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تبليغــات  روزهــاى  آخريــن 
كانديداى شوراى شهر را پشت 
شعار  برخالف  مى گذاريم    سر 
شهرى ها  شــوراى  كانديداى 
در حــوزه گردشــگرى، امــا 
كارشناســان حوزه گردشگرى 
بــا نگاهى گــذرا به درســتى 
از  ردپايى  هيــچ  كه  مى فهمند 
ديــدگاه يا نظــرى در رابطه با 
ميراث فرهنگى و گردشگرى در 

برنامه ها ديده نمى شود.

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

نمايشگاه گذرى 
بر تاريخ انتخابات

 در استاندارى همدان افتتاح شد
 همزمــان با ايام انتخابــات و به همت مديريت 
اسناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور، نمايشگاه 
گذرى بر تاريخ انتخابات در همدان به روايت اسناد 
و عكس هاى تاريخى، با حضور مصطفى آزادبخت 
معاون سياســى امنيتى اســتاندارى همدان، اسدا... 
عباس زاده مديركل حراســت اســتاندارى همدان، 
احســان شــهابى مديركل دفتر مديريت عملكرد، 
بازرسي و امور حقوقي استانداري، اسدا... ربانى مهر 
مديركل روابط عمومى استاندارى و ميثاق گودرزى 
مديركل اســناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور 

افتتاح شد.
به گفتــه گودرزى، در اين نمايشــگاه اســنادى از 
انتخابات مجلس ســنا، انجمن هاى شــهر و روستا 
و شــوراى ملى، همه پرسى ســال 1358، رفراندوم 
انتخابات  مختلــف  دوره هــاى  اساســى،  قانــون 
و  اســالمى  شــوراى  مجلس  رياســت جمهورى، 
شوراهاى شهر و روستا به نمايش گذاشته شده است.
وى افــزود: قديمى تريــن ســند انتخاباتى موجود 
در مركز اســناد همدان تعرفه حضــور در انتخابات 
دومين دوره مجلس شــوراى ملى در سال 1288 در 
مسجدجامع همدان است كه در اين دوره محمدتقى 
ايرانــى به نمايندگى از مــردم همدان به مجلس راه 

يافته است.
گــودرزى بيان كرد: 160 هزار برگ ســند تاريخى 
مربــوط به انتخابــات و حواشــى آن در اين مركز 
نگهدارى مى شــود كه منبع بســيار با ارزشى براى 

محققان و تاريخ پژوهان است.
معاون سياســى امنيتى اســتاندار نيز در حاشيه اين 
ديــدار با قدردانى از تالش هاى مركز اســناد غرب 
كشــور براى معرفى اسناد تاريخى گفت: استفاده از 
مناســبت هاى ملى و مذهبى براى معرفى تاريخ ملى 
و محلى با اتكا بر اسناد و عكس هاى تاريخى برنامه 
بسيار خوبى اســت كه باعث مى شود مردم بيش از 
پيش با تاريخ آشنا شده و در ضمن به اهميت اسناد 

پى ببرند.
مصطفــى آزادبخــت بــر اســتفاده از ظرفيــت فضاى 
مجــازى و انتشــار ايــن اســناد بــه صــورت عمومى 
ــه  ــى جامع ــرايط كروناي ــزود: ش ــرد و اف ــد ك تأكي
ــگاه هاى  ــزارى نمايش ــى و برگ ــت گردهماي فرص
ــه  ــا گرفت ــى را از م ــه صــورت عموم حضــورى ب
ــراى انتشــار  ــى ب ــا فضــاى مجــازى بســتر خوب ام
و معرفــى ايــن اســناد اســت و رســانه ها نيــز 
مى تواننــد بــه تشــريح وقايــع تاريخــى مرتبــط بــا 

ــام بــر اســاس هميــن اســناد بپردازنــد. اي

دوره مديريت هتل بازنگرى شد
 مديركل دفتر مطالعــات، آموزش و برنامه ريزى 
گردشگرى از بازنگرى دوره مديريت تخصصى هتل 

خبر داد.
به گزارش روابط  عمومى معاونت گردشگرى وزارت 
ميراث  فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى، زاهد 
شفيعى گفت: در راستاى دستيابى به اهداف مندرج 
در اسناد باالدســتى تالش كرديم با روشى علمى و 
نظام مند سرفصل هاى موجود را بازبينى و با استفاده 
از نظرات كارشناسى خبرگان و دست اندركاران اين 
حوزه، دوره مديريت تخصصــى هتل را طراحى و 

تدوين كنيم.
وى بــا بيــان اينكه صنعــت هتلــدارى نيازمند 
مديرانــى اســت كــه ضمــن برخــوردارى از 
پارادايم ها  تئورى هــا،  با  رســمى،  آموزش هاى 
و دانش روز مديريت هتل دارى آشــنا باشــند، 
افزود: ضعف آمــوزش در صنعت ميهمان نوازى 
و همچنين پيامدهاى آموزشــى غيراستاندارد در 
آينده كه در اثر نداشــتن ارتباط سيستم آموزشى 
و نيازهــاى اشــتغال بــه  وجود مى آيند بســيار 

بود. خواهد  ناخوشايند 
شفيعى  بيان كرد: ضرورت بازنگرى سرفصل هاى 
دوره مديريت تخصصى هتل و تدوين ســرفصل 
جديد آمــوزش منجر به طراحــى دوره آموزش 
هتــل دارى با رويكــرد پرورش مديــران توانمند 

مى شد.
شــفيعى گفت: تربيت و آمــوزش مديران حرفه  اى 
هتل هاى 4 و 5  ســتاره، آشــنايى فراگيران با نحوه 
مديريــت و تصميم گيــرى حرفــه اى در صنعت 
هتل دارى و تأمين نيــاز مديريتى بخش  هاى اقامتى 
صنعت گردشــگرى در داخل و خارج از كشــور، 
به ويژه هتل  هاى 4 و 5  ســتاره از اهداف اجرايى اين 

طرح به شمار مى رود.
مديــركل دفتــر مطالعــات، آمــوزش و برنامه ريــزى 
ــت تخصصــى  گردشــگرى گفــت: در دوره مديري
منظــور  بــه  برنامه ريــزى  دنبــال  بــه  هتــل، 
ــل دارى،  ــت هت ــانى در صنع ــرمايه انس ــاى س ارتق
ارتقــاى كيفيــت خدمــات گردشــگرى بــا ارتقــاى 
ــتن  ــه داش ــه روز نگ ــران، ب ــارت مدي ــش و مه دان
ــد  ــاى برن ــن ارتق ــل و همچني ــران هت ــش مدي دان
ــازار منطقــه  گردشــگرى ايــران و افزايــش ســهم ب
ــتيم. ــا هس ــان هتل ه ــت ميهم ــش رضاي ــا افزاي ب

معاون گردشگرى:
مصوبه امهال تسهيالت كرونا به بانك ها

 ابالغ شد
 معاون گردشــگرى از ابالغ مصوبه اجراى امهال تسهيالت كرونا به 

بانك هاى عامل خبر داد.
به گزارش ايســنا، براساس بســته حمايت از كسب وكارهاى به شدت 
آســيب ديده كه در سال 1400 از ســوى رئيس دفتر و سرپرست نهاد 
رياســت جمهورى به تمام دستگاه هاى اجرايى كشور ابالغ شد، بانك ها 
مكلف شده اند بازپرداخت تسهيالت كرونا را تا پايان شهريورماه امسال 
امهال كنند. ولى تيمورى با انتشار متن ابالغيه بانك مركزى به 17 بانك 
عامل، در صفحه اينستاگرام خود خبر داد كه مصوبه ستاد ملى مديريت 
كرونا از ســوى بانك مركزى به بانك هاى عامل براى اجرا ابالغ شــده 

است.
در متــن ابالغيه بانــك مركزى آمده كــه «مهلت ثبت نام مشــاغل و 
كسب وكارهاى به شدت آســيب ديده از كرونا براى دريافت تسهيالت 
مصوب ســتاد ملى كرونا در بخش هاى گردشــگرى(مصوبه جلسه 39

مورخ1399/7/12)، تا پايان شهريورماه 1400 مطابق همان دستورالعمل 
و شرايط ابالغى قبلى تمديد مى شود.

بانك ها و مؤسسات اعتبارى مؤظف به پرداخت تسهيالت كرونايى اعم 
از تسهيالت جديد يا تسهيالت مراحل قبل تا پايان آبان ماه 1400 هستند.

بازپرداخت اقســاط تســهيالت كرونايى اخذ شــده توسط مشاغل و 
بنگاه هاى موضوع بند(5) اعم از تسهيالت كرونايى قبلى و يا تسهيالت 

جديد موضوع بند(5)، تا پايان شهريورماه 1400 امهال مى شود.»
، تاكنون بيش از  هزار  بنابر اعالم قبلى ولى تيمورىـ  معاون گردشگرىـ 
و صد ميليارد تومان تسهيالت در قالب 2 بسته حمايتى اشتغال محور و 
بنگاه محور به كسب وكارهاى گردشگرى آسيب ديده از كرونا پرداخت 
شــده اســت و پرونده بيش از  900 ميليارد تومان نيز تكميل شــده و 

هم اكنون در بانك ها در دست اقدام است.
بنابر اظهارات فعاالن گردشــگرى و صنايع دســتى، بانك ها در جريان 
بسته هاى حمايتى كرونا، كمترين همكارى را داشته  و همسو با مصوبات 
پيش نرفته اند. برخى از آنها در پرداخت تســهيالت، امهال اقســاط و 

دريافت مدارك مطابق با مصوبه رفتار نكرده اند.

معاون صنايع دستى كشور خبر داد 
حمايت از هنرمندان صنايع دستى 
با اعطاى تسهيالت ارزان قيمت

 با همكارى بنيــاد بركت و 
بنياد كرامت، پرداخت تسهيالت 
هنرمندان  بــراى  ارزان قيمــت 
صنايع دستى در دستور كار است.

معاون صنايع دستى كشور با بيان 
اين مطلب گفت: در دوران كرونا 
حمايت از هنرمندان صنايع دستى 
به صورت جدى در دستور كار 
اســت و فروش محصوالت از 
طريق فضاى مجازى مى تواند به 

بهبود كسب وكار اين صنعت كمك كند.
پويا محموديان با اشــاره بــه اهميت فروش صنايع دســتى در فضاى 
مجــازى گفت: يكى از اقدامات مهمى كه بــه  منظور حمايت از توليد 
داخل در دســتور كار ايــن معاونت قرار دارد، مقابلــه با كاالى قاچاق 
و حمايت هرچه بيشــتر از صنايع دســتى ايرانى است. به همين منظور 
دستورالعمل مقابله با صنايع دستى قاچاق تهيه و به امضاى مونسان وزير 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى براى 31 استان ارسال شد. 
در پى اين دســتورالعمل چندين محموله صنايع دستى قاچاق شناسايى 

و كشف شده است.
وى در ادامه به پرداخت تســهيالت حمايتى از هنرمندان صنايع دســتى 
اشــاره كرد و افزود: با همكارى بنياد بركــت و بنياد كرامت، پرداخت 
تســهيالت ارزان قيمت براى هنرمندان صنايع دستى در دستور كار است 
و خوشــبختانه شاهد همكارى بسيار خوب اين 2 دستگاه با وزارتخانه 

در اين باره هستيم.
معاون صنايع دستى كشــور، گفت: يكى ديگر از اقدامات حمايتى اين 
وزارتخانه از هنرمندان صنايع دستى، پيگيرى موضوع خريدهاى سازمانى 
است. در اين باره با دستگاه هاى مختلف رايزنى شده و اسامى سايت هاى 

برتر فروش مجازى صنايع دستى نيز براى آنها ارسال  مى شود.
وى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود به موضوع تبليغات و رسانه در 
حوزه صنايع دستى اشاره كرد و افزود: بايد بتوانيم در حوزه صنايع دستى 
انگيزه ايجاد كنيم از اين رو خوشــبختانه شــاهد همكارى بسيار خوب 
صداوســيما در اين  باره هستيم و همه روزه از شبكه هاى مختلف رسانه 
ملى، اخبار، گزارش و گفت وگوهايى از هنرمندان صنايع دســتى پخش 

مى شود.
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■ دوبيتى بابـاطاهـر 
دال خوبان دل خونين پسندند                           دال خون شو كه خوبان اين پسندند
متاع كفر و دين بى مشترى نيست                 گروهــــى آن گروهى اين پسندند
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

 دانايى سرآمد همه خوبى ها و نادانى سرآمد همه بدى هاست.
     

[بحاراألنوار، ج77، ص 175، ح 9]
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ون  ه را ا هللا و ا ا

روزنامـه همدان پيـام

همكار گرامى 

سركارخانم مريم مقدم
صميمانــه  را  وارده  مصيبــت  بدينوســيله 

تســليت عــرض مــى نماييــم و از درگاه ايزد 
منــان بــراى آن مرحوم،رحمــت و غفــران 

الهــى و بــراى جنابعالــى و خانــواده 
ــل  ــر جزي ــل و اج ــر جمي ــرم صب محت

ــم. خواهاني

مريم مقدم  »
 307 كانديدا براى ورود به  شــوراى شــهر 
همدان در كنار 7 كانديداى رياســت جمهورى با 
يكديگر رقابت مى كنند تا ششــمين شوراى شهر 
و سيزدهمين سكان مديريت كشور را هر يك از 

آن خود كنند. 
گردشگرى اصلى ترين محور توسعه استان همدان 
در ميان برنامه كانديداى شوراى شهر چنان سيبل 
نگاه و برنامه ريزى هاى غيركارشناســانه است كه 
اين بار كارشناسان گردشگرى همدان كه جمعيت 
بيــش از يك هزار نفــر را به خــود اختصاص 
مى دهنــد تصميم گرفتند بــراى كانديداى داراى 
برنامه در حوزه گردشگرى يك ليست پيشنهادى 
ارائه دهند. اين تصميم در آخرين جلســه كميته 
گردشگرى شوراى پنجم گرفته شد تا راه روشنى 

پيش روى فعاالن گردشگرى باز كند. 
گردانــه تبليغات نامزدهاى ســيزدهمين دوره از 
انتخابات رياســت جمهورى بر مدار موضوع هاى 
كالن مى گردد اما به اعتقاد كارشناسان در كشورى 
كه بزرگترين سرمايه اش" ميراث فرهنگى" است، 
نشــانه اى از اهميت پرداختن به اين موضوع در 

برنامه هاى نامزدها ديده  نمى شود.
آخريــن روزهــاى تبليغات كانديداى شــوراى 
شــهر را پشت ســر مى گذاريم   برخالف شعار 
كانديداى شوراى شهرى ها در حوزه گردشگرى، 
اما كارشناســان حوزه گردشگرى با نگاهى گذرا 
به درســتى مى فهمند كه هيچ ردپايى از ديدگاه يا 
نظرى در رابطه با ميراث فرهنگى و گردشــگرى 

در برنامه ها ديده نمى شود. 
از نگاه كارشناســان براى كســى كه قرار اســت 
ســكان تصميم گيرى هاى مهم شهرى را به دست 
بگيرد، اهميت شناخت و درك ميراث فرهنگى و 
گردشگرى در شهر همدان از آن جهت دوچندان 
مى نمايد كه همدان، شــهرى  با ويژگى هاى بارز 
گردشــگرى و ســرمايه هاى فرهنگى و تاريخى 
اســت و از ايــن رو، برنامه هــا و راهبردهاى هر 

نامزدى در اين رابطه مى تواند تعيين كننده باشد.
شــواهد نشــان مى دهد، برخــالف عجين بودن 
مباحث گردشــگرى، ميــراث فرهنگى و طبيعى 
هميشــه اين مــوارد جزء آخريــن اولويت هاى 
برنامه ريزان بوده اســت؛ اين تنها اجحاف در حق 
گردشگرى  تاريخى  شــهر  ارزشمند  سرمايه هاى 
همدان است  كه با برنامه ريزى اصولى مى تواند به 
توسعه پايدار كمك كند، نيست؛ بلكه در بسيارى 
از موارد قربانى توسعه ناهمسو و ناپايدارى شده  
كه همين اكنون هم تبعات آن واضح و گويا است 

اما از درك و باور آن سر باز مى زنيم.
توســعه  عمرانى به قيمت گزاف عبور از خطوط 
قرمز قوانين ميراث فرهنگى كــه پايدارى آثار را 
نشــانه مى گيرد، تخريب آثار تاريخــى در غبار 
بى توجهــى، كمبود اعتبارات و نيروى انســانى،  
قدرت نامتناســب براى حراســت از داشته هاى 
ميــراث فرهنگى برابر مافياى ثــروت و قدرت، 
قوانيــن اجرايــى نه چنــدان درخــور كه تاب 
رويارويى با نهادهاى اجرايى ديگر را ندارد، همه 
نشــان از آن دارد كه نه تنها در سال هاى اخير كه 
در گذشــته مشــكالت زيادى ميراث فرهنگى را 

گريبان گير و تضعيف كرده است.
در حالــى كه ميــراث فرهنگى و حفــظ بافت 
تاريخى و توانمندى هاى شــهرى، شناســنامه و 
هويت هر ملت به شــمار مى آيد و بازگشــت به 

ريشه  و هويت  مى تواند راهگشا و گره گشا باشد؛ 
شــوربختانه اين مهم در برنامه ريزى هاى كالن و 
خط مديريتى، در شــمار آخرين اولويت ها قرار 

دارد.
 به باور برخى كارشناســان ارشد، حوزه ميراث 
فرهنگى، تنيده با آن گردشــگرى و صنايع دستى 
در همــه ســال هاى گذشــته قربانى سياســت، 
تصميم گيرى هاى غيركارشناســى و مديريت هاى 
غيرتخصصــى بــوده  اســت و اكنــون هــم در 
ســيزدهمين انتخابــات رئيس جمهورى  1400و 
ششمين دوره شــوراى اسالمى شهر، كوچكترين 
ردپايى از ميزان توجه نامزدها به اين موضوع مهم 
و ريشــه اى ديده نمى شود و هر آنچه بوده است 
همه و همه در حد شعارهايى بدون ريشه و گذرا 

بوده است. 

 وقتــى فارغ از ويژگى هاى شــهرمان 
هستيم

بــه عنوان يــك كارشــناس ارشــد برنامه ريزى 
گردشــگرى معتقدم  كــه در برنامه هاى تبليغاتى 
انتخابــات  از  دوره  ســيزدهمين  نامزدهــاى 
رئيس جمهورى و حتى ششــمين دوره شــوراى 
اسالمى شهر همدان  نسبت به ميراث فرهنگى و 

گردشگرى بى توجهى و غفلت شده است.
در آنچــه از مباحــث و رويكردهايى كه نامزدها 
بيان كردند، هيچ برنامه جدى و طرح كارشناسانه 
جدى راجع بــه ميراث فرهنگى و گردشــگرى 
نديديم؛ شايد به اين علت كه آنها احساس مى كنند 
اين موضوع ها از اهميت زيادى برخوردار نيست. 
اما واقعيت اين اســت كه مســائل جــّدى آينده 
كشور ما، به شــدت متأثر از رفتارهايى است كه 
با سرزمينمان كرده ايم؛ نمى توانيم ديگر به رفتارى 
كه در دهه هاى اخير با سرزمينمان داشته ايم، ادامه 
بدهيم. ما در عمل توســعه اى را در پيش گرفتيم 
كــه از زمينه هاى تاريخى، فرهنگى و طبيعى فارغ 
بوده اســت و به همين دليل خسارت هاى زيادى 

به سرزمينمان وارد كرده ايم.
نظام مديريــت برنامه ريزى ما، گردشــگرى  را 
به عنوان يك فعاليت اقتصــادى زودبازده به جا 
مــى آورد و نه غيــر. اغلب هم اين گونه اســت 

كه وقتى درآمد نفتى دچار مشــكل مى شود، ياد 
گردشــگرى مى افتنــد و بعد هــم مى گويند اين 
مقدار درآمد و آن قدر اشــتغال مى تواند داشــته 
باشــد، در صورتى كه اين كمترين ارزشى است 

كه گردشگرى مى تواند داشته باشد.
ارزش گردشــگرى در دنيا ارزش امنيتى اســت. 
مقصــدى كه رونق گردشــگرى دارد يعنى اينكه 
به حقيقت آنچه هســت، از منظر جهانى شناخته 
مى شــود. يعنــى آن مقصــد  از طريــق رونق 
گردشــگرى  براى خودش تصويرى در ســطح 
جهانى مى ســازد كه بسيارى از درها را به رويش 

باز مى كند.
در طول ســاليان ســال  گذشــته هيچ توريست 
خارجى به همدان نيامده كه شــگفت زده همدان 
را تــرك نكرده باشــد و اين نشــان مى دهد كه 
چقدر گردشــگرى مى تواند مؤثر باشد. اين گونه 
به موضوع نــگاه كنيم كه حاال اگــر ما از طريق 
گردشــگرى، تصوير خودمان را در سطح جهانى 
اصالح كنيم، ارزش اقتصادى آن چقدر اســت؟! 

قطع يقين ارزش آن بييشــتر از آن درآمدى است 
كه گردشگرى مى تواند از ناحيه خورد و خوراك، 
حمل ونقل و بليط مــوزه  براى اقتصاد ما حاصل 

كند.
بــا قطعيت مى توان عنــوان كرد، هيــچ كدام از 
كانديــداى شــوراى شــهر و حتــى  نامزدهاى 
رئيس جمهورى، راهبردشــان را براى توســعه 3

حوزه مهم ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع  
دســتى در مدت 4 ســالى كه مى خواهند عضو 
شــوراى شــهر يا رئيس جمهورى بشــوند بيان 
نكردند و اين يكى از نقاط ضعف  همه آنهاست.

در دنياى جهانى شــدن، هر شهرى  با مزيت هاى 
نسبى اش مطرح مى شود. اما شهر ما همدان با اين 
تعدد جاذبه هاى تاريخى، فرهنگى و گردشــگرى  
چه مزيتى دارد كه مى تواند به واســطه آن در دنيا 
مطــرح بشــود؟ آنچه ما را در دنيا بــه آن عنوان 
مى شناسند، تاريخ و فرهنگ ما است. جالب اينكه 
در هيچ كدام از كشورهاى پيشرفته دنيا، با جاذبه 

تاريخى و گردشگرى مان شناخته نمى شويم. 
آيــا به واقع كســى در اين ميان بــا برنامه پرو 
پيمان آمد كه به ميراث فرهنگى تنها براى شغل 
درست كردن و پول درآوردن نگاه نكنند. فقط 
نگويند ميراث فرهنگى يعنى گردشــگرى و اگر 
گردشــگر آمد، ما پول درمى آوريــم. با ميراث 
فرهنگى نمى شــود پول درآورد، بلكه با ميراث 
فرهنگى مى توان ريشــه و عقل پيدا كرد. اينكه 
رهبر معظم انقالب مى فرمايند، ما بايد به درون 
مراجعه كنيم و به ريشــه هاى خودمان برگرديم، 
بايــد منابع را در درون خودمــان پيدا كنيم  و 
ايــن در حوزه ميراث فرهنگى اســت  كه بايد 

بيفتد. اتفاق 
بــه هــر ترتيــب ســيزدهمين دوره انتخابــات 
رئيس جمهــورى و ششــمين دوره شــوراهاى 
اسالمى شهر، روستا و عشــايرى و ميان دوره اى 
پنجميــن دوره خبرگان رهبرى و يازدهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى روز جمعه 28 خرداد ماه 
1400 برگزار مى شــود و هنوز كه هنوز است ما 
فعاالن و كارشناســان گردشگرى حسرت به دل 
مانديم كه يكى از راه برســد كه بخواهد طرحى 

نو دراندازد.

آيا گردشگرى در ليست برنامه هاى نامزدها قرار دارد؟

كارشناسان گردشگرى 
در تكاپوى اعالم ليست انتخاباتى

■ به مناسبت هفتمين روز درگذشت 
موسوى  سيد صدرالدين  زنده ياد 
گذشته  روز  رسانه  پيشكسوت 
مراسم يادبودى در مجتمع فرهنگى 
كل  اداره  مشاركت  با  آوينى  شهيد 
استان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ 
و  استان  مطبوعات  خانه  همدان 
خانواده موسوى و پور صالحى برگزار 

شد. يادش گرامى



C M

ژوئـــن  2021   15 ذى القعـــده 1442    4 مـــاه 1400   خـــرداد  شـــنبه  25  ســـه 
ــان  ــا  5000 تومـ ــه +نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4059  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ

|ISNN: 2322-4665|| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

■ شفافيت هزينه
■ شوراها شورآفرين انتخابات

■ اگر رئيس جمهور آينده يك كشاورز زاده بود
مهرعليزاده براى بازتوليد 

5«دولت سوم» اصالحات مى آيد

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

داراى 15سال سابقه مديريتى 
در مجموعه وزارت نيرو
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كانديداى ششمين دوره انتخابات شوراى اسالمى شهر همدان

شركت در  بزرگترين 
نظرسنجى آنالين استان

آيت ا... رئيسى آيت ا... رئيسى 
نزديكترين نگاه را به مالك هاى رهبرى دارد

/t.me/hamedanpayam

نماينده استان در خبرگان رهبرى:

رأى دادن وظيفه شرعى هر مسلمان است
شعارها و عملكرد نامزدهاهاى انتخاباتى با حضور كارشناسان بررسى شد

عملگرايى الزمه كانديداتورى

 شــما مى توانيد با مراجعه به كانال تلگرامى روزنامه از طريق لينك هاى مشــخص شده در نظرسنجى انتخابات رياســت جمهورى، شوراهاى اسالمى شهرهاى استان و  
مياندوره اى مجلس در بهار و كبودراهنگ شركت كنيد.

اين نظرسنجى از ساعت 20 شب گذشته (د وشنبه) 24 خرداد ماه آغاز و به مدت 24 ساعت تا 20 امشب سه شنبه ادامه دارد.
در آدرس زير مى توانيد به كانديداى موردنظر خود به صورت مخفى راى بدهيد.
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يـادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

شفافيت هزينه
 1- يكى از آسيب هاى انتخابات در ايران شفاف نبودن هزينه هاى 
انتخاباتى و امــكان ورود پول هاى كثيف و تأثيرگذارى اين پول ها بر 

نتيجه انتخابات است.
ايــن مهم در انتخابات ها همواره مورد توجــه اهل فن و ناظران بوده 
است اما در هر انتخاباتى دوباره شرايط به سمت ناشفافى و بى صداقتى 

با مردم سوق پيدا مى كند.
2-  رهبــر معظم انقالب در ابالغ سياســت هاى كلــى انتخابات به 

صراحت شفافيت هزينه هاى انتخاباتى را مطالبه كرده اند.
 در بهمن ماه ســال 98 نيز توسط نمايندگان مجلس دهم قانون تعيين 
حدود و نوع هزينه ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتى، شفاف سازى 
منابع و هزينه هاى انتخاباتى داوطلبان و تشــكل هاى سياسى و اعالم 
بــه مراجع ذى صــالح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شــيوه و 
چگونگى برخورد با تخلفات مالى تصويب و به دولت ابالغ شده كه 

البته در اجرا اين قانون كمكى به شفافيت هزينه ها نكرده است.
3- نبــود احزاب فراگير و فعاليت فصلى احزاب، در ناشــفاف بودن 
هزينه هاى انتخاباتى از عوامل اصلى اســت. در كشورهاى مردم ساالر 
اين احزاب هستند كه حسابرسى شده و براى مصونيت از پيگيرى هاى 
بعدى قانونى، به مردم گزارش مالى شــامل دريافت كمك ها و ديگر 

درآمدها و نوع هزينه كرد آنها را مى دهند.
4- در شرايطى كه جامعه از بحران اقتصادى و معيشتى رنج مى برد و 
اكثريت مشــكل برقرارى تعادل بين درآمد و هزينه را دارند، مشاهده 
هزينه هاى بسيار انتخاباتى توسط برخى از داوطلبان تأثير معكوس بر 

جذب مشاركت مردم خواهد داشت.
درك اين مهم از داليل ديگرى است كه شفافيت هزينه ها و درآمدهاى 

ستادهاى انتخاباتى را داراى اهميت فوق العاده مى كند.
5- تاكنون يكى از داوطلبان انتخابات رياســت جمهورى گزارشى از 

درآمد و هزينه انتخاباتى ستاد خود داده است.
ايــن گزارش هــر چند هزينه فعاليت هاى 8 ســاله وى در ســفر به 
جاى جاى ايران و ديدارها و برنامه نويســى گروهى را در برنمى گيرد 
و تنها هزينه هاى فرصت تبليغات را شامل مى شود، اما براى شروع و 

ارائه گزارش ديگر داوطلبان اقدام خوب و مؤثرى است.
6- در انتخابات شــوراها هم هزينه ها در اين دوره عجيب و غريب تر 

شده است.
از پرداخت هزينه برخى داوطلبان براى قرار گرفتن در برخى ليست ها 
تا داير كردن ستادهاى داراى هديه و محل ارائه خدمات ويژه عمومى 
گرفته تا توزيع اقالم و برگزارى مراسم جشن و... همه اقدامات، داراى 
هزينه نامعقولى اســت كه در حال انجام است و مشخص نيست اين 
همه هزينه از ســوى تعدادى از داوطلبان با چه تخلفى در شورا قرار 

است جبران شود.
7- در زمينه شفافيت در درآمد و هزينه داوطلبان و ستادهاى انتخاباتى 
نيازمند قانون هســتيم و بهتر است اين قانون با همكارى 3 قوه تهيه، 
اجرا و نظارت شــود. اما تا آن زمان و همزمان با اجراى قانون ناقص 
فعلى بهتر است داوطلبان هزينه هاى خود را شفاف كرده و محل كسب 
آن را نيز اعالم كنند تا ســالمت حاميان مالى آنها نيز روشــن شود و 

شائبه پولشويى نيز بر عملكرد آنها صدق نكند.

مسئول ستاد مركزى قاضى زاده هاشمى:
قاضى زاده برنامه اى مدون و قابل اجرا 

براى دولت آينده دارد
 اگر به همه جوانب بخواهيم نگاه كنيم، متوجه مى شويم كه قاضى زاده نسبت به ساير 

رقباى انتخاباتى خود مزيت هايى دارد.
مسئول ســتاد مركزى قاضى زاده هاشمى در گفت وگو با همدان پيام، در پاسخ به پرسشى 
مبنى بر اينكه علت گزينش آقاى قاضى زاده و حمايت از وى چيســت؟، گفت:  اوالً آقاى 
قاضى زاده داراى يك برنامه بســيار مدون و قابل اجراســت، ثانياً ايشان اعتقاد گفتارى و 
عملى به اســتقرار دولت جــوان دارند و ثالثاً قاضى زاده در همه مــوارد مبانى اخالق را 

رعايت كرده  است. 
احمد شــانيان در ادامــه بيان كرد: البته هر 4 كانديدايى كــه در جبهه  انقالب حضور 
دارند، براى ما عزيز و قابل احترام هســتند، ولى بين اين عزيزان بنده گفتار و گفتمان 

آقاى قاضى زاده را بيشتر ترجيح مى دهم. 
وى در پاســخ به اين سؤال كه به نظر شما چند درصد كناره گيرى آقاى قاضى زاده به نفع 
آقاى رئيسى محتمل است؟ گفت: با توجه به صحبتى كه با ايشان داشتيم و در كليپى كه 
ايشــان به صورت رســمى اعالم كردند، قاضى زاده قصد كناره گيرى به نفع هيچ يك از 

كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى را ندارند، مگر اينكه اتفاق بسيار خاصى بيفتد. 
شانيان در ادامه بيان كرد:  البته با توجه به اين مسأله بايد تأكيد كنم كه قاضى زاده هيچ گاه 

اقدامى نخواهد كرد كه در جهت تضعيف جبهه انقالب باشد. 

وى در پاسخ به اين سؤال كه شما در چه زمانى و چگونه افتتاحيه را برگزار كرديد، گفت: 
با توجه به شــرايط پيش آمده و شيوع ويروس كرونا و براى احترام به پرستاران محترم و 

كادر درمان، ما سعى كرديم افتتاحيه رسمى با جمعيت فراوان را نداشته باشيم. 
 مســئول ســتاد مركزى قاضى زاده هاشــمى همچنين گفت كه افتتاحيه ستاد تبليغاتى 
ايــن كانديداى رياســت جمهورى در همدان حدود يك هفته اســت كه آغاز به كار 

كرده است. 
شــانيان در پايان با دعوت از همه آحاد مردم براى مشاركت در انتخابات 28 خرداد ماه، 
بيان كرد: از مردم مى خواهيم كه خارج از فضاى هيجانى و احساسى، به فردى كه مطمئن 
هستند مى توان ايران اسالمى را به جايگاهى اصلى خود برساند، رأى دهند. اميدواريم در 

انتخابات پيش رو اتفاقى رقم بخورد كه به نفع مردم باشد.

ارسال 700 واحد خون از همدان به تهران
گيالن و سيستان وبلوچستان

 رئيس مركز انتقال خون استان همدان از ارسال 700 واحد خون 
از همدان به استان هاى تهران، گيالن و سيستان وبلوچستان خبر داد.

افشــين محمدى در گفت وگو با فارس، با اشــاره به 24 خرداد ماه 
روز جهانى «اهداى خون» گفت: از ابتداى سال  تاكنون ضمن تأمين 
نياز اســتان و حذف تيم هاى سيار به خاطر كرونا بالغ بر 700 واحد 
خون به استان هاى سيستان وبلوچستان، گيالن و تهران ارسال كرديم.

وى افزود: با توجه به شيوع كرونا سعى كرديم در شبكه خون رسانى 
كشــور به هموطنانمان كمك كنيم كه در اين راســتا روند افزايش 

خون گيرى خوبى هم داشتيم.
محمدى از افزايش 7 درصدى اهداى خون در 3 ماهه امسال نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به اينكه مردم 
يا واكسينه شده اند يا با رعايت پروتكل هاى بهداشتى ترسى از كرونا 

ندارند، وضعيت خوبى در اهداى خون حاكم است.
وى با بيان اينكه در 2 سال اخير در شهرستان ها اهداى خون نداشتيم 
بيان كرد: با وجود حضور نداشــتن تيم هاى ســيار در شهرستان ها، 

روند رو به افزايش اهداى خون را شاهد هستيم.
محمدى درباره تأمين پالسماى خون از بيماران بهبوديافته كرونايى 
نيز گفت: براى اين امر درخواســتى نمى شــود، زيرا كرونا بيمارى 
هزار چهره اى اســت كه درمان قطعى براى آن وجود ندارد، بنابراين 

پالسمادرمانى نيز انجام نمى شود.
وى با تأكيد بر اينكه كمبود خون در همدان نداريم بيان كرد: فقط در 
پالكت كمبود داريم كه آن هم قابل ذخيره سازى نيست و بايد ظرف 

چند روز مصرف شود و بايد هميشه داشته باشيم.

اگر رئيس جمهور آينده يك كشاورز زاده بود
مهدى ناصرنژاد»

 از تاريخ 21 تا 27 خردادماه در كشورمان، هفته جهاد  كشاورزى 
نامگذارى شده است. 

هفته جهاد كشــاورزى براى اين است كه مهمترين چالش ها و موانع 
رشــد بخش هاى كشاورزى و دامدارى كه امروزه در جهان به عنوان 
يك صنعت قابل گســترش و فراگير به آن نگاه مى شود، به كنكاش 
گذاشــته شود و اگر شــده، پيشرفت ها و دســتاوردهاى اين بخش 
مهم و حياتى نيز در گســتره ايران به عالقه مندان و پويندگان دانش 
كشاورزى معرفى شــود. مشكل اينجاست كه برنامه هاى هفته جهاد 
كشــاورزى در 2 سال اخير تحت تأثير محدوديت هاى كرونايى قرار 
گرفته و بخصوص امســال و در اين ايــام، تمام فعاليت هاى جارى 
كشــورمان در هياهوى تبليغــات و انتخابات رياســت جمهورى و 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا از اولويت افتاده  است و جاى گله و 
شكايت هم نيست، چون انتخابات رياست جمهورى پراهميت ترين 

اقدام براى هموطنان ايرانى است. 
هفتــه جهاد كشــاورزى در اين ايــام و در فضاى ايــن انتخابات 
سرنوشت ســاز براى جامعه توليدگران و فعاالن عرصه هاى زراعى و 
دامى كشــور حدأقل از اين بابت تأمل برانگيز است كه چنين بخش 
مهم در كجاى تفكر و ايده هاى كشوردارى رئيس جمهور آينده قرار 
دارد و اساسًا چرا در 3 دوره مناظره دور و دراز تلويزيونى نامزدهاى 
احــراز منصب رئيس جمهورى و تمام گفتمان هاى رســانه اى اين 7

نفر، از طرح ها و برنامه هاى جامع براى توســعه بخش كشــاورزى 
و عنايــت به دغدغه هاى روستانشــينان و توليدگران و به طور كلى 
فعاالن و زحمت كشــان اين بخش حرف چندانى به ميان نمى آيد؟!. 
مگر نه اين اســت كه زمين و خاك و آب و دانه منشأ حيات و رشد 
تمدن هاى بشــرى است و بخصوص گردش كار و اقتصاد و زندگى 
در ايــران كهن از همان نقطه آغــاز بر محور زراعت و دام و اتكا به 
منابع آب و خاك بوده اســت و در واقع ريشه اين كشور و ملت در 
ادوار تاريخ بر آبادانى آب و خاك آن اســتوار بوده اســت و ادامه و 
ماندگارى ما بســته بر رونق و نشاط و مفهوم چنين آبادانى پر بركت 

و پر مفهوم خواهد بود. 
و اينك شــايد در بين اين 7 كانديداى پر ادعايى كه با ســمه هاى 
پر زور به صحنه رقابت هاى انتخاباتى براى رياســت قوه اجراييه 
كشور ما گذاشته اند، يكى آب پاك خورده روستايى و دهقان زاده 
و از دامان رنج كشــيدگان عرصه كشاورزى بود، خوب مى دانست 
كه هنوز هم در شــتاب علوم گوناگون هــوا و فضا و اتم و نانو 
الكترونيــك و خودرو و انواع پزشــكى، باز هــم رونق دادن و 
ماندگار ســاختن نفس زراعت و دام و درخت و نبات اســت كه 
ضامن حيات و شــكوفايى جوامع انسانى اســت و كشور ما كه 
از ســوء مديريت در بخش كشــاورزى و بهانه خشكســالى ها و 
بى آبى ها و مهاجرت هاى ناخواســته  و ناچار از روستاها به شهر 
و ســرانجام هم نبــود برنامه اى كارآمد براى پيشــگيرى از مرگ 
تدريجى اقتصاد روســتايى، بيشــترين و هولناك ترين ضربه ها را 
تحمل كرده اســت، بيشــتر از هر زمان نيازمند يك رئيس جمهور 
پرقدرت و با برنامه و درد آشــنا است تا اصلى ترين محور حيات 
و رونق اقتصاد كشــاورزى را احيا ســازد و كشور و ملت را از 
هراس قحطى و وابســتگى بيشــتر به بيگانگان براى غذا نجات 
دهد. اگر رئيس جمهور كشــورمان در اين شرايط يك روستازاده 
بود و با لقمه كشــاورزى بزرگ شــده بود، بهتر از هر كسى هفته 

جهاد كشاورزى را درك مى كرد.
يادمان باشــد، مردان بزرگ و تأثيرگذار تاريخ كه سرنوشت ملت و 
كشور خود را تغيير داده و بهبود بخشيدند، از طبقه هاى زحمت كش 

جامعه خود سر برآوردند و قد علم كردند.

1-  ممكــن اســت ســتادهاى 2 داوطلب اصالح طلــب انتخابات 
رياست جمهورى يكى شوند. گويا بزودى مهر عليزاده به نفع همتى 
از ادامه رقابت انصراف خواهد داد. گفتنى اســت  جبهه اصالحات 

ايران در حمايت از همتى بزودى اعالم موضع خواهد كرد.
2- انتشار  نظرســنجى هاى غير علمى افزايش يافته است. گويا دو 
طرف براى تأثير بر رفتار رقيب انتخاباتى اين نظرسنجى ها را منتشر 
مى كنند. گفتنى است هدف اين نظرسنجى ها انحراف در تصميم در 
ادامــه يا انصراف از انتخابات داوطلبان يــك جبهه به نفع داوطلب 

اصلى است.
3- حمايت اهل تســنن از داوطلب هاى رياست جمهورى تبديل به 
روند نشــر و تكذيب شده است. گويا خبر حمايت اهل تسنن از 2
داوطلب رقيب 2 جناح منتشر و تكذيب شده است. گفتنى است آرا 
اهل تســنن به دليل سبد رأى مشخص و تضمين شده همواره مورد 

توجه داوطلبان رياست جمهورى بوده است.
4- اظهــارات وزيــر اطالعــات دولت دهــم درباره نقــش او در 
ردصالحيت مرحوم هاشــمى در انتخابات رياست جمهورى 92 از 
ســوى اصولگرايان دركل به خودى تفسير شده است. گويا آنها اين 
اظهارات را اقدامى براى اتحاد رقيب ارزيابى كرده اند. گفتنى اســت 
مرحوم هاشمى رفســنجانى از نقش مصلحى در رد صالحيت خود 
خبر داده بــود اما اكنون او خود اين نقــش را پذيرفته و درباره آن 

توضيح داده است.
5- باز هم محمود احمدى نژاد جدى گرفته نشــده است. گويا پس 
از ســخنان وى درباره فســاد در يك وزارتخانه مهم، از سوى اين 
وزارتخانه، تنها ادامه روند روان درمانى به وى توصيه شــده اســت. 
گفتنى اســت احمدى نژاد چندى پيش در گفت وگويى  از فسادهاى 

دوران مسئوليت خود و مبارزه وى با آنها سخن گفته بود.

مريم مقدم  »
گرفته  صورت  نظرسنجى هاى  براساس   
نيمى از جامعــه تصميمى براى حضور در 
عرصه انتخابات ندارند و در مورد مسائلى 
نارضايتى هايــى دارنــد كه به حق اســت 
اما بايــد واقعياتى در مــورد جامعه ايران 
گفته شــود كه شايد بســيارى از مديران و 
دولتمــردان در اين زمينه تعلــل كردند و 
نتوانســتند رابطه مناســبى با افكار عمومى 
ايجاد كنند و توضيح بدهند كه مشــكالت 
تحريم ها، خروج از برجام و كرونا مســائل 
كشــور را تحت الشــعاع قرار داد. متأسفانه 
امــروز شــرايطى در فضاى كشــور حاكم 
شــده كه مهمترين رقيب نامزدها مشاركت 
نداشتن مردم است كه يك ابرچالش امنيتى 

محسوب مى شود.
همتى»  «عبدالناصر  انتخابات  ســتاد  رئيس 
در استان همدان با عنوان اين مطلب گفت: 
عمومى،  واكسيناســيون  كرونــا،  با  مبارزه 
توسعه بخش كشــاورزى، تثبيت نرخ ارز، 
حفظ ثبات بازار ســرمايه و افزايش توليد 
ثروت ملــى از مهمتريــن برنامه هاى آقاى 

همتى در دولت است.
جواد گياه شــناس بيان كرد: در ستاد همتى 
اركان را سازماندهى و شهرستان ها را فعال 
كرديم و اميدواريم بتوانيــم با تبليغاتى كه 
انجام مى دهيم، آگاهى سياســى افراد را باال 
ببريــم. تالش ما اين بود كــه بعد از اعالم 
اســامى نامزدهاى تأييد صالحيت شــده، 

زمينه مشاركت حدأكثرى را مهيا كنيم .
وى با بيان اينكه مشــاركت سياسى تجلى 

موج دموكراتيك در كشــور اســت، گفت: 
اگر مردم نســبت به صندوق رأى بى اعتماد 
شــوند تبعات جــدى براى كشــور ايجاد 
مى شــود. مردم با مشكالت معيشتى جدى 
مواجه هســتند، بنابراين بايــد با انتخاب و 
اســتفاده از متخصصان اجازه ندهند شيرازه 

اقتصادى كشور دچار فروپاشى شود.
گياه شــناس بــا بيــان اهميت تــوازن در 
ديپلماســى و ميدان، بيان كرد: ميدان دادن 
داعــش را از بين برد و ديپلماســى نقش 
ايجاد  خارجى  قدرت هاى  برابر  در  مناسبى 
كرد امــا در حق هر دو عرصــه جفاهايى 

صورت گرفت.
وى در رابطــه با برخــى برنامه هاى همتى، 
واكسيناســيون  كرونا،  بــا  مبــارزه  گفت: 
تثبيت  كشــاورزى،  بخش  توسعه  عمومى، 
نرخ ارز، حفظ ثبات بازار سرمايه و افزايش 
توليــد ثروت ملى از مهمتريــن برنامه هاى 

آقاى همتى در دولت است.
گياه شناس بيان كرد: ساختار اقتصادى ايران 
دولتى اســت و با كمترين تكانه ها مســائل 
اقتصادى وارد مسائل اجتماعى و به بحران 

امنيتى تبديل مى شوند.
وى در رابطــه با برنامه هــاى همتى براى 
اســتان ها گفت: برنامه هاى آقاى همتى در 
اســتان ها با توجه به ابعاد توسعه منطقه اى 
هر استان اســت و اميدواريم با اين برنامه 
مزيت نسبى، شاهد شــكوفايى اقتصادهاى 

بومى و محلى باشيم.
گياه شــناس افزود: نبود منابــع و امكانات 
الزم و عــدم جــذب ســرمايه گذارى هاى 
داخلــى بخش هايــى از كشــور را دچار 
مشكالت جدى كرده و ما شاهد مهاجرت 
از روســتاها به شهر و از شهر هم به سمت 
مراكز هستيم، بنابراين بايد در سازوكارهاى 

كشور تجديدنظر جدى كنيم.
رئيس ستاد انتخابات «عبدالناصر همتى» در 
استان همدان  بيان كرد: اميدواريم امروز كه 
فرصت مناســبى براى همدانى ها به وجود 
آمده و فرزند همدان در عرصه رقابت هاى 
رياســت جمهورى وجــود دارد مــا زمينه 

ارتقاى يك فرد متخصص را ايجاد كنيم.
وى با بيان اينكه مــردم بايد بين دو برنامه 
عمــده توزيع فقر يا توليــد ثروت يكى را 
هدفمندى  يك بــار  گفت:  كننــد،  انتخاب 
يارانه هــا را تجربه كرديــم و همه مى دانند 
چقــدر ارزش آن پول كاهــش پيدا كرده 
چراكه مــا منابع الزم بــراى تأمين آن  را 
نداريــم و اين شــكاف بيــن طبقاتى يك 

ابربحــران اجتماعى اســت كه بــه بحران 
امنيتى تبديل مى شود.

گياه شناس در رابطه با تحريم انتخابات بيان 
كــرد: تحريم انتخابات تحركات دشــمنان 
خارجى اســت و موجى در جامعه ايرانى 
ايجاد كردند و برخى داخلى ها با دميدن در 
تنور نااميدى فكر مى كنند مى توانند ظرفيت 

خود را باال بياورند.
وى گفت: فردى كه به عنوان رئيس جمهور 
انتخــاب مى شــود نبايد رها شــود و بايد 
هميشــه از جانب مردم و رســانه ها كنترل 
شــود. يكى از ابعاد دموكراســى مشاركتى 
رويكرد حكمرانى خوب است كه مى تواند 
گروه هاى پيدا و پنهان و گروه هاى ذى نفوذ 

را از بين ببرد.
گياه شناس گفت: بايد مبناى كار را براساس 
اصــول بنياديــن حكمرانى خــوب يعنى 
شفافيت قرار بدهيم و شفافيت، ركن ركين 
آزادى رســانه ها و فضاى مجازى به عنوان 
مهمترين ابزارى اســت كه زمان و مكان را 
از بين برده  اســت در اين صورت اســت 
كه مى توانيم شــاهد آزادى هاى بيشترى در 

فضاى رسانه اى باشيم.
وى با بيــان اينكه صحنــه انتخابات قابل 
پيش بينى نيســت، بيان كرد: نهاد اجماع ساز 
جبهــه اصالحات در روزهــاى باقى مانده 
تصميــم مى گيرنــد كــه از كــدام نماينده 
اصالح طلــب را حمايت كننــد و يكى از 
كانديداها به نفع ديگرى كناره گيرى مى كند 
و هــر تصميمى كه جبهه اصالحات بگيرد، 

ما از آن تبعيت مى كنيم.

رئيس ستاد انتخابات همتى در همدان:
مردم يكى را انتخاب كنند توزيع فقر يا توليد ثروت

 رئيس كل دادگســترى اســتان همدان با 
بيان اينكه امروز ملت آگاه و آزموده اســت، 
گفت: هنوز فرصت باقى است تا مردم افراد 
جاه طلب را بشناسند و اين بار با انتخاب فرد 
اصلح؛ ديگر فريب دروغ دشمن، رياكارى و 

متلك گويى ها را نخواهند خورد.
محمدرضا عدالتخواه در جلســه پيشگيرى 
از تخلفات انتخاباتى، با اشــاره به برگزارى 
انتخابــات پيش روى، بيان كــرد: با توجه به 
شــرايط خــاص كرونايى بايد بــه گونه اى 
برنامه ريزى شــود تا اگر به هر دليلى يك يا 
چند نفر از عوامل اجرايى و نظارتى در روز 
انتخابات غايب شــوند، جايگزين هايى براى 

آنان تعيين شده باشد.
وى در ادامــه به تــالش معاندين نظام براى 
اخالل در برگزارى انتخابات ايران پرداخت 
و گفت: نيروهاى انتظامى و نظامى همچون 
هميشــه حافظ نظام هســتند، از آراء مردم 
صيانت مى كنند و اجازه هيچگونه اخالل گرى 

به هيچ فرد يا گروهى را نمى دهند.
رئيس كل دادگسترى اســتان همدان افزود: 

ما در جامعه اسالمى زندگى مى كنيم و نبايد 
پس از گذشــت بيش از 40 سال از آرمان ها 
و ارزش هاى واالى اســالمى و انقالبى دور 
شويم، اما برخى با گفتار، رفتار و كردارشان 
از فضايل اخالقى دور شده و اعمالشان آنان 

را به نابودى هدايت مى كند.
وى با بيان اينكه زيان كارترين افراد كســانى 
هستند كه تصور مى كنند اعمالشان منطبق با 
موازين شرعى اســت بيان كرد: رقابت هاى 

انتخاباتى تمام مى شود، اما آنچه مى ماند آثار 
ناشــى از گفتار و رفتــار در نامه اعمال همه 
ماست كه در مسير حق حركت كرده ايم يا از 

آن دور شده ايم.
عدالتخواه گفــت: دروغ گويى، تهمت زدن، 
ســياه نمايى، اغفال ديگران و اغواگرى مردم، 
نشــان دهنده حــب دنياســت و عامل آن، 
خسارت بســيار در دنيا و آخرت است، اين 
خصوصيات براى هر انسانى ناپسند است و 

براى كسى كه مى خواهد زمام امور مردم را به 
دست بگيرد ناپسندتر.

وى با اشــاره به اينكه كســى كه تقوا داشته 
باشد اگر فرد بهترى را از خود ببيند در مسير 
تخريب او گام برنمــى دارد، افزود: هر چند 
برخى با انواع ترفندها و دروغ ها مى خواهند 
كار خود را پيش ببرند، اما مردم ما هوشــيار 

هستند.
رئيس كل دادگســترى استان همدان با تأكيد 
بر اينكه امروز ملت آگاه و آزموده است، بيان 
كرد: هنوز فرصت باقى اســت تا مردم افراد 
جاه طلب را بشناســند و اين بــار با انتخاب 
فــرد اصلح، ديگر فريــب دروغ، رياكارى و 

متلك گويى ها را نخواهند خورد.
وى با اشــاره به اينكه حضور حدأكثرى 
پاى صندوق هاى رأى يك تكليف اســت 
كه مراجع و بزرگان كشــورمان هم بر آن 
تأكيد دارند، بيان كرد: اميدواريم به فضل 
الهى جشــن بزرگ ملى در انتخابات 28
خرداد مــاه با حضور حماسه ســاز مردم 

رقم  خورد.

 نماينده مردم اســتان همــدان در مجلس 
خبرگان رهبرى با حضور در ســتاد انتخاباتى  
انتخابــات  دور  ســيزدهمين  كانديداهــاى 
رياســت  جمهورى در اســتان، فعاالن در  اين 
ستادها را جهادگر خطاب كرد  و از زحماتشان 

تقدير و تشكر كرد.
آيت ا... طه محمدى در جمع مسئوالن و فعاالن 

اين ستادها  بيان كرد: رأى دادن وظيفه شرعى 
هر مسلمان است. 

وى با اشاره به آيه هاى آخر سوره "نور" گفت  
كه هيچ مسلمانى در تعيين سرنوشت خود و 

جامعه نبايد بى تفاوت باشد.
محمــدى  قــدم اول را مشــاركت پــر شــور و  
حضــور حدأكثــرى مــردم در پــاى صنــدوق 

رأى و قــدم دوم را انتخــاب نامــزدى كــه در 
ــود  ــده مى ش ــن دارى دي ــارش دي كالم و رفت

عنــوان كــرد.
وى خطاب به فعاالن ســتادها احترام به ديگر 

نامزدها و طرفدارانشان را خواستار شد.
نماينده خبــرگان رهبرى گفــت: با توجه به 
بيانات مقام معظم رهبرى مالك تشــخيص و 

تأييد صالحيت نامزدها شوراى نگهبان است 
و ما وظيفه داريم به نظر شوراى نگهبان احترام 

بگذاريم.
 محمدى همچنين خويشتن دارى و احترام به 
نظر مردم شــريف ايران را  پس از شــمارش 
آرا و مشخص شــدن رئيس جمهور منتخب 

متذكر شد.

نماينده استان در خبرگان رهبرى:

رأى دادن 
وظيفه شرعى 

هر مسلمان است

ملت فريب دروغ دشمن و رياكارى را نمى خورند

انتخابات جشن بزرگ ملى است
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نگاه

مردم با صورت سرخ گرانيها را مديريت مى كنند
 صف نانوايى ها بخصوص سنگگى هاى سنتى پز در همدان چند هفته هست كه به 
نحو محسوســى شلوغ تر از قبل به نظر مى آيد.  مرورى بر فرهنگ و عادت هاى تغذيه 
اى بين خانواده هاى ايرانى كه نان را به عنوان بركت ســفره و قوت اليموت اهل خانه 
عزيز مى شمرند، بيانگر اين نكته مهم است كه بيشتر مردم در مواقع گرانى مواد غذايى پر 
مصرف و پروتينى، به غذاهاى ساده كه همراه با نان مصرف مى شود ، روى مى آورند تا 
به نحوى شــكم خود را سير كرده و در  هزينه هاى روزمره براى مديريت زندگى صرفه 
جويى به عمل آورند. البته شــايد بســيارى خانواده ها كه براى ايجاد تعادل در ميزان در 
آمد ماهيانه خود با مخارج روزانه ناگزير به صرفه جويى و مديرت هزينه كردها هســتند 
اطالع ندارند و يا مى دانند و بروى خود نمى آورند كه نانوايى هاى محترم مدت مديدى 
اســت با عمل متقلبانه اى در قبال 1300 تومانى كه براى هر قرص نان از مشــتريان خود 

مطالبــه مى كنند ، فقط حدود 300 گــرم نان تحويل مى دهند ، در حاليكه طبق قانون و 
قيمت مصوب شوراى اردونان بايد وزن هر قرص نان سنگگى كه از تنور بيرون مى آيد 
450 گرم باشد و اين مصوبه با پرده نوشته هايى در تمام نانوايى هاى شهر همدان نصب 
اســت و الزاما برابر ديدگان مشــتريان قرار دارد. در حال حاضر تنها معدودى از نانوايى 
هاى سنگگى در همدان اقدام به پخت با كيفيت مى كنند و قطعا چونه نانشان هم نزديك 
به وزن قانونى و مصوب است كه در هر ساعت از صبح و عصر شلوغ تر از نواحى ديگر 
است . بازرسان شــوراى اردونان چنانچه احساس مسئوليت داشته باشند و اراده كنند ، 
راستى ازمايى عملكرد نانوايى ها كار بسيار ساده و امكان پذير است . كافى است بصورت 
بازرس نا محســوس يك قرص نان ســنگك از يك نانوايى خريدارى كرده و در مغازه 
بغلى توزين كنند و  تصميم خداپسندانه بگيرند. مگر اينكه نانوايى هاى متقلب چراغ سبز 
ديده باشند!!!! اينروزها اتفاقا قيمت اغلب سبزيحات و سيب زمينى و پياز و آن دسته مواد 

غذايى پر مصرف خانواده هاى كم درآمد، حداقل به دوبرابر قيمت روزهاى آغازين سال 
جارى افزايش يافته اســت. امروز دوشنبه(17خرداد) از تره بار فروشى در بازار سرگذر 
همدان سئوال كردم ، مثل اينكه بخت اين اقالم براى صادرات به كشورهاى همسايه باز 
شــده است و دوباره قيمتها رفته باال ؟! پاسخ داد ، ( نه حاجى جان ، مردم برنج كيلويى 
35 هزار تومان و گوشــت قرمز كيلويى 165هزار تومان ندارند بخورند ، روى آورده اند 

به سيب زمينى و هويج و سبزيجات !!!!)
دوباره سئوال كردم چرا بادمجان و كدو مسمايى به نسبت ارزان تر است ؟ ، خيلى حاضر 
جواب گفت ، آخه اونها بايد بيشــتر با روغن نباتى زياد پخته بشه و روغنش هم كمه و 

هم گران !!!
با جمع بندى چنين ديده ها و شنيده ها و گفتمان ها ، مى رسيم به اين حكايت كه ، تو 

خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل !!!!

اخبار جعلى چه تأثيرى در انتخابات دارند؟
 هفته هاى منتهى به انتخابات، روزهايى پر از اخبار و حواشى فراوان 
اســت كه بســيارى از اين خبرها جعلى و شــايعه است. با گسترش 
شــبكه هاى اجتماعى سرعت انتشــار اين اخبار باال رفته و اين اخبار 
به سرعت و ســهولت در اختيار كاربران شــبكه هاى اجتماعى قرار 

مى گيرند.
با توجه به اهميتى كه شــبكه هاى اجتماعى و رسانه ها در شكل گيرى 
افكار عمومى و تأثير بر رفتار انتخاباتى مردم دارند، ممكن اســت اين 
اخبار هم در رفتار انتخاباتى و هم رأى مردم تأثيرگذار باشند و بتوانند 

تغييراتى در آراى نامزدها به وجود بياورند.
يك دكتــراى علوم ارتباطات اجتماعى در نشســت مجازى ايســنا 
تحت عنوان «انتخابات و اخبار جعلى» از بســتر كالب هاوس، با بيان 
اينكه اخبار جعلى به دو دســته تقسيم مى شوند، بيان كرد: دسته اول 
Misinformation اســت؛ به معناى اطالعاتــى كه گمراه كننده، 
نادرســت و غيرعمدى است، يعنى شما نمى دانيد خبرى اشتباه است 
و آن را پخــش مى كنيد مانند برخى آمارها كه در مناظرات تلويزيونى 

كانديداها هم از آنها استفاده شد.
حســين امامى رودســرى بيــان كرد: دســته دوم خبرهــاى جعلى 
Disinformation  اســت يعنى اطالعات دروغى كه به صورت 
عمدى منتشــر مى شــود و معناى دقيق آن، اين است كه شما چيزى 
را مى گوييد كه مى دانيد دروغ اســت و نظريه هاى توطئه و شايعات، 
بيشــتر ريشه در اين دسته دارند و به صورت كلى هدف اخبار جعلى 

آسيب رساندن است.
وى با بيان اينكه در انتخابات يك اصل وجود دارد كه «هر خبر قديمى 
دوباره جديد مى شــود»، افزود: اطالعاتى وجــود دارد كه واقعى اما 
آسيب رســان است يعنى در اين نوع اخبار از خبرهاى قديمى استفاده 
مى كنند تا باعث تضعيف رقيب شده و بر ذهن مخاطب تأثير بگذارند 

كه بيشتر شامل خبرهاى خصوصى و شخصى است.
 تأثير اخبار جعلى بر 3 گروه

اين پژوهشــگر رســانه هاى نوين در رابطه با گروه هاى هدف اخبار 
جعلى، گفت: اخبار جعلى مى تواند بر روى همه افراد جامعه تأثيرگذار 
باشــد، اما براســاس تحقيقات و پژوهش هاى انجام شده، افراد مسن 

باالى 60 سال بيشتر تحت تأثير اخبار جعلى قرار مى گيرند.
وى ادامه داد: گروه دومى كه بيشترين تأثير را از اخبار جعلى مى گيرند، 
افراد محافظه كار و ســختگير هستند چراكه اين افراد نسبت به برخى 
اخبار واهمه دارند و هميشه خود را در يك چارچوبى مى بينند و گروه 

سوم هم افرادى هستند كه تحصيالت كمترى دارند.
امامى رودســرى درباره اهميت توجه به اخبــار جعلى گفت: ما فكر 
مى كنيــم كه عقايد، نگرش ها و اعتقادات، از خود ما هســتند اما اين 
حرف به صورت كامل درســت نيســت، زيرا ما تحت تأثير اخبارى 

هستيم كه عقايد ما را شكل مى دهند.
وى ادامه داد: در شرايط معمولى، اخبار جعلى تأثير زيادى در انتخابات 
دارند اما با توجه به شرايط موجود ايران و نظرسنجى هاى انجام شده 
كــه حدود 70 درصد مردم تمايلى به شــركت در انتخابات ندارند به 
نظــر من اخبار جعلى تأثير زيادى بر تغيير رفتار رأى دهندگان و روند 
و نتايج انتخابات اين دوره نمى تواند داشــته باشد چراكه اخبار جعلى 

كمك به مشاركت بيشتر و حضور مردم در انتخابات نمى كند.
امامى رودسرى با بيان اينكه خبر جعلى هميشه جذابيت بيشترى دارد، 
گفت: براســاس پژوهشى كه ســال 2016 در اياالت متحده آمريكا 
صــورت گرفت، 20 خبر پربيننده واقعى و 20 خبر پربيننده جعلى را 
در اختيار جامعه آمارى قرار دادند و پس از بررسى نتايج متوجه شدند 
كه اخبار جعلى بيشــترين اليك را داشتند و بيشتر به اشتراك گذاشته 

شدند، زيرا اين اخبار جذابيت بيشترى دارند.
 وجود 3 نگرش براى حضور در انتخابات

اين پژوهشگر رســانه هاى نوين حضور مردم در مواجهه با انتخابات 
اخير ايران را به 3 دسته مطلع، مردد و مصمم تقسيم كرد و در توضيح 
ايــن گروه ها بيان كرد: عده اى از قبل تصميــم خود را گرفتند كه در 
صورت آمدن يك كانديدا به وى رأى خواهند داد. اين گروه نسبت به 
انتخاب خود مطلع و آگاه هستند و احتمال تحت تأثير قرار گرفتن آنها 

با اخبار جعلى بسيار پايين است.
وى گفت: گروه دوم مردد هســتند و منتظر ماندند مشخص شود چه 
كسانى در انتخابات ثبت نام مى كنند و يا كدام گزينه در طول مبارزات 
انتخاباتى از نظر آنها بهتر است. پس اين گروه فعًال بالتكليف هستند 
و تصميم نهايى خود را نگرفته اند، بنابراين اخبار جعلى تا لحظه آخر 
انتخابات مى تواند نظر آنها را تغيير دهد و باعث تغيير رفتار آنها شود.

امامى رودسرى ادامه داد: دسته سوم عده اى هستند كه به صورت قطعى 
تصميم گرفتند در انتخابات شركت نكنند و براى آنها مهم نيست چه 
شخصى رأى بياورد. اينها مصمم هستند كه در انتخابات شركت نكنند 
مگر اينكه ساعات و يا روزهاى آخر اتفاق خاصى رخ دهد تا رأيشان 
تغيير كند، با اين وجود اخبار جعلى روى اين گروه تأثير كمى دارد و 
احتمال تغيير نگرش اين گروه براساس اخبار جعلى بسيار پايين است.

اين اخبار در ذهن مردم مى ماند.
 اخبار جعلى حوالى آخر شــب و در روزهاى پايان هفته 

منتشر مى شوند
يك فعال سياسى و رســانه اى گفت: ساخت خبر جعلى و انتشار آن 
يك تاكتيك تبليغاتى است كه در اتاق هاى جنگ روانى ستادها انجام 
مى شــود و در اين اتاق هاى فكر، عليه كمپين رقيب و يا در مواردى 
عليه كمپين خودشــان اخبار جعلى منتشر مى كنند به صورتى كه يك 
خبر را در چند كانال و رســانه ضعيف عليه خودشان كار مى كنند و 
بالفاصله با حجم وسيعى به آن خبر واكنش نشان مى دهند و مى گويند 
عليه ما بى اخالقى شده است. بهروز شجاعى با بيان اينكه براى جذابيت 
بيشتر اخبار جعلى از مديا استفاده مى كنند، افزود: با استفاده از عكس 
و ســاخت فيلم اين اخبار را كه جذاب هستند، باورپذير مى كنند و به 
مخاطب اين اطمينان خاطر را مى دهند كه اين خبرها واقعى هســتند 
همچنين اين اخبار حوالى آخر شــب و در روزهاى پايان هفته منتشر 

مى شوند تا پس از مدتى طوالنى تكذيب شود.

انديشهانديشه
 andishe@hamedanpayam.com

 چهاردهمين نشست از مجموعه درس گفتارهايى 
درباره بوعلى سينا با عنوان «ابن سينا و فلسفه ورزى 
در جامعه ى فلســفى ايران» به سخنرانى دكتر داوود 
حســينى (عضو هيأت علمى گروه فلسفه دانشگاه 

تربيت مدرس) اختصاص داشت.
حسينى ســخنانش را اين چنين آغاز كرد و گفت: 
ما در فلســفه ورزى ها در دوره معاصر يك اشــتباه 
تاريخى داشــته ايم كه ناظر به خواندن تاريخ فلسفه 
خودمان است. چه چيزى باعث شده كه ما اين اشتباه 
را مرتكب شويم؟ درباره نحوه تاريخ خوانى متفكران 
فلســفى در دوره معاصر منظور همــان كتاب ها و 
مقاالتى است كه در دهه هاى اخير از سوى انتشارات 
فارســى زبان منتشر شده اســت. يك جريان تاريخ 
فلســفى يا تاريخ فلســفه خوانى در روزگار كنونى 
مطرح شده است و ما در حال حاضر با فلسفه سازى 
ديگرى كه در مغرب زمين اســت كارى نداريم. در 
جامعه فلســفى ما كسانى هســتند كه خودشان را 
منســوب به آن جريان بازسازى تاريخ فلسفه دوره 
اســالمى مى دانند كه در غرب شكل گرفته است اما 
اين اشتباه تاريخ خوانى به آن ها هم مربوط نمى شود. 
كتاب ها و مقاالتى منتشــر شــده كه نشان مى دهد 
شــيوه هاى آموزشى و پژوهشــى در سنت فلسفه 
خودمان چه در حوزه و چه در دانشــگاه شــكل 
گرفتــه و يك ســبك تاريخ خوانــى در عمده اين 
مطالــب وجــود دارد كه در اين ســبك چه وقتى 
كــه در حال تدريس تاريخ هســتند و چه در حال 
ارائه نظريه هاى فيلســوفان خود و چه در حال نقد 
فيلســوفان خودمان در ســطح آموزش و پژوهش 
هســتند يك ســبكى بر اين كار حاكم است كه ما 

بهترين نظرات فلسفى را در فلسفه مالصدرا پيدا 
مى كنيم و باقى صاحب نظران فلسفه نيز در اين 
تاريخ خوانى هاى متداول هستند. همچنين دو 
چهره شــاخص ديگر نظير سهروردى و ابن 
سينا وجود دارد كه بايد با نظرات آن ها بيشتر 
آشنا شــويم. اين نظريه مطرح است كه همه 
آن هايى كه پيــش از دوره صدرا و يا معاصر 

او بوده اند راه هاى خطايى را در فلســفه ورزى 
رفته اند و در نظريه دادن اشــتباه كردند و آن نظر 

درست را مالصدرا ارائه كرده است.  
  چــرا بايــد نظريه هاى ابن ســينا را 

بخوانيم؟ 
پرسشــى مطرح مى شــود كه اگر ما فكــر كنيم كه 
نظر درســت را صدرا ارائه كرده چرا بايد ابن سينا 
و ســهروردى و ميرداماد را بخوانيــم و پس از آن 
چرا بايد بهمنيار و فارابى را بخوانيم و ديدگاه باقى 
افرادى كه قرار است نظرهاى خطا داشته باشند. چرا 
بايد اين نظريه هــا را بخوانيم به دليل اينكه بفهميم 
راه خطا كجاست؟ وقتى بحث درباره نظريه حركت 
جوهرى اســت وقتى بــه مقوله جوهر مى رســيم 
اســتدالل هاى روشــنى وجود دارد كه حركت در 
مقوله جوهر رخ مى دهد و چرا ابن سينا با اين مقوله 
مخالفت كرده است. بايد نظر ابن سينا را بخوانيم تا 
بدانيم كه ابن ســينا كجا اشتباه كرده است؟ كاركرد 
نخست اين است كه ما گذشــتگان را پايين دست 
تلقى مى كنيم اما كاركرد ديگر همدالنه تر اســت و 
ما بايــد ببينيم رگه هايى از ايده هاى درســت را در 
گذشتگان مى توانيم پيدا كنيم. گرچه نظر درست را 
در كالم صــدرا مى بينيم كه عقل و عاقل و معقول با 
هم متحد هستند اما مى توانيم نزديك شدن هايى به 

نظريه درست را در گذشتگان مى بينيم.   
چرا ابن سينا مى خوانيم؟ به دليل اينكه يك جاهايى 
ابن سينا حرف هايى را درباره اتحاد عاقل و معقول 
زده كه به تز صدرا نزديك شــده است. ابن سينا در 
جاهايى صحبت هايى كــرده كه بين علت و معلول 
يــك رابطه اتحادى برقرار اســت. وقتى علت قرار 
است عاقل باشــد و معلول، معقول باشد يك نحو 
اتحادى بين علت و معلول هســت، گويا ابن سينا 
به اتحاد عاقل و معقول نزديك مى شود. وقتى رابطه 
علت و معلولى باهم دارند يعنى ابن ســينا نزديك 
مى شــود به آن نظر كه در همه جــا اتحاد عاقل و 
معقول هســت. ما ابن سينا را همدالنه تر مى خوانيم 
زيرا او انسان زيركى بوده و باعث شده يك چيزهايى 
را بفهميم. ولو اينكه به انــدازه تز مالصدرا حرفى 
كه در اتحاد عاقل و معقول زده قابل قبول نيســت 
اما همچنان ايده هاى ايجابى خوبى در گذشــتگان 
مى بينيم و رگه هايى از انديشه هاى درستى كه ما اوج 

آن را در صدرا مى بينيم.  
  تاريخ را بايد در بستر تاريخى آن بخوانيد 
آن ســبك تاريخ خوانى كه ما درباره سنت خودمان 
داريم در ميان متفكران و فيلسوفان معاصر خود چه 
در ميان بزرگان و چه ميان بدنه جامعه فلسفى ديده 
مى شود. يك پرسش از درون اين تاريخ خوانى هست 

كه آيا ما مى توانيم صدرا را بفهميم كه از تاريخ قبل 
از خود بريده اســت؟ آيا فهم درســتى مى توانيد از 
صدرا ارائه دهيد؟ كارى كه انجام مى دهيم اين است 
كه اول صدرا را مى فهميم، نظريه هاى درســت را از 
صــدرا مى دانيم و بقيه را به داليل ديگر مى خوانيم. 
ســبك آموزش ما در دهه ها و ســده هاى اخير به 
همين شكل اســت و اولين متن هايى كه مى خوانيم 

متن صدرايى است.
شما بدون اين كه تاريخ پيش از صدرا را داشته باشيد 
مى توانيــد صدرا را بفهميد؟ اگر قرار اســت تاريخ 
بخوانيد بايد نظرات را در بستر تاريخى آن بخوانيد. 
شما يك نظريه تاريخ را بريده از بافت آن نمى توانيد 
بفهميد، به نظر مى آيد اين سبك كار مشكالت جدى 
دارد. از اساس كه ما صدرا را مى خوانيم و مى فهميم 
و بقيه را با او درك مى كنيم يك متد اشــتباه است. 
اين كه فكر كنيم صدرا درست گفته از اساس اشتباه 
دومى است كه يك نفر را به داليلى كه معلوم نيست 
كيســت فكر كنيم بهترين نظريات فلسفى را ارايه 

كرده و بقيه اشتباه مى كنند.  
ريشــه هاى تاريخى ايــن مدل تاريــخ خواندن ما 
كجاســت؟ چرا در دوره معاصر به اين شكل تاريخ 
مى خوانيــم. من بر اين باورم دســت كم دو علت 
تاريخــى وجود دارد كــه اكنون ما به اين شــكل 
تاريخ فلســفه را مى خوانيم. مساله اول شكل گيرى 

تهران  حــوزه  است، حوزه تهران تاريخ 

به وســيله آدم هايى بنيانگذارى شده كه در اصفهان 
درس خوانده اند و چهره شاخص آن عبداهللا زنوزى 
است كه شاگرد مالعلى نورى بوده و مالعلى نورى 
ارادت هايى به صدرا داشته است. نورى وامدار سنت 
فلســفى دو ســه قرنى از حوزه اصفهان است و از 
جانب زمامداران حاكم پيشــنهاد مى شود كه تاريخ 
حوزه تهران شــكل بگيرد. علــى آقا مدرس نيز در 
چارچوب فلسفه مالصدرا مى انديشد و فكر مى كند 
و همه چيز را در آن چارچوب مى بيند و اين سنت 
در تهران ادامه پيدا مى كند و ما آنچه امروز در اختيار 

داريم به ميزان زيادى ادامه سنت تهران است. 
مســاله دوم كه باز به شــكل گيرى حوزه تهران 
حوزه  شاخص  چهره هاى  بعضى  مى شود  مربوط 
تهران كه سنت را شــكل دادند تاريخ دانى كمى 
دارند. على آقا مدرس دو رســاله بــه نام تاريخ 
حكمــا دارد و خواهيد ديد كــه مدرس چقدر 
اطالعــات كمى از تاريخ پيــش از خود دارد و 
نقل هايــى كــه از شــخصيت هاى مهم فلســفى 
مى كند چيســت؟ در كتاب مدرس وقتى شــيخ 
بهايى حوزه را در دست داشت و مالصدرا وارد 
حوزه مى شــود اطالعاتى كه از حــوزه اصفهان 
دارد چيســت؟ و از جريان هايى كه مى گذرد چه 
برداشــتى ارائه داده اســت؟ مى بينيم كه مدرس 

اطالعات بسيار اندكى در اين زمينه دارد.  
 چرا ســبك تاريخ خواندن ما اشــتباه 

است؟ 
داليلى داريم كه نشان مى دهد چرابه اين شكل تاريخ  
مى خوانيم. نزديكترين مســاله به فعاليت هاى فلسفى 

عالمه طباطبايى و شــهيد مطهرى برمى گردد و پروژه 
بزرگى كه آغاز كردند. شواهد جدى داريم از متن هاى 
مكتوب و اســناد كه اين دو يك پروژه فلسفى جلوى 
روى خود گذاشتند. در اين پروژه به اين پرداخته شده 
كه ميراث فكرى خود و آنچه از غرب وارد كشور 
مى شود در كنار همديگر ببينيم و يك جريان 
فلسفى درست كنيم. پيش بينى مطهرى در 
اين زمينه اين است كه اين مساله چارچوب 
فلســفه ورزى ايران را شكل خواهد داد و 
ايران را وارد يك دوره جديد فلسفه ورزى 

خواهد كرد.  
آن پروژه فلسفى كه ما ادامه اش هستيم و 
بزرگان فلسفه با واسطه يا بى واسطه شاگرد 
عالمه طباطبايى هســتند و فلسفه ورزى دوره 
معاصر را شكل دادند. اين ها پروژه آن شخص و 
فيلسوف را ادامه مى دهند. نگاهى كه از سنت دارند 
همان تلقى اســت كه در واقع در اين پروژه اهميت 
پيدا كرده و آن محوريت با صدرا اســت. اگر برهه 
جديد تاريخى خودمان را در نظر بگيريم چيز غريبى 
نيست و وقتى با فلســفه ورزى ها در دوره خودمان 
مواجه مى شويم محوريت صدرا را جدى مى گيريم 
و تاريخ را كامال با حاشــيه مى بينيــم و اين باعث 
مى شــود كه در حاشــيه صدرا بايد تاريخ بخوانيم 
حتى اگر به صدرا دلبستگى داشته باشيم بايد تاريخ 

بخوانيم تا انديشه صدرا را بفهميم.  
 ســبك تاريخ خواندن ما اشــتباه اســت و اين از 
كجا ناشى شــده اســت؟ بايد نظريات تاريخى را 
در ذيــل جريان هاى تاريخى خوانــد. اگر بخوانيم 
فلسفه ورزى هاى درون تاريخ خود را جريان شناسى 
كنيم چه ايده اى بايد داشــته باشيم و فيلسوفانى كه 
داريم در ارتباط با هم بفهميم؟ آيا شاكله كلى حاكم 
اســت؟ ايده اى كه مورد نظر هســت اين است كه 
تاريخ فلســفه ما بعد از ابن سينا با محوريت شرح 
و حاشــيه بر نظرات ابن سينا شكل گرفته است. در 
اين شــروع و حاشيه ها آدم ها سعى مى كنند كه نظام 
فلسفى كه ابن سينا در متون خود ارائه كرده است به 

نحو منسجمى بيان و صورت بندى كنند.  
اگر احساس مى كنند اشــكاالت جزئى وجود دارد 
اشــكاالت را جورى برطرف كنند كه با يك نكات 
تفضيلى درست شود. در اين شيوه ساماندهى نظام 
فلســفى ابن سينا اســت و در اين سنت منظور اين 
نيست كه كســى مخالف ابن سينا نيست، ايده اين 
نيست و اينكه همه در هر مساله بگويند كه ابن سينا 
راست گفته اســت. چارچوب فلسفى كه ابن سينا 
طراحــى كرده مورد قبول آدم هــاى بعد از خودش 
است و اين چارچوب هاى فلسفى را مرتب و منظم 

كرده است. ابن ســينا هم گرچه شايد به وضوح 
حرف نزده است اما در چارچوب بندى سخن 

گفته است.
 ابداعــات جدى مالصدرا و فهمى 

كه از ديدگاه ابن سينا دارد 
مالصدرا يك نظام فلســفى جديد تاسيس 
نمى كنــد و اين يك ادعاى بزرگ و شــبيه 

ايده پردازى است. در يك مساله مشخص كه از 
ابداعات جدى مالصدرا است و فهمى از حرف 

ابن سينا است، اتفاق مهمى در تاريخ افتاده است. 
مساله وجود روشن ترين چيزى است كه مى توان در 
اين فلسفه ديد، يكى از مهمترين جاهايى كه توافق 

جدى بين معاصران وجود دارد كه مالصدرا نظريه 
كامــال بديعى را مطرح مى كند كــه اكنون نامش را 
اصالت وجود گذاشته ايم. ما اصالت وجود را چگونه 
مى فهميم آنچه اصالت وجود در تاريخ مطرح شده 
بسيار متفاوت است. مساله تاريخى كه تحت عنوان 
اصالت وجود مى شناسيم چيست؟ اگر مى خواهيم 
مســاله وجــود را در تاريخ بشناســيم بايد ديدگاه 

مالصدرا را بشناسيم.  
 يكــى از ريشــه هايى كه به عنــوان اصالت وجود 
مى شناســيم اين است كه ما در سنت تمايزى داريم 
به نام واجب الوجود و ممكن الوجود. ابن ســينا بر 
اين تمايز بسيار تمركز كرده است. يكى از مسايلى 
كه در متن هاى ابن ســينا در هم تنيده است مساله 
عليت اســت. ابن ســينا در متن ها دو جور در اين 
باره سخن گفته اســت: واجب الوجود وجودش از 
خودش اســت و ممكن الوجود وجــودش از غير 
است. وقتى ممكن الوجود را مى بينيم آن چيزى كه 
از ذات خودش دارد وجود نيســت و آن چه از غير 
خودش دارد وجود اســت. ممكن الوجود يك زوج 
تركيبى است از آنچه از خودش و آنچه از غير دارد. 
ايــن دو وجه تركيب (آنچه از خودش دارد و آنچه 
از غير خودش دارد) در ممكن الوجود هســت و در 
واجب الوجود نيســت. اين تمايز از خود و از غير 
يك عليت را درون خودش دارد، اين تمايز متناظر 
است از ممكن الوجود كه معلول غير خودش است 
و واجب الوجود معلول غير خودش نيست و علت 

وجود مى بخشد.  
 مالصدرا مى گويد ابن سينا همان راهى 

رفته كه من رفته ام 
پس از ابن ســينا معركه آرا مطرح مى شود، تمايزى 
كه ابن سينا گفته چطور مى شود فهميد. تمايزى بين 
واجب و ممكن كه به تبع خود تمايز ديگرى درست 
مى كند و تمايزى بين وجود و ماهيت است و وجود 
و ذات در اشياء ممكن است كه اين تمايز وجود و 
ذات را در واجب الوجــود نداريم. آيا ممكن الوجود 
يك امر مركب اســت و واجب الوجود امرى مركب 
نيســت. معركه آرا در قرون پس از ابن سينا چگونه 
اســت و اين دو امرى كه تركيب شده اند چه نحو 
تركيبى تشكيل داده اند. آيا واجب الوجود يك ذات 
محض اســت يا يك وجود محض؟ يك داده مورد 
توافق در ميان معاصران اين اســت كه صدرا هيچ 
جا نگفته مســاله وجود چيست؟ اما يكجا اين كار 

است  كرده  در را  و 

كتاب مبدا و معاد ذيل اين مســاله به وضوح سخن 
گفته است كه اين مساله تمايز واجب و ممكن است.  
 صــدرا مى گويد تمايز واجب و ممكن را در تاريخ 
دو گونه درســت كرده اند و مى گويد ابن سينا نيز با 
من هم نظر اســت و اين را در كتــاب مبدا و معاد 
مى توانيد ببينيد. صدرا چند مدل حرف در فهم تمايز 
وجــود و ماهيت را درباره ممكــن گفته كه اين ها 
مشكل داشته است و مى گويد من فهم تميزترى ارايه 
مى دهم و فهمى كه من ارائه مى دهم درســت است 
و در جاهاى مختلف عبارت ابن سينا را مى آورد و 
بر اين باور اســت كه ابن سينا همان را گفته كه من 

بيان كرده ام.  
در نقطــه مقابل صدرا، ميرداماد را داريم ميرداماد 
بر اين باور اســت كه وجود در واقعيت نيســت 
و مى گويد مفهوم موجود مفهوم بســيطى است. 
مالصدرا مى گويد ابن ســينا همان راهى رفته كه 
من رفته ام. ابن ســينا همين مســاله  را در وجود 
مى گويد كه مــن بيان كرده ام وجــود چيزى در 
واقعيــت نيســت و آنچه واقعيت ها را تشــكيل 
داده ذات هــا هســتند چه در ممكــن و چه در 
واجــب. تمايز واجب و ممكــن را بايد با عليت 
توضيح داد، عليت خــود ذات را محقق مى كند. 
عبارت پردازى هايــى كــه ابن ســينا گفته وجود 
متعلــق به عليــت اســت و اينجا ابن ســينا در 
عبارت پردازى هــاى خــود دقت نكرده اســت؛ 
چارچوب فلســفى ابن ســينا كه تمايز وجود و 

ماهيت را درباره ممكنات در جهان نمى پذيرد. 
 تمايــز واجــب و ممكــن دو گونــه 

عبارت پردازى ابن سينا 
نزاع مهمى داريم كه اكنون در مســاله وجود مطرح 
اســت، به قــول امروزى ها وجود اصيل اســت يا 
ماهيت؟ بديهى است كه وجود اصيل است و كسانى 
كه ماهيت را اصيل دانستند اشتباه بزرگى را مرتكب 
شده اند. وقتى مســاله را در ذيل تاريخ آن مى بينيم 
تغيير مى كند، مساله اين اســت كه تمايز واجب و 
ممكن را چگونه مى توانيــم توضيح بدهيم. هر دو 
گونه عبارت پــردازى را در ابن ســينا مى توان ديد 
و اختالف تفضيلى جدى بين شــارحان و بزرگان 
فلسفه مثل مالصدرا و ميرداماد وجود دارد و در فهم 

ابن سينا نيز مشاهده مى شود.  
 آن چيزى كه ما فكر مى كنيم و صدرا پاسخ روشنى به 
آن داده است مساله اى است كه جنبه مهم تفسيرى نظام 
ابن سينا دارد و با ناديده گرفتن آن جنبه مهم تفسيرى 
نظام ابن سينا ما مساله را نابود كرده ايم و از بين برده ايم 

و اكنون مى كوشيم كه مساله را درست كنيم.
اشتباه خواندن تاريخ مساله را درست جلوه نمى دهد 
و صورت بندى نامناسبى دارد و باعث مى شود كه 
ما نســبت آدم هاى تاريخى را درست نفهيم. ما 
جورى تاريخ را مى خوانيم كه گويى صدرا آدم 
مهم ترى اســت و تز درســتى ارائه داده و 
بقيه اشتباه كرده اند. درست خواندن تاريخ 
به ما كمك مى كند كه فهم درستى نسبت به 
مساله پيدا كنيم و آنچه به ابن سينا مربوط 
است اين است كه اين فهم درست از مساله 
در حمايت از تزى است كه جريان فلسفى ما 
بعد از ابن ســينا مقدار معتنابهى از اين جريان را 
چارچوب بندى و انسجام بخشى كرده است و اين به 

چارچوب فلسفى ابن سينا نزديك است.

يكى از ريشه هايى 
كه به عنوان اصالت وجود 

مى شناسيم اين است كه ما در سنت 
تمايزى داريم به نام واجب الوجود و 

ممكن الوجود. ابن سينا بر اين تمايز بسيار 
تمركز كرده است. يكى از مسايلى كه 

در متن هاى ابن سينا در هم تنيده 
است مساله عليت است

ايده اى كه مورد نظر 
هست اين است كه تاريخ 

فلسفه ما بعد از ابن سينا با محوريت 
شرح و حاشيه بر نظرات ابن سينا شكل 
گرفته است. در اين شروع و حاشيه ها 

آدم ها سعى مى كنند كه نظام فلسفى كه 
ابن سينا در متون خود ارائه كرده 

است به نحو منسجمى بيان و 
صورت بندى كنند

درس گفتارهايى از حكيم هزاره ها

اتحاد عاقل و معقول در نگاه بوعلى

شت
ددا

يا
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خبـر

برگزارى مانور اطفاى حريق 
در محل پارك جنگلى شاهد مالير

سرپرســت اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرســتان مالير به 
تشــريح راه هاى ساده پيشگيرى از آتش ســوزى پرداخت و گفت: 
خوددارى از روشن كردن آتش در سطح جنگل هاى مراتع، دشت ها 
و كوه هــا، مراقبــت از آتش بازى كودكان، رها نكردن ته ســيگار، 
كبريت روشن و خاكستر باقى مانده از آتش در طبيعت و خوددارى 
از رها كردن ظروف شيشه اى يا پالستيكى در مرتع كه زير تابش نور 
خورشيد است و مى تواند همانند عدسى آتش ايجاد كند، از راه هاى 

ساده پيشگيرى از آتش سوزى است.
جــواد زنگنــه در مانــور اطفــاى  حريــق در محــل پــارك جنگلــى 
ــاى  ــان فاكتوره ــوزى در مي ــرد: آتش س ــان ك ــر، بي ــاهد مالي ش
ــه در  ــت خاصــى ك ــرعت و ماهي ــوع، س ــت ن ــه جه ــرب، ب مخ
ــع  ــا و مرات ــژه جنگل ه ــه وي ــى، ب ــر ش ــودى ه ــب و ناب تخري
دارد مــورد توجــه خــاص كشــورهايى اســت كــه حتــى از ايــن 
ــن  ــتند و اي ــوردار هس ــرى برخ ــد بى نظي ــى، در ح ــب اله مواه
كشــورها تمهيــدات الزم را در قالــب يگان هــاى زمينــى و هوايــى 
تــدارك مى بيننــد تــا از بــروز و توســعه ايــن پديــده مخــرب كــه 
ــد  ــز تهدي ــه صــورت آتش ســوزى جــان انســان ها را ني گاهــى ب

ــد. ــرى كنن ــد، جلوگي مى كن
وى به حريق ســطحى به عنوان يكى از انواع حريق و راه كنترل آن 
اشاره كرد و گفت: حريق سطحى بر اثر آتش گرفتن علوفه، برگ ها 
و سرشــاخه هاى خشــك و افتاده در ســطح جنگل يا مراتع اتفاق 
مى افتد. چنانچه آتش ســوزى سطحى وسيع نبوده و پوشش گياهى 
نيز انبوه نباشــد، با ريختن خاك يا آب و يا كوبيدن آن به وســيله 
بيل يا آتش كوب قابل مهار شدن است، اما اگر سرعت آتش سوزى 
زياد باشــد به طورى كه از روبه رو مبارزه با آن ممكن نباشد، بهتر 
اســت از اطراف اقدام به كنترل حريق كرده تا به تدريج وســعت 

حريق كم شود.
ــزدارى  ــع طبيعــى و آبخي ــى اداره مناب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نوعــى  تنــه اى،  حريــق  افــزود:  زنگنــه  ماليــر،  شهرســتان 
ــطحى  ــاى س ــعه حريق ه ــر توس ــر اث ــه ب ــت ك ــوزى اس آتش س
ــوع آتش ســوزى ناشــى از صاعقه زدگــى  ــن ن ايجــاد مى شــود. اي
ــان  ــاى درخت ــه در پ ــرادى اســت ك ــى اف ــا بى احتياط ــان ي درخت
ايــن  مى افروزنــد.  آتــش  خشــك  و  پوســيده  ميان تهــى 
آتش ســوزى در جنگل هــاى بلــوط كهنســال بيشــتر مشــاهده 

مى شــود.
وى بــا بيــان اينكه حريق تاجى در تاج درختان و بيشــتر در انواع 
ســوزنى برگان و از پهن برگان در درختانــى نظير اوكاليپتوس كه 
داراى اسانس و رزين هاى قابل اشتعال فراوان هستند اتفاق افتاده و 
به سرعت پيشروى مى كند، گفت: براى كنترل اين حريق الزم است 
در قسمت هاى جلوى آتش با ايجاد آتش بُر چند رديف از درختان 

را قطع كرد، زيرا اين كار از پيشروى آتش جلوگيرى مى كند.
زنگنه نوع پوشــش گياهى، وضع پســتى و بلنــدى منطقه، زمان 
آتش ســوزى و عوامل جوى را از فاكتورهــاى اثرگذار در بروز و 
شــدت حريق برشمرد و افزود: هر كجا اكسيژن هوا، مواد سوختنى 
و حــرارت در مجاورت يكديگر قرار گيرند، آتش به وجود مى آيد 
به اين 3 عامل مثلث حريق گفته مى شود. وى بيان كرد: انسان براى 
پيشــگيرى از خطر آتش ســوزى و براى حفظ سرمايه هاى طبيعى، 
مراتــع و جنگل هــا بايد اين 3 عامل را از يكديگــر دور نگه دارد. 
اكســيژن(هوا) كه در كنترل انســان نيســت پس فقط شعله و مواد 

سوختنى را مى توان كنترل كرد.
زنگنه با تأكيد بر اينكه اكثر آتش ســوزى هاى اتفاق افتاده مربوط 
به توجــه  نكردن به نــكات ايمنى مردم بوده و بــا رعايت آنها 
قابل پيشــگيرى اســت، گفت: خوددارى از روشــن كردن آتش 
در ســطح جنگل هاى مراتع، دشــت ها و كوه ها، مراقبت از آتش 
بازى كودكان، رها نكردن ته ســيگار، كبريت روشــن و خاكستر 
باقى مانده از آتــش در طبيعت و خوددارى از رها كردن ظروف 
شيشه اى يا پالســتيكى در مرتع كه زير تابش نور خورشيد است 
و مى توانــد همانند عدســى آتــش ايجاد كند، از راه هاى ســاده 

پيشگيرى از آتش سوزى است.
سرپرســت اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان مالير افزود: 
در صورت مشــاهده هرگونه حريق در جنگل هــا، مراتع و كوه ها 
ســريعًا با شماره 1504 تماس بگيريد، همچنين هنگام روشن كردن 
آتش، آن را به حال خود رها نكرده و پس از اتمام كار روى آن آب 
ريخته و از خاموش شــدن و سرد شدن آن مطمئن شويد و حداقل 
5 متــر دورتر از چادر، درختچه ها، بوته ها و ديگر مواد اشــتعال زا 

آتش روشن كنيد.
زنگنه بيان كرد: قبل از روشن كردن آتش در مرتع و جنگل، جهت 
باد را در نظر بگيريد هرگز نمى توان خالف جهت باد آتش را مهار 
كرد. با توجه به اينكه مكان هاى طبيعــى مثل رودخانه ها، درياچه، 
جاده، باتالق، مناطق ســنگالخى، موانع طبيعى خوبى در برابر آتش 
هستند و از پيشــروى آتش جلوگيرى مى كنند، سعى كنيد حواشى 

اين مناطق را براى روشن كردن آتش انتخاب كنيد.
وى به بيان راهكارهايى براى خاموش كردن آتش در طبيعت اشاره 
كرد و افزود: در ابتدا خونسردى خود را حفظ كنيد، آتش مواد نفتى 
و وســايل الكترونيكى را با آب خاموش نكنيد و با گذاشــتن يك 
درپوش آن را خاموش كنيــد، ظرف آتش گرفته را حركت ندهيد، 
شعله را با شن، نمك يا پتو خفه كنيد، اگر لباسى آتش گرفت، آن را 
در پتو پيچيده و روى زمين بغلتانيد، دهان و بينى خود را با پارچه اى 

گرفته و با آتش نشانى(125) تماس بگيريد.
زنگنه در ادامه به تشريح مجازات حريق و تخريب در قانون مجازات 
اسالمى پرداخت و بيان كرد: طبق ماده 354 قانون مجازات اسالمى، 
هر كس در ملك خود آتشــى روشن و آتش به جايى سرايت كند 
و ســرايت او استناد داشته باشد، ضامن تلف و خسارت هاى وارده 

است گرچه به مقدار نياز خود روشن كرده باشد.
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روند كاهشى عمليات هاى آتش نشانى 
در همدان

 سرپرست سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى همدان از روند كاهشى عمليات هاى 
آتش نشانى در سال گذشته خبر داد.

سيد صادق پورسينا در گفت وگو با همدان آنالين، با بيان اين خبر گفت: خوشبختانه در 
ســال گذشته روند كاهشى حوادث را شاهد بوديم و در طى 155 هزار تماس تلفنى، 3 

هزار و 180 مورد به عمليات منجر شد.
وى ادامه داد: در ميان اين تعداد،  هزار و256 عمليات امدادونجات به ثبت رسيده و به 

دنبال تالش آتش نشانان در حوادث 136 مصدوم نجات يافته اند.

پورســينا با بيان اينكه در عمليات هاى آتش نشانى 17 نفر فوت شدند افزود: در سال 
گذشــته بسيارى از ايستگاه هاى آتش نشانى توســط حرفه و علم تخصصى نيروهاى 

بازسازى و تعمير شده اند. آتش نشان 
وى با اشــاره به اينكه در سال جارى با وجود شــيوع كرونا در زمينه آموزش وپژوهش 
پيشــرفت چندانى نداشته ايم گفت: متأسفانه كرونا مانعى براى اقدامات شاخص در اين 

زمينه شده است.
سرپرســت ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ايمنــى همــدان در پايــان بيــان 
كــرد: در راســتاى جلوگيــرى از خطــر انتقــال ويــروس كرونــا در ميــان نيروهــاى 
ــى  ــاخص و خوب ــات ش ــتى اقدام ــوازم بهداش ــايل و ل ــن وس ــانى در تأمي آتش نش

ــم. را انجــام داده اي

خبـر

اهداى 11 سرى جهيزيه به زوج هاى 
جوان همدانى

 فرمانده ســپاه ناحيه همدان از توزيع 11 سرى جهيزيه از سوى 
بســيج ســازندگى و حوزه هــاى خواهران محالت ســپاه ناحيه به 

زوج هاى جوان خبر داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، على بقايى، گفت: 11سرى جهيزيه 
از سوى بسيج سازندگى و حوزه هاى خواهران محالت شهر همدان 

تهيه و به ياد امام خمينى(ره) بين زوج هاى  جوان توزيع شد.
وى با بيــان اينكه اين زوج هاى جوان در دهه كرامت زندگى جديد 
خود را آغاز مى كنند، بيان كرد: ارزش ريالى مجموع اين 11ســرى 
جهيزيه كه از وسايل ضرورى و كاال هاى مورد نياز يك خانواده است 

حدود 6 ميليارد ريال است.

همدان خنك ترين شهر كشور شد
 كميتــه دماى هواى همدان در 24 ســاعت گذشــته به 7 درجه 
سانتيگراد باالى صفر رسيد و در بين مراكز استان ها خنك ترين شهر 

كشور شد.
رئيس اداره پيش بينى هواشناســى همدان گفت: بر اســاس بررسى 
داده ها و نقشه هاى پيش يابى هواشناســى، آسمان بيشتر نقاط استان 
در 24 ساعت آينده صاف، آفتابى  همراه با وزش باد ماليم پيش بينى 

مى شود.
به گفته محمدحســن باقرى شكيب آسمان بيشتر نقاط استان همدان 
در چند روز آينده صاف پيش بينى مى شــود و رفته رفته از شدت و 

سرعت وزش باد كاسته مى شود.
بــه گزارش ايرنا، وى افزود: توده هواى جنب حاره اى از امروز وارد 
اســتان مى شود و به دنبال آن دماى هوا در بيشتر نقاط استان همدان 

افزايش محسوسى خواهد يافت.
باقرى شكيب گفت: ســامانه پر ارتفاعى كه از سمت مناطق استوايى 
وارد آســمان اســتان همدان شــده، عامل افزايش گرمــا و كاهش 

چشمگير بارندگى هاست.

 ماراتن تبليغاتى داوطلبان ششــمين دوره 
انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و روستاى 
همدان در حالى آغاز شــده كــه هم فاميلى 
بودن برخى از نامزدها(نام خانوادگى يكسان)، 
سرنوشت آنها را با يك چالش جذاب مواجه 

كرده است.
براســاس آمار اعالم شده از سوى فرماندارى 
شهرســتان همدان 314 نامزد براى شــركت 
در ششــمين دوره انتخابات شــوراى شــهر 
همدان تأييد صالحيت شــدند كه در اين نام 
خانوادگى(فاميلى) بسيارى از آنها و حتى نام 

پدرشان نيز يكسان است.
بررسى هاى  ايرنا نشان مى دهد كه از مجموع 
نامزدهاى تأييد صالحيت شــده شوراى شهر 
همدان، 28 نام خانوادگى براى چند بار در اين 
ليســت تكرار شــده كه رقابت آنها را در اين 
دوره از انتخابات دچار چالش كرده است، البته 
هر نامزد شوراى شهر  براى خود كد مشخصى 
دارد كه وجه تمايز افراد در انتخابات محسوب 
مى شــود، ولى تجربه انتخابات گذشته نشان 
داده كــه برخى از شــهروندان بدون توجه به 
كدهاى مربوطه، تنها مالك انتخابشان نام و نام 

خانوادگى فرد است.
حــاال اين تشــابه فاميلــى نگرانــى  را براى 
نامزدهايى كه شانس خود را در اين انتخابات 

باال مى دانند، ايجاد كرده است.
«احمــدى، بهرامــى، بهمنــى، حاجى بابايى، 
حســينى، حضرتــى، حيــدرى، خدابنده لو، 
رضايى، زارعى، ســلطانى، سليمى، شمخانى، 
قره باغى،  قادرى،  غفارى،  عرب زاده،  طاهرى، 
كرمى، موســوى، مواليــى، ميرزايى، نظرى، 
حجتى، نعمتى، نوروزى، نورى و ورمزيار» از 
جمله نام خانوادگى است كه در ليست منتشره 
نامزدهاى شوراى شهر همدان بارها تكرار شده 

و به چشم مى خورد.
نام خانوادگى «زارعى» با 6 نامزد شركت كننده 
و «حيــدرى، ميرزايــى، نظرى و موســوى» 
هركدام با 4 نامزد در صدر چالش تشابه اسمى 

انتخابات شوراى شهر همدان قرار گرفته اند.
زارعى بــا 6 نامزد شــركت كننده و حيدرى، 
ميرزايــى، نظرى و موســوى هركــدام با 4
كانديداى هم فاميلى، در صدر چالش تشــابه 
اسمى در انتخابات شوراى ششم شهر همدان 

قرار گرفته اند.
هــر چند نام پدر و كد ايــن نامزدها متفاوت 
اســت اما ســوابق انتخاباتى نشان مى دهد كه 
اغلب مردم به اين مهم توجه نكرده و به همان 
نام و نام خانوادگى فرد در برگه هاى انتخاباتى 

بسنده مى كنند.
اين چالش باعث شــده تا نامزدها از اعضاى 
ستاد خود بخواهند تا بيشتر روى كد داوطلب 
تأكيد كرده و مردم را نســبت به اين مهم آگاه 

كنند.
در بين فهرســت منتشــر شــده از داوطلبان 
انتخابات ششــم شوراى شــهر همدان، نام 4

شهردار سابق همدان نيز ديده مى شود و يكى 
نيز تشابه اسمى با شــهردارى فعلى داشته كه 

البته هيچ نسبت فاميلى با يكديگر ندارند.
11 نفــر از نامزدهــاى شــركت كننده در اين 
انتخابات نيز در ادوار گذشته شوراى اسالمى 
شهر همدان عضويت داشته و اكنون اميدوار به 

تصاحب كرسى دوره ششم هستند.
نزديك به 10 نامزد ديگر نيز ســوابق فعاليت 
در رسانه هاى خبرى استان همدان را دارند و 
در بين اســامى داوطلبان چهره هاى شاخص 

ورزشى نيز ديده مى شود.
برخى از داوطلبان انتخابات شوراى شهر ششم 
همدان، ســابقه طوالنــى در عرصه انتخاباتى 
دارند و البته هيچ گاه پاى آنها به پارلمان شهرى 

نيز باز نشده است.
شادمانى برخى از نامزدهاى انتخابات شوراى 
شــهر همدان به دليل رند بودن شــماره(كد) 
داوطلبى خود نيز بســيار جالب اســت و اين 
موضــوع را به محــور مانــور و فعاليت هاى 

تبليغاتى خود در فضاى مجازى قرار داده اند.
طبــع شــعر عــده اى از نامزدهاى شــوراى 
شــهر همدان نيز بســيار گل كرده و با ايجاد 
صفحه هاى شــخصى به نام مردم، برنامه ها و 

اهداف خود را در قالب شعر ارائه كرده اند.
تصاوير منتشــره برخى از نامزدها در فضاى 
مجــازى و همچنين در پوســترها و بنرهاى 
حرفه اى  عملكردهــاى  واســطه  به  تبليغانى 

عكاســان و بهره گرفتن از تكنيك  هاى نوين 
طراحى و عكاســى با سيماى واقعى اشخاص 
متفاوت اســت و رقابت عكاسان حرفه اى نيز 
بازار گرمى را در كاراكتر سيماى نامزدها ايجاد 

كرده است.
بيوگرافى نامزدها در صفحه هاى ايجاد شده در 
فضاى مجازى به قدرى فراوان است كه گويى 
در ســال هاى اخير رقابتى بــراى جمع آورى 

سوابق مسئوليتى خود داشته اند.
در بين 307 داوطلب تأييد صالحيت شــده، 
افراد بازنشسته، فرهنگى، ورزشى، چهره هاى 
شناخته شــده در بازار و اصناف، سرمايه دار، 
پزشــك، جوان نخبــه، حقوقــدان، كارمند، 
مهندس، شغل آزاد و خبرنگار بيشتر به چشم 

مى خورد.
بازار حاشيه ها نيز در بين داوطلبان انتخابات 
شــوراى شــهر همدان همچنان داغ است و 
شــنيده مى شــود برخى نامزدهــا رقم هاى 
چندصــد ميليونــى را بــراى تبليغات خود 

هزينه كرده اند.
رايزنى  براى ائتالف نامزدها و صدور ليســت 
مشترك 11 نفره(شوراى شهر همدان 11 عضو 
اصلى دارد) در تبليغات انتخاباتى شوراى شهر 
همدان نيز ديده مى شود و هر طيف و گروهى 
به صورت مســتقل اقدام به انتشــار ليســت 

نامزدهاى مدنظر خود كرده است.
گروه هايى كه بيشــتر منتســب بــه جوانان، 
فرهنگيان، مهندسان، جامعه پزشكان، وكال و 
حقوقدانان، دانشجويان، اساتيد، ورزشكاران و 

ديگر تشكيالت اجتماعى هستند.
فرماندار شهرســتان همدان از اعالم اســامى 
357 نامزد تأييد صالحيت شده شوراها براى 
شــهرهاى همدان، مريانج، جورقان و قهاوند 
خبر داد و گفت: اين افراد مى توانند در مدت 
زمان معين برنامه هــاى تبليغاتى خود را اجرا 

كنند.
ايرنا  با  گفت وگو  در  محمــدى  محمدعلى 
گفت: در اجــراى ماده 54 قانون انتخابات 
و مــاده 56 آيين نامــه اجرايى اســامى و 
كــد نامزدهــاى ششــمين دوره انتخابات 
منتشر  همدان  شهرستان  در  شهر  شوراهاى 

است.  شده 
وى بيان كرد: طبق مــاده 75 قانون و ماده 61

آيين نامه اجرايى انتخابات داوطلبانى كه اسامى 
آنها اعالم شــده مى توانند تبليغات خود را در 
بــازه زمانى 20 تا 26 خرداد مــاه به مدت 7

روز انجام دهند. 
فرمانــدار همدان گفت: 314 نفــر از نامزدها 
مربوط به شهر همدان، 19 نفر در مريانج، 17
نفر در جورقان و ه7 نفر نيز در شــهر قهاوند 
نامزد اين دوره از انتخابات شوراهاى اسالمى 
هســتند كه صالحيت آنها از ســوى مراجع 

ذى صالح تأييد شده است. 
محمدى به نامزدهاى انتخاباتى توصيه كرد در 
مكان هاى تعبيه شــده در سطح شهر تبليغات 

خود را انجام دهند. 
فرماندار همدان با اشــاره بــه اينكه انتخابات 
شــوراى شــهر همدان بــه صــورت تمام 
الكترونيكى برگزار مى شود، گفت كه هر نامزد 
داراى يك كد است و نامزدها و رأى دهندگان 

بايد به اين مهم توجه كنند.
وى يادآورى كرد: دســتورالعمل هاى الزم به 
نامزدهاى انتخابات شــوراى اسالمى شهر و 
روســتا داده شــده و هر نامزد در سطح شهر 

مى تواند يك ستاد براى تبليغات و معرفى خود 
و برنامه هايش داير كند.

رياست جمهورى،  انتخابات  دوره  سيزدهمين 
ششــمين دوره انتخابات شــوراهاى اسالمى 
شهر و روســتا، انتخابات ميان دوره اى مجلس 
يازدهم شــوراى اســالمى و ششــمين دوره 
مجلس خبرگان رهبرى 28 خردادماه امســال 

برگزار مى شود.
ششــمين دوره انتخابات شــوراى اســالمى 

روســتا در 917 روستاى اســتان همدان و 2
تيره عشــايرى «جمور» و «تركاشوند» برگزار 

مى شود.
در اين دوره از انتخابــات 2 هزار و 966 نفر 
به عنوان اعضاى شــوراى روستاها و 174 نفر 
نيز به عنوان عضو شوراى شهر و در مجموع 
3 هزار و 140 نفر به عنوان منتخبان ششــمين 
دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا 

در استان همدان برگزيده مى شوند.

رقابت هم نام ها؛ چالش جذاب انتخابات 
پارلمان شهرى همدان
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 انتخابات رياست جمهورى سيزدهم گرچه 
در شرايط بحرانى انتخابات يازدهم نيست اما با 
توجه به گسيل تمام رسانه هاى بين المللى براى 
تحت تأثير قرار دادن آن، يكى از حساس ترين 

انتخابات نظام است.
مسائلى كه در تأييد صالحيت كانديداها پيش 
آمد و گمانه زنى هايى كه براى حضور يا حضور 
نداشــتن مردم در پــاى صندوق هاى رأى زده 
شــد، از جمله مواردى است كه اين انتخابات 
را به رفراندومى براى عالقه مندان به نظام تبديل 

كرده است.
مهمترين چهره  اين انتخابات اما ابراهيم رئيسى 
اســت كه از سال ها پيش شرايط حضورش در 
اين عرصه سرنوشت ساز فراهم گشته و بارها 
و بارها عالقه مندان ايشــان گــرد هم آمده و 
وى را مجاب به حضــور در رأس قوه مجريه 
كرده اند تا شــايد اين قوه نيز چون ساير قوا در 

مسير منويات مقام معظم رهبرى حركت كند و 
چالش هاى اجرايى كشور مرتفع شود.

در همدان نيز چون ساير شهرهاى بزرگ كشور 
از اواخر سال گذشته بيعت نامه هايى براى اين 
چهره   واليى تهيه و ارسال شده بود كه معلوم 
نبود پاسخى دريافت كند تا اينكه سرانجام در 
سفر آقاى رئيسى به همدان، اميدها به سرانجام 
رسيد و هسته هاى اصلى ستاد انتخاباتى ايشان 
شكل گرفت تا جايى كه مى توان گفت در اين 
استان منظم ترين و متشكل ترين ستاد انتخاباتى 

متعلق به آيت ا... رئيسى است.
در گفت وگو با رئيس ســتاد انتخاباتى رئيسى 
در همدان به چند و چون تشــكيل اين ستاد و 

تركيب آن پرداختيم.
محمــود احديان به عنوان امانتــدار اين چهره   
مطــرح سياســى، معتقد اســت كه آيــت ا... 
رئيسى نزديك ترين فرد به رئوس ديدگاه ها و 

مالك هاى تشــكيل دولت از نظر مقام رهبرى 
است و همان دولت جوان و حزب الهى مورد 

نظر ايشان است.
احديان در اين گفت وگو به خبرنگار ما گفت 
كه جمعيت جانبازان انقالب اسالمى از مدت ها 
قبل به دليل اينكه تبليغات انتخاباتى مجاز نبود، 
صرفاً به كادرســازى و ايجاد تشكيالت براى 
ايــام انتخابات مبادرت كرده و در گســتره ده 
شهرســتان تمامى كادرهاى اجرايى و ناظران 

خود را سازماندهى كرده است.
وى كه معتقد است تمامى فعاليت هاى انتخاباتى 
در اســتان از محل كمك هاى مردمى و توسط 
اقشار و اصناف انجام مى شود، به تشكيالتى با 
20 معاونــت، 50 كميته و 30 ســتاد در حوزه 
كارگرى و كارخانه ها اشاره كرد و افزود: براى 
213 شــعبه اخذ رأى ناظرين خود را معرفى 
كرده ايم و براى ورود به روز سرنوشت ساز 28 

خرداد ماه آمادگى كامل داريم.
احديان مى گويد كه تنها كارى كه براى اعضاى 
ستاد در رده هاى مختلف صورت گرفته، صرفًا 

صدور يك حكم بوده است و ديگر هيچ.
رئيس ســتاد انتخابات رئيســى در همدان 
پيرامون تفاوت جايگاه و شخصيت آيت ا...
رئيسى با ساير كانديداها معتقد است كه در 

3 زمينه شخصيت ايشــان، عمل گرايى، 
اجتهاد و نگاه فرهنگى ايشان باعث شده 
كه تفاوت بســيار آشكارى با ساير رقبا 

داشته باشند.
وى مى گويد كه مهمترين شــاخصه   
حضــور ايــن كانديــدا، روحيــه   
فسادســتيزى و مبــارزه   قدرتمند 
براى بازگرداندن بيت المال از دست 
غاصبــان و چپاول گــران بيت المال 

است.

احديان رئيس ستاد انتخاباتى آيت ا... رئيسى درشهرستان همدان:

آيت ا...رئيسى نزديكترين نگاه را به مالك هاى رهبرى دارد
■ رئيسى آمده تا با چپاولگران بيت المال مبارزه كند

مجيد ملكيان 
معاونت اطالع رسانى و رسانه 

 ايــن معاونــت از 45 روز قبل كار خود را 
آغاز كرده است 

اطالع رســانى و تهيه محتواى خبــرى در اين 
معاونــت با 6 كميته، مطبوعــات توليد محتوا، 
انتشــار، رصد اخبار، آموزش، ســخت افزار در 
ستاد تبليغات انتخابات در حال انجام شدن است 
در اين معاونت بالغ بر 480  محتواى رســانه اى 
تا امروز تهيه و نشــر پيدا كرده اســت. فضاى 
مجــازى در 3 صفحه اينســتاگرام، واتس آپ، 
گــروه تلگرامى، صفحه وب، وبالگ، توئيتر در 

حال حاضر زمينه مساعد براى نشر اخبار است.
دســتورى  كــد  شــماره گيرى  بــا  مى تواننــد  مــردم  همچنيــن 
*USSD#8008*1*6655 پيامك هــاى چگونگــى ارتبــاط با محتواى 

اطالع رسانى ستاد را دريافت كنند. 
تهيه و تنظيم گزارش هاى مربوط به ستاد آيت ا...رئيسى در همدان  و پيگيرى 

انتشار آنها 
تنظيم و آماده سازى اطالعات و گزارش هاى ستاد انتخابات،  جهت اطالع رسانى 
به مخاطبين و پيگيرى نشر آنها و به هنگام سازى شبكه اطالع رسانى معاونت

تهيه، تنظيم و انتشــار و تنظيم و تدوين گزارشات از خروجى جلسات  ديگر 
معاونت ها و كميته هاى فعال در ستاد جهت انعكاس در رسانه ها

على اصغر نادرى 
معاونت مشاوره و مستندسازى 

 در ايــن معاونــت مكاتبات 
ستاد با دستگاه هاى مختلف انجام 
مى شود. همچنين از همه اقدامات 
كميته هاى  و  ســتاد  معاونت هاى 
فعال مســتندات الزم تهيه و ثبت 
مى شود. ميزان عملكرد معاونت ها 
و نقاط ضعف و قــوت را مورد 
بررســى قرار مى دهنــد. در اين 

معاونت نواقص و معايب موجود مورد بررســى قرار مى گيرد و 
برنامه هاى راهبــردى و برنامه ريزى و هماهنگى يكپارچه  كنترل 

و نظارت مستمر بر نحوه هزينه كرد منابع مالى انجام مى گيرد.  
ابالغ سياست هاى كلى در خصوص برنامه هاى عملياتى، بودجه، 
ســاختار، تشــكيالت و نظام ها و روش هــاى كارى به تمامى 

معاونت ها انجام مى شود. 
مديريــت و راهبرى، ايجاد  توســعه و تحول ســازمانى، بهبود 
بهره ورى و كاهش بروكراسى توســط اين معاونت پيگيرى مى 

شود.

حميد بخشيان 
 معاونت  جوانان 

از زمان تبليغات كانديداهاى رياســت جمهورى حدود 5 ستاد براى جوانان 
تشكيل داديم كه ســتاد مركزى در چهارراه 

خواجه رشيد مستقر است.
در مجموع 5 ســتاد براى جوانان تشكيل 
شده اســت. قبل از انتخابات كالس هاى 
جريان شناســى، براى افزايش انديشــه و 
خرد جوانان نســبت به مسائل سياسى از 
مشــروطه تا انقالب توســط اساتيد علوم 
سياسى دانشگاه بوعلى برگزار  كرديم. در 
طول انتخابات نيز  كرسى هاى آزادانديشى، 
تريبون آزاد، تبليغات چهره به چهره بخش 

زنده مسابقات فوتبال و واليبال را مدنظر داشتيم.
هدف اصلى ما تشــويق جوانان و رأى اولى ها  به مشــاركت پرشور در 

انتخابات 1400 است. 
معتقديم جوانان ميدان داران اصلى گام دوم انقالب هستند  و وظيفه اصلى 
معاونت  جوانان ايجاد انگيزه و هدف براى شركت در انتخابات در ميان 

جوانان و سمن هاى جوان است.
در ستاد جوانان حدود 170 نفر دانشجويان رأى اولى ها فعاليت مى كنند.

على اصغر سليمانى 
جانشين و قائم مقام ستاد

 17 معاونت زيرمجموعه 
ستاد تعريف شده است و در 
نبود مسئول اصلى جانشين و 
قائم مقام ستاد وظيفه مديريت 
امــور را به عهــده خواهد 
قائم مقام  زيرمجموعه  داشت 
هماهنگى  معاونت  نيز  ستاد 

ستاد فعاليت مى كند.
ايثارگــران، اصناف، عمليــات انتخابــات، برنامه ريزى در 
آمــوزش معاونت فرهنگــى، نيروى انســانى و اطالعات، 
اقشار، شــهرها و روستاها پشــتيبانى و معاونت تحقيق و 
ارزيابى فعاليت مى كنند. سياست ستاد، پشتيبانى محتوايى، 
سازمان دهى و حمايت از فعاليت هاى خودجوشى است كه 
در قالب هاى انفرادى يا ستادهاى مردمى براى انتخاب نامزد 

اصلح مجاهدت مى كنند.

حكمت ا... رضايى 
معاونت نيروى انسانى 

زيرمجموعه  معاونــت  اين 
معاونت هماهنگى ســتاد و 
رئيس ستاد تشــكيل شد و 
اقدام به طراحى ســاز و كار 
الزم براى شناسايى و جذب 
افراد مؤمن، متعهد و انقالبى 
كرد. اين معاونت براى تأمين 
نيروهاى انســانى مورد نظر 
اطالعات  بانك  تشــكيل  و 

از افراد حاضر در ســتاد براى سامان دهى افراد عالقه مند و 
هدايت آنها به كميته هايى كه مى توانند در آن كميته ها فعاليت 

كنند بهره برد.
در اين معاونت براى تأمين نيروى انسانى مسئول جذب و 
ساماندهى با كارشناسان مرتبط، و مسئول سيستم و نرم افزار  
با كارشناســان با بهره گيرى از سيستم مكانيزه منابع انسانى 
و اتوماسيون براى سامان دهى ستاد فعاليت هاى متعددى را 

انجام مى دهد.

سيد زهرا موسوى
 معاونت  بانوان 

راه اندازى  از  ما  هدف   
ستاد بانوان آيت ا... رئيسى، 
به  مردم  بيشــتر  تشــويق 
مشــاركت در انتخابات و 

انتخاب اصلح است.
تالش كرديــم  به صورت 
تشــكيالتى  و ســازمانى 
خواهــران را بــا توجــه 
و  اخالقى  تعهــدات  بــه 

تخصصى به ستاد  دعوت كنيم. 
12 كميته در ســتاد بانوان با عناوينى چون تبليغات، اقشار، 
آموزش،  فرهنگى، مالى و پشتيبانى، كميته  نيروى انسانى، 

رسانه راه اندازى كرديم.
كميته اقشــار از 18شــامل  كميته فرهنگيان، گردشگران، 
ورزشــكاران، اصناف، خيرين، مداحان،  عشــاير محالت،  
ايثارگران، اساتيد دانشگاه و كميته قرآنى تشكيل شده است.

اقدام مهم ما تبليغ چهره به چهره  اســت افرادى را آموزش 
داديم كه به صورت شبكه اى با مردم گفت وگو كنند.

دكتر الفت مالمير 
معاونت اقشار 

 اين معاونت متشــكل از 45 
كميته است 

ادارات،  فرهنگيــان،  كميتــه 
مســاجد،  نخبگان،  هنرمنــدان، 
مذهبى،  هيأت هــاى  محــالت، 
كميته  بهزيســتى،  خانواده هــاى 
 ،N4 ،امــداد، كميتــه زندانيــان
دانشجويان،  مهاجرين،  كارگرى، 

قضــات و وكال، كميته مداحان، بازنشســتگان، ورزشــكاران، 
پزشــكان، مدرسين و اساتيد، نظام مهندســى، عشاير، شوراهاى 

شهرستان، معلوالن جسمى، علوم پزشكى، نهادهاى مملكتى.
كه هر يك از اين كميته ها داراى يك مســئول هستند. اين كميته 
با اين هدف كه هر هوادار ايشــان، ظرفيتى بالقوه براى تشــويق 
مردم به مشاركت حدأكثرى و نقش آفرينى براى معرفى ابعاد مهم 
شخصيتى و انتشار برنامه هاى دكتر رئيسى است در حال فعاليت 

است. 

حجت ا... عسگرى 
معاونت فرهنگى 

 در زمينــه فضاســازى و تبليغات 
شــهرى، برنامه ريزى براى گســترش 
تبليغــات، ايجاد نشــاط اجتماعى در 
فضاى شــهر جهت باال بردن مشاركت 
مردم. اين معاونــت برنامه هاى مدونى 

را دارد.
در اين معاونت 3 كميته فعاليت دارد.

1- كميته تبليغات اجرايى 
2- كميته تأمين محصوالت فرهنگى 

3- كميته نگهدارى و توزيع 
اين معاونت در زمينه ايجاد فضاهاى انتخاباتى در ســطح شهر اقدام به 
اعزام مبلغين به مساجد، حســينيه ها و داخل مجامع محلى در شهرها 
و روســتاها مى كند. در زمينه بغل نويســى خودروهــا براى افراد 
متقاضى هم فضاهايى در ســطح شــهر در نظر مى گيرند تا مردم 
بتواننــد پيام هاى انتخاباتى كوتاه را به واســطه يكديگر در قالب 

تبليغات غيرمســتقيم دريافت كنند.

سعيد ابراهيمى
 معاونت ورزشى 

 بيش  6 ماه اســت با مديريت  سردار احديان در قالب جمعيت  
جانبــازان و ايثارگــران در همه 
شهرستان ها  در راستاى  حمايت 
از آيت ا... رئيسى تالش كرديم  تا 
با  مشاركت حدأكثرى  رأى باالى 
ايشــان را به رياســت جمهورى  
برســانيم. طرح هر سالن ورزشى 
يا هر محله ورزشــى يك ستاد را  
فعال كنيــم، تاكنون 30 تايم براى  
تمرين زورخانه، باشــگاه بوكس، 
بانوان  ورزش  و  رزمى  رشته هاى 

را با مسئول ستاد بانوان در نظر گرفتيم. 
بــا توجه به تأكيد مقام معظم رهبــرى مبنى بر اينكه  حضور در 
عرصه انتخابات تكليف دينى  مشاركت حداكثرى است، انشاءا.. 
در 28 خرداد ماه  با حضور  حدأكثرى  جامعه ورزش مشــاركت 
بااليى را شاهد باشــيم و آقاى رئيسى با بيش از 28 ميليون رأى 

انتخاب شوند. 

منوچهر افصحى
معاونت شهرى، روستايى و عشايرى

 اين معاونت شامل3 كميته مى شود  كميته شهرى، روستايى و عشايرى. 
3 شــهر مريانج، قهاوند  و جورقان زيرمجموعه معاونت شــهرى و 

روستايى مى شوند. شهر همدان نيز  به 5 نقطه تقسيم شده است. 
اين پنج نقطه شــامل صد ناحيه مى شود براى  هر منطقه يك مسئول،  
معاون و دبير در نظر گرفته شده است كه به صورت مردمى در مناطق 
مختلف شهرى  ســتادها  فعاليت دارند. تقسيم بندى اقدامات از يك 

ماه پيش آغاز شده است.
93 روســتا داريم كه اين كميته ها شامل بخش مركزى، قهاوند و شرا 
مى شــود كه براى  هر روستا يك مسئول ستاد  انتخاب شده است  و 

بين همه اقالم تبليغاتى توضيح شده است.  
كه هدف ايجاد شــبكه مويرگى در كل شهرستان ها  چه شهر، روستا و عشاير است تا  بتوانيم ميزان 

مشاركت و ترغيب مردم به حضور  در عرصه انتخابات را شاهد باشيم.

احمد گازرانى
 معاونت  اصناف و پشتيبانى

 معاونت اصناف در ستادهاى انتخاباتى متفاوت تر 
از ساير ستادهاست.

به دليل اينكه ما با تمام بخش هاى جامعه ارتباط داريم  
و اين كميته در اصل همه جانبه است معتقديم اصناف 

تأثيرگذارترين افراد براى انتخاب اصلح  هستند. 
آقاى رئيســى بعد از ثبت نام در انتخابات وارد بازار 
شد در اين بازديد مهمترين جمعيت تأثيرگذار در هر 
كار را شوراى اصناف اعالم كردند البته به جز اصناف 
اتاق تعاون و اتاق بازرگانى هم در آن جلســه حضور 

داشتند.
خوشبختانه به صورت خودجوش تمام كسانى كه مغازه شان را در اختيار ما گذاشتند  
و از جيــب خودشــان هزينه كردند هيچ كدام را نه ما دعــوت كرديم و نه دعوتنامه 

فرستاديم، خودجوش فعاليت كردند.
هدف اصلى افزايش  مشــاركت و حمايت آقاى رئيسى براى تحقق  تحول در جامعه 

است.

محمدرضا سليمانى
معاونت بازرسى و نظارت 

 اين معاونت با مسئوليت بازرسى و نظارت 
روزانه از همه ســتادهاى ســطح شهر همدان 
فعاليت خود را آغاز كرده اســت و با 3 كميته 
تحقيق و بررســى و ارزيابى، كميته حراست 
و حفاظت و كميتــه حقوقى در حال فعاليت 
است در اين معاونت نيروى انسانى براى 313

صندوق اخذ رأى تأمين شــد و60نفر هم به 
صورت ذخيره براى حضور پاى صندوق هاى رأى پيش بينى شده اند، همچنين 
30 نفر بازرس در قالب ده  اكيپ 3 نفره پيش بينى شده اند تا در روز رأى گيرى 

به صندوق هاى رأى سركشى كنند.

جعفر محقق 
معاونت انديشه ورزان 

متشــكل  معاونــت  ايــن 
اعضــاى  از  عضــو  ده  از 
دانشــگاه هاى  هيأت علمى 
سطح اســتان همدان است 
و هــدف از شــكل گيرى 
ايــن معاونت ايجــاد اتاق 
فكر و مطالبه گرى اســت. 
شناسايى 11 براى  ابتدا  در 

نفر از اعضاى شوراى شــهر همدان اين معاونت تشكيل 
شــد پس از اتمام فعاليت ها در زمينه ياد شده مأموريت با 
استقرار در ستاد تبليغات انتخابات رياست جمهورى ادامه 

پيدا كرد.
بــراى اين منظور از ســتادهاى اقمارى در ســطح شــهر 
بازرســى هاى متعدد آغاز شــد. پس از آن بــا داير كردن 
كالس هاى آموزشى براى آموزش نمايندگان و ناظران ستاد 

پاى صندوق هاى رأى جلسات متعددى تشكيل شد.

جعفر رسولى 
جانشين معاونت پشتيبانى و تداركات 

تجهيز  وظيفه  معاونــت  اين   
ســتاد را بــر عهــده دارد و در 
به  را  هزينه ها  مختلف  بخش هاى 
مديريت  مردمى  حاميان  واســطه 
مالى،  متعدد  بخش هــاى  مى كند. 
تأمين، توزيــع، ترابرى، نگهدارى 
زيرمجموعه  تشــريفات  و  اماكن 
ايــن معاونت در ســتاد در حال 

فعاليت است.
با عنايت به نقش بى بديل حمايت هاى مردمى و منابع انســانى به 
عنوان راهبردى ترين سرمايه ستاد، تالش براى همگرايى، افزايش 
بهره ورى كمك به تأمين نيازهاى كميته هاى متعدد ديگر و بهبود 
زمينه براى فعاليت اعضاى ســتاد تبليغات انتخابات دكتر رئيسى 
پيش بينى شده است. بررسى و ارزيابى درخواست هاى معاونت ها، 
افزايــش كيفيت خدمات دهى به مردم و مراجعان  و بررســى و 
پايش تمامى زيرساخت ها و امكانات در جهت رضايت اعضاى 

فعال در ستاد انتخاباتى نيز در حال انجام است. 

حجت ا... طاهرى
  معاونت مخابرات 

پيگيرى نصب تعدادى خط تلفن  به همراهadsl  و اينترنت 
در اين معاونت پيگيرى شده 
است. كمتيه ها و معاونت ها  
مى تواننــد عالوه بــر تلفن  
همراه خودشــان كه استفاده 
مى كنند از امكانات ويژه هم 

استفاده كنند.
بــا توجــه بــه اينكــه در 
حال حاضــر عصر ارتباطات 
اســت بايد از  همه امكانات 

استفاده  كرد. 
حدود ده نفــر در اين معاونت به صــورت متمركز و غير 
متمركز  فعاليت مى كنند همه امكانات  فراهم شده است تا 

كارها سريع تر پيش برود.
معتقدم با توجه به كارنامه موفق و مسئوليت گذشته آيت ا... 
رئيســى  و مقبوليتى كه در جامعه داشــتند ايشان انتخاب 

مى شوند.

سيد مجيد حسنى 
معاونت حوزه كارگران، كارفرمايان، 

كارآفرينان، تعاون گران و صنعتگران همدان
 اين معاونت با شعار هر واحد 
توليدى يك ستاد دكتر رئيسى كار 
خود را با دعوت از تشــكل هاى 
كارگــرى، كارفرمايى و تعاونى ها 
در سطح استان و شهرستان همدان 
از ابتــداى تبليغات ســيزدهمين 
انتخابات رياســت جمهورى آغاز 

كرد.
اين معاونت با 8 كميته كارفرمايان 

و كارآفرينــان، تعاون گران، كارگران شــوراهاى اســالمى كار، 
انجمن هاى صنفى كارگرى، صندوق مديريت بيمه روســتايى و 
عشــايرى، اشــتغال و كاريابى هاى غير دولتى و ساير كميته هاى 
صنــدوق كارآفرينى و تأمين اجتماعى و بازنشســتگان با هدف 
حمايت از دكتر رئيسى براى طرح مطالبات و مشكالت در حال 

فعاليت است.

خسرو بيات 
معاونت برنامه ريزى و آموزش 

 اين معاونت واحدى است كه 
زيرمجموعــه معاونت هماهنگى 
ستاد فعاليت مى كند و با 2 كميته 
برنامه ريــزى و آمــوزش تالش 
كرده اســت در مسير دستيابى به 
اهداف تعيين شده شرح وظايف 
مشخصى را براى همه معاونت ها 
و كميته ها تعريــف كند. در اين 

معاونت ارتباط با فرماندار همدان به منظور انتقال برنامه ريزى هاى 
مدون انجام شده است.

در اين معاونت شركت در جلسات و كميته هاى تخصصى تدوين 
برنامه راهبردى و عملياتى با هدف مديريت و راهبرى اطالعات 

تخصصى در حوزه آموزش رقم مى خورد. 
همكارى و مشاركت در برنامه ريزى توسعه و ارتقاى معاونت ها 
و برقرارى تعامل و ارتباط مستمر با ديگر معاونت ها، مديريت و 
راهبرى تدوين برنامه هاى آموزشى و برنامه ريزى و سياست گذارى 

از ديگر وظايف اين معاونت است. 
در اين معاونت تشــكيل جلســات و نشســت هاى هماهنگى 
برنامه هاى آموزشى، تشــكيل و راهبرى كميته ها و كارگروه هاى 

تخصصى مرتبط نيز انجام مى شود. 

پرويز ابراهيمى 
معاونت هماهنگى و اجرايى 

 مســئوليت اين معاونت، به 
همه  است،  گســترده تر  گونه اى 
معاونت هــا كه شــكل گرفته اند 
زيرمجموعه اين معاونت فعاليت 
مى كنند. به صورت كلى مى توان 
گفت انسجام و هماهنگى معاونت 
در  هماهنگى  معاونت  اختيار  در 

ستاد تبليغات انتخابات است.
اين معاونت با بررســى چگونگى عملكــرد و فعاليت ها تالش 
مى كند در صورت نياز به رفع نواقص و كم و كاستى ها اقدامات 

الزم را انجام دهند.
نكته حايز اهميت اين اســت كه در مدت تشكيل ستاد و فعاليت 
معاونت هماهنگى و اجرايى شــاهد يك و حتى عقايد و نظرات 
اعضاى فعال در ستاد بوده اند به گونه اى كه هيچ دوگانگى و تغيير 
ديدگاهى بين افراد مشــهود نبوده اســت و اين يك دستى عقايد 

كمك كرده است تا كار بى كم و كاست پيش رود.
اين معاونت در اين ايام نشســت هايى با نخبگان، ورزشكاران و 
اقشــار مختلف انجام  داده و تبليغ چهره به چهره را در دســتور 
كار قرار داده اند، همچنين در ســتاد بانوان نيز به شبهات مردمى 
در مكان هاى عمومى پاسخ داده مى شود و در نهايت بحث ايجاد 
وحدت رويه ستادها جهت حضور در انتخابات پرشور در دستور 

كار قرار گرفته است.

حجت االسالم ناصر نقوى 
معاونت فرهنگى 

 در فضــاى مجــازى و حقيقى 
انتخاباتى  ســتاد  مباحــث  تمامى  
آيت ا... رئيســى  ماننــد  آموزش، 
تبليغ نامــزد، ارائه نظرات، برگزارى 
همايش هــا و جلســات سياســى، 
پرســش و پاســخ ها، تريبون آزاد، 
تأمين محتوا، طراحى چاپ پوستر،  
مباحث  اعالميه ها،  و  بيانيه هــا  بنر، 
آموزشــى ســتاد  تحت نظر معاون 

فرهنگى ســتاد انجام مى شــود. البته حضور در محافل سياسى، 
حسينيه ها و فضاى باز تبليغى توسط روحانيون و حاديان سياسى 

زيرمجموعه نيز انجام شده است. 
در قدم نخست دنبال حضور حدأكثرى در انتخابات هستيم تا به 
فرمايش مقام معظم رهبرى جامه عمل بپوشانيم چراكه ايشان تأكيد 

كردند  اين انتخابات آبروى انقالب اسالمى است. 
تــك تك آراى مردم اثربخشــى فراوانى دارد بــا توجه به اينكه 

دوست و دشمن منتظر نتايج اين انتخابات هستند.
قدم دوم هم  تبليغ كانديداهاى موردنظر اســت تا مردم با مطالعه 

برنامه بتوانند كانديداى مورد نظر خود را انتخاب كنند.

اعضاى  ى
ته، صرفًا 

هيچ.
همدان 
يت ا...
كه در 

يى، 
شده 
قبا 
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خبـر

بهره بردارى از فاز نخست 
كارخانه كاغذ اسدآباد تا پايان سال

 ســرمايه گذار واحد توليدى كاغذ ســنگى اســدآباد از افتتاح و 
بهره بردارى فاز نخســت كارخانه توليد كاغذ سنگى اين شهرستان تا 

پايان سال 1400 خبر داد.
حسين اسكويى با اشاره به احداث كارخانه توليد كاغذ از سنگ آهك 
و پلى اتيلن در شــهرك صنعتى اســدآباد  گفت: پروژه كارخانه كاغذ 
ســنگى شهرستان شامل 6 خط توليد در 3 فاز بوده كه سرمايه گذارى 
براى احداث خط توليدى به اعتبارى افزون بر 6 ميليون دالر نياز دارد 
و تا پايان سال فاز اول طرح افتتاح مى شود و به بهره بردارى  مى رسد.

وى با اشاره به معادن غنى اسدآباد بيان كرد: راه اندازى كارخانه كاغذ 
ســنگى در كنار ديگر كارخانه هاى كنستانتره و گندله نقش مؤثرى در 
افزايش ارزش افزوده و جلوگيرى از خام فروشــى و ارزآورى معادن 
براى شهرســتان خواهد داشــت ضمن اينكه مواداوليه مورد نياز اين 
طرح بدون نياز به واردات از ســاير كشورها از معادن استان همدان و 

از پتروشيمى هاى فعال ايران تهيه خواهد شد.
اســكويى  افزود: احداث ايــن كارخانه با ظرفيــت 20 هزار تن در 
شهرستان براى 80 نفر به صورت مستقيم و براى 200 نفر به صورت 

غيرمستقيم ايجاد اشتغال در پى خواهد داشت.
ســرمايه گذار واحد توليدى كاغذ سنگى اســدآباد با اشاره به احداث 
اين كارخانه توســط ســرمايه گذار بخش خصوصى بدون استفاده از 
تسهيالت بانكى گفت: اين سامانه حتى مصرف آب ندارد و به عنوان 

يك طرح سبز دوست دار محيط زيست مطرح است.
بــه گزارش ايســنا، وى ســرمايه موردنيــاز براى احداث ســوله و 
زيرســاخت هاى برق و مكانيك اين واحد توليدى را افزون بر  صد 
ميليارد تومان با پيشرفت فيزيكى 20درصد برشمرد و گفت: با توجه 
به نياز كشــور در ســال اول بهره بردارى اين كارخانه توليدى بحث 
صادرات را در برنامه خود نخواهد داشــت اما در سال دوم نسبت به 
صادرات 30 درصد از توليدات خود به ســاير كشورها اقدام مى كند 
كه ايــن امر مهم از نقش مؤثرى در جلوگيرى خروج ارز از كشــور 

برخوردار خواهد بود.

بى تفاوتى نسبت به انتخابات خسارت جبران ناپذيرى 
دارد

 قائم مقام شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى كشور گفت: عليرغم نارضايتى فراگير 
مردمى از وضعيت اســفبار اقتصادى كنونى و مطالبات بحق مردمى، بى تفاوتى نسبت به 
سرنوشت ســاز ترين انتخابات رياست جمهورى ممكن است خسارت جبران ناپذيرى و 

گناه نابخشودنى را در پى داشته باشد.
به گزارش ايســنا ، نصرت ا... لطفى پيرامون اهميت انتخابات رياســت جمهورى گفت: 
انتخابات يكى از مهمترين دستاوردهاى انقالب اسالمى و شاخص ترين نماد مردم ساالرى 
دينى، مشــاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسى كشور، به نمايش گذاشتن اراده ملى و 

تجلى عظمت، اقتدار و شوكت سياسى ملت است كه به رخ جهانيان كشيده شده و تأثير 
گذار و راهگشــا در روابط و معادالت بين المللى اســت و برگزارى هرچه پرشــورتر و 
عالمانه آن، عامل حل معضالت و مشــكالت كنونى جامعه، شكست توطئه ها و فتنه ها، 

يأس معاندين و سيلى محكم به چهره دشمنان قلمداد مى شود.
قائم مقام شــوراى هماهنگى تبليغات اسالمى كشور افزود: شركت گسترده و آگاهانه در 
انتخابات، حق فردى توأم با احساس مســئوليت در نقش آفرينى سياستگذارى هاى آتى 
جامعه، التزام عملى به اسالم با عمل به وظيفه مهم شرعى به عنوان واجب عينى و عقلى 
براى حفظ اسالم و يكى از مهمترين راهكارهاى صيانت از نظام مقدس اسالمى مى باشد 
كه عمل به اين وظيفه بر همگان الزم و تكليف شرعى است.وى گفت: عليرغم نارضايتى 
فراگير مردمى از وضعيت اســفبار اقتصادى كنونى و مطالبــات بحق مردمى، بى تفاوتى 

نسبت به سرنوشت ســاز ترين انتخابات رياست جمهورى ممكن است خسارت جبران 
ناپذيرى و گناه نابخشودنى را در پى داشته باشد. لطفى گفت: اگرچه تمامى انتخابات در 
ايران از اهميت خاصى برخوردار بوده و هســت ولى انتخابات پيش رو از اهميت ويژه اى 

برخوردار است.
قائم مقام شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى كشور با اشاره به اين كه حضور گسترده مردم 
در انتخابات سرنوشت ساز رياست جمهورى مقدمه تحول و گشايش در وضعيت كشور 
است، گفت: سياست كلى شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى چه در مركز و چه در تمامى 
استان ها اين اســت كه براى حضور پرشور و گسترده مردم در پاى صندوق هاى رأى، از 
تمامى امكانات و ظرفيت اين نهاد استفاده نماييم و هر اقدامى كه بتوانيم به تحقق حضور 

حداكثرى داشته باشيم، هيچ مضايقه اى نبايد صورت بگيرد.
اقتصاداقتصاد

 eghtesad@hamedanpayam.com

مراسم بهار سياسى رأى اولى ها در نهاوند برگزار شد
 رأى اولى ها براى حضورى پرشور 
در انتخابات همايش بهار سياسى خود 

را برگزار كردند.
دختران رأى اولى نهاوند در مراســمى 
به مناسبت روز دختر و دهه كرامت بر 
حضور آگاهانه و پرشــور در انتخابات 

28 خرداد ماه تأكيد كردند.
در اين مراسم دختران نهاوندى جشن 
تكليف سياسى خود را گرامى داشتند و 
از اينكه مى توانند در سرنوشت سياسى 
كشور و شهر ســهيم باشند خوشحال 

بودند.

در اين مراســم رأى اولى هــا همراه با 
شناســنامه حضور يافتــه بودند و به 
 صورت نمادين رأى خود را به صندوق 

ريختند.
اجــراى مســابقه و ســرود در كنــار 
برنامه هاى شــاد و اهــداى جايزه به 

دختــران رأى اولى از ديگر برنامه هاى 
اين مراسم بود.

در ادامه اين مراسم دختران رأى اولى با 
امضاى طومار و نوشتن دل نوشته هايى 
در مورد انتخابات احســاس خود را از 
حضور در عرصه سياسى اعالم كردند.

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: تا پايان شهريور 
ماه 1400 تمامى توليدكنندگان كه تسهيالتى اخذ 
كرده اند مى توانند تســهيالت را بدون ديركرد بر 
مبناى قــرارداد پايه بازپرداخت كننــد كه براى 
شخص حقيقى 500 ميليون و شخص حقوقى تا 

2 ميليارد تومان است.
كارشــناس اعتبارى بانك ملى همدان، در حاشيه 
بازديد خبرنگاران اســتان همــدان از 2 مجموعه  
توليدى در شهرستان نهاوند در گفت وگو با ايسنا، 
رويكــرد بانك ملى در بحث بنگاه هاى توليدى و 
به ويژه احداث طرح هــا را همكارى عنوان كرد 
و گفــت: اين بانك همواره در كنــار توليدكننده 
بــوده و ضمن انجام وظيفه  خــود كه صيانت از 
ســپرده هاى مردم است، وظيفه مصرف درست و 
صحيح را هم بر عهده دارد و مســئول كميسيون 

هماهنگى بانك هاست.
محمد رحيمى افزود: اين بانك تاكنون هيچ ملك 
تمليك شــده اى را تعطيل نكرده است و هيچ گاه 
به دنبال تعطيلى بنگاه هاى توليدى نبوده و نيست.

وى گفــت: بانك ملى همواره در كنار توليدكننده 
بوده و پيرو ســخنان مقام معظــم رهبرى درباره 
كمك به رونق توليد در اين راســتا گام برداشته 
اســت، اين بانك اعطاى تســهيالت و قوانين و 
مقررات آن را تســهيل كرده و به دنبال اين بوده 
كه بيشــترين منابع از تسهيالت خود را در بخش 
توليدى از جمله صنعتى، كشاورزى، دامدارى و... 

اعطا كند.

 حمايــت از توليدكننــده در روزهاى 
سخت و اشتغالزايى

رحيمى يكى از اهداف مهم بانك ملى را حمايت 
از توليدكننده در روزهاى ســخت و اشتغالزايى 
دانست و بيان  كرد: معتقديم اشتغال به دست همه 
افراد اتفاق نمى افتد و بانك ملى هم بين مشــترى 
كه قادر به بازپرداخت تســهيالت است و كسى 

كه تمايلى به اين كار ندارد، تفاوت قائل است.
كارشناس اعتبارى بانك ملى استان همدان گفت: 
بانك ملى همواره در كنار كسانى است كه تمايل 
به بازپرداخت تســهيالت دارند، زيرا وظيفه اش 

صيانت از اموال بيت المال است.
رحيمى با اشــاره به اينكه بانك ملى در سال 99
به تأســى از قوه قضائيه در واگذارى واحدهاى 
تمليك شــده به صاحبان خود پيشگام بود، بيان 
كرد: متأسفانه در اين شرايط بدحساب ترين افراد 
زير پرچم اين داســتان قرار مى گيرند و به دنبال 
سوءاســتفاده از جرياناتى كه عليــه بانك ها راه 

افتاده، هستند.
وى گفــت: بانك  ملى همــدان هيچ گاه در بحث 
تعطيلى توليــد و توليدهاى صنعتــى ورود پيدا 
نمى كند، اگرچه ممكن است واحدى تمليك شود 

اما تعطيل نمى شود.
رحيمى درباره برنامه بانك ملى همدان در رابطه 
با واحدهاى تعطيل شــده پس از سفر رئيس قوه 
قضائيه به همدان هم افزود: به صورت مشخص 
در اين ســفر 3 طرح مشخص شد، هفته گذشته 

بازديدى از طرح زمرد آســيا انجام و مقرر شــد 
پروانه اش كه ابطال شده بود، رفع توقيف شود كه 
اين اتفاق افتاد و قرار شــد اين واحد بدهى بانك 
را با نرخ اوليه تســويه كند تا تسهيالت جديد به 

آن اعطا  شود.
وى با اشــاره بــه اينكه بانك ملى تــا زمانى كه 
افــراد بدهى معوق داشــته باشــند نمى تواند به 
آنها تســهيالت جديد بدهد، گفت: در سال 99
تسهيالت پرداختى بانك ملى تعداد 43 هزار فقره 
پرونده به مبلــغ 20 هزار ميليارد ريال و  5 هزار 
و200 فقــره وام ازدواج به مبلــغ 3 هزار ميليون 

ريال بود.
مديرعامل شــركت كشت و صنعت خزل نهاوند 
نيــز در معرفى اين واحد توليــدى بيان كرد: اين 
شركت شــامل چند كارخانه است كه از ابتداى 

فعاليت خود با بانك ملى مشاركت داشته است .
مؤمنعلى خزائى با اشاره به اينكه شركت كشت و 
صنعــت خزل نهاوند بين 30 تا 35 ميليارد بدهى 
به بانك دارد، گفت: اين شــركت در حال حاضر 
روزانه  هزار و500 تــن روغن توليد مى كند كه 
750 تــن كلزا و هزار تا  هــزار و500 تن متعلق 

به كنجاله است.
وى بيان كرد: همچنين روزانه در بخش بسته بندى 
و تصفيه 700 تن انجام مى شــود كه در ماه هاى 
اخير توســعه پيدا كرده و صد تن روغن جامد به 
آن اضافه شده كه بسته بندى آن هم 500 تن است.

خزائى گفــت: در روزهايى كه بــازار با كمبود 

روغن مواجه بود اين شــركت بــه فعاليت خود 
ادامــه داد، در حال حاضر روغــن به اندازه كافى 
موجود است و مردم نبايد گران تر از قيمت درج 
شده روى كاال آن را خريدارى كنند، در روزهاى 
بحران روغــن در بازار 500 تا 600 تن روغن از 
اين مجموعه بارگيرى و  تا 40 نفر نيرو اضافه شد.

وى با بيان اينكه 85 تا 90 درصد دانه هاى روغن 
وارداتى اســت، افزود: اگر ارز ارزان شود مشكل 
توليد روغن حل مى شود همچنين اگر هزينه هايى 
كه صرف واردات مى شــود، در كشاورزى هزينه 

شود مشكالت كاهش چشمگيرى مى يابد.
خزائى با اشــاره به اينكه شركت كشت وصنعت 
خــزل نهاوند از سراســر ايران خريــد دانه هاى 
روغنى را انجام مى دهــد، گفت: به علت قيمت 
باالى روغن، اين مجموعه كشت دانه هاى روغنى 

را انجام نمى دهد.
مدير فنى شركت كاسپين كوهدشت هم با اشاره 
به اينكه اين شركت از سال 90 با مشاركت بانك 
ملــى فعاليت خــود را آغاز كرده اســت، افزود: 
ايــن واحد توليــدى در حال حاضــر بزرگترين 
توليدكننده مالت كشور است و مالت شركت ها و 

برندهاى معروف كشور را تأمين مى كند.
مجتبى كمازانى در گفت وگو با ايســنا، بيان كرد: 
اين شــركت به صــورت3 شــيفت كار مى كند 
و ظرفيــت كنونى آن توليد ســاالنه 21 هزار تن 
مالت جو اســت كه 56 نيرو به طور مستقيم در 

آن فعاليت مى كند.

وى با اشــاره به اينكه طرح هاى توســعه اى اين 
شركت در حال انجام است، گفت: ظرفيت توليد 
پس از انجام اين طرح ها به 30 هزار تن مى رسد 

كه به تبع آن اشتغال هم افزايش مى يابد.
مدير فنى شركت كاسپين كوهدشت در ادامه بيان 
كرد: اين شــركت طرح هاى جانبى مثل فرآورى 
گشــنيز را آغاز كرده و در مرحلــه تهيه محل و 
تجهير كارگاه ها اســت و ظــرف 2 ماه كار خود 

را آغاز مى كند.
وى بــا بيان اينكه براى ايــن محصول به دنبال 
بازاريابــى در كشــورهاى انگليس و فرانســه 
هســتيم، گفت: يكــى از محصوالت اســانس 
گشــنيز خواهــد بود كــه براى شــركت هاى 
ادكلن سازى استفاده مى شود و اگر بتوانيم بازار 
پيش بينى شده را به دست بياوريم طرح موفقى 

بود. خواهد 
كمازانى با اشــاره به اينكــه محصوالت با هدف 
صادرات توليد مى شــوند، بيان كرد: اگر شرايط 
خوب باشد مى توانيم تا 2 سال آينده طرح گشنيز 
را با ظرفيت 60 تن در روز به بهره بردارى برسانيم 
و اين شركت را به يكى از مهمترين مجموعه هاى 

صنايع تبديلى تبديل كنيم.
مدير فنى شــركت كاســپين كوهدشت در پايان 
درباره مشــكالت توليدكنندگان گفت: نقدينگى، 
زيرساخت هايى كه در شهرســتان نهاوند است، 
مقررات واردات و  صادرات و تأمين مواداوليه از 

جمله مشكالت توليدكنندگان است.

كارشناس اعتبارى بانك ملى استان در نهاوند:

توليدكنندگان تسهيالت را بدون ديركرد پرداخت كنند

كانديداى ششمين دوره انتخابات 
شوراى اسالمى شهر همدان

آگهى مناقصه (نوبت دوم)

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مالير

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

در روزنامه(1400/03/17) به واحد عمران اين اداره مراجعه فرمايند. 
(م الف 64)

كارت دانشجويى به نام حميدرضا مقصودى ايمن،فرزند خدا كرم،به 
شماره ملى 4031712774 و شماره دانشجويى 9024406001 ،رشته 
مديريت ورزشى در مقطع دكترى از دانشگاه بوعلى سينا همدان 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

کاندیدای ششمین 
دوره انتخابات 
شورای شهر همدان
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

نقش بانوان در توسعه ورزش استان 
 بانوان نقش قابل توجهى در توسعه ورزش استان همدان دارند.

مديركل ورزش وجوانان استان در نشســت با جمعى از بانوان هيأت 
ورزش هاى همگانى همدان كه به مناســبت دهــه كرامت و ميالد با 
ســعادت حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر برگزار شد با بيان 
اين خبر، گفت: ورزش همگانى پايه و اساس همه رشته هاى ورزشى 
اســت كه براى بالندگى هرچه بيشــتر ورزش در دو بعد همگانى و 
قهرمانــى بايد به اين مهم توجه كنيم. حميد ســيفى بيان كرد: نگاه به 
ورزش همگانى بايد توســعه محور باشــد تا بتوانيم عالوه بر توجه به 
مدال آورى در ابعاد ديگر ورزش فعاليت كنيم. وى با بيان اينكه پهلوان 
تختى نمود اخالق در ورزش است، گفت: آنچه كه تختى بر سر زبان 
عــام و خاص قرار دارد منش پهلوانى ايشــان بــود و اين مهم جز با 
دستگيرى از مظلوم، ايثار و از خودگذشتگى و... شدنى نيست. سيفى 
با بيان اينكه ورزشكاران و بانوان ما هم پهلوان هستند بيان كرد: بانوان 
همدانى با تالش هاى خستگى ناپذير درصدد كسب مدال و افتخار براى 
اســتان هستند، يكى ديگر از اقدامات شايسته بانوان ما تربيت فرزندان 

صالح است. 

ساسان رضوى 
كمك  مربى تيم ملى ريكرو شد

 فدراسيون تيراندازى با كمان، مربيان تيم هاى ملى تيراندازى با كمان 
را معرفى كرد. به گزارش هيأت تير و كمان استان، در حكمى از سوى 
فدراســيون تيراندازى با كمان، ساسان رضوى مربى خوب همدانى به 
عنوان كمك مربى تيم ملى بزرگساالن ريكرو منصوب شد. به موجب 
اين حكم ساسان رضوى به عنوان كمك مربى تيم ملى تا پايان شهريور 

ماه سال جارى تيم ملى را در كنار سر مربى هدايت مى كند.

تأسيس 2 باب خانه ورزش روستايى
 در بخش سامن 

 روســتاهاى نازول و يونس از توابع بخش سامن شهرستان مالير 
در راســتاى توسعه ورزش روســتايى صاحب خانه ورزش روستايى 

مى شوند.
بــا همكارى هيأت ورزش هاى روســتايى و بازى هــاى بومى محلى 
شهرســتان مالير و مســئول نمايندگى اداره ورزش و جوانان بخش 
ســامن و دهيارى و شــوراى روســتاهاى نازول و يونس در راستاى 
توسعه و گسترش ورزش در روستاها 2 باب خانه  ورزش روستايى در 
روستاهاى فوق تأسيس و در آينده اى نزديك افتتاح و مورد بهره بردارى 
اهالى خونگرم و ورزش دوست روستاهاى مذكور قرار خواهد گرفت.

شــايان ذكر است خانه ورزش حوزه علميه برادران سامن نيز در آينده 
نزديك افتتاح و مورد بهره بردارى قرار  مى گيرد.

پيروزى هلند، اتريش و انگليس 
در يورو2020

  مســابقات فوتبال يورو 2020 با انجام 3 بازى در گروه هاى C و
D در شهرهاى امستردام، بخارست و لندن دنبال شد و تيم هاى هلتد، 

اتريش و انگلستان مقابل حريفان خود به پيروزى رسيدند.
در آمستردام تيم ملى فوتبال هلند برابر اوكراين به برترى 3 بر 2 رسيد. 
اين بازى در ورزشگاه يوهان كرايوف آمستردام برگزار شد كه در پايان 
الله هاى نارنجى موفق شدند در ديدارى جذاب و پر گل، ميهمان خود  

اوكراين را با نتيجه 3 بر 2 شكست دهند. 
در بخارســت تيم ملى اتريش  موفق شــد با درخشش آالبا 3 بر يك 
حريف خود مقدونيه را شكست دهد و در لندن تيم سه شيرها با يك 

گل به زحمت تيم كراواسى را مغلوب كردند. 
در ادامه اين رقابت ها امروز 2 بازى جذاب در شــهرهاى بوداپست و 

مونيخ از گروه  F برگزار مى شود.
در بوداپســت 2 تيم مجارستان و پرتغال برابر هم قرار مى گيرند و در 
مونيخ 2 تيم قدر اروپا، آلمان و فرانسه مقابل هم صف آرايى مى كنند.

آغاز كوپا آمه ريكا در برزيل
 در حالــى كه فوتبال در قاره اروپا با رقابت هاى يورو2020 جهان 
را تســخير كرده است در قاره آمريكاى جنوبى نيز بازى هاى كوپا آمه 

ريكا آغاز شد.
در گروه نخست مسابقات كوپا آمه ريكا، تيم ملى فوتبال برزيل ميزبان 
رقابت ها در ديدار افتتاحيه با 3 گل ونزوئال را شكست داد و كلمبيا هم 

با يك گل اكوادور را از پيش رو برداشت.
برزيــل در اين بازى بــا گل هاى ماركينوش، نيمار و باربوســا مقابل 
ونزوئال به برترى رسيد ودر ديگر بازى كلمبيا با تك گلى كه كاردونا 

به ثمر رساند مقابل اكوادور به پيروزى دست پيدا كرد.
در ادامه اين رقابت ها امروز در گروه دوم 2 بازى انجام مى شــود ابتدا 
آرژانتين با ليونل مسى به مصاف شيلى مى رود و سپس تيم پاراگوئه و 

بوليوى باهم ديدار مى كنند. 

داوران بازى ايران و عراق مشخص شد
 با اعالم فيفا داور ازبكى ديدار ايران و عراق را سوت مى زند.

آخرين بازى تيم ملى فوتبال كشورمان از دور برگشت مسابقات گروه 
C انتخابى جام جهانى در منطقه آســيا امشــب از ساعت 21 به وقت 
تهران در ورزشــگاه شــيخ على بن محمد آل خليفه برگزار مى شود و 
با اعالم فدراســيون جهانى فوتبال (فيفا) داور ازبكستانى اين مسابقه 

حساس را سوت مى زند.
در اين بازى ايلگيز تانتاشــف از ازبكستان داور وسط است وآندرى 
تسپنكوف از ازبكستان و دونگ هونگ كانگ از كره جنوبى وى را در 

امر قضاوت كمك مى كنند.

استقالل و پرسپوليس در داربى حذفى

 قرعه كشى مرحله يك چهارم نهايى جام حذفى فوتبال باشگاه هاى 
كشــور در فصل جارى برگزار شــد و تيم هاى حاضر در اين مرحله 

حريفان خود را شناختند. 
مراسم قرعه كشى مرحله يك چهارم نهايى جام حذفى فوتبال كشور در 
سالن همايش هاى هتل آكادمى فوتبال با حضور نمايندگان 6 تيم ليگ 

برترى و 2 تيم دسته اولى برگزار شد.
براســاس اين قرعه كشــى در اين مرحله داربى تهران بين سرخابى ها 

برگزار مى شود.
2 تيم اســتقالل و پرسپوليس در اين مرحله به مصاف هم مى روند و 
در ديگر ديدارها فوالد خوزســتان ميزبان سپاهان اصفهان است، گل 
گهرســيرجان از آلومينيوم اراك پذيرايى مى كند و 2 تيم دســته يكى 
ملوان بندرانزلى و خيبر خرم آباد نيز در بندر انزلى با هم ديدار مى كنند.

زمان برگزارى اين ديدارها هنوز اعالم نشده است.

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظــر بــه اينكــه وراث عــزت اهللا هاديــان مبيــن بــا ارائــه 2 بــرگ استشــهاديه 
محلــى مصــدق دفتــر اســناد رســمى 102 اســدآباد مدعــى اســت كــه يــك 
جلــد ســند مالكيــت تــك بــرگ ششــدانگ يــك واحــد ســاختمان مســكونى 
ــر 13  ــت 2702 دفت ــل ثب ــى ذي ــى از 948 اصل ــى 7 فرع ــالك ثبت ــت پ تح
ــه  ــى 834120  ب ــه شــماره چاپ ــع در شهرســتان اســدآباد ب صفحــه 440 واق
نــام عــزت اهللا هاديــان مبيــن ســابقه ثبــت دارد و ســند مالكيــت اوليــه بــه 
دليــل جابجايــى مفقــود گرديــده تقاضــاى صــدور ســند مالكيــت المثنــى را 
نموده انــد. لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقــى بــه مــاده 120 آيين نامــه قانــون 
ثبــت بديــن وســيله آگهــى مى شــود تــا هــر كســى مدعــى انجــام معاملــه 
ــزد خــود مى باشــد از تاريــخ نشــر ايــن آگهــى  ــا وجــود ســند مالكيــت ن ي
ــدآباد  ــتان اس ــالك شهرس ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــدت ده روز ب ــى م ط
ــراض  ــه اعت ــا ســند معامل ــه اصــل ســند مالكيــت و ي ــه و ضمــن ارائ مراجع

كتبــى خــود را تســليم نمايــد. 
در صــورت انقضــاء مــدت واخواهــى و نرســيدن اعتــراض و يــا در صــورت 
ــت  ــند مالكي ــود س ــه نش ــت ارائ ــند مالكي ــل س ــه اص ــراض چنانچ اعت
ــليم  ــادر و تس ــن) ص ــان مبي ــزت اهللا هادي ــكان (وراث ع ــام مال ــى بن المثن

ــد.  ــد ش خواه
(م الف 69)

سيروس قلى زاده 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد

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

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آيين نامــه قانــون تعييــن تكليــف 
وضعيــت ثبتــي و اراضــي و ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي

ــن  ــون تعيي ــوع قان ــم موض ــأت پنج ــماره 1962-99/12/26 هي ــر رأي ش براب
ــمي  ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ــت ثبت ــف وضعي تكلي
مســتقر در واحــد ثبتــي حــوزه ثبــت ملــك بهــار تصرفــات مالكانــه بالمعــارض 
ــنامه 164  ــه شــماره شناس ــا ب ــد ميرزاآق ــى فرزن ــر حجت ــاى اكب متقاضــى آق
ــاب  ــك ب ــدانگ ي ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــى س ــار در اعيان ــادره از به ص
ســاختمان بــه مســاحت 202/59 مترمربــع پــالك 11663 فرعــى از 139 اصلــى 
ــع در بخــش  ــى واق ــالك 955 فرعــى از 139 اصل ــروز و مجــزى شــده از پ مف
ــمى  ــك رس ــطه از مال ــدارى مع الواس ــار خري ــك به ــت مل ــوزه ثب ــار ح چه
آقايــان محمدآقــا فرزنــد شــيخ رضــا و شــيخ محمدحســين فرزنــد شــيخ باقر 
محــرز گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار 
اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس 
از اخــذ رســيد،ظرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهــي اســت در صــورت انقضــاي 
مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت صــادر 

خواهــد شــد. (م الــف 79)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/25
هادى يونسى عطوف - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

در هفته چهارم ليگ ملت ها
واليبال ايران مقابل استراليا، برزيل و اسلوونى 

 هفته چهارم رقابت واليبال ليگ ملت ها 2021 ايتاليا امروز آغاز مى شــود و تيم ملى كشورمان 
در نخستين بازى به مصاف استرالياى قعرنشين مى رود.

تيم ملى ايران در هفته ســوم نتوانســت روند رو به رشد خود در هفته دوم را دنبال كند و پس از 
آنكه با اقتدار تيم ملى آمريكا را مغلوب كرد در مصاف با صربستان و المان با اشتباهات فردى در 

حالى كه مى توانست تيم پيروز باشد هر دو بازى را 3 بر 2 واگذار كرد.
سرمربى تيم ملى كه اين ديدارها را بازى هاى تداركاتى براى المپيك مى داند در تالش است تا تمام 

بازيكنان خود را بيازمايد و زياد به كسب نتايج دلخوش نيست.
واليبــال ايران على رغم جدايى چند بازيكن با تجربه و آســيب ديدن امير غفور با ميدان دادن به 

جوان ها نمايش خوبى داشته و اميد مى رود كه روند پيروزى اين تيم در هفته چهارم تداوم داشته 
باشد. تيم ملى واليبال ايران امشب در نخستين بازى هفته چهارم به مصاف استراليا مى رود. استراليا 
در انتهاى جدول بدون برد است و سروقامتان كشورمان روز سختى را پيش رو نخواهند داشت و 

مى تواند با جوان ها بر اين تيم فايق آيد.
اما فردا ملى پوشان كشورمان در يك بازى سخت به مصاف صدرنشين رقابت هاى برزيل خواهد 
رفت. اين ديدار مى تواند براى شــاگردان الكنو حياتى باشــد و توانايى خود را در برابر تيم قدر 

مسابقات به نمايش بگذارند.
واليبال ايران در آخرين بازى هفته چهارم روز پنجشنبه به مصاف اسكوونى مى رود. اسكوونى نيز 
با قرار گرفتن در رده چهارم تيم قدر و قابل احترامى است. تيم ملى واليبال ايران در هفته پايانى 

نيز با تيم هاى فرانسه، لهستان و آرژانتين ديدار خواهد كرد.

آگهي مزايده عمومي (نوبت اول)

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

* شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
* هزينه اگهي انتشار و هزينه كارشناسي و همچنين هزينه هاي ثبتي و هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

حساب  شماره  به  نقد  وجه  صورت  به  ريال   1/500/000/000 مبلغ  به    1400/04/13 مورخ  تا  را  مزايده  در  شركت  سپرده  مبلغ  بايست  مي  متقاضيان   *
740911966356212 بانك مهر ايران واريز و فيش واريزي را در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. 

* متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانت نامه بانكي و يا اسناد خزانه را كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد،استفاده نمايند.
* كميسيون عالي معامالت در مورخ 1400/04/14 تشكيل و چنانچه پيشنهادي در سامانه ستاد ارائه شده باشد مفتوح و برنده اعالم خواهد شد.

* متقاضيان مي بايست از مورخ 1400/3/25 لغايت 1400/04/02 اسناد مزايده را از سامانه ستاد دريافت نمايند و تا مورخ 1400/04/13 در سامانه اسناد را 
بارگذاري نمايند./.ف (م الف 1078 )

آگهى چاپ نوبت اول: 1400/03/25 -  آگهى چاپ نوبت دوم: 1400/04/02

شهرداري نهاوند در نظر دارد بنا به مصوبه بند يك از 461 جلسه شوراي اسالمي شهر نهاوند و رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و شماره ستاد از طريق 
سامانه ستاد به آدرس در نظر دارد يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 8533/47 متر مربع به پالك ثبتي يك فرعي از 3903 اصلي و با مشخصات و 

شرايط ذيل به فروش رساند:
مساحتمبلغ سپرده شركت در مزايدهمبلغ كارشناسى پايهشرحرديف

8533/47 متر مربع1/500/000/000 ريال25/600/000/000 رياليك قطعه زمين مزروعى ديم زار واقع در خيرقلى1

 رقابت هاى فوتبال ليگ دسته دوم قهرمانى 
باشــگاه هاى كشور در گروه دوم برگزار شد و 
مسابقات گروه نخست نيز امروز دنبال مى شود.
در رقابت هاى گــروه دوم تيم فوتبال پاس با 
قبول شكســت مقابل نيــروى زمينى به جمع 
تيم هاى فانوس به دســت پيوســت و خطر 

سقوط اين تيم را تهديد مى كند.
پاس اين هفته در تهران به مصاف نيروى زمينى 
رفت پاس كه سومين مربى فصل را باالى سر 
خود احســاس مى كرد در مصــاف با نيروى 
زمينى على رغم بازى نســبتاً خوب نتوانست 
موفق شــود و در نهايت تن به شكســت داد. 
در ايــن بازى نيروى زمينــى حتى يك پنالتى 
نيز خراب كــرد و در نهايت پاس با يك گل 
بازى را واگذار كرد و با يك پله سقوط به رده 

يازدهم رسيد.
در اين هفته ديگر بازى ها نيز به زيان پاس رقم 
خورد و تيم هاى فانوس به دســت با غلبه بر 
حريفان خود به بقا اميدوار شدند و كار را براى 

پاس سخت كردند.
در اين هفته تيم مس شــهر با بيك گل اترك 
بجنورد را شكست داد و صعود خود را به ليگ 
دسته نخست كشور مسجل كرد. در حالى كه 
هنوز 3 هفته تا پايان ليگ باقى مانده مس شهر 
بابــك صعود كرد تا ديگــر مدعيان تنها براى 

رسيدن به پلى اف تالش كنند.
در اين هفته تيم انتهاى جدولى ســردار بوكان 
دست به كار بزرگى زد و تيم دوم جدول نفت 
اميديــه را با نتيجه 2 بر يك به آتش كشــيد. 
ســردار با اين پيروزى هم خــود را به بقا در 
ليگ اميدوار كــرد و هم جدال مدعيان صعود 

به پلى اف را حساس كرد.
ديگــر تيم فانوس به دســت كــه موفق به 
پيروزى شد شــهردارى بم بود كه 2 بر يك 
ميــالد تهران ديگر تيم فانوس به دســت را 
شكســت داد تا با 17 امتيــاز اميد كم رنگى 

براى بقا داشته باشد.
تيم فوتبال شــمس آذر قزوين نيز دســت به 
كار بزرگى زد و با يك گل شــهداى بابلسر را 

شكســت داد تا با يك پله صعود بقاى خود را 
در ليگ دسته دوم قطعى كند.

2 تيم شهردارى ماه شهر و شهيد قندى يك بر 
يك مساوى كردند و تيم عقاب نيز با پروازى 
بلند بر آشــيانه شــاهين 3 بر يك به پيروزى 

رسيد.
در جدول صعود مس شــهر بابك قطعى شده 
است و تيم هاى نفت اميديه شهردارى ماه شهر 
شاهين بندر عامرى، عقاب تهران، شهيد قندى 
يزد و نيــروى زمينى تهران براى رســيدن به 
مرحله پلى اف در 3 هفته پايانى رقابت سخت 

و نزديكى را خواهند داشت.

در انتهــاى جدول نيز شــهردارى بم و ميالد 
تهران با 17 امتياز خطر سقوط را بيش از ساير 
تيم ها احساس مى كنند و سردار بوكان نيز 19

امتيازى است.
پاس با 25 امتياز براى بقا در ليگ دسته دوم از 
3 بازى باقــى مانده تنها يك امتياز نياز دارد و 

احتمال سقوط اين تيم بسيار كم رنگ است.
اما در گروه نخســت اين رقابت ها تيم فوتبال 
شهردارى همدان با بازيكنان و كادر فنى بومى 
براى رسيدن به دســته نخست رقابت ها خيز 

برداشته است.
شــهيد  شــهردارى امشــب در ورزشــگاه 

حاجى بابايــى مريانــج ميزبان ملــى حفارى 
اهواز اســت. اين بازى را حامد صادقى، بابك 

خسروى و محمد حيدرى قضاوت مى كنند.
شهردارى با داشتن بازيكنان جوان و با انگيزه 
در كنار تفكرات رضا طالئى منش در اين بازى 
خانگى در صدر اســت تا حدأكثــر امتياز را 
كسب كند و با پيروزى مقابل حريف يك قدم 

خود را به دسته يك نزديك كند.
شــهردارى در اين رقابت ها نشــان داده كه 
بيشــتر از ديگر تيم ها شايســته صعود است 
و اگــر اتفاقات غيرمترقبــه اى نيفتد و نتايج 
در زمين بازى رقم بخورد صعود شــهردارى 
مسجل اســت. اين تيم با اختالف 6 امتيازى 
با تيم دوم در حاشــيه امنيت قــرار دارد و 
مى تواند امشــب يك گام ديگــر خود را به 

ليگ يك نزديك كند.
در اين گروه تيم هاى ويستاتوربين، علم و ادب، 
مس نوين و سپيدرود از ديگر مدعيان صعود 

هستند كه شهردارى را تهديد مى كنند.
در اين هفته 2 تيم مدعى ســپيدرود رشت و 
ويســتاتوربين تهران در يك بازى 6 امتيازى 
مقابــل هم قرار مى گيرند، علــم و ادب تبريز 
در اهــواز به ديدار فوالد نوين خواهد رفت و 
مس نوين كرمان در بوشهر با ايران جوان بازى 

مى كند.
در ديگر بازى ها محتشم تبريز ميزبان شهردارى 
بندرعباس است، اســپاد تهران از نفت و گاز 
گچســاران پذيرايى مى كند و اميــد گناوه در 
ميهمانــى اتحاد آواالن در كاميــاران به ميدان 

مى رود.
رقابت هاى ليــگ 2 به روزهاى پايانى نزديك 
مى شــود و جدال تيم ها در باال و پايين جدول 
بــراى صعود و بقا داغ اســت كه اميد مى رود 
فدراســيون فوتبال كنترل بيشترى به مسابقات 
داشته باشد و با گماردن داوران با تجربه اجازه 
ندهد حق تيمى پايمال شود و با نظارت خود 
اجازه ندهد كه نتايــج در خارج از زمين رقم 
بخورد كه در سال هاى اخير زياد شاهد چنين 

مسائلى بوديم

خيز شهردارى همدان به ليگ يك

پاس به جمع فانوس به دستان پيوست

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

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

معرفى دوچرخه سوارى تريال كشور در همدان 
 قهرمانان مسابقات دوچرخه سوارى تريال 3 جانبه در همدان معرفى شدند.

مســابقات دوچرخه ســوارى3 جانبه با حضور 20 ركاب زن از اســتان هاى همــدان، تهران و 
كردستان به مدت يك روز در رشته تريال در همدان با هم به رقابت پرداختند. در اين پيكارها 
كه به ميزبانى مجموعه گنجنامه همدان برگزار شد، ركاب زنان در كالس 20 اينچ بزرگساالن با 
هم رقابت كردند. در پايان اين مسابقات جواد رحيمى پارسا از همدان عنوان قهرمانى را كسب 
كرد و ســجاد فرهادى ديگر دوچرخه سوار همدانى بر سكوى دوم قرار گرفت. همچنين جعفر 

سعادت از تهران عنوان سوم اين دوره از مسابقات را به دست آورد.
اين مســابقات به همت هيأت دوچرخه سوارى شهرستان و استان همدان برگزار شد و در پايان به 

نفرات برتر لوح و مدال قهرمانى اعطا شد.

نسخه جديد مسابقات انتخابى جام جهانى در آسيا
 روزنامه االتحاد خبر داد كه كنفدراسيون فوتبال آسيا به دنبال اين است تا مرحله سوم و پايانى 

رقابت هاى مقدماتى جام جهانى 2022 را به صورت متمركز برگزار كند.
اين روزنامه نوشــته است در قرعه كشى كه قرار است 3 تير ماه برگزار شود، 12 تيم در 2گروه 6

تيمى حضور خواهند يافت. تيم هاى اول و دوم به صورت مســتقيم راهى جام جهانى مى شوند و 
تيم هاى سوم 2 گروه نيز در ديدار پلى اف به مصاف هم مى روند كه برنده آن بازى در ماه مارس 
به مصاف تيمى از منطقه كونكاكاف مى رود. كنفدراسيون فوتبال آسيا در نظر دارد مسابقات را در 
2مرحله و به صورت رفت و برگشت برگزار كند كه AFC منتظر پاسخ نهايى از سوى فيفا است 

تا نحوه برگزارى اين مسابقات را به صورت رسمى اعالم كند. 
ــاره و مســابقات برگشــت در شــرق آســيا  ــاد مســابقات رفــت در غــرب ق ــه احتمــال زي ب

ــود. ــزار مى ش برگ
كانديداى ششمين دوره انتخابات شوراى اسالمى شهر همدان
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خبـر

نگاهى به بهترين فيلم هاى فوتبالى، به مناسبت آغاز جام 
ملت هاى اروپا

فوتبال در قاِب داغ سينما

 چند روزى است كه مسابقات جام ملت هاى اروپا آغاز شده و پس 
از يك ســال تأخير، طرفداران فوتبال را غرق در هيجان كرده اســت. 
فوتبال همواره از موضوع هاى محبوب فيلمسازان بوده و جدا از برخى 
مســتندهاى مهم و تماشــايى، گروهى از فيلمسازان هم محبوب ترين 
ورزش تاريخ را دســتمايه فيلم هاى داستانى خود قرار داده اند؛ از «فرار 
به ســوى پيروزى» تا «يونايتد نفرين شــده» و «ديه گو مارادونا» همواره 
ســينما به مستطيل ســبز و قهرمانان آن پرداخته است. همزمان با آغاز 
رقابت هاى يورو هنرآنالين نگاهى كرده به انتخاب هاى پيتر بردشا، منتقد 
ارشــد گاردين درباره بهترين فيلم هاى فوتبالى تاريخ. «مثل بكام سانتر 
كن»– گوريندر چادا شايد نخستين كارگردانى بود كه نشان داد چگونه 
مى توان صحنه هاى هيجان انگيز فوتبال را درون زمين روى پرده سينما 
به تصوير كشــيد. كايرا نايتلى با اين فيلم درخشيد و خيلى زود ستاره 

سينماى جهان لقب گرفت.
«آفســايد»  – جعفر پناهى در اين فيلم داستانى- مستند ماجراى ورود 
غيرقانونى چند دختر نوجوان را به ورزشگاه آزادى در جريان بازى ايران 

و بحرين در مقدماتى جام جهانى 2006 روايت كرده است.
«زيــدان -پرتره قرن 21»  - داگالس گــوردن و فيليپه پاره نو در بازى 
سال 2005 ميان رئال مادريد و ويارئال دوربين را 90 دقيقه روى چهره 
زين الدين زيدان متمركز كردند و نتيجه، يكى از تماشايى ترين يادگارها 

از دوران حضور نابغه فرانسوى دنياى توپ گرد در زمين فوتبال شد.
«فرار به سوى پيروزى» - جان هيوستن براى روايت كردن يك داستان 
فوتبالى در اردوگاه اســيران جنگ جهانى دوم سراغ ستاره هاى سينما 
و فوتبال رفت؛ از مايكل كين و سيلوســتر استالونه تا پله، بابى مور و 

اوسوالدو آرديلس.
«در جستجوى اريك»- كن لوچ چند سال پس از بازنشسته شدن اريك 
كانتونا سراغ ستاره بى بديل دنياى فوتبال رفت تواو در اين فيلم نقش يك 

هوادار افسرده منچستر يونايتد، تيم پيشين خود را بازى كند.
«يونايتد نفرين شــده» - نسخه ســينمايى تام هوپر از رمان ديويد پيس 
درباره برايان كالف و يك ســال حضور او در ليدز يونايتد در 1974 با 

بازى مايكل شين در نقش اصلى همچنان در يادها مانده است.
«قيصر: بزرگترين فوتباليستى كه هرگز فوتبال بازى نكرد»  - كارلوس 
راپوســو ملقب به قيصر(به دليل شباهت به فرانتس بكن باوئر) در دهه 
1980 به لطف كارلوس آلبرتو (مربى سرشناس برزيلى) فرصت حضور 
در دنياى فوتبال را يافت اما با وجود رفتن به تيم ها و باشگاه هاى بزرگ، 

تقريباً هرگز پايش به توپ نخورد.
«ديه گو مارادونا»- مستند استادانه آصف كاپاديا درباره ديه گو مارادوناى 
كبيــر تركيبى بى نظير از تصاوير تلويزيونى تمام لحظه هاى حضور اين 
نابغــه بزرگ در زمين فوتبال و تيم هاى بازشــگاهى آرژانتين، ايتاليا و 

اسپانياست.

كتاب مصطفى رحماندوست 
به چاپ سوم رسيد

 كتاب «قصه  دو تا الك پشــت تنها» نوشــته مصطفى رحماندوست 
توســط كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان به چاپ سوم رسيد. 

مخاطبان اين  كتاب كودكان نوجوان (+7) هستند.
به گزارش مهر اين  كتاب همانگونه كه از اســمش پيداست، داستان دو 
الك پشت تنهاست؛ آقا الك پشت و خانم الك پشت. كه هركدام در يك  
ســوى تپه اى زندگى مى كنند و سرانجام يك روز تصميم مى گيرند به 
اميد پيدا كردن دوســتى براى خود از تپه باال بروند و آن  ســوى تپه را 

جست وجو كنند.
«قصــه  دو تا الك پشــت تنها» روشــى بــراى قصه گويــى و بازى با 
دست هاســت. در اين قصه، يك دست شــما يك الك پشت و دست 
ديگرتان الك پشت ديگر مى شود. شايد زانويتان هم تپّه باشد. با استفاده 
از اين كتاب به ســادگى مى توان يك نمايش را با كودكان تجربه، و به 

تقويت قوه  تخيل آنها كمك كرد.
چاپ اول اين  كتاب 2 زبانه (فارسى و انگليسى) سال 89 با تصويرگرى 
على رضا گلدوزيان و ترجمه  شقايق قندهارى منتشر شد و چاپ سومش 
نيز اواخر سال 1399 با شمارگان 2هزار و 500 نسخه به بازار نشر آمد. 
چاپ ســوم اين  كتاب به  تازگى با 28 صفحه مصور رنگى و قيمت ده 

هزار تومان عرضه شده است.

مديرى: دورهمى كپى است
 مهران مديرى، در واكنش به انتقادهاى گذشته كه «دورهمى» را كپى 
يك برنامه هندى مى دانســتند، تأكيد كرد ايــن كار، يك امر طبيعى در 
تلويزيون هاى همه كشورهاســت و فصل تازه «دورهمى» هم، جزء به 

جزء، از روى دست يك برنامه خارجى ساخته شده است.
به گزارش خبرآنالين، نخستين قسمت از فصل تازه برنامه «دورهمى»، با 

اجرا و كارگردانى مهران مديرى، از شبكه نسيم پخش شد.
مهران مديرى، در بخشى از اين برنامه، پذيرفت كه شكل تازه «دورهمى» 
هم، چون فصل هاى گذشته، كپى از يك نمونه خارجى است. وى ضمن 
عادى خواندن اين امر در تلويزيون همه كشورها، تأكيد كرد: «اين برنامه 
ما هم، جزء به جزء، كپى يك كار خارجى است. البته سعى كرديم خيلى 

خوب كپى كنيم و كپى درجه يك داشته باشيم.»

قورباغه در كن
 كمپانى آمريكايى «اكسچنج» ســريال ايرانى «قورباغه» را در بازار جشنواره فيلم كن به 
خريدران بين المللى عرضه خواهد كرد. عرضه سريال هاى تلويزيونى در بازار جشنواره فيلم 
به ندرت روى مى دهد اما مفهوم بارازهاى سينمايى در چند سال اخير و بويژه در دوران كرونا 
دستخوش تغيير شده است و كمپانى هاى فيلمسازى نيز روز به روز فعاليت خود را در عرصه 

محصوالت تلويزيونى افزايش مى دهند. 
در سريال «قورباغه» به نويسندگى و كارگرانى هومن سيدى بازيگرانى چون صابر ابر، سحر 
دولتشاهى و نويد محمدزاده نقش آفرينى كرده اند. محمدزاده در سال 2017 براى بازى در 

فيلم «بدون تاريخ بدون امضا» موفق به كسب جايزه بهترين بازيگر بخش افق هاى جشنواره 
فيلم ونيز شد. 

«برايان اوِشــى» مدير عامل كمپانى «اكســچنج» در اين باره توضيح داد: «هومن سيدى يك 
استعداد غيرقابل انكار و ستاره اى نوظهور است كه فيلم بلند ساخته او نيز تكامل بخش نگاه 
فوق العاده و توانايى او در پرداخت داستان هاى پرتعليق و ساخت جهانى پيچيده است كه 
مخاطبان هر ژانرى را سرگرم مى كند. بسيار خوشحاليم كه اين سريال فوق العاده را به تمام 
جهان عرضه مى كنيم و اين سريال خارجى مى تواند در سراسر جهان بسيار موفق و محبوب 
شــود.» هفتاد و چهارمين دوره جشــنواره كن از 6 تا 17 جوالى (15 تا 26 تير) به صورت 

حضورى برگزار خواهد شد. فرهنگفرهنگ
 farhang@hamedanpayam.com

 برخالف ســينماى جهان كه سال هاست 
آثــار فراوانى با موضوع رؤســاى جمهور و 
ســاخته  مختلف  كشــورهاى  در  انتخابات 
است، فيلمسازان سينماى ايران در اين سال ها 
عالقه چندانى نداشتند كه درباره انتخابات و 
حواشى آن فيلم بسازند. نتيجه آن شده است 
كه معدود فيلم هايى كه با موضوع انتخابات 
در ايران ساخته شــده اند، درجه يك نباشند 
و با مردم ارتباط برقرار نكنند؛ از محمدعلى 
طالبى و مسعود ده نمكى تا حامد كالهدارى 

و حتى ابراهيم حاتمى كيا.
 در اين گزارش نگاهى مى كنيم به مهمترين 
فيلم هاى ايرانى كه در اين سال ها با موضوع 
رئيس جمهورى و برگزارى انتخابات ساخته 

شده است. 
تاريخچــه ســاخت فيلم هايى بــا موضوع 
رياست جمهورى و انتخابات، به پس از دوم 
خرداد ماه 1376 برمى گردد كه جو ســينماى 
ايران به مســائل اجتماعى سياســى گرايش 
پيدا كرد. «موميايى 3» و «نان، عشــق، موتور 
1000» از نخســتين فيلم هايــى بودند كه با 
اشاراتى به انتخابات در آن فضا ساخته شدند.  
 نان و عشق و موتور هزار  - 1379
نان و عشــق و موتور هزار بــه كارگردانى 
«پيمان  نويسندگى  و  داوودى»  «ابوالحســن 
قاســم خانى و ابوالحســن داوودى» در سال 
1381 به نمايش درآمــد و به فروش بااليى 
دست يافت. در اين فيلم يارولي عموي باران 
كه تنها نگهدارنده وي و قيم او نيز به شــمار 
مي آيد، پــس از تعلل باران در مورد ازدواج، 
او را مؤظــف بــه تصميم گيــري و انتخاب 
همســر در مدتي معين مي كند. باران كه در 
مدت تعيين شــده موفق به انتخاب همســر 
نشــده است مورد توجه و عالقه برزو جوان 
تعميركار قــرار مي گيرد. يارولــي از عالقه 
برزو نســبت به باران مطلع مي شــود و با به 
راه انداختن تعميرگاهي كوچك در قســمتي 
از خانــه وي را به ازدواج بــا باران ترغيب 
مي كند. از ســوي ديگر آريو شمس با فريب 
دادن باران و وعده خروج از كشور نظر باران 
را نســبت به خود جلب كــرده و تصميم به 
ازدواج با او مي گيرد. باران توســط 2 تن از 
مشــتريان برزو به نام هاي داريوش و ارشك 
پي به فريبكاري آريو برده و سرانجام با برزو 

ازدواج مي كند.
در انتهــاى فيلــم خــودروى رئيس جمهور 
جلوى قهرمان فيلم توقف مى كند. ابوالحسن 
داوودي بــراي اين فيلم 2 مدل پايان در نظر 
گرفت تا اگر دفتر رياســت جمهوري وقت 
نســبت به فيلم عكس العمل نشــان دادند او 
بتواند يك پايان منطقي خوب در نظر بگيرد.

1379  آقاي رئيس جمهور -
بر خالف 2 فيلم «موميايى3» و «نان و عشق 
و موتور هزار» كه فضاى طنز را براى ساخت 
فيلم هاى خود برگزيدند، «ابوالقاســم طالبى» 
در همان ســال ها فيلم «آقاى رئيس جمهور» 
را با رويكرد سياســى اجتماعى مى ســازد. 
مصطفي رياحــي رزمنده ســال هاي جنگ 
و روزنامه نــگار بــه دور از مصلحت گرايي، 
به خاطــر توطئه اي مالي به زنــدان مي افتد 
و نشــريه اش تعطيل مي شــود. اما با الطاف 
شــخصيتي متنفذ از زندان بيــرون مي آيد و 

چون طرز فكــر و مقاالتش مورد قبول هيچ 
يك از جناح هاي سياســي نيست با دعوت 
همان شخصيت متنفذ سردبيري روزنامه تازه 
تأسيسي را به عهده مي گيرد كه مديرمسئول و 

صاحب امتيازش همان شخص است.
فعاليــت در آن روزنامــه، مصطفي را گام به 
گام از ارزش هاي گذشــته و اهداف انقالبي 
خــود و نيز همســرش كه همچنــان بر آن 
ارزش هاي انقالبي پا مي فشارد، دور مي كند، 
تا اينكه برخورد با دوســتان جانبازش او را 
به خود مي آورد و هنگامي كه صاحب امتياز 
روزنامه خود را نامزد رياست جمهوري اعالم 
مي كند مصطفي در آخرين ســرمقاله ماهيت 
ضد ارزشــي او را برمال مي سازد. اين عمل 
انقالبي موجبات قتــل او را فراهم مي آورد. 
اگرچــه در آخرين لحظات دوســتانش به 
ياري اش مي شــتابند، اما ابتدا همســرش در 
انفجار خودرو و سپس خودش توسط چند 
گلوله به قتل مي رســد. در پايــان اين گونه 
وانمود مي شــود كه مصطفي و همســرش 
توســط جناح هــاي سياســي مخالــف آن 
شــخصيت متنفذ به قتل رسيده اند. مرتضي 
شايسته تهيه كننده فيلم بود و يوسف مراديان، 
داودنژاد،  محمدرضــا  شــجاع كاوه،  اردالن 
حسن جوهرچى، شــهاب عسگرى و حامد 
كالهدارى در آن به ايفاى نقش مى پرداختند. 
اين فيلم چند روز بيشــتر بر پرده ســينماها 

نماند و گيشه مناسبى را به دست نياورد.
1389  پايان نامه -

فيلــم «پايان نامــه» بــه كارگردانــى «حامد 
كالهدارى» و تهيه كنندگى «روح ا... شمقدرى» 
با بازى حامد كميلى، بهاره افشارى، داريوش 
ارجمند، محمدرضا شريفى نيا، احمد نجفى، 
جمشــيد هاشــم پور، كامران تفتــى، محمد 
صادقى، چكامــه چمن ماه،  هادى ديباجى و 
نيما شاهرخ شاهى در ســال 89 ساخته شد. 
بيست ونهمين  در  نخستين بار  براى  پايان نامه 
جشنواره فيلم فجر نمايش داده شد و سپس 
از خــرداد ماه 1390 در ســينماها به نمايش 
عمومى درآمد. فيلم درباره   زمانى حدود 12
ساعته، از عصر تا نيمه شب، داستان 4 جوان 
دانشــجو را به تصوير مى كشــد كه با قصد 
ارائه پايان نامه يكى از آنها به اســتادش، وارد 

تشكيالت دشمنان مى شوند. 

1389 -  اخراجى ها 3
پس از ركورد فروش اخراجى هاى يك  و 2
«مســعود ده نمكى» با ساخت «اخراجى ها3»  
در ســال 1389 دوباره شــانس خود را در 
فروش گيشه امتحان كرد. در اين فيلم جنگ 
تمام شــده، اخراجي ها و ديگر هم رزمانش 
به شــهر برگشــتند و هر كس در پي كسب 
و كاري اســت، يك برنامه زنده تلويزيوني 
در تالش اســت تا تعدادي از رزمندگان را 
براي حضــور در يك برنامــه دعوت كند، 
شرايط نامساعد حال يكي از هم رزمان او را 
راهي بيمارســتان مي كند، اما بر اثر حوادثي 
در سطح شــهر دير به بيمارستان مي رسد و 
تا پاي شــهادت پيش مي رود و اين بهانه اي 
براي حضور همرزمان ســابق در بيمارستان 
مي شــود كه حاال هر يك  شأن و شخصيتي 

جديد دارند و... 
بازيگــران اين فيلم محمدرضا شــريفى نيا، 
امين حيايى، اكبرعبدى، حسام نواب صفوى، 
رضا رويگرى، سيدجواد هاشمى، فخرالدين 
بهنوش  شاهرخ شاهى،  نيما  صديق شــريف، 
بختيــارى، رز رضوى، مريــم كاويانى، ليال 
اوتادى، نگار فروزنــده، على دهكردى و ... 

هستند.
1390  قالده هاى طال -

«ابوالقاسم طالبى» بار ديگر يك فيلم سياسى 
مى سازد؛ فيلمى كه عنوان سياسى ترين فيلم 
تاريخ ســينماى ايران را يدك كشيد. فيلمى 
به تهيه كنندگى«محمد خزاعى» و بازى امين 
حيايى، محمدرضا شريفى نيا، حميدرضا پگاه، 
علــى رام نورايى، نيلوفر خوش خلق، محمود 

عزيزى و داريوش اسدزاده. 
در فيلم قالده هاى طال يــك گروه خارجى 
را  سابق  رئيس جمهور  هواپيماى  مى خواهند 
منفجر كنند. اما با  موفقيت نداشــتن در اين 
كار، راه ديگرى را برقرارى آشــوب انتخاب 
مى كنند. ابوالقاســم طالبى تصميم داشته در 
ابتدا نام فيلم «تــرور  رئيس جمهور» بگذارد. 
اين فيلم توانســت در اكران ســال 1391 از 

فروش ميلياردى برخوردار شود.
1390  تلفن همراه رئيس جمهور -

به  فيلمى  رئيس جمهــور»  همــراه  «تلفــن  
كارگردانى «على عطشانى» ساخته سال 1390
است و بازيگرانى مانند مهدى هاشمى، بهناز 

جعفرى، نيكى كريمى، اكبر عبدى و... در آن 
بازى كرده اند. داســتان فيلم درباره پيرمردى 
اســت كه شغلش باربرى بوده و قصد خريد 
ســيم كارت و تلفن همراه را دارد كه دست 
بر قضا ســيم كارت خاموش ساليان گذشته 
با رئيس جمهور مــورد معامله قرار  گرفته و 
دســت ايشان مى افتد. اين فيلم در سى وامين 
جشنواره فيلم فجر به نمايش درآمد و ديپلم 
افتخار بهتريــن بازيگر زن(بهناز جعفرى) را 

دريافت كرد.
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اكران شود و با وجود اينكه تبليغات محيطى 
و نصــب بيلبوردها نيز آغاز شــده بود اما از 

اكران آن جلوگيرى شد. 
1390  گيرنده -

«گيرنــده» فيلمى بــه كارگردانــى «مهرداد 
غفــارزاده» و تهيه كنندگى مركز گســترش 
سينماى مستند و تجربى ساخته سال 1390
اســت و ســعيد راد، محمدرضا شريفى نيا، 
پرديس افكارى، نيما شاهرخ شاهى، سيامك 
اطلسى، چكامه چمن ماه، محمد رضا غفارى، 
رضا احادى، افسانه ناصرى، باقر صحرارودى 
و مير طاهر مظلومى در اين فيلم بازى مى كنند.
شــهرى  از  رئيس جمهــور  اســت  قــرار 
كوچك(جاروف) كه مشــخص نيســت در 
كجــاى ايران قــرار دارد، بازديد كند. به اين 

علت اكثر مردم شهر شــروع به نوشتن نامه 
بــراى رئيس جمهور مى كنند و مشــكالت 
خــود را در نامه توضيح مى دهند. داســتان 
از جايى آغاز مى شــود كه هيــأت دولت و 
مقامــات پس از بازديد از شــهر مى روند و 
يك محموله نامه پس از رفتن رئيس جمهور 
و همراهانش به فرماندارى مى رســد و چون 
قرار اســت رئيس جمهــور در همان روز از 
طريــق فرودگاه بــه تهران بازگــردد نامه ها 
بايد هر چه ســريع تر به دست رئيس جمهور 
برســد. حاج صمد(سعيد راد) راننده محلى، 
در اتفاقى مأمور انجام اين كار مى شــود. در 
ايــن بين شــخص بانفوذى بــه علت اينكه 
منافع شخصى اش با رسيدن نامه ها به دست 
رئيس جمهور در معرض خطر قرار مى گيرد 
براى رســيدن نامه ها مانع تراشى مى كند. اين 
فيلم از سى وامين جشنواره فيلم فجر توانست 

جوايز مختلفى را كسب كند.
 ايران برگر- 1393

«ايــران برگــر» بر اســاس فيلمنامــه اى از 

نگاهى به فيلم هاى سينماى ايران كه درباره رؤساى جمهور و انتخابات ساخته شده اند

حركت در سطح

محمدهادى كريمى و مسعود جعفرى جوزانى با  بازى على نصيريان، محسن 
تنابنده، حميد گودرزى و با گويش لرى ســاخته شــده است. در روستايى 
به نام «شــيد» 2 فرد به نام هاى «امرا... خــان» و «فتح ا... خان» از 2 خانواده 
اصلى روســتا، براى به دست آوردن كرسى انتخابات شورا با هم به رقابت 
مى پردازند. رقابتى كه نه منصفانه است و نه اخالقى. فروش «ايران برگر» در 

كل كشور در بهار 1394 از رقم 5 ميليارد تومان گذشت.
1398  خروج -

ابراهيم حاتمى كيا بــا فيلم خروج بى تعارف ترين رودرويى را با موضوع 
رئيس جمهــور ايران داشــت. اين فيلم داســتان گروهى از كشــاورزان 
روســتايى را روايت مى كند كه شــركت ســهامى آب، هنگام تخليه سد 
آب شــور به اشــتباه آب را روانه زمين هاى كشــاورزى آنها مى كند و 
باعــث خرابى تمامى محصوالت آنها مى گردد. آنها پس از آنكه از طريق 
مســئوالن ســد، دهيار، بخشــدار و امام جمعه موفق به حل مشكل شان 
نمى شــوند، تصميم مى گيرند كه نزد رئيس جمهور بروند و مشكل شان را 
با ايشان در ميان بگذارند. اين گروه با تراكتور از روستاى خود به سمت 
تهران عازم مى شوند و طولى نمى كشد كه خبر سفر آنها در تمام رسانه ها 
پخش مى شــود و اين موضوع باعث ايجاد محبوبيت و مشــكالتى براى 
آنها مى گــردد. اگرچه موضوع فيلم جذاب بود اما حاتمى كيا نتوانســت 
موفقيت هــاى قبلى خودش را با خروج تكرار كند و منتقدان و مردم هم 

روى خوشى به اين فيلم نشان ندادند.
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تا انتخاباتتا انتخابات

 ejtemaei@hamedanpayam.com

يادداشت

شت
ددا

زمان اجماعيا
 1- انتخابات رياست جمهورى به زمان حساس خود رسيده است.

اين انتخابات در روزهايى قرار دارد كه هر حركت داوطلبان، طرفداران آنها و شخصيت هاى 
دو جنــاح مى تواند نتيجه انتخابات را تغيير داده و حتى انتخابــات را يك مرحله اى يا دو 

مرحله اى كند.
2- اكنون انتخابات رياســت جمهورى 7 داوطلب از دو گفتمان اصلى سياسى كشور دارد  
تركيبى كه 5 اصولگرا به دو اصالح طلب را نشان مى دهد و به ظاهر اعتداليون در اين انتخابات 

داوطلب ندارند.
روشن است رأى گيرى بين 7 داوطلب احتمال 2 مرحله اى شدن انتخابات را افزايش خواهد 

داد كه ممكن است نتيجه پيش بينى ها در مرحله دوم تغيير يابد.
3- اصولگرايان با 5 داوطلب كار سختى براى اجماع و رسيدن به داوطلب اصلى دارند.

هرچند پويش  دعوت از داوطلبان اين جناح براى انصراف و حمايت از سيد ابراهيم رئيسى كه 
در انتخابات وضعيت بهترى دارد، شكل گرفته و درحال انجام است اما به نظر حدأقل راضى 

كردن محسن رضايى و يك داوطلب ديگر به انصراف كار ساده اى براى اين جناح نباشد.
4- اصالح طلبان با 14 داوطلب رسمى به عنوان داوطلبان نهاد اجماع ساز اصالح طلبان وارد 
رقابت ها شدند اما تمامى داوطلبان آنها رد صالحيت شدند تا اكنون با تقاضاى دو داوطلب 

اصالح طلب كه از طريق اين نهاد وارد رقابت ها نشده اند، براى اجماع مواجه باشند.
كارى كه با اعالم قبلى اين نهاد مبنى بر نداشتن داوطلب و حمايت نكردن از داوطلبى مغاير 

است.
5- اعتدالى ها نيز اعالم كرده اند در انتخابات داوطلب ندارند و همچون اصالح طلبان تنها  مردم 

را به مشاركت در انتخابات فرا مى خوانند.
اين رفتار اعتدالى ها در شرايطى كه مى توانند از بين داوطلبان موجود داوطلبى را حمايت كنند 

قابل تأمل است.
6- اصولگرايان مى دانند اگر داوطلبان اين جناح در انتخابات اجماع نكنند، احتمال 2 مرحله اى 

شدن انتخابات و حتى شكست اين جناح در انتخابات نيز مى رود.
از سوى ديگر اصالح طلبان نيز با وجود داوطلبى كه توانسته در انتخابات رياست جمهورى 
گفتمان آنها  را نمايندگى كند، نمى توانند تنها براى شــوراى شهر تهران داوطلب معرفى و 
حمايت كنند و دچار رفتار متناقض شوند و سخن قبلى خود مبنى بر نداشتن داوطلب در 

انتخابات رياست جمهورى را اصالح نكنند.
7- مجموع اين ارزيابى هاى در حال انجام هر دو جناح حكايت از فرارسيدن زمان اجماع بر 

داوطلبى و داغ تر شدن تنور رقابت ها و حتى افزايش مشاركت در انتخابات، دارد.
حكايتى كه اگر رقم بخورد انتخابات را يك مرحله اى كرده و رئيس جمهور منتخب را از آراى 

قابل اتكا بهره مند خواهد ساخت و جمهوريت نظام را تقويت خواهد كرد.

شوراها شورآفرين انتخابات
فيض ا... مظفرپور »

 مجلس شوراى اسالمى در مصوبه اى تجميع انتخابات در كشور 
را پس از حدود 3 دهه از استقرار نظام اسالمى به تصويب رساند كه 
اين قانون در چند انتخابات اخير به اجرا درآمده اســت و بر اساس 
قانون تجميع انتخابات، انتخابات مجلس شــوراى اسالمى و مجلس 
خبرگان رهبرى و انتخابات رياســت جمهورى و شــوراهاى شهر و 

روستا به طور همزمان برگزار مى شود.
يكى از داليل تجميع انتخابات موضوع صرفه جويى در هزينه هاست 
كــه با توجه بــه اينكه پيــش از قانون تجميع تقريبًا هر ســال يك 
انتخابات برگزار مى شــد و حــال آنكه پس از تجميع هر 2 ســال 
يك بار يك انتخابات برگزار مى شــود. برخــى مواقع نيز انتخابات 
ميان دوره اى مجلس و خبرگان رهبرى همزمان با انتخابات سراسرى 
ديگر برگزار مى شود. همانند امسال كه در برخى حوزه هاى انتخابيه 
عالوه بر انتخابات شــوراها و رياست جمهورى ميان دوره اى مجلس 
و يا خبرگان رهبرى نيز برگزار مى شــود. و در استان همدان نيز در 
شهرســتان هاى بهار و كبودراهنگ انتخابات ميان دوره اى مجلس نيز 
برگزار مى شــود و در برخى از شــهرها مانند تهران نيز 4 انتخابات 

همزمان برگزار مى شود.
اگــر چه نمى توان نيت خوانى و قضاوت كرد كه آيا قانون گذاران در 
موقــع تصويب قانون تجميع انتخابات بــه موضوعى به نام افزايش 
مشــاركت نيز توجهى داشــته اند يا نه. ولى آنچه در سال هاى اخير 
و در انتخابات تجميع شــده شــاهد بوديم و تجربه كرديم  يكى از 
نقاط مثبت تجميع انتخابات موضوع مشــاركت و تأثير مثبت تجميع 
در افزايش مشاركت اســت. گرچه موضوع تجميع فقط يك مؤلفه 
مثبت در افزايش مشــاركت اســت. هر يك از انتخابات ها ويژگى 
خاص خود را داشــته و در افزايش يا كاهش مشاركت اثرگذارند. به 
عنوان نمونه انتخابات مجلس خبرگان رهبرى كه هر 8 سال يك  بار 
و به صورت استانى برگزار مى شود در دوره هاى گذشته با مشاركت 

كمترى برگزار شده است.
گر چه شــايد مجلس خبرگان به علت وظيفه مهم انتخاب و نظارت 
بر رهبرى از باالترين جايگاه برخوردار اســت ولى از آنجايى كه هر 
ســال فقط چند جلسه برگزار مى كند و جلسات آن نيز علنى نيست 
مردم رغبت كمترى به آن نشــان مى دهند. ولــى انتخابات مجلس 
شــوراى اسالمى كه تا حدودى به صورت منطقه اى و محلى برگزار 
مى شود و حوزه هاى انتخابيه در هر شهرستان تعيين شده براى مردم 
از اهميت و حساسيت بيشترى برخوردار است و لذا ميزان مشاركت 
در انتخاب نمايندگان مجلس نســبت به خبرگان نيز باالتر است. با 
توجه به قانون تجميع شركت كنندگان در انتخابات موظف به شركت 
در هر دو انتخابات بوده و برگه هاى رأى هر دو انتخابات را همزمان 

به صندوق مى اندازند.
انتخابــات رياســت جمهورى نيز كه مهمترين انتخابات در كشــور 
محسوب مى شود به لحاظ تأثيرگذارى در تمامى شئون زندگى مادى 
و معنوى مردم كشور از ويژگى  خاصى برخوردار است. و از آنجايى 
كه عملكرد قوى و خدمات شايســته دولتمردان دولت هاى مختلف 
و يــا برعكس عملكرد ضعيف دولت هــا در ارائه خدمات به مردم 
كشــور با عكس العمل هاى مثبت و منفى مردم مواجه مى شــود در 
ميزان مشــاركت مردم در دوره بعد نيــز تأثيرات مثبت و منفى خود 
را مى گذارد. انتخابات اين دوره رياست جمهورى به دليل مشكالتى 
كه در ســال هاى اخير متوجه مردم بوده اســت كــه البته داليل اين 
مشــكالت به ويژه مشكالت اقتصادى فراوان است كه در اين مقال 
فرصت پرداختن بدان ها نيســت و وقوع و شيوع بيمارى كرونا در 2

ســال اخير كه  يكى از آنهاست  مردم را نسبت به انتخابات دلسرد 
كرده اســت و بر اســاس آخرين نظرســنجى ها ميزان مشاركت در 
انتخابات آتى حدود 50 درصد پيش بينى مى شود. و انتخابات مجلس 
يازدهم در اســفند ماه 98 نيز حدود 42 درصد بوده اســت كه اين 
ميزان مشاركت نشان دهنده نارضايتى مردم از عملكرد موجود است.
اين در حالى اســت كه امام خمينى(ره) رهبر كبير انقالب اسالمى و 
رهبر معظم انقالب همواره به حضور پرشــور و مشاركت حدأكثرى 
مــردم در انتخابات هاى مختلف تأكيد كرده اند كه در ســخنرانى 14

خرداد ماه 1400 نيز به طور ويژه به موضوع لزوم مشاركت و اهميت 
مشاركت حدأكثرى تأكيد فرمودند.

همزمانــى انتخابــات شــوراها با رياســت جمهورى نقطــه مثبت 
اين انتخابات اســت، زيرا كه مردم به طور مســتقيم در شــوراها و 
شــهردارى ها و زندگى روزانه خود اقدامات شــورا و شهردارى را 
مشــاهده مى كنند و از طرفى انتخابات شوراها به ويژه در شهرهاى 
كوچك و روســتاها به صورت قومى و قبيله اى برگزار مى شــود نه 
همانند كالن شــهرهايى مثل تهران كه شهروندان به صورت ليستى و 
معموالً با گرايشــات سياسى در آن شركت مى كنند و به همين دليل 
مردم اقبال بيشترى به شــركت در انتخابات شوراها نشان مى دهند. 
حال بايد گفت كه آيا انتخابات شــوراها خواهد توانســت شورى 
در انتخابات رياســت جمهورى سيزدهم ايجاد كند و يا اينكه سردى 
انتخابات رياســت جمهورى به انتخابات شوراها نيز سرايت خواهد 
كرد. اميدواريم مردم با توجه به توصيه مقام معظم رهبرى و بزرگان 
كشــور بار ديگر با شركت گســترده از حق انتخاب خود براى بيان 
نظر خود درباره عملكرد مسئوالن استفاده نمايند نه با محروم كردن 
خود از حق انتخاب و با انتخاب درســت، افراد كارآمد و دلسوز را 

انتخاب نمايند.
 اســتقبال جوانــان تحصيلكــرده در عرصه 
انتخابات شوراى شــهر و روستاهاى اين بخش 
گويــاى اين اســت كه مردم بيش از گذشــته به 

انتخاب سرنوشت كشور خود ايمان دارند.
بخشــدار گل تپه در گفت وگو با ايسنا، از استقبال 
پر شــور جوانــان در عرصه انتخابات شــوراى 
شــهر و روســتاها خبر داد و گفت: در ســطح 
روستاهاى بخش گل تپه 267 نفر متقاضى ثبت نام 
در انتخابات شــوراى روســتاها بودند كه پس از 
ثبت نــام كامل 2 نفر از اين افــراد انصراف خود 

را اعــالم كردند و صالحيــت ده  نفر از ثبت نام  
كنندگان احراز نشد.

ســيد ايوب موسوى بيان كرد: هم اكنون 255 نفر 
براى انتخابات ششمين دوره انتخابات شوراها در 
ســطح روســتاها با هم در حال رقابت هستند و 
حضور جوانان نشانگر اين موضوع است كه سواد 
سياسى در مناطق روســتايى افزايش يافته و اين 
باعث مى شود در روز 28 خردادماه شاهد حضور 

گرم مردم پاى صندوقهاى رأى باشيم.
وى گفت: در آســتانه 3 رويداد مهم در كشــور 

انتخابات  هســتيم،  كبودراهنــگ  شهرســتان  و 
دوره اى  ميان  رياست جمهورى،  دوره  سيزدهمين 
مجلس و ششمين دوره شوراهاى اسالمى شهر و 
روســتا و بر اين باوريم كه آينده كشور در گروى 
حضور حدأكثــرى و انتخــاب اصلح ترين افراد 
اســت و مردم مى توانند با مراجعه به گذشــته و 

عملكرد افراد، انتخابى درست انجام دهند.
موســوى از آمادگــى صددرصــدى برگــزارى 
انتخابات در اين بخش خبر داد و افزود: در سطح 
بخش گل تپه 29 شعبه انتخاباتى داريم و در همه 

روستاها شعبه هاى ثابت رأى  فعال خواهد بود و 
تنها به چند روستا شعبه سيار انتقال داده مى شود.

وى مجريــان انتخابات در بخش گل تپه را 800 
نفر برشــمرد كــه كار اجــراى انتخابات را بر 
عهــده دارند و در اين بين صد نفر موارد امنيتى 
انتخابــات را انجــام   مى دهند و 150 نفر ناظر 
انتخابــات در همه شــعبه هاى انتخاباتى بخش 

بود.  خواهند  گل تپه 
 موســوى حضور پرشــور مردم بــراى برپايى 
ســتادهاى مردمى در سطح بخش گل تپه را نشانه 

افزايش ســواد سياسى در بخش دانست و گفت: 
در شــهر گل تپه نيز 15 نفر كانديدا براى كســب 
كرســى شوراى شهر در حال رقابت هستند كه 4 

نفر از آنها را بانوان تشكيل مى دهند. 
وى در پايــان بيان كرد: از مراحــل اوليه آغاز 
انتخابات فعاليت هايــى براى حضور حدأكثرى 
مــردم و برگــزارى انتخابات ســالم در بخش 
گل تپه انجام شــده و هم اكنــون مقدمات كار 
بــراى برگزارى انتخابات در همه روســتاها به 

اتمام رسيده است.

 چگونگى فعاليت ستاد آقاى مهرعليزاده  
در استان  را توضيح بفرماييد؟

فعاليت ستادهاى استانى مهرعليزاده بر اساس يك 
برنامه ريزى از ســوى شوراى سياست گذارى ستاد 
در اســتان ها انجام شــد و اولويت در راه اندازى 
بر اســاس اولويت رأى آورى وى  در اســتان هاى 
مختلف بوده است. براى مثال استان هايى كه ايشان 
در آن از رأى بومى برخوردار اســت مانند  خطه 
آذربايجان يا اســتان هايى كه ايشــان در آن سابقه 
فعاليت مديريتى داشــتند چون استان هاى خراسان 
و اصفهان كه ايشــان در آنها اســتاندار بوده اند و 
اســتان تهران در اولويت بوده اند و ساير استان ها 
هم به تناوب در آنها ستاد حاميان آقاى مهرعليزاده 
فعال شده اســت، استان هم در پهنه سوم كشورى 
قرار داشت كه ســتاد ايشان در آن راه اندازى شده 
است. بر اساس اين برنامه ريزى تأخير آنچنانى در 
راه اندازى ستاد ايشــان در استان همدان رخ نداده 
اســت و حتى اگر تأخيرى هم در راه اندازى ستاد 
احســاس مى كنيد اين تأخير بــا برنامه ريزى و به 

نسبت حصول شيب افزايشى تبليغات بوده است.
 انگيزه اصلى مهرعليزاده براى حضور در 

رقابت ها چيست؟
انگيــزه اصلى مهرعليزاده همانگونه كه در شــعار 
محورى ايشان مطرح شــده است بازتوليد دولت 

سوم اصالحات است.
 اگــر به دولت هاى حاكم  در ايران پس از انقالب 
نــگاه كنيم دولت ها را مى توان به دولت هاى قبل و 
بعــد از دفاع مقدس تقســيم كنيم. دولت هاى قبل 
از پايان دفاع مقدس دولت هايى بودند كه اولويت 
آنها اداره  كشور در زمان جنگ بوده است و وجود 
جنگ و مشــكالت حاصل از آن چنان تأثيرى در 
امور دولت دارى گذاشته است كه نمى توان به آنها 
امتياز همه جانبه اى داد. اما دولت هاى پس از جنگ 
در بسترى آرام شكل گرفتند كه قابليت امتيازدهى 
دارند. در ميان تمــام دولت هايى كه پس از جنگ 
بر ســر كار آمدند دولت اصالحات تقريبًا در همه 
پارامترها دولتى موفق بود. دولت اصالحات دولتى 
بــود كه هم در عرصه داخلــى داراى محبوبيت و 
مطلوبيت بود هــم در بعد خارجى داراى پذيرش 
بين المللى بود. در عرصه اقتصــاد تنها دولتى بود 
كه هم ثبات اقتصادى داشــت و هم براى نخستين 
بار تــورم را تك رقمى كــرد  در عرصه فرهنگى 
هم تنها دولتى بود كه مورد حمايت و تأييد قاطبه 
فرهنگيان كشور بود. انگيزه مهرعليزاده بازگرداندن 
كشــور به شرايطى شــبيه دولت اصالحات است. 

شــرايطى كه در آن ســطح تنش بين المللى كاسته 
شود و كشور پس از ســال ها نابسامانى اقتصادى 
به ثبات اقتصادى برسد به گونه اى كه مردم بتوانند 
براى زندگى خود برنامه ريزى اقتصادى بلندمدت 
داشته باشند. شما اگر به تحوالت دولت هاى آقاى 
روحانى و احمدى نژاد نگاه كنيد درك مى كنيد كه 
فضاى اقتصادى همواره با تنش هاى پيش بينى نشده 
مواجه بود به نوعى كه مدام داشــته هاى اقتصادى 
مــردم دچــار نوســانات و اى بســا كاهش هاى 
مدام مى شــد. از طرف ديگر اوضــاع فرهنگى در 
دولت هــاى مختلف اكثراً به حال خود رها شــده 
و به صــورت صرفًا گذران امور اداره مى شــدند. 
مهرعليزاده به دنبال ايجاد بسترى است كه خاطره 
خــوش دولت اصالحات يك بار ديگر براى مردم 

به تجربه تبديل شود.
  آقاى مهرعليزاده گفته اند دولت ســوم 
اصالحات را تشــكيل خواهنــد داد چقدر 
اميدواريد  آقاى خاتمى از ايشــان حمايت 

كند.
اينكه مهرعليزاده به دنبال تشــكيل دولت ســوم 
اصالحات هســتند لزومــًا به معنى لــزوم اعالم 
حمايت آقاى خاتمى از ايشــان نيست به هر حال 
آقاى خاتمى چهره اى ملى و تأاثيرگذار اســت كه 
حتى سال ها دورى ايشان از عرصه مستقيم سياست 
از اثربخشى ايشــان در بين حاميان ايشان نكاسته 
اســت. اما با توجه به تجارت دوره هاى گذشــته 
به نظر مى رســد كه اين بــار خاتمى قصد حمايت 
مصداقــى از فرد خاصى را در ايــن دوره ندارند. 
گرچه ما اميدواريم كه ايشــان به صورت مصداقى 
وارد موضوع انتخابات بشوند و كشور از پتانسيل 
ايشــان اســتفاده كند،  اما با توجه به اينكه جناب 
مهرعليزاده از اصالح طلبان شناســنامه دار هستند و 
در دولت اول آقاى خاتمى استاندار خراسان بزرگ 
بودنــد و در دولت دوم هــم معاون رئيس جمهور 
بودند، همين ســابقه همكارى 8 ســاله به نظر من 
بستر را براى حمايت شفاف آقاى خاتمى از ايشان 
آماده مى كند. مــا اميدوار به حمايت هســتيم اما 
مسلمًا به نظر شــخصى جناب خاتمى هم احترام 

خواهيم گذاشت.
 رايزنى هاى آقــاى مهرعليزاده با  جبهه 
اصالحات به كجا رســيد؟ اگر اصالح طلبان 
بگيرند  همتى  آقــاى  از  حمايت  به  تصميم 

آقاى مهرعليزاده به نفع او كنار مى كشد؟
ســتاد آقاى مهرعليزاده از 2 طريــق جناب آقاى 
حق شناس كه رئيس شــوراى سياستگذارى ستاد 

هســتند و جناب آقاى تاجرنيا كه سخنگوى ستاد 
هســتند در حال رايزنى با احزاب و تشــكل هاى 
تأثيرگذار اصالح طلب و جلب حمايت آنها هستند 
كه در اين بيــن تأثيراتى ماننــد حمايت تلويحى 
آقايان ابطحــى و تاجزاده را در بيــان حمايت از 
مواضع ايشــان به دســت آورده اند اما پارامترهاى 
مختلفى بر اين رايزنى ها حاكم است كه بايد منتظر 
نتايجش بود. اما اينكه آيا اصالحات از آقاى همتى 
حمايــت كنند يا نه اوالً بايد توجــه كرد كه دليل 
روشــنى در حال حاضر كه گوياى حمايت ضمنى 
و احتمالى اصالح طلبان از آقاى همتى باشد وجود 
ندارد مضافًا هم از باب ســوابق مديريتى و هم از 
باب نگاه سياســى با احترام به آقاى همتى مى توان 
گفت جناب مهرعليــزاده گزينه مطلوب ترى براى 

اصالح طلبان است.
اما اينكه اگــر اصالح طلبان از آقاى همتى حمايت 
كنند تكليف آقاى مهرعليــزاده چه خواهد بود را 
بايد در ظرف زمانى خودش بررســى كرد و اينكه 
آيا حمايــت احزاب و تشــكل هاى اصالح طلب 
بتواند شــور انتخاباتــى يا ايجــاب انتخاباتى در 

كند يا نه مســلمًا  مخاطبان ايجاد 
بر موضع آقــاى مهرعليزاده مؤثر 
خواهــد بود. امــا در حال حاضر 
مهم اين است كه هم  مهرعليزاده 
و هــم همتــى در مقابــل رقبايى 
قــرار گرفته اند كــه گويا درصدد 
رأى آورى يك كانديداى مشخص 
هستند و در اين قسمت اين 2 نفر 

هدف كوتاه مدت يكسانى دارند.

 هنوز بخــش عمده اى از 
جامعه تصميــم به رأى دادن 
آنها  ترغيب  براى  نگرفته اند، 
جهت شــركت  در انتخابات 

چه راهكارى داريد؟
اينكــه جامعــه هنــوز رغبتى به 
نــدارد  انتخابــات  در  حضــور 

از مســائل واقعى و متأســفانه تلــخ اين دوره 
باالترين  رياســت جمهورى  انتخابــات  اســت. 
سطح دموكراســى در ايران اســت و همانگونه 
كه رهبــرى نظام تقريبــًا پس از هــر انتخاباتى 
گفته اند رأى هايى كه به صندوق ريخته مى شــود 
در درجه اول تأييد نظام اســت. از اين رو سطح 
پايين مشــاركت موضوع مهمى است كه بايد به 
آن توجه شــود و اميدوارم پس از اين انتخابات 

نهادهاى مسئول با توجه به نتايجى كه از حضور 
مردم مى گيرند به بررســى اين نكته بپردازند كه 
چه عواملى باعث دلســردى مردم از حضور در 
صحنه انتخابات شــده است. يكى از عواملى كه 
باعث اقبال نداشــتن مردم به انتخابات اين دوره 
شده اســت همانگونه كه جناب مهرعليزاده هم 
گفتنــد بى اعتمادى مردم اســت. گويا مردم در 
اين فكر هســتند كه رئيس جمهور توانايى تحقق 
برنامه هاى خود را به طور كامل ندارد گويا مردم 
به اين نقطه رسيده اند كه به قدرت رئيس جمهور 
ديگر اعتمادى نيســت و رسيدن به اين نقطه هم 
حاصــل رفتارهاى مختلفى اســت كــه در اين 

سال ها تجربه شده است. 
با  مهرعليزاده  آقــاى  تفاوت  مهمترين   

ديگر رقبا را چه مى دانيد؟
مهمترين تفاوت مهرعليزاده با ساير نامزدها دارا 
بودن ســابقه اجرايى در قوه مجريه اســت. هيچ 
كدام از رقباى وى در اين عرصه داراى ســابقه 
اجرايى نيســتند. هيچ كدام از بزرگواران حاضر 
تاكنون ســابقه اداره يك اســتان را نداشته اند. 
همانطور كه مى دانيد اســتاندار رئيس دولت در 
سطح استانى اســت و متناظراً تمام وزارتخانه ها 
را در سطح استان خود اداره مى كند. مهرعليزاده 
2 بار استاندار اســتان هاى مهمى در كشور بوده 
اســت. استان خراســان قبل از تقسيم كه استانى 
مرزى و پهناور و مهمى بود و استان اصفهان كه 
از صنعتى ترين استان هاى كشور است مضاف بر 
اين معاونت رئيس جمهور را 
هم به اين موارد اضافه كنيد. 
اين ســوابق اجرايى و ديگر 
وجه  هيچ  به  ايشــان  سوابق 
كه  نامزدها  ديگر  ســابقه  به 
قوه  در  نمايندگى  به  منحصر 
مقننه اســت يا دبير شوراى 
دارند  كارنامه  در  را  امنيــت 
پســت هاى  در  مدت ها  يــا 
قابل  اســت  بوده  معاونتــى 
هيچ  تقريبًا  نيســت.  مقايسه 
كــدام از نامزدهــا بــا تمام 
در  حضور  ســابقه  احتــرام 
هيأت دولــت را ندارند و با 
توجه بــه وضعيت حاكم بر 
كشــور اكنون زمــان آزمون 
وخطــا و آمــوزش نحــوه 
مديريت دســتگاه اجرايى كشــور نيســت. اين 
موضوع و البته پافشــارى ايشان بر اينكه داراى 
سابقه و نگاه سياســى شناسنامه دار اصالح طلبانه 
هســتند ايشان را از ســاير  نامزدها متمايز كرده 

است.
تلويزيونى   مناظره هاى  از  شما  ارزيابى    
چيست و اين مناظره ها چقدر در جذب رأى 

براى آقاى مهرعليزاده مؤثر بود؟

متأســفانه مناظــرات برگزار شــده در ســيماى 
ملــى برخالف دوره هاى قبل هيچگونه شــور و 
نشــاطى در جامعه ايجاد نكــرد و حتى زمينه را 
هم براى بيان برنامه هــا و نقد برنامه نامزدها در 
اختيــار آنها قــرار ندارد كه ايــن موضوع مورد 
انتقاد اكثريت نامزدها هم قرار گرفت. بر اســاس 
به  مناظرات  مخاطبــان  ميزان  هم  نظرســنجى ها 
زحمــت بــه 40 درصد مى رســد و نحوه طرح 
ســؤال ها و زمان پاســخگويى هم به نحوى بود 
كه نه ســؤال تبيين مى شد و نه پاسخ روشن. از 
ســوى ديگر واقعيت ميدانى حاكى از آن اســت 
كه رســانه ملــى مرجعيت تامه خود را نســبت 
به سال هاى قبل از دســت داده و مردم در كنار 
رسانه ملى اخبار خود را در شبكه هاى اجتماعى 
به دســت مى آورند. اما در خصوص سؤال شما 
عــرض مى كنم كه به دليل همين مشــكالت در 
برنامه ريــزى مناظــرات آن انتظــارى كه ما در 
جــذب رأى براى همه نامزدها داشــتيم حاصل 
نشــد كه جنــاب مهرعليزاده هــم جزئى از اين 
داســتان اســت، اما باز هم در اين فضا مى بينيم 
بســيارى از كدهايى كه وى در مناظرات استفاده 
كرد مورد توجه و اقبــال عمومى قرار گرفت و 
اين مناظرات و موضع صريح جناب مهرعليزاده 
كــه از ابتدا رقيب خود را صرفًا جناب رئيســى 
معرفــى كرد اين پيام را به جامعه مخابره كرد كه 
به دور از محافظه كارى و صريح و شــفاف وارد 
عرصه شده اســت كه همين امر هم در افزايش  

سبد رأى وى مؤثر بوده است.
 مشــاركت مردم و نتيجــه انتخابات را 

چگونه پيش بينى مى كنيد؟
در خصوص ميزان مشــاركت مــردم در انتخابات 
اميــدوارم كه ميزان مشــاركت در حد قابل قبولى 
باشــد. اما اگر اكنون به سطح جامعه نگاه كنيد در 
چند روز مانده به انتخابات هنوز فضاى انتخابات 
گرم نيســت و متأســفانه جامعه احساس مى كند 
عرصه صرفًا براى پيروزى يك جريان چيده شــده 
اســت كه اميدوارم با يادآورى خاطر انتخابات 76
مردم به اين باور برســند كه آنچه تمام صحنه ها و 
تحليل ها را عوض مى كند رأى آنهاست. اما با اين 
فضا و اين اوضاع متأسفانه بنده پيش بينى مشاركت 
حــدود 40 درصد در انتخابــات را دارم و از اين 
بابت هم به نوبه خود بسيار ناراحت و نگرانم چون 
انتخابات رياست جمهورى و سطح مشاركت در آن 
گوياى مقبوليت سيســتم و اعتماد مردم به سيستم 

مردم است. 
در خصــوص نتيجه هم صرفًا مى توان اميدوار بود 
شاخصه ارزنده دموكراسى قابل پيش بينى بودن اين 
روش حكمرانى است، زيرا اگر نتيجه قابل حدس 
و پيش بينى باشــد جمهوريت و روش دموكراسى 
معناى خود را از دســت مى دهد چــرا كه اصوالً 
دموكراسى روشى مشخص براى رسيدن به نتايجى 

نامشخص است.

افشين ابراهيمى رئيس ستاد انتخاباتى مهر عليزاده در استان 

مهرعليزاده براى بازتوليد 
«دولت سوم» اصالحات مى آيد

اكرم چهاردولى »
 اين روزها 6 كانديداى رياست جمهورى به غير 
از آقاى رئيسى با اندكى تأخير وارد عرصه تبليغات 

شده اند.
گويا نشــاط اجتماعــى براى حضــور در عرصه 
مشــاركت باعث شده ســتادهاى اين نامزدها نيز 

نسبت به مطالبات مردمى وارد گود شوند.
ســتاد آقاى محســن مهرعليزاده نيز ســرانجام در 
اســتان همدان راه اندازى شد و افشين ابراهيمى از 
چهره هاى شاخص اصالح طلب همدان رياست آن 

را برعهده دارد.
ابراهيمى كــه همواره در ســتادهاى اصالح طلبان 
حضورى فعال داشــته اين بار نيز معتقد است كه 
مى توان با ارائه  يك برنامه  مدون بر اساس مطالبات 
مردم، چهره اى را به مردم معرفى كرد كه دست كم 

مسير اصالح طلبى را ادامه دهد.
به همين دليل وى شــعار مهرعليــزاده را بازتوليد 
دولت سوم اصالحات مى داند چرا كه معتقد است 
اين دولت در تاريخ دولت هاى ايران اسالمى داراى 

مشخصه هاى مهمى بود. از جمله سياست خارجى 
بر اســاس تعامل بين المللى، رشــد اقتصادى قابل 
توجه و بســيار فزاينده تر از ســاير دولت ها، تورم 
تك رقمى و ثبــات اقتصادى و نيز سياســت هاى 
فرهنگى مورد اعتماد قاطبه  هنرمندان ســبب شده 
است تا جناب آقاى مهرعليزاده اين سياستگذارى را 
مــد نظر قرار دهند و آن را الگوى كار خود در اين 

دوره قرار دهند.
افشين ابراهيمى در گفت وگو با خبرنگار ما همچنين 
به ديرهنگام بودن راه اندازى ستاد مهرعليزاده اشاره 
كرد و يادآور شد كه استان ها بر اساس مسائلى درج  
بندى شــده و اســتان همدان در رديف سوم و بر 
اساس يك شيب تبليغاتى وارد عرصه تبليغات شد 
كه اميد است مورد حمايت مردم شريف همدان و 

اصالح طلبان قرار گيرد.
وى همچنين در پاســخ به سؤالى در مورد احتمال 
حمايت اصالح طلبان از مهرعليزاده، ابراز اميدوارى 
كرد كه با رايزنى هاى صورت گرفته اين اتفاق رخ 

دهد و عموم اصالح طلبان به نشــاط و مشــاركت 
عمومى كمك كنند.

گرچه تاكنون فقط كارگزاران ســازندگى از همتى 
حمايت كرده و برخى اصالح طلبان نيز به صورت 
تلويحى از مهرعليــزاده حمايت كرده اند اما معلوم 
نيســت در روزهاى پايانى تبليغات آيا اجماعى بر 

سر اين كانديدا صورت مى گيرد يا خير؟
رئيس ســتاد انتخاباتى مهرعليزاده در همدان ابراز 
اميدوارى كرد كه رويــداد تلخ توجه نكردن مردم 
به حضور در پاى صندوق هاى رأى با تدبير بزرگان 
مرتفع شــود و اين تجلى عالى دموكراسى در ايران 
يــك بار ديگر بتواند تصميم ملــت را براى تعيين 

سرنوشت قوه مجريه عملى كند.
وى مهمترين ويژگى مهرعليزاده را كار مســتمر در 
قوه مجريه و داشتن سوابق طوالنى مديريتى در اين 
زمينه برشــمرد و گفت كه هيچ يك از 6 كانديداى 

ديگر چنين كارنامه اى ندارد.
با هم متن كامل اين گفت وگو را بخوانيم:

اين مناظــرات و موضع 
صريح جناب مهرعليزاده 
خود  رقيب  ابتــدا  از  كه 
را صرفاً جناب رئيســى 
را  پيام  اين  كرد  معرفى 
به جامعه مخابره كرد كه 
محافظه كارى  از  دور  به 
و صريح و شــفاف وارد 

عرصه شده است

همدان پیام در کنار شامست!

حضور 255 كانديداى جوان در روستاهاى «گل تپه»
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سجادزاده: 

به افراد چندبعدى نياز داريم
 به نظر مى رسد مدل مديريت شهرى كه در شهرها به خصوص 
شــوراى شهر حاكم است شايد نتواند در درازمدت به حكمروايى 
مطلوب شهرى كه دكتر ايزدى مطرح كرد و همه به دنبالش هستيم 
پاسخ بدهد. وظايفى كه شوراى شهر دارد فقط به مديريت شهرى 
ختم نمى شــود و مســائل مختلفى را دربر مى گيرد. سال هاى سال 
است وقتى در جلسات شوراى شــهر به عنوان كارشناس حضور 
داريم رنج مى بريم چون مديريت يكپارچه شهرى وجود ندارد. هر 
كدام از ســازمان ها و ارگان ها ساز خودشــان را مى زنند. به عنوان 
مثال در بخش بافت تاريخى مشخص نيست ميراث فرهنگى چقدر 
وظيفه دارد و شــهردارى بايد چه اقداماتــى انجام بدهد، همزمان 
مشاورانى روى اين موضوع كار مى كنند كه هر كدام از دستگاه هاى 
مختلف آمده اند و هيچكــدام از كار ديگرى خبر ندارند. از طرفى 
افرادى كه براى شوراى شهر انتخاب مى شوند چالش ديگرى است 
چون بر مبناى رأى هاى فردى باال مى آيند پس هماهنگ شدن اين 
افراد به سختى صورت مى گيرد يا اصًال با هم هماهنگ نمى شوند. 
به قول دكتر سروش از دوره اول هر چه دورتر مى شويم با چالش 

بيشترى براى انتخاب مواجه مى شويم.
 به جــرأت مى توان گفت نمونه موفقــى از مديريت يكپارچه در 
شــوراهاى كشور نداشــته ايم. پس به نظر بنده ابتدا بايد بازنگرى 

كالنى در مديريت صورت بگيرد. 
در گذشــته مديريت هاى بومى موفقى داشــته ايم كــه بايد توجه 
بيشــترى به آن داشت در غير اين صورت انتظار زيادى نمى توانيم 

از مديريت شهرى داشته باشيم. 
يكى ديگر از آســيب هاى جدى كه از گذشته وجود داشته اغناى 

افكار عمومى است.
واقعيت اين اســت كه شــوراى شــهر به جــاى حكمرانى، بايد 
حكمروايى شهرى بكند. اين موضوع فقط به شوراى شهر مربوط 
نمى شــود. به عنوان مثال در طرح جامع ديديم كه در بحث الحاق 
روستاها و بســيارى موارد ديگر كه شوراى شــهر هم اختياراتى 
داشــت اما هماهنگى هاى الزم صورت نگرفت تا جايى كه طرح 

جامع بدون تأييد شــورا و با يكسرى چالش ها تصويب شد. 
اين نشان مى دهد كه مديريت شهرى تنها به شوراى شهر 

ختم نمى شود. چون نخست اينكه اعضا هماهنگى 
الزم را بــا هــم ندارنــد. دوم اينكــه مدل 

انتخاباتى نادرست است. سوم؛ به نظر 
مى رســد اختيارات موجود براى 

مديران شهرى كفايت نمى كند.
به نظرم شوراى شــهر بيش از آنكه 

بايد  باشــد  ســخت افزارى  مديريــت 
نرم افــزارى باشــد، چون بحــث اصلى در 

مديريت شهر، مشاركت مردمى است و شوراى 
شــهر واســط ميان مردم و عوامل اجرايى است تا 

اقناى افكار عمومى در همه بخش هاى شــهرى صورت 
بگيــرد. اما آيا تمــام اتفاقات از جمله بلندمرتبه ســازى ها، 

پياده راه ســازى ها، پل ها، بلوارها و... كه در شــهر صورت گرفته، 
افكار عمومى را قانع كرده است؟ آيا شوراى شهر زمينه مشاركت 
مردم در پروژه ها ر ايجاد كرده اســت؟ نمونه بارز آن طرح جامع 
بود كه نه تنها مردم، بلكه متخصصان، كارشناسان و حتى شورا هم 

نقشى در آن نداشتند.
بنده فكر مى كنم با مدل مطلوب شورا فرسنگ ها فاصله داريم.

شوراى شهر در نخستين اقدام بايد افكار عمومى را با خود همراه 
كند. در اين مســير هم راه هاى زيــادى وجود دارد، به عنوان مثال 
مركز مطالعات شوراى شهر كه مى تواند نقش مهمى در اقناى افكار 

عمومى و مشاركت مردمى داشــته باشد بسيار كمرنگ 
است. و مركز مطالعات كه مى تواند بازوى شوراى شهر 
باشد در حد دكورى است و جلساتى كه برگزار مى كند 
در حد صحبت و كاغذ باقى مانده بدون اينكه شهردارى 

از آنها مطلع شود.
ســه رويكرد مهم كه مى تواند به كيفيت طراحى شهرى 

و شهرســازى شــهرى كمك كند tdo, tnd, tdr است. يعنى 
رويكــرد محله محــورى يكى از مســائلى اســت كه براى 
اهليت بخشــى به اعضا مهم است و در صورت اجراى 
آن مدل مديريتى بســيار هموارتر مى شود. چون از 
محله آغاز مى شــود و به شوراى شهر مى رسد 
و اگر با مردم صحبت شود متوجه مى شويم 
كه مردم از ترافيك و خودروى زياد در 
شــهر آرامش ندارند. بحث سوم هم 
tdr اســت كه همان اقناى افكار عمومى 

است كه در شهر به آن توجه نمى شود.
در مديريت شهرى سلســله مراتب وجود ندارد پس 
به نظر مى رسد كه مديريت سلســله مراتبى بايد احيا شود. 
يعنى از محله به ناحيه، از ناحيه به منطقه و ســپس شهر يا كشور 

منتقل شود.
يكى از چالش هاى استان كه نشأت گرفته از مدل مديريت در كشور 
اســت اين است كه همه چيز را بخشــنامه اى كرده ايم و براى درد 
همه شهرها يك نســخه مى پيچيم. اينكه همه آيين نامه ها و قوانين 
از باال به پايين اســت و كارى با منطقه جغرافيايى، اقليم و فرهنگ 
ندارد، درد امروز مديريت است. بنابراين مفاهيمى كه در حكمروايى 
شــهرى مطرح است و مركز مطالعات شوراى شهر بايد درباره مدل 
حكمروايى در شــهرها مطالعه كنند يك مسأله اساسى است چون 

واقعيت اين است كه شهر ايرانى يك مدل اجتماعى است.
متأســفانه رويكرد ما شــهرى نيســت و بايد يك بازنگرى كالن 

صــورت بگيرد. كه مســلمًا با اين شــيوه مديريتى دور 
تسلســل باطلى را داريم و با اين احوال فرقى نمى كند كه اعضاى 

شوراى شهر چه كسانى انتخاب شوند.
مهمترين كمك دهنده به مردم براى انتخاب بهتر حساسيت بخشــى 
به آنهاست مردم بايد آنقدر به محيط حساس شوند كه مطالبه گرى 
كنند اين هنرى اســت كه تا وقتى به وجود نيايد حتى اگر اعضاى 

شوراى شهر هم بخواهند به اهدافشان نمى رسند.
در جمع بندى بگويم كــه با انتخاب افراد يك بعدى خطر مى كنيم. 
بنده به اينكه هر عضو شــورا در زمينه اى خاص تخصص داشــته 
باشد معتقد نيستم، بلكه افراد جامع الشرايط هستند كه مى توانند به 
شــهر ما كمك كنند. اينكه فردى نه فقط داراى سرمايه تخصصى، 
مالى يا سياسى باشد بلكه داراى سرمايه اجتماعى باشد بهتر از بقيه 
مى تواند كار كند. چون پشــت چنين افرادى اعتماد و ظرفيت هايى 

وجود دارد كه مردم مى توانند اعتماد بيشــترى به آنها داشته 
باشند.

ما  شــهرهاى  حال  اگر 
دليلش  نيست  خوب 

اين اســت كه حال ما 
نيســت  خوب  آدم هــا 

و بخشــى از آن هــم به 
اين علت اســت كه حال 

خوب  شــهرى  مديريــت 
نيست.

ايزدى: 
شوراى شهر بايد 

حكمروايى شهرى كند
 دو موضــوع مهم را مى توان از شــواى شــهر انتظار 
داشــت يكى حكمروايى اســت كه انتظار داريم اعضاى 
شوراى شــهر اصول حكمروايى خوب شهر كه ادبيات 
و جايگزين تمام شــكل هاى ســنتى مديريت شهرى را 
در برمى گيرد را انجام بدهند. اعضاى شــوراى شــهر 9
اصل را در قالب حكمروايى خوب شــهرى رعايت كنند 
يعنى بر اصل مشــاركت اعتقاد داشته باشند. به شفافيت، 
قانون مــدارى پايبنــد باشــند. عدالت محــورى، اصل 
چهارمش باشــد، پاسخگو بودن را به عنوان مالك جدى 
براى رســيدن به حكمروايى خوب شــهرى قرار بدهد. 
مسئوليت پذير باشــد و بر پايه اثربخشى و كارآيى عمل 
كند. بينش راهبردى داشته باشــد كه متأسفانه اين مورد 
در بين مديران شهرى زياد ديده نمى شود و جهت گيرى 

توافقى داشته باشد.
در گام دوم كســى كــه وارد شــوراى شــهر مى شــود حتمــًا 
بايــد بــا چالش هــاى شــهر آشــنا باشــد. بنــده 6 چالــش 
جــدى در همــدان شناســايى كــرده ام. يكــى از بحث هــاى 
جــدى زيرســاخت هاى ســبز و ارتقــاء شــاخص هاى 
زيســت محيطــى اســت كــه نيازمنــد بازنگــرى و مطالعــه 
ــوده  ــروف ب ــمه مع ــزار چش ــه ه ــه ب ــهرى ك ــت. ش اس

امــروز ببينيــد بــه چــه روزى افتــاده.
دومين چالش در همدان حاشيه نشينى است و با اينكه شهر 
مرزى نيستيم اما پا به پاى شهرهاى مرزى از حاشيه نشينى رنج 
مى برد. بنده در بين كانديداهايى كه اين همه شعار مى دهند 
نديدم كسى درباره حاشيه نشينى يا زيرساخت هاى سبز برنامه 

بدهد يا صحبتى بكند.
موضوع سوم بحران هويت اســت كه با نابود شدن آثار 
تاريخى ثروت هاى فرهنگى در حال نابود شــدن هستند 
كه در اين بحث هم حساسيت خاصى در بين كانديداها 

و اعضاى شوراى شهر نديده ام.

موضــوع چهــارم توجــه به 
فضاهاى شــهرى اســت امروز 

در دنيا توســعه و تجهيز فضاى 
عمومــى را بــه عنــوان يكى از 

بحث هاى جــدى قــرار داده اند و 
مديران شــهرى ما هم اين بحث را 

يك موضوع جدى قلمداد كنند.
موضــوع پنجم گردشــگرى و آموزش 

شــاخص هاى عالى و سالمت اســت كه بايد به عنوان 
توســعه مدنظر قرار بگيرند و نهايتًا كارآفرينى و اشتغال 

است كه استان از كمبود آن به شدت رنج مى برد.
پس اصول حكمروايى خوب شــهرى كــه منش عضو 
شوراى شــهر را تعريف مى كند و توجه به توسعه شهر 
همدان از انتظاراتى اســت كه از اعضاى شــوراى شهر 

ششم داريم.
يكى از نكاتى كه براى انتخاب كانديداها بايد به آن توجه 
شــود اين اســت كه اهل كدام منطقه از شهر هستند و با 
كدام مناطق آشــنايى دارند. اين بسيار مهم است يك فرد 
نمى تواند نماينده مردم تمام نقاط شــهر باشد. يك زمان 
در تهران «شورايار» ايجاد شد كه افراد منتخب نماينده 2

يــا 3 منطقه بودند و فقط براى آنها كار مى كردند چون با 
آن مناطق آشنا بودند پس اين يك مسأله مهم براى اداره 

شهر به شمار مى رود.
حاال مردم بايد همه اينها را بررسى كنند و براى انتخاب 

اصلح تصميم بگيرند.
* 4 شاخص را بررسى مى كنم

ما نبايد توقع داشته باشــيم كه اعضاى شورا هر كدام 
داراى تخصص هــاى ويژه اى باشــند آنهــا بايد يك 
بدنــه مشــورتى در حوزه هاى مختلــف به خصوص 
در محورهاى اساســى كه چالش شــهر هســتند كنار 
خود داشــته باشــند تا از نظرات آنها استفاده كنند. اما 
انتظار داريم كســى كه وارد شورا مى شود دغدغه اين 

موضوعات را داشته باشد.
بنده قبــل از رأى دادن 4 شــاخص را درباره كانديداها 

بررســى مى كنم يكى اينكــه كانديداهــا چقدر به 
چالش هاى اصلى شهر همدان توجه كرده اند. 

دوم اينكــه افــراد موردنظــر چقدر از 
شاخص هايى كه از آنها نام برديم 

سوم؛  هســتند.  برخوردار 
بنده به دليل نداشتن 
در  سياســى  بلوغ 

از  شدت  به  كشــور، 
و  اصالح طلب  ليســت، 

اصولگرا پرهيز مى كنم. 

 سروش:

كانديدا بايد اهليت شهر داشته باشد
 عضو شوراى شهر بايد چه صفاتى داشته باشند؟ اين موضوع همان حكمروايى در شهر است كه مديريت در كشور دچار 

مشكل ساختارى است و تبديل به يك اپيدمى شده شايد هم بتوانيم، بگوييم به ژنتيك ما تبديل شده است. آقايون درباره علت اين 
اتفاق بايد صحبت كنند اما مى بينيم كه معموالً درباره معلول بحث مى كنند. در كشور وزارتخانه هاى مختلف به وجود آمده در صورتى 

كه وقتى به كشورهاى توسعه يافته نگاه مى كنيم، مى بينيم آنها چنين وزارتخانه هاى عريض و طويل و دفتر و دستك ندارند. دولت آنها كارى 
با مسكن و راه سازى ندارد. در گذشته ايران هم زيرساخت ها را مردم مى ساختند، آب انبار، مسجد، مركز محله و مدرسه را شهروندان مى ساختند، 

آنها بودند كه شهر را شهروندان مى ساختند. به نظرم 30 سال بايد صبر كنيم تا وضعيت بهبود پيدا كند. 
بنده هيچ اميدى به شوراى شهر آينده ندارم، شما ليست هاى كانديداها را ببينيد كه چه افرادى احساس تكليف كرده اند تا به شوراى شهر بيايند. 

حاال ما يكســرى صفات را براى اعضاى شــوراى شــهر مطرح مى كنيم اما آيا مردم به فردى با چنين ويژگى هايى رأى مى دهند؟ خير. پس وقتى وار
جدى مى شويم، مى بينيم كه ساختار انتخاباتى هم مشكل دارد.

در حال حاضر موضوع جدى كه مطرح است اين است كه خيلى از كانديداها اهليت شهر را ندارند يعنى اهل شهر نيستند. قانون مى گويد كانديداها با فالن ت
بوده باشــند اما اهليت يعنى اينكه از كودكى در كوچه هاى اين شــهر بزرگ شــده باشند و با چالش هاى آن زندگى كرده و آشنا باشند. قصه اين شهر را مرو
تعلق داشته باشند. انسان هايى كه اهليت شهر داشته باشند مى توانند CBS و آينده شهر را در ذهن خود بسازند و بر اساس تجربه چشم اندازى را براى همد

خواست شهروندان نزديك است. چون آنها مى خواهند در نهايت شهردار را انتخاب كنند و شهردار كسى است كه بايد همه برنامه ها را اجرا كند.
تغيير كاربرى باغات، فضاى سبز، زيرساخت هاى سبز و سالمت شهرى موضوعاتى است كه تقريباً كسى در انتخابات به آنها توجه نمى كند. كسانى كه مى خواه

بايد به اين گونه مسائل معتقد باشند.
در دوره اول شورا معتمدين شهر انتخاب شدند و اتفاقاً عملكردشان هم بد نبود چون مردم تشخيص داده بودند كه آنها معتمد شهر هستند و بايد به آنها رأى
شاهد بوديم افراد فقط براى ورود به پارلمان شهرى از هم سبقت مى گيرند كه نتايجش را هم مى بينيم، كه نتيجه اش اين مى شود كه افرادى وارد شورا مى شوند
نمى دانند اما يكباره مى شود رئيس كميسيون گردشگرى و مى گويد محور توسعه بايد گردشگرى شود. ولى نمى داند كه گردشگرى شدن به اين شكل نيست،
قديمى را مرمت و نگهدارى كنيم پس اين صحبت ها چيزى غير از شعار نيست. چون موضوع گردشگرى شدن از بدنه مردمى بيرون كشيده شده اما مردم ر
با اين حال اگر تمام كارشناسان بنشينند و از بين 307 كانديداى اسن دوره، 11 نفر را با مشخصه هايى كه اساتيد نام بردند انتخاب كنند و آنها وارد شور
نمى توانند عملكرد مناسبى داشته باشند چون ساختار مديريتى كشور غلط است. پس چون ساختار انتخابات، آموزش عمومى، آموزش شهروندى صحيح

چشم اندازى نشده هركسى هم وارد شورا شود نمى تواند مردم را به هدفشان برساند. 
بسيارى از افراد در كشورهاى توسعه يافته چند بعدى هستند يعنى مى بينيم يك پزشك درباره معمارى هم اطالعات دارد اما افرادى وارد شوراى ش
خالقيت ندارند و يكسرى اطالعات درج شده از ما در رسانه ها دريافت مى كنند و آن را در جلسات خود مطرح مى كنند. پس به نظر مى رسد چ

مى كشد تا مشكالت ساختارى حل شود.
ويــژه اىاگر طيف هاى مختلف با تخصص هاى متفاوت براى شــورا انتخاب كنيم خوب اســت اما هر عضوى از شورا اگر تخصص 

نداشته باشد بايد تيم مشاوره اى كنار خودش داشته باشد.
نكته بعدى اين اســت كه وقتى كسى به عنوان شــهردار انتخاب مى شود آيا مردم طى نامه يا 

روش ديگرى نقطه نظرات خود را به ايشان مطرح كرده اند؟ مردم بايد مسائل 
و مشكالت شهر را ببينيم و آنها را مطرح و سپس مطالبه كنيم.

 بررسى سابقه 5 دوره  از شوراى شهر نشان مى دهد كه در بسيارى مواقع اع
مى كنند. بســيارى از كانديداها رزومه و برنامه هاى بلندبااليى را براى تبليغ و
آنها را ندارند و يا توان به سرانجام رساندن را ندارند. با اين حال از شيوه هاى
خواست و سليقه مردم جور نباشد و مسيرى را طى كند كه نارضايتى هاى مردم
در انتخابات موثر باشد. اما سياست زدگى، حكمرانى، آشنا نبودن با چالش هاى
اكنون كارشناسان همدانى درباره مشخصه هاى شوراى شهر خوب و نحوه آشن
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اعضاى شوراى شهر 
9 اصل را در قالب 
حكمروايى خوب 
شهرى رعايت

 كنند

دولت آينده براى تأمين منابع يارانه ها 
دست در جيب مردم نكند

 يك اقتصاددان درباره وعده هاى افزايش يارانه ها توســط برخى 
از كانديداهاى رياست جمهورى، گفت: دولت آينده بايد به صورت 
شفاف اعالم كند كه منابع تأمين اين يارانه ها را از كجا خواهد آورد 
و به مردم اين اطمينان را بدهد كه براى تأمين آن، دســت در جيب 

خود مردم نمى كند.
مرتضــى نعمتى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكــه در دهه هاى 
80 و 90 يعنى2 دهه اخير شــعارهاى پوپوليســتى به پارادايم اصلى 
در كارزار سياســت و انتخابات ايران تبديل شــده است، بيان كرد: 
شعارهايى كه حتى اگر قابليت اجرايى شدن داشته باشند هم به علت 
زيرساخت هاى مورد نياز و هم به علت منابع الزم براى تأ مين كردن 
آنهــا، مى تواند به نتايج و اثرات متفاوتى از آنچه در ابتدا برنامه ريزى 

شده است، منجر شود.
وى با اشاره به اينكه دولت هشتم و نهم با توجه به رشد قيمت نفت 
دچار مازاد بودجه شد، بنابراين براى متوازن كردن بودجه به اعطاى 
يارانه به اقشــار و آحاد جامعه روى آورد، گفت: البته در مورد نحوه 
توزيع آن نيز جاى بحث زيادى اســت، زيرا يارانه بايد در راســتاى 
توزيع عادالنه منابع ثروت در ميان مردم باشــد و نه توزيع مساوى 
ميان همــه. يارانه اى كه 45 هزار تومان مصوب شــد اكنون پس از 
گذشــت 14 سال همچنان 45 هزار تومان است، يارانه اى كه به زعم 

بنده هدفمند نشد.
نعمتى بيان كرد: دولت آقاى روحانى از همان ابتدا با كسرى بودجه 
مواجه شد و از همان ابتدا بايد توزيع يارانه هاى نقدى را قطع مى كرد 
اما بنا به مصلحت زمانى و اقدامات پوپوليستى براى مشوش نكردن 
اذهان عامه مردم براى انتخاب مجدد در انتخابات سال 96 همچنان 

به پرداخت يارانه هاى نقدى ادامه داد.
وى افزود: شكى نيست كه پرداخت يارانه هاى نقدى چند صد هزار 
تومانى در كوتاه مدت به بهبود وضعيت معيشت مردم كمك مى كند 
امــا به علت اينكه در ميان مدت و بلندمدت منجر به تحت تأثير قرار 
گرفتن قيمت حامل هاى انرژى مى شود و قيمت هاى نسبى در اقتصاد 
را تحت تأثير قرار مى دهد، در عمل منجر به ابرتورم و تسلســل دور 
باطل خواهد شــد و بيشترين آسيب را همين قشر ضعيف جامعه كه 
فلسفه اعطاى يارانه براى كمك به آنها بوده است، متحمل  مى شوند.

اين فعال بازار ســرمايه گفت: به نظر مى رسد وعده يارانه نقدى در 
شــرايط ثبات ســاير عوامل و متغيرها و بدون درنظر گرفتن نگرش 
سيستمى داده مى شــود در حالى كه بسيارى از متغيرهاى اقتصادى، 
به  صورت مســتقيم يا غيرمستقيم بر يكديگر اثر مى گذارند و درنظر 
نگرفتن اين اثرات مى تواند نتايج فاجعه  بار بســيارى به همراه داشته 

باشد.
وى با تأكيد بر اينكه آنچه مســلم است اعطاى يارانه مستلزم وجود 
منابع تأمين مالى پايدار اســت، بيان كــرد: اين منابع مالى بايد حتمًا 
در برنامه ريزى ها مورد توجه قرار گيرد و بدين شكل نباشد كه مثًال 
براى تأمين آن، دولت به دســتكارى و نوســان گرفتن از قيمت ارز 
روى آورد. البته اگر بتوان ســطح تكنولوژى را بهبود بخشــيد تا از 
هدررفت انرژى جلوگيرى شــود كه قاعدتًا فرآيندى زمان بر اســت 
و همچنين سياست هاى انگيزشــى براى كاهش مصرف حامل هاى 
انــرژى، اعمال كرد به نحوى كه ايــن مابه التفاوت صادر و در عمل 
نيز اين موضوع محقق شــود، مى توان به درآمد پايدار براى اعطاى 

يارانه دلخوش كرد.
اين اقتصاددان با بيان اينكه اعطاى يارانه ها به شــكل كنونى نه تنها 
منجر به كاهش شــكاف طبقاتى بين غنى و فقير نمى شــود، بلكه با 
افزايش تــورم و كاهش قدرت خريد دهك هاى پايين اجتماع منجر 
به افزايش ضريب جينى در كشــور مى شود، گفت: در شرايط كنونى 
بهترين شــكل پرداخت يارانه مى تواند طرح سهميه بندى حامل هاى 
انرژى به صورت هوشمند باشد به نحوى كه مثًال هر شخصى در ماه 
30 ليتر بنزين ســهميه داشته باشــد. در اين حالت كسى كه استفاده 
بيشــترى دارد مى توانــد بنزين را به نرخ مصــوب آزاد از دولت يا 

شخصى كه خودرو ندارد، خريدارى كند.
نعمتــى گفــت: در مورد گاز و بــرق و آب نيــز مى توان اين 
موضــوع را اجرايــى كرد، البتــه اين موضوع مزايــا و معايب 
خــاص خود را دارد امــا در هر حال از اعطــاى يارانه نقدى 
بهتر اســت و دردسرهاى شناســايى اقشــار ضعيف و غنى و 

طبقه بندى هاى دهكى را نخواهد داشــت. 
وى در پايان بيان كــرد: در هر صورت با توجه به اينكه تقريبًا تمام 
نامزدهاى انتخاباتى به نوعى وعده اعطاى يارانه را به انحاى مختلف 
داده اند، دولت آينده بايد به صورت شفاف اعالم كند كه منابع تأمين 
ايــن يارانه ها را از كجا خواهد آورد و به مردم اين اطمينان را بدهد 
كه براى تأمين آن، دســت در جيب خــود مردم نخواهد كرد كه در 

عمل كارى بس دشوار است.

دكتر حسين سجادزاده
مدير گروه طراحى شهرى دانشگاه بوعلى سينا- مدير گروه طراحى شهرى

دكتر سيدمهدى وفايى 
برنامه ريز شهرى 

دكتر محمدمهدى سروش
تئوريسين معمارى و شهرسازى اسالمى 

شعارها و عملكرد نامزدهاهاى انتخابا

عملگرايــى الزمــ
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معاون اقتصادى استاندارى:
شهرك تخصصى «سير» در همدان 

راه اندازى شود

 معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان با بيان اينكه 
70درصد سير كشور در اين استان توليد مى شود بر راه اندازى شهرك 

تخصصى «سير» در همدان تأكيد كرد.
به گزارش ايرنا، ظاهر پورمجاهد در جلســه بررسى آخرين وضعيت 
شهرك هاى صنعتى اســتان گفت: در سال گذشته حدود 41 هزار تن 
ســير خشك در استان همدان توليد شد كه به عبارتى 70 درصد سير 

كشور  را شامل مى شود.
وى افزود: پيشتازى توليد سير در اين خطه حاصلخيز  موجب شده كه 

همدان «قطب توليد سير كشور» لقب بگيرد.
پورمجاهد گفت: واگذارى شهرك هاى صنعتى به شركت هاى خدماتى 
بايد با دقت انجام شود، زيرا برخى از شركت ها توانايى الزم براى اداره 

امور و مديريت شهرك ها را ندارند.
وى با اشاره به ضرورت توســعه زيرساخت شهرك هاى صنعتى در 
استان افزود: واگذارى اداره امور شهرك ها و نواحى صنعتى بر اساس 
اجراى اصل 44 قانون اساســى و بهبود مشــاركت بخش خصوصى 
در اداره امور شــهرك ها و نواحى صنعتى و تعامل با صاحبان صنايع 

انجام مى شود. 
پورمجاهد بيــان كرد: بخش خصوصى مؤظف اســت در طى 6 ماه 
نقشه هاى اجرايى را بدهد و حدأكثر ظرف يك سال اقدام به ساخت 
كند و در غير اين صورت مسير فسخ قرارداد قانونى پيگيرى مى شود.

معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همــدان گفت: رونق 
توليد بدون سرمايه گذارى ممكن نيســت، زيرا سرمايه گذاران ضمن 
اشــتغالزايى براى جوانان و جويندگان كار، به تأمين نيازهاى جامعه 
پرداخته و چرخ هاى توليد جامعه را به حركت درآورده و به رشــد و 

شكوفايى اقتصادى كشور كمك مى كنند.
پورمجاهد با اشــاره به اهميت و نقش شهرك هاى صنعتى در رشد و 
توسعه اقتصادى بيان كرد: مسئوالن استان براى توسعه زيرساخت هاى 

شهرك هاى صنعتى تالش كنند.
وى با تأكيد بر توســعه زيرساخت ها به عنوان مهمترين وظيفه دولت 
در قبال ســرمايه گذاران در نواحى صنعتى افزود: كمبود آب يكى از 
مشكالت جدى صنايع در شهرك ها و نواحى صنعتى است و توسعه 

سرمايه گذارى و اقتصاد صنعتى بدون آب ممكن نيست.
پورمجاهد با تأكيد بر اينكه بازديد از ســايت صنعتى مالير در دستور 
كار قرار گيرد بيان كرد: كليات اين طرح تأييد شده و تا ده روز آينده 

تعيين تكليف مى شود.
بــه گزارش ايرنــا، اســتان همــدان داراى 26 شــهرك و ناحيه 
صنعتى اســت كه زميــن داراى آب، برق، گاز بــراى واگذارى به 

سرمايه گذاران دارد.
18 هــزار و 109 نفــر در واحدهــاى صنعتى و توليدى مســتقر در 
شهرك هاى صنعتى اســتان همدان در حال فعاليت هستند كه هزار و 

706 تن از آنها سال گذشته مشغول به كار شدند.

    7 محصول جديد به سبد استاندارد همدان 
افزوده شد

 مديركل استاندارد استان همدان از اضافه شدن 7 محصول به سبد 
استاندارد اين اســتان خبر داد و گفت: براى اين محصوالت توليدى 

پروانه نشان استاندارد صادر شده است.
محمــد مددى در گفت وگو با ايرنا، بيان كرد: اين روند نشــان دهنده 

ايجاد واحدهاى توليدى و توسعه صنايع موجود استان است.
وى افزود: اين محصوالت شامل فرآورده هاى آبگرمكن گازى، كنسرو 
باميه، ترشــى موسير، كنسرو شــور برگ مو، كنسرو خيارشور، نخ و 
منســوج تاير اســت كه با موافقت اعضاى كميته عالئم استاندارد به 

تازگى زير پوشش استاندارد قرار گرفتند. 
مددى با تبريك به واحدهاى توليدى كه موفق به دريافت پروانه كاربرد 
نشان اســتاندارد شدند، بيان كرد: استانداردســازى توليد و خدمات 

مصداق بارز حمايت از توليدكنندگان و مانع زدايى از آنها است.
مديركل استاندارد استان همدان به تعليق و ابطال پروانه چند فرآورده 
نيز اشــاره كرد و گفت: به تازگى در بازرســى از واحدهاى توليدى 
استان پروانه نشان استاندارد 4 محصول به حالت تعليق درآمد و پروانه 

2 محصول نيز ابطال و يك محصول نيز از حالت تعليق خارج شد. 
وى بيان كرد: توليد كاالها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد 
اجبارى، بــدون دريافت پروانه كاربرد عالمت اســتاندارد ايران و يا 
تأييديه آن، جرم محســوب مى شــود و مرتكبان طبق قانون مجازات 

مى شوند. 
مددى بــا تأكيد بر اينكه رعايت اســتاندارد پيش نيــاز جهش توليد 
اســت گفت: توليد استاندارد و با كيفيت، اصل مهمى در توسعه بازار 
محصوالت به شمار مى آيد و رونق فضاى اقتصادى و توسعه صادرات 

را به همراه دارد.
وى بيان كرد: به جاى تقسيم استانداردها به اجبارى و اختيارى رويكرد 

نوين «هر محصول يك پيوست استاندارد» در حال اجراست.
به گفته مديركل استاندارد همدان اين رويكرد به تحقق اقتصاد مقاومتى 
كمك كرده است و نظام خوداظهارى و خودكنترلى در شبكه توليد و 

توزيع را نهادينه مى كند.

نشستنشست
 siasat@hamedanpayam.com

حسينى:
شوراى آينده از سياست زدگى 

به دور باشد 
 شوراى شهر در دوره هاى گذشته قطعاً زحماتى كشيده 
و فعاليت هايى داشته اند اما با توجه به ظرفيت هاى موجود، 
اقدامات انجام شده در شأن همدان نبوده است. اما مى توانيم 
از شوراى ششم اين انتظار را  داشته باشيم كه افراد برنامه  

محور انتخاب شــوند و متناســب با تخصصى كه دارند 
اظهارنظر  كنند.

يكى از مشــكالتى كــه در دوره هاى قبلى ديده مى شــد 
سياست زدگى و جناح بندى سياسى بود كه تأثير زيادى بر 
تصميم گيرى ها داشت. كه بخشى از اين مشكالت به خاطر 
نداشتن استقالل مالى شهردارى است چون استقالل مالى 

استقالل سياسى ايجاد مى كند. 
بخش ديگرى از مشــكالت مربوط به سياســت زدگى به 
خاطر نبود مديريت يكپارچه اســت و هر روز مى بينيم كه 

اختيار  شورا و دامنه فعاليت شان كمتر مى شود. 
مى بينيم  امروز 
مــردم  كــه 
را  شهر  شوراى 
شــوراى  بيشتر 
ى  ر ا د شــهر
مى كنند  خطــاب 
و دليلــش هــم به 
اختيــارات  دامنــه 

برمى گردد.
به نظرم خيلى از مسائل و مشكالت موجود به خاطر تك 

بعدى بودن اعضاى شوراى شهر است.
اميدواريم اعضاى شــوراى ششــم نگاه متفاوتى داشــته 
باشــند و مباحث را تخصصى و علمى پيــش ببرند و از 

سياست زدگى دور باشند.
در كنار اينها مســائل اقتصادى است كه زمينه ساز بسيارى 
از مشكالت شده است به نظرم در دوره جديد بايد توجه 
بيشــترى به بودجه ريزى شود و به خاطر ترديد در تحقق  
هــزار و650 ميلياردى كه براى شــهردارى در نظر گرفته 

شده بايد يك مقدار انقباضى نوشته شود.
اميــدوارم در دوره جديد همبســتگى شــكل بگيرد تا 

انتظارات مورد نظر برآورده شود.
براى اينكه شــوراى شــهر جديد دچار سياست زدگى 
نشود بايد آگاهى  رســانى عميقى در رسانه ها صورت 
بگيرد تا مردم انتخاب درســتى داشــته باشند چون 
مى بينيم اغلب ليست هايى كه شكل گرفته با داشتن 
پشــت پرده هايى بسته شده در صورتى كه اگر اين 

ليســت ها بر اســاس توانمندى 
كانديداها شــكل بگيرد، مى تواند شورا را به سمت مسير 

درست هدايت كند.
پاره كردن پوستر يك طيف از كانديداها نشان مى دهد كه 
تقابل از همين حاال آغاز شده و با پاره كردن بنرها نمايان 
شده است و وقتى پيش از ورود به شورا چنين اقداماتى را 
انجام مى دهيم يعنى در شورا هم اخالق حرفه اى نخواهيم 
داشــت. پس براى فرهنگ ســازى همه بايد اقدام كنيم و 
رسانه ها هم روشنگرى كنند تا از موانع فردى عبور كنيم. به 
نظرم اگر يك بار اين موانع را پشت سر بگذاريم، مى توانيم 

به شوراى ايده آل نزديك شويم.

ى د  بحث هــا

تعداد سال در شهر ساكن 
ور كرده و واقعاً به اين شهر 
دان تعريف كرده كنند كه به 

هند وارد شوراى شهر شوند 

 بدهند اما در دوره هاى بعد 
د كه چيزى از هنر و هويت 
 وقتى نمى توانيم يك خانه 

را در آن دخالت نداده ايم.
را بشوند قطعاً اين افراد 
ح نبوده و براى شهرها 

شهر مى شوند كه 
چند سالى طول 

هم  ى 

وفايى:

بعضى ها براى رزومه سازى 
به شورا مى آيند

 شوراى شهر با شكل جديد در كشور به نظرم بسيار جوان است و جاى تجربه زيادى براى رسيدن به شوراى ايده آل دارد. بنابراين بايد از تجربه كشورهاى توسعه يافته 
در اين زمينه استفاده كنيم كه مجبور نباشيم تمام اين تجربيات را خودمان كسب كنيم.

اشكاالت زيادى در شوراى شهرهاى كشور وجود دارد كه بخش زيادى از آن را اساتيد مطرح كردند. به نظر بنده موردى كه بايد به آن توجه ويژه داشته باشيم بحث قوانين و مقرراتى است 
كه شوراهاى اسالمى شهرها دارند. بسيار ديده مى شود كه كانديداها در حين تبليغات قول هاى فراوانى براى انجام مى دهند بدون اينكه مطلع باشند در حيطه اختيارات شوراى شهر هست يا خير.

به نظر بنده موردى كه بايد براى انتخاب اعضاى شــورا در قانون اصالح شــود اين اســت كه حتماً بايد سابقه مديريتى در رزومه خود داشته باشند تا با بحث هاى مديريتى آشنا باشند و بدانند وقتى وارد 
شورا مى شوند مشكالت و مسائلى كه پيش رو است، چيست يا حتى اگر اين سابقه را ندارند يك دوره آموزشى فشرده 6-3 ماهه را قبل از تحويل شورا از اعضاى قبلى، بگذرانند تا با مفاهيم اوليه مديريت 

شهر آشنا شوند.
همانطور كه دكتر سجادزاده هم گفت اعضا بايد با ادبيات اوليه مديريت آشنا باشند. وقتى اعضاى شورا انتخاب مى شوند اغلب با اين ادبيات آشنا نيستند و به آنها آموزش هم نمى دهيم كه باعث مى شود فكر كنند 

بايد در تمام مسائل شهر دخالت كنند.
نكته  ديگرى كه وجود دارد اين اســت كه حضور در شــوراى شهر را براى رزومه ســازى مى خواهيم دوستى را ديدم كه در رزومه خود 14 مورد را عنوان كرده بود كه 11 مورد آن مربوط به حضور در شوراى شهر 

قبلى بود. نوع نگاه افرادى كه مى خواهند وارد شورا شوند بسيار مهم است. اگر آنها مى خواهند براى انجام كار بيايند كه حتماً بايد با آمادگى قبلى وارد شورا شوند. به نظر من بسيارى از آنها با مفاهيم اوليه 
وظايف شورا آشنايى ندارند.

مكانيزم انتخاباتى هم به نظرم قابليت اصالح دارد. با شركت حدود 307 نفر در انتخابات و چاپ عكس و پوسترهاى زيبا براى انتخابات به نظرم دردى از مردم دوا نمى كند. به نظرم بايد 
با روشى پيش برويم تا افرادى كه براى انتخابات ثبت نام مى كنند به عنوان مثال توسط گروهى از شهر معرفى شوند يا به قول سجاد زاده محالت مختلف نماينده هايشان را معرفى 

كنند. كه افرادى خودشان را براى ثبت نام اقدام نكنند. به هر حال بايد براى اين روش فكر و تصميم گيرى شود.
شخصاً به اين نتيجه رسيده ام  كه سيستم انتخاباتى در ايران دچار مشكلى است كه بايد آسيب شناسى شود و نحوه انتخاب و برخورد با اعضاى شورا را تغيير بدهيم.

عضو شوراى شهر تا زمانى كه وارد شورا شود خودش را محتاج مردم مى داند اما وقتى براى شورا انتخاب مى شود ارتباطش را با مردم به طور كامل قطع مى كند در حالى كه نماينده شوراى 
اسالمى وظيفه اش اين است كه نظر مردم را دريافت كند و براى مديريت شهرى منتقل كند.

 اعتقادم اين است كه سيستم انتخاب شهردار مشكل اساسى دارد. درست است كه شهردار به خاطر انتخاب وام دار اعضاى شوراى شهر مى شود و اعضا هم چون هر كدام وابسته به طيف 
سياسى خاصى هستند بنابراين شهردار بايد به خواسته همه آنها پاسخ مثبت بدهد.

اگر بخواهيم شــوراى شهر سياســت زده نباشد يعنى به شناخت خوبى از جامعه نرسيده ايم. بنده فكر مى كنم براى اينكه تأثيرگذارى اعضا در اين مورد كاهش پيدا كند بايد تعداد آنها افزايش 
پيدا كند.

انجام 11 نفر نماينده در شوراى شهر نمى تواند نماينده همه اقشار يك شهر 600 هزار نفرى باشد. اين مكانيزم را بايد تغيير بدهيم. به نظرم همان كارى كه در شوراى تهران انجام شده در همدان  هــم 
شود اما با كمى تغييرات. يعنى به جاى اينكه ابتدا شوراى شهر تشكيل شود و بعد شوراى محالت ابتدا شوراى محالت انتخاب شوند و سپس پارلمان شهرى شكل بگيرد. 

به نظر بنده حتى شهردار هم نبايد توسط اعضاى شورا انتخاب شود، در شهرهاى بزرگ بايد توسط مردم انتخاب شوند تا به عنوان قوه مجريه شهر و پارلمان شهرى به عنوان قوه مقننه شهر در كنار هم 
كار كنند. به نظر مى رسد عالوه بر اينها يك سيستم نظارتى به وجود بيايد و از منتخبين سؤال بپرسد و عملكردشان را دائم زير نظر بگيرند.

NGOها را در بخش هاى مختلف و تشكل هاى مردمى بايد فعال كنيم در جلسات پرسش و پاسخ مدام از اعضاى شورا سؤال بپرسند و آنها هم مكلف به پاسخگويى باشند.
به قول دكتر سروش برنامه محورى اين نيست كه شوراى شهر در هر دوره اى كه انتخاب مى شوند قرارداد يك پروژه واحد را ببندند و پروژه بعد از چند دوره هنوز به سرانجام نرسيده 

باشد. چنين برنامه هايى به درد خودشان مى خورد چون اگر شدنى بود نياز نبود چندين بار قرارداد آن بسته شود.
اعضاى شوراى شهر بايد برنامه بدهند و در رابطه با به سرانجام رسيدن آن سؤال پرسيده شود و آنها هم پاسخگو باشند.

به نظر بنده ميزان صداقت افراد در اجراى برنامه هايى كه ارائه مى دهند مهم است. ما بايد بررسى كنيم ببينيم اين افراد در رزومه خود چقدر به مردم بها داده اند 
بخصوص آنها كه رزومه روشنى دارند به عنوان مثال كارنامه اعضاى شوراى پنجم كه براى دوره ششم هم كانديد شده اند قابل بررسى است كه چقدر 

عملكرد و چقدر شــعارى عمل كرده اند عملكردشــان آيا صداقت را به ما القا مى كند يا خير. يا عملكرد كانديداهايى كه سابقه مديريتى 
داشته اند به راحتى قابل بررسى است پس به نظر من مردم بايد رزومه ها را ببينند و اگر فردى واقعاً صادق است و به اينكه 

به شعارها و برنامه هايش عمل كند مى توان اميدوار شد، مى تواند گزينه خوبى براى شوراى شهر باشد. مورد 
ديگر اين است كه به نظر مى رسد افرادى كه سابقه مديريت در شهر بيشترى دارند بايد 

سهم بيشترى در شورا داشته باشند.

عضاى آن به شعارهاى پيش از انتخاب خود عمل نكرده اند كه كارشناسان مهمترين داليل آن را نبود ساختار مديريتى درست در كشور و ناآگاهى مردم در انتخاب فرد اصلح عنوان 
 معرفى خود ارائه مى دهند و تعداد بيشــترى برنامه اى براى ارائه به مردم ندارند، آنها بدون اينكه با وظايف شوراى شهر آشنا باشند قول هايى به مردم مى دهند كه يا قابليت اجرا توسط 
ى تبليغاتى، مشكالت موجود در ساختار مديريتى و ناآگاه مردم استفاده كرده و رأى ها را به سمت خود جلب مى كنند. ادامه اين روند سبب شده تا در نهايت مديريت شهرى عمًال با 
مى از شهر و نيمه كاره ماندن بسيارى از پروژه ها را به دنبال داشته باشد. در صورتى كه به نظر مى رسد مشاركت مردمى در تصميم گيرى ها براى شهر بايد به اندازه ميزان مشاركت آنها 

 شهرى، ديدگاه هاى از باال به پايين و نداشتن برنامه توسط اعضاى منتخب شوراى شهر سبب شده تا مردم آن را شوراى شهر تلقى نكنند و  بخش عمده اى از اعتمادها سلب شود.
نايى با وظايف آنها و انتخاب اصلح در وبينارى با موضوع «شوراى شهر ششم همدان بايد چگونه باشد؟» اظهارنظر كرده اند كه در ادامه مى خوانيم.
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