هاى 

مختلف محيط زيست شهرى همدان را تحت تأثير قرار داده است.
اين اتفاق در شــرايطى است كه در حال حاضر در تعدادى از شهرهاى 
در مســير توسعه، بخش قابل توجهى از پسماند شهرى بازيافت شده و 
بــه چرخه طبيعت يا چرخه توليد صنعتى باز مى گردد كه اين موضوع 

در دستور كار سازمان مديريت پسماند همدان هم مى تواند قرار گيرد.
بر همين اساس مهمترين راهبرد اين ســازمان، شهر بدون پسماند در 
افق كارى دور ششم شــوراى شهر همدان است  كه چنانچه بتواند از 
فعاليت غيرقانونى دوره گردها و انبارداران جلوگيرى كند، مقدار زباله هاى 
خشك جمع آورى شده منبع درآمدى مثبت و كارآمدى براى مديريت 

شهرى مى شود.
به عنوان مثال مى تواند  فعاليت زباله  گردها به گونه اى در شهر مديريت 
كنند كه اين افراد تحت نظر شركت بازيافت و تفكيك زباله از مبدأ كار 
خود را ادامه دهند، در اين صورت عالوه بر سامان دهى و برخوردارى از 

مزاياى شركت، به طور ثابت و پايدار به كار گرفته مى شوند.
با فعاليت زباله گردها تحت نظر شــركت، آنها از كد شناسايى و لوگوى 
مشخص براى برقرارى امنيت در شهر برخوردار مى شوند، رفت وآمد و 
هزينه هاى استهالك وسيله نقليه آنها كاهش خواهد يافت، همچنين به 
جاى اينكه بار زباله و ســود حاصل از آن را از منطقه خارج كنند و در 
مراكز شهرى همدان به فروش برسانند براى شهروندان بومى مستقر در 

شركت ارزآورى مى كنند.

اپليكيشن ها رفيقان گرمابه
 و گلستان زندگى الكترونيك

 در حال حاضر، اســتفاده از برنامه هاى تلفن همراه در زمينه هايى 
ماننــد ارتباطات، آموزش، آشــپزى، شــبكه هاى اجتماعى، خريد، 
تجارت(كســب درآمد)، ازدواج و بانك دارى ديده مى شود. افراد به 
طور روزانه به دنبال نســخه هاى به روز شــده اين برنامه ها هستند. 
از ايــن رو، توســعه دهندگان برنامه و شــركت هاى توســعه دهنده 
اپليكيشــن ها هميشــه در تالشند تا با خواســته هاى كاربران به روز 
شــوند. به همين دليل، اخيراً توســعه دهندگان برنامه هاى جديد و 

شركت هاى توسعه دهنده  اپليكيشن افزايش يافته است.
امروزه، در دسترس بودن اپليكيشن هاى تلفن همراه در حال افزايش 
اســت به طورى كه تغيير محسوسى در احساس و تجربه محاسبات 
انســان ايجاد مى كند. چند ســال پيش، براى دسترسى به اينترنت، 
بررســى و خواندن ايميل ها، مجبور بوديد از رايانه اســتفاده كنيد، 
اما امروزه تغيير كرده اســت چون  تلفن هاى همراه جايگزين رايانه  

شدند.
تصور كنيد بليط قطار را در ســفر خريدارى كنيد، اين چيزى است 
كــه چند دهه پيش قابل تصور نبــود. تصور كنيد به بانك نمى رويد 
اما همچنان پول را به خانواده و دوســتان خود منتقل مى كنيد. نقش 
تأثيرگذار توســعه دهندگان برنامه ها و شــركت هاى برتر توســعه 
اپليكيشــن ها  به وضوح حس ميشــود و اينكه چه نقش مهمى در 

آسان كردن كارهاى روزمره براى ما دارند.
با توجه به يك نكته كلى، مى توان وجود اپليكيشــن هاى تلفن همراه 
را بــه تزئينات روى كيك تشــبيه كرد، زيرا باعث لذت بخشــى و 
ســرگرم كننده بودن تلفن هاى همراه مى شود. تعداد برنامه هاى تلفن 
همراه با استفاده اى كه همه اقشار جامعه و افرادى كه خواهان تعداد 
بيشــترى از اين برنامه ها براى سبك زندگى آسان هستند، نامحدود 

است.
شركت ها و توسعه دهندگان مختلف پيشرو در زمينه توسعه برنامه ها 
و اپليكيشــن ها برنامه  هاى آموزشــى طراحى كرده اند كه عميقا بر 
زندگى در سراســر جهان تأثير گذاشته است. اين برنامه ها براى همه 
متخصصان آموزش وپرورش و دانشــجويان عزيز مى باشد. امروزه 
كتاب هاى الكترونيكى، فيلم هاى آموزشــى، بازى هاى آموزشى و... 
در دســترس هستند و دسترسى آســان به مطالب آموزشى باكيفيت 
را كه به طور معمول دسترســى به آنها در كتابخانه امكان پذير است 

فراهم مى كند.
 نقش اپليكيشن هاى تلفن همراه در بانكدارى اينترنتى

در بخش هاى بانكى و همچنين معامالت مالى، تالش شده است كه 
معامــالت پولى كاهش يابد. در بخش بانكى، اســتفاده از بانكدارى 

تلفن همراه در حال افزايش است. 
مشــتريان لزومًا براى پرداخت قبض، انتقال يا برداشت بايد به بانك 
مراجعــه كنند. همه كارهــا از طريق برنامه تلفن همــراه  در جهت  
بانك دارى  آنالين انجام مى شــود. از نظر معامالت مالى، برنامه هاى 
موبايل وجود دارد كه بدون مراجعه به بانك مى توان به راحتى  پول 
كاالهــا و خدمات را پرداخت كرد. همه اينها در دهه 80 امكان پذير 
نبــود، اما با ظهور برنامه هاى تلفن همراه در تلفن هاى همراه ما، اين 

موارد امكان پذير شده است.

هنر، نقش مخرب پالستيك در محيط زيست را نشانه رفت
بازآفرينى شاهكارهاى هنرى با كيسه هاى پالستيكى

 بخش بزرگى از ســياره زمين غرق پالســتيك هايى اســت كه در طبيعت رها شده اند، 
پالستيك هايى كه به حيات حيوان و انسان آسيب مى زند. پالستيك ها تا مدت طوالنى (بعضًا 
400 سال) تجزيه نمى شوند و در طبيعت باقى مى مانند، بقاى حيات وحش را تهديد و مواد 
سمى آزاد مى كنند. پالستيك ها همچنين در تسريع روند گرمايش زمين و تغييرات اقليمى هم 
نقش دارند به طور تقريبى تمام محصوالت پالستيكى از يكسرى موادشيميايى ساخته مى شوند 

كه محصول سوخت هايى چون گاز، نفت و حتى زغال سنگ هستند.
در همين راســتا يك هنرمند برزيلى با هدف آگاهى افزايى دربــاره ابعاد و تبعات آلودگى 

پالســتيكى، برخى از معروف ترين شــاهكارهاى دنياى نقاشــى را با استفاده از كيسه هاى 
پالستيكى رها شده در طبيعت بازآفرينى مى كند.

يك هنرمند برزيلى به نام ادواردو ســرور (Eduardo Srur) آثار برخى از معروف ترين 
نقاشــان جهان را بدون استفاده از حتى يك قطره رنگ و تنها به كمك تكه هاى پالستيكى 

بازآفرينى مى كند كه از خيابان هاى شهر و حاشيه رودخانه ها جمع آورى كرده است. 
به گزارش ايرنا، سرور تاكنون نسخه پالستيكى آثارى از پابلو پيكاسو، ونسان ونگوگ، كلود 
مونه و اندى وارهول را ساخته تا توجهات را به آلودگى ناشى از انباشت پسماندهاى پالستيكى 
جلب كند. اين هنرمند حامى محيط زيست درباره آثار جديدش مى گويد: اين آثار براى قرن ها 

در تاريخ بشريت باقى خواهند ماند، درست مثل پالستيكى كه در طبيعت مى اندازيم.

سرور مدت هاست كه در راستاى آگاهى افزايى درباره محيط زيست فعاليت مى كند. وى در 
گذشــته در همين راستا آثار هنرى بزرگى را در اماكن عمومى سائوپائولو به ويژه در امتداد 
رودخانه هاى آلوده اين شهر پرجمعيت نصب كرده بود. اما با شيوع كرونا، فعاليت هاى اين 
هنرمند به كارگاه كوچكش در سائوپائولو محدود شد.  سرور مى گويد: امروزه پالستيك روى 
همه چيز و همه كس تســلط دارد، بنابراين در اين مجموعه آثارى را خلق كردم كه در آنها 
از هيچ رنگ و چسبى استفاده نشده است، تمام تصويرى كه مى بينيد محصول كنار هم قرار 
گرفتن كيسه هاى پالستيكى رها شده در طبيعت است. اين آثار هيجان انگيز و منحصربه فرد 
(طبيعت  Natureza Plástica  نيمه دوم ســال 2021 ميالدى در نمايشگاهى با عنوان

گزارشگزارشپالستيكى) در سائوپائولوى برزيل به نمايش گذاشته مى شوند.
 gozaresh@hamedanpayam.com

 بنابر گفته رئيس كميسيون بودجه شوراى 
شهر همدان با مصوبه شــوراى همدان و بر 
اســاس قانون، شــهردارى حق برون سپارى 
تفكيك پســماند از مبدأ را به پيمانكار ندارد 
و نمى تواند از فعاليت اپليكيشن هاى تفكيك 
پسماند از مبدأ در شهر جلوگيرى و ممانعت 
كند، بلكه تنها مى تواند پروســه را تسهيل و 

سامان دهى كند.
حميد بادامى نجات در گفت و گو با همدان پيام، 
افزود: بســتر براى فعاليــت و رقابت تمامى 
اپليكيشن هاى تفكيك پسماند در شهر همدان 
فراهم شده است و هر استارت آپى كه مجوز 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت دارد و با 
خدمات بهتر مى تواند رضايت مردم را جلب 

كند در اين رقابت ماندگار خواهد بود.
وى تأكيد كرد: ما ناچاريم به ســمت فناورى 
حركــت كنيــم؛ در دهه هــاى 50 و 60 از 
شــهردارى ها انتظار جمع آورى زباله داشتند، 
امــا اكنون از شــهردارى ها انتظــار خدمات 

الكترونيك مى رود.
بادامى نجات گفت: در گذشــته به مدت 17

ســال شــهردارى همدان تفكيك زباله را به 
پيمانكار سپرده بود و سالى يك ميليارد تومان 
از پيمانــكار دريافت مى كرد كه مبلغ ناچيزى 
بود و در بودجه  ســال جارى نيز حذف شده 
اســت، فضا به اين شكل بود كه  زباله گردها، 
زباله هاى خشك را به وانت، مغازه يا گاراژها 
مى رســاندند و در نهايت به پيمانكار فروخته 
مى شــد و از پيمانكار حمايت هم مى شد كه 
پايان ســال 98 با اقدامات كارشناسى شوراى 
شــهر همدان، اين روند با مصوبه اى متوقف 

شد.
وى بيان كــرد: تفكيك زباله بايــد از درب 
خانه ها و به ســهولت با تمــاس و آپ هاى 
اينترنتــى انجام شــود و از آنجا كــه زباله با 
ارزش، زائد نيســت و بايد بــه ارزش افزوده 

تبديل شود، انتفاع مردم از اين فرايند مى تواند 
موجب جلب مشاركت شهروندان در تفكيك 

زباله شود.
رئيس كميسيون بودجه شوراى شهر همدان 
افــزود: در ســال هاى اخير جشــنواره هاى 
تفكيك  فرهنگ سازى  خصوص  در  متعددى 
زباله از مبدأ در همدان برگزار شد و هيچ گاه 
مسأله مالى در اين خصوص نداشتيم، اما در 
عمل زيرســاخت هاى الزم براى مشــاركت 
شــهروندان در تفكيك از مبدأ مهيا نشده بود 
و زباله هاى خشك و تر شهروندان در جلوى 
درب منازل قرار مى گرفت كه راه خوبى نبود 
به همين دليل اســتفاده از اســتارت آپ هاى 
تفكيك پسماند را پيشنهاد كرديم تا سهولت 
دسترسى شهروندان به اين فرايند ايجاد شود 
و فرهنگ سازى هاى انجام شده به بار بنشيند.

وى بيــان كــرد: توقــف اين فراينــد تمام 

سرمايه گذارى هاى قبلى و فرهنگ سازى هاى 
انجام شــده را زير ســؤال مى برد و بار دوم 
ســخت تر مى توان موضــوع تفكيك زباله از 
مبدأ را نهادينه كرد، بنابراين اســتارت آپ ها 
مى تواننــد با فراهــم كردن عوامــل اجرايى 
فعاليــت خود را در اين زمينــه در همدان از 

سر بگيرند.
بادامى نجــات گفــت: هرجا گــردش مالى 
وجود دارد، احتمال فســاد نيز وجود دارد و 
در شــهردارى ها نيز تبادالت مالى زياد است 
و پســماند هم در اين حوزه قــرار مى گيرد؛ 
بنابراين با هــر نوع تغييــر مقاومت ها آغاز 
مى شود اما شوراى شهر همدان تالش كرد تا 
ايســتادگى كند و پلترفرم ها را پيشنهاد كرد تا 
امكان رقابت درخصوص بازيافت و تفكيك 
پسماند فراهم شود و اين موضوع از انحصار 

خارج شود.

وى افــزود: روزانه 350 تن زباله در شــهر 
همــدان و 250 تن زباله از شــهرهاى ديگر 
به سايت دفن زباله همدان منتقل مى شود كه 
نياز به مديريت ويژه اى دارد، بنابراين در سال 
1400، توجه ويژه اى به پسماند در بودجه هاى 

شهردارى شده است.
عضو شــوراى شهر همدان گفت: از آنجا كه 
در مســائلى از جمله توزيــع عادالنه فضاى 
ســبز خألهاى بزرگى در شهر همدان داريم، 
بايد سهم بيشترى در دور ششم شوراى شهر 
همدان براى محيط زيســت شــهرى در نظر 

گرفته شود.
وى ابراز اميدوارى كرد: اعضاى شــوراى شهر 
در دور بعدى بتوانند مشــكالت و موانع حوزه 
تفكيك پسماند از مبدأ و الكترونيكى شدن اين 
فرايند را مديريت و جايگاه واقعى محيط زيست 

در مديريت شهرى را بازآفرينى كنند.

  در سال 2015 ويدئويى در رسانه هاى 
جهان منتشــر شــد كه يكى از محققان در 
حال غواصى  يك نى را از سوراخ بينى يك 
الك پشــت خارج كرد، در آن زمان جمله 
" از نى اســتفاده نكنيد، يك الك پشت را 
نجات دهيد"  به شــعارى بــراى منتقدان 
اســتفاده از پالســتيك تبديل شــد، اين 

وضعيت اسف بار آبهاى دنيا است.
فقط  پالســتيك  آلودگى  معتقدند  محققان 
مســاله اقيانوس ها  نيست، اين يك مساله 
اقليمى و در واقع يك مســاله بهداشــت 
انســانى اســت كه در چند دهه اخير كره 
زميــن را درگير كرده و در حــال بريدن 
نفس موجودات زنده آن است، چند سالى 
است كه پالستيك در زندگى انسان جايگاه 
ويژه اى يافته اســت در واقع پالستيك ها 
به اجزاى اساسى محصوالت و بسته بندى 
ها تبديل شــده اند زيرا بادوام، ســبك و 
ارزان هســتند اما با وجود  اينكه مزاياى بى 
شــمارى دارند، به دليل اين كه از سوخت 
هاى فســيلى نشات مى گيرند از گهواره تا 
گور گازهاى گلخانه اى در  محيط منتشــر 

مى كنند. 
على مهدى نيا عضو هيات  علمى و رئيس 
پژوهشــكده علوم دريايى پژوهشگاه ملى 
اقيانوس شناسى و علوم جوى در اين باره 
بــه ايرنا گفت: بر اســاس گزارش مجمع 
جهانى اقتصاد، امروزه حدود 4 تا 8 درصد 
از مصرف ساالنه جهانى نفت با پالستيك 
همراه اســت كه اگر اين  اتكا به پالستيك 
ادامه يابد پالســتيك ها 20 درصد ســرانه 
مصرف نفت تــا ســال 2050 را به خود 
اختصاص مى دهند، صرفه  جويى در منابع 
استفاده  از طريق توليد مسئوالنه، مصرف، 
مجــدد و بازيابى مواد بدون ســوزاندن يا 
دفن زباله، بهترين راه  براى كاهش انتشــار 
گازهاى گلخانه اى اســت اما رســيدن به 
اين مهم نياز به يــك تغيير فرهنگى عظيم 
و تغيير در هر مرحله  از چرخه زندگى يك 

محصول دارد. 
وى افــزود: وقتى مردم به پالســتيك فكر 

مــى كنند، تمايلــى ندارند كه به شــروع 
چرخه زندگى آن فكــر كنند در حالى كه 
آغاز چرخــه زندگى  آن واقعًا با توســعه 
نفــت و گاز آغاز مى شــود. نفت، گاز و 
زغال سنگ ســوخت هاى فسيلى سازنده 
پالستيك ها هســتند.  استخراج و حمل و 
نقل اين ســوخت هاى فسيلى يك فرايند 
پــر مصرف كربن اســت، محققان تخمين 
زده اند كه 12.5 تا 13.5  ميليون تن معادل 
دى اكســيد كربن در سال هنگام استخراج 
و انتقــال گاز طبيعى براى ايجاد مواد اوليه 
توليد پالستيك در  اياالت متحده آمريكا در 

محيط منتشر مى شود. 
وى ادامه داد: پااليش پالســتيك همچنين 
به گازهــاى گلخانه اى احتيــاج دارد. در 
ســال 2015 ميزان توليد گازهاى گلخانه 
اى حاصــل از توليد  اتيلن، قطعه ســازنده 
پالســتيك هاى پلــى اتيلنــى، 184.3 تا 
213 ميليــون تن معادل دى اكســيد كربن 
بوده اســت كه طبق  تحقيقات انجام شده 
حدود دى اكســيد كربن توليد شده توسط 
45 ميليون وســيله نقليه مسافرى در طول 
يك ســال  است. پيش بينى مى شود انتشار 
دى اكســيدكربن حاصل از توليد اتيلن در 
ســطح جهان، بين سالهاى 2015 تا 2030، 

34  درصد گسترش يابد.  
عضو هيات  علمى و رئيس پژوهشــكده 
علــوم دريايى پژوهشــگاه ملى اقيانوس 
شناســى و علوم جوى گفت: حدود 40 
درصد پالســتيك ها جهت بســته بندى 
استفاده مى شــود. معموالً بسته بندى ها 
يك بار مصرف انــد بنابراين يك فرايند 
 ســريع براى دفع آن ها نياز اســت. اين 
بســته بندى ها را مى توان به سه روش 
مختلف دفن زباله، ســوزاندن يا بازيافت 

پردازش  كرد. 
وى تاكيد كرد: سوزاندن زباله بيشترين تأثير 
را بر تغيير اقليم دارد، بر اســاس گزارش 
هاى موجــود، ميزان انتشــار آالينده هاى 
اياالت متحده در اثر  سوزاندن پالستيك در 
ســال 2015، حدود 5.9 ميليون تن معادل 

دى اكسيد كربن بوده است، براساس پيش 
بينى هاى شوراى  جهانى انرژى، اگر توليد 
و سوزاندن پالســتيك طبق انتظار افزايش 
يابد، انتشــار گازهاى گلخانه اى تا ســال 
2030 به 49  ميليون تن و در سال 2050 به 

91 ميليون تن مى رسد. 
وى بــا بيــان اينكه، بازيافــت مى تواند 
پل  مهمى در راه كاهش زباله ها باشــد، 
امــا به واقع جهــان بايد مشــكل اعتياد 
به پالســتيك را در اين برهــه حل كند، 
اظهارداشت: بعد از استفاده از پالستيك، 
مــردم ممكن اســت آنهــا را به صورت 
هدفمنــد و يا تصادفى به محيط زيســت 
بريزنــد حتى اگر  پالســتيك ها به محل 
دفــن زباله بروند، برخى از آنها به قدرى 
ســبك هســتند كه در اثر باد جابه جا و 
وارد آبراه ها  مى شوند، پالستيك ها مى 
توانند از طريق تجزيه بيولوژيكى يا قرار 
گرفتن در معرض آفتاب، گرما يا آب، به 
ميكروپالســتيك  به  نام  كوچكتر  قطعات 
تقسيم شوند. اين ميكروپالستيك ها حتى 
در اعماق اقيانوس ها و  در سراســر كره 
شيميايى  مواد  مى  شــوند.  پراكنده  زمين 
ســمى مى توانند به ميكروپالســتيك ها 
متصل شده و اجزاء سمى ايجاد كنند كه 

آبزيان آن ها را مى  خورند.
وى گفت: مطالعات نشــان مــى دهد كه 
پالستيك ها هنگام قرار گرفتن در معرض 
تابش خورشيد، گازهاى گلخانه اى منتشر 
 مى كنند و حاكى از آن اســت كه يكى از 
متداول ترين پالســتيك هــاى موجود در 
اقيانوس ها در حــال حاضر، پلى اتيلن با 
 چگالى كم است كه هنگام تجزيه، گازهاى 
گلخانه اى آزاد مى كند. تحقيقات نشان مى 
دهد كه آلودگى ميكروپالســتيك  همچنين 
مى تواند بــر چگونگى آزادســازى موثر 
گازهاى گلخانــه اى در اقيانوس ها تأثير 

بگذارد. 
وى افــزود: با اين حــال، تحقيقات اخير 
نشــان مى دهــد كه ريــز جلبــك ها و 
آلودگى  تحــت  تأثيــر  ها  زئوپالنكتــون 

ميكروپالستيك قرار دارند. مطالعات نشان 
مــى دهد كــه ريز جلبك هــا تحت تاثير 
آلودگى ميكروپالســتيك ها قــرار  گرفته 
اند و اين مســاله باعث كاهش توانايى اين 
گياهان در بــه دام انداختن كربن از طريق 
فتوسنتز مى شــود. همين مطالعات  نشان 
مى دهد كه آلودگى ميكروپالستيك ها مى 
تواند موفقيت توليد مثل، ميزان متابوليسم 
و طول عمر زئوپالنكتون را كاهش  دهد. بر 
اين اساس اين مطالعات نشان مى دهد كه 
آلودگى ميكروپالستيك ها ممكن است در 
سيستم ترسيب كربن  طبيعى در اقيانوس ها 

مزاحمت ايجاد كند. 
وى افــزود: اين افزايــش توليد و فعاليت 
باكتريايى مى تواند محتواى اكسيژن آب را 
 كاهش دهد. وجود ميكرو پالستيك ها در 
سطح دريا يك مشكل جدى است كه مى 
تواند در فرآيندهاى اساسى زيستى  تداخل 

ايجاد كند.
عضــو هيات  علمى و رئيس پژوهشــكده 
ملــى اقيانوس  دريايى پژوهشــگاه  علوم 
شناســى و علوم جوى گفــت: از طرفى 
جريــان دى اكســيد كربن نيــز از جو به 
اقيانوس ممكن اســت، كند شــود كه اين 
 مســاله مشــكل بزرگى ايجاد مــى كند، 
اقيانوس ها يكى از غــرق كنندگان اصلى 
دى اكسيد كربن هســتند، به اين معنى كه 
 آنها مقدار زيادى از دى اكســيد كربنى را 
كه انســان از طريق احتراق سوخت هاى 
فسيلى به اتمسفر منتشر مى كند، جذب  مى 
كنند تا بيش از حد، باعث ايجاد اثر گلخانه 
اى و تغييرات آب و هوايى جهانى نشــود، 
اگر اقيانوس ها دى اكســيد كربن  كمترى 
جذب كنند، كره زمين مى تواند با تغييرات 
غيرقابل تصورى در آب و هوا روبرو شود، 
از طرفى خود تغييــرات آب و هوايى  نيز 
مواد پالستيكى بيشترى را به دريا مى ريزد، 
طبق تحقيقات انجام شــده، پيش بينى مى 
شود گرم شدن كره زمين و  افزايش سيالب 
باعث ورود ميكروپالســتيك بيشــترى به 

دريا ها مى شود.

بادامى نجات رئيس كميسيون شوراى پنجم همدان:

با تصويب شوراى شهر
 فعاليت اپليكيشن هاى تفكيك پسماند بالمانع شد

پالستيك ها و تغيير اقليم 

شناسايى 182 ذخيره گاه جنگلى در كشور 
طى يك سال اخير

 بر اساس گزارش اخير سازمان 
جنگل ها طى ســال گذشته 182 
فقره ذخيره گاه جنگلى به مساحت 

410 هزار هكتار ثبت شده است.
به گزارش ايســنا، ذخيره گاه هاى 
شــده  كوچك  الگوهاى  جنگلى 
ذخيره گاه هاى بيوســفر هستند كه 
در آن گونه هــاى منحصر به فرد، 
كميــاب، در معــرض تهديد و يا 

در حال انقراض زيســت مى كنند همچنين اين مناطق داراى درختان و 
درختچه هاى با ارزش ژنتيكى باال هستند.

بر اين اســاس مطلوب ترين روش حفظ اين دسته از گونه ها، حفاظت 
از آن هــا در رويشــگاه هاى اصلى و طبيعى اســت. از اين رو مديريت 
ذخيره گاه هاى جنگلى با فرايند تشخيص، تعيين حدود و تهيه طرح هاى 
حفاظت از آن ها ازجمله اقدامات مهمى اســت كه بايد در دســتور كار 

سازمان جنگل ها باشد.
ســازمان جنگل ها گزارش داده اســت كه طى سال هاى 1372 تا 1398
در مجموع 347 فقره ذخيره گاه جنگلى با مســاحتى بيش از 409 هزار 
هكتار ثبت شده بودند اما طى سال گذشته 182 فقره ذخيره گاه جنگلى به 
مساحت 410 هزار هكتار ثبت شد كه نسبت به متوسط عملكرد سازمان 

جنگل ها در تمام سال هاى گذشته، 107 درصد رشد داشته است.
از ســويى ديگر پارك هاى جنگلى اعم از طبيعى و دست كاشت نيز 
با هدف اصلى حفظ اكوسيستم ســرزمين، بهره بردارى از ظرفيت ها 
و پتانســيل هاى موجود به ويژه براى توســعه قابليت هاى تفرجى و 
گردشــگرى و البته با محوريت اصلى حفــظ و احياى منابع جنگلى 

ايجاد مى شوند.
بر اساس گزارش سازمان جنگل ها، در اين راستا باتوجه به برون سپارى 
وظايف تصدى گــرى، پروژه احاله مديريــت پارك ها و تفرجگاه هاى 
جنگلى درحال پيگيرى اســت. از اين رو طى ســال گذشته با افزايش 
500 درصدى نســبت به ســال 1398، مديريت تعداد 71 قطعه پارك 
جنگلى با سطحى معادل بيش از 139 هزار هكتار به بخش خصوصى و 

شهردارى ها احاله شده است.
با همين رويكرد از مجموع 129 نهالستان جنگلى كشور تعداد 27 مورد 
نهالستان جنگلى در سطح 247 هكتار به بخش خصوصى واگذار شد كه 

نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد افزايش يافته است.

شوراى ششم رسيدگى به چه معضالت 
زيست محيطى را در اولويت قرار دهد؟

 يك كارشناس محيط زيست با تاكيد بر اينكه توسعه پايدار و حل 
مشكالت زيست محيطى در اولويت شوراى ششم باشد، معتقد است 
چنانچه شوراهاى شهر بخواهند توسعه اى تك بعدى را مدنظر داشته 

باشند، مشكالت زيست محيطى شهرها تشديد خواهد شد.
محمدحســين بازگير در گفت و گو با ايسنا با اشاره به ششمين دوره 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر اظهار كرد: درحال  حاضر خوشبختانه 
تبليغات چهره به چهره و برگزارى همايش هاى پرهزينه جاى خود را 

به تبليغات در فضاى مجازى با كمترين هزينه داده است.
وى ادامه داد: مهمترين موضوع در مورد نامزدهاى شــوراى شهر اين 
اســت كه ببينيم آيا اين افراد دركى از توســعه پايــدار دارند يا خير؟ 
چنانچه شــوراهاى شهر بخواهند توسعه اى تك بعدى را مدنظر داشته 
باشند، مشكالت زيست محيطى شهرها ازجمله آلودگى هوا، مشكالت 

مربوط به پسماندها و... تشديد خواهد شد.
بازگيــر در ادامه گفت: يكى ديگر از موضوعــات مهم براى انتخاب 
كانديداهاى شوراى شهر اين است كه بررسى كنيم كه شهردار منتخب 
آن ها چه ويژگى هايى دارد؟ اين مســئله از آنجايــى اهميت دارد كه 
بسيارى از افراد براى انتخاب شهردار و مديران شهرى به دنبال مهندسان 
يا شهرســازان هستند و از اين نكته غفلت مى كنند كه وظيفه مجموعه 

شهردارى صرفا شهرسازى و ساخت و ساز نيست.
به گفته وى شــهر پايدار به شــهرى گفته مى شــود كه به تمامى نياز 
شــهروندان از جمله هواى پاك، فضاى مناســب براى ورزش، نبود 
آلودگى صوتى، مديريت حمل و نقل عمومى و... پاسخ دهد. از اين رو 
شهرى مى تواند پاسخگوى اين نيازها باشد كه فقط مديران آن به  دنبال 

رونق ساخت و ساز در آن نباشند.
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خبـر خبـر

بازگشت پر ترديد ليال حاتمى 
به شبكه خانگى

كمدى  ســريال هاى  از  يكــى   
«شــبكه  مجموعه  خانگى،  نمايش 
مخفى زنان» به كارگردانى افشــين 
هاشــمى اســت كه با حضور چند 
ستاره جلوى دوربين رفته و اكنون 

در مرحله تصويربردارى است.
 يكى از ستاره هاى مهم اين سريال 
ليــال حاتمى اســت كه پــس از 

مجموعه «نهنگ آبى» با اين ســريال به نمايش خانگى بازگشته است. 
آخرين اثرى كه او به عنوان بازيگر در آن حضور داشته، فيلم «ِهرمان» 
به كارگردانى على بهراد اســت. اكنون اين بازيگر بار ديگر به نمايش 
خانگى آمده تا با يك ســريال كمدى تجربــه جديدى در اين مديوم 

داشته باشد.
ليال حاتمى اولين بار ســال 97 با ســريال «نهنگ آبى» به كارگردانى 
فريدون جيرانى، وارد نمايش خانگى و اولين تجربه اش با شكســت 
مواجه شــد. او بر سر كيفيت نقش خود با ســازندگان سريال دچار 
اختالف شــد. طبق گفته خودش، وعده ها براى بازنويســى فيلم نامه 
و عميق تر شــدن نقش «آناهيتا» عملى نشد، در نتيجه از ادامه بازى در 
سريال انصراف داد و با مرگ شخصيت او، كاراكترش از قصه حذف 
شد. به اين ترتيب اولين حضور ليال حاتمى در نمايش خانگى آن طور 
كه خودش و مخاطبان انتظار داشــتند پيش نرفت. اين بازيگر پس از 
گذشت سه ســال از حضورش در نمايش خانگى، پيشنهاد بازى در 

سريال كمدى «شبكه مخفى زنان» را پذيرفته است.
ليال حاتمى در ژانر كمدى ســابقه زيادى ندارد. فيلم «مرباى شيرين» 
ســاخته مرضيه برومند، «بى پولــى» اثر حميد نعمــت ا... و «ما همه 
با هم هســتيم» به كارگردانى كمال تبريزى، معــدود تجربيات او در 
اين ژانر هســتند و البته نقش هايى كه اين بازيگر در آن ها بازى كرده 
شــخصيت هاى بامزه  و طنازى نيستند. فيلم كمال تبريزى كه آخرين 
حضور حاتمى در ژانر كمدى محســوب مى شــود، اكران موفقى را 
تجربه نكرد و برخالف انتظارات، فروش عجيب و غريبى نداشت. «ما 
همه با هم هســتيم» جزو فيلم هاى ضعيف ليال حاتمى بود و با انتقاد 
منتقدان مواجه شــد. سريال «شــبكه مخفى زنان» عالوه بر بازگشت 
حاتمى به نمايش خانگى، بازگشتى به ژانر كمدى پس از 3 سال نيز به 
حساب مى آيد. اگر او در اين سريال نقش متفاوت و ويژه اى را بازى 
كرده باشد، ممكن است شكست «ما همه با هم هستيم» را جبران كند 
و روى جديدى از توانايى اش را در بازيگرى نشان خواهد داد، اما در 

اين باره ترديدهاى زيادى وجود دارد.
طبق خبرى كه رسانه سينما ايده آل منتشر كرده، عالوه بر ليال حاتمى 
بازيگرانى مانند باران كوثرى، حميد فرخ نژاد، سيامك انصارى، مهدى 
هاشــمى، شــبنم مقدمى و احمد مهرانفر نيز در اين ســريال حضور 
دارند. تقريبا همه بازيگران اين ســريال در ژانــر كمدى تجربه هاى 
موفقى داشته اند بنابراين مى توان گفت تركيب بازيگران «شبكه مخفى 
زنان»، تركيب متفاوت و جديدى است كه برگ برنده مهمى براى آن 
محسوب مى شــود. با اين حال افشين هاشمى كارگردان اين سريال، 
كارنامه درخشان و پرافتخارى در سينما ندارد. او تا به حال فيلم هايى 
مانند «خسته نباشيد»، «گذر موقت»، «خاله قورباغه» و «خداحافظ دختر 
شيرازى» را ساخته اســت كه هيچ كدام اثر مهمى به حساب نمى آيد. 
هنوز نمى دانيم او در اولين تجربه سريال سازى خود در نمايش خانگى 
چه كرده و با وجود ســتاره هاى پرشــمار، ترديدها راجع به احتمال 

موفقيت اين سريال زياد است.

شركت فرهادى با «قهرمان» در كن
 كمپانى فرانســوى «ممنتو» خالصه اى از داســتان فيلم «قهرمان» 
جديدترين ساخته اصغر فرهادى را منتشر كرد. «قهرمان» نهمين ساخته 
فرهادى اســت و امير جديدى، محســن تنابنده، فرشته صدرعرفايى، 
احسان گودرزى و ســارينا فرهادى به همراه جمعى ديگر از بازيگران 
كه اغلب از چهره هاى جديد هستند در آن ايفاى نقش كرده اند. اين فيلم 

براى نخستين بار در جشنواره كن امسال به نمايش در مى آيد.
فيلم «قهرمان» با مدت زمان دو ســاعت و 7 دقيقه، درباره شخصيتى به 
نام رحيم است كه به دليل عدم توانايى در پرداخت بدهى اش در زندان 
به سر مى برد  اما طى دو روز مرخصى در تالش است، شاكى خود را 
با پرداخت بخشى از بدهى متقاعد به پس گرفتن شكايت خود كند، اما 

اتفاقات آنگونه كه برنامه ريزى شده پيش نمى رود.
مجله سينماى ايتاليا (Cinematografo) نيز خالصه داستانى درباره 
«قهرمان» منتشــر كرده و در بخشى از شــماره جديد خود كه به فيلم 
هاى مهم جشنواره كن پرداخته، آورده است: «قهرمان، فيلم جديد اصفر 
فرهادى كارگردان ايرانى برنده دو جايزه اسكار است. داستان اين فيلم 
درباره مردى اســت كه به دليل بدهى در زندان است اما وقتى آزاد مى 
شود، متوجه مى شود نامزدش يك كيف پر از پول پيدا كرده، اما تصميم 
مى گيرد از اين پول استفاده نكند. زمانى كه خبر اين اقدام انسان دوستانه 
او در شهر مى پيچد، به چهره اى شناخته شده تبديل مى شود  و اهالى 

شهر براى كمك به او دست به كار مى شوند و ...»
اســتوديو آمازون حق پخش فيلم «قهرمان» را در آمريكا در اختيار دارد و 
كمپانى فرانسوى ممنتو پيكچرز، تهيه كنندگى و فروش بين المللى فيلم 
«قهرمان» را بر عهده دارد و اين فيلم را در فرانســه نيز اكران خواهد كرد. 
همچنين كمپانى «الكى رد» نيز فيلم جديد فرهادى را در ايتاليا اكران خواهد 
كرد.  فيلم «قهرمان» به عنوان يكى از 24 فيلم بخش رقابتى اصلى هفتاد و 
چهارمين جشنواره فيلم كن با آثارى از كارگردانان سرشناسى چون «وس 
اندرسون»، «نانى مورتى»، «شين بيكر»، «فرانسوا اوزون»، «پل ورهوفن» و 

«شان پن» براى كسب نخل طالى بهترين فيلم رقابت مى كند. 
هفتاد و چهارمين دوره جشــنواره كن نيز از 6 تا 17 جوالى (15 تا 26
تير) و با حضور «اسپايك لى» كارگردان آمريكايى به عنوان رئيس هيات 

داوران بخش رقابتى به صورت حضورى برگزار خواهد شد.

نسبت اهالى موسيقى با انتخابات رياست جمهورى
شب انتخابات مهم مى شوند!

 گاليه هاى هميشگى اهالى موسيقى از سياستمداران و دولتمردان 
نكته اى نيست كه بر كسى پوشيده باشد. از دشوارى ها و تنگناها براى 
اخذ مجوز ساخت و انتشار تا كمرهايى كه زير بار فشار اقتصادى خم 
مى شــوند و از عدم رعايت كپى رايت تا احضارهاى گاه و بيگاه براى 
پاســخگويى در مورد اين كه چرا چنين كردند و چنان نه. هنرمندانى 
كه ظاهرا هنرشان تنها در روزهاى منتهى به انتخابات است كه كاربرد 

دارد، آن هم بدون كسب اجازه از آن ها.
سال 76 نخستين سالى بود كه سينماگران وارد عرصه انتخابات رياست 
جمهورى شدند و در طول مبارزات انتخاباتى، درباره هر كانديدا سه 

فيلم نيم ساعته از تلويزيون پخش شد.
اين ســرآغاز اســتفاده سياســتمداران از هنر اهالى دنياى تصوير در 
انتخابات رياســت جمهورى بود و از سوى ديگر از آن جا كه بر سر 
اين نكته كه موســيقى در برانگيختن احساســات و تهيج مان نقشى 
انكارناپذير دارد حرفى نيست، پس موسيقى را هم به خدمت گرفتند 
تا احساساتى را برانگيزند كه گاه اندوه بود و گاه لرزشى از خوشى كه 
در اندام مان جارى مى شد و گاه وبيگاه شورى كه وامى داشتمان گامى 

برداريم و مگر مى توان سياستمدار بود و از اين تاثير بى اطالع؟
اگر از ســمت نزديك ترين به سوى دورترين برويم و تمركزمان را بر 
كانديداى پيروز انتخابات بگذاريم در سال 1396 «دوباره ايراِن» حجت 
اشــرف زاده را با ترجيع بنِد «دوباره لبخند، دوباره پيوند، دوباره پيمان، 
دوباره ايراِن» به ياد مى آوريم و در سال 1392 «طالى سياه» با صداى 
مانى رهنما و موخره «پاشــو از كنار ساحل، بسه هرچى گريه كردى/ 

دوباره بيا تو ميدون، حاال تو مرد نبردى» را.
«آرمان تو/ آورد پيام انقالبمان به يــاد/ زنده باد نام تو احمدى نژاد» با 
اســتفاده از ملودى «اى ايران، اى مرز پُرگهر» در سال 1388 و «مردى 
از جنس مردم» در سال 1384 كه هر دو توسط گروه ُكر اجرا شدند و 
دومى با «پيچيده تو شــهر و كوچه دوباره بوى رجايى» بر شباهتى كه 
نامزد پيروز در انتخابات خود بر آن تاكيد داشت، انگشت گذاشته بود.

به گزارش خبر آنالين، كســى اين روزها به اهالى موســيقى پاســخ 
نمى دهد كه چرا على رغم بازگشــايى ســالن هاى تئاتر، ســينماها و 
گالرى ها پس از اندكى فروكش كردن موج كرونا، كنســرت ها به راه 
نمى افتند؟! آن چه در اين ميان از همه عجيب تر اســت اين اســت كه 
كسانى كه تا پيش از رسيدن به بازه زمانى انتخابات نامرئى بوده اند، در 
اين مقطع زمانى هنرشان بى آن كه خود مطلع شوند و اجازه دهند به 
آســانى مورد استفاده قرار مى گيرد و نمود عينى اش در انتخابات پيش 
رو اســتفاده از بخشى از اثر «ايران من» از همايون شجريان و سهراب 
پورناظرى در مناظره هاى انتخاباتى، اســتفاده از «جان ايران» كارى از 
محمد معتمدى در مستند تبليغاتى يكى از نامزدها و استفاده از موسيقى 

سريال «شوق پرواز» در مستند تبليغاتى نامزدى ديگر است.
عدم رعايت كپى رايت كارى اســت كه ظاهرا صداوسيما به انجام آن 
عــادت دارد و پررنگ ترين نمونه هايش كه به شــكايت صاحبان اثر 
يا بازماندگان شــان از اين سازمان منجر شــد دعواى حقوقى زنده ياد 
محمدرضــا شــجريان و زنده ياد فرهــاد مهراد بــود. از جمله ديگر 
ســتاره هاى عرصه موســيقى كه همواره به پخش بــدون اجازه در 
صداوسيما معترض بوده و هست مى توان به شهرام ناظرى اشاره كرد.

جاى تاسف است كه رعايت نكردن كپى رايت در ايران تا حدى پيش 
رفته اســت كه نامزدهاى رياســت جمهورى كه مى بايست نمادى از 
قانون مدارى باشند هم به آن بى توجه اند و به گونه اى رفتار مى كنند كه 
گويى اطالع ندارند اگر مى خواهند از اثر هنرمندى استفاده كنند ملزم به 
كسب اجازه از او و پرداخت حق و حقوق مادى و معنوى اش هستند 
و نمى توان از هنرمند توقع داشــت نه تنهــا در پى اين حق و حقوق 

نباشد كه به استفاده ما از اثرش مفتخر هم باشد!

جشنواره رسانه «ايران قوى» 
در همدان آغاز شد

 مسئول بسيج رســانه استان همدان از آغاز جشنواره رسانه «ايران 
قوى» با موضوع "هر راى يك حماســه" ويژه مردم و اهالى رســانه 
همدان همزمان با ســيزدهمين دوره انتخابات رياســت جمهورى در 

همدان خبر داد.
ناصر قوامى مشفق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جشنواره رسانه 
ايــران قوى با موضوع "هر راى يك حماســه" تا 28 خرداد توســط 
سازمان بسيح رسانه اســتان همدان ويژه اهالى رسانه و مردم همدان 
برگزار مى شود. وى با اشاره به اينكه سازمان بسيج رسانه استان همدان 
به منظور شور و نشاط اجتماعى و تحقق مشاركت حداكثرى با تمركز 
بر انتخاب آگاهانه و اصلح اين جشنواره را برگزار مى كند عنوان كرد: 
اهالى رســانه و ديگر عالقمندان مى توانند آثار خود را در بخش هاى 
خبر، مصاحبه، مقاله، يادداشت، گزارش خانگى، فضاسازى اجتماعى، 
تيتر، عكاســى و موشن گرافى در سايت ســازمان بسيج رسانه استان 

همدان بارگذارى كنند.
مســئول بسيج رسانه اســتان همدان با بيان اينكه دشــمنان نظام در 
هر برهه اى به دنبال تضعيف مردم ســاالرى دينى در ايران هســتند 
خاطرنشــان كرد: آنها اين نوع مردم ساالرى دينى را رقيب جدى خود 
مى دانند بنابراين بايد در انتخابات 1400 هم كه يك رزمايش فرهنگى، 
سياســى و اجتماعى بزرگى در تاريخ نظام سياسى كشور بوده، مانند 

انتخابات گذشته آن را پوياتر و قوى تر رقم بزنيم.
قوامى  مشــفق با اشــاره به فوايد حضور حماســى مــردم در تعيين 
سرنوشت كشور، باال بردن ضريب امنيتى و قدرت بازدارندگى در برابر 
توطئه هاى دشمنان را يكى از اثرات آن برشمرد و اعالم كرد: مشاركت 
حداكثرى در تعيين سرنوشت كشور نشــان دهنده عظمت، اقتدار و 
بصيرت ملى اســت. وى با اشــاره به قضاوت هاى ناظران بين المللى 
در جريان انتخابات از مســير حضور و پشــتوانه مردمى گفت: ميزان 
مشــاركت باال در هر انتخابات مى تواند حّالل بســيارى از مشكالت 

كشور در بُعد بين المللى نيز باشد.

15 سال از درگذشت بابك بيات گذشت
خوشا از عاشقى مردن

 15 ســال پيش در چنين روزى كسى درگذشــت كه به عقيده همگان 
بهترين آهنگ ساز موسيقى پاپ ايران تاريخ ايران بود.

بابك بيات در ســال 1325 در شهر تهران به دنيا آمد. از سن 19 سالگى در 
اپراى تهران و زير نظر نخستين باغچه بان، ثمين باغچه بان و نصرت ا... زابلى 
با موسيقى كالسيك و جهانى آشنا شد و در حدود پنج سال همكارى خود 
را با اين اپرا ادامه داد. بابك بيات موسيقى فيلم را با فيلم غريبه كه با همراهى 
واروژان ســاخته شــد آغاز كرد. وى پيش از انقالب با بسيارى از بزرگان 
موسيقى پاپ ايران آثارى با شكوهى خلق كرد. پس از پيروزى انقالب بيات 

فعاليت موســيقى را در شركت ابتكار همراه با دوستش ابراهيم زال زاده و با 
كاســت قاصدك، زندگينامه صمد بهرنگى و به صورت ترانه هاى كودكانه 
ســيمين غديرى آغاز كرد. پس از آن براى كاست هاى خروس زرى پيرهن 
پرى، سكوت سرشــار از ناگفته هاست و چيدن سپيده دم موسيقى ساخت. 
بيات با شاملو، جنتى عطايى و شفيعى كدكنى رفاقتى عميق داشت و همين 

دوستى موجب خلق آثار بزرگى شد.
وى موســيقى فيلم را در پس از انقالب با فيلم مرگ يزدگرد ساخته بهرام 
بيضايــى آغاز كرد و در ســال 1362 موســيقى فيلم هــاى نقطه ضعف و 
ريشــه در خون را ساخت و در ســال هاى بعد براى فيلم هاى شايد وقتى 
ديگر و مسافران ســاخته بهرام بيضايى، سريال سلطان و شبان و فيلم هاى 

كشــتى آنجليكا، عروس، پرده آخر، طلسم، مرسدس، جهان پهلوان تختى، 
دست هاى آلوده، اتوبوس، قرمز، دو زن، شيدا و در حدود 90 فيلم سينمايى 
موســيقى نوشته است و آخرين ســريالى كه وى براى آن موسيقى ساخته 

است سريال واليت عشق است.
بابك بيات در سال 1369 پس از چند بار كانديدا بودن براى موسيقى فيلم 
باألخره وقتى كه از پنج كانديداى موسيقى فيلم سه بار نام او را اعالم كردند 

جايزه سيمرغ بلورين فجر را براى فيلم عروس دريافت كرد.
همچنين در ســال 1375 وقتى كه از بين چهار كانديدا دو بار نامش اعالم 
شد مجدداً سيمرغ بلورين را دريافت كرد. در خانه سينما براى فيلم ساحره 

جايزه نخست موسيقى فيلم را دريافت كرد.  فرهنگفرهنگ
 farhang@hamedanpayam.com

مجموعه  از  نشســت  سيزدهمين   
درس گفتارهايى درباره بوعلى ســينا 
به بررســى كتاب «بندى قلعه بيداد» 
(ابن سينا در محبس) نوشته ى يوسف 
زيدان نويســنده مصــرى اختصاص 
داشت. اين نشســت  با حضور سيد 
حميدرضا مهاجرانى، نويسنده و استاد 
دانشــگاه و امين تارخ بازيگر سينما 
و تلويزيون چهارشــنبه پنجم خرداد 
«بندى  شد.  پخش  مجازى  صورت  به 
قلعه بيداد»  كتاب به  تازگى به همت 

انتشارات نيلوفر منتشر شده  است.
سيد حميدرضا مهاجرانى سخنانش را 
با معرفى كتاب آغاز كرد و گفت: «اين 
رمان در يك كالم، تفسيرى بسيار زيبا، 
عميق و در عين حال نزديك به ذهن، 
خالى از تكلف و تهى از دشــواريابى 
اســت  عبارات  پيدا كردن معانى  در 
و اثرى باارزش و در نوع تحســين و 
شايان توجهى است. جمله اى معروف 
وجود دارد كــه مى گويند هيچ كتابى 
را  خواندن  يكبار  ارزش  كه  نيســت 
نداشته باشــد ولى به نظر بنده رمان 
َفردقان كه در فارســى فردجان تلفظ 
مى شــود از آن دسته رمان هايى است 
كه چنديــن و چندبار ارزش خواندن 

را دارد.»
يكى از زيباترين و شريف ترين يكى از زيباترين و شريف ترين 

مخلوقات ادبيات مخلوقات ادبيات 
مهاجرانى افزود: «از زندگى ابن ســينا بسيار 
شــنيده ايم، از شــخصيت ادبى، تاريخى و 
شخصيت فلســفى اش. از ابن سينا در زمينه 
تاريخ، فلســفه، حكمت، منطق، پزشــكى، 
رياضيــات، نجوم، فلســفه بســيار صحبت 
شــده و كتاب هايى كه درباره اين شخصيت 
تاثيرگذار و جاودان در اختيار ماســت شايد 
كتابخانه مســتقلى را به خودش اختصاص 
بدهد. اين كتــاب زواياى تاريكى از زندگى 
ابن سينا را براى ما روشن كرده كه با تركيبى 
از حقايق تاريخى از يك ســو و استفاده از 
عنصر خيال  از ســوى ديگر، آن را به شكل 
بسيار زيبا و نزديك به ذهن و سهل الوصولى 

در اختيار ما قرار داده است.
دكتر شــفيعى كدكنى در غزل معروف خود 
«در ناگزير دهــر» درباره افرادى كه فراتر از 
زمان خود مى انديشــند و در واقع انديشه ها 
و افكار و شــخصيت هايى كه فراتر از زمان 
خودشان هستند و باالتر از زمان خود انديشه 
مى كنند ابيات نغزى دارد كه مى فرمايد: «گه 
ُملحد و گه َدهرى و كافر باشــد / گه دشمِن 
خلق و فتنه پرور باشــد / بايد بچشد عذاب 
تنهايــى را / مردى كه ز عصــر خود فراتر 

باشد.»
اخالق سينايى در اوج باالنشينى اخالق سينايى در اوج باالنشينى 

با ما هستندبا ما هستند
مهاجرانى با اشــاره به بخــش هايى از كتاب 
افزود: «اين اخالق ســينايى است كه در اين 
رمان در اين فصل به شكل بسيار زيبايى توسط 
دكتر زيدان عرضه شده است. دانشمندان در 
اوج باالنشينى با ما هستند، در كنار ما هستند 
و با ما سخن مى گويند و در اوج آنكه فراتر از 
زمانشان مى انديشند و آالم، رنج ها، تنهايى ها و 
عذاب ها را متحمل مى شوند اين پيام را دارد 
كه خداوند با اين دسته از افراد همان معامله اى 
را مى كند كه بــا ايوب نبى كرد. اما نكته دوم 
كه در اين رمان به شكل بسيار زيبايى عرضه 
شــده مجموعه درگيرى هايش با دربارى ها و 
با اعضاى ارتش اســت كه مى خواستند وارد 
سيستم بشوند و خودشــان را تحميل بكنند 
و به نحــوى در حكومتدارى خودشــان را 
دخيل كنند، ابن ســينا اين ها را نمى پذيرفت 
و به ســماءالدوله مى گفت كه اعضاى ارتش 
افرادى هستند كه وظيفه حفظ تماميت ارضى 
را دارنــد آنها طورى تربيت شــدند كه براى 
جنگ مناسب هستند نه براى تصميم گيرى در 
سطوح سياســى. و روى همين اصل اعضاى 
ارتش با ابن ســينا درافتادند و آنقدر سعايت 
كردند كه ســماءالدوله مجبور شد وى را به 
همين زندان بفرســتد كه حداقل ابن سينا را 
نكشند. چون آن ها طالب مرگ ابن سينا بودند 
ولى ســماءالدوله كوتاه آمد و به تبعيد كردن 

وى در زنــدان فردقان رضايــت داد و گفت 
حداقل تا يك مدتى اينجا باشــد تا آب ها از 
آسياب بيفتد كه ما ابن سينا را از دست ندهيم 
و از طرفى ارتش را هم از دست ندهيم چون 
اگر ارتش عليه ما شورش مى كرد دردسرهاى 
ديگرى به لحاظ سياست، اصول ديپلماسى و 

مملكت دارى برايشان ايجاد مى شد.»
نبرد بين عشق و دانش فصل نبرد بين عشق و دانش فصل 

جذاب كتاب استجذاب كتاب است
نبرد ابن ســينا با مدعيان وابســته به درباره، 
بخش ديگــرى از صحبت هاى اين اســتاد 
گفت:«دكتــر  مهاجرانــى  بــود.  دانشــگاه 
عبدالحســين زرين كــوب در كتاب «فرار از 
مدرســه» بيان كرده و فقهــا و وعاظ دربار 
ســلجوقيان را بــه تصوير كشــيده عده اى 
فقيــه جاه طلب يا بــه تعبير حافــظ واعظ 
شحنه شناسى بودند كه تنها از دين به عنوان 
يك اســم رمز، اسم شب براى ورود به كاخ 
جادويى قدرت اســتفاده مى كردند و چنين 
افرادى كه روشــنفكر و اهل ابداعات فكرى 
بودنــد آنها را بر نمى تابيدنــد و همواره در 
صدد حــذف آن ها بودند. بــه مانند اين كه 
بگوييم اين سابقه پيشين تا روز پسين باشد؛ 
از زمــان حالج كه مطالعه كنيم اين درگيرى 
بوده و تــا زمان محى  الدين ابن عربى و زمان 
ابن سينا همچنان روند خود را ادامه مى داده 
كه ابن ســينا را به خاطر انديشه هايى كه در 
عرصه مبدا و معاد داشــت تهمت كفركيشى 
مى كردند،  تعطيــل  را  كالس هايش  زدنــد، 
خيلى وقت هــا وى را تهديد مى كردند حتى 
زنــدان موقت مى كردنــد و كارى كردند كه 
در واقع ابن ســينا تمامى عمرش را مجبور و 
ناگزير از فرار شــد و اين فرارها تا آخرين 
لحظه و تا آخرين ســاعات زندگى خود هم 

ادامه داشت.»

نويسنده اى با افتخارات فراواننويسنده اى با افتخارات فراوان
مهاجرانــى در ادامــه به بخشــى از كارنامه 
نويســنده كتاب هم اشــاره كرد:«يوســف 
زيدان براى خلق اين اثر بســيار خواندنى و 
گرانقدر در ســال 2020 در رديف پنج رمان 
برتر جهــان عرب در عرصه بوكر بين المللى 
قرار گرفته اســت، هرچند زيــدان به خاطر 
كتــاب «عزازيل» در ســال 2009 نيز برنده 
جايزه بين اللملى بوكر هم شــد و من افتخار 
ترجمه اين كتاب را نيز در كارنامه خود دارم 
و از اين بابت مباهــات مى كنم اما يكى دو 
مــورد بازنگرى و مســائل تاكتيكى در اين 
رمان وجود دارد كه اگر صالح دانســت در 

چاپ هاى بعدى رعايت كند.»
رابطه مستقيم زندان تبعيد و تبلور رابطه مستقيم زندان تبعيد و تبلور 

انديشهانديشه
مترجم چه پيامى از اين كتاب دريافت كرده 
اســت؟ مهاجرانى توضيح مى دهد: «يكى از 
زيباترين و دلچسب ترين پيام هايى كه كتاب 
فردقــان كه من آن را به عنــوان «بندى قلعه 
بيداد» ترجمه كردم اين است كه ثابت مى كند 
زندان، تبعيد و تبلور انديشه با يكديگر رابطه 
مســتقيم دارند. به اين عبارت كه هر چقدر 
باروها و ديوارهاى متوج به سيم هاى خاردار 
كه عبوس و عبث ســر به آسمان كشيده اند 
باالتر و باالتر بروند انديشــه انسان فراتر از 
آن است. اين انديشــه، اين پرنده انديشه و 

فكر كه در وجود و جوهره ى شريف انسان 
خوابيده به مانند پرنده اى بلند پرواز است كه 
هيچ بارويى، ياراى محصور كردن آن را بين 

خود ندارد.»

روند ساخت سريال ابن سينا به روند ساخت سريال ابن سينا به 
روايت امين تارخروايت امين تارخ

اميــن تاريــخ بازيگــر ســينما و تلويزيون 
همچنين در اين مراسم درباره ساخت سريال 
بوعلى سينا گفت:«شــبكه دو سيما تصميم 
گرفت درباره 13 شخصيت مثل بوعلى سينا، 
ابوريحان بيرونى، بوســهل مسيحى، زكرياى 
رازى، و... 13 سريال 13 قسمتى بسازد اولى 
ساخته شد و طبق معمول ديگر شخصيت ها 
هرگز ادامه پيدا نكرد زيرا رئيس صدا و سيما 
عوض شــد و مدير جديــد روى كار آمد و 
مجموعه ها ادامه پيدا نكرد. كارگردان سريال 
ابن سينا با من دوست، همكالس و همدوره 
بــود؛ كيهان رهگذار كه اكنون در قيد حيات 
نيســت مايل بود كه بوعلى سينا را من بازى 
كنم زيرا معتقد بــود هر آنچه تصوير از ابن 
سينا است شباهت زيادى با چهره من داشت. 
تارخ درباره جزييات سريال هم گفت: «قبال 
در ســريال سربداران با هم همكارى داشتيم 
و من نقش شــيخ حســن جــورى را بازى 
مى كــردم. دوران شــيرين كارى و حرفه اى 
داشــتيم و مفتخرم كه ايــن نقش را كه يك 
شــخصيت ملى، حكيــم، معلــم، طبيب و 
شخصيت اســتثنايى و نابغه است، من بازى 
كردم زيرا اين افتخــار نصيب هر بازيگرى 

نمى شود. 
چيزى كه براى من مهم و براى كيهان رهگذار 
حياتى بود اين بود كه اگر قرار باشــد سراغ 
شخصيت هاى علمى و فرهنگى و شخصيتى 
كه اهل حكمت و علم سياست برويم شايد 
سريال ممكن اســت پربيننده نباشد بنابراين 
تركيبى از اين ها به اضافه زندگى شخصى كه 
چرا ابن سينا ازدواج نكرد مى تواند مخاطب 
را جذب كند، بنابراين شــخصيتى خلق شد 
كه قرار بود عشقى ميان اين دو باشد كه ابن 
ســينا نپذيرفت و هرگز نپذيرفت كه ازدواج 
كند. نمونه اى از اين اتفاقات و رابطه با پدر و 
مادرش و شخصيت هاى ديگر قصه اى را به 
تصوير كشــيد كه براى تماشاگر مى توانست 

زيبا باشد. 
در نهايت ســريال ســاخته و پربيننده شد و 
از دل اين ســريال يك فيلم ســينمايى نيز 
اســتخراج و يكــى از فيلم هاى ســينمايى 

پرفروش شد.»
نكته هاى جالب ابن سينا درباره آب حيات

اين بازيگر ســينما و تلويزيــون در ادامه به 
كتاب زيدان نيز اشــاره كــرد و گفت: «چند 
نكته درباره شــخصيت بوعلى سينا است كه 
در كتــاب زيدان هم بــه فراوانى درباره اش 
صحبــت مى شــود اينكه اهل علــم و هنر 
هميشــه به دنبال آزادى در زندان ها مى گردد 
و اين تقديرى بود كه دامن ابن ســينا را هم 
گرفت. اين بخش به شكل خالصه در سريال 
مشاهده مى شــود اما بخش سفرهاى بوعلى 
ســينا پراهميت بود ســفرهاى بسيارى كه 
داشــت و معتقد بود كه ازدواج نبايد مى كرد 
زيرا ازدواج بندى به پا اســت و اســتنباط 
نويســنده و كارگردان اين بــود كه تعريف 

قصــه اى آن جذابيت دراماتيك و نمايشــى 
داشــته باشد. چند نكته علمى و طبى در اين 
سريال وجود داشت كه بسيار زيبا بود و در 
اين كتاب هم حتما درباره اش صحبت شده 

است.»
يكــى از نكات جالب كتــاب از ديد تارخ؛ 
موضوع آب بــود. او درباره اين موضوع نيز 
گفت: «من يك سوم كتاب «بندى قلعه بيداد» 
را خواندم زيرا گرفتــار فيلمبردارى بودم و 
توفيق خواندن همه كتاب را نداشتم. نكته اى 
كه در ســريال مطرح  شــد نقطه نظر بوعلى 
سينا درباره آب بود كه جمله زيبايى نيز براى 
آن تدارك ديده شــده بود كه آب ســالمت 
اســت، روان اســت، جارى اســت و چون 
ماند مى گنــدد و در ادامه بحث و جدلى كه 
با دوستان و رفقايش داشت اينكه موجودى 
زنده در آب اســت كه باعث گنديدگى آب 
مى شــود و به همين دليل وقتى راكد بشود 
آن موجود شــروع به گنديدن آب مى كند و 
بعدها كشــف شد كه اين نقطه نظر تبديل به 

كشف ميكروب در آب شد.
ابن ســينا اساسا خيلى به آب عالقه مند بود 
و بــر اين باور بود كــه آب خيلى محرك 
و ترغيب گر اســت بــراى اينكه درباره آن 
فكر و انديشــه كند. هــرگاه به لحاظ توان 
صاحــب ضعف مى شــده حتمــا به حمام 
مى رفتــه و آب فراوانى اســتفاده مى كرده 
زيرا اعتقاد داشــته آب قــوت و قدرت به 
بدن انســان مى بخشد و به همين دليل آب 
حيات نام گرفته است. آب در واقع حيات 

است.» آفرينش 
طب ابن سينا و شاهزاده اى كه طب ابن سينا و شاهزاده اى كه 

خود را گاو مى پنداشتخود را گاو مى پنداشت
تــارخ در ادامــه به چند نكتــه جالب ديگر 
از كتــاب نيــز پرداخــت. موضوعاتى مثل 
تشخيص بيمارى توسط ابن سينا و ماجراى 
گاو تشــنه: «چند نكته نيز درباره تشخيص 
بيمارى بود كه جذابيت بســيارى داشــت. 
شــاهزاده اى كه خود را گاو مى پنداشــت، 
وقتى بوعلى سينا را براى تشخيص آوردند، 
گفت: اين شــاهزاده عاشق بود و به عشقش 
دســت نمى يافت و اداى گاو را درمى آورد 
زيرا ذهــن به هم ريخته اى داشــت و نبود 
عشقش باعث مى شــد شخصيتش دگرگون 
و به جنون كشيده شــود و يا شخصيتى كه 
دچار دررفتگى پا و استخوانش جابجا شده 
بود، بالفاصله گاو تشــنه اى را احضار كرد 
و شــخصى كه پايش در رفته بود روى گاو 
نشاندند و به گاو آب فراوان دادند، به مرور 
كه شــكم گاو بزرگ مى شد اين در رفتگى 
اســتخوان نيز جا مى افتاد. اين ها نشانه هاى 
نبوغى است كه اين شخصيت ملى داشته و 

بيش از اين ها دارد.
درباره تشخيص طبى ابن سينا كه در سريال 
نيز مطرح شــد، وقتى مى خواســت درباره 
درجه تب شــخصى دست پيدا كند نخى را 
به دور مچ دستش مى بست و خودش نخ را 
به اتاق ديگر مى برد و لرزش نبض شــخص 
به نخ منتقل مى شد و درجه تب را تشخيص 
مى داد و اين يكى از اتفاقات علمى و زيبايى 
اســت كه در ارتباط با اين شخصيت شكل 
گرفتــه و تاريخ به فراوانــى از آن ياد كرده 

است.»

بررسى كتابى درباره ابن سينا در درس گفتارهاى بوعلى سينا

تاباندن نور بر زواياى تاريك زندگى 
فيلسوِف پزشك 
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نيش و نـوش

بيمه رانندگان تاكسى همچنان در بالتكليفى
 مديرعامل اتحاديه تاكســيرانى شهرى كشــور با اعالم اينكه  براساس تفاهم نامه با 
سازمان تأمين اجتماعى مبنى بر به  روزرسانى ليست بيمه رانندگان تاكسى، قرار بود افراد 
غير راننده تاكسى از ليست حذف و رانندگان واقعى جايگزين شوند،گفت: تاكنون هيچ 

اقدامى در اين مورد انجام نشده است.
مرتضى  ضامنى در گفت وگو با ايرنا افزود: در حال حاضر بر اســاس اعالم ســازمان 
تأمين اجتماعى نام حدود 470 هزار نفر به عنوان راننده در ليســت بيمه ثبت شــده و 
اين در حاليست كه براساس پايش هاى انجام شده نام 50 درصد اين افراد در هيچ يك 
از بانك هاى اطالعاتى مرجع كه راننــدگان فعال در حوزه حمل ونقل عمومى را ثبت 
مى كنند به ثبت نرسيده و اين افراد  همچنان از يارانه اختصاص يافته استفاده مى كنند.

كنكور در موعد مقرر برگزار مى شود
 ســخنگوى سازمان ســنجش آموزش كشــور با بيان اينكه كارت ورود به جلسه 
كنكورى ها از 6 تيرماه قابل دريافت است، گفت: اين آزمون در روزهاى 9 تا 12 تيرماه 

برگزار مى شود.
فاطمه زرين آميزى در گفت وگو با ايســنا بااعالم اين خبر بيان كرد: با توجه به مصوبه 
شصت وهشتمين جلسه ستاد ملى مديريت بيمارى كرونا، آزمون مذكور طبق زمان بندى 
اعالم شــده برگزار مى شود. وى گفت: آزمون گروه آزمايشى هنر صبح روز چهارشنبه 
نهم، گروه آزمايشــى علوم رياضى و فنى و گروه آزمايشــى علوم انســانى صبح روز 
پنجشنبه دهم تيرماه، گروه آزمايشى علوم تجربى صبح روز جمعه 11 تير ماه و  گروه 

آزمايشى زبان هاى خارجى نيز صبح روز 12 تيرماه برگزار مى شود.

مشكلى براى تزريق دوز دوم واكسن كرونا وجود ندارد
 رئيس مركز مديريت شــبكه وزارت بهداشت با اشــاره به اينكه براى تزريق دوز 
دوم واكســن كرونا مشكلى وجود ندارد، گفت: حدود 4/7ميليون نفر تاكنون واكسينه 
شده اند. به گزارش مهر، جعفرصادق تبريزى بيان كرد: در حال حاضر حدود 70درصد 
70 ســاله ها واكســن كرونا را دريافت كردند، هنوز واكسيناسيون 65 سال به باال آغاز 
نشــده و به محض آنكه واكسن به دست ما برسد، واكسيناسيون اين گروه سنى را نيز 
آغاز مى كنيم.تبريزى  افزود: در واكسن آسترازنكا حداقل زمان براى دريافت دوز دوم، 
3 تا 4 ماه اســت و در حال حاضر 1/5 ماه ديگر فرصت داريم. همچنين براى تزريق 
نوبت دوم واكسن اســپوتنيك وى يك تا 3 ماه زمان داريم بنابراين هيچ مشكلى براى 

افرادى كه دوز اول را دريافت كردند، به وجود نمى آيد.

دنياى اقتصاد: رازگشايى از ابرنوسان بورس
 ديگه زيادى جناييش نكنيد!!

ايران: همه براى ايران 
 فعًال كه همه جاى ايران سراى من است؛ شده!!

مهد تمدن: ستادهاى تبليغات، گرمابخش تنور انتخابات 
 بى مايه فطيره!!

تماشاگران: ورود قطار ملى به چرخه  بهره بردارى از اوايل پاييز 
 با قطار وارد مى شه با اسكوتر خارج مى شه!!

كيمياى وطن: داغ حقوق هاى نجومى تازه شد 
 بدون شرح!!

امتياز: زنگ خطر موج پنجم و تجمعات انتخاباتى 
 حاال هم كه كرونا درگير مديريت ستادهاست؛ شما نزاريد!!

همدلى: پوششىها در فاز عقبنشينى 
 يه پله پايين تر گذاشتن يه وقت ريا نشه!!
اقتصاد پويا: تير گرانى بر پوسته متوسط جامعه
 بازم تير خالص به كف جامعه خورد؟!!
اطالعات: واكسيناسيون عمومى تا پايان 1400

 آواز دهل از دور خوش است!!
تجارت: چسبندگى تورم به اقتصاد ايران 
 فعًال كه كنگر خورده لنگر انداخته!!

شرق: تقابل كرونايى رئيس و وزير 
 باألخره يكى پيدا شد كه اين 2 نفر رو بنشونه روبه روى هم!!

سراج: چوب ناكارآمدى صدا ندارد
 اون كه يك دست صدا نداره، دلبندم!!

دنياى اقتصاد: شمشير دو لبه تحريم ها
 بريد كنار زخمى نشيد!!

مهد تمدن: تنوع ساليق، انگيزه مشاركت انتخاباتى
 هرچى باسليقه تر؛ رأى بيشتر!!

  نهاوند- معصومــه كمالوند-خبرنگار همدان پيام: 
پروژه هاى شاخصى  همچون بام نهاوند، پياده راه سازى، 
ساماندهى مســيل، چهارباغ و... كه به حدود 10پروژه 
مهم مى رســد در سال هاى اخير توانست تحول و تغيير 
قابل  توجهى به شــهر نهاوند دهد و شايد در شرايطى 
كه بدترين شــرايط مالــى و اعتبارى را شــهردارى ها 
پيش رو داشــتند، اجراى چنين اقداماتى ريسك پذيرى 
و توانمنــدى خاص خود را مى طلبــد كه در اين دوره 
تحقق يافت.اما كلنگ زنى و آغــاز به كار اين پروژه ها 
يك طرف ماجراست، اتمام و به بهره بردارى رساندن و 
تحويل آنها به مردم هم روى ديگر ماجراست، اينكه در 
چنين شــرايطى پروژه هايى كه سال هاست مطالبه مردم 
و يا گاهًا مصوبه شــوراهاى دوره پيش بوده است آغاز 
به كار و در كوتاه مدت به اتمام برســد خود تأكيدى بر 
توانمندى شهردار به عنوان  مديريت اجرايى و شورا به 

عنوان ناظر اين پروژه هاى اجرايى در شهر است.
اگر چه در زمان تبليغات شــوراهاى اســالمى در شهر 
به ســر مى بريم و در عملكرد شــوراى فعلى نقدهايى 
هم مطرح اســت و بخش عمده اى از مطالبات مردم و 
نيازهاى شهر در بخش هاى مختلف هنوز بر زمين مانده 
اســت، اما اجراى پروژه هاى شاخص و ايجاد تحوالت 
اساسى در نقاط مختلف شهر و تقويت زيرساخت هاى 
گردشگرى، نشاط اجتماعى و... به نسبت ساير دوره ها 
شــاخص و قابل توجه بوده است و تا حدودى بارى از 
دوش اقدامات انجام نشــده و وعده هاى زمين مانده را 

برداشته است.
پايان هفته گذشــته آيين بهره بــردارى از پارك نوارى 
چهارباغ نهاونــد با حضور فرهاد فرزانه معاون عمرانى 
اســتاندار، مجيد درويشــى مديركل دفتر امور شهرى، 
شــوراهاى اســالمى شــهر نهاوند و اصغــر جهانيان 
خيرشهرساز نهاوندى و شــهروندان نهاوندى، شهردار 

و شوراى اسالمى شهر  در محل اين پارك در خروجى 
شهر از محور كرمانشاه  برگزار شد.

در اين آيين عالوه بر مردم اغلب كانديداهاى شــوراى 
شهر ششم هم حضور داشتند.

 پارك نوارى چهارباغ با  5ونيم ميليارد اعتبار
ايــن پــارك شــامل 7 زمين بــازى از جملــه  چمن 
مصنوعى(زنده يــاد داريوش جهانيان) به متراژ 23 هزار 
مترمربــع با اعتبــار 5 ميليارد و 500 ميليــون تومان با 
اجراى عملياتى از جمله آبنماى كف خشــك)، زمين 
فوتبال(چمــن مصنوعى زنده ياد داريــوش جهانيان)، 
زمين فوتبال ســاحلى، زمين بسكتبال، نصب تجهيزات 
ورزشى پينگ پنگ، زمين واليبال، زمين بدمينتون، پيست 
اسكيت، نصب وسايل بازى و ست هاى ورزشى، نصب 
مبلمــان پاركى، اجــراى فضاى سبز(كاشــت درخت، 
گل، چمن)، زيرســازى باند كندرو و اجراى آسفالت، 

زيرسازى و اجراى سنگ فرش را شامل مى شود.
 نهاوند ظرفيت هاى فراملى دارد

معاون عمرانى اســتاندار همــدان در آيين افتتاح پارك 

نوارى چهارباغ شــهردارى نهاوند گفت: پروژه هايى از 
اين دست كه ضمن ارائه خدمات به مردم زمينه آرامش 
را در زندگــى مردم فراهم مى كنند و فضاى نشــاط را 
براى شــهر ايجاد مى كنند، قابل تقدير و اســتقبال ويژه 
اســت.فرهاد فرزانه افزود: نهاوند با داشــتن پتانسيل و 
ظرفيت ها و داشته هاى قابل توجه  اين شرايط و ظرفيت 
را دارد كه مطالبه گرى مردم از شــوراها با رويكردهاى 

فراملى باشد.
 شاخص هاى توسعه در  نهاوند عامل تقويت 

قدرت ريسك 
شهردار نهاوند در اين آيين گفت: روز كلنگ زنى پروژه 
چهارباغ كه با حضور عراقى معاون عمرانى وقت انجام 
شد، با شــرايطى كه پروژه در زمان آغاز داشت اجراى 
آن ريسك بزرگى نســبت به اينكه بتوان آن را به پايان 
رساند، به شمار مى رفت. بر همين اساس هم گفته شد 
اگر مى توانيد پروژه را به اتمام برسانيد تا كلنگ شروع 

را بر زمين بزنيم.
محمد حسين پور بيان كرد: با تالش تيم اجرايى  پروژه 
به اتمام رســيد و اين خيرشهرســاز  هــم كمك قابل 

توجهى در اجرا و تكميل پروژه داشته است.
وى گفت: روز نخست كه مسئوليت شهردارى نهاوند را 
عهده دار شدم اعالم كردم اهل سخنرانى و وعده نيستم 
بــا عملكرد و فعاليت و اقداماتى كه با كمك شــوراى 
شهر انجام مى دهيم، با مردم سخن خواهم گفت، و اميد 
داريم كه در ماههاى پايانى عمر شــوراى پنجم و شايد 
مديريتم در شــهردارى نهاوند توانســته باشم رضايت 
عمومى شهروندان را در ارائه خدمات و اجراى پروژه ها 

و مصوبات جلب كرده باشم.
 قدردانى شورا از شهردار

رئيس شــوراى اسالمى شــهر نهاوند هم در اين آيين 
گفت: شــهردار نهاوند را جهادى و تالشگر مى شناسيم 

  رئيــس انجمن مددكاران اجتماعى ايران با تأكيد بر 
اينكه هرجا مشاركت بيشتر باشد تصميم هاى بهتر گرفته 
مى شود و مســئوليت پذيرى در قبال اجراى تصميمات 
افزايش پيدا مى كند، گفت: مردم زمانى مشاركت مى كنند 
كه شايسته گزينى صورت گيرد و شفافيت و پاسخگويى 

وجود داشته باشد.
سيدحسن موســوى چلك در گفت وگو با ايرنا، به اين 
موضوع كه داشــتن پشــتوانه مردمى يكى از مهمترين 
مولفه هــاى تأثيرگذار در رســيدن بــه موفقيت در هر 
جامعه اى است، اشاره كرد و  افزود: به همين دليل وقتى 
از دو سرمايه براى توسعه كشور يا سازمان ياد مى شود به 

سرمايه انسانى و سرمايه اجتماعى اشاره مى شود.
 هيچ مدير در هيچ سطحى نمى تواند خود را 

بى نياز از پشتوانه مردمى ببيند
وى، بــا تأكيد بر اينكه مشــاركت اجتماعــى يكى از 
مولفه هاى مهم سرمايه اجتماعى است، بيان كرد: زمانى 
مشــاركت افزايش پيدا مى كند كــه اعتماد اجتماعى به 

شكل هاى مختلف در جامعه بيشتر شود.
رئيس انجمن مــددكاران اجتماعى ايــران گفت: هيچ 
مديرى در هيچ ســطحى نمى تواند خــود را بى نياز از 
پشــتوانه مردمى يا بى نياز از مشاركت مردم در پيشبرد 
امور ببيند به همين دليل اينگونه اســتدالل مى شود كه 
حكومت يا ســازمانى كه مردم يا كاركنان آن احساس 
مسئوليت بيشترى در قبال مردم دارند به واسطه پشتوانه 
مردمى، اعتماد به نفس بيشــترى بــراى انجام كارها و 

پيشبرد امور خواهند داشت.

 ضعيف شــدن اعتماد عمومى، مانع بزرگ 
تحقق اهداف

موســوى چلك با يادآورى اينكه هــر عاملى كه اعتماد 
مــردم، كاركنان يا ذى نفعان را تضعيف كند مانع بزرگى 
براى تحقق وعده ها، اهداف و اجراى بهتر قوانين مرتبط 
خواهد بــود، گفت: به همين دليل ســنجش وضعيت 
ســالمت اجتماعى در همه جوامع توصيه مى شود چرا 
كه اين سنجش نشان مى دهد مشاركت اجتماعى، اعتماد 
بين فردى، سازمانى و تعميم يافته و... در هر جامعه در 

چه وضعيتى است.
وى بر اين موضوع كه در تمام سطوح جلب اعتماد مردم 
و ذى نفعان براى مديران اصل اساســى و جدى اســت 
تأكيــد كرد و افزود: تجربه هاى مختلف در ايران اعم از 
دفاع مقدس، حوادث غيرمترقبه ســيل يا زلزله يا كرونا 
نشان داد هر جا كه مردم، پاى كار آمدند، مديران با يك 

پشتوانه محكم ترى به امور پرداخته اند.
 مردم زمانى مشاركت مى كنند كه شفافيت 

و پاسخگويى وجود داشته باشد
آسيب شناس اجتماعى با تأكيد بر اينكه هر مدير هوشمند 
در هر سطحى بايد بسترها را براى افزايش مشاركت به 
عنوان يك پشتوانه قابل اتكا فراهم كند و موانع را براى 
اعتمادســازى و مشاركت اجتماعى بيشتر از راه بردارد، 
ادامه داد: مردم زمانى مشــاركت مى كنند كه برابرى در 
برابر قانون داشته باشند و حقوق آنان به عنوان شهروند 
تأمين و تضمين شود. ضمن اينكه شايسته گزينى صورت 
گيرد و باندبازى نباشد و شفافيت و پاسخگويى وجود 

داشته باشد.
وى يادآور شــد: فراهم و گسترده شدن اين فضاها، به 
اعتمادســازى و اميدآفرينى كمك و همه اينها بستر را 
براى مشــاركت اجتماعى بيش از پيش فراهم مى كند. 
بنابراين صادق بودن با مردم، كاركنان و خدمت گيرندگان 
يكــى از مهمترين مولفه هاى جلــب اعتماد عمومى و 

افزايش مشاركت است.
 كاهش مشاركت مســاوى است با دشوار 

شدن پيشبرد امور
موسوى چلك با تأكيد بر اينكه مشاركت اجتماعى يكى 
از شاخص هاى بالندگى يك كشور محسوب مى شود و 
پشــتوانه محكمى براى انجام هر كارى است، بيان كرد: 
اين در حالى است كه اگر مشاركت كاهش يابد حمايت 
از مديران كمتر و پشتوانه آنها ضعيف تر و پيشبرد امور با 

دشوارى بيشتر مواجه مى شود.
وى افــزود: فراموش نكنيم كه ايجاد دلســردى در بين 
خدمت گيرندگان و مردم، بى تفاوتى ايجاد مى كند كه اين 
بى تفاوتى مى تواند كاهش مسئوليت پذيرى و مشاركت 
مردم را هم به دنبال داشته باشد. اما هرجا كه مشاركت 
باشــد تصميم ها بهتر گرفته مى شود و مسئوليت پذيرى 

در قبال اجراى تصميمات افزايش پيدا مى كند.سسس
موســوى چلك گفت: مشــاركت و  اعتمــاد به نفس 
قابليت هاى كارفرمايان را بــاال مى برد كه اين مى تواند 
ظرفيت ســازى قوى براى مديران، دولتمردان و اعضاى 
خانواده در شــرايط ديگر يا حتى شــرايط مشــابه و 

سخت تر هم باشد.

معاون عمرانى استاندار در آئين بهره بردارى از
 پارك نوارى چهارباغ:

نهاونـد 
ظرفيت فراملى دارد

■ پارك نوارى چهارباغ  با 5/5 ميليارد هزينه شهردارى 
افتتاح شد

كه با همراهى شــورا و تعامل مردم عامل مهمى در اجراى مصوبات شورا و ارائه خدمات به 
مردم بوده است.

در پايان اين آيين از اصغر جهانيان خيرشهرساز و نماينده خانواده(مرحوم داريوش جهانيان ) 
بانى ســاخت چمن مصنوعى اين پروژه به همراه تيم اجرايى پروژه چهارباغ و شهردار نهاوند 

قدردانى شد.

افزايش مشاركت اجتماعى در گرو شفافيت و پاسخگويى
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خبـر

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 شماره 140060326008000190 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رزن تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى شــركت كشت و صنعت رزن دشــت در يك واحد كارخانه 
مســاحت 28267/96 مترمربع از پالك شماره فرعى 528 از اصلى 9 قريه اميرآباد واقع 
در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن برابر اسناد شماره 154373 الى 154378 مورخ 
1367/04/30 و 159714 مــورخ 1368/09/14 و 159718 مورخ 1368/09/04 و 159721 
مورخ 1368/09/04 به نام شــركت كشت و صنعت رزن مى باشد،محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 29)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/07

حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن 

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظــر به اينكه آقاى محرمعلى جمشــيدى مطهر فرزند عين اهللا بــا ارائه 2 برگ 
استشهاديه محلى مصدق دفتر اسناد رســمى 102 اسدآباد مدعى است كه يك 
جلد سند مالكيت ششــدانگ يك قطعه زمين مسكونى تحت پالك ثبتى 288 
فرعى از 1629/1 و 1630 اصلى واقع در شهرستان اسدآباد ذيل ثبت 17534 دفتر 
106 صفحه 397 به شماره چاپى 138318 به نام محرمعلى جمشيدى مطهر سابقه 
ثبت دارد و سند مالكيت اوليه به دليل جابجايى مفقودگرديده تقاضاى صدور سند 

مالكيت المثنى را نموده اند.
لذا به اســتناد تبصره الحاقى به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين وســيله 
آگهى مى شــود تا هر كســى مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد 
خود مى باشــد از تاريخ نشــر اين آگهى طى مدت ده روز به اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرستان اســدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و با سند 
معامله اعتراض كتبى خود را تســليم نمايد، در صورت انقضاء مدت واخواهى و 
نرسيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالكيت ارائه نشود 
ســند مالكيت المثنى به نام مالكه (محرمعلى جمشيدى مطهر) صادر و تسليم 

شد.  خواهد 
(م الف 67)

سيروس قلى زاده 
رئيس اداره ثبت ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد 

معاون مسكن اداره كل راه  و شهرسازى استان 
اعالم كرد

ثبت نام مسكن در 9 شهر همدان
■ اتمام 2 تا 3 ساله مساكن در حال ساخت

 معاون مســكن اداره كل راه و شهرسازى استان همدان از ثبت نام 
جديد مســكن ملى در برخى شهرهاى اين اســتان خبر داد و گفت: 
ثبت نام مســكن ملى در 9 شهر استان همدان آغاز شده است و تا يك 

هفته متقاضيان فرصت دارند در اين سامانه ثبت نام كنند.
مجيد صالحى امير در گفت وگو با ايســنا، بيان كرد: در شهرهاى دمق، 
كرفس، قــروه درگزين، فيروزان، فامنين، كبودراهنگ، گيان، برزول و 
گل تپه ثبت نام مسكن ملى آغاز شده است و به تعداد محدودى انجام 

خواهد گرفت.
وى با بيان اينكه در يكسرى از اين شهرها مساكن مهر ناتمام در طرح 
مســكن ملى گذاشته شده بود اما اســتقبالى نشد، افزود: مساكن مهر 
نيمه تمام فاقد متقاضى در تعدادى از شــهرهاى استان با پيشرفت هاى 
فيزيكــى 15 تا 50 درصد مانده بود و بــا توجه به اينكه در برخى از 
اين شــهرها متقاضى وجود داشت، مجدد در طرح اقدام ملى مسكن 

آورده شده است.
صالحى امير با اشــاره به سوءاستفاده برخى اعضاى شوراى شهرها از 
موضوع مســكن ملى، گفت: موضوع مســكن ملى در اين شهرها در 
برنامه جامع وزارت راه  و شهرسازى قرار گرفته بود و هيچ ارتباطى به 
شورا و شهردارى ها ندارد، بنابراين مردم توجه داشته باشند كه برخى 

براى كسب رأى از اين موضوع سوءاستفاده نكنند.
معاون مســكن اداره كل راه و شهرسازى استان همدان درباره ثبت نام 
جديد در شــهر همدان نيز يادآور شد: در همدان كمبود زمين وجود 
دارد كه اگر 60 هكتارى كه موافقت شده است به همدان اضافه شود 

فقط پاسخگوى افراد ثبت نام شده خواهد بود.
وى بــا بيان اينكــه در صورتى كه با اضافه شــدن 680 هكتار زمين 
به اســتان همدان موافقت شود مى توان ثبت نام جديدى براى مسكن 
داشــت، گفت: پيش بينى مى شود مساكن ملى در حال ساخت 2 تا 3

سال آينده به اتمام برسد.

شناسايى  هزار و475 انشعاب غيرمجاز آب 
در شهرها و روستاهاى همدان

 معاون بهره بردارى و توســعه آب شــركت آب وفاضالب اســتان همدان با اشاره به 
هدررفت آب از طريق انشعابات غيرمجاز، از شناسايى  هزار و475 انشعاب غيرمجاز در 

سطح شهرها و روستاهاى استان همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى آبفاى اســتان همدان، حميدرضا نيكداد گفت: ســال گذشته در 
مجموع 973 انشــعاب غيرمجاز در سطح روستاهاى استان شناسايى شد كه از اين تعداد 

677 مورد منجر به قطع و 296 انشعاب تبديل به مجاز شد.
وى افزود: همچنين در ســطح شهرهاى استان 502 انشعاب غيرمجاز شناسايى شد كه از 

اين تعداد 344 انشعاب تبديل به مجاز و 158 انشعاب غير مجاز نيز قطع شد.
نيكداد با بيان اينكه اصالح و استانداردســازى شــبكه ها و انشعابات فرسوده از تكاليف 
تعريف شده براى شركت هاى آب وفاضالب است، از اصالح و بازسازى3 هزار انشعاب 

فرسوده در اين استان خبر داد.
وى با اشاره به كاهش نزوالت جوى و كم شدن ذخاير آبى استان، گفت: در شرايط فعلى 
يكــى از راهكارهاى مؤثر به منظور جلوگيرى از هدررفت آب و كمك به كاهش توليد، 
استانداردسازى و اصالح شبكه هاى فرسوده است كه با تالش همكاران ما در آبفاى استان 

اين امر به صورت مستمر در حال انجام است.
وى با تأكيد بر اينكه حفظ منابع آبى موجود در اولويت اقدامات قرار دارد، افزود: بر همين 
اساس در سال گذشته و 2 ماهه ابتدايى امسال 3  هزار فقره انشعاب فرسوده آب در سطح 

شــهرها و روستاهاى استان اصالح و نوسازى شد كه از اين تعداد 350 فقره مربوط به 2 
ماهه سال جارى بوده است.

نيكداد يادآور شد: همچنين در طول سال گذشته و 2 ماهه ابتدايى سال جارى 27 كيلومتر 
شــبكه فرســوده آب در سطح  شهرها و روستاهاى اســتان اصالح شد كه 2 كيلومتر آن 

مربوط به امسال است.
وى با بيان اينكه در راســتاى كاهش هدررفت آب همه  ساله انجام يك مجموعه اقدامات 
مرتبط در دستور كار قرار مى گيرد، گفت: از جمله اين اقدامات مى توان به فرهنگ سازى 
و افزايش سطح آگاهى عموم، برگزارى جلسات آموزشى، شناسايى انشعابات غيرمجاز در 
سطح روستاها و شهرها، بازديد از مناطق با حدأكثر هدررفت آب، ارائه توضيحات الزم به 

دارندگان انشعابات غيرمجاز و در نهايت برخورد با متخلفان اشاره كرد.
گزارشگزارش

 gozaresh@hamedanpayam.com

 بانك كشاورزى اســتان همدان 33 هزار 
فقره تســهيالت اشــتغال پايدار روستايى در 
سال گذشته پرداخت كرده است. آنطور كه در 
اين بانك پيش بينى شده در سال زراعى جارى 
با توجه به خشكسالى و سرمازدگى اول فصل 
محصوالت كشاورزى استان، ميزان پرداخت 
غرامت بين 540 تا 800 ميليارد ريال مى رسد.

مدير امور شــعب بانك كشــاورزى اســتان 
همــدان در جمــع خبرنگاران، با اشــاره به 
سالروز تأسيس بانك كشــاورزى در كشور، 
گفت: نقش كشاورزى در تأمين امنيت غذايى 
بى بديــل و غيرقابل انكار اســت و به عنوان 
بازوى اقتصادى دولت در بخش كشــاورزى، 
رفيق روزهاى گرم و ســرد مردمانى است كه 
با سخت كوشــى باعث رنگ گيرى سفره هاى 

مردم مى شوند.
هوشنگ حيدرنژاديان با تأكيد بر اينكه بانك 
كشاورزى در طول 88 سال قدمت در بخش 
كشــاورزى ايران نقش مهمى داشــته است، 
بيان كرد: 50 درصد از تســهيالت اشــتغال 
پايدار روستايى توسط صرفاً بانك كشاورزى 

پرداخت شده است.
وى با اشــاره به اينكــه در اشــتغال پايدار 
روســتايى در ســال هاى 97، 98 و 99 بانك 
كشاورزى همدان با 120 درصد تحقق برنامه 
ابالغى، سهم مهمى را به خود اختصاص داد، 
گفت: بانك كشــاورزى  هزار و536 ميليارد 
ريال تســهيالت اشتغال پايدار روستايى را به 
318 طــرح در بخــش غيرحمايتى پرداخت 
كرده كه  هزار و594 نفر اشتغالزايى به همراه 

داشته است.
حيدرنژاديــان با بيان اينكه در بخش نهادهاى 
حمايتى نيــز بانك كشــاورزى 409 ميليارد 
ريال تســهيالت را بــه 964 طرح اختصاص 
داده اســت، يادآور شد: بيش از 98 درصد از 
تســهيالت پرداخت شده بانك كشاورزى در 
اشــتغال پايدار روستايى در بخش كشاورزى 
بوده است. مدير امور شعب بانك كشاورزى 
اســتان همدان از پرداخت  هزار و505 فقره 
تسهيالت به ميزان 151 ميليارد ريال در بخش 
مكانيزاســيون خبر داد و گفت: اعتبار ابالغى 
اســتان همدان در بخش مكانيزاســيون 790
ميليارد ريال بوده امــا اين بانك  هزار و500

ميليارد ريال پرداخت كرده كه دو برابر ميزان 
ابالغ بوده است.

وى با بيان اينكه نخســتين اولويت استان در 
پرداخت تســهيالت احداث گلخانه اســت، 
افزود: همدان يكى از استان هايى است كه در 
سال گذشته بيشــترين سطح احداث گلخانه 
را داشــته به  طورى كه سال گذشته 66 فقره 
تســهيالت گلخانه به مســاحت 34 هكتار 

پرداخت شده است.
حيدرنژاديــان ادامه داد: از ســال 97 تاكنون 
در مدت 3 ســال 106 طرح اشتغالزا از محل 
اعتبارات در اختيار بانك  2 هزار و74 ميليارد 
ريال تسهيالت دريافت كردند كه  هزار و190

نفر اشتغالزايى به همراه داشته است.
وى با اشــاره به پرداخت تســهيالت ازدواج 
توسط بانك كشاورزى، گفت: در سال گذشته 
144 فقره تســهيالت اشــتغال به مبلغ 127

مدير امور شعب بانك كشاورزى استان اعالم كرد

برآورد پرداخت خسارت500 تا 800 
ميلياردى به كشاورزان همدانى

ميليارد ريال پرداخت شده و در 2 ماهه ابتداى امسال نيز 
155 فقره به ميزان 132 ميليارد ريال تسهيالت ازدواج 

به جوانان پرداخت شده است.
مدير امور شــعب بانك كشاورزى استان همدان درباره 
پرداخت غرامت خســارت محصوالت كشاورزى نيز 
يادآور شــد: در سال زراعى گذشته 104 ميليارد و 407
ميليون ريال خسارت بيمه به كشاورزان پرداخت شد كه 
باالتريــن غرامت مربوط به بخش زراعت با 52 ميليارد 

ريال بوده است.
وى افــزود: در ســال زراعــى جارى نيز بــا توجه به 
خشكسالى و ســرمازدگى اول فصل پيش بينى مى شود 
ميزان پرداخت غرامت بيــن 540 تا 800 ميليارد ريال 
برسد، زيرا به علت خشكسالى تمامى مزارع ديم استان 
مشمول غرامت بوده و حتى برخى از مزارع به صورت 

صد درصدى دچار خسارت شدند.
حيدرنژاديان با اشــاره به اينكه خســارت سرمازدگى 
باغات اســتان در سال جارى زياد بوده است، بيان كرد: 
درخواست خسارت سرمازدگى باغات ثبت شده و در 
حال ارزيابى است و حداكثر تا تيرماه پرداخت مى شود.

وى از افزايش 8 برابرى بيمه محصوالت كشاورزى خبر 
داد و افزود: در ســال زراعى جارى 154 هزار هكتار از 

محصوالت زراعى استان تحت پوشش بيمه قرار گرفتند 
كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش 8 برابرى 

داشته است.
اين مقام مســئول در بخــش ديگرى دربــاره تملك 
واحدهاى توليدى نيز بيان كرد: در ســال گذشته هيچ 
واحــد توليدى به تملك بانك درنيامده اســت و حتى 
واحدهايى كه در ادوار گذشته به تملك بانك ها درآمده 

بودند با شرايط خاص ادامه كار مى دهند.
حيدرنژاديان با اشــاره به اينكــه 35 درصد از معوقات 
سيستم بانكى اســتان مربوط به بانك كشاورزى استان 
همدان اســت، گفت: مطالبات غيرجارى معوق بانك 
كشاورزى  2 هزار و480 ميليارد ريال است كه عمدتاً از 

واحدهاى توليدى بوده است.
وى دربــاره تعــداد چك هاى برگشــتى فعاالن بخش 
كشاورزى در اين بانك، بيان كرد: در بانك كشاورزى با 
كاهش چك هاى برگشتى مواجه بوديم كه اين موضوع 
ابتدا به خوش قولى فعاالن بخش كشاورزى برمى گردد 
و در مرحلــه بعد به نظارت و تقويت فرهنگى موضوع 

در شعب استان مربوط مى شود.
مدير امور شعب بانك كشاورزى استان همدان با اشاره 
به ســهم 40 درصدى بانك كشاورزى در احداث سد 
گرين، يادآور شد: كل ســرمايه گذارى سدگرين  هزار 
و722 ميليارد ريال است كه 690 ميليارد ريال معادل 40

درصد به بانك كشاورزى اختصاص دارد.

 آگهى مزايده جمع آورى ضايعات (نوبت اول)

روابط عمومى شهردارى اللجين

شهردارى اللجين به استناد ماده 13 آيين نامه مالى شهرداريها و مجوز شماره 2103/م/ش شوراى شهر اللجين در نظر دارد نسبت به مزايده جمع آورى نان 
خشك و ضايعات خانگى سطح شهر اللجين در سال 1400 اقدام نمايد. شركت كنندگان مى توانند با توجه به شرايط ذيل پيشنهاد خود را با انضمام فيش 
واريزى سپرده به حساب سيباى شماره 0106885349009 در پاكت در بسته و الك و مهر شده تا چهارشنبه مورخه 1400/04/02 به دبيرخانه شهردارى 

تحويل و رسيد اخذ نمايند.
شرايط: 

*قيمت پايه به شرح ذيل مى باشد.
*شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

*تمامى هزينه هاى آگهى،كارشناسى و غيره كه در اثر مزايده حادث گردد به عهده برنده مزايده خواهد بود.
*به پيشنهاداتى كه فاقد سپرده،مشروط، مخدوش يا بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتيب اثر داده نخواهد شد.

*برنده مزايده موظف است ظرف مدت يك هفته پس از اعالم كتبى يا تلفنى شهردارى جهت واريز مبلغ كل بهاى ملك مورد نظر به صورت نقد به حساب 
شهردارى مراجعه در غير اين صورت سپرده واريزى شركت در مزايده به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

*اين مزايده مشمول قانون ارزش افزوده مى باشد.
*سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصرافى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.پيشنهادات واصله در روز پنجشنبه در مورخه 1400/04/03 بازگشايى و 

قرائت خواهد شد.
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 2-4522061(0813) تماس حاصل نماييد.

نوبت اول: 1400/03/23
نوبت دوم: 1400/03/29

(م الف 107)

قيمت پايه مبلغ سپرده  محل جمع اورى ضايعات رديف
3/700/000/000 ريال 185/000/000 ريال سطح شهر اللجين 1
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خبـرورزشى خبر
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تركيب تيم اسكواش همدان در ليگ كشور 
  تركيب تيم منتخب اســكواش همــدان براى حضور قدرتمند در 

رقابت هاى ليگ اسكواش كشور مشخص شد.
اميرصالح نصرتى، آرشام بابكيان، محمدمهدى دوادگر و امين بهمن پور 
در تركيب تيم منتخب همدان براى حضور در ليگ اســكواش كشور 
معرفى شــدند. در اين رقابت ها جالل محمودى به عنوان سرمربى تيم 

اسكواش همدان را در مسابقات ليگ كشور همراهى مى كند.
تيم اسكواش همدان تيرماه امســال براى حضور در رقابت هاى ليگ 

كشور عازم استان يزد مى شود.
دور جديد تمرينات آماده سازى تيم منتخب اسكواش همدان از امروز 

در مجموعه كورت شهيد شمسى پور آغاز مى شود.

خيز بانوى همدانى براى مسابقات آسيايى
  شيما صفايى ورزشكار تنيس 
روى ميز اســتان همــدان براى 
حضور در بازى هاى آســيايى به 
اردوى آمادگــى تيم ملى تنيس 

روى ميز كشور دعوت شد.
اردوى تيم ملى بانوان تنيس روى  
ميز بــا حضــور 4 بازيكن و از 
چهارم  روزهاى 24 خردادماه تا 
تيرماه در آكادمى امير احتشام زاده 

مجموعه ورزشى انقالب تهران برگزار مى شود.
مهشيد اشترى، شيما صفايى، ندا شهســوارى و مريم فرعى بازيكنان 
دعوت  شده به اردوى تيم ملى هستند كه منصوره رضايى مربى تيم ملى 

در كنار ايرانمنش در اين اردو حضور خواهد داشت.
تيم ملى بانوان تنيس روى ميز ايران در رقابت هاى قهرمانى بزرگساالن 
آســيا حضور خواهند يافت و شــيما صفايى نماينده پرافتخار استان 

همدان تالش مى كند تا در اين مسابقات شركت كند.
مســابقات قهرمانى آســيا به ميزبانى دوحه قطر در روزهاى دهم الى 
هجدهم شهريورماه امسال برگزار مى شود و اميدواريم صفايى با آمادگى 

مطلوب بتواند به سكوى مدال در اين دوره از رقابت ها برسد.
حضور موفق شــيما صفايى در ميادين ملى و بين المللى باعث شده تا 

عنوان نابغه تنيس روى ميز را به او لقب بدهند.

مسابقه بزرگ ليفت در شهرستان رزن
 در راســتاى گراميداشت والدت با ســعادت كريمه اهل(ع) بيت 
حضرت فاطمه معصومه(س) و هفته كرامت مسابقات  ليفت آقايان در 

شهرستان رزن برگزار شد.
در راستاى گراميداشت والدت با سعادت كريمه اهل بيت(ع) حضرت 
فاطمه معصومه(س) و هفته كرامت، مســابقات  ليفت آقايان در اوزان 
-59، -66، -74 -83، -93، -105، -120 و +120 در ســه رده ســنى 
نوجوانان، جوانان و بزرگساالن به همت هيات وزنه بردارى و همكارى 
هيات همگانى، شهردارى و شــوراى شهر دمق در محوطه باز مدرسه 
زينب كبرى برگزار شد. پس از رقابت به صورت انفرادى جوادنوروزى 
صبــورى عنوان نخســت و در رده ســنى بزرگســاالن اميرحســين 
ســلطانى،هادى خدابندلو و جالل ملكى ، در رده سنى نوجوانان :رضا 
هدايتى ، مهرداد مصطفوى و در رده جوانان : ابوالفضل حق شناس ،على 
احمدى ، مهدى عســكرى و سيد على موســوى به ترتيب مقام هاى 
نخست تا سوم را كسب كردند و در نتايج تيمى علمدار از دمق ، باشگاه 
شهيد صبورى درگزين، و باشگاه قائم مالبداغ عناوين نخست تا سوم را 
كسب كردند. و سجاد سلطانى از تيم دمق با مهار وزنه 320 كيلوگرمى 
باالترين ركورد را در اين مسابقات ثبت كرد. اين مسابقات با حضور 6 
تيم و 55 ورزشــكار از شهرهاى رزن،دمق و قروه درگزين برگزار و به 

نفرات برتر هر وزن جوايز و احكام قهرمانى اهدا شد.

جانمايى زمين ساحلى در شهرستان همدان
 اولين قدم براى راه اندازى رشته هاكى ساحلى در همدان با جانمايى 

زمين ساحلى در شهرستان همدان برداشته شد.
زمين ســاحلى هاكى با حضور رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
همدان و اسپانســر بخش خصوصى در محل استاديوم ورزشى شهيد 

مفتح همدان جانمايى شد.
على رشيدى با ابراز خرسندى از برنامه ريزى جهت فعاليت يك رشته پر 
طرفدار در همدان گفت :با موافقت و دستور مدير كل ورزش و جوانان 
استان و پيگيرى هاى اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان و حضور 
افراد اصلح در راس مديريت هيات هاى ورزشــى به زودى شاهد راه 

اندازى سايت ساحلى در شهرستان همدان خواهيم بود.
وى افــزود:در جهت حمايت از ورزش شهرســتان و با حمايت ميثم 
مشهدى رئيس جديد هيات هاكى شهرستان،با جانمايى مكان احداث 
زمين ساحلى هاكى، به يارى خدا حداكثر تا پايان خرداد عمليات ساخت 
زمين توسط بخش خصوصى انجام خواهد شد. طبق برنامه ريزى انجام 
شــده اين زمين با حضور مدير كل ورزش و جوانان استان و رياست 

فدراسيون به بهره بردارى مى رسد.

يك همدانى سرپرست كميته كودكان 
فدراسيون هاكى

 حديث قره خانى داور و مربى همدانى سرپرســت كميته كودكان 
فدراسيون هاكى شد.

حديث قره خانى با حكمى از بهرام قديمى رياســت فدراسيون هاكى 
جمهورى اســالمى ايران به عنوان سرپرست كميته كودكان فدراسيون 
هاكى معرفى شــد . حديث قره خانى كه از بازيكنان اســبق تيم هاكى 
اســتان همدان و همچنين از مربيان و داوران با تجربه و خوب همدانى 
مى باشد، در دوران بازيگرى مقامهاى خوبى بدست آورده و سالهاست 
در حيطه مربيگرى و داورى مشــغول به فعاليت است و در تورنمنت 
هاى زيادى سوت زده است، و حاال به عنوان سرپرست كميته كودكان 
فدراسيون منصوب گرديد. در حكم وى آمده است؛با توجه به تخصص 
و تعهد سركار عالى در امر آموزش هاكى در سطح كودكان و نونهاالن 
به موجب اين ابالغ بعنوان سرپرســت كميته و كودكان اين فدراسيون 
منصوب مى شــويد. اميد اســت با بهره مندى از تمامى ظرفيت ها و 
هماهنگى با هيأ ت هاى استانى هاكى در سطح كشور زمينه توسعه رشد 

هاكى در بين كودكان و نونهاالن فراهم نمايد.

ركاب زن استان در يك قدمى المپيك
 حمايت هاى مديركل ورزش وجوانان اســتان باعث مهاجرت معكوس و بازگشتم به 

همدان شد.
قهرمان دوچرخه ســوار نهاوندى استان كه هم اكنون در آخرين مرحله اردوى آماده سازى 
مسابقات المپيك 2021 توكيو است، با بيان اين مطلب گفت: در 10 سال گذشته به سبب 
بى توجهى و بى مهرى مسئوالن ورزش استان مجبور به مهاجرت از زادگاهم و ركاب زنى 
در استان هاى ديگر شده بودم كه موجب آزرده خاطر شدن ورزش دوستان استان شده بود.
بهنــام آرين افزود: حضور ســيفى قهرمــان نام آشــناى نهاوندى به  عنوان ســكان دار 
ورزش وجوانان اســتان همدان بذر اميد در دل ورزشــكاران استان پاشيد و موجب شد 

اتفاقات بســيار خوبى رقم بخورد. وى گفت: ســيفى از بدو ورود به استان با توجه ويژه 
به جوانان و ورزشــكاران و بررسى وضعيت ورزشى و معيشتى آنها زمينه هاى بازگشت 

قهرمانان استان را به همدان فراهم كرد تا براى زادگاه خود افتخارآفرينى كنند.
آرين بيان كرد: اين روزها در سومين اردوى آماده سازى المپيك 2021 توكيو حضور دارم 
و مديركل در هفته چندين بار در جريان وضعيت بنده در اردو مى باشــد. در حال حاضر 
شــرايط برگزارى اردوها به همت كادر فنى و مسئوالن برگزارى بسيار خوب است. وى 
گفت: اين حمايت ها و همراهى ها در شرايطى كه در 12 سال گذشته ورزش حرفه اى بنده 
هيچ مدير ورزشى استانى و شهرستانى جز براى عكس يادگارى گرفتن در كنار من قرار 

نگرفت جاى اميدوارى دارد و اميد به آينده قهرمانى را دوچندان مى كند.
آرين با اشاره به اقدامات حمايتى مديركل ورزش وجوانان استان در راستاى ايجاد اشتغال، 

تأمين مسكن و... ويژه ورزشكاران و جوانان، بيان كرد: اميدوارم با تداوم اين حمايت ها، 
اين حس خوب حامى داشتن از جنس ورزش از قهرمانان استان سلب نشود.

دوچرخه ســوار همدانى عضــو تيم ملى گفت: بزرگترين آرزويــم حضور در بازى هاى 
المپيك توكيو است و براى حضور در مسابقات المپيك 2021 توكيو از هيچ تالشى براى 

كسب آمادگى حضور در اين رقابت ها فروگذارى نمى كنم.
وى افزود: در حال حاضر شــرايط برگزارى اردوها به همت كادر فنى و مسئوالن مربوطه 
بســيار خوب و عالى اســت و اعضاى تيم ملى نيز از اين فرصت براى كسب آمادگى و 
حضور موفق در رقابت هاى المپيك اســتفاده مى كنند. سومين مرحله اردوى آماده سازى 
تيم ملى در حال برگزارى است و حضور در اين اردو بهترين فرصت براى كسب آمادگى 

براى حضور در رقابت هاى المپيك است.

سليمان رحيمى »
 تيم فوتبال پاس همدان با مربى جديد خود 
بابك صمديان امروز در مصاف با نيروى زمينى 

به دنبال بقا در ليگ است.
هفته بيست وسوم رقابت هاى فوتبال ليگ دسته 
دوم قهرمانى باشگاه هاى كشور امروز با انجام 7

بازى در شهرهاى مختلف دنبال مى شود.
تيم فوتبال پاس همدان امروز در ورزشــگاه، 
غدير باقرشهر تهران ميهمان تيم فوتبال نيروى 
زمينى اســت. 2 تيم كــه در ميانه جدول قرار 
دارند در اين ديدار به دنبال پيروزى هســتند تا 
جايگاه خود را در جدول بهبود ببخشــند. تيم 
فوتبال پاس كه روى كاغذ هنوز خطر سقوط را 
احساس مى كند امروز در شرايطى متفاوت به 

مصاف حريف مى رود.
پس از آنكه به دنبال بدعهدى مديران پاس در 
پرداخت ها على قربانى سرمربى تيم يك طرفه 
قرارداد خود را فسخ و پاس را ترك كرد ديگر 
مربيان تيم نيز هفته قبل از اين تيم جدا شــدند 
تا تنها رضا كيانى مربى همدانى دروازه بان هاى 
پــاس را مقابل نفت اميديه در هفته گذشــته 

هدايــت كنــد و اكنون 
كشــور  ورزش  متوليان 
مانده  براى 4 بازى باقى 
مأمور  را  صمديان  بابك 

هدايت تيم كردند.
مربيان  از  كــه  صمديان 
جوان و بــا دانش بومى 
است و سابقه فعاليت در 
تيم هاى پاس و شهردارى 
آكادمى  رئيس  و  دارد  را 
پاس مى باشــد با حكم مديرعامل تيم براى 4 
بازى باقى مانده هدايت پاس را به عهده گرفت.
وى با شــناخت نســبى از بازيكنان و با چند 

بازيكن مصدوم امروز پاس را هدايت مى كند و 
اميدوار است با كسب نتيجه الزم بقاى پاس را 

در ليگ 2 قطعى كند.
پاس با 25 امتياز در مكان دهم قرار دارد براى 
آنكه بقاى خــود را قطعى كند به 3 امتياز نياز 
دارد هر چند با توجه به بازى هاى رو در روى 
تيم هــاى پايين جدول حتى پــاس با قبول 4 

شكست نيز در ليگ 2باقى مى ماند.
ديدارهاى باقى مانده در بــاال و پايين جدول 
حساس و سرنوشت ساز است در باالى جدول 
تقريباً صعود مس شهر بابك به ليگ يك قطعى 
است، اما رقابت براى حضور در بازى پلى اف 
بين تيم هاى نفت اميديه شــاهين بندر عامرى، 

شــهردارى ماهشهر و حتى شهيد قندى يزد و 
شــهداى بابلســر ادامه دارد و ديدارهاى باقى 

سرنوشت ساز است.
در انتهاى جدول نيــز 3 تيم ميالد مهر تهران، 
سردار بوكان و شهردارى بم بيش از ديگر تيم ها 
خطر سقوط به دسته سوم را احساس مى كنند 
و بازى هاى اين هفته آنها حكم مرگ و زندگى 

را دارد.
در ديدارهــاى امروز مس شــهر بابك يكه تاز 
جدول ميهمان اترك بجنورد اســت. مسى ها 
بــراى قطعى كردن صعود به دنبال كســب 3 

امتياز اين بازى است.
نفــت اميديه تيــم دوم جدول با ســردار 
مى كند.  ديدار  جدول  ســيزدهم  تيم  بوكان 
اين بازى بــراى هر دو تيم حياتى اســت 
نفــت براى صعود و ســردار بــراى بقا به 
دنبال پيروزى هســتند. اين ديدار را داوران 
جمشــيدى  اميد  مى كنند.  قضاوت  همدانى 
داور همدانى اين بازى را ســوت مى زنند 
و  دوستان  محسن  عالمى روشــن،  بهروز  و 
محمد اميرنژاد وى را در اين بازى حساس 
همراهى مى كنند. تيم فوتبال شــهردارى بم 
و ميــالد مهر تهران 2 تيــم انتهاى جدولى 
بازى حساس را در شهر بم برگزار مى كنند 

و تيم بازنده سقوطش قطعى مى باشد.
تيم شمس آذر قزوين نيز ميزبان شهداى بابلسر 
، عقاب از شاهين بندر عامرى پذيرايى مى كند 
و 2 تيم شــهردارى ماهشهر و شهيد قندى يزد 

نيز مقابل هم قرار مى گيرند.
ديدارهاى هفته بيست وسوم گروه نخست نيز 

روز سه شنبه هفته جارى برگزار مى شود.

پاس با فرمانده جديد 
مقابل نيروى  زمينى

B جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته 22) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

2649+221462315مس شهر بابك 1
941+2211832415نفت اميديه2
434+2281042622شاهين بندر عامرى 3
633+229673125شهردارى ماهشهر 4
732+2271142518شهيدقندى يزد5
131-228771617شهداى بابلسر6
830+228682618عقاب تهران7
430+227961915نيروى زمينى تهران8
229+227872119اترك بجنورد9
125+2251071817پاس همدان 10
725-2251072128شمس آذر قزوين11
2217-2245131436ميالدمهر تهران12
1516-2237122035سردار بوكان 13
2214-2228121335شهردارى بم 14

بابك صمديان 
سكاندار پاس شد

ــاس  ــال پ ــم فوتب ــد تي ــرمربى جدي ــوان س ــه عن ــل ب ــوى مديرعام ــان از س ــك صمدي  باب
ــد. ــوب ش منص

بابــك صمديــان از مربيــان و مدرســان باتجربــه فوتبــال پــس از جدايــى علــى قربانــى و در حالى 
كــه تنهــا چهــار بــازى تــا پايــان فصــل جــارى ليــگ دســته دوم فوتبــال كشــور باقــى مانــده بــا 

صالحديــد مســووالن بــه عنــوان ســرمربى جديــد تيــم پــاس انتخــاب شــد..
صمديــان از مربيــان توانمنــد فوتبــال همــدان اســت كــه پيــش از ايــن نيــز ســابقه مربيگــرى در 

پــاس و شــهردارى را داشــته و اكنــون مى توانــد بــه ايــن تيــم كمــك كنــد.
ــد و  ــزار ش ــم برگ ــازى تي ــن آماده س ــاس در تمري ــال پ ــم فوتب ــد تي ــرمربى جدي ــه س معارف

ــرد. ــاز ك ــود را آغ ــمى كار خ ــور رس ــه ط ــان ب صمدي
ــرش  ــى پذي ــرايط فعل ــم در ش ــزود: مى دان ــاس اف ــور در پ ــوص حض ــان خص ــك صمدي باب
ســرمربيگرى تيــم پــاس ريســك بزرگــى اســت ولــى انتظــار حمايــت همــه جانبــه را دارم. و 
اميــد وارم در ايــن چهــار بــازى بــا تــالش همــه بتوانيــم تــا تيــم پــاس در ليــگ 2 حفــظ شــود.

صمديان پيش از اين مدير آكادمى باشگاه پاس همدان بود.
تيــم پــاس هــم اكنــون بــا قــرار گرفتــن در رده دهــم جــدول گــروهB ليــگ 2، در خطــر ســقوط 

قــرار دارد.

آگهى فراخوان مناقصه (نوبت اول)

اداره كل راه و شهرسازى استان همدان

مهلت دريافت اسناد: از ساعت 13 تاريخ 1400/03/23 تا ساعت 19 تاريخ 1400/03/26
آخرين مهلت تحويل پاكات مناقصات: تا ساعت 19 تاريخ 1400/04/05

تاريخ بازگشايى پاكات مناقصات: ساعت 9 صبح تاريخ 1400/04/06
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.setadiran.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 413)

اداره كل راه و شهرسازى استان همدان در نظر دارد پروژه هاى ذيل را با انجام فرايند عمومى 
يك مرحله اى به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد.

مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد (ريال)موضوع مناقصهشماره مناقصه
فرايند ارجاع كار (ريال)

صالحيت الزم

اجراى يك اليه بيندر باند 11- 1400
دوم محور سامن- بروجرد

رتبه 5 راه و ترابرى30/000/000/0001/500/000/000

تكميل ساختمان فرماندارى 15- 1400
فامنين

رتبه 5 ابنيه و تأسيسات93/108/494/4074/656/000/000
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فنـاوري

گـزارش 

گردشگـرى

ناسا به نيمه  پنهان ماه مى رود
 ناســا قصد دارد براى نخستين بار به نيمه   پنهان ماه سفر كند تا 
براى ارســال يك فضانورد زن براى نخستين بار و يك فضانورد مرد 

در سال 2024 آماده شود.
به گزارش ايســنا، آژانس فضايى آمريكا اعــالم كرد كه 3 محموله  
تحقيقاتى علمى براى ارســال به مقصد بالقوه فضانوردان در ســال 

2024 انتخاب كرده است. 
نيمه  پنهان يا تاريك ماه تنها در سال 2019 در ماموريت چانگ اى 4 
مورد كاوش قرار گرفته است و ناسا مى خواهد پيش از آنكه انسان ها 
را به اين منطقه بفرســتد اطالعات بيشترى در مورد آن كسب كند.

اگر اين مأموريت با موفقيت انجام شود ناسا نخستين آژانس فضايى 
خواهد بود كه انسان ها را به نيمه  تاريك ماه فرستاده است.

اين ربات از احساس انسان ها باخبر است
 گروهى از محققان موفق به توســعه يك ربات انسان نما شده اند 
كه همانند يك كودك به نظر مى رســد و قادر بــه خواندن و درك 

احساسات انسان ها است.
به گزارش يورونيوز،  اين ربات انســان نما "آبل"(Abel) نام دارد، 
حاصل همكارى مهندسان زيستى "دانشگاه پيزا" و "گوستاو هوگن" 
(Gustav Hoegen)، هنرمنــد FX شــركت "بايــو ميميك" 
(Biomimic) در لندن است كه در زمينه انيماترونيك واقع گرايانه 
تخصص دارد. انيماترونيــك(Animatronics) دانش و فناورى 
ساخت مدل هاى متحرك موجودات و اشياء به شكل طبيعى يا فانتزى 
آنهاست. انيماترونيك فصل مشترك دانش مهندسى و هنر بوده و از 

تركيب حيوانات انيماترونيك" يا "جانوران انيماترونيك" مى باشد.

مشاهده ذراتى كه بين ماده و پادماده تغيير 
مى كنند!

 فيزيكدانان ذراتى را كشــف كرده اند كه بين ماده و پادماده تغيير 
وضعيت مى دهند كه اين مشاهده مى تواند به كشف رمز و راز مسأله 

"عدم تقارن ماده-پادماده" كمك كند.
بــه گــزارش آى اى، گروهى به سرپرســتى فيزيكدانان دانشــگاه 
"آكســفورد" داده هاى برخورد دهنده بــزرگ هادرونى(LHC) را 
تجزيه و تحليل كردند و دريافتند كه يك ذره زير اتمى مى تواند بين 

حالت ماده و پادماده تغيير كند.
پادمــاده(Antimatter) مشــابه با ماده كه از ذراتــى به نام "ذره" 
تشكيل شــده، از ذراتى موسوم به "پادذره" تشكيل شده  است كه با 

ذرات معمولى فرق دارند.

يك سياه چاله كالن جرم در حال مرگ 
كشف شد

 سياه چاله هاى كالن جرم همانطور كه از نامشان پيداست جرمى 
حدود يك ميليون تا 10 ميليارد جرم خورشيدى دارند. گاهى اوقات 
ســياه چاله هاى كالن جرم ســاكت و نامرئى هستند كه اين موضوع 

مشاهده مستقيم آنها را كمى مشكل مى كند.
به گزارش ايســنا، اما هنگامى كه ماده اى در حال فرو رفتن به درون 
حفره عظيم الجثه آنها قرار مى گيرد، درخشــش آنها زياد شده و نور 

بيشترى نسبت به بقيه كهكشان ساطع مى كنند.
 اين مراكز روشــن به عنوان هسته كهكشانى فعال(AGN) شناخته 
مى شــوند و قوى ترين دليل براى وجود ســياه چاله هاى كالن جرم 

هستند.

تار عنكبوت گياهى 
جايگزين پالستيك مى شود!

 پژوهشگران "دانشــگاه كمبريج" در بررسى جديد خود، نوعى 
تار عنكبوت گياهى ارائه داده اند كه مى تواند جايگزين مناسبى براى 

پالستيك هاى متداول باشد.
 University of)"به گزارش نيواطلس، دانشمندان "دانشگاه كمبريج
Cambridge) با تقليد از ريزساختارهايى كه قدرتى باورنكردنى به 
تار عنكبوت مى بخشند، غشايى گياهى با مقاومت پالستيك هاى يك 
بار مصرف توليد كرده اند و بدين ترتيب، يك جايگزين گياهى سازگار 
با محيط زيست براى پالستيك ارائه داده اند. اين غشاها را مى توان براى 
كاربردهاى صنعتى رنگ آميزى و مقياس بندى كرد و پس از اتمام كار، 

آن را به صورت كمپوست درآورد.

عبور انگور مالير از گذرگاه جهانى
 جهانى شدن نظام توليد انگور مالير از آن دست موفقيت هاى بزرگى 
اســت كه در شرايط سخت تحريم  و فشارهاى بين المللى رنگ حقيقت 
گرفت و با سياست هاى تدبيرگونه دولت، زمينه ساز راهى شد تا ايران هنر 

اصيل كشاورزى خود را در صنعت انگور به رخ جهانيان بكشد.
پيرو توافق هاى وزير وقت جهاد كشاورزى و مديركل فائو درباره گسترش 
شناســايى جهانى پيشينه تاريخى و تنوع زيستى كشاورزى در كشورمان 
و همچنين تكميل پرونده هاى مربوطه، نظام توليد انگور شهرستان مالير 
در استان همدان به عنوان پنجاه و سومين ميراث مهم كشاورزى جهان و 
دومين ميراث كشــاورزى مهم ايران پس از قنات كاشان، در دهم آذرماه 
ســال 1397 در ســازمان جهانى خواروبار و كشاورزى ملل متحد(فائو) 
به ثبت رســيد. مالير در ايــن آوردگاه جهانى با دارا بودن پنج معيار مهم 
همچون نقش انگور در امنيت غذايى و معيشــت خانوارهاى روستايى، 
تنوع زيستى كشاورزى، دانش محلى و بومى و سنتى، فرهنگ و نظام هاى 
ارزشى و ســازمان هاى اجتماعى، چشــم اندازهاى طبيعى و گردشگرى 
كشاورزى و همچنين تدوين يك برنامه عمل جامع براى حفاظت، صيانت 
و توســعه آن و ارايه اين پرونده به فائو، بر بام نخست تاكدارى دنيا تكيه 
زد و به عنوان يكى از دستاوردهاى مهم جمهورى اسالمى ايران در حوزه 

كشاورزى رقم خورد.
جرقه ثبت جهانى نظام توليد انگور مالير در دّره جوزان سال 1395 و در 
جهاد كشاورزى اين شهرســتان زده شد و پيرو آن موسسه پژوهش هاى 
برنامه ريزى، اقتصاد و توسعه روستايى وزارت جهاد كشاورزى به عنوان 
حامى و پشتيبان شهر جهانى انگور، آغازگر راهى بود كه موجب شد تاريخ 
12 هزار ســاله كشاورزى ايران در سازمان فائو به رسميت شناخته شود؛ 
دســتاوردى مهم كه در مســير پُر فراز و نشيب در عرصه جهانى، دولت 
تســهيل گر آن بود. به گزارش ايرنا، از شــاخص هاى ثبت جهانى انگور 
مى توان به نقشه كاربرى انگور دّره جوزان، نقشه دسترسى به شهر مالير، 
وجود راه آهن و فرودگاه و دسترسى به پايتخت و مركز استان نسبت به دّره 
جوزان و روستاهاى پيرامون، تهيه عكس از دامنه كوه دره جوزان، توضيح 
علــت برترى انگور مالير با داخل ايران و جهان، علل جالب بودن منطقه 
براى گردشگران، نقش انگور مالير در امنيت غذايى و معيشت مردم، آمار 
صــادرات و توليدات انگور منطقه، روش مبارزه با ســرمازدگى و روش 
داربســتى، شناخت فرهنگ، آداب و رســوم از سايت انگور دّره جوزان، 

چشم انداز منطقه و نقشه حفاظت منطقه اشاره كرد.
اين در حاليست كه پس از تاييد مراحل مختلف پرونده ثبت جهانى انگور 
مالير، نماينده سازمان فائو به همراه تعدادى از متخصصان و كارشناسان 
وزارت جهاد كشــاورزى از ســايت دّره جوزان بازديد كرد كه در همين 
چارچوب 25 مهر سال 1397 مالير ميزبان كارشناس فائو در امور جياس 
(نظام هاى ميراث كشــاورزى مهم جهانى) و معاون پژوهشــى موسسه 
پژوهش هاى برنامه ريزى، اقتصاد كشــاورزى و توسعه روستايى وزارت 
جهاد كشــاروزى بــود و اين بازديد به مــدت 2 روز انجام و در تمامى 

حوزه هاى مدنظر گزارش هاى الزم تهيه و به فائو ارسال شد.
قدرت ا... ولدى  مالير را در حوزه كشــاورزى يكى از شــهرهاى پيشتاز 
كشور و استان همدان دانست كه با دارا بودن بيش از 11 هزار هكتار باغ 
انگور و توليد ســاالنه بيش از 240 هزار تُن انگور و بيش از 40 هزار تُن 
كشمش، رتبه نخست را در استان دارد و از نظر سطح زيركشت و توليد، 

جزء رتبه هاى برتر كشور است.
به گفته وى انگور 54 درصد از محصوالت باغى استان همدان را به خود 
اختصاص داده و ســاالنه بيش از 400 هزار تُن انگور در اين استان توليد 
مى شود كه بيش از نيمى از اين ميزان توليد مربوط به شهرستان مالير است 

و همچنان در سرانه توليد انگور باالتر از ميانگين جهانى تكيه زده است.
فرماندار ويژه مالير ثبت جهانى انگور را گذرگاهى براى رشد گردشگرى 
و البته تكميل پازل توسعه اين شهرستان دانست و تأكيد كرد: براى حفظ و 
افزايش ميزان توليد اين محصول استراتژيك، اجراى طرح «َفراز» به عنوان 
يكى از اولويت هاى سند راهبردى و برنامه عملياتى توسعه اين شهرستان 
در نظر گرفته و مقرر شد از سال 98 تا 1400 ساالنه بين 150 تا 200 هكتار 

از باغ هاى انگور مالير طرح داربستى اجرا شود.
 راه اندازى پژوهشكده انگور و كشمش

 دستاورد دولت در مالير
ولدى با بيان اينكه مالير باالترين ميزان ميانگين برداشت در هكتار را در 
سطح كشــور با حدود 32 تُن و 200 كيلوگرم دارد، گفت: بدون شك با 
اجراى طرح فراز اين ميزان برداشــت انگــور به 2 تا 3 برابر افزايش پيدا 
مى كند. وى بر اين باور است كه بِرند انگور مالير شناخته شده است و با 
ارتقا و بهبود كيفيت و كميت انگور از طريق اجراى طرح َفراز، نبايد بازار 

جهانى و خاورميانه را از دست بدهيم.
اين نكته قابل ذكر است كه در سايه حمايت و پشتيبانى دولت، يكى ديگر 
از نخستين هاى مالير با عنوان «پژوهشكده انگور و كشمش» در سطح ملى 
در دانشگاه ملى مالير شكل گرفت و در حقيقت آغاز مسيرى روشن براى 
شهر جهانى انگور بود تا بتواند در ارتقا و اثربخشى پژوهش هاى كاربردى 
در اقتصاد منطقه و كشور و كمك به تجارى سازى دستاوردهاى پژوهشى 

صنعت انگور گامى راهبردى بردارد.
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

 در كار خير، خود را به زحمت اندازيد و در اين راه با هوا و هوس خود مبارزه كنيد، 
زيراطبيعت انسان به بدى تمايل دارد.      

تنبيه الخواطر، ج 2، ص 120]

 بــا وجود اهميت گردشــگرى بــه  عنوان 
بــازار جايگزين درآمدهاى نفتــى همچنان در 
تصميم گيران  برنامه هــاى  و  سياســتگذارى ها 
كشورى ناديده گرفته مى شــود و مورد غفلت 

كانديداهاى رياست جمهورى واقع شده است.
گردشگرى در 10 سال اخير به  عنوان بزرگترين 
صنعت خدماتى از نظر درآمدزايى شناخته شده 
كــه آن را به يكى از مؤلفه هــاى مهم تنوع در 
صادرات براى اقتصادهاى نوظهور و پيشــرفته 
جهان تبديل كرده اســت و ميزان رشد آن حتى 
از ميزان رشد اقتصاد جهانى نيز پيشى گرفته و 
منبع مهم درآمد بسيارى از كشورها قرار گرفته 
است. اســپانيا كه در ســال 2019 طبق اعالم 
مجمع جهانى اقتصاد به  عنوان بهترين كشــور 
دنيا براى پذيرايى از گردشگران معرفى شده و 
در رده دوم گردشگرپذيرترين كشورهاى جهان 
قرار گرفته، حدود 15 درصد از توليد ناخالص 
داخلى آن به بازار گردشــگرى اختصاص يافته 
اســت. ميزان درآمدهاى حاصل از گردشگرى 
اســپانيا تا پيش از شــيوع كرونا با 80 ميليارد 
دالر حــدود 2 برابر درآمدهــاى نفتى ايران در 
سال هايى بوده كه فروش نفت در شرايط طبيعى 

قرار داشته است.
همچنين كشــورهاى منطقه همچــون تركيه و 
امارات در چند ســال اخير اقدامات گسترده اى 
در توسعه زيرســاخت ها و تبليغات در جهت 
جذب گردشگران خارجى انجام داده اند كه اين 
موضوع توانست تركيه را در سال 2019 به رتبه 
ششم كشورهاى گردشگرپذير جهان برساند و 
اين كشور توانست با جذب 46ميليون گردشگر 
خارجــى، 70 ميليــون گردشــگر داخلى را به 
بازديد از جاذبه هاى گردشــگرى خود دعوت 
كنــد. درآمدهاى حاصل از ورود گردشــگران 
خارجى بــه تركيه بيش از 29 ميليارد دالر بوده 
كه در مجموع درآمد حاصل از گردشــگرى در 
اين كشور را به بيش از 90 ميليارد دالر رسانده 

است. 
امارات نيز در چند ســال اخير به  منظور خروج 
از اقتصاد تك محصولى وابسته به صنعت نفت، 
بر بازار گردشــگرى متمركز شــده است و با 
گردشگرى،  بخش  در  كالن  سرمايه گذارى هاى 
دبــى را به مهمترين مركز تجــارى و تفريحى 
جهان تبديل كرده اســت. به طورى كه در سال 
2019 دبــى بيشــترين ميزان درآمــد از ورود 
گردشگران در جهان را به خود اختصاص داد. 
پــس از اعمال تحريم هاى حدأكثرى بر ايران و 
تأثيرات منفى اقتصاد تك محصولى وابســته به 
صنعت نفت، بازار گردشگرى جايگزين مناسبى 
براى ارزآورى و رشد اقتصادى ايران محسوب 
شــد و در چند ســال اخير روند رو به رشــد 
قابل توجهى را طى كرده به گونه اى كه در ســال 
1397 با رشد 55 درصدى در ورود گردشگران 
خارجى بــه درآمد حدود 6/ 11 ميليارد دالرى 
دســت يافت كه اين رقم در طول تاريخ ايران 

سابقه نداشته است. 
در سال 1398 نيز به  رغم وقوع حوادث طبيعى 
و انســانى همچون ســيل، ناآرامى هــاى آبان، 
تنش هــاى حداكثرى ميان ايــران و آمريكا در 
منطقه و ســقوط هواپيماى اوكراينى براســاس 
آمارهاى ارائه شده از سوى وزارت گردشگرى 
ميــزان درآمد حاصل از گردشــگرى به 7/ 11 
ميليارد دالر رســيده است. اما همه گيرى كرونا 
ضربه ســهمگينى بر بازار توريســم وارد كرده 
و حتــى اين بخش را به مرز تعطيلى كشــانده 

است. برخى مراكز اقامتى به ويژه هتل ها نه تنها 
در وضعيت تعطيلــى قرار گرفته اند، بلكه اقدام 
بــه فروش نيز كرده انــد همچنين حدأقل نيمى 
از شــغل هاى مربوط به اين صنعت در معرض 
خطر قــرار گرفته اند. ســفرهاى بين المللى كه 
بيش از يك  سال است با محدوديت حدأكثرى 
مواجه است و در واقع كشور بازار گردشگران 
خارجــى را از دســت داده اســت؛ در حوزه 
گردشــگرى داخلى نيز به  دليل ممنوعيت هاى 
تردد بين اســتانى با كاهش چشمگيرى مواجه 
شــده و بخش گردشگرى ايران در حال حاضر 

در مرحله كما قرار دارد. 
در صورت ناديــده گرفتن اين صنعت و عدم 
سياســتگذارى هاى راهبردى در جهت نجات 
آن، تقريبــًا به فروپاشــى بازار گردشــگرى 
نزديك مى شــويم. بازار گردشگرى كه در 10 
ســال اخير يكى از منابع مهم ارزآورى كشور 
به شــمار مى رفتــه و تا پيــش از كرونا حدود 
7 درصــد از توليد ناخالص داخلى كشــور را 
تشكيل مى داده، در برنامه اقتصادى كانديداهاى 

رياست جمهورى هيچ جايگاهى ندارد.
بررســى هاى  رســانه نشــان مى دهد: ايجاد 
فرصت هاى شــغلى، توســعه زيرساخت ها و 
ورود گردشگران خارجى از داليل اصلى رشد 
اقتصادى كشور از طريق بازار گردشگرى است 
كه مى تواند اقتصاد ايــران را از تك محصولى 
بودن و وابســتگى به صنعــت نفت عبور دهد 
و فرصت هــاى جديــدى بــراى درآمدزايى، 
صادرات و رشــد اقتصادى ايجــاد كند كه به  

دنبال آن به توسعه پايدار دست يافت.
اشــتغال،  بازار گردشــگرى عالوه بر ايجاد 
ارتقــاى جوامــع محلى، رشــد اقتصادى در 
سطح منطقه اى و ملى و بازارى رو به رشد و 
پول ساز، فرصتى براى خانوارها ايجاد مى كند 
تا پس از ســاعت هاى طوالنــى كار در طول 
هفته به فراغت بپردازند كه اين امر بر شناخت 
بيشــتر از جاذبه ها و پتانسيل هاى گردشگرى، 
برخوردارى بيشــتر از خدمات و محصوالت 
و رشــد فرهنگى و روانــى جوامع تأثيرگذار 
خواهد بــود. همچنين حــدود 10 درصد از 
اشــتغال كل كشور به بخش گردشگرى تعلق 
دارد و ايــن نشــان دهنده اهميت اين صنعت 
در تمامى ابعاد اقتصادى، اجتماعى، سياســى 
و فرهنگى در كشــور اســت كــه بايد براى 
دســتيابى به توســعه پايدار برنامه ريزى هاى 
كالن در جهت ايجاد زيرســاخت هاى غنى، 
آموزش وپرورش  محصوالت،  كيفيت  افزايش 
فعاالن توريسم با مديريتى صحيح ارائه شود. 
توســعه گردشــگرى منجر به بهره بردارى از 
منافع اقتصادى مى شــود و تأثير قابل توجهى 
در افزايــش اشــتغال، درآمدهــاى دولتى و 
درآمدهاى بخش  خصوصى خواهد داشت. از 
اين رو گردشگرى تأثير مستقيم و غيرمستقيم 
بر رشد اقتصادى كشــور خواهد گذاشت. با 
توجه به اهميت صنعت گردشگرى در اقتصاد 
كشــور در برنامه ريزى هاى كالن كشورى و 
آينده توســعه اقتصادى كشــور بايد يكى از 
پارادايم هــاى مهم دولت آينــده قرار گيرد تا 
مسير خروج كشــور از اين بحران اقتصادى 
را همــوار كند. ايــن درحالى اســت كه در 
2 مناظــره كانديداهــاى رياســت جمهورى، 
گردشگرى جايگاهى در برنامه هاى اقتصادى 
كانديداها نداشته و به رغم تكرار كلماتى چون 
اشتغال مولد، آمايش سرزمين، خلق ثروت و 

چرا گردشگرى در سياستگذارى ها ناديده گرفته مى شود؟

غفلت كانديداها 
از بازار جايگزين نفت

به  اشــاره اى  درآمد،  عادالنه  توزيع 
گردشگرى به عنوان يكى از مهمترين 
راه هاى رســيدن به آنها نشده است. 
با توجه به اينكه درآمدهاى نفتى به 

كمترين ميزان خود رســيده و بحران كرونا اين روند 
نزولى را افزايش داده و مشــاغل بسيارى در معرض 
خطر قرار گرفته اند و رشــد اقتصادى كشور به كمتر 
از 3 درصد رسيده اســت انتظار بر كسب درآمدهاى 
غيرنفتــى و توجه ويژه به صنايع مولد ارزآور همچون 

گردشگرى است. 
كارشناسان معتقدند درحال حاضر يك راه نجات كشور 
از تنگناى اقتصادى شــناخت درست و كامل از تمامى 
پتانســيل ها و ظرفيت هاى منابع اقتصادى و خروج از 

وابستگى به اقتصاد تك محصولى است. 

بنابرايــن، با توجه به برخــوردارى ايــران از بهترين 
جاذبه هاى گردشگرى در جهان و تأثير قابل  توجه اين 
بازار بر رشــد اقتصادى، صنعت گردشگرى بايد از بعد 
اقتصادى مورد توجه قرار گيرد و تنها در سطح فرهنگى 

و اجتماعى باقى نماند.


