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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

تصميم به حضور مادستانى ها  51 درصد است

عزم همدان براى انتخابات
رئيس ستاد انتخاباتى همتى در دفتر همدان پيام:

رأى به همتى
تهديد عليه جمهوريت را 
به فرصت تبديل مى كند
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ماراتن 55 نفر براى 7 كرسى 
شوراى شهر در نهاوند

روز
ت 

داش
روشنگرى كنيدياد

 1- انتخابات رياســت جمهــورى ايران در 
بخش ويژگى هاى ثبت نــام كنندگان وضعيت 
بروزى ندارد و شلوغى  ثبت نام ها و آزادى و امكان 
ثبت نام براى هر فردى عامل شــيرينى روزهاى 

ثبت نام بويژه براى مستندسازان مى شود...

2

به بهانه انتخابات شوراهاى شهر و روستا 

ورزش چه جايگاهى در شورا دارد

همدان 
صاحب  پارك 
250 هكتارى جنگلى 
اكباتان مى شود 
■ صوفى: پارك جنگلى ظرفيت 
بزرگ گردشگرى براى شهر همدان
■ جليلوند: پاركى جنگلى 
با چشم اندازى بى نظير
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روشنگرى كنيد
 1- انتخابات رياست جمهورى ايران در بخش ويژگى هاى ثبت نام 
كنندگان وضعيت بروزى ندارد و شــلوغى  ثبت نام ها و آزادى و امكان 
ثبت نام براى هر فردى عامل شــيرينى روزهــاى ثبت نام بويژه براى 

مستندسازان مى شود.
البته در اين دوره از انتخابات، شــوراى نگهبان ســعى كرد با صدور 
مصوبه اى اين روند را ســاماندهى كند كه خود اين اقدام محل بحث 

جديدى درباره اختيارات شوراى نگهبان شد.
2- اينكه شــوراى نگهبان مى تواند قانونگــذارى كند يا تنها ناظر بر 
قانونگذارى مجلس است، چالشى بود كه با صدور اين مصوبه شكل 

گرفت.
دولت در نهايت به صورت رسمى نظر بر قانونى نبودن صدور مصوبه 
از سوى شــوراى نگهبان داد و شورا هم بر نظر خود تاكيد كرد و در 
نهايت وزارت كشور مثل هميشــه تالش كرد دل هر دو طرف را در 

اجرا  و ثبت نام ها به دست بياورد!
3- با مصوبه شوراى نگهبان و ديگر تمهيدات، ثبت نام ها در اين دوره 
نســبت به دوره هاى قبل كاهش يافــت و از حضور افرادى كه تفننى 
اقدام به ثبت نام مى كردند، كاسته شد. با اين حال نهضت ثبت نام كه 
بين فعاالن سياســى شــكل گرفته بود در ثبت نام ها خود را نشان داد 
و چهره ها و شخصيت هاى شناخته شده بسيارى در انتخابات ثبت نام 

كردند.
4-بــا اين ثبت نام ها پيش بينى مى شــد كه تعداد داوطلبانى كه تائيد 

صالحيت مى شوند بيشتر از تمام دوره ها باشد.
اما اينچنين نشــد و شوراى نگهبان تنها 7 داوطلبى كه تعدادى از آنها 
كمتر از ســوى مردم به عنوان رجل سياســى شناخته مى شوند، تاييد 
صالحيت كرد و با اين اقدام و رد صالحيت چهره هاى شاخصى چون 

الريجانى، جهانگيرى و پزشكيان شوكى به انتخابات وارد شد.
5- با اعالم اســامى داوطلبان تاييد صالحيت شده گمانه زنى ها درباره 
احراز صالحيت نشدن چهره هاى شاخص به ويژه رئيس سابق مجلس 
آغاز شد و در مقابل منابع آگاه از داليل عدم احراز صالحيت او توسط 
شــوراى نگهبان خبر دادند و نزديــكان وى نيز اقدام به دفاع در برابر 

اسناد منابع آگاه پرداختند.
6- در اين مباحث و اعتراض داوطلبان احراز صالحيت نشده به اين 
اقدام، رهبر معظم انقالب نيز از روند موجود گاليه كردند و خواستار 
جبران نهاد مربوطه شدند. اما در شرايطى كه برداشت اكثريت، جبران 
توسط شوراى نگهبان بود اين شورا با صدور بيانيه اى خنثى به دستور 

جبران رهبرى واكنش نشان داد!
7- اكنون يكى از داوطلبان احراز صالحيت نشده اعالم كرده است كه 

اعضاى شوراى نگهبان گاليه رهبر انقالب را ناديده گرفتند
پزشــكيان كه پيش از اين از شــوراى نگهبان خواسته بود علت عدم 
احــراز صالحيت وى براى مردم اعالم شــود، گفته اســت:  در اين 
خصوص مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) نيز گاليه كردند اما گوش 
نكردند و گفتند همان كــه بود. در واقع گاليه رهبر انقالب را ناديده 

گرفتند/ اعتماد/
اكنون انتظار مى رود شوراى نگهبان در اين خصوص روشنگرى كند 
و مشــخص كند كه آيا اين برداشت كه بسيارى آن را مطرح مى كنند 
درست است يا مســئول جبران، نهاد ديگرى است كه سكوت كرده 

است.

بهزيستى همدان ششمين استان پيشرو كشور 
در كنترل كروناست

 بنابر گفته سرپرســت معاونت امور توانبخشى بهزيستى استان همدان، اين اداره كل با 
اجراى برنامه هاى متعدد در زمينه كنترل و پيشگيرى از ويروس كرونا در بين 6 استان برتر 

كشور قرار گرفته است.
ســياوش رهبر در گفت وگو با ايرنا با اشاره به اقدامات پيشگيرانه و مراقبتى اين اداره كل 
در زمينــه كنترل بيمــارى كوويد19 گفت: اكنون هــزار و 313 مددجوى مقيم در مراكز 

شبانه روزى بهزيستى و كاركنان آن در استان همدان واكسن كرونا دريافت كردند.
وى بيان كرد: واكسيناســيون مددجويان زيرپوشش مراكز شــبانه روزى بهزيستى شامل 

ســالمندان، معلوالن جسمى، ذهنى، بيماران اعصاب وروان و كاركنان شاغل در اين مراكز 
از اسفندماه سال گذشته آغاز شد و تزريق دوز دوم آن نيز تا پايان هفته به اتمام مى رسد.

سرپرســت معاونت امور توانبخشى بهزيستى اســتان همدان با تأكيدبر اينكه افراد داراى 
معلوليت، جزو گروه هاى آسيب پذير جامعه هستند كه بايد برابر كرونا ايمن شوند گفت: 
واكســن تزريقى به سالمندان زيرپوشــش از نوع واكسن روسى اسپوتنيك بوده كه در 2

نوبت به سالمندان و براى ساير گروه ها واكسن سينوفارم چينى تزريق شده است.
رهبر يادآور شد: اثربخشى واكسيناسيون سالمندان مطلوب گزارش شده و شاهد عوارض 

جدى نبوده ايم ضمن اينكه به طور طبيعى ميزان ابتال به بيمارى را كاهش داده است.
به گفته وى در ابتداى شــيوع ويروس كرونا در زمينه تأمين الكل و ماسك تمامى مردم با 
مشكالت اساسى رو به رو بودند ولى سازمان بهزيستى در اين زمينه اقدامى بسيار سريع و 

به موقع انجام داد و در كوتاه ترين زمان ممكن اقالم بهداشتى موردنياز را به صورت رايگان 
در بين كاركنان و مددجويان توزيع كرد.

سرپرســت معاونت امور توانبخشى بهزيســتى اســتان همدان از اختصاص 500 هزار 
تومان ســرانه هر نفر مقيم در مراكز شبانه روزى اســتان همدان براى تهيه ماسك و مواد 

ضدعفونى كننده از ابتداى شيوع ويروس كرونا تا به امروز خبر داد.
رهبر ادامه داد: پس از توزيع اين اقالم، تب سنجى در مبادى ورودى تمامى ادارات سازمان 
بهزيســتى در استان و شهرستان ها انجام شــد و تمامى موارد فاصله گذارى اجتماعى به 
دقيق ترين شكل ممكن اجرا شد. وى با تأكيدبر اينكه واكسيناسيون به معناى پايان كرونا 
نيســت بيان كرد: حتى پس از تزريق واكســن نيز رعايت تمامــى نكات و پروتكل هاى 

بهداشتى از جمله زدن ماسك به منظور حفظ سالمتى الزامى است.

طرح جامع پدافند غيرعامل همدان
 رونمايى شد

 طرح جامع پدافند غيرعامل اســتان همــدان با حضور معاون امور 
استان هاى سازمان پدافند غيرعامل، استاندار همدان و اعضاى اين ستاد 

رونمايى شد.
به گزارش ايرنا، اســتاندار همدان در اين آيين گفت: طرح جامع پدافند 
غيرعامل استان، اقدامى ارزشمند به عنوان نقشه راهى براى پدافند استان 

است و نقش تعيين كننده اى در تحوالت ايفا  مى كند.
سعيد شــاهرخى، با بيان اينكه در اجراى طرح جامع پدافند غيرعامل 
استان، هزار و 139 دارايى مهم استان شناسايى و معرفى شده است بيان 

كرد: حفظ سرمايه هاى استان يك امر واجب و قابل توجه است.
وى گفت:بيش از صد برنامه متنوع و مهم نيازســنجى در طرح جامع 
پدافند غيرعامل اســتان ديده شده كه انجام و اجراى آن بسيار ضرورى 
است. شاهرخى با تأكيدبر ضرورت تقويت پدافند غيرعامل در راستاى 
حفظ دارايى هاى ملى كه مهمترين مأموريت اين نهاد است يادآور شد: 
مشاركت نهادها و دستگاه هاى اجرايى استان همدان در تنظيم و تدوين 

طرح جامع پدافند قابل قدردانى است. 
وى ادامه داد: عملكرد مطلوب 11 كارگروه تخصصى ذيل شوراى پدافند 
غيرعامل موجب شده استان همدان در چندين شاخص جزو رتبه هاى 

اول تا سوم كشور قرار گيرد. 
  طرح جامع پدافند غيرعامل نقشه راه مقابله با تهاجم هاى 

احتمالى است
معاون امور اســتان هاى سازمان پدافند غيرعامل نيزگفت: تدوين طرح 
جامع پدافند غيرعامل در استان ها يكى از راهبردهايى است كه مى تواند 
در مقابل بالياى طبيعى و تهاجم هاى احتمالى به عنوان نقشه راه عمل 
كند. مهدى رحيمى از شناســايى همه زيرساخت هاى مهم پرخطر در 
استان هاى مختلف در قالب طرح جامع خبر داد و گفت: شناسايى اين 
زيرساخت ها  موجب مى شود دستگاه هاى متولى در تمامى حوزه ها به 

مصون سازى بپردازند.
مديركل پدافند غيرعامل استاندارى همدان نيز افزود: يكى از موضوعات 
مهم در هر اســتان و هر زيســتگاه حفظ دارايى هاى مهم و حساس به 

صورت ويژه در مقابل بالياى طبيعى و تهاجم هاى احتمالى است.

مسئول بسيج ادارات و كارمندان 
استان: 

گام بعدى انقالب، حكومت اسالمى است

 مسئول سازمان بســيج ادارات و كارمندان سپاه انصارالحسين(ع) 
اســتان همدان معتقد اســت هنوز گام هاى انقالب اســالمى تكميل 
نشــده است كه بخواهيم قضاوت كنيم، 3 گام بعدى انقالب، تشكيل 
حكومت اسالمى، جامعه اسالمى و تمدن نوين اسالمى به پرچم دارى 

حضرت وليعصر(عج) است.
ابراهيم بختيارى در نشستى به مناسبت هفته محيط زيست با بيان اين 
مطلب گفت: دولت جوان انقالبى اين نيســت كه فردى بر ســر كار 
بيايد كه ظاهر بسيجى داشته باشد، تاريخ پر از انسان هايى است كه در 
قالب دين، به اسالم ضربه زدند و ما معتقديم هر فردى در هر نقطه اى 

از عالم كه دل در گروى خدمت به مردم داشته باشد انقالبى است.
وى كه در سالن جلسات حفاظت محيط زيست استان سخن مى گفت، 
بيان كرد: در ســعادت و شقاوت كشور همه سهيم و مسئول هستيم و 
اگر منفعل باشيم دچار لغزش تاريخى مى شويم و حضور در انتخابات 

عمل صالح است.
بختيارى گفت: دشمن ســعى دارد از راه هاى تحريم، تعويق، فريب، 
تحريف و تكذيب انتخابات، همچنيــن تبديل فرصت به تهديد و... 
كاهش مشــاركت مردم را رقم بزند در حالى كــه انتخابات فرصتى 
براى بازتنظيم مديريت اجرايى كشور است و حضور حداكثرى مردم، 

قدرت چانه زنى كشور را در جوامع بين المللى افزايش مى دهد.
وى بيــان كرد:كار حفاظت محيط زيســت با ارزش اســت و بايد به 
سرنوشــت كشــور اهميت دهيم و طبيعت و منابــع طبيعى را براى  

آيندگان امانتدارى كنيم.
در ادامه اين نشست پس از ارائه گزارش عملكرد عباس ايزدى فرمانده 
پايگاه مقاومت بسيج امام رضا(ع) اداره كل حفاظت محيط زيست استان 
همدان، وى با حكم بختيارى مسئول سازمان بسيج ادارات و كارمندان 
ســپاه انصار الحسين(ع)اســتان همدان به مدت 3 سال مجددا به اين 
سمت منصوب و احكام اعضاى شوراى امر به معروف ونهى از منكر 

اين اداره كل صادر شد.

هواى همدان پاك است
 بنابر گفته كارشناس مركز پيش بينى هواشناسى استان همدان درباره 
كيفيت هواى استان، هواى همدان از نظر كيفى خوب است و شرايط 

به نسبت پاكى را داريم .
روح ا... زاهدى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه در حال حاضر تجمع 
آاليندگى ها را در اســتان شاهد نيســتيم، بيان كرد: با وجود اينكه اين 
روزها هواى استان گرم شده است اما خوشبختانه كيفيت مناسبى دارد.

وى در تشريح وضعيت آب وهواى امروز استان همدان گفت: وضعيت 
آســمان همدان صاف و آفتابى است و پديده خاصى به جز  مقدارى 
افزايش نســبى دما را نخواهيم داشــت. زاهدى با بيان اينكه تا پايان 
هفته افزايش يك يــا 2 درجه اى هوا را داريم، بيــان كرد: كميته دما 
در همدان بين 7 و 30 درجه سلســيوس گزارش شــده و فامنين با 6 
درجه سلســيوس خنك ترين و اسدآباد، نهاوند و فامنين با 31 درجه 

سلسيوس گرم ترين شهرستان هاى استان به ثبت رسيده اند.

1- اوليــن داوطلب انتخابات رياســت جمهــورى تمايل خود به 
كناره گيرى را اعالم كرده اســت. گويــا زاكانى اعالم كرده؛ با توجه 
بــه حضور مردم در انتخابات تصميم به كناره گيرى به نفع رئيســى 
مى گيرد. گفتنى اســت زاكانى اين را هم گفته كه جريان انقالب به 
عقالنيتى رســيده كه به اقتضا اقبال مردم براى كنار رفتن يكى به نفع 
ديگرى كنار خواهد رفت و ايده ها و برنامه هاى من حتما اقبال مردم 

را ايجاد خواهد كرد.  
2- بخشــى از ســخنان همتى در گفت وگوى ويــژه خبرى با تامل 
مواجه شــده و ايران دوســتان آن را هولناك خوانده اند. گويا همتى 
اعــالم كرده حدود 3هزار نفر زير 18ســال فقط در يك هفته باالى 
4هزار ميليارد تومان تراكنش داشته اند. گفتنى است اين آمار،  ايران را 

بهشت پول شويى و تخلفات مالى منطقه نشان مى دهد.
3- داوطلبان انتخابات رياســت جمهورى صاحــب تلويزيون 24
ساعته اينترنتى شــده اند. گويا تمامى برنامه ها و سخنان داوطلبان از 
طريق اين تلويزيون قابل مشاهده خواهد بود. گفتنى است اين اقدام 
مى تواند گامى در راه اندازى تلويزيون خصوصى بر بســتر اينترنت 

در ايران باشد.
4- دولت تصميم به پاســخ به ادعاهاى كانديداها گرفته است. گويا 
اين تصميم پس از نپذيرفتن درخواســت زمان پاسخگويى دولت به 
ادعاهاى مطرح شــده در مناظره اول اتخاذ شده است . گفتنى است 

با اين تصميم پاسخ هاى دولت در فضاى مجازى منتشر مى شود.
5- فيلم مســتند يكى از داوطلبان جنجالى شده است. گويا اين فيلم 
شــباهت بسيارى با مستند روحانى در انتخابات گذشته دارد. گفتنى 

است 
كپى كارى از بالياى فيلم هاى تبليغاتى در ايران است.

 5 هزار دستگاه خودرو به علت تخلف هايى 
همچون نداشتن بيمه نامه،گواهينامه، باال بودن 
ميــزان خالفى و ناتوانى راننــده در پرداخت 
جريمه و هزينه پاركينــگ، در حال حاضر در 
پاركينگ هاى اســتان همدان توقيف شدند و 
آنطور كه پليس راهنمايى ورانندگى استان اعالم 
كرده است از رانندگان پس از خريد قولنامه اى 
وســيله نقليه، خودروى آنها توقيف شده و به 
علت نداشــتن مدارك كافى از جمله ســند و 
كارت خودرو، دسترســى نداشتن به مالك يا 
همكارى نكــردن مالك اصلى براى ترخيص، 

در پاركينگ مانده است.
رئيس پليــس راهنمايى ورانندگى اســتان در 
اين خصــوص در جمع خبرنــگاران گفت: 
پليس راهنمايى ورانندگى با حذف فرآيندها و 
تشريفات، زمينه را براى ترخيص خودروهاى 
رســوبى تســهيل كرده و مالكان مى توانند با 
مراجعه بــه 21 دفتر خدمات الكترونيك براى 

ترخيص خودرو اقدام كنند.
عليرضــا فكرى بيــان كرد: بــراى ترخيص 
خودروهاى حاضــر در پاركينــگ نيازى به 
ارائه بيمه نامه نيســت،همچنين در اين راستا با 
شركت هاى بيمه گر به منظور بخشش جريمه 
ديركرد بيمه و فراهم كــردن زمينه براى بيمه 

جديد رايزنى شده است.
وى افزود: برخــى از خودروها به علت اينكه 
راننده آن گواهينامه نداشته توقيف شده است 
كه هم اينك مالكان اين وسيله نقليه مى توانند 
با آوردن فردى كــه داراى گواهينامه رانندگى 

است نسبت به ترخيص خودرو اقدام كنند.
فكــرى گفــت: جريمه خودروهــا به علت 

پرداخت نشــدن 2 برابر شده بود كه در اين 
طــرح جريمه به حالت نخســت بازمى گردد 
همچنيــن در صــورت ناتوانى فــرد براى 
پرداخت يكجا جريمه، اين هزينه اقســاطى 

مى شود.
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى استان همدان 
بيــان كرد: براى ترخيص وســيله نقليه نيازى 
به پرداخت عوارض شــهردارى، هزينه طرح 
ترافيك و هزينه هاى آزادراهى نيست، همچنين 
اين طرح شــامل خودروهايى كه با دســتور 
قضايى توقيف شده است، نمى شود مگر اينكه 

دستور رفع توقيف توسط قاضى صادر شود.
فكرى افزود: مالك پليــس راننده خودرو در 

زمان توقيف وسيله نقليه بوده و بدون ارائه سند 
و كارت، خودرو ترخيص مى شود.

وى بــا بيــان اينكه خودروهايى كه در ســن 
فرســودگى قــرار دارند مشــمول اين طرح 
نمى شــوند گفت: امكان ترخيص ســوارى و 
كاميون هايى با ســن باالى 25 سال و سوارى 
دولتى، اتوبوس برون شهرى و مينى بوس باالى 
15 ســال و تاكســى، اتوبوس درون شهرى و 

موتورسيكلت باالى 10 سال وجود ندارد.
رئيس پليس راهنمايى ورانندگى استان همدان 
بيان كرد:كمتــر از يك درصــد خودروهاى 
توقيفى در سن فرســودگى قرار دارند و اين 
قبيل خودروهــا به صــورت اوراقى تحويل 

مالكان مى شود.
فكــرى هدف از اجراى ايــن طرح را تحويل 
خودرو به مالــكان براى پيشــگيرى از بروز 
خسارت بيشتر به خودرو به علت قرار داشتن 
در زير نور آفتاب، برف، باد و باران دانست و 
گفت: اموال مردم دست پليس امانت است و 

اين امانت بايد سالم به دست مردم برسد.
وى يــادآورى كرد: حدود 6 مــاه پيش طرح 
ترخيــص موتورســيكلت هاى رســوبى در 
پاركينگ هاى اين اســتان آغاز شد و از 8 هزار 
دســتگاه موتورسيكلت 3 هزار و 800 دستگاه 
تحويل مالكان شدند و اين طرح همچنان ادامه 

دارد.

-خبرنــگار  اميــرى  زهــرا  ماليــر-   
همدان پيام:كشــمش بــه عنــوان يكــى از 
اساســى ترين و زيربناى توســعه اقتصادى 
شهرســتان ماليــر با توليد ســاالنه بيش از 
240 هــزار تن انگور و بيش از 40 هزار تن 
كشمش، همواره با مشكالتى دست و پنجه 

نرم مى كند.
ــر،  ــمش در مالي ــت كش ــات قيم ــود ثب نب
ــادرات،  ــدن ص ــف ش ــد ارزى و متوق تعه
نهاده هــاى  قيمــت  برابــرى   5 افزايــش 
ــوق هاى  ــدن مش ــته ش ــاورزى، برداش كش
ــود ســرمايه در گردش،فعــال  ــى، نب صادرات
ــتان  ــن شهرس ــمش در اي ــز كش ــودن مي نب
ــى  ــع تبديل ــود صناي ــه نب ــر از هم و مهمت
ــه  ــول از جمل ــن محص ــراى اي ــب ب مناس
ــد كشــمش  ــع موجــود در مســير تولي موان
ــه زعــم  در شهرســتان ماليــر اســت، امــا ب
بــاغ داران نوســان قيمــت در ايــن محصــول 
پــر ارزش مهمتريــن مشــكل باغــداران 
اســت بــه نحــوى كــه امســال قيمــت 
ــزار  ــا 20 ه ــر ب ــى مالي ــمش صادرات كش
تومــان آغــاز شــد و هم اكنــون ايــن قيمــت 

ــت. ــيده اس ــان رس ــزار توم ــه 13 ه ب
بسيارى از باغداران از فروش كشمش خود 
با اين قيمت نازل صرف نظر كرده و ترجيح 
دادند محصولشــان در انبار خانه هاى شــان 
بماند خراب شــود اما با اين قيمت پايين آن 

را به فروش نرسانند.
بــه طورى كــه طبــق آمارهاى رســمى و 
غيررســمى حدود 6 هزار تن كشمش ناب 
صادراتى كه مى توانست براى كشور و استان 
ارزآورى داشته باشد روى دست كشاورز و 
باغدارى كه از شــيره جانش براى به عمل 
آوردن باغ و محصولش مايه مى گذارد مانده 

است.
پاى درد و دل يكى از باغداران نشســتم او 
مى گويــد: هرجريب باغ انگور در شــرايط 
خوب اگر دچار سرمازدگى يا آفت (آردك) 
نشــود 800 كيلو كشــمش تيزآبى مى دهد؛ 
هر جريب باغ با احتســاب هزينه هاى آب، 
گونى، بى كربنات، حمل ونقل، كار و كارگر و 
هزينه هاى ديگر 8 ميليون و 800 هرار تومان 

هزينه روى دست باغدار مى گذارد .
حال با احتساب اين هزينه كه هزينه كمى هم 
براى هر جريب باغ انگور نيست قيمت 13

هزار تومان و براى هر كيلو كشمش تيزآبى 
قيمت كارگر و زحمتش هم نمى شود.

 تعهد ارزى سد راه صادركنندگان 
كشمش

رئيس انجمن صادركنندگان كشــمش مالير 
با اشــاره بــه اينكه در حــوزه محصوالت 
كشــاورزى صادركنندگان محصوالت مازاد 
بر مصــرف مردم را صــادر مى كنند گفت: 
محصوالتى مثل كشــمش، خرما و پســته 
جــز اقالم غيرضــرورى و كاالى لوكس به 
شــمار مى روند و اگر در سبد خانوار نباشند 

مشكلى را به وجود نمى آورند.
منوچهــر رضايى در ادامه بيــان كرد: وقتى  
صادرات اين محصــوالت  را محدود كنيم 
ديگر قادر به رقابــت در بازارهاى خارجى 

نيستيم.
وى با اشاره به اينكه اگر محصوالت مازاد بر 
مصرف داخل صادر  نشود گفت: اگر عرضه 
باشــد ولى تقاضايى بــراى خريد محصول 
وجود نداشــته باشــد قيمــت محصوالت 
كشــاورزى  افت مى كند و با تصميم بانك 
كشاورزى مبنى برتعهد ارزى نخستين ضربه 
به كشــاورز و توليدكننده وارد مى شــود و 

صادركننده را هم با مشكل مواجهه مى كند.
رضايــى بيــان كــرد: بانك مركــزى بايد 
مشوق هايى را براى صادركنندگان اين گونه 
محصوالت در نظــر بگيرد نه اينكه با وضع 
قوانين اين چنينى باعث شود صادركنندگان 

محدود شوند.
وى با اشــاره بــه اينكه تعهــد ارزى بايد 
بــراى صادركنندگانــى كــه از ارز  4 هزار 
و200 تومانــى  بــراى واردات كاالهــاى 
اساســى اســتفاده مى كنند در نظــر گرفته 
شــود افزود: درآمد خوب بــراى باغدار و 
كشــاورز ايجاد انگيره مى كند كه در روستا 
بماند اگر باغدار احســاس كنــد كه توليد 
ندارد  او  بــراى  ارزش افزوده اى  محصولش 
مجبور مى شــود براى امرار معاش به شهرها 
مهاجرت كند و اين امر باعث حاشيه نشينى 

در شهرها  نيز مى شود.
كشمشــى  گفت:محصول  همچنين  رضايى 
را كــه در مهرمــاه خودمن بــه عنوان يك 
كارخانه دار به قيمــت 20 تا 25 هزارتومان 
مى خريــدم در حال حاضر قيمتــش به زير 
15 هزارتومان رســيده اســت و بيشــتر از 

صادركننده باغ دار را متضرر كرده است .
وى بــا اشــاره بــه اينكه چند ســال پيش 
تاك داران قزوين كشــمش هاى خود را در 
اعتراض به قيمــت پايين آن به كف خيابان 
ريختند افزود: اگر حمايــت از صادركننده 
صــورت نگيرد هــم واحدهــاى فراورى 
كشمش تعطيل مى شوند و هم باغدار بسيار 

از اين موضوع متضرر مى شود.
رضايى گفت: اگر رقم صادرات در سال هاى 
گذشــته در حوزه محصــوالت غيرنفتى در 
استان همدان  به رقم قابل توجهى رسيد به 
دليل مشوق هايى بود كه براى صادركنندگان 
در نظر گرفته شد، اگر از صادركننده حمايت 
شود تا محصول مازاد بر مصرف مردم صادر 
شــود قيمت اين محصول به تعادل مى رسد 
و كشــاورز هم مجبور نمى شود محصولش 

را دور بريزد.
وى همچنين افزود:حتى اگر امكان صادرات 
محصوالت مازاد براى توليد كشاورز وجود 
نداشــته باشــد دولت بايد در قالب تعاونى 
روستايى با قيمت مناسب  اين محصوالت را 
خريدارى كند تا انگيزه توليد براى كشاورز 

باقى بماند.
رضايــى ابراز اميــدوارى كرد:بــا پيگيرى 
مســئوالن مربوطه و رفــع تعهد ارزى براى 
صادرات محصــوالت  كشــاورزى انگيزه 
توليد براى كشاورز و انگيزه صادرات براى 

صادركننده همچنان باقى بماند.
صنايع  در  ماليــر  خالى  دســت   

تبديلى انگور 
مهمترين مشــكلى كه در بخش كشاورزى 
اســتان همــدان و شــهر جهانــى انگــور 
وجود دارد  نبود صنايــع تبديلى در حوزه 
محصوالت باغى و انگور است.و از آنجايى 
كه انگــور ميــوه پربركتى اســت از برگ، 
قوره، آبغوره، كشــمش و شيره آن مى  توان 
در صنايع تبديلى اســتفاده كــرد و از تمام 

مشتقات آن ارزش افزوده به دست آورد .
كارخانه  همچون  زيرســاخت هايى  نداشتن 
توليد آبميوه انگور، شــربت شــيره، شيره و 
باســلق و همچنين نبــود كارگاه هايى براى 
بسته بندى شكيل اين محصوالت باعث شده 
اســت كه باغداران مالير محصول خود را 
به قيمت بســياركم به كارخانه دار بفروشند 
و ســود حاصل از زحمت و تالش يكساله 

باغــدار هم نصيب كارخانه دار شــود و اگر 
سالى هم صادركننده به مشكل برخورد كند 

محصولش روى دستش بماند.
محصول انگورى كه از باغات مالير برداشت 
مى شود مى تواند يك محصول اشتغالزا باشد، 
اما متأســفانه بى توجهى به زيرساخت آن را 
محدود به تازه خورى و درست كردن سبزه 

كرده است.
درحالــى كه ايجاد صنايع تبديلى و فرآورى 
اين محصول مى تواند ثمره ســال ها رنج و 
زحمت باغ دار را بدهد و التيامى براى دستان 
پينه بسته او باشد و سود بيشترى را نصيب او 
كند. عضو هيأت رئيسه كميسيون كشاورزى 
مجلس با اذعان به ضعف شهرســتان مالير 
در نبود صنايع تبديلى انگور گفت: شهرستان 
مالير در حوزه صنايع تبديلى بسيار ضعيف 
عمل كرده اســت و تنهــا واحدهايى كه در 
شهرســتان فعاليت مى كنند واحدهاى سبزه 
پاك كنى ما هستند كه صنايع تبديلى به شمار 

نمى آيند.
آزاديخواه  احد  والمســلمين  حجت االسالم 
افــزود: در جلســه اى كــه با معــاون امور 
اســتان هاى نهاد رياســت جمهورى برگزار 
شــد نامه اى با موضوع  صنايع تبديلى تقديم 
ايشان شد و قول مســاعدت در اين حوزه 

را گرفتيم.
وى با اشاره به اينكه براى جذب سرمايه گذار 
در ايــن حوزه فــرش قرمز پهــن مى كنيم 
گفت:اگر كســى در اين حوزه وارد شود و 

سرمايه گذارى كند بسيار موفق مى شود.
آزاديخواه با اشــاره به مشــكل تعهد ارزى 
صادركنندگان كشــمش افزود:بايد به دنبال 
راه حل ديگــرى غير از تعهــد ارزى براى 

محصوالت كشاورزى باشيم.
محصــوالت  گفت:صادركننــدگان  وى 
مصرف  بر  مــازاد  محصوالت  كشــاورزى 
مردم را صادر مى كنند و اين موضوع باعث 
ارزآورى و درآمــد غيرنفتى براى كشــور 

مى شود.
در پايــان اميدواريم در ســالى كه به اســم 
مانع زدايــى و پشــتيبانى ها بــا تدبير رهبر 
معظم انقالب نامگذارى شده است سريع تر 
مسئوالن مربوطه فكرى به حال اين موضوع 
بكنند تا بيشــتر از اين كشاورز و توليدكننده 

متضرر نشوند.

پليس مى گويد مالكان برتر ترخيص مراجعه كنند

 دپوى 5 هزارخودرو در پاركينگ

6 هزار تن كشمش روى دست كشاورزان ماند
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ماراتن 55 نفر براى 7 كرسى شوراى شهر 
در نهاوند

 نهاوند- معصومه كمالوند-خبرنگارهمدان پيام: ابتداى كار اســت 
و مرحله انتخاب شــدن. همه هم براى آبادانى، پيشــرفت و توسعه 
شهرشان آمده اند. هدف هم رفع مشكالت و موانع توسعه و باز كردن 

گره هاى كور پيشرفت در شهرشان است.
 ستادها تكليف شــان هنوز روشن نيســت كه برقرار 

مى شوند يا خير!
برخى نامزدها مى خواهند هزينه ســتاد را صرف هداياى بهداشتى و 
وسايل پزشكى كنند و برخى هم راهكارهاى ديگرى دارند اما عده اى 
هم با هدف شــور انتخاباتى و افزايش مشاركت ها درصدد راه اندازى 
ستاد هســتند، اگرچه هزينه مكان هاى ستادها نجومى درحال افزايش 

است.
فضاى انتخابات در بحث رياست جمهورى با3ستاد كه مختص ابراهيم 

رئيسى است مديريت مى شود و ساير نامزدها هنوز ستادى ندارند.
اما شــوراها از پيش از نوروز تبليغات را كج دار ومريز پيش برده اند و 
مدتى است تقريبا مى شود گفت تبليغات گرم تر شده است اگرچه تنور 

دوره هاى پيش در اين زمان داغ تر بود!
برهمين مبنا 55نامزد شــوراى ششم در شــهر نهاوند از فردا تبليغات 
رســمى خود را براى تصاحب 7كرسى شوراى شهر با قرار گرفتن در 

معرض انتخاب و قضاوت مردم، رقابت خود را آغاز مى كنند.
از اعضاى 7نفره شوراى پنجم شهر نهاوند، 6نفر براى حضور در دور 
ششم نام نويسى و اعالم آمادگى كردند كه با تأييد شدن هر6عضو بار 
ديگر اين افراد براى ورود به دور ششــم اين بار مقابل هم قرار گرفتند 
تا بازخورد اصلى عملكرد و حضورشان را در شوراى پنجم با انتخاب 

شدن مجدد يا حذف شان توسط مردم ببينند.
شورايى كه يك نقطه مثبت آنها جلوگيرى از فرصت سوزى ها با تثبيت 
در انتخاب مديريت شــهرى  بود كــه در دوره هاى پيش بخصوص 

شوراى سوم ركورددار تغيير شهردار بود.
اما از طرفى اين شــورا همه كارها را به شــهردار سپرد و كمتر ميان 
مردم حضور داشت اگرچه خود مدعى حضور پشت پرده و فعاليت و 
اثرگذارى اين چنينى هستند اما مردم بيشتر به حضور بصرى آنها تأكيد 
دارنــد.  از جمله اتفاق هايى كه در دوره پنجم نتوانســت رخ بدهد و 
سال هاست كه به عنوان يك مطالبه مطرح مى شود اما ورود موفقى به 
آن نشــده است بحث جذب سرمايه گذار بخش خصوصى و تعريف 

منابع درآمدى پايدار بوده است.
از اين رو شعار اغلب نامزدها در اين دوره به احداث پاركينگ، تعريف 
كميته هــاى اقتصادى يا بــه تعبيرى ديگر معاونــت اقتصادى، ايجاد 
مجتمع هاى تجارى در نقاط مختلف شهر، تبديل تهديدها به فرصت و 
البته احداث اتمام پروژه هاى نيمه تمامى كه در نتيجه اجراى طرح هاى 
تفصيلى ناقص و نيمه تمام مانده است. توجه به بافت فرسوده شهرى، 
كمك به رونق ساخت وســاز در بافت فرسوده شهر، تقويت تعامل با 
رســانه ها و... از ديگر شعارهايى است كه اين روزها از نامزدها شنيده 

مى شود.
شعارها، برنامه ها و اهداف  مشترك نشان مى دهد كه همگى مشكالت 
شهر را به خوبى مى دانند و مى شناسند اما اينكه چه كسى روى حرف 
خود مى ماند و به محض نشســتن بر صندلى شورا، به اجرايى شدن 
وعده ها اقدام يا پشت پاخواهد زد را نتيجه اين آزمون تعيين مى كند و 

فرصت هايى كه در اثر آزمون و خطا به نامزدها داده مى شود.
مردم هم حرف هايى دارند.شهروندان نهاوندى از تغييرهاى اساسى و 
انتخاب هاى اصلح خبر مى دهند و اينكه درصدد حذف برخى اعضاى 
شوراى فعلى به دليل خروجى و عملكرد ضعيف آنها در دوره فعلى و 

جايگزينى نيروهاى متخصص و تازه نفس هستند.
بازارى ها از ســاماندهى بازار سرپوشيده شهر و رسيدگى به وضعيت 
داخلى آن در فصل ســرما مطالبه دارنــد و از وعده هاى اين روزهاى 
نامزدها مبنى بر ساماندهى آن مى گويند و جز باور و اميدوارى چاره اى 
ندارند. جوانان هم از نداشتن زيرساخت هاى نشاط اجتماعى و ضعف 

پايگاه هاى شادى و فعاليت هاى اجتماعى در شهر گاليه مندند.
آنها حتى از داشتن يك ســينما و مجتمع فرهنگى كه اوقات فراغت 
يا اصال مركز اجرا و پشــتيبانى ايده ها و برنامه هاى فرهنگى، هنرى و 
اجتماعى آنها باشد، محرومند! موضوع جالبى كه در بيوگرافى  نامزدها 
مشاهده مى شود اينكه اغلب در مسئوليت هيأت هاى ورزشى عضويت 
دارند اما بحث ورزش و نشــاط اجتماعى از مواردى بوده اســت كه 

همواره در شوراى شهر مغفول و فراموش شده بوده است.

فرماندار شهرستان تويسركان:
بانوان مشوق رأى دادن باشند

 فرماندارى وظيفه اصليش نظارت است و تنها يك كار اجرايى كه اجراى انتخابات است دارد. از 
جامعه بانوان انتظار داريم درانتخابات ما را كمك كنند.به طوريكه مبلغ و مشوقى براى رأى دادن باشند 

و با حضور پرشور انتخاب آگاهانه داشته باشند.
فرماندار شهرســتان تويســركان گفت: وضعيت فرهنگى در شهرستان در تحقيقى كه دانشكده علوم 

انسانى دانشگاه بوعلى انجام داده تويسركان يكى از دو جامعه فرهنگى استان است.
ســيد رســول حســينى در كارگــروه امــور بانــوان و خانــواده اظهــار داشــت: مــا تــالش كرديــم در 

تمــام نقــاط روســتايى شــورا بــه حدانصــاب برســد ولــى متأســفانه در حــدود 4 روســتا شــورا بــه 
حدانصــاب نرســيده اســت.

 بستر توسعه در شهرستان بيشتر فراهم شود
وى ادامه داد: در شــهر سركان و فرسج بين 9 نفر و تويسركان براى 45 نفر زمينه رقابت فراهم شده 
است.امســال 87هزار و 590 نفر واجد شرايط رأى دادن هستند كه 43817 نفر مرد و 43773 بانوان 
است، نسبيت جنسى تقريبا برابرى مى كند. 1796 نفر رأى اولى داريم كه 953 نفر را آقايان و  843 

نفر را بانوان تشكيل مى دهند.
حسينى ادامه داد: 138 شعبه اخذ رأى در سطح شهرستان داريم.وعده ما 28 مردادماه در پاى صندوق 

هاى رأى است.

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه آقاى محمدرضا آزاد فرزند منصور با ارائه 2 برگ استشــهاديه محلى مصدق دفتر اســناد رسمى 102 اسدآباد مدعى است كه يك جلد سند مالكيت تك برگ ششدانگ يك واحد 
آپارتمان مسكونى تحت پالك ثبتى 821 فرعى از 809 از 2194 اصلى واقع در شهرستان اسدآباد به شماره چاپى 570994 به نام محمد رضا آزاد سابقه ثبت دارد و برابر سند رهنى شماره 12292-

مورخ 1391/06/20 دفتر 2 اســدآباد نزد بانك مسكن در رهن مى باشد. سند مالكيت اوليه به دليل جابه جايى مفقود گرديده تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى را نموده اند. لذا به استناد تبصره 
الحاقى به ماده 120 آيين نامه قانونى ثبت بدين وسيله آگهى مى شود تا هر كسى مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ نشر اين آگهى طى مدت ده روز به اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرستان اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله اعتراض كتبى خود را تسليم نمايد، در صورت انقضاء مدت واخواهى و نرسيدن اعتراض و يا در صورت 

اعتراض چنانچه اصل سند مالكيت ارائه نشود سند مالكيت المثنى به نام مالكه (محمدرضا آزاد) صادر و تسليم خواهد شد.
 (م الف 66)

سيروس قلى زاده - رئيس اداره اسناد و امالك شهرستان اسدآباد 

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 آراء صادره هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى رزن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا مشخصات 
متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 

نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
1- برابر رأى شــماره 140060326008000182 و پرونده كالسه 1399114426008000073 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عباس يوســفى مجذوب به شناسنامه شماره 2045 كدملى 3991528789 صادره از رزن فرزند قاسم در يك مميز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ 
يك باب گلخانه به مساحت 5202,00 مترمربع پالك شماره فرعى 593 از اصلى 156 قريه سلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن موضوع سند شماره 14928 مورخ 1398/03/18 دفتر 57 

رزن به نام متقاضى محرز گرديده است.
2- برابر رأى شماره 140060326008000183 و پرونده كالسه 1399114426008000077 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مجتبى يوسفى مجذوب به شناسنامه شماره 25 كدملى 3992311449 صادره از رزن فرزند قاسم در يك مميز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ يك 
باب گلخانه به مساحت 5202,00 مترمربع پالك شماره فرعى 593 از اصلى 156 قريه سلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن موضوع سند شماره 14928 مورخ 1398/03/18 دفتر 57 رزن 

به نام متقاضى محرز گرديده است.
3- برابر رأى شماره 140060326008000184 و پرونده كالسه 1399114426008000076 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مرتضى يوسفى مجذوب به شناسنامه شماره 2344 كدملى 3991531771 صادره از رزن فرزند قاسم در يك مميز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ 
يك باب گلخانه به مساحت 5202,00 مترمربع پالك شماره فرعى 593 از اصلى 156 قريه سلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن موضوع سند شماره 14928 مورخ 1398/03/18 دفتر 57 

رزن به نام متقاضى محرز گرديده است.
4- برابر رأى شماره 140060326008000185 و پرونده كالسه 1399114426008000074 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى كاظم يوسفى مجذوب به شناسنامه شماره 99 كدملى 3992539873 صادره از رزن فرزند قاسم در يك مميز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ يك 
باب گلخانه به مساحت 5202,00 مترمربع پالك شماره فرعى 593 از اصلى 156 قريه سلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن موضوع سند شماره 14928 مورخ 1398/03/18 دفتر 57 رزن 

به نام متقاضى محرز گرديده است.
5- برابر رأى شماره 140060326008000186 و پرونده كالسه 1399114426008000075 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مصطفى يوسفى مجذوب به شناسنامه شماره 2140 كدملى 3991529734 صادره از رزن فرزند قاسم در يك مميز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ 
يك باب گلخانه به مساحت 5202,00 مترمربع پالك شماره فرعى 593 از اصلى 156 قريه سلطان آباد واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن موضوع سند شماره 14928 مورخ 1398/03/18 دفتر 57 

رزن به نام متقاضى محرز گرديده است. (م الف 24)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/03

حسين حيدرى - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن 

اصالحيه

شهردارى نهاوند

زمين  قطعه  يك  مزايده  درآگهى  رساند  مى  اطالع  به  وسيله  بدين 
متقاضيان  نهاوند  شهردارى  قلى  خير  در  واقع  زار  ديم  مزروعى 
مي بايست از مورخ 1400/03/01 لغايت 1400/03/09 اسناد مزايده را 
سامانه  1400/03/23در  مورخ  تا  و  نمايند  دريافت  ستاد  سامانه  از 

اسناد را بارگذاري نمايند. 
(م الف 1034)

آگهي مزايده عمومى

شركت معدن كار باختر

ضايعات  دارد  نظر  در  باختر  كار  معدن  شركت 
ماشين  الستيك  و  روغن  خالى  منگنز،آهن،برنج،بشكه 
و  باباعلى)  (معدن  همدان  استان  در  واقع  را  خود  آالت 
كردستان (معدن شهرك بيجار) از طريق مزايده عمومى 

به فروش برساند.
از متقاضيان خواهشمند است از تاريخ 19 خرداد لغايت 
29 خرداد جهت بازديد و دريافت اسناد مزايده جهت 
 08138370235 تلفن   شماره  با  قيمت  پيشنهاد  ارائه 
(داخلى شماره 4) يا همراه 09183189823 تماس و يا به 
صادرات- بانك  مهديه-جنب  همدان-خيابان  آدرس 

كوچه توحيد-بن بست كيانيان-درب اول سمت راست 
مراجعه نمايند. 

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى
 (نوبت اول)

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد 
خدمات قراردادى اشخاص حقوقى (شركتى) خود  
به شماره 2000003398000007 را از طريق سامانه 

تداركات الكترونيكى دولت به پيمانكار داراى صالحيت واگذار نمايد. 
كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد 
تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  ها  پاكت  بازگشايى  و  گران  مناقصه 
شد  خواهد  انجام   www.setadiran.ir آدرس  به  دولت  الكترونيكى 
(الزم به ذكر است صرفاً اسناد پاكت هاى پيشنهاد (ب) و (ج) داراى امضاء 
الكترونيكى مورد پذيرش است. در جلسه بازگشايى پاكت هاى (ب) و 
(ج)،اسناد فيزيكى (كاغذى) و اسناد فاقد امضاى الكترونيكى (داراى مهر 

و امضاى گرم) به هيچ وجه مورد پذيرش نيست).
امضاى  گواهى  صدور  دفاتر  به  مراجعه  با  بايستى  گران  مناقصه 
الكترونيك،گواهى هاى مهر سازمانى و امضاى شخص حقيقى وابسته به 
غير دولت (براى تمامى صاحبان امضاى شركت) را به توكن خود اضافه 
نموده و فايل هاى پى دى اف موجود در پاكات ب و ج را با استفاده از نرم 
افزارى كه در منوى امضاى الكترونيكى سامانه ستاد تعبيه شده مهر و 
امضاى ديجيتال نموده و سپس جهت بارگذارى پاكات اقدام نمايند. جهت 
كسب اطالعات بيشتر با مركز تماس سامانه ستاد با شماره 1456 تماس 
حاصل فرماييد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى 
در اين سامانه، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاء 
الكترونيك را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.تاريخ انتشار مناقصه 

در سامانه پنجشنبه مورخ 1400/03/20 مى باشد. 
(م الف 387)

  مالير- خبرنگار همدان پيام: 4خطه محور سامن 
- بروجرد يكــى از محورهاى پرتردد شهرســتان 
ماليــر  به طــول 9 كيلومتر  و يكــى از طرح هاى 
داراى اولويت دار شهرســتان است، كه به زودى به 

بهره بردارى مى رسد.
فرماندار مالير در اين باره  گفت: 4خطه محور سامن 
- بروجرد يكــى از محورهاى پرتردد شهرســتان 
ماليــر  به طــول 9 كيلومتر  و يكــى از طرح هاى 
داراى اولويت دار شهرســتان است، كه به زودى به 

بهره بردارى مى رسد.
قدرت ا... ولدى  افزود: محور ســامن- بروجرد 15

كيلومتر اســت كه در سال 96 حدود 6 كيلومتر آن 
به بهره بردارى رسيد و روند اجرايى قطعه دوم كه 9

كيلومتر بود به دليل كمبود اعتبارات چند سالى بود 
كه به كندى پيــش مى رود و در نهايت  به زودى به 

بهره بردارى مى رسد.
وى با اشاره به اين موضوع كه تكميل 4خطه محور 
سامن- بروجرد يكى از آرزوهاى ديرينه مردم مالير 
بود گفت كه به عنوان يكى از طرح هاى اولويت دار 
اســتان و شهرســتان با پيگيرى هاى شــبانه روزى 
اســتاندار همدان و نماينده مــردم مالير در مجلس 
شــوراى اسالمى پس از جذب اعتبارات مورد نياز، 

در مسير اجرايى قرار گرفت.
ولدى ادامه داد: افتتاح اين طرح يكى از دستاوردهاى 
مهم اين شهرستان در حوزه راه سازى و خبر خوشى 
براى مردم مالير به عنوان يكى از اهداف سند 3ساله 
راهبردى توسعه و برنامه عملياتى شهرستان بود كه 

محقق شد.
وى همچنين از آغاز عمليات اجرايى شهرك صنعتى 
200 هكتارى ازندريان با موافقت اســتاندار همدان 
خبــر داد و بيان كرد: اخذ مجوز شــهرك صنعتى 
ازندريان بدون شك تصوير روشنى از كارنامه موفق 
اين شهرســتان در حوزه هاى مختلف در سال هاى 
اخير است كه در ســايه تدبير، حمايت و پشتيبانى 
دولــت، اســتاندار همدان و پيگيرى هــاى مجدانه 

نماينده مالير محقق شد.
فرمانــدار مالير گفت: اين اقــدام بى نظير به همت 
دولتمردان اســتان همدان و شهرستان با همدلى و 
همراهى، موجب شــد بار ديگر روند توسعه مالير 

شتاب گيرد.
وى گفت: احــداث اين شــهرك آرزوى خياطان 
ازندريان را كه در اين شــهرك مســتقر مى شوند، 
بــا حمايــت دولت محقق كــرد كــه در حقيقت 

تكميل كننده توسعه همه جانبه اين شهرستان است.
ولدى تحقق تمامى وعده ها در راســتاى توســعه 
همه جانبــه و پايدار اين شهرســتان در حوزه هاى 
مختلف را مرهون حمايت، پشتيبانى و نگاه دلسوزانه 
استاندار همدان دانست كه با تخصيص اعتبارات به 
موقع در 2 سال گذشته، اقدامات شاخص و گام هاى 
بلندى براى خدمت ماندگار به مردم اين شهرستان 

صورت گرفت.

وى با اشــاره به بازديد اســتاندار همدان از شهرك 
صنعتى امام رضا(ع) جوكار بــه عنوان قطب توليد 
فروسيليس كشــور، بيان كرد: اين بازديد به منظور 
قدردانــى از ســرمايه گذاران واحدهــاى فرآورى 
فروســيليس و مانع زدايــى از طرح هاى توليدى در 
دست اجرا در اين شهرك و در راستاى تحقق شعار 

سال انجام شد.
فرمانــدار مالير گفــت: در اين بازديد مقرر شــد 
بــرق موردنياز واحدهاى در دســت اجــرا و قابل 
بهره بردارى در شــهرك صنعتى جــوكار، در نيمه 
نخست امسال تأمين و طبق برنامه زمان بندى مورد 

بهره بردارى قرار گيرند.
ولــدى گفت: همچنين افزايش شــهرك هاى مالير 
با اجراى 2 شــهرك گلخانه اى 68 و 52 هكتارى، 
احداث شــهرك صنعتى 200 هكتــارى ازندريان، 
احــداث نيروگاه 500 مگاواتى، كــوچ امكانات به 
روســتاها، مانع زدايى از واحدهاى توليدى، افتتاح 
طرح آب رسانى و احداث تصفيه خانه آب شرب سد 
كالن به شهر مالير، افتتاح ورزشگاه5 هزار نفرى و 
جهانى شدن مبل ومنبت مالير و ده ها اقدام ماندگار 
ديگر از جمله دستاوردها و وعده هايى است كه در 

2، 3 سال اخير محقق شد.
وى افــزود: در حال حاضــر پويايــى و تحرك در 
حوزه هاى مختلف اقتصادى، عمرانى، صنايع دستى، 
كشــاورزى، گردشــگرى و راه ســازى، معــدن و 
موادمعدنى در اين شهرستان نمود عينى يافته است 
و مالير هم اكنون به يك كارگاه عمران و سازندگى 

تبديل شده است.
 اشتغال 300 هزار نفر در كشور 

در شركت هاى دانش بنيان
 شركت هاى دانش بنيان و خالق در كشور براى 300

هزار نفر اشتغال ايجاد كردند.
 مشــاور معاون علمى و فناورى رئيس جمهورى در 
نشست بررسى توسعه زيرساخت هاى شركت هاى 
دانش بنيان و صنايع خالق در شهرستان مالير درباره  
شــركت هاى دانش بنيان و خالق  گفت: 300 هزار 
نفر در اين شــركت ها  مشــغول به فعاليت هستند 
كه اين تعداد اشــتغال حاصل فعاليت  هزار و 200

شــركت خالق و 5 هزارو 80 شــركت دانش بنيان 
است.

پرويز كرمى با اشــاره به تحريم هاى ظالمانه آمريكا 
و اتحاديه اروپا عليه كشــورمان افزود: شركت هاى 
دانش بنيان صف شــكنان تحريم و پيشــران موتور 
محركه كشــور شــدند و با ارتقاى رتبــه ايران در 
بسيارى علوم به ويژه در علوم فنى ومهندسى و علوم 
پايه، اكنون دارنده رتبه بين يك تا دهم جهان هستيم.

وى در ادامه به اســتارت  آپ هاى كشــور از جمله 
اســنپ، تپ ســى، دى جى كاال و...اشــاره كرد و 
گفت:نيروهاى متخصص مــا كه در خارج از ايران 
بودند در اين  مدت 8 ســاله به كشور بازگشتند و 
در اين مدت 6 هزار استارتاپ را راه اندازى كردند.

كرمــى در ادامه بيان 
كــرد: در راســتاى 
اين  مالــى  تأميــن 
سال  در  شــركت ها 
مجلــس  در    89

شــوراى اســالمى قانون خوبى  تصويب شد كه تا 
ســال 92 اين قانون متوقف شــد  و پــس از آن با 
توجــه به  نگاه ويژه مقام معظــم رهبرى در ايجاد 
شــركت هاى دانش بنيان و خالق، اين قانون دوباره 

مورد مورد تأكيد قرار گرفت.
وى به فوايــد صنايع خالق بخصــوص در بحث 
فرهنگى اشــاره كرد و افزود:گــردش مالى صنايع 
فرهنگى جهان در 2 ســال گذشــته  2 هزار و 700

ميليارد دالر بوده است در حالى كه كل فروش نفت 
ايران در اين مدت 8 ميليارد دالر بوده است  و سهم 
ما از گردش مالــى صنايع فرهنگى جهان تنها 150

ميليون دالر است.
مشــاور معاون علمى وفنــاورى رئيس جمهورى با 
تأكيدبر اينكه صنايع خالق از جمله صنايعى است 
كه مى تواند نقش بســيار تأثيرگذارى را در اقتصاد 
كشورمان داشته باشــد، گفت: با توجه به تحريم ها 
كاالهــاى صنايع خــالق تنها صنايعى هســتند كه 
نمى توانند مورد تحريم قرار بگيرند و مى توانيم اين 

محصوالت را به بازارهاى جهانى صادر كنيم.
كرمــى با بيان اينكــه شــركت هاى دانش بنيان و 
خــالق تحريم پذير نيســتند افزود:حــدود نيمى 
از كل دانشــجويان مــا دختران هســتند كه پس 
دانش بنيان  شــركت هاى  در  مى توانند  تحصيل  از 

شوند. مشغول 
وى با تأكيدبر اينكه منبت مالير يكى از صنايع دستى 
كشــورمان است كه جهانى شده است، گفت: اما به 
دليل اينكه ســامان دهى شبكه اى و زنجيره اى ندارد، 

در حوزه صنايع خالق نتوانسته موفق باشد.
مشاور معاون علمى وفناورى رئيس جمهورى  بيان 
كــرد: صنايع فرهنگى بايد صاحب پيــدا كند و ما 
آمادگى داريم خانه هــاى تاريخى را مرمت كرده و 
به دست صاحبان ايده دهيم تا خانه خالق و نوآور  
ايجاد شود و شــركت هاى دانش بنيان از مركز رشد 

بيرون بيايند.
 ايجاد خانه خالق در استان همدان

 و شهرستان مالير
كرمى با تأكيدبر اينكه اگر به نوآورى فكر نكنيم، از 
بين مى رود، خطاب به مســئوالن مالير تأكيد كرد: 
ايجاد خانه هاى خالق را در شهرســتان به ويژه در 
حوزه مبل ومنبــت پيگيرى و راه انــدازى و بخش 
خصوصى را وارد كار كنيد، ما نيز حامى شما هستيم.

وى گفت: بخش هنر و فرهنگ، هزينه زا و هزينه بر 
نيست، بلكه ثروت زا و اشتغال آفرين است و اين امر 

بايد در سرلوحه كارى مديران قرار گيرد.
دبير ســتاد توســعه فناورى هاى نرم و هويت ساز 
اينكه  افزود:  رئيس جمهورى  علمى وفناورى  معاون 

اســتان همدان 56 شــركت دانش بنيان و 6 شركت 
خالق دارد، با توجه به پيشــينيه فرهنگى و تاريخى 
آن خوب نيســت، درحالى كه شهرســتان مالير به 

تنهايى مى تواند 100 شركت خالق داشته باشد.
كرمــى فعاليت پژوهشــكده انگور و كشــمش و 
مبل ومنبت دانشــگاه مالير را در كشــور مثال زدنى 
دانســت و بيان كرد: دانشــگاه هاى ما در مالير به 
خوبى در حوزه مبل ومنبــت و انگور و تبديل ايده 
به علم و محصول به خوبى عمل كرده اند و در اين 
راستا دانشگاه هاى كشور بايد به سمت دانشگاه هاى 

نسل سوم و چهارم حركت كنند.
وى بــا تأكيدبر اينكه اقتصاد خالق بايد در اســتان 
همدان ســارى و جارى شــود افزود:در 2 يا3 ماه 
آينده خانه خالق در اســتان همــدان و به دنبال آن 
در شهرســتان مالير راه اندازى مى شود كه مالير با 
2 عنــوان جهانى مبل ومنبت و انگور و ديگر صنايع 
فرهنگى، ظرفيت بااليى در تبديل شــدن به شــهر 

خالق را دارد.
فرمانــدار مالير نيز در اين نشســت بــا توجه به 
توانمندى هــاى شهرســتان در 2حــوزه انگور و 
مبلمان ومنبت گفت:مالير با  ظرفيت سرشار علمى 
و دانشگاهى  مى تواند به شهر خالق تبديل شود  و 

به زودى صاحب خانه خالق مى شود.
ولدى با اشــاره به فعاليت مركز رشــد واحدهاى 
فنــاور مالير از ســال 89 افــزود: عالوه بر 2 برند 
جهانى منبت و انگور، ظرفيت هاى مالير در حوزه 
كشاورزى، صنايع، موادمعدنى و فروسيليس بى نظير 
اســت و در حوزه علمى، آموزشى و پژوهشى نيز 
با دارا بودن 11 مركز دانشگاهى و آموزش عالى و 
تحصيل بيش از 16 هزار دانشجو، در استان همدان 

سرآمد است.
وى وجــود وحدت وهمدلى بيــن مجموعه اين 
شهرســتان با مديريت خوب اســتاندار همدان را 
عامل رشــد و توســعه همه جانبه اين شهرستان 
دانســت و بيان كرد:ارتباط دانشــگاه هاى مالير 
به ويژه دانشــگاه ملى مالير كه به تازگى به جمع 
دانشــگاه هاى جامع كشــور پيوســته و همچنين 
دانشــگاه آزاد اســالمى واحد مالير با صنعت و 

كشاورزى تنگاتنگ است.
ولــدى ادامــه داد: از همان ابتداى جهانى شــدن 
مبل ومنبــت و انگور، اين 2 واحد دانشــگاهى در 
كنار اين 2 صنعت شاخص بودند و هم اكنون نيز با 
ايجاد پژوهشكده هاى انگور و كشمش و مبل ومنبت 
در دانشگاه ملى مالير و سراى نوآورى مبل ومنبت 
در دانشــگاه آزاد، گام هاى خوبى در زمينه پرورش 
ايده ها و خالقيت و تبديل آنها به محصول برداشته 

شده است.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اسالمى 
نيز با اشــاره به اختصاص ساالنه بودجه سنواتى 
خــوب براى حــوزه علم وفنــاورى در مجلس 
گفت: امســال در يك حــوزه 175 ميليون دالر 
بودجه در اين حوزه اختصــاص يافت كه رقم 
قابل اعتنايى اســت و مى تواند گشــايش خوبى 

كند. ايجاد 
حجت االســالم احــد آزاديخواه نيز با اشــاره به 
ظرفيت هاى شهرستان مالير در حوزه هاى مختلف  
مالير در زمينه خياطى، موادمعدنى، فروســيليس با 
ايجاد شهرك صنعتى امام رضا(ع)، فعاليت 70 واحد 
ســيليس كوبى، وجود محصوالت باغى و اشــتغال 
يك ســوم جمعيت اين شهرســتان در اين حوزه و 
مبل ومنبت اشــاره و بيان كرد: اين ظرفيت ها مشوق 
خوبى براى تبديل مالير به شــهر خالق و نوآورى 

است.
وى با بيان اينكه زيربناى كار در حوزه علم وفناورى 
در مالير فعال اســت افزود: در پژوهشــكده انگور 
و كشــمش مالير كارهاى پژوهشى خوبى صورت 
گرفته و در حوزه مبل ومنبت به دنبال به روزرسانى و 
ايجاد بازارهاى جديد هستيم و در اين حوزه ها بايد 

ردپايى از خانه خالق داشته باشيم.
عضو هيأت رئيســه كميسيون كشــاورزى مجلس 
يازدهــم ادامه داد: شــركت كيان كــرد مالير كه با 
صددرصد ظرفيت اســمى فعال است و 30 درصد 
نياز كشــور در توليد نخ پالستيك را تأمين مى كند، 
با حمايت فرماندار ويژه مالير طرح توســعه آن نيز 
با بيش از 30 درصد پيشــرفت فيزيكى در دســت 
اجراست كه مى تواند بيش از 60درصد نياز كشور را 

در اين حوزه تأمين كند.
آزاديخواه بيان كرد: ســرمايه گذار اين شركت بسيار 
پرانگيزه است و زمينى براى گياهان دارويى در اين 
شــركت مهياست كه نياز به حمايت حوزه معاونت 
علم وفنــاورى رئيس جمهــورى دارد تا به صورت 

آزمايشى آغاز به كار كند.
امام جمعــه مالير نيز عامل موفقيــت هر دولت و 
نظامى را تمّســك به 4 اصل و گفت:مقدم شمردن  
كســانى كه از شايســتگى، فكر و ايــده، اختراع و 
اكتشاف برخوردار هستند، عامل موفقيت و پيشرفت 

دولت و كشورها بوده است.
حجت االســالم «محمدباقر برقرارى» با اشــاره به 
تالش هاى ســتارى در اين دولت  افــزود: معاون 
علم وفناورى رئيس جمهورى، خود صاحب فكر و 
ايده اســت، و در اين زمينه بسيار خوب عمل كرده 

است.

4 خطه سامن - بروجرد 
پس از 4 سال 

به بهره بردارى مى رسد
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يادداشت

مناظره دوم
 به سبك دور اول با چاشنى انتقادى 

 دوميــن مناظره زنــده تلويزيونى نامزدهاى رياســت جمهورى 
برخالف انتظارات و نقدهايى كه به مناظره نخســت مطرح شــد، با 
همان سبك و ســياق برگزار شد؛ به طورى كه كانديداها نيز عمدتًا 

ساختار مناظره را نقد كردند. 
با اين حال در مناظره دوم اندكى از برنامه ها توسط برخى از نامزدها 
ارائه شــد اما وقت به قدرى ناكافى بود كه اجازه نداد اين برنامه ها 

به خوبى تبيين شود.
اين مناظره به نوعى متأثر از مباحث مطرح شده در مناظره نخست و 
البته بازتاب هاى آن در سطح جامعه بود؛ به طورى كه در بيان مطالب 

از قبل آماده شده توسط برخى از كانديداها مشاهده شد.
پرداختن به دســتگاه تعليم وتربيت از جمله ســند تحــول بنيادين 
آموزش وپرورش و رتبه بندى معلمان از نكات قابل توجه در مناظره 
دوم بود كه البته برنامه دقيقى توســط كانديداها براى اين حوزه كه 

زيربناى توسعه است، ارائه نشد.
توجه بــه موضوعات مهمى چون برجام، تحريم هــا و كرونا نيز از 
جمله نكات حايز اهميــت در دور دوم مناظره بود كه عمدتا با نقد 

دولت مطرح شد. 
در اين مناظره رضايى به نوعى پوششــى بودن برخى از كانديداها را 
مورد نقد قرار داد و قاطعانه گفت كه تا پايان رقابت ها خواهد ماند. 
او كه ســعى داشت به افكار عمومى نشان دهد كه با همه  قوميت ها 
ارتباط دارد و در دولت احتمالى او همه حضور خواهند داشــت، از 
همــان آغاز به دولت تاخت و  حتى در نقد ديدگاه هاى كانديداهاى 

ديگر هم حمله به دولت چاشنى بحث هاى او بود.
 جليلى، ديگر كانديداى رياســت جمهورى كه تأكيدبر جهش كشور 
دارد، با انتقاد از نوع سؤاالت و اشاره به خالى بودن جاى موضوعات 
مهم در ســؤاالت طرح شده، تالش كرد اينگونه القا كند كه ساختار 
مناظره ظرفيت كافى براى تبيين و تشريح برنامه هاى موردنظر براى 

جهش را ندارد.
مهرعليزاده هم از صداوسيما به خاطر نبودن فرصت كافى براى  ارائه 
برنامه هــا با جزئيات گاليه كرد و از ايــن جهت هم عقيده با بعضى 

ديگر از نامزدها بود.
نكته قابل تأمل در اظهارات او اما انتقاد از عملكرد دولت در مديريت 
و كنترل كرونا بود. مهرعليزاده در اين زمينه وزارت بهداشــت را به 
خاطــر آمار باالى مرگ وميرها و تأخير در واكسيناســيون مورد نقد 

جدى قرار داد.
رئيسى كانديداى ديگر كه با تأكيدبر استفاده نكردن از 5 دقيقه وقت 
اختصاص يافته به او در صداوســيما سعى كرد نظر افكار عمومى را 
بــه خود جلب كند، بحث ترك زبان ها را مطرح كرد كه البته واكنش 
مهرعليزاده را در پى داشــت؛ موضوعــى كه رضايى هم به نوعى به 

آن اشاره داشت.
رئيســى تالش كرد به هيچ وجه وارد حاشيه نشود، اما نتوانست به 
مــواردى چون بحث مدرك تحصيلى كه مهرعليــزاده دوباره آن را 

پيش كشيد، پاسخ ندهد.
همتى ديگر كانديداى اين دوره از انتخابات رياست جمهورى نيز از 
شيوه مناظره انتقاد كرد و تالش كرد با طرح مباحثى كه كمتر به آنها 
پرداخته شــده است، اين گونه نشان دهد كه نمى خواهد مباحث مهم 

جامعه از قلم بيفتد.
كرونا، FATF  و تحريم هــا از جمله اين مباحث بود كه او به آنها 

پرداخت.
همتــى البتــه در دور دوم مناظره كانديداها تاحدودى توانســت به 
برنامه هاى خود بپردازد، اما محدوديت زمان باعث شــد نتواند ابعاد 

مختلف برنامه هايش را تشريح كند.
قاضى زاده هاشمى اما تقريبًا به سبك و سياق مناظره اول پيش رفت 
و تالش كرد بيشتر پاسخگوى سؤاالت به دور از حاشيه باشد. با اين 
حال او گاهى هم به نكات مطرح شده توسط ديگر كانديداها اشاره 

مى كرد و نگاه انتقادى به اين نكات داشت. 
زاكانى كانديداى ديگر انتخابات رياســت جمهورى همچنان انتقادى 
ظاهر شــد و  با حمله به دولت و البته همتى دولت را مسبب اصلى 
مشكالت و گرفتارى ها دانست. او نقدهايش را با آهنگ تندى دنبال 

كرد كه گاه واكنش برخى از كانديداها را به دنبال داشت.
در مجموع مناظره دوم كه با موضوعات فرهنگى، سياسى و اجتماعى 
برگزار شــد، به لحاظ ســاختارى و روال كار مثــل دور اول بود. با 
اين حال كانديداها تالش كردند از فرصتى كه در اختيار داشــتند تا 
حدودى برنامه هــاى خود را ارائه كنند، اما ضعف هاى ســاختارى 
مناظره بيش از اين به آنها اجازه تبيين و البته نقد و بررســى برنامه ها 
را نداد. به طــورى كه خود كانديداها نيز به ســاختار مناظره انتقاد 

داشتند.

 چرا ستاد آقاى همتى در استان با تاخير 
راه اندازى شد؟

ما يك فرايند 3 يا 4 ماهه را در جبهه اصالح طلبان 
كشور پشت سر گذاشتيم. در جبهه اصالح طلبان 
كــه در واقع نهاد اجماع ســاز اصالح طلبان ايران 
اســت تــالش كردنــد تمامــى كانديداهايى كه 
مى تواننــد در مســائل رياســت جمهورى وارد 
بشــوند را تشــويق كنند تدوين برنامه داشــته 
باشــند چون يكى از مهمترين مســائلى كه براى 
موضــع رياســت جمهورى مطــرح اســت اين 
اســت كه كانديداهــا از قبــل برنامه هاى مدونى 
را داشــته باشند و شــوراى نگهبان هم به عنوان 
يكى از پارامترهاى خــودش  اين موضوع را در 
نظر گرفت همه اين دوســتان را تشــويق كردند 
كه در عرصه كانديداتورى حضور داشــته باشند 
بســيارى از فرآيندهاى انتخاباتى ســپرى  شــد 
ثبت نام از جانب اصالح طلبان هم شــكل گرفت 
منتهــا احراز صالحيت ها كه  منتشــر شــد هيچ 
كدام از كانديداهايى كه در نهاد اجماع ســاز وارد 
شــده بودند در ليســت تأييد شــده هاى شوراى 
نگهبان نبودند اين  موضوع شــوك عميقى را به 
اصالح طلبــان وارد كرد و كنش سياســى آنها را 

دچار وقفه كوتاه كرد.
در اين زمينه دو رويكرد را مى توانستيم داشته باشيم 
در هر صورت نهاد اجماع ساز و جبهه  اصالح طلبان 
ايــران  اعالم كرد كه مــا در بين ايــن كانديداها، 
كانديدايــى نداريم اما نگفت كه ما در اين انتخابات 
شــركت نمى كنيم. تا اينكه فضا را بررسى كنند  و 
بتواند تصميم مناسبى بگيرد و به جامعه عرضه كند.

در حال حاضر ما مســئوليت ستاد همتى را با صفت 
شخصى نه حزبى در همدان برعهده گرفتيم.

يعنى احزابى چون مردم ساالرى، كارگران سازندگى، 
نداى ايرانيان، اراده ملت و دوستانى كه با ما همكارى 
مى كنند قبل از صفت تشــكيالتى بر حسب صفت 
فردى احســاس وظيفه و تكليــف كرديم. چراكه 
معتقديــم بايد در عرصه انتخابات مشــاركت كنيم 
چون حيات  سياســى هر جريان سياسى با حضور 

در انتخابات تجلى پيدا مى كند.
نكتــه ديگر اينكه  حضور مردم در عرصه انتخابات 
زمينه  و بستر مناسب براى تحقق جمهوريت است 
از سوى ديگر احســاس مى كنيم جمهوريت نظام 
در خطر هســت و  بايد ما هم  در عرصه انتخابات 

حضور داشته باشيم. 
 در كوتاه ترين زمان ممكن، تمام تشــكيالت ستاد 
را راه اندازى كرديم دوســتان را دعوت به همكارى 
كرديم، تمام كميته هاى تشــكيل شد، تقريباً در 90

درصد شهرستان ها مسئول ستاد را منصوب كرديم  
و فعاليت خود را آغاز كردند. 

اميدواريم انتخابات خوب با مشاركت باال را پيش رو 
داشته باشــيم معتقديم هرچند جريانى مى خواهد 
دولت حداقلى را با مشــاركت پايين بسازد اما اين 
ديــدگاه يك ابر چالش امنيتى را براى كشــور رقم 
خواهد زد  در هر صورت زمانى كه مردم در عرصه 
انتخابات بى انگيزه شوند يا در پاى صندوق هاى رأى 
حاضر نشوند  مستعد پذيرش ايدئولوژى جديدى 
خواهند شد كه قطعاً با ايدئولوژى حاكمتى تعارض 

جدى دارد.

در حال حاضــر  با دو تحريم مواجه هســتيم يكى 
تحريم انتخابات كه از جانب رسانه هاى بيگانه ترويج 
مى شود و قطعا آنها به دنبال مصالح ملى ومنافع مردم 

ما نيستند و ديگرى تحريم بين المللى.
معتقديم اگــر به همتى بخصوص در اســتانى كه 
زادگاهش اســت كمك شــود اين دو تحريم قطعا 
شكسته خواهد شــد. اميدوارم كه با مذاكرات وين 
گشايش هاى خوبى اتفاق بيفتد قبل از اينكه دولت 

ديگرى مستقر بشود.
 همتى يك اصالح طلب ميانه رو به حساب 
مى آيــد. با توجه به فضاى شــكل گرفته و 
حمايت تمــام قد كارگزاران از ايشــان و 
البته جايگاه نســبتاً خوب در نظرسنجى ها 
آيــا رايزنى هايى بــراى حمايت مجموعه 
اصالح طلبان از ايشــان انجام شده؟چقدر 
احتمال مى دهيد اين حمايت رنگ واقعيت به 

خود بگيرد؟
جبهه اصالح طلبان ايران اعالم كردند از دو كانديدا 
مى خواهيــم كه برنامه هاى خود را بــه جبهه ارائه 
بدهند،  وارد مجمع شوند تا از برنامه هاى خود دفاع 
كنند با دو فرآيند. يك بازيابى برنامه ها و نكته دوم 
اينكه پس از نظرسنجى انشاء ا... تصميمات مناسبى را 

براى حمايت از يك كانديدا خواهند گرفت. 
اين مسأله در هفته آينده مشخص مى شود كه كنش 

و واكنش جبهه اصالحات چگونه خواهد بود.
معتقديم كنش سياســى و هر نيــروى اجتماعى با 
حضور در عرصه سياســت مى تواند حيات خود را 

استمرار ببخشد. 
اگر يك جريان سياسى  به هر دليلى يا هر عنوانى از 
صحنه خارج شود  ناخواسته يا زمينه حذف خودش 
را به دست خودش فراهم مى كند يا اينكه به دست 

فراموشى سپرده مى شود. 
ممكن است ما هم نسبت به وضع موجود اعتراضاتى 
داشته باشيم اما اعتراض خود را به صورت مشاركت 
باال در انتخابات  و تشــويق مردم براى اينكه اجازه 
ندهند كشور  را يك جريان سياسى به دست بگيرد  
نشــان مى دهيم تا  حاكميت يك دست شود  چون 
ما زمينه يك دست شدن قدرت را يك بار در كشور 
تجربه كرديم.اميدوار هســتيم با حضور در عرصه 
انتخابات مشــاركت را باال ببريم و جريان سياسى 

اصالح طلب در دايره رقابت ها حفظ شود.
ستاد  محيطى  تبليغات  مى شــود  گفته   
همتى نسبت به رقيب جدى خود در استان 
بسيار ضعيف است. چه تمهيداتى براى آن 

انديشيده شده است؟
ما در حال حاضر وارد روز ســوم فعاليت هاى ستاد 
شــديم بخش زيادى از اقدامات ســخت افزاى و 
چيدمان ستاد را انجام داديم. انشاءا... تالش خواهيم 
كرد در يك هفته آينده تبليغات محيطى را به شكل 
بهترى در برنامه داشــته باشــيم، البته با توجه به 
محدوديت هــاى كرونا و رعايــت پروتكل هاى 
بهداشتى تالش مى كنيم تبليغات محيطى را بيشتر 

كنيم. 
بله،ستاد همتى از نظر اقتصادى ستاد ضعيف ترى 

است هنوز هيچگونه كمكى از جانب تهران انجام 
نشده است دوستان به صورت خودجوش اين ستاد 
را فعال كردند. اما تالش مى كنيم با كمك دوســتان 

پوشش و گستره تبليغات را بيشتر كنيم. 
 مهمترين تفاوت همتى با ديگر داوطلبان 

را چه مى دانيد؟
آقاى همتى تحصيالت كالســيك اقتصادى دارند، 

سطوح مختلف مديريتى را به خوبى سپرى كردند.
وى  داراى مشــى كالسيك اقتصادى كامًال روشن 
و داراى ابعاد مشخص است، همتى انتخاب اصلى 
آقاى روحانى براى بانك مركزى نبود برداشــت ما 
اين است كه در شرايط تحريم ها و جنگ اقتصادى 
ايثار كرد به تعبير خودشان از ونزوئاليى شدن ايران 

جلوگيرى كرد.
قطعاً  همتى با مشــاورين خوبــى كه دارد و وجود 
شخصيت هاى برجسته اقتصادى مى تواند به صورت 
عملياتى اصالحات اقتصادى ايران را پايه گذارى كند  

چون ما در حال حاضر  نيازمند اصالحات اقتصادى 
به صورت مبرم و جدى هستيم.

  راهكار تحقق راهبرد بشمار ده، هر نفر 
ده نفر را براى رأى بياورد، را در اســتان چه 

مى دانيد؟
مــا امروز در تحليل رقباى خــود 5 رقيب ديگر را 
در جناح مقابــل، رقيب نمى دانيم امروز با توجه به 
نظرســنجى هايى كه صورت گرفته 37درصد اعالم 
كردند كه در انتخابات شركت نمى كنند و 8 درصد 

گفتند كه ما هنوز تصميم نگرفتيم. 
طبق آخرين نظرسنجى ها رقيب ما درعرصه انتخابات 

قطعاً رأى هاى خاموش خواهند بود. 
بنابراين بايد آنها را فعال كنيم. در راهبرد بشمار ده 
يا هر نفر ده نفر بياورد به صورت شــبكه اى قصد 
داريم افراد و رأى هاى خاموش را به ســمت سبد 
رأى آقاى همتى معطوف كنيم تا مشاركت را افزايش 
بدهيم قطعاً زمانى كه مشاركت افزايش يابد سبد رأى 
اصالح طلبان يا ميانه روها به تعبيرى به سمت همتى 

سوق مى يابد.
مشــاركت  ميزان  از  شــما  پيش بينى   
و نتيجــه انتخابات چيســت؟ همتى رقيب 
اصلى خود را قهــر بخش عمده اى از مردم 
با صندق هاى رأى دانســته اند.چه برنامه اى 

قشر براى ايجاد انگيزه براى  مشــاركت 

خاكسترى در نظر گرفته شده است؟
پيش بينى ما اين است كه مردم شگفتى ساز خواهند 
بود و در همه دوره ها  هم نشــان دادند كه هيچگاه 
اجازه نمى دهند به جاى آنها تصميم گرفته شــود و 
يا اراده اى بر سرنوشت شــان حاكم شود قطعاً اگر 
احساس كنند از قبل برنامه اى براى آنها چيده شده 
يا اراده اى حاكم شــده برنامه ها و بازى ها را به هم 

خواهند زد. 
برداشت من اين است قطعاً در هفته آينده فضا تغيير 
مى كند مردم با حضور در پــاى صندوق هاى رأى 

مى توانند شگفتى را ايجاد كنند. 
 پيش بينى مى كنيد انتخابات يك مرحله اى 

باشد يا دو مرحله اى؟ 
در وضعيت فعلى برداشت من اين است انتخابات 

دومرحله اى مى شــود و اگــر در مرحله بعد آقاى 
همتى حضور داشته باشند قطعاً رئيس جمهور ايران 

خواهند بود. 
  آمادگى مناظره با مســئوالن ستادهاى 

ديگر در استان داريد؟
قطعاً. 

  به نظر شما مقصر وضع موجود كيست؟
معتقديم مقصر وضع موجود چند پروســه و چند 
پارامتر اساسى اســت كه به ساختارهاى اقتصادى 
مربــوط مى شــود.اين ســاختارها بازمى گردد به 
دوره هــاى طوالنى تر گاهى اوقــات عمر برخى از 
اين ساختارهاى اقتصادى  بيش از چند دهه است. 
وابســتگى شديد به قيمت نفت،توسعه نيافتن بازار 
خصوصى اقتصادى، حمايت نكردن جدى از بخش 
خصوصى در عرصه اقتصاد، عدم آزادسازى اقتصادى 
و توجه نكردن به فعــاالن اقتصادى، قيمت گذارى 
هاى دستورى بخشنامه هاى متعدد اقتصادى فرآيند 
دســت وپاگيرى كه در سرمايه گذارى هاى داخلى و 
خارجى داريم همه دســت به دست هم  مى دهد تا 
عرصه اقتصادى ايران مســتعد يك شوك ، تكانه يا  

وارد بحران شود. 
حمايت از فعاالن اقتصــادى، نخبگان اقتصادى و 

كارآفرينان بايد در دستور كار قرار بگيرد. 
به اعتقاد مــن جذب ســرمايه گذار چه در عرصه 
داخلى و چه در عرصه خارجى با امنيت اقتصادى 
شكل مى گيرد عدم دگرديسى مديران و فضا ندادن 
به مديران جوان اقتصادى اين شرايط را ايجاد كرده 

است.
به هر صــورت مى بينيم خيلــى از دولت ها 
مى آيند و مى روند امــا دولتمردان تغييرى 
نمى كنند اين  موضوع  مى تواند مانع توليد 
باشد و موانع اساسى به همراه داشته باشد. 
  اولويت به اقتصاد در دولت همتى 
آيا موجب غفلت از حوزه هاى ديگر و 

توسعه نامتوازن نخواهد شد؟ 
گســترش فقــر، گســترش مشــاغل كاذب، 
بيكارى ها، اعتياد، طــالق همه اين موارد محصول 

شــرايط نابســامان اقتصادى است به 
نظر مى رســد اقتصاد در حال حاضر نه 
به عنوان اولويت هميشــگى اما بــه عنوان اولويت 
ضــرورى بايد در دســتور كار قــرار بگيرد.يعنى 
ســامان دهى و يك اصالحات ساختارى در اقتصاد 
شكل بگيرد و ما شاهد باشيم كه برنامه هاى معطوف 
به حوزه هاى اجتماعى و فرهنگى و همچنين سياسى 
در ابعاد مختلف توســعه يك كشور را تحت تأثير 

خودش قرار مى دهند.
در حال حاضر ضرورى ترين اولويت اين است كه 
معيشت مردم مورد توجه قرار بگيرد راه حل آن هم 
باال بردن نرخ يارانه ها نيست، چراكه نتيجه افزايش 

يارانه برداشتن پول بيشتر از سبد خانوارهاست.
  راهــكار دولت همتى براى پاســخ به 

مطالبات افزايش يافته مردم چيست؟
با توجه به برنامه هايى كه ســتاد دكتر همتى تدوين 
كردند و نگرش هاى اقتصادى كه ايشان اعالم داشتند 
تالش براى اين است كه هر چه سريع تر اين مطالبات 
در دولت ايشان پاسخ داده بشود و جلوگيرى بشود 
از اينكه بحران هايى كــه در حوزه هاى اجتماعى و 

اقتصادى است به بحران امنيتى تبديل شود. 
در طرف مقابل هم اكنون در حال ســازمان دهى اين 
هستيم بحران ها به بحران امنيتى تبديل شود و امنيتى 
شدن حوزه هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى تبعات 
جبران ناپذيرى را براى كشــور ما خواهد داشت و 
نتيجه آن   مشــاركت نكردن است. توجه نكردن به 
ريشــه هاى اين مطالبات در بستر اجتماعى خواهد 

بود.
 آيا ستاد همتى براى انتخابات شوراهاى 

استان هم فعال خواهد بود؟
دوستان از چند روز قبل تصميم گرفتند ليستى براى 
شورا تدوين كنند تا پايان هفته كانديداها را دعوت 

مى كنند مصاحبه هاى الزم را انجام دهند. 
تالش مى كنيم كه از دوستان اصالح طلب، ميانه روها 
و فعاالن و متخصصان شــهرى در اين ليست داشته 

باشيم. 
  نگاه همتى به حوزه سياســت خارجى 
چيســت و مســأله برجام را چگونه پيش 

خواهند برد؟
شعار همتى تعامل از خانه تا جهان است. الزمه اين 
تعامل مشــاركت همگانى در عرصه هاى مختلف 
است معتقديم با خود تحريم سازى و محروم كردن 
كشور و جامعه از بخش هاى مختلف دنيا نمى توانيم 
زندگى و حيات سياسى را براى يك كشور تضمين 
كنيــم، بنابراين نيازمنــد اين هســتيم بخش هاى 
غيرضرور، بحران هاى توليد شده و انباشت شده در 
عرصه بين المللى از جمله در مسائل منطقه اى، روابط 

با عربستان و اروپا مديريت شود. 
معتقديم ســتاد آقاى همتى نيازمند ائتالف براى نه 
بزرگ به تهديد عليه جمهورى اسالمى است  چراكه 
بخشى از اين تهديدات به جمهوريت نظام در عرصه 

داخلى و بخش ديگر در عرصه بين المللى است. 
هنر ما اين است كه بتوانيم تعامل جدى بين عرصه 
ميدان و ديپلماسى داشته باشيم اعتقاد داريم اگر اين 
تعامل بين ميدان و ديپلماسى شكل بگيرد اقتدار نظام 
جمهورى اسالمى و امنيت ملى ما و هم منافع ملى ما 
تضمين مى شود تا به سمت توليد ثروت ملى برويم.

اكرم چهاردولى  »
 محمدجواد گياه شــناس از چهره هاى شاخص 
اصالح طلب در همدان و نماينده على البدل شوراى 
شــهر كه اينك بــه عنوان رئيس ســتاد انتخاباتى 
عبدالناصــر همتــى كانديداى ســيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهورى، هرچند ديرهنگام اما با 
انگيزه و توان مضاعف وارد صحنه انتخابات شده 
اســت، صبح ديروز به همراه ميالد وندائى رئيس 
ســتاد شهرســتان، حميد خاورزمينى دبير شوراى 
سياست گذارى اســتان و مهرداد حمزه كارشناس 
رســانه با حضور در دفتر همدان پيام به ســؤاالت 

خبرنگاران ما پاسخ داد.
در اين نشســت پيرامون عملكرد اصالح طلبان و 
داليل تأخير در راه اندازى ســتاد همتى در همدان 

مباحثى مطرح شد كه رئيس ستاد استان بدان پاسخ 
داد.

همچنين رئوس برنامه هاى ايــن نامزد اعتدا ل گرا 
و تفاوت برنامه هاى او با ســاير كانديداها از ديگر 

مباحثى بود كه در اين نشست به آن پرداخته شد.
گياه شــناس كه خود از چهره هــاى اصالح طلب 
منتسب به حزب مردم ســاالرى است،به عملكرد 
برخى از افراد شاخص اين جناح در قهر با صندوق 
انتقاد دارد و معتقد اســت كه هويت سياســى هر 
جريان با حضــور در انتخابات تجلى پيدا مى كند، 
چرا كه به هر صورت صندوق رأى و مشــاركت 
حدأكثرى در عرصه انتخابات يك زمينه مناســب 

براى تحقق جمهوريت است.
وى كه نــه تنها از مهندســى كــردن انتخابات 

مأيوس نشده، بلكه تهديد عليه جمهوريت را به 
عاملى براى تبديــل آن به يك فرصت بزرگ به 
نفع جمهوريت مى داند و معتقد اســت كه مردم 
ايران چون هميشــه زيربار تعيين تكليف از پيش 
برنامه ريزى شده نمى روند و شگفتى ساز خواهند 

شد.
گياه شــناس انزواى برخى جريان هاى سياســى را 
خطرناك دانســته و معتقد اســت اگر يك جريان 
سياسى خود را به هر دليلى با هر عنوانى از صحنه 
خارج بكند ناخواســته يا زمينه حذف خودش را 
به دســت خودش فراهم مى كند يا اينكه به دست 

فراموشى سپرده مى شود.
او اما اين مشاركت را به منزله تأييد وضع موجود 
نمى دانــد و مدعى اســت كه مى تــوان همزمان 

بــا اعتراض به وضع نابســامان فعلــى و انتقاد از 
مشــكالتى كه تندروها و افراطيون ايجاد كرده اند، 
با حضور در عرصه انتخابات ميزان مشــاركت را 
باال برد و بدينوسيله جريان اصالح طلبى را در دايره 

رقابت ها حفظ كرد.
گياه شناس توفيق نيافتن دولت روحانى در جذب 
جوانان و نيروهاى اصالح طلب را معلول هســته 
ســخت قدرت در بدنه مديران پير و محافظه كار 
دولــت مى دانــد كه بــا مصوبه مجلــس قبل در 
بازنشســتگى اين تكنوكرات هاى مســن، اميد به 

تحول در جوان گرايى افزون شده است.
در اين نشســت به تفاوت همتى با ساير كانديداها 
نيز پرداخته شد كه به نظر رئيس ستاد وى، نگرش 
رئيــس كل بانك مركزى دولت روحانى برون رفت 

از توزيع فقر و كار كردن براى توليد ثروت است.
اينگونه كه گياه شناس مدعى است، آقاى همتى 
با تحصيالت كالسيك خود در حوزه اقتصاد و 
برخوردارى از مشــاوران مجرب توانسته كشور 
را از ونزوئاليى شدن نجات دهد و همين توان 
مضاعف خواهد توانســت به صورت عملياتى 
اصالحــات اقتصادى در كشــور را پايه گذارى 

كند.
رئيس ســتاد همتى همچنين اميدوار است تا وى 
بتواند در صورت پيروزى در انتخابات به شــعار 
تعامــل از خانــه تا جهان تحقق بخشــد و تعامل 
دوسويه با كشــورهاى مختلف در اقصى نقاط دنيا 

را عملى كند.
با هم متن كامل اين گفت وگو را مى خوانيم:

رئيس ستاد انتخاباتى همتى در دفتر همدان پيام:

رأى به همتى
تهديد عليه جمهوريت را 
به فرصت تبديل مى كند

هويت سياسى هر جريان با حضور در انتخابات تجلى پيدا مى كند

هنر ما اين است كه بتوانيم تعامل جدى بين عرصه ميدان و 
ديپلماسى برقرار كنيم

در وضعيت فعلى 

برداشت من اين است 

انتخابات دومرحله اى مى شود 

در مرحله بعد آقاى 
و اگر 

اشته باشند قطعاً 
همتى حضور د

رئيس جمهور ايران خواهند 
بود.

حوصله بر!
 1- مناظره دوم تلويزيونى رياســت جمهورى باز هم نتوانست رضايت مخاطبان را به 
دنبال داشته باشد و  احتماالً با ريزش مخاطب شديدى نسبت به مناظره اول همراه شده 
است. اين درحالى است كه در اين مناظره ديگر داوطلبان نيز به دنبال همتى كه در مناظره 
اول اين برنامه را مسابقه هفته و نه مناظره خوانده بود، اين برنامه را تست هوش خوانده 

و خواستار تغيير در آن شدند.
2- صدا وســيما سازمان پيچيده اى اســت و به نظر داوطلبان هم از اين پيچيدگى اطالع 

ندارند وگرنه درخواست تغيير روش مناظره را از رئيس اين سازمان مطرح نمى كردند.
با اين اوصاف اميدى به تغيير شــكل مناظره سوم در اين فاصله نيست و بايد منتظر يك 

برنامه مسابقه هفته يا تست هوش ديگر بود.
3- اين شــرايط در حالى اســت كه نظرسنجى هاى رسمى كه توســط ايسپا انجام شده 
حكايــت از اين دارد كه از هر 10 نفر افراد باالى 18 ســال كشــور، تنها 3 نفر مناظره 
اول انتخاباتى را ديده اند. حال با حوصله برى مناظره دوم و نداشــتن شــور  و نشــاط و 
فاصله با واقعيت جامعه، احتماالً اين مخاطب ريزش شــديد داشته و هزينه صدا وسيما و 

وقت داوطلبان هدر رفته اســت. 4- موضوع مهمتر از ريزش مخاطب صدا وسيما كه به 
دليل انحصارى بودن، ارزشــى براى اين سازمان ندارد، موضوع تأثير مناظرات بر افزايش 
مشــاركت است. بسيارى از داوطلبان و فعاالن سياسى اميد داشتند كه مناظرات بتواند به 
انتخاب مردم كمك كرده و آنها را راغب به مشــاركت در انتخابات كند اما با تداوم اين 
وضعيت اين اميد محقق نمى شــود. 5-  همين مؤسسه نظرسنجى از شهريورماه 1399 تا 
17 خردادماه 1400 در مجموع 9 موج نظرســنجى انتخاباتى با جامعه آمارى افراد باالى 
18 سال كل كشور اجرا كرده (8 موج به شيوه مصاحبه تلفنى با اندازه نمونه تقريبى  هزار 
و500 نفر و يك موج به شيوه مصاحبه حضورى در ميادين و معابر با اندازه نمونه 5 هزار 
و150 نفر) كه براساس آخرين نتيجه اين نظرسنجى ها، مشاركت شهروندان در انتخابات 

رياست جمهورى پس از برگزارى نخستين مناظره 38درصد محاسبه شده است.
روشن اســت مشــاركت 38 درصدى مطلوب هيچ ايرانى وطن دوســتى در انتخابات 
رياســت جمهورى نخواهد بود و داوطلبان بايد خود راهكارى براى افزايش مشاركت با 

اقناع مردم به مشاركت يافته و در اين فرصت اجرايى كنند.
6- دليل حوصله بر بودن مناظرات، محافظه كارى صداوســيما  و مطرح نكردن مشكالت 

اصلى جامعه ايران در حوزه هاى گوناگون است.
انتظارى نيست صداوسيمايى كه مردم جهان را داراى مشكالت بيشتر از مردم ايران نشان 
مى دهد و مخاطب درمانده از همه جا را به شــكر از زندگى در اين شــرايط مى رســاند، 
نمى تواند به مشــكالت اصلى جامعه بپردازد و داوطلبان را وادار به ارائه برنامه براى حل 
آنها كند. در مناظره اقتصادى خبرى از برنامه براى بى اثرى تحريم و كرونا بر اقتصاد نيست 
و در برنامه دوم خبرى از سؤال در حوزه فرهنگ غريب و مظلوم و آسيب هاى اجتماعى 

گسترش يافته مانند مناطق مسكونى غيررسمى، طالق و فساد اجتماعى نيست!
7- اين روند تنها توســط داوطلبان قابل تغيير است و آن تن دادن به مناظره هاى دو نفره 
اســت. اكنون كه همتى و رئيســى به عنوان دو رقيب اصلى تا به اينجا در اين مناظرات 
به لحاظ تغيير گفتمان آنها در انتخابات مشــخص شده اند، مناظره بين اين دو مى تواند، 

مناظره اى واقعى باشد كه هر دو نيز از اين مناظره استقبال كرده اند.
اين مناظره را اگر صداوســيما با ابزارها و امكاناتى كــه در اختيار دارد، برنامه ريزى كند 
مى تواند اندكى از اعتماد از دست رفته و حوصله  مخاطب را بازگردانده و با ايجاد شور 

و نشاط انتخاباتى، مشاركت را نيز افزايش و از 38درصد احتمالى ارتقا دهد.

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam

شت
ددا

يا
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پيام 
تاريخ   تمدن 

                        و فرهنگ مادستان

به كدام گرايش سياسى راى مى دهيد؟

 تحليل آمارى نتايج تقريبى76  درصد از شــركت كنندگان 
آگاهى از زمان انتخابات رياســت جمهورى 1400 اعالم داشته 
و 51 درصد تصميم قطعى شــركت در انتخابات را گرفته اند 
همچنين در مقابل اين آمار 37  درصد هم پاسخ شركت نكردن 

در آن را داده اند و 12 درصد نيز هنوز تصميمى نگرفته اند.
بر اساس پاسخ، پرســش اهميت گرايش سياسى كانديداها در 
انتخابات 64 درصد فرقى نمى كند را انتخاب كرده اند و همچنين 
اولويت يك، 41 درصد پاسخ دهندگان حل مشكالت اقتصادى 

و پس از آن 19 درصد رفع بيكارى را انتخاب كرده ان و افزايش 
رفاه عمومى و رفع تحريم ها گزينه هاى بعدى مى باشند.

بر اســاس پيش بينى ها تاثير انتخابات همزمان شوراى شهر در 
مشــاركت رياســت جمهورى نيز 43  درصد پاسخ دهندگان 

گزينه شركت مى كنند را انتخاب كرده اند و 19 درصد نيز هنوز 
تصميم نگرفته اند همچنين در نتايج اين نظر سنجى كانديداهاى 
اصولگرايان با فاصله قابل توجهى انتخاب اغلب پاسخ دهندگان 

است.

سرپرست تيم نظرسنجى
 و تحليل همدان پيام:
سوگند حاجى شفيعى

■ مجريان طرح:
معصومه معظمى

الهه طاهريان
ليال كرمى
نير احمدى

معصومه كمالوند
آرزو سرگزى
نرگس گلزارى

فاطمه كوكبى جالل
زهرا اميرى پرى

مجيد بيات
محمد ترابى

محمد جواد كوهى
يوسف امينى

حسين مختارزاده
حميد حسنى مهر

نمودار آمارى پاسخ به پرسش اولويت 
رئيس جمهور چه باشد

نمودار آمارى تفكيك درآمدى 
پاسخ دهندگان

نمودار شركت كنندگان در نظرسنجى به تفكيك 
درآمد( استان همدان)

آيا در انتخابات رياست جمهورى امسال 
شركت مى كنيد؟

شهرستان همدان

(شهرستان همدان)

(شهرستان همدان)

نمودار آمارى 
پاسخ به پرسش 
آيا در انتخابات 

شوراى شهر 
امسال شركت 

مى كنيد  به 
تفكيك 
شهرستان

تصميم به حضور مادستانى ها 51 درصد است

ج نظرسنجى انتخاباتى به تفكيك عزم همدان براى انتخابات
نتاي

شهرستانهاى همدان در روزنامه امروز
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خبـر

يك اقتصاددان:
وعده هاى مالياتى

 بيشتر جنبه تبليغاتى دارند
 يكى از موضوعاتى كه در نخســتين مناظره انتخاباتى سيزدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهورى مورد بررسى قرار گرفت، ماليات بود 
كه بيشتر صحبت ها مبنى بر كاهش فشار ماليات بر توليدكنندگان مطرح 

شد. 
سيد ابراهيم رئيسى، يكى از نامزدهاى رياست جمهورى، راهكار جهش 
توليــد را اخذ ماليات از امور غيرمولد و كاهش ماليات توليد از 25 به 
ده درصد اعالم كرد كه به وى انتقاداتى از ســوى كارشناســان، چون 
نبود راهكار و برنامه براى ماليات ستانى از غيرمولدها و اعالم نكردن 
ماليات جايگزين براى كاهش 15 درصدى ماليات توليد وارد اســت. 
زاكانى معتقد اســت كه براى جهش توليد، مقررات زدايى و تســهيل 
مجوزدهى بايد ماليات توليد حذف شود و درآمدهاى مالياتى افزايش 
يابد، البته اين نامزد رياست جمهورى نيز درباره ماليات جايگزين براى 
حذف ماليات توليد و چگونگى افزايش درآمدهاى مالياتى توضيحاتى 

ارائه نكرد.
 تصور غلط فشار مالياتى بر اصناف و مشاغل 

على سعدوندى، با بيان اينكه در نسبت پايين ماليات نه توليد ناخالص 
داخلى شــكى نيست، گفت: بين 6 تا 8 درصد نسبت ماليات به توليد 
ناخالص داخلى است و اگر بودجه دولت را 15درصد نسبت به توليد 
ناخالص داخلى در نظر بگيريم، طبيعى اســت كه بيش از 50 بودجه 
دولت با كســرى مواجه مى شــود. با توجه به اينكه نسبت ماليات و 
بودجه كشور به توليد ناخالص داخلى پايين است، دليل كسرى بودجه 

چيست و چرا دولت نمى تواند درآمدهاى مالياتى را محقق كند؟ 
 راهكارى براى افزايش درآمدهاى مالياتى 

سعدوندى راهكارهاى افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلى 
را ناكارآمــد دانســت و گفت: در اين زمينه بايــد ماليات بر مجموع 
درآمدها مورد توجه قرار گيرد و اكنون يكى از اجزاى اين ماليات، به 
عنوان ماليات بر عايدى سرمايه در مجلس تحت بررسى است كه اگر 

مجموع درآمدها در آن  لحاظ نشود، موجب گرفتارى مى شود. 

با همت تعاونى هاى توليد انجام شد 
بيش از 59 هزار هكتار مبارزه با پوره سن گندم 

در استان همدان
 مدير تعاون روســتايى اســتان همدان از اجراى 59 هزار و 700 هكتار مبارزه با پوره سن 
در اراضى كشــاورزى زير كشت گندم وجو ديم و آبى استان توسط شركت هاى تعاونى توليد 

خبر داد.
مجيد مســلمى راد گفت:در راستاى تأمين امنيت غذايى كشــور و حفظ محصوالت استراتژيك 
گندم وجو با تالش هاى شبانه روزى 67 اكيپ شبكه مراقبت در 67 شركت تعاونى توليد در سراسر 
استان از اواخر ارديبهشت ماه سال جارى تاكنون بيش از 59 هزارو 700 هكتار مبارزه با پوره سن و 

66 هزار هكتار مبارزه با سن مادر و علف هرز انجام شده است.
وى بيان كرد: عمليات مبارزه بر عليه پوره سن غالت  در مزارع گندم وجو آبى وديم با استفاده از 90 

دستگاه سمپاش توربوالينر و 200 دستگاه ساير سمپاش ها انجام شده است.
مسلمى راد خشكســالى و گرماى هوا را عامل اصلى ريزش زودهنگام پوره سن در استان همدان 
اعالم كرد و گفت:تاكنون 45 درصد سم پاشــى بر عليه پوره سن توسط شركت هاى تعاونى توليد 

استان همدان انجام شده است.
وى ادامه داد: سمپاشى پوره سن حداقل تا ده روز ديگر ادامه دارد و در اين راستا 30 ميليارد ريال 

اعتبار تخصيص يافته است.
مسلمى راد بيان كرد: 65 درصد سطح زيركشت گندم وجو آبى و 35 درصد گندم وجو ديم در حوزه 

تعاونى هاى توليد استان همدان است.
اقتصاداقتصاد

 eghtesad@hamedanpayam.com

سليمان رحيمى »
 اين روزها حال و هواى شــهر رنگ انتخاباتى 
گرفته و در آستانه انتخابات شوراى شهر و رياست 
جمهورى قرار داريم. انتخابات شــوراهاى شهر را 
بهانه قــرار داديم تا نگاهى بــه جايگاه ورزش در 

شوراى شهرها داشته باشيم.
ورزش در دو مقولــه قهرمانى و همگانى انتظارات 
زيادى از شوراى شــهر دارد و دوستانى كه به اين 
شــورا راه پيدا مى كنند بايــد توجه جدى به مقوله 

ورزش داشته باشند.
در چند دوره گذشته شوراها نگاه خوبى به ورزش 
داشــته اند اما اين كافى نيســت و جامعه ورزش 
اســتان انتظار دارند كه منتخبان مردم به اين مقوله 
نگاه ويژه ترى داشته باشــد و در راستاى كمك به 
رشته هاى مختلف، شوراهاى شهر گام هاى اساسى 

ترى بردارد.
شورا و شهردارى در راستاى ترويج سالمت جامعه 
بايســتى نگاه جدى به ورزش داشته باشند و براى 
ســالمت جامعه و شــهروندان ورزش را در سبد 
خانوارهــا بگنجانند و با تصويــب بودجه الزم و 
ايجاد ايستگاه هاى ورزش، مردم را به ورزش كردن 
تشويق كنند و در كنار توجه به ورزش همگانى كه 
الزمه كار شورا است بايستى به ورزش حرفه اى نيز 

توجه داشته باشند.
گروه ورزش همــدان پيام در نظر دارد در 10 روز 
باقــى مانده تا زمــان اخذ رأى انتظــارات جامعه 
ورزشــى را از شورا به رشته تحرير در بياورد و در 
اين راســتا از نقطه نظرات اهالى ورزش، قهرمانان 
و هيأت هاى ورزشــى بهره ببرد و آن را به گوش 

كانديداها برساند.
ورزش نقــش پررنگى در جامعــه امروزى دارد و 
توجه به آن مى تواند در ايجاد جامعه ســالم نقش 
بااليى داشته باشد. شوراهاى اسالمى در كنار توجه 
به مقوله فرهنگ، اجتمــاع و اقتصاد به ورزش نيز 
توجه داشته باشند و آن را در برنامه هاى كارى خود 

قرار دهند.
رئيس هيأت كشــتى استان نقش شورا و شهردارى 
را در امر ورزش بــاال مى داند و اعتقاد دارد كه در 

راستاى ترويج ورزش و تشويق قهرمانان شوراهاى 
شهر و شهردارى ها مى توانند نقش خوبى ايفا كنند.

حميدرضا يارى افزود: در همدان حركتى از سوى 
شــوراى شهر و شــهردارى در راســتاى ورزش 
شــهروندى انجام شــد و حتى مســابقات كشتى 
محالت نيز انجام شــد كه جاى بسى تقدير است 
اما انتظار از شــوراها و شــهردارى ها فراتر از اين 
است و انتظار مى رود كه حمايت جدى از ورزش 

داشته باشند.
وى ادامــه داد: اميــدوارم در توســعه محالت و 

زيرساخت هاى ورزشى شوراها كمك 
كنند و همچنين از ورزش قهرمانى نيز 

حمايت الزم داشته باشند.
على رغم كمك هاى شورا و شهردارى 
بايد اذعان داشــت كه تاكنون چيزى 
عايد ورزش نشــده اســت و انتظار 
مى رود كه اين كمك ها بيشــتر شود 
زيرا جامعه شــهروندى براى سالمت 

خود نياز به حمايت جدى ترى دارد.
قهرمان سابق كشتى جهان نيز خواهان 
حمايت جدى شوراها و شهردارى ها 
از ورزش شــد و گفــت: متأســفانه 
آنچنان كه بايد و شــايد شــوراها در 
ادوار گذشــته آنطور كــه انتظار مى 
رفت به مقوله ورزش اهميت ندادند.

با  شــوراها  افزود:  ابراهيمى  ســعيد 
توجــه به بند 35 مى توانند مقدارى از 
بودجه خــود را به ورزش قهرمانى و 
همگانى اختصاص بدهد كه متأسفانه 
كمتر عمل شــده است و انتظار داريم 
كه شوراى جديد توجه جدى ترى به 

مقوله ورزش داشته باشند.
مشــكالت  از  جهان  قهرمــان  نايب 
گفــت:  و  داد  خبــر  كاران  ورزش 
متأســفانه قهرمانانــى چــون جمال 
ميرزايى، على محمد مالمير و مسعود 
كمروند با مشــكالت شغلى روبه رو 
هستند وشــوراها و شــهردارى ها با 

جذب اين قهرمانان مى توانند كمك شايانى 
به ورزش داشته باشند.

ابراهيمــى ادامه داد: اگر بــه ورزش كمك 
نشــود ، بايد در درمان جامعــه هزينه هاى 
هنگفتى را پرداخت در حالى كه پيشــگيرى 
بهتر از درمان است و بايد در ورزش هزينه 

كرد.
يكــى از پيشكســوتان فوتبال نهاونــد نيز در اين 
خصوص بــه خبرنگار ما گفت: متأســفانه تاكنون 
شــورا و شــهردارى در حمايت از ورزش قدمى 

برنداشته اند.
غالمرضا شــفيعيان داور بازنشسته در ادامه گفت: 
انتظــار مى رود كه شــوراها و شــهردارى ها نگاه 
مهربانه ترى به ورزش داشــته باشند و با كمك هاى 

مالى خود ورزش شهرستان ها را تقويت كنند.
وى افزود: البته در مركز اســتان كمك هايى شده و 
تيمى چون شــهردارى در فوتبال فعال است اما در 

شهرســتان هاى اهالى شورا با ورزش بيگانه هستند 
و اميدوارم كه راه يافتگان به شوراها نگاه ويژه ترى 
نسبت به مقوله ورزش داشته باشند و آن را حمايت 

كنند.
رئيس هيأت هاكى اســتان نيــز خواهان حمايت 

جدى شوراها از ورزش شد .
حســين ترابى بــه خبرنــگار ما گفت: شــورا و 
شــهردارى نقش غيرقابل انكارى در ورزش دارند 
و اميد مى رود كه با حمايت مادى از ورزش نسبت 
به شــكوفايى جوانان و نوجوانان قدم هاى بلندى 

بردارند.
وى ادامه داد: جامعه ورزشــى از شوراهاى جديد 
و شــهرداران مى خواهد كه به ورزش نگاه ويژه اى 

داشته باشند و براى سالمت جامعه هزينه كنند.
 ديگر پيشكســوت فوتبال استان نيز از بى توجهى 
شــوراها به امر ورزش گاليه كرد و گفت: اعضاى 
شــورا بايد نگاه ورزشى داشته باشــند زيرا امروز 

ورزش نقش غيرقابل انكارى در جامعه دارد.
جعفر فرهمنــد داور بازنشســته تويســركانى به 
خبرنگار مــا گفت: ورزش مى تواند در ســالمت 
جامعــه نقش زيادى داشــته باشــد و شــوراها و 
شــهردارى ها از بودجه شــهروندان براى بچه هاى 
آنهــا هزينه كننــد و ورزش قهرمانى و همگانى را 

جدى بگيرند.
وى گفت: دست شــوراها و شهردارى ها در توجه 
به ورزش باز اســت و آنها مى توانند در شكوفايى 

ورزش شهرستان ها نقش پررنگى داشته باشند.
بــه هــر حــال ورزش اســتان در جــاده پيشــرفت 
قــرار دارد و شــوراها و شــهردارى ها نيــز در 
ايــن پيشــرفت ســهيم هســتند و انتظــار مــى رود 
ــه  ــژه اى ب ــگاه وي ــورا ن ــده ش ــان آين ــه منتخب ك
ــت از ورزش  ــا حماي ــند و ب ــته باش ورزش داش
نســبت بــه شــناخت اســتعدادهاى ورزشــى 

ــد. ــالش كنن ت

به بهانه انتخابات شوراهاى شهر و روستا 

ورزش چه جايگاهى در شورا دارد واليبال ايران به دنبال اعتبار جهانى
 تيم ملى واليبال ايران براى كسب رتبه پنجم جهان در تعقيب فرانسه 

است.
تيم ملى واليبال ايران با عملكرد درخشــان در هفته دوم ليگ ملت هاى 

واليبال، جايگاه ششمى جهان را براى خود تثبيت كرد.
رقابت هاى ليگ ملت هاى واليبال در حالى هفته دوم خود را به پايان برد 
كه تيم ملى واليبال ايران توانســت در همه بازى هاى خود در اين هفته 

به پيروزى برسد.
واليباليســت هاى ايران در هفته دوم اين رقابت ها مقابل تيم هاى كانادا، 

ايتاليا و بلغارستان قرار گرفتند و در هر سه بازى به پيروزى رسيدند.  
آنچــه در اين پيروزى ها حائز اهميت بود غلبه بلندقامتان كشــورمان 
بر حربفان المپيكى خــود بود كه از نظر روحى وروانى مى تواند برگ 
برنده اى براى ملى پوشان كشورمان باشد.تيم واليبال كشورمان در رقابت 

هاى المپيك 2020 ژاپن با دوتيم كانادا وايتاليا همگروه است. 
درخشش ايران در اين بازى ها كشورمان در رده بندى جهانى به جايگاه 
ششم جهان صعود كرد؛ جايگاهى كه ايران براى نخستين بار آن را تجربه 
كــرد. باتوجه به اين كه امتيازات در ميانه جدول بســيار نزديك به هم 
اســت، پس از هر برد و يا باخت تيم ها مى توانند چند رده صعود و يا 
ســقوط را تجربه كنند.  ملى پوشان ايران در صورت عملكرد خوب در 
ادامه ليگ ملت هاى واليبال مى توانند تعقيب كننده جدى تيم ملى واليبال 

فرانسه باشند تا رتبه پنجم جهان را به نام خود كنند.
ملى پوشــان ايران در هفته سوم اين رقابت ها ابتدا  برابر امريكا قرار مى 
گيريد وسپس با صربستان بازى خواهند كرد ودر آخرين بازى هفته سوم 

روز جمعه 21 خرداد به مصاف آلمان خواهد رفت.

گربه سياه بحرين را از بين برديم
 ســرمربى تيم ملى فوتبال در نشســت خبرى پس از برترى مقابل 
بحرين گفت: به بازيكنان تيم ملى تبريك مى گويم و ما اســتحقاق اين 
پيروزى را داشتيم. و توانستيم پس از 20 سال بحرين را در منامه ببريم. 
دراگان اســكوچيچ ادامه داد: فشار زيادى روى ما بود، با توجه به نتايج 
دور رفت و در اين هوا واقعا كار ما ســخت شده بود. گربه سياهى كه 
در بحرين داشتيم را از بين برديم زيراهيچوقت اينجا تيم ايران نتوانسته 
بود پيروز شود. وى در ادامه در خصوص اينكه داورى اين بازى مشكل 
نداشت، گفت: به هرحال نمايندگان داورى از AFC  هستند و ما آنچه 
كه مى خواســتيم از لحاظ تاكتيكى اجرا كرديم. اسكوچيچ افزود: تيم 
بحرين مقابل تيم برتر قاره اسيا سكست خورد وقابل احترام است تيم 

ملى ايران در رده بندى فيفا در جايگاه خوبى قرار دارد.

2 بازيكن جديد به اردوى تيم ملى فوتبال 
فراخوانده شدند

 پس از مصدوميت وحيد اميرى در بازى تيم ملى فوتبال ايران برابر 
بحرين، اسكوچيچ دو بازيكن جديد را به اردو فراخواند.

ميالد سرلك و عارف غالمى با نظر دراگان اسكوچيچ به اردوى تيم ملى 
دعوت شدند.اين دو بازيكن امروز در اولين فرصت خود را به كادر فنى 

در منامه معرفى مى كنند.

ورزش 

ايران و جهان

 پارك 250 هكتارى جنگلى اكباتان همدان در حال 
احداث است.

شهردار همدان در اين  باره گفت:باتوجه به اينكه طرح 
احداث اين پارك فرامنطقه اى جزو برنامه هاى اصلى و 
مورد تأكيد شهردار همدان است، با همكارى و همت 

شهردارى منطقه 2 كار ساخت آن اجرايى شد.
عباس صوفى با بيان اينكه ساخت اين پارك جنگلى 
ظرفيت بزرگ گردشگرى را براى شهر همدان ايجاد 
مى كند، افزود:همدان به دليل برخوردارى از ظرفيت 
گردشــگرى در ايام تعطيالت نياز بــه فضايى براى 
اقامت و تفريح مســافران در خارج از شهر داشت كه 

بتواند اين حجم گردشگر را پوشش دهد.
وى بيــان كرد:مطالعات اين طرح بــا حمايت هاى 
همه جانبه شهردار همدان،توسط كارشناسان شهردارى 
و با همكارى معاونت شهرسازى و معمارى انجام شد 
و به طور قطع يكى از بهترين طرح هاى شهرى همدان 
مى شــود. صوفى يادآور شد:پيوســت هاى مختلفى 
در طراحى هــاى ايــن طرح از جمله پيوســت هاى 
فرهنگى،اجتماعــى و ترافيكى در حال انجام اســت 
و بهتريــن كيفيــت از برخوردارى يــك مجموعه 
پارك جنگلى اعــم از اقامتى و تفريحى، ديد ومنظر و 
همچنين درخت كارى به ميزان بســيار زياد را شامل 
مى شود.وى افزود:ايجاد پارك جنگلى اكباتان نه تنها 
بار ترافيك ساير نقاط گردشگرى از جمله عباس آباد 

مى دهد،بلكه  كاهش  را  گنج نامه  و 
باتنوع در خدمات دهى به شهروندان 
و مسافران، به طور قطع شاهد تردد 

چشم گيرى نيز مى شود.
شهردار همدان يكى از كمبودهاى 
فضاى شــهرى در شــرايط كرونا 
را كمبود فضاى ســبز بــا تراكم 
باال دانســت و بيــان كرد:يكى از 
كمبودهاى فضاى شهرى در شرايط 
كرونا پارك هاى پرتراكم شــهرى 
بودنــد كه به علت فراهم نشــدن 

شــرايط رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى در ايام كرونا 
مجبور به تعطيلى پارك ها بوديم.

وى گفت:پــارك 250 هكتــارى جنگلى اكباتان اين 
ظرفيــت را ايجاد مى كند كه مردم فــارغ از ترافيك 
شهرى و با رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى حتى در ايام 
كرونا در آن حضور پيدا كرده و بتوانند از فضاى سبز 

و مفرح استفاده كنند.
شهردار همدان بيان كرد:با انجام زيرساخت هاى الزم 
از سوى مديريت شهرى و شهردارى منطقه 2 همدان، 
شهردارى آماده پذيرش و جذب سرمايه گذار جهت 

پيشبرد بهتر و سريع تر اين طرح بزرگ است.
 يك پارك محيط زيستى و بدون تخريب

مديرمنطقه 2 شــهردارى همدان در اين زمينه گفت: 

پارك 250 هكتارى اكباتان هم يك پارك ســاحلى و 
هم يك پارك جنگلى اســت و پروژه اى است كه در 
تاريخ شــهردارى همــدان  از آن به عنوان يك اتفاق 
بى نظير ياد مى شود. حامد جليلوند در خصوص افتتاح 
فاز اول در كوتاه تريــن زمان تأكيد كرد:اين قول را به 
شــهروندان همدان مى دهيم كــه در آينده نزديك به 
بهره بردارى برسد،اين پارك با كمترين دست كارى در 
طبيعت احداث شده و حتى قطع يك درخت در آنجا 
اتفاق نيفتاده اســت ما پروژه وسيع جنگل كارى را در 
دستور كار داريم كه يك ديد و منظر متمايز را مى تواند 

براى همدان ايجاد كند.
وى همچنين در زمينه مبلمان شهرى گفت:در اين زمينه 
تدارك الزم ديده شــده است از جمله آالچيق،سايت 
ماهى گيرى،سايت دوچرخه سوارى كوهستان و همان 

طور فضايى حــدود 5 هكتار بــراى احداث پارك 
خالقيت و مهارت كه مى تواند يك پارك بى نظير در 

كشور براى بهره بردارى كودكان باشد.
 جليلوند افزود:الزم به تأكيد است كه اين پارك،يك 
پارك محيط زيستى و بدون تخريب،بدون دست كارى 
در طبيعت و با حداقل كار عمرانى اســت.اين پروژه 
با تفكر شايســته معاونت معمارى و شهرســازى و 
مهندسان شهردارى به عنوان طراحان اين پروژه انجام 
شد. مديرمنطقه 2 شهردارى همدان همچنين گفت:به 
دليل نظارت مســتقيم به عنــوان  مهندس ناظر فنى 
مى توانم عنوان كنم بين پروژه هاى عمرانى،پارك 250 
هكتارى يكى از دلچسب ترين پروژه هايى بود كه در 

شهر همدان انجام شده است.
جليلونــد در زمينه ميزان اعتبارى كــه براى احداث 
اين پارك در نظر گرفته شده است بيان كرد:برنامه و 
چشم اندازى كه براى اين پروژه داشتيم انجام كمترين 
كار عمرانى بود،بنابراين يك راه دسترسى براى پروژه 
ايجاد كرديم كه راهى با چشم انداز بى نظيرى است و 
يك نمازخانه و سرويس بهداشتى و مبلمان شهرى نيز 
براى آن در نظر گرفتيم.اعتبارى كه براى پروژه در نظر 

گرفته شده بيش از 10 ميليارد تومان است.
در يــك كالم بايد گفت هدفى كه بــراى اين پروژه 

درنظرگرفته شده ايجاد فضاى سبز بيشتر در  همدان 
است  اتفاقى كه شايد سال ها شاهد آن نبوديم.

 وى افزود:در شهر همدان تملك كار دشوار و پرهزينه 
اســت،پارك مردم يكى از پارك هايــى بود كه مردم 
محلى از آن اســتقبال مى كنند و براى توسعه متوازن 
شــهر،در زمينه كنترل و بهبود ترافيك، اقدامات الزم  

بايد انجام مى شد.
ايــن پارك يك پارك اســتثنايى خواهــد بود چون 
هم پتانســيل بهره بردارى به صــورت جنگلى و هم 
به ســاحلى را دارد،اين پارك در حوزه  گردشگرى 
مى تواند جايگاه همدان را به گونه اى متمايز رقم زند.

در يك نگاه مى توان اينگونه برآورد كرد كه سال 1400 
براى منطقه 2 شهر همدان يك سال استثنايى و خاص 

خواهد بود.
مديرمنطقــه 2 شــهردارى همدان گفت:بــا انجام 
پروژه هاى تأثيرگذار اكنون ريل گذارى هايى در مسير 
توســعه همدان انجام شده اســت كه  موجب رفع  

نيازهاى اوليه منطقه 2 شده است. 
پــس از  انجام 60 هزار تن آســفالت و دفع آب هاى 
ســطحى و هدايت آنها در سال گذشته،امسال شاهد 
زيباسازى و توسعه فضاى ســبز و اتمام پروژه هاى 

نيمه تمام در اين منطقه خواهيم بود.

همدان صاحب  پارك 250 هكتارى 
جنگلى اكباتان مى شود 

■ صوفى: پارك جنگلى ظرفيت بزرگ گردشگرى براى شهر همدان
■ جليلوند: پاركى جنگلى با چشم اندازى بى نظير

آگهي مزايده (نوبت اول)

محمد حسين پور- شهردار نهاوند

-شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهاد ها مختار مي باشد.
-كل هزينه هاى آبونمان مصرفى انشعابات سالن به عهده برنده مزايده مى باشد.

-هرگونه تعميرات و تغييرات سالن مربوطه با هماهنگى و موافقت شهردارى و هزينه هاى مربوطه به عهده برنده مزايده مى باشد.
-در صورت اعالم و نياز امور ورزشى شهردارى جهت استفاده از سالن براى پرسنل شهردارى برنده مزايده مى بايست بدون اخذ هزينه با پرسنل معرفى 

شده توسط امور ورزشى شهردارى همكارى نمايد. 
-متقاضيان مي بايست مورد تاييد اداره ورزش و جوانان بوده و كارت مربيگري داشته باشند.

-بيمه نمودن كليه تجهيزات و ورزشكاران بر عهده برنده مزايده مي باشد.
-هزينه چاپ آگهي و هزينه كارشناسى و هزينه ثبت نام در سامانه ستاد بر عهده برنده مزايده مي باشد.

-متقاضيان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را به صورت وجه نقد به شماره حساب 740911966356212 نزد بانك  مهر ايران واريز نموده و فيش 
واريزي را در سامانه ستاد بارگذاري نمايند و يا به جاي وجه نقد از ضمانت نامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه 

باشد استفاده نمايند.
-متقاضيان از مورخ 1400/03/19 لغايت 1400/03/27 اسناد را دريافت و تا مورخ 1400/04/08 در سامانه ستاد ثبت نام نمايند.

-كميسيون عالي معامالت مورخ 1400/04/09در محل شهرداري تشكيل و چنانچه حداقل سه پيشنهاد در سامانه ارائه شده باشد مفتوح و برنده اعالم خواهد 
شد. (م الف 1067)

چاپ آگهي نوبت اول :1400/03/19
چاپ آگهي نوبت دوم : 1400/03/27    

 شهرداري نهاوند در نظر دارد با توجه به بند يك از 467 جلسه شوراي اسالمي شهر نهاوند سالن همكف دانشگاه علمي كاربردي را جهت استفاده سالن 
ورزشي به صورت اجاره بها ماهيانه و به مدت يك سال به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صالحيت و با شرايط ذيل واگذار نمايد.در ضمن متقاضيان جهت 

شركت در مزايده مي بايست از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir ثبت نام و اسناد و فرم پيشنهاد قيمت را بارگذاري نمايند.
- متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند به شماره تلفن 208-33237445-081 تماس حاصل نمايند.

مبلغ سپرده شركت در مزايدهمدت اجارهمبلغ كارشناسى (پايه) براى 12 ماهشرح
واگذارى سالن همكف دانشگاه علمى 
كاربردى به صورت اجاره ماهيانه

50/000/000 ريال12ماه600/000/000 ريال
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196ذوالفقاري فرمحمود41
197رحيميميثم42
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216
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218
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419كوليوندجاسم93
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426كوليوندمرتضى96
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428كيارستميشادي98
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454محمديعلي محمد100
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458مظفريفائزه102
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شهر زنگنه
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15آزمودهبانو1
16آزمودهحسن2
17بالليحامد3
18بهراميمحمدرضا4
19بيگيحميدرضا5
21جعفريمحمدرضا6

24زارععباس7
25زنگنهمحمد8
26سرمستيمحمد9
27فرتوتياسين10
28فضليفائزه11
29كارگرطاهر12
41مراديمحمد13
46نوروزيسياوش14

اسالمشهر آق گل
كد نامزدنام خانوادگىنامرديف

15حاجي كردخورديرحيم1
17رحيميجمشيد2
19رستميعلي3
24قاسميمهدي4
25كلوشيسعيد5
26كلوشيسلمان6
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ازندريان
كد نامزدنام خانوادگىنامرديف

15احمديحسن1
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19عبدي ازندريانىحسن4
21غفارياحسان5
24غفاريعلى6
25گرجي ازندريانيمحسن7
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15اكبريمحمود1
16تاجوكمحسن2
17تركمصطفي3
18ترك جوكارميثم4
19خدابخشيمهران5
21رضائيحسين6
24رضائي تركسعيد7
25رضوانيانمحمود8
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29گل محمديرضا11
41موسويسيدرضا12
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45نوروزطجريمحمد14
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15جهانيانابوذر1
16درويشىحجت اهللا 2
17در ويشىمحمد 3
18سلگى على 4
19سلگىمحمد5
21شيراوندسميرا 6
24فهيم پوراسحاق 7
25كوليوندفرهنگ8
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28كيانىمحسن8
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186صادقىمحمود 30
187صفرىميثم 31
189صفريانصمد 32
191صفريانمهدى 33
194ضحاكى راحتعلى 34
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تا انتخاباتتا انتخابات
 siasat@hamedanpayam.com

كانديداهاى شوراى شهرهاى استان
 در اجراي ماده 54 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي اسامي و كد نامزدهاي ششمين دوره انتخابات شوراهاي شهرهاى استان منتشر شد. 

طبق ماده 75 قانون و ماده 61 آيين نامه اجرايى انتخابات داوطلباني كه اسامي آنها اعالم شده مي توانند تبليغات خود را از تاريخ 20 تا 26 خرداد ماه به مدت 7 روز به انجام برسانند. 
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گـزارش  

فـرهنگگردشگـرى

برگزيدگان جشنواره ساالنه 
حوزه هنرى همدان معرفى شدند

 برگزيدگان سى ويكمين جشــنواره ساالنه ادبى 
حوزه هنرى همدان معرفى شدند.

ســى ويكمين «جشنواره  ســاالنه ادبى» حوزه هنرى 
استان همدان با محوريت سپهبد شهيد "حاج قاسم 
ســليمانى" و "مقاومت اسالمى" در 2 بخش شعر و 

داستان با اعالم نفرات برتر به كار خود پايان داد.
تعداد آثار رســيده به جشنواره 220 اثر و شامل 48 
داســتان است كه 33داســتان در بخش بزرگسال و 
15 داســتان در بخش كودك به اين جشنواره رسيد.
همچنين 172 شعر شامل 87 عنوان شعر كالسيك، 
62 عنوان شــعر نو، 23 عنوان شعر كودك ونوجوان، 

در اين جشنواره شركت كردند.
نفرات برگزيده به شرح زير است:

■ برگزيدگان بخش ويژه
الهه حسينى داستان بزرگسال

شكوفه رضايى شعر
برگزيدگان بخش داستان:
ليال امانى داستان بزرگسال
ژيال طاهرى داستان كودك

برگزيدگان بخش شعر:
مرضيه اسكندرانى شعر كالسيك

معصومه كوليوند شعر نو
زهرا توقع همدانى شعر كودك

■ تقديرى ها:
احسان نرگسى شعر كالسيك

فهيمه رجبى عالى شعر نو
مريم كوثرى هنرمند شعر كودك

حميدرضا رضايى داستان بزرگسال
ساناز ضرابيان داستان كودك

همچنين نرگس شعبانى نيز براى مسابقه «با ادبيات 
در خانه مى مانيم» در بخش شعر، تقدير شد.

ميرهاشــم ميرى و جــواد نورى در بخش شــعر، 
مجيد اسطيرى در بخش داستان بزرگسال و مرضيه 
فعله گرى در بخش داستان كودك و نوجوان، داورى 

اين جشنواره را بر عهده داشتند.

لغو رواديد گروهى فرصتى ارزشمند براى 
تورگردانان ايران و روسيه 

وزيـــــــر   
 ، هنگــى اث فر مير
و  گردشگـــــرى 
لغو  صنايع دســتى 
گروهــى  رواديــد 
ميان   گردشــگرى 
را  روســيه  و  ايران 
ارزشــمند  فرصتى 

براى تورگردانان و تسهيل كننده سفرهاى بين المللى دو كشور دانست.
برنامــه اقدام مشــترك لغو رواديــد گروهى ميان تهران-مســكو  17 
خردادماه  توسط على اصغر مونســان وزير ميراث  فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع  دستى جمهورى اسالمى ايران و زارينا دوگوزووا رئيس آژانس 
فدرال جهانگردى روســيه (روستوريســم) امضا و بديــن ترتيب اين 

موافقتنامه بين دو كشور عملياتى شد.
مونســان كه براى ديدار با مقامات حوزه گردشگرى روسيه و امضاى 
اين سند به مسكو سفر كرده است، در حساب كاربرى خود در توييتر 
نوشت: امروز موافقت نامه لغو رواديد گروهى گردشگرى بين ايران و 
روســيه را با زارينا دراگوزووا، رئيس آژانس فدرال گردشگرى روسيه 

امضا كردم.   
وزير ميراث فرهنگى بيان كرد: اين اقدام كه سفرهاى بين المللى ميان دو 
كشور را تســهيل مى كند تا پايان سال 2023 برقرار و فرصتى ارزشمند 

براى تورگردانان دو كشور خواهد بود.
بــه گــزارش ايرنــا، موافقتنامــه لغــو رواديــد گروهــى ميــان 2كشــور در 
ســال 1396(28 مــارس 2017) در مســكو بــه امضــاى طرفيــن رســيده 
بــود امــا بــراى اجــراى آن، ضــرورت داشــت برنامــه اقــدام مشــتركى 
تنظيــم شــود تــا فراينــد اجــراى آن را مشــخص ســازد كــه ديــروز بــه 

امضــاى دو طــرف رســيد.
براساس اين موافقتنامه گروه هاى گردشگر 5 تا 50 نفره ايرانى و روسى 
مى توانند بدون رواديد به مدت يك ماه ايران و روسيه سفر كنند و اكنون 

فقط بايد منتطر فروكش شدن ويروس كرونا شد.  
روســيه يكى از كشــورهاى هدف دولت دوازدهم براى روان ســازى 
گردشــگرى اســت؛ روابط خوب دو كشــور در حوزه هاى مختلف، 
عالقه مندى گردشگران ايران به روسيه و ظرفيت هاى موجود در كشور 
براى بخش فرهنگى و تاريخى گردشگران از سال 96 مسئوالن دو كشور 

را براى عملياتى كردن لغو رواديد گروهى ترغيب كرد.
اميد مى رود امضاى اين ســند و همچنين روند افزايش واكسيناســيون 
عمومى و عبور از شــرايط كرونايى گردشــگرى ميان  ايران و روسيه 

افزايش چشمگيرى داشته باشد . 
بــه گفتــه وزيــر ميــراث  فرهنگــى «تــا قبــل از همه گيــرى كرونــا بيــش 
از 60 هــزار گردشــگر ايرانــى بــه روســيه و 36 هزار گردشــگر روســى 
بــه ايــران ســفر مى كردنــد» كــه انتظــار بــر ايــن اســت بــا عملياتــى 
ــاى  ــم و ظرفيت ه ــافت ك ــه مس ــد و البت ــو روادي ــرح لغ ــدن ط ش
ــش  ــور افزاي ــر دو كش ــگران در ه ــداد گردش ــور تع ــوب دو كش خ
بيشــترى پيــدا كنــد و عــزم دو كشــور را بــراى توســعه رفت وآمــد و 

گردشــگرى بيــش از گذشــته جــزم كنــد.
 زارينا دوگوزووا رئيس آژانس فدرال جهانگردى روسيه هم در حاشيه 
امضا برنامه اقدام مشــترك لغو رواديد گروهى ميان تهران-مسكو  بيان 
كرد: با توجه به روابط خوب دو كشور و ظرفيت هاى عالى گردشگرى 
الزم است حجم تردد  گردشگران به مناطق گردشگرى دو كشور بسيار 

افزايش يابد.
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باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
نگارينا! دل و جانم ته ديرى                                                 همه پيدا و پنهانم ته ديرى
نميدانم كه اين درد از كه ديرم                                         همى دانم كه درمانم ته ديرى
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■ حديث:
امام على(ع):

بپرهيزيد از عقب انداختن كارها و كنارگذاردن خوبى ها؛ چرا كه در آن، پشيمانى است .     
وقعة صّفين : ص 108

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه هاى ذيل بر اساس فهارس بهاى سال 1400 را به پيمانكاراني كه داراى 
گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در رشته آب (حداقل پايه 5) و گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى با 
سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 25٪ مبلغ برآوردي مناقصه و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه و نيز دو رضايت نامه از باالترين مقام 

دستگاه اجرايي در كارهاي مرتبط پيشين طي 5 سال گذشته باشند(جهت دارندگان رتبه 5 )، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذار نمايد. 
آدرس به  دولت(ستاد)  الكترونيكى  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  پاكات  بازگشايى  و  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 
www.setadiran.ir در سامانه ستاد انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى 

امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1400/03/18

هزينه خريد اسنادمناقصه: مبلغ 500،000 ريال است كه مي بايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان همدان از طريق 
درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1400/03/18 لغايت 1400/03/25 تاپايان وقت ادارى.
آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1400/04/05 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1400/04/06 در سالن جلسات مناقصه گزار.
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار:پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره123402/
ت50659ه مورخ 1394/09/22و اصالحيه  آن به شماره 5211/ت57592ه مورخ 1400/01/22 ارائه نمايد. اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگذارى در سامانه 
مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/04/05 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل 

و رسيد دريافت شود.

نشانى مناقصه گزار: همدان-ميدان بيمه جنب اداره ثبت احوال شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 
(13:15

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021 ، دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه هاى عمومي يك مرحله اى

شماره 
موضــــــــــــــوعمناقصه

شماره فراخوان در سامانه 
تضمين شركت در مبلغ برآورد (ريال)ستاد

فرايند ارجاع كار (ريال)
ساعت 
بازگشايى

ساخت مخزن 400 متر مكعبى روستاى چايان - مجتمع تازه كند ع/1400/158
200000700100001215،462،095،506773،104،7759  نينج شهرستان رزن

احداث مخزن 500 متر مكعبى و اجراى فنس و حوضچه هاى سر ع/1400/159
200000700100001318،697،786،008934،889،3009:30چاه روستاى آبمشگين (مجتمع آقكند)  شهرستان كبودراهنگ

احداث مخزن 500 متر مكعبى و اجراى فنس روستاى ازون دره ع/1400/160
200000700100001418،697،786،008934،889،30010(مجتمع آقكند)  شهرستان كبودراهنگ

اجراى بخش اول خط انتقال آب مجتمع اشترمل (اجراى خط لوله ع/1400/127-1
200000700100001541،173،485،8782،058،674،29410:30چدن داكتيل از تصفيه خانه سرابى)

نوبت دوم

 رســانه  ها در شــكل دهى به جريان هاى فكرى 
جامعه و وسيله اى قدرتمند در فرهنگ سازى، نقش 
مؤثــرى در تحوالت جوامع، پديده  هاى سياســى، 
مطالبه گرى اجتماعى و مشاركت حداكثرى مردم در 
پاى صندوق هاى رأى و آگاهى بخشى مردم برعهده 

دارند.
رئيس انجمن صنفى مديران رســانه هاى اســتان 
همــدان با بيــان اين مطلــب گفت:رســانه ها در 
انتخابات مطالبه گر باشند و برنامه هاى كانديداها را 
مورد نقد و بررســى قــرار دهند.انتخابات يكى از 
بارزترين مردم ساالرى دينى، پشتيبان امنيت ملى و 
نماد مقبوليت حكومت اســت و رسانه ها به عنوان 
ركن 4 دموكراســى نقش مهمى در افزايش سطح 
آگاهى و تحليل و تشويق مردم به انتخاب اصلح در 
ســيزدهمين انتخابات رياست جمهورى و ششمين 

انتخابات شوراى شهر و روستا دارد.
مســعود پورصالحى با اشــاره به نقش رسانه ها در 
باالبردن ميزان مشــاركت مــردم در انتخابات، بيان 
كرد:خبرنگاران بايد با تحليل سوابق كارى افراد و نيز 
تخصص و كارآمدى آنها گزينه هاى اصلح را به مردم 
معرفى كنند.در دنياى امروز رسانه ها، آئينه تمام نماى 
تمايالت اجتماعى جوامع به شمار مى روند، واكنش 
رسانه ها به اخبار و اتفاقات روز معموال نشأت گرفته 

از واكنش هاى عمومى مردمى است.
وى افزود:رسانه ها مى توانند با برگزارى نشست هاى 
تخصصى، ميزگردهاى انتخاباتى، جلسات پرسش و 
پاسخ و... كانديداهاى اصلح را به مردم معرفى كنند.
 پورصالحــى بــا بيان اينكــه در كنار ايجاد شــور 
انتخاباتــى بايد، به انتخاب درســت نيز توجه كرد، 
گفت:يكى از چالش هــاى مردم در انتخابات ها پيدا 
كردن گزينه كارآمد اســت كه رسانه ها در اين زمينه 

نقش بسيار مهمى دارند.
رئيس انجمن صنفى مديران رسانه هاى استان همدان 
با اشاره به اهميت انتخابات رياست جمهورى 1400 
بيــان كرد:مى توان گفت اين انتخابات سرنوشــت 
مديريــت اجرايى كشــور را براى 8 ســال آينده 
مشــخص  مى كند،بنابراين مردم بايد با نگاهى باز و 

شناخت كامل رأى بدهند.
پورصالحى همچنين از اهميت شــوراهاى اسالمى 
شهر و روستا سخن گفت و بيان كرد: شوراهاى شهر 
به عنوان پارلمان محلى يك شهر به حساب آمده و 
روند توسعه و آبادانى شهر كامال به تصميمات اين 

پارلمان محلى بستگى دارد.
وى افــزود: قطعا برگــزارى 2 انتخابات مهم كار را 
براى رسانه ها دشوار مى كند، اما خوشبختانه رسانه ها 
به ويژه نشــريات و خبرگزارى هاى اســتان همدان 
از ظرفيت بااليى برخــوردار بوده و مى توانند ابعاد 

مختلــف هر 2 انتخابات را براى مردم به طور كامل 
تبيين كنند. 

پورصالحــى بــا بيان اينكــه يكــى از دغدغه هاى 
مقام معظم رهبرى در انتخابات كه فرمودند كانديداها 
شــعارهايى ندهند كه نتواننــد آن را عملى كنند از 
رسانه ها و خبرنگاران خواست اگر كانديدايى شعار 

غيرواقعى داد از انتشار آن خوددارى كنند.
وى گفت:رســانه ها از كانديداهــا برنامه  عملياتى 
براى محقــق شــدن شعارهاى شــان را بخواهند 
و اجــازه ندهند برخــى كانديداها با شــعارهاى 
عجيب و غريب فضاى انتخابات را مســموم كنند. 
مطالبه گرى نوعى تمرين دموكراســى و انجام كار 
مشاركتى اســت، بنابراين بدون داشتن ظرفيت و 
روحيه همكارى جمعــى و احترام به نظر ديگران 
مطالبه گــرى اجتماعــى مقدور نيســت، افزايش 
مشــاركت و كار جمعى نيازمنــد تمرين عملى و 

ملموس است.
رئيس انجمن صنفى مديران رسانه هاى استان همدان 
افزود: تبيين فرمايشــات مقام معظم رهبرى در زمينه 
انتخابات و پرداختن به ابعاد مختلف نظرات ايشان 
در رسانه ها مى تواند راهگشاى انتخاب درست باشد 

و خبرنگاران بايد به اين مسأله توجه ويژه كنند.
انتخابــات  كانديداهــاى  از  همچنيــن  وى 
رياســت جمهورى و شوراى شــهر خواست تا به 
نيازها و مشــكالت جامعه خبرنگاران توجه كرده و 
در صورت رأى آورى در راستاى رفع مشكالت اين 

گروه از جامعه قدم بردارند.
رســانه ها بــه عنوان ركــن چهارم دموكراســى و 
براســاس تئورى «هر چند نمى توان به مردم گفت 
چگونــه فكر كنند اما قطعا مى توان به افكار عمومى 
القا كرد كه به چه چيزى فكر كنند» نقش بســيارى 
در تشــويق و ترغيب مردم به حضور در انتخابات 
رياست جمهورى و شوراهاى اسالمى شهر و روستا 
و همچنين شناســاندن نامزدهاى اصلح به مردم را 
دارند و همين باعث شده در اين برهه از زمان توقع 
و انتظارات از جامعه رســانه اى بيــش از هر زمان 

ديگرى باشد.
پورصالحى خبرنگاران و رسانه ها را پيشگام توسعه 
و آبادانى دانســت و گفت: اگــر خبرنگاران بدون 
داشــتن دغدغه هاى معيشتى بتوانند رسالت خود را 
درســت انجام دهند، قطعا قطار توسعه و پيشرفت 

سرعت دوچندانى خواهد گرفت.
وى در پايان با بيان اينكه رســانه هاى استان همدان 
همــواره در تمامى عرصه ها خوش درخشــيدند و 
تالش فراوانى كرده اند از زحمات آنها در امر پوشش 
اخبــار رويدادهاى مختلف به ويژه اطالع رســانى 

بيمارى كرونا و انتخابات تقدير و تشكر كرد.

مسعود پورصالحى:

رسانه ها در انتخابات مطالبه گر باشند

 معاون گردشگرى وزارت ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى از موافقت كارگروه 
مقابلــه با پيامدهــاى كرونا از تمديد بســته 
حمايت از كسب وكارهاى گردشگرى در سال 

1400 خبر داد.
گردشگرى  معاونت  روابط عمومى  گزارش  به 
و  ميراث فرهنـــــــگى،گردشگرى  وزارت 
صنايع دستى با بيان اين خبر گفت: پيرو تالش 
به منظور متقاعدسازى ستاد ملى مديريت كرونا 
جهت اعمال حمايت هاى بيشــتر و اســتمرار 
پشــتيبانى ها بســته حمايتى تلفيقى جديدى 
مشــتمل بر 2 بخش مشترك اشــتغال محور 
حوزه  كســب وكارهاى  بــراى  بنگاه محور  و 
آثــار  بررســى  كارگــروه  در  گردشــگرى 

اقتصادى كرونــا تنظيم و بخش هايى از جمله 
حمايت هاى بانكــى، مالياتى و بيمه اى مربوط 
به كسب وكارهاى حوزه گردشگرى را پوشش 
داد كه بخــش اول اين حمايت هــا در قالب 
تمديد بسته حمايت از كسب وكارها و مشاغل 
به شدت آســيب ديده از كرونا در سال 1400 
تصويب و ابالغ شــد.همچنين بخش دوم نيز 
در دستور كار ستاد ملى قرار دارد.ولى تيمورى 
افزود: تاكنــون بيش از هــزار و صد ميليارد 
تومان تســهيالت در قالب 2 بســته حمايتى 
اشــتغال محور و بنگاه محور به كسب وكارهاى 
گردشگرى آسيب ديده پرداخت شده است و 
پرونده بيش از  900 ميليارد تومان نيز تكميل 

و هم اكنون در بانك ها در دست اقدام است.

بسته حمايتى كسب وكارهاى گردشگرى 
سال 1400 ابالغ شد
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