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انتظار مشارکت فعاالنه
 از مجمع نمایندگان استان

 ۱- از صبح روز شنبه بررسی صالحیت 
وزرای پیشــنهادی رئیس جمهور در صحن 
علنی مجلس آغاز شــد ه است.این مرحله 
در ادامه روند حضور وزرای پیشــنهادی در 
کمیسیون ها و رایزنی با نمایندگان برای رأی 
اعتماد است و اکنون در صحن علنی موافقان 
و مخالفان وزرای پیشنهادی نظرات خود را 
برای تأثیرگذاری بــر دیگر نمایندگان بیان 
خواهند کرد.۲- با آنکه ۲۲۰ نماینده مجلس 
پیــش از این با صراحــت و بدون لکنت با 

دعوت از سید ابراهیم رئیسی و حمایت...

یـادداشت

2

کابینه سیزدهم و رسالت 
مهم نمایندگان مجلس 

 از دیروز بررســی صالحیت ها و برنامه 
های وزرای پیشــنهادی رئیس جمهور در 
صحن علنی مجلس شــورای اسالمی آغاز 
شد تا با تصمیم و رای نمایندگان مجلس در 
مورد هریک از وزرا، کابینه دولت سیزدهم 
شــکل بگیرد. در آغاز جلسه رئیسی تأکید 
کرد که دولت جدید به دنبال آن اســت تا با 
چرخش های تحول آفرین وضع موجود را 
بــه وضع مطلوب تبدیل کند. این دولت که 
اولویت نخست خود را مهار کرونا و در ادامه 

راه بهبود وضع اقتصادی جامعه قرار داده...
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مجیدی در بهار و سعیدی پور در نهاوند شهردار شدند
3
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جناب آقای 

مهندس حــامد جلیــلوند 
مدیر محترم منطقه ۲ شهرداری همدان 

ــواده  ــی و خان ــار درگذشــت پــدر گرامیتــان را خدمــت حضرتعال ــا نهایــت تأســف،ضایعه غــم ب ب
محتــرم تســلیت عــرض نمــوده،از خداونــد قــادر متعــال بــرای روح پــاک آن مرحــوم علــو درجات 

و مغفــرت الهــی و بــرای ســایر بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی آرزومندیــم.

روابط عمومی و پرسنل شهرداری منطقه دو همدان

جناب آقای 

مهندس حــامد جلیــلوند 
مدیر محترم منطقه ۲ شهرداری همدان 

بــا نهایــت تأســف و تأثــر درگذشــت پــدر بزرگوارتــان را خدمــت حضرتعالــی و خانــواده محتــرم 
تســلیت عــرض مــی نماییــم.از درگاه  خداونــد ســبحان بــرای آن عزیــز از دســت رفتــه رحمــت 

واســعه الهــی و  بــرای ســایر بازمانــدگان صبــر جمیــل مســألت مــی نماییــم.

روابط عمومی سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان

جناب آقای 

مهندس حــامد جلیـلوند 
مدیر محترم منطقه ۲ شهرداری همدان 

ــواده  ــی و خان ــت حضرتعال ــان را خدم ــدر گرامیت ــت پ ــر درگذش ــف و تأث ــت تأس ــا نهای ب
محتــرم تســلیت عــرض مــی نماییم.بقــای عمــر بــا عــزت بــرای شــما و همچنیــن رحمــت 

واســعه بــرای آن مرحــوم را از خداونــد متعــال مســألت داریــم.

t

اان هلل و اان الیه راجعون 

میالد کریمی 
 مدیر پیگیری شهرداری بافت مرکزی همدان

جناب آقای 

مهندس حامد جلیلوند 
مدیر محترم منطقه ۲ شهرداری همدان 

بــا نهایــت تأســف و تأثــر درگذشــت پــدر بزرگوارتــان را 
خدمــت حضرتعالــی و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض 

ــز از  ــرای  آن عزی ــان ب ــد من ــوده،از درگاه  خداون نم
ــایر  ــرای س ــی و ب ــرت اله ــت و مغف ــت رفته،رحم دس

ــل مســألت مــی نماییــم. ــدگان صبــر جزی بازمان

t

اان هلل و اان الیه راجعون 

شهرداری و شورای اسالمی شهر بهار

جناب آقای 

مهندس سید سعید شاهرخی
استاندار محترم استان همدان

ــدر  ــت پ ــه در گذش ــر ضایع ــف و تأث ــت تأس ــا نهای ب
ــاهرخی  ــاب ش ــید عبدالوه ــاج س ــوم ح ــان مرح گرامیت

را خدمــت شـــما و خانــواده ارجمنــد تســلیت عــرض 
می کنیم.بقــای عمــر بــا عــزت بــرای شـــما و همچنین 
رحمــت واســعه بــرای آن مرحــوم را از خداونــد متعــال 

ــتاریم. خواس

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

کنار شما هستیم در

تلفن دفتر مرکزی:  38264433 - 081

نشست کارشناسی درباره آنچه که
شورا با شتاب می خواهد انجام دهد

شهردار مقتدر 
انتخاب کنید

■ سامری: در انتخاب شهردار عجله نکنید
■ فامیل کریمی: مطالبات مردم را به کاندیداها بگویید
■ محمدیان منصور: شورا باید به شهردار برنامه بدهد

■ یاری: صرفاً به برنامه کاندیداها رأی ندهید
■ الیاسی: برنامه زیاد داریم فقط باید مطالعه شوند

4و5

8و7

حاجیلوئیان 
نام ایران را باال برد

نقره جهان 
به نــام

کشتی همـدان

در سوگ بزرگان ورزشی، فرهنگی و هنری
■ همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی دائمی؛ قهرمان دوچرخه سواری 

 دانشفر؛ معلم فرهنگی - کردوانی و بانو طائرپور درگذشتند

حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش می شود؟

سه شنبه؛ روز رأی گیری برای وزرا
■ زلفی گل مورد اقبال کمیسیون های تخصصی قرار گرفت

200 لیتر در ثانیه آب از کبودراهنگ به مرکز استان پمپاژ می شود

تکرار طرح ضربتی آبرسانی به همدان
■ نماینده مجلس: حق شهرستان پرداخت نشود استغفا می دهم
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انتظار مشاركت فعاالنه
 از مجمع نمايندگان استان

 1- از صبــح روز شــنبه بررســى صالحيت وزراى پيشــنهادى 
رئيس جمهور در صحن علنى مجلس آغاز شد ه است.

اين مرحله در ادامه روند حضور وزراى پيشــنهادى در كميسيون ها و 
رايزنــى با نمايندگان براى رأى اعتماد اســت و اكنون در صحن علنى 
موافقان و مخالفان وزراى پيشنهادى نظرات خود را براى تأثيرگذارى بر 

ديگر نمايندگان بيان خواهند كرد.
2- بــا آنكه 220 نماينده مجلــس پيش از اين بــا صراحت و بدون 
لكنت با دعوت از ســيد ابراهيم رئيسى و حمايت از وى در انتخابات 
رياست جمهورى، اكنون از حاميان و پشتيبانان دولت كرامت محسوب 
مى شــوند، اما  فضاى رأى اعتمــاد مى تواند به چالش جدى مجلس و 

دولت تبديل شود.
بحث نمايندگان بر سر برخى از وزرا و ارسال پيام به رئيس جمهور براى 
تغيير وزراى موردنظر از جمله نشــانه هايى است كه در صورت كنترل 
نشــدن توسط بزرگان اصولگرا مى تواند چالش جدى دولت و مجلس 

اصولگرا را رقم بزند.
3- از ميان 3 وزير همدانى پيشنهاد شده به نظر مى رسد كار امين حسين 

رحيمى براى رسيدن به وزارت دادگسترى كار راحتى باشد.
رصد اخبــار در اين روزها حكايت از نبود حاشــيه و اعتراض و نقد 
به رحيمى و پذيرش توانمندى، پاكدســتى و كاربلدى وى از ســوى 
نمايندگان دارد كه ادامه اين روند مى تواند رحيمى را به يكى از وزرايى 

كه رأى بااليى را از مجلس كسب مى كنند، تبديل كند.
4- براى محمدعلى زلفى گل كه به عنوان وزير علوم پيشنهاد شده است، 

فضاى متفاوتى در مجلس شكل گرفته است.
اين فضاى متفاوت را در ابتدا يك رسانه اصالح طلب رقم زد و زلفى گل 
و اســماعيلى را از وزراى پيشنهادى معرفى كرد كه نتوانسته اند با اقبال 

نمايندگان مواجه شوند!
اين خبر نادرست دليلى شــد تا مخالفان زلفى گل به ويژه مخالفان وى 
در استان همدان كه در مخالفت با سرمايه هاى انسانى استان شوربختانه 
همواره خوش درخشــيده  اند، به ميدان آمده و اقــدام به تخريب اين 
دانشمند شناخته شــده جهان اسالم كنند! انتشار تصاويرى از زلفى گل 
در كنــار اصالح طلبان در ديدارهاى اخالقى همچون احوال پرســى از 
بيماران و تخريب وى كه خطوط قرمز مشخصى با فتنه ها دارد، بخشى 

از تالش هاى هم استانى هاى فعال در توسعه تنگ نظرى است.
5- نمايندگان درباره زلفى  گل بايد به شناخت درست برسند. زلفى گل 

شخصيت پنهانى نبوده و همواره در ميدان حضور داشته است.
اينكه نماينده اى عنوان دانشــمند جهان اسالم را ناديده بگيرد و از كمى 
سابقه زلفى گل انتقاد كند، حركت در همان مسيرى است كه آن رسانه  با 

خبر نادرست فضاى آن را ايجاد كرده است.
6- براى اسماعيلى نيز همان فضاسازى و همان خبرسازى از سوى آن 

رسانه با اخبارى نادرست دنبال شد.
بزرگنمايى بخشــى از ســخنان وى درباره فضاى فرهنــگ و هنر و 
بى توجهى به توضيحات او در جمع مديران رسانه ها دليلى شد تا بسيارى 

از فعاالن فرهنگى در مقابل اسماعيلى موضع بگيرند.
هرچند وى با سعه صدر و نقدپذيرى وارد اين حاشيه نشد و توانست با 
دعوت از مديران رسانه ها مواضع درست خود را تبيين و از تالش براى 

مشاركت همگان در پيشبرد فرهنگ و هنر سخن بگويد.
اين منش اسماعيلى در تحمل بدترين تخريب ها و تأكيد بر گفت وگو 
براى رفع ســوءتفاهم ها همان نيازى اســت كه فرهنگ مديريتى ما و 

فرهنگ جامعه ما به آن نياز دارد.
7- رئيس جمهور در توجه به ســرمايه هاى انســانى استان همدان  در 

معرفى وزارى پيشنهادى كم نگذاشته است.
وزراى پيشنهادى نيز در اين مدت تمام تالش خود را براى كسب رأى 
اعتماد و پاسخ به اعتماد مجلس و رئيس جمهور به كار گرفته اند اما از 
شــنبه اين مجمع نمايندگان استان است كه بايد با مشاركتى فعاالنه در 
برابر مخالفانى كه ممكن است تحت تاثير اين فضاسازى ها قرار گرفته و 
بخواهند در مجلس علم مخالفت با فرزندان استان را بردارند، ايستادگى 
كرده و رأى اعتماد به فرزندان استان و كابينه پيشنهادى رئيس جمهور 

را دنبال كنند.

چراى بيش از ظرفيت مهمترين عامل تخريب مراتع همدان 
است

 بنابر گفته رئيــس اداره امور مراتع و بيابان اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان 
همــدان، چراى بيش از ظرفيت يكى از مهمترين عوامل تخريب مراتع در اين اســتان به 

شمار مى رود.
ســعيد الياســى در گفت وگو با ايرنا، گفت: يكى از عوامل تخريب مراتع چراى دام 
در زمان نامناســب اســت، در بســيارى از نقاط به خاطر كمبود علوفه زمستانه به 
محض آب شــدن برف ها، مراتع زودتر از زمان آمادگى براى چرا در دســترس دام 
قــرار گرفته و دام نيز قســمت هاى هوايى گياه را چرا كــرده و موجب از بين رفتن 

مرتعى  مى شود. مرغوب  گونه هاى 
وى بيان كرد: همچنين در چراى زودرس به علت اينكه خاك مرطوب است در اثر تردد 

دام خاك فشرده و لگدكوب و در نتيجه نفوذپذيرى خاك به شدت كاهش مى يابد.
رئيــس اداره امورمراتع و بيابان اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان گفت: 
مراتع همدان 822 هزار هكتار برآورد شده كه شامل اراضى با وضعيت خوب تا متوسط، 
بوته زارها با وضعيت متوســط تا ضعيف و مراتع كويرى و بيابانى با وضعيت ضعيف تا 

خيلى ضعيف هستند.
الياســى افزود: اين عرصه ها در مجموع قادرند حدود 110هزار و 700 تن علوفه خشك 
قابل استفاده براى حدود 543 هزار واحد دامى را تأمين كنند اين درحالى است كه مقدار 
واحد دامى حاضر در مراتع خيلى بيشتر از اين ارقام و حدود 3 برابر ظرفيت مراتع است.

وى گفت: با افزايش جمعيت، نياز به منابع موادغذايى افزايش مى يابد و به دنبال آن تعداد 
دام ها افزايش يافته كــه در نتيجه آن تخريب مراتع را به دنبال دارد و در نهايت، واردات 
علوفه و گوشــت، فرسايش خاك، طوفان هاى ويرانگر و سيل نتيجه اين وضعيت مخرب 

است .
الياســى بيان كرد: بســيارى از مناطق به علت داشتن وضعيت اقليمى مساعد براى تبديل 
شــدن به ديم زارها، شخم و تحت كشت محصوالت كشاورزى قرار گرفتند كه در بيشتر 
مــوارد پس از مدتى به علت كم بودن ميزان نزوالت جوى و نامنظم بودن پراكنش باران 
مراتع تبديل شده به ديم زارها، قادر به توليد رضايت بخش محصول نبوده و در همان سال 
اول يا سال هاى بعد زارعين از كسب وكار در اين گونه زمينه ها خوددارى كرده و زمين را 

به حال خود رها كردند.

كابينه سيزدهم 
و رسالت مهم نمايندگان مجلس 

 از ديروز بررســى صالحيت ها و برنامه هاى وزراى پيشــنهادى 
رئيس جمهور در صحن علنى مجلس شــوراى اسالمى آغاز شد تا با 
تصميم و راى نمايندگان مجلس در مورد هريك از وزرا، كابينه دولت 

سيزدهم شكل بگيرد.
 در آغاز جلســه رئيسى تأكيد كرد كه دولت جديد به دنبال آن است 
تا بــا چرخش هاى تحول آفرين وضع موجــود را به وضع مطلوب 

تبديل كند. 
اين دولت كه اولويت نخست خود را مهار كرونا و در ادامه راه بهبود 
وضع اقتصادى جامعه قرار داده اســت، در شرايطى آغاز به كار كرده 
اســت كه كشورمان با چالش هاى عمده اى مواجه است و مشكالت 
و گرفتارى هاى اقتصادى و  اجتماعى دغدغه هاى مردم را بيشتر و به 
تبع آن انتظارات و توقعاتى را متناســب با شعارها و وعده هاى رئيس 

جمهور در جامعه ايجاد كرده است.
بدون ترديد عبور از چالش هاى كنونى و قرار گرفتن كشــور در ريل 
پيشرفت نيازمند آن است كه از تمام ظرفيت ها و پتانسيل ها به خوبى 
استفاده شود و همگان با همدلى و همكارى در راستاى رفع مشكالت 

تالش و حركت كنند.
در دولتــى كه رئيس جمهــور آن را دولت وفاق ملــى خوانده و بر  
پيشــرفت و عدالت به عنوان راهبرد اصلى تاكيد كرده است، توجه به 
اين مهم ضرورى اســت تا بتوان گام هاى موثرى براى رفع گرفتارى 

ها برداشت.
در ســايه چنين رويكردى بايد كابينه اى قوى و كارآمد تشكيل شود 
و بتوانــد اهداف مــورد نظر را محقق و برنامه هــاى دولت را جامه 
عمل بپوشــاند. رئيس جمهور در جلسه ديروز مجلس شاخص هايى 
چون تخصص و داشــتن دانش در حوزه ماموريــت، تعهد، روحيه 
فسادستيزى، مردمى بودن، جوان گرايى و تجربه را مالك هاى اصلى 

انتخاب وزراى پيشنهادى خواند.
بررسى دقيق، بدون تعارف و در عين حال منصفانه اين شاخص ها و 
ساير مالك هاى الزم در خصوص هريك از وزراى پيشنهادى باعث 

خواهد شد تا زمينه هاى تشكيل كابينه اى توانمند فراهم گردد.
در اين راســتا رسالت نمايندگان مجلس براساس سوگند نمايندگى و 

تعهدى كه به ملت داده اند، بسيار مهم است. 
اعتماد يا عدم اعتماد به هريك از وزراى پيشنهادى نقش تعيين كننده 

اى در سرنوشت آتى كشور در بخش هاى مختلف  دارد.
از اين رو انتظار مى رود اهالى بهارســتان با در نظر گرفتن اصل منافع 
ملى و توجه به شرايط كنونى جامعه، بهترين و منطقى ترين تصميم را 
در مورد وزراى پيشنهادى بگيرند تا شاهد شكل گيرى كابينه اى قوى 
باشــيم، به گونه اى كه بتواند با تكيه بر تخصص و تجربه گران سنگ 
افراد شايسته و البته با رعايت لوازم و بايسته هاى وفاق ملى در مسير 

پيشرفت گام بردارد.

1- مديــران دولتى مأمــور به رايزنى با نمايندگان براى كســب رأى 
اعتماد وزراى پيشنهادى شده اند. گويا برخى از وزراى پيشنهادى اين 
مأموريت را به مديران اســتانى داده اند. گفتنى اســت اين نوع رايزنى 
با وعده ابقاى مدير در صورت رأى آورى وزير پيشــنهادى نيز همراه 

است.
2- برنامه واكسيناســيون براساس سن شكســت خورده است. گويا 
گروهى و صنفى شدن واكسيناسيون براساس رايزنى ها دليل شكست 
اين طرح بوده اســت. گفتنى است اكنون به جاى سن، صنف و كار و 

گروه افراد مالك واكسيناسيون كرونا شده است.
3- داروخانه هاى اختصاصى داروهاى كرونا بر اساس عدالت توزيع 
نشده است. گويا تعداد اين داروخانه ها در همدان كمتر از مراكز ديگر 

استان ها است. 
گفتنى است اين اقدام براى پيشگيرى از تشكيل صف انتظار و معطلى 
مردم انجام شــده كه ممكن اســت با تعداد كم داروخانه هاى داراى 

داروهاى بيماران كرونايى در همدان، اين موضوع محقق نشود.
4- برخى در اســتان در حال تعيين تكليف براى وزير كشــور قبل از 
كســب رأى اعتماد از مجلس هســتند. گويا اين افراد به دنبال توجه 
وزير براى انتخاب استاندار از يك مجموعه هستند. گفتنى است هنوز 
وزير كشــور و رئيس جمهور درباره شاخص هاى انتصاب استانداران 

سخنى نگفته اند.
5- فناورى امســال هم به كمك دوســتداران نذرى آمده است. گويا 
با فناورى مــردم از مكان هاى توزيع نذرى به صورت آنالين خبردار 
مى شده اند. گفتنى اســت با اپليكيشــن جديدى به نام نذرى ياب2، 

كاربران از  زمان و مكان و نوع نذرى مطلع مى شوند.

 منابع آبى استان با سرعت باورنكردنى در 
حال خالى شدن اســت به طورى كه امسال 
برخالف سال گذشته حجم ذخيره سد اكباتان 
به عنوان مهمترين منبع آب شــرب همدان به 
19ميليــون مترمكعب بود با كاهش 9 ميليون 
مترمكعــب به 10 ميليون مترمكعب رســيده 

است.
ايــن يعنى وضعيــت آبى در اســتان همدان 
بحران زده است به همين منظور از چند وقت 
پيــش موضوع طرح اضطرارى آبرســانى به 
همدان از تالوار مطرح شد، اما اينكه ماجراى 
اجراى اين طرح از كجا آغاز شــده است  به 
حدود 10ســال پيش كه استانداروقت دستور 
حفــر 8 حلقه چاه را در كنار خط لوله انتقال 

آب همدان تالوار داد برمى گردد.
آبگيرى از ســد تالــوار در آن زمان يكى از 
مهمتريــن پروژه هاى آبى اســتان به شــمار 
مى رفت كه متأســفانه درگذر زمان مسئوالن 
همدان متوجه شــدند به دليل خشــكى سد 
توان آبگيرى براى همدان به اندازه اى كه بايد 
ميسر نيســت با اين حال در شرايط كنونى كه 
استان در خشكسالى قرار دارد به نظر مى رسد 
حفر اين چاه ها كه مسيرى براى اجراى طرح 
آبرســانى اضطرارى شده است كمك كرده تا 
همدان حداقل بتواند بخشــى از كسرى آب 
شرب خود را جبران كند و چند روز گذشته 
نيز بــا حضور برخى مســئوالن از اين طرح 

بهره بردارى شده است.
 طرح آبرســانى به همدان منجر به 
كبودراهنگ  و  بهار  نماينده  اســتعفاى 

مى شود؟
پــس از ايــن مراســم امــا نماينــده مردم 
شهرستان هاى بهار و كبودراهنگ در مجلس 
شوراى اســالمى به اجراى اين طرح واكنش 
نشان داده است و در مصاحبه اى كه در فضاى 
مجازى از او منتشــر شــده است اعالم كرده 
اگر اين طرح بدون پرداخت حق آبه شهرستان 
كبودراهنگ انجام شود از سمت خود استعفا 

خواهد داد.
فتح ا... توســلى در اين ويدئو معترض است 
كه شهرستان كبودراهنگ با كمبود جدى آب 
مواجه اســت به طورى كه در 22روســتاى 
اين شهرســتان آب با تانكر توزيع مى شود و 
تأمين آب شرايط ســختى دارد، بنابراين آب 
روســتاى خالق وردى يعنى همان مكانى كه 
طرح اضطرارى آبرسانى در آن در حال انجام 
اســت بايد ابتدا وارد شهرستان كبودراهنگ 
شود و بعد مازاد آن به ديگر بخش هاى استان 

تخصيص يابد.
او اعالم كرده اســت كــه بهره بردارى از اين 
طــرح تخلف بــوده و موضوع را از ســوى 
وزارت نيرو، دستگاه هاى امنيتى و استاندارى 
همدان پيگيرى كرده و در انتظار نتيجه است 
كه اگر نتيجه چنانچه او براى اين شهرســتان 
خواسته اجرا نشود از نمايندگى خود استعفا 

مى دهد.

 تأمين 650 هزار مترمكعب آب 
در همدان

در همين راســتا اما نماينــده مردم همدان و 
فامنيــن در مجلس شوراى اســالمى گفت: با 
بهره بــردارى از طرح اضطرارى آبرســانى از 
تالــوار به همدان 650 هــزار مترمكعب آب 
آشاميدنى موردنياز مشــتركان همدان تا يك 

ماه آينده تأمين مى شود.
حميدرضا حاجى بابايى در مراسم بهره بردارى 
از ايــن طرح، افزود: بــراى اجراى اين طرح 
122كيلومتر لوله گذارى كار گذاشــته شــده 
و مخازنــى با گنجايــش 90 هزار مترمكعب 

ساخته شده است.
او افــزود: ايــن آب از 70 كيلومترى شــهر 
همدان تأمين مى شــود، كه باكيفيتى باال وارد 
شبكه آب لوله كشى مشــتركان شهر همدان 

مى شود.
حاجى بابايــى همچنين درخصوص اعتبارات 
اين طــرح اضطرارى بيان كــرد: 300ميليارد 
تومــان اعتبار براى اجــراى اين طرح درنظر 
گرفته شده كه 78 ميليارد تومان از اين اعتبار 
مربوط به امسال است كه 45 ميلياردتومان آن 
از طريــق اعتبارات ملــى و 33 ميليارد ديگر 
نيز از محل تنش آب و جابه جايى رديف هاى 

بودجه تأمين شده است.
نماينده مــردم همدان و فامنيــن در مجلس 
شوراى اســالمى با بيان اينكــه آب موردنياز 

همدان، بهار، كبوداهنگ، اللجين، جورقان و 
59 روســتا از طريق اين خط تأمين مى شود، 
گفت: اســتان همدان 56ميليون مترمكعب از 
سد تالوار حق آبه دارد كه در حال حاضر اين 
ميــزان به 16ميليون مترمكعب كاهش يافته و 
به دليل ساخت چند سد در باالدست اين سد 

ميزان آب سدتالوار كاهش يافته است.
حاجى بابايــى همچنين درخصــوص پروژه 
تصفيه خانه نيز بيان كرد: تصفيه خانه اين طرح 
بزرگترين تصفيه خانه غرب كشــور است و 
ظرفيــت تصفيه 3 هــزار و 600 ليتر آب در 
ثانيــه را دارد و ظرفيت آن 2/5 برابر مصرف 

موردنياز شهر همدان است.
 بهره بــردارى از اين طــرح تنها 
بخشى از آب شــرب همدان را تأمين 

مى كند
امورعمرانى  هماهنگــى  معــاون  ادامــه  در 
اســتاندار همــدان گفت: حجم آبــى كه در 
حال حاضر وارد شــبكه آبرسانى شهر همدان 
شد يك بخش كوچكى از نيازهاى مردم اين 
شهر را تأمين مى كند و مردم بايد همچنان به 

صرفه جويى توجه ويژه كنند.
فرهاد فرزانه نيز با بيان اينكه بارندگى ها امسال 
كاهشى بوده است، افزود: با كاهش بارندگى 
اســتان همدان در وضعيت خشكسالى قرار 
گرفته اســت و با اعالم شركت آب منطقه اى 
استان، مخزن سداكباتان تا كمتر از 2ماه ديگر 

مى تواند آب آشاميدنى مشتركان را تأمين كند.
 بهره بــردارى از طــرح اضطرارى 

آبرسانى زودتر از موعد
مديرعامــل آب منطقه اى همدان با بيان اينكه 
طرح اضطرارى آبرســانى تأمين كننده حدود 
15درصد آب موردنياز شــهر همدان است، 
گفت: بهره بردارى از طرح آبرسانى اضطرارى 
تالــوار به همدان زودتر از وعده داده شــده 
انجام شــد كه ماحصل تالش همه مسئوالن، 
متخصصان و نيروهاى فنى صنعت آب استان 

است.
منصور ستوده با اشاره به اينكه طول كل خط 
انتقال آب از ســدتالوار 140كيلومتر و طول 
خط اضطرارى 70كيلومتر اســت، بيان كرد: 
خط آبرسانى اضطرارى به همدان با حفرچاه 
در شــمال اســتان و از مخزن تعادلى و 30
هــزار مترمكعبى«كِيتو» آغاز مى شــود و پس 
از عبور 45 كيلومتر خــط لوله به بزرگترين 
تصفيه خانه غرب كشــور در منطقه مهاجران 

منتقل مى شود.
او همچنيــن گفت: با بهره بــردارى از طرح 
اضطرارى آبرســانى به همــدان 200 تا 250

ليتر در ثانيه آب آشــاميدنى موردنياز شــهر 
همدان تأمين مى شــود كه ايــن مقدار معادل 
15درصد كل آب مورد مصرفى مشتركان اين 

شهر است.
 كاهش بارندگى ها حجم ذخيره آبى 

سد اكباتان را نزولى كرده است
همدان  آب وفاضــالب  شــركت  مديرعامل 
نيز افزود: متأســفانه با كاهــش 42درصدى 
بارش ها حجم ذخيره آب سداكباتان امسال به 
10ميليون مترمكعب رسيده است در حالى كه 

سال گذشته 19 ميليون مترمكعب بود.
سيد هادى حسينى بيدار بيان كرد: اگرچه اين 
طرح تاحدودى مى تواند كســرى آب شرب 
همدان را تأمين كند، اما راه حل اصلى و نهايى 
براى خروج از بحران آب همكارى مردم در 

صرفه جويى و مديريت آب است.

 مجيد بيات- خبرنــگار همدان پيام: تمامى امور 
مالياتى در سطح كشور به صورت الكترونيكى انجام 
مى شــود و ديگر نيازى به حضــور فيزيكى مؤديان 

نيست. 
مديركل امورمالياتى اســتان همدان با بيان اين خبر 
گفت: تمامــى امور از قبيل ابــالغ اوراق، پرداخت 
به منظور صرفه جويــى در زمان و هزينه به صورت 

الكترونيكى انجام مى شود. 
محمد دلشادى با بيان اينكه تشخيص على الرأس در 
بررسى اسناد حذف شده اســت، افزود: در بررسى 
اظهارنامه ها اسناد و مدارك ارائه شده توسط مؤديان 
مالك اســت و ســليقه مأموران مالياتى به حداقل 

رسيده است. 
وى در ادامــه بيان كرد: در ســال 1399،  62 هزار 
و921 اظهارنامه از صاحبان مشاغل دريافت شده كه 
از اين تعداد52 هزار و319 مورد پذيرفته شده و اين 
موضوع در تاريخچه ســازمان امورمالياتى بى سابقه 

است و ميانگين 83 درصدى را ثبت كرده است. 

دلشــادى با اشــاره به اينكه 43 هزار و37 اظهارنامه 
مربوط به اشخاص حقوقى تحويل اين سازمان شده 
اســت، گفت: تمامى اين اظهارنامه براساس اسناد و 
مــدارك خود مؤديان بوده و مالك بررســى همين 

موضوع است. 
مدير امورمالياتى استان همدان به موضوع اظهارنامه 
صاحبان امــالك پرداخت و افــزود: 8 هزار و952

اظهارنامــه در اين حوزه بــا محوريت امالك ادارى 
و تجارى به دست ســازمان رسيده است و الزم به 
يادآورى است كه80 درصد مواردى كه تقويم امالك 

را رعايت كرده اند مورد پذيرش واقع شده است. 
دلشادى تعداد اظهارنامه سال 1400 كه در مردادماه 
به اين سازمان تحويل شده را 163200 مورد برشمرد 
و گفــت: از اين تعــداد 36 هــزار و839 اظهارنامه 
موردپذيرش واقع شده و مابقى نيز در حال بررسى 

است. 
وى افزود: اشــخاص حقوقــى و صاحبان امالك تا 
31 مردادمــاه زمان دارند اظهارنامه الكترونيكى را به 

سازمان ارائه دهند. 
اين مقام مســئول در ادامه ميــزان وصول درآمدهاى 
مالياتى را هــزار و 127 ميليارد تومــان ذكر كرد و 
گفت: اين آمار در مقايســه با سال 1398 با افزايش 
51 درصدى روبه رو شــده است و از اين آمار مازاد 
بخش مربوطه به تورم و قسمتى به موضوع فرارهاى 

مالياتى بازمى گردد. 
دلشادى در ادامه به بحث پروژه هاى عمرانى و سهم 
شهردارى ها در بخش درآمدهاى مالياتى اشاره كرد و 
افزود: در بخش عوارض و مباحث مربوط به آن 126

ميليارد تومان در ســال 1399 به حساب شهردارى 
به منظــور انجــام پروژه هــاى عمرانى و ســاخت 

زيرساخت ها اختصاص پيدا كرده است. 
وى در ادامه سهم درآمدهاى مالياتى در سال 1399

را 180 هزارميليــارد تومــان عنوان كــرد و گفت: 
خوشــبختانه با مساعدت تمامى اشخاص حقيقى و 
حقوقى شاهد محقق شــدن مبلغ 192هزار ميليارد 
بوده ايــم و از اين رقم به صورت ميانگين 33درصد 

مربوط به ماليات بــر ارزش افزوده و مصرف كننده، 
31درصد به شــركت هاى غيردولتــى و 18 درصد 

ماليات بر حقوقى است. 
مديركل امورمالياتى درآمدهاى محقق شــده 4 ماهه 
نخست سال 1400را 98 درصد دانست و افزود: اين 
آمار در مقايسه با مدت مشابه سال 1399 با افزايش 
66 درصــدى مواجه بوده اســت و از 466 ميليارد 
موردنظر در اين حــوزه 455 ميليارد تومان وصول 
شده است. دلشادى در بخش ديگرى از سخنان خود 
به موضوع فرارمالياتى اشاره و بيان كرد: به 256مورد 
پرونده فرارمالياتى رسيدگى شده است كه  مبلغ 64

ميليارد تومان را شامل مى شود. 
وى همچنيــن بزرگترين پرونده مالياتى اســتان را 
2ميليارد و300ميليون تومــان ذكر كرد و گفت: 70

شركت در استان به صورت سورى وجود دارند كه 
به 5 مورد رسيدگى شده و بزرگترين چالش بررسى 
اين گونه موارد اين است اكثر ساكن استان هاى ديگر 
مى باشند. دلشادى در ادامه با موضوع خريدوفروش 
ســكه و قوانيــن مربوطه بــه آن پرداخت و گفت: 
اطالعات اين فعاليت و اشــخاص كه در اين حوزه 
فعاليت مى كنند در طرح جامع ماليات به ثبت رسيده 
و بر اين اساس خريدوفروش تا سقف 155 مورد از 
تسليم اظهارنامه معاف است و تنها به پرداخت مبلغى 

در ازاى هر سكه اكتفا مى شود. 
وى در ادامه بيان كرد: در مجموع در 3 سال 1397، 

1398 و1399(2هزار و80نفر) به خريدوفروش سكه 
اقدام كرده اند كه از اين آمار هزار و98 نفر تا 5 سكه، 
872 نفر تا 155سكه با معافيت ارائه اظهارنامه و 110

نفر باالى 155 سكه را به ثبت رسانده اند. 
مديركل امورمالياتى در بخش ديگرى از سخنان خود 
افزود: در 65درصد صنف پزشكان كارتخوان نصب 
شده اســت و از اين حيث همدان جزء استان هايى 
محسوب مى شود كه شرايط خوبى را دارند، همچنين 
952 مورد كارتخوان اين صنف به مراكز امورمالياتى 

متصل شده است. 
وى همچنين به ارائه تســهيالت بــه مؤديان كه در 
دوران كرونــا آســيب ديده اند پرداخــت و گفت: 
مؤديانى كه درآمد آنــان كمتر از 100ميليون بوده 5

درصد تخفيف در نظر گرفته شده است.
دلشادى با بيان اينكه شــهرهاى باالى100هزار نفر 
جمعيت شــامل قانون ماليات بــر واحدهاى خالى 
مى شود، بيان كرد: بر اين اساس اين ماليات در سال 
اول 6 برابر، در ســال دوم 12برابر و پس از ســال 
سوم 18برابر محاسبه مى شود و اين موضوع در مورد 
كســانى كه بيش از 5 واحد خالى دارند با ضريب 2

مواجه مى شوند. 
وى در پايــان گفت: ماليات بــر واحدهاى خالى تا 
زمانــى كه نســبت تعداد واحد از جمعيت بيشــتر 
باشد ادامه خواهد داشت و آخرين مهلت اعالم 31

شهريورماه است. 

200 ليتر در ثانيه آب از كبودراهنگ به مركز استان پمپاژ مى شود

تكرار طرح ضربتى آبرسانى به همدان
■ نماينده مجلس: حق شهرستان پرداخت نشود استغفا مى دهم

مديركل امورمالياتى استان خبر داد
الكترونيكى شدن تمامى امور مؤديان 

■ امروز آخرين زمان ارائه اظهارنامه الكترونيك اشخاص حقوقى و امالك
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مجلس برای تشکیل کابینه قوی همراهی کند
 با توجه به آغاز جلســات رأی اعتماد وزرای پیشنهادی، مجلس 

برای تشکیل کابینه قوی همراهی کند.
 امام جمعه موقت مالیر با اشاره به بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی 
دولت ســیزدهم در مجلس شورای اسالمی، بیان کرد: با توجه به آغاز 
جلسات رأی اعتماد وزرای پیشنهادی از فردا، نمایندگان مجلس باید 

با قدرت پای کار باشند و یک کابینه قوی انتخاب کنند.
حجت االســالم "احد آزادیخواه" در خطبه هــای نمازجمعه این هفته 
مالیر گفت: سرنوشــت 4 یا حتی 8 ساله کشور به دست کابینه آینده 

است که توسط مجلس انتخاب می شود.
وی افزود: نمایندگان مجلس نباید این نگاه را داشــته باشند که چون 
آقای رئیســی وزرای پیشنهادی را معرفی کرده، پس باید به آنها رأی 
مثبت دهند، این توجیه درســتی نیست و وظیفه مجلس در این زمینه 

جدی و خطیر است.
امام جمعه موقت مالیر همچنین به موضوع افغانســتان اشــاره کرد و 
گفت: افغانستان از این جهت برای ما حایز اهمیت است که مرزهای 
مشــترک جمهوری اســالمی با افغانستان ناامن نشــود و تحت هیچ 

شرایطی اجازه نمی دهیم هیچ قدرتی مرزهای ایران را ناامن کند.
حجت االسالم آزادیخواه با اشاره به قدرت باالی سیستم دفاعی ایران 
افزود: عالوه بر برقراری امنیت مرزها، تداوم روابط تجاری با افغانستان 
برای ما مهم اســت و در بین ۱۵کشور همسایه، با افغانستان بیشترین 

روابط تجاری را داریم که تالش می کنیم این روابط ادامه پیدا کند.
وی بــا تأکید بر اینکه امنیت منطقه به امنیت جمهوری اســالمی گره 
خورده است، گفت: این امر به دلیل سیستم قوی دفاعی ایران است که 
امیدواریم این قدرت سیستم دفاعی به بقیه صنایع و حوزه ها همچون 
خودروسازی، نهاده های دامی، گوشت، آرد و نان هم تسری پیدا کند.

آزادیخواه افزود: قول می دهیم دولت به اندازه ای قوی عمل کند که در 
چند ماه آینده مشکالت اقتصادی کاهش یابد.

وی با تأکید بر انجام واکسیناسیون و تشویق مردم برای تزریق واکسن 
به ویژه واکسن ایرانی، بیان کرد: خدمات و زحمات جامعه پرستاری و 
کادر بهداشت درمان قابل تقدیر است و امروز شهرستان مالیر از نظر 

امکانات و تجهیزات پزشکی جزء شهرهای برتر است.
آزادیخــواه با قدردانــی از همراهی مردم، اصنــاف و هیأت های 
مذهبی در رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی در مراســم های 
عزاداری حســینی)ع(، افزود: به واسطه شــیوع گسترده ویروس 
کرونــا و افزایــش همه گیری ایــن بیماری، هیأت هــای مذهبی 
با رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی و رعایــت فاصله گذاری 
اجتماعی، اجازه ندادند که عزاداری امام حســین)ع( و هیأت های 

مذهبی تعطیل شود و این ارزشمند است.
امام جمعه موقت مالیر با بیان اینکه واقعه کربال به تقوا، تقرب، اعتقاد 
و رضای خداوند خالصه می شــود، گفت: امام حســین)ع( در سال 
۶۱ هجــری در اوج غربت و مظلومیت با خانواده و یاران خود برای 

حاکمیت اسالم و قرآن حرکت کرد و به شهادت رسید.
اعتمادبهآمریکاموجبپشيمانیمیشود

امام جمعــه نهاوند در خطبه های این هفته نمازجمعه نهاوند بیان کرد: 
بدعهدی آمریکا نشــان داد که نمی شــود به آنها اعتمــاد کرد و این 

موضوعی است که برای همگان مشخص شده است.
حجت االسالم والمســلمین عباسعلی مغیثی گفت: آنها پایبند به هیچ 
چیزی نیستند و سازمان های حقوق بشری ابزار سلطه استکبار هستند 

و در خدمت آمریکا هستند.
وی افزود: آمریکا بــه هم پیمانان خودش هم رحم نمی کند که وقایع 

افغانستان این موضوع را نشان می دهد.
مغیثی بیان کرد: آمریکا ۲۰سال است که افغانستان را اشغال کرده است 

که صدها هزار کشته و مجروح و آواره به بار آورد. 
وی گفت: مطالبه از دولت جدید گشایش اقتصادی و رفع مشکالت 

مردم است.
مغیثــی افزود: همانطور که رئیس جمهور جدیــد اعالم کردندراهبرد 

دولت، تحقق بخشیدن به بیانیه گام دوم انقالب است.

امسال طلسم ۱۳ ساله راه اندازی کشتارگاه صنعتی 
طیور اسدآباد می شکند

 کشــتارگاه صنعتی طیور اسدآباد با اشتغالزایی بیش از ۷۰ نفر و با سرمایه گذاری ۲۰ 
میلیارد تومان با پیگیری های انجام شــده توســط سرمایه گذار جدید بخش خصوصی و 

تعاونی مرغداران شهرستان تا پایان سال وارد چرخه تولید و  فعالیت خواهد شد
.نماینده مردم اســدآباد در مجلس شــورای اســالمی از راه اندازی طرح راکد ۱۳ ساله 

کشتارگاه صنعتی طیور این شهرستان تا پایان سال جاری خبر داد.
کیومرث سرمدی واله با بیان اینکه در رابطه با این طرح  مقدمات الزم کار انجام و مجوز 
الزم اخذ شده،گفت: تنها کشتارگاه صنعتی شهرستان از جمله طرح هایی بوده که در سال 

8۷ مجوز احداث آن توسط سرمایه گذار بخش خصوصی اخذ و با پیشرفت فیزیکی 8۰  
درصدی به علت بدهی به بانک متوقف و تعطیل شــده بود که برای احیاء و افتتاح و راه 
اندازی طرح با پیگیری های انجام شــده این طرح راکد ۱۳ ســاله به سرمایه گذار جدید 
بخش خصوصی و تعاونی مرغداران واگذار شده و در حال طی کردن مراحل پایانی خود 
اســت. وی خاطر نشان کرد: راه اندازی این طرح دغدغه مرغداران اسدآبادی در رابطه با 
نبود کشتارگاه صنعتی طیور در شهرستان را برای همیشه خاتمه داده و از نقش موثری در 

اشتغال و تأمین مرغ شهرستان و استان برخوردار خواهد بود.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شــورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه اسدآباد به لحاظ 
زیرساخت های اصلی گره های کهنه ای از سال های قبل دارد ،تصریح کرد:در  زیرساخت 
های بخش صنعت ،خدمات ،کشاورزی ،عمران ... شهرستان دارای مشکالتی مانده از سال 

های قبل هستیم که این مشکالت نیاز است با پیگیری باز شوند .
وی با اشــاره به تخصیص ۱۶ میلیارد تومان برای طرح فوق خاطر نشــان کرد: به دلیل 
حساســیت ویژه کنار گذر شهرستان قرار اســت این پروژه  به عنوان یکی از جاده های 
مواصالتی بزرگ کشــور  برای ارتقا ضریب ایمنی آن ، هرگونه نقاط و مشکالت ایمنی  

طرح  برطرف  و برای افتتاح و بهره برداری به صورت کامل  تحویل داده شود.
سرمدی واله  از افتتاح و بهره برداری کنار گذر اسدآباد در هفته دولت خبر داد و یاد آور 
شــد: یکی از دیگر گره های کهنه باقی مانده از سال های قبل عالوه بر کشتارگاه صنعتی 
طیور و کنار گذر شهرستان کتابخانه استاندارد اسدآباد بوده که خوشبختانه با انتقال مجری 
گری  این پروژه از راه و شهرسازی به  کتابخانه های عمومی استان همدان از دو ماه پیش 

این طرح دوباره فعال شده و در حال اجراست.

آگهی اجاره امالك مازاد بانك صادرات همدان 
شماره 1/1400  )نوبت اول(

بانك صادرات ايران -  مديريت شعب استان همدان

بانك صادرات ایران - مدیریت شعب استان همدان در نظر دارد تعدادي از امالك مازاد خود را از طریق اجاره به افراد واجد شرایط 
واگذار نماید. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و بازدید از امالك مورد نظر خود ، همه روزه از تـاریخ انتشار آگهي 

)غير از ایام تعطيل( از ساعت 08:00 صبح لغایت 00: 13 به دایره تداركات و ساختمان واقع  در: همــدان- ابتداي خيـــابان شریعتي- نبش كوچه شهيد 
یوسفي مراجعه و یا با شماره تلفن 32510709 تماس حاصل نمایند.

توضيحات و شرایط:
1-قرارداد اجاره امالك به صورت یك ساله می باشد.

2-بانك در رد و یا قبول یك یا تمامي پيشنهادات اجاره به هر دليل و در هر مرحله مختار است.
3-حداكثر زمان ارائه درخواست: 1400/06/10

آدرس ملکنام ملکشناسه ملکردیف

شهرک فرهنگیان- روبروی کالنتریشعبه سابق فرهنگیان12238

خیابان 17 شهریور- ابتدای خیابان گلچهرهشعبه سابق دانشگر مقدم22214

میدان میوه و تره بار آزادیشعبه سابق میدان بار32257

خیابان بوعلی- سرپل یخچال- ساختمان پزشکان شفاشعبه سابق بوعلی42211

بازار بزرگ خودروشعبه سابق بازار خودرو52255

انتهای خیابان اکباتانشعبه سابق هگمتانه62263

خیابان میرزاده عشقی- تقاطع هنرستانشعبه سابق میرزاده عشقی 72251

مالیر- میدان انقالبشعبه سابق انقالب مالیر82210

قروه- خیابان امام خمینی )ره(شعبه سابق قروه92260

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شركت خدماتی 
شهرك صنعتی اللجين

 )نوبت اول(

ــی  بدینوســيله از تمامــی ســهامداران شــركت خدمات
ــت 734 و  ــماره ثب ــه ش ــن ب ــی اللجي ــهرك صنعت ش
شناســه ملــی 14003642464 دعــوت بــه عمــل مــی 
ــورخ  ــه در م ــی ك ــع عموم ــه مجم ــا در جلس ــد ت آی
1400/06/11 رأس ســاعت 10 صبــح در آدرس: همــدان- 
اللجيــن- جــاده طاهرلــو- شــهرك صنعتــی اللجيــن- 
ــم  ــه ه ــور ب ــی گردد،حض ــزار م ــاختمان اداری برگ س

رســانند.
دستور جلسه:

1-انتخاب حسابرس و بازرس سال مالی 1400
ــال  ــی س ــای مال ــورت ه ــه و ص ــب ترازنام 2-تصوی

1399
3-گزارش عملکرد هيأت مدیره 

4-پيشــنهاد افزایــش نــرخ خدمــات بــر اســاس نــرخ 
تــورم

5-سایر موارد

هیأت مديره شرکت خدماتی شهرک صنعتی اللجین

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 140060326002000310 هيأت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك كبودرآهنــگ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقــای مرتضی نبی پوریان  
فرزند سيف اله به شماره شناســنامه 10450 در یك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
114442/89 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالك 196 اصلي واقع در بخش 4 حوزه 
ثبت ملك كبودراهنگ روستاق آقچه قيه خریداری از مالکين رسمی آقایان سيف اله 
نبی پوریان و علی جان نوذری محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
)م الف 213(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/15

محمدصادق بهرامی 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك کبودرآهنگ

گواهينامه پایان تحصيالت به شماره پيگيری 6824711،به نام بابك 
ظهرابی،فرزند محمداسماعيل،به كد ملی 4011871176،رشته مدیریت 
در سوانح طبيعی در مقطع كارشناسی ارشد از پژوهشگاه بحران های 
طبيعی شاخص پژوه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مجیدی شهردار بهار شد
 شهر بهار که در 
دوره شهرداران قبلی 
عمرانی  فعالیت های 
را شــاهد بوده است 
در ایــن دوره تالش 
کــرد تا بــا حضور 
و  قوی تر  شهرداری 
رزومه ای بهتر، فردی 
را برای شهرداری این 
شهر برگزیند تا شــهروندان چهره ای جدیدتر از 
شهر را شاهد بوده و تغییراتی اساسی را در سطح 

شهر شاهد باشند.
رئیس شورای اسالمی شهر بهار در این باره گفت: 
با توجه به قانون تشــکیالت و وظایف شورای 
شــهر که یکی از آنها انتخاب شــهردار اســت، 
اعضای شورای شهر پیش از آغاز رسمی فعالیت 
خود رایزنی های خــود را درخصوص انتخاب 

شهردار آغاز کردند.
حسین فیض الهی بیان کرد: در این فرایند با ۱۲نفر 
از افــراد متخصص بومــی و غیربومی مصاحبه 
انجام شــد و برنامه های کاری آنان موردبررسی 
قرار گرفت و درنهایــت با لحاظ مطالبات مردم 
درخصوص خدمات شــهرداری و مشــکالت 
پیــش روی شــهر و مدیریت قوی و بررســی 
برنامه های ارائه شده با نظر اکثریت اعضا، »مهدی 

مجیدی« به عنوان شهردار بهار برگزیده شد.
وی گفت: تعدادی از این افراد به لحاظ اینکه در 
قانون اشاره شــده، جهت تصدی این پست نیاز 
به سابقه ۵ ســال مدیریت است، شرایط الزم را 

نداشتند.
فیض الهــی افــزود: الزمه موفق بودن شــهردار 
اشرافیت به مباحث و ضوابط و قوانین شهرداری 
و تخصص و تحصیالت مرتبط و تجربه مدیریتی 
در این بخش است که مهندس مجیدی دارای این 

شرایط بود.
الزم بــه یــادآوری اســت »مهــدی مجیدی« 
متولــد ۱۳۵۵ در شهرســتان رزن، دارای مدرک 
کارشناسی ارشــد مهندســی معماری و دکترای 

مدیریت کسب وکار DBA است.
وی بــا ۲ دهــه تجربه در مدیریت شــهری در 
سمت هایی همچون مدیرعامل سازمان همیاری 
شهرداری های استان همدان، شهردار مناطق یک 
و ۲ و ۳ همدان، شــهردار رزن، شهردار جورقان، 
معاون شهرســازی ومعماری شــهرداری همدان 
و معاونــت اداری مالی شــهرداری همدان، در 
حوزه های فرهنگی و ورزشــی نیز سابقه دارد و 
هم اکنون مدیرعامل شــرکت سیاحتی علیصدر 
اســت. مدرس دانشــگاه و مراکز آموزش عالی، 
رئیس هیأت اســکیت اســتان همــدان، عضو 
هیأت مدیره سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 
همــدان و عضو هیأت مدیره مرکز کارشناســان 
رسمی دادگســتری اســتان همدان نیز از دیگر 

سوابق وی است.

شهردار نهاوند از رباط کریم معرفی شد

 شــورای ششم نهاوند پس از آغاز به کار رسمی خود محمد 
احمدوند کارشناس مالی شهرداری را به عنوان سرپرست انتخاب 

کردند.
پس از ۲ هفته نشســت های شورای ششم پشت درهای بسته و 
بــدون انعکاس هیچ خبری از روند انتخاب شــهردار و یا ارائه 
برنامه توسط گزینه های دعوت شده، پروسه انتخاب شهردار در 
نهاوند به معرفی ســعیدی پور از شهرداری رباط کریم ختم شد. 
محسن سعیدی پور کارمند شهرداری رباط کریم، در دوره ششم 

شــورا به عنوان کاندیدا حضور یافت و با کسب هزار و 8۰۰ رأی نفر ۲4م  این ماراتن از میان 
4۳ هزار و ۹8۰ رأی شــد. این فرد که در کارنامه عملی اش رئیس هیأت بدمینتون رباط کریم و 
مدیریت حمل ونقل شهرداری رباط کریم را دارد، نتوانست ۷رأی موافق شورا را هم بگیرد، بلکه 

با ۵ رأی موافق و ۲رأی مخالف به عنوان گزینه شهرداری نهاوند معرفی شد.

نیمه شهریورماه شهردار کبودراهنگ معرفی می شود
 شوراهای اسالمی دوره ششم شهر کبودراهنگ ۱۲گزینه برای انتخاب شهردار در نظر گرفته 

بودند که در نهایت 4 نفر از آنها به مرحله نهایی راه یافتند.
رئیس شــورای شهر کبودراهنگ با بیان این مطلب در گفت وگو با همدان پیام، گفت: از این 4 
نفر یک نفر به عنوان شهردار کبودراهنگ انتخاب می شود و تا نیمه شهریورماه به صورت رسمی 

اعالم خواهد شد.
غالمرضا بابایی افزود: چند ویژگی از جمله مردمی بودن، تعهد، تخصص، کارآمدی، قانونمندی، 
تحصیالت مرتبط، مطلع از منطقه و شــهر، تعامل و مشورت با شورا و... برای انتخاب شهردار 
در نظر گرفته ایم که امیدواریم با یک انتخاب درســت بتوانیم گام های مؤثری برای توســعه و 

پیشرفت شهر برداریم.
وی گفت: در حال حاضر یکی از کارمندان شــهرداری )فالح( سرپرست شهرداری کبودراهنگ 
اســت وی سابقه مدیریت در واحدهای مختلف شــهرداری را دارد و توانایی ها و ظرفیت های 

بسیار خوبی دارد.
بابایی در پایان افزود: شــوراهای اسالمی دوره ششم تعامل خیلی خوبی با هم و اهداف بسیار 

واالیی دارند که با حمایت های مردمی این اهداف برای رشد و توسعه پیش خواهد رفت.

 استعفای سرپرست شهرداری تویسرکان سوء تفاهم بود
گماربهطوررسمیسرپرستشهرداری

 رئیس شورای شهر تویسرکان در آخرین اظهارنظر خود اعالم کرده که موضوع استعفای محمدکاظم گمار به عنوان 
سرپرست فعلی شهرداری تویسرکان یک سوء تفاهم بود و وی اکنون به طور رسمی سرپرست شهرداری تویسرکان است.
به گزارش همدان پیام از تویســرکان، انتخابات شــورای شــهر در تویسرکان در ســال های اخیر همواره با حواشی و 
حرف وحدیث های زیادی مواجه بوده، اما شاید بتوان گفت حاشیه های انتخابات ششمین دوره شورای شهر از همه ادوار 

گذشته بیشتر بود و اثر خود بر فرایند تأیید انتخابات و به دنبال آن انتخاب شهردار جدید را نشان داد.
وقتــی رئیس هیأت نظارت بر انتخابات اســتان همدان به صراحت از وجود تخلفــات انتخاباتی مربوط به خرید آرا در 
انتخابات ششمین دوره شورای شهر تویسرکان خبر داد، روند تأیید این انتخابات بیش از حد معمول طول کشید تا جایی 
که در روزی که تقریباً همه شهرهای استان مراسم تحلیف اعضای شورای شهر را برگزار کردند، نتیجه نهایی انتخابات 

تویسرکان هنوز اعالم نشده بود.
این دســت حواشی و بالتکلیف بودن اعضای ثابت و علی البدل شورای شهر تویسرکان موجب شد تا آنگونه که باید و 
شــاید، مجال و فرصتی برای اندیشیدن و طرح گزینه های احتمالی برای تصدی سمت شهردار تویسرکان وجود نداشته 
باشد. با اعالم نتیجه نهایی و سلب عضویت یکی از منتخبان شورای شهر ششم تویسرکان، به نظر می رسید با توجه به 
ترکیب شورا و نزدیکی حداقل ۲ نفر از اعضای شورا به شهردار فعلی تویسرکان، همچنان احسان پیری یکی از گزینه های 

تصدی سمت شهردار تویسرکان باشد و احتمال ماندگار شدن وی در شهرداری تویسرکان مطرح بود.
در این میان، اما پس از برگزاری مراسم تحلیف شورای شهر تویسرکان که به دلیل تأخیر در تأیید انتخابات شورای شهر، 
خیلی دیرتر از شهرهای دیگر کشور برگزار شد،"محمدکاظم گمار"که قباًل سابقه حضور در سمت شهرداری تویسرکان 
را در کارنامه خود دارد به عنوان سرپرست جدید شهرداری تویسرکان انتخاب و معرفی شد، اما برخی رسانه ها و منابع 
خبری از استعفای وی پس از گذشت کمتر از ۲4 ساعت و اداره شهرداری بدون برخورداری از سرپرست خبر دادند که 

توسط رئیس شورای شهر تویسرکان رد شد.
■انتخابشهردارجدیدظرف10تا15روزآینده

رئیس شــورای شهر تویســرکان بیان کرد: محمدکاظم گمار به طوررسمی از سوی شــورای شهر تویسرکان به عنوان 
سرپرست شهرداری تویسرکان انتخاب شده و موضوع استعفای وی یک سوء تفاهم بود که برطرف شد.

علی خزائی در گفت وگو با همدان پیام، گفت: ظرف مدت ۱۰ تا ۱۵ روز آینده با توجه به گزینه هایی که اعضای شورای 
شهر برای تصدی گری سمت شهردار تویسرکان در نظر دارند، شهردار جدید انتخاب می شود.

وی بیان کرد: تمام ســعی من و همکارانم این اســت که یک فرد متعهد، متخصص، انقالبی و دارای تجربیات اجرایی و 
سوابق خوب کاری را به عنوان شهردار تویسرکان انتخاب کنیم.

مجیدی در بهار و سعیدی پور در نهاوند شهردار شدند

انتخاب شهرداران
 در مادستان

 گروه شهرســتان: پس از  گذشت یک 
ماه از انتخاب شــورای ششم و با گذشت 
2هفته از تحلیف اعضای شــورا و استقرار 
اعضا در شورای شهر، اسامی کاندیداهای 
شــهرداری یکی پس از دیگری اعالم شد. 
در مدت یک هفتــه همزمان با همدان هر 
یک از کاندیدا در صحن شــورای شــهر 
مربوطه بــه ارائه برنامــه پرداختند که تا 

با  بهار  نهاوند و  شب گذشته شــهرداران 
اکثریت آرا انتخاب شدند، اما در شهرهای 
دیگــر کاندیداها تاکنون بــه ارائه برنامه 
پرداخته و احتمااًل هنوز اعضای شــورای 
شــهرها برای انتخاب از بیــن کاندیدا به 
برخی  که  هرچند  نرســیده اند.  جمع بندی 
از کارشناســان می گویند اعضای شــورا 
در انتخاب شــهردار عجله کنند، اما اغلب 

شهرها برای انتخاب عجله ندارند. چنانچه 
نهاونــد و بهار پس از بررســی ها در یک 

هفته شهردار خود را انتخاب کردند.
 در ادامــه گزارشــی از وضعیت انتخاب 
بهار، مالیر،  نهاوند،  شهردار در  شهرهای 
کبودراهنگ، تویســرکان، رزن، درگزین، 
پرداخته  فامنین  و  پالیز  اســدآباد،  آجین، 

شده است. 

شهردار مالیر این هفته  
انتخاب می شود

 پس از بررســی برنامه هــای ۹ نامزد 
ســمت شــهردار مالیر، اوایل هفته آینده 

شهردار مالیر انتخاب می شود.
عضو شورای اســالمی شهر مالیر با بیان 
اینکــه همه گزینه هــای موردنظر تصدی 
پست شهردار برنامه های خود را در صحن 
علنی شورا ارائه داده اند، گفت: به احتمال 
بســیار زیاد همین هفته بررســی نهایی 
برنامه های ارائه داده شده انجام و شهردار 

انتخاب می شود.
اســماعیل صفــوی زاده در ادامه افزود: ۹ 
نامزد برای تصدی پست شهردار انتخاب 
شده بودند، که تمامی آنها برنامه های خود 

را در صحن علنی شورا ارائه داده اند.
 وی بیــان کرد: علیرضا امامی شــهردار 
اسبق مالیر، غالمحســین تقوی، حسین 
بابائی، یوســفی نوید، مجیدی شــهردار 
قبلــی مناطــق یــک و ۲و ۳ همــدان، 
غالمرضا کرمی، هادی سلگی مدیر سابق 
آموزش وپرورش مالیر و  یوسفوند استاد 
و مدرس دانشــگاه، از جمله نامزدهای 
مطرح شــده برای انتخاب شهردار مالیر 

هستند.

معاون شهردار، سرپرست شهرداری رزن شد
 نخســتین جلســه رسمی شورای اسالمی شــهر رزن برگزار شــد و به اتفاق آرا بهمن عبدلی پور، معاون شهردار به عنوان 
سرپرســت شهرداری رزن معرفی شد. مهدی سلطانی رئیس شــورای اسالمی رزن گفت: پیش از آغاز رسمی فعالیت شورای 
ششــم، به منظور بهره مندی و حمایت از مدیران بومی فراخوان دادیم و جلســات طوالنی برگزار کردیم، همزمانی با تحلیف 
فرصت بیشــتری فراهم شد که انتخاب سرپرست شهرداری که از بین ۱۳رزومه ای که برای ما در شورای شهر ارسال شده بود 

بررسی های بیشتری انجام شود و برنامه های کاندیداها موردمطالعه قرار گیرد.

قیصری گزینه تصدی شهرداری آجین
 احســان رحیمی، عضو شورای شــهر آجین از انتصاب الوندی به عنوان سرپرست شهرداری آجین خبر داد و گفت: گزینه 
شهرداری آجین در نخستین جلسه رسمی شورا مشخص شده و علیرضا قیصری به عنوان گزینه تصدی شهرداری معرفی شد 
و تا زمان صدور حکم شهردار، شهرداری این شهر با سرپرست اداره می شود. قیصری کارمند فعلی صداوسیمای استان و رئیس 

سابق دفتر شورای نگهبان اسدآباد بوده است.
ســعید طاهری عضو شورای شهر پالیز هم از انتصاب محمد قنبری عقیل به عنوان سرپرست خبر داد و افزود: از طرف شورای 
شهر پالیز فراخوان انتخاب شهردار منتشر شده و تا پایان هفته مهلت ارسال مدارک و رزومه خواهند داشت انتخاب ما بهترین 

گزینه برای شهر تازه تأسیس پالیز خواهد بود.
حمیدرضا مرادی ضمیر سخنگوی شورای شهر اسدآباد از حضور ۱۰کاندیدای شهرداری اسدآباد خبر داد و گفت: از ۱۵گزینه 
شــورای شــهر جهت انتخاب شــهردار تا امروز ۱۰ نفر از این افراد برنامه های خود را به صورت حضور در صحن شورا ارائه 
دادند و تا یک شــهریورماه گزینه نهایی مشخص می شــود و ۵ نفر باقی مانده تا پایان هفته به صحن دعوت می شوند. تصمیم 
اعضای شورا انتشار نیافتن اسامی کاندیداهای شهرداری بوده است و تا انتخاب گزینه نهایی از انتشار اسامی این افراد معذوریم.

هنوز به جمع بندی 
نرسیده ایم 

 انتخــاب شــهردار قروه درگزین به دلیل 
تعطیالت به تعویق افتاده اســت و هنوز به 

جمع بندی نرسیده ایم. 
احمــد طاهــری رئیــس شــورای شــهر 
قروه درگزین گفت: در نخستین جلسه شورا 
پس از جمع بندی شهردار را معرفی می کنیم.

مهــدی  همدان پیــام  شــنیده های  طبــق 
اســفندیاری صالح شهردار قبلی و سرپرست 
شهرداری فعلی به خاطر عملکرد قابل قبول 
و رضایت شهروندان قروه درگزین در سمت 

شهردار قروه درگزین ابقا می شود.
ازميانواجدینشــرایطشــهردار

کرفسانتخابمیشود
طاهری همچنین افزود: انتخاب شــهردار شهر 
کرفس هــم پس از خداحافظــی رضا فرخی 
شهردار قبلی شــورای شهر این شهر را مجاب 
به حساســیت در انتخاب کرده اســت و طی 
فراخوانی از کســانی که شرایط سمت شهردار 
را دارند خواســته اند رزومه کاری خودشان را 
به شورای شــهر کرفس ارسال کنند تا از میان 
واجدین شرایط شهردار کرفس نیز انتخاب شود. 

تنها گزینه برای شهرداری فامنین تأیید می شود؟
 شنیده ها حاکی از آن است که حمید محبی شهردار فعلی اللجین تنها گزینه معرفی شده برای سمت شهرداری فامنین است که 

احتمال تأییدشدنش باالست و در حال حاضر شورا گزینه جانشین ندارد.

شهردار فیروزان ابقا شد
 محمد شــیراوند شهردار فیروزان با رای اکثریت شورای ششم شهر فیروزان مجدد رای اعتماد 
گرفت و در ســمت خود بعنوان شــهردار باقی ماند.  شیراوند در دوره پنجم شورای شهر عملکرد 
موفق و قابل قبولی از خود نشــان داده است. محمد شیراوند با کارشناسی عمران و ارشد مدیریت 
بودجه،  ۲۳ سال سابقه فعالیت در 4 شهرداری کوهدشت،برزول ،بهار  و فیروزان است که  ۹ سال 

در سمت شهردار برزول و فیروزان در نهاوند فعالیت داشته است.
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نشستنشست

 siasat@hamedanpayam.com

نشستنشست
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نشست كارشناسى درباره آنچه كه شورا با شتاب مى خواهد انجام دهد

شهردار مقتدر انتخاب كنيد

فاميل كريمى:
مطالبات مردم را به كانديداها بگوييد

 به نظرم بيشتر برنامه ها توسط كانديداها در بستر وضعيت موجود ارائه شده است. فاصله حفظ وضعيت موجود تا 
برنامه مطلوب كه بايد در برنامه ها ديده شــود زياد شفاف نيست، افرادى كه برنامه ارائه داده اند بايد وضعيت مطلوب 
را دقيق بررســى مى كردند. به نظر مى رســد مطالبات مردم در بخشى است كه بايد تغييراتى  در وضعيت شهر صورت 
بگيرد و مسير بين وضعيت موجود تا وضعيت مطلوب كه درخواست هاى مردم در آن مستتر است بايد خيلى دقيق تر، 
شفاف تر و تضمين دارتر باشد. اينكه به صورت ادعايى، تشريحى و توصيفى يكسرى برنامه ها را ارائه بدهيم قابل توجه 

است چون مؤلفه ها و شاخصه ها يك برنامه همين است.
امروز برنامه اى براى مردم مى تواند اميدبخش باشــد كه تضمين آور باشــد. اعضاى شــوراى ششــم هم دقيق بايد 
تضمين هاى اين برنامه ها را بررسى كنند چون بخشى از اين برنامه هايى كه ارائه شده تكرار و كپى از برنامه هاى ديگر 
اســت و برخى از مؤلفه هاى ارائه شده شــاخصه هايى نيستند كه مردم را راضى كند اين موارد را بنده در بررسى هايم 

از برنامه هاى ارائه شده متوجه شدم.
نكته بعدى اين اســت كه برنامه هاى توسعه شهرى با برنامه توسعه كالن استان بايد كامًال همخوانى داشته باشد و در 
همين زمان و هنگام ارائه برنامه توسط كانديدا بايد مشخص باشد. اگر مديرى به اين برنامه ها توجه نكند به طورقطع 
در برنامه هاى كالن و توسعه مديريت شهرى با مشكل مواجه مى شود يكى از نكاتى كه گاهى در مديريت هاى گذشته 
هم با آن مواجه بوديم نگاه تك بعدى يا نگاه صرف به برنامه جزيره اى به شــهر اســت كه بخصوص در همدان اين 

اتفاق افتاد. 
برنامه هاى توسعه اى شهرى را با برنامه هاى كالن كشور تطبيق نداديم، اما اگر بتوانيم در برنامه ها تطبيق دقيق صورت 
بدهيم بخشــى از هزينه هايى كه امروز به درآمدهاى شهرى سنگينى مى كند از بين مى رود و كمك حال ما مى شود در 

چنين شرايطى مى توانيم در راستاى سند باالدستى پيش برويم.
نكته سوم از نظر من اين است كه برنامه اى مى تواند مدون، قابل اجرا، دقيق و هدفمند باشد كه بتواند اسناد باالدستى 

را به همراه خودش داشته باشد.
اســناد باالدستى مانند آمايش استان، طرح جامع شهرى و تفصيلى اســت. اگر به سند آمايش استان در برنامه 4 ساله 
مديريت شــهرى توجه نكنيم همان مشكالت و آسيب هايى كه متوجه مديريت شهرى در دوره هاى قبلى بوده مطمئنًا 

متوجه مديريت هاى آينده هم خواهد بود.
مورد بعدى كه به نظرم بايد به آن توجه شــود، ميزان ســنجى مديريت تخصصى، كارشناسى و حرفه اى است كه بايد 
در اين برنامه  ها ديده شــود. كانديداها وقتى برنامه اى ارائه مى دهند بايد توان تخصصى مديريت خودشــان و ظرفيت 
اجرايى كردن برنامه ها را مدنظر قرار بدهند وقتى توان تخصصى مدير در نظر گرفته نشــود با مشــكل نااميدى مردم 

مواجه مى شويم.
در ابتدا به نظر مى رســيد اعضاى شــوراى شــهر همدان زمان زيادى براى آشــنايى با كار صرف كننــد، اما از نوع 
پرسش هايى كه از كانديداها داشتند نشان مى دهد كه اطالعات آنها كامل است. برخى از اعضاى شورا واقعًا سوال هاى 
خوبى مى پرسيدند، اما نكته قابل توجه اين است كه اين اعضا بايد مطالبات شهر و مردم را هم به كانديداهاى شهردارى 
ارائه بدهند، چون ممكن است كانديداها به مطالباتى از مردم پى برده و ديده و شنيده باشند كه كانديداهاى شهردارى 
از آنها خبر ندارند. اعضاى شوراى شهر بايد اين نكته را درنظر داشته باشند كه غبار گذشته، رفيق بازى و فاميل گزينى 
احتمالى بايد از مديريت جدا شود چون يكى از مطالبات مردمى است يعنى يكى از وظايف شورا و شهردارى، رفتن 

به سمت پاكدستى و شفافيت در برنامه هاست.
برخى از كانديداها در برنامه هايشان گفتند مى خواهيم شوراى شهر را در جريان همه امورمان بگذاريم. بله به طورقطع 
اعضاى شــورا بايد در جريان امور باشــند چون شهردار يك مجرى اســت، اما نبايد آزادى عمل خودش را از دست 
بدهد وقتى برنامه اش مدون، دقيق و قابل مشاهده باشد و روى ميز تك تك اعضا باشد مى تواند قدرت مانور شهردار 
را باال ببرد پس ديگر دليلى ندارد براى كوچكترين حركتى و براى به دســت آوردن دل اعضاى شورا با آنها مشورت 

كند چون اين شدنى نيست.
برنامه هاى شــهردارى طورى است كه بندبند آن قانون است. يكى از حساسيت هاى شهردارى همين است كه انبوهى 
از قوانين در آن وجود دارد كه بخشى از آن متوجه مردم و بخشى از آن متوجه مديريت شهرى است و شوراى شهر 

هم از همين اكنون مى تواند برنامه هاى ارائه شده را با قوانين تطبيق بدهد.
ما شهردارى مى خواهيم كه قدرت عمل داشته باشد و برنامه هاى اجرايى وى تضمين داشته باشد و اين شدنى است در 
صورتى كه اعضاى شــورا برنامه ها را با برنامه هاى 4 ساله تطبيق بدهند و خواسته مردم را در برنامه ببينند. شهردارى 
بايد ســينه ســپر كند و برخى از درآمدها از برخى دســتگاه ها را اخذ كند. تعداد كمى از كانديداها برنامه ها را كمى 
واضح تر توضيح داده بودند كه اميدوارم در صورت انتخاب، در كنار مشــورت گرفتن با افراد شايسته و متخصص و 

جدا از باندبازى و رفيق بازى كارها را انجام بدهند.
ما در شــهر همدان مديران خوبى در حوزه مديريت شــهرى داريم كه بايد به آنها كمى ميدان و اطمينان داده شود و 
الزمه اين اطمينان اين اســت كه آنها كه مدعى هســتند تمام قد بايســتند و با نگاه و طرحى نو همسو با طيف جوانى 

كه آمده اند كار كنند و اميدواريم اعضاى شورا با اين نگاه دقيقى كه دارند كمك حال سكاندار شهر همدان باشند.
اگر 3 مؤلفه«مطالبات مردم»، «نگاه كارشناســى مديريتى» و «نگاه نافذ و چندوجهى اعضاى شورا» با هم تجميع شوند 

اجراى برنامه ها تضمينى مى شود و وضعيت موجود را به وضعيت مطلوب مى رساند.

* برنامه هاى قابل تأمل هم ارائه شد
به  نظرم 3-2 مورد از برنامه ها كه توســط كانديداها 
ارائه شد در  تراز مديريت شهرى همدان است هرچند 
ابعاد خيلى عميقى نداشتند، اما مؤلفه هاى قابل توجهى 
داشــتند. امروز شــايد خيلى زمان مناسبى براى نقد 
نباشد، اما نوع نگاه برخى از كانديداها  ترازمند بود. با 
اين حــال به نظر مى آيد كه اين افراد بايد افق باالترى 

را ببينند.
برخى ها در مواردى خيلى خوب برنامه هاى خودشان 
را بــا برنامه هاى كالن تطبيق داده بودند و نخواســته 
بودنــد صرفًا ادعا كنند، شــاخص ها را كمى توضيح 

داده بودند.

خسرو سامرى
شهردار اسبق، معاون اسبق عمرانى 
استاندار همدان، معاون اسبق 
برنامه ريزى استاندار همدان

على اكبر فاميل كريمى
پژوهشگر عرصه هاى سياسى-
اجتماعى، صاحبنظر در مديريت هاى 
شهرى و استانى

حميدرضا 
يارى
كارشناس ارشد 
استاندارى

صاحب 
محمديان منصور

استاديار گروه معمارى 
دانشگاه بوعلى سينا

محمدرضا 
الياسى

عضو هيأت علمى 
دانشگاه، كارشناس در 
عمران و راه وترابرى

 شهر يك موجود زنده است و اگر كسى بخواهد شهر را فقط مجموعه اى از ساختمان، خيابان، 
 ترافيك و شهرسازى ببيند به نظرم شايد نتواند خوب كار كند. 

نكته بعدى اين اســت كه اعضاى شــوراى شهر و شــهردارى بايد تعامل خيلى خوبى با يكديگر 
داشــته باشــند. من حدود 16سال در بدنه شهردارى كار كرده و 4 سال شهردار بوده ام و با 2 شورا 
كارمســتقيم انجام داده ام. اگر اعضاى شوراى ششم با اين نيت خوب و عالقه اى كه دارند بخواهند 
پارلمان شهرى را به صورت شايسته اداره كنند بايد بدانند آنها بايد شوراى شهر باشند و شهردارى 
هم شــهردارى باشــد يعنى اگر مى خواهند با هم خوب كار كنند و تعامل مناسبى داشته باشند بايد 

وظايف كامًال تعريف شده باشد و كسى در كار كسى دخالت نكند. 
25 درصد مراجعات مردمى در همدان، به شهردارى است، در صورتى كه حدود 76 دستگاه دولتى 
كه در همدان داريم 75 درصد مراجعات را دربر مى گيرند. وقتى فقط يك دســتگاه 25درصد كل 
مراجعات را در بين اين تعداد دســتگاه دولتى در برمى گيرد اهميت آن دســتگاه را نشان مى دهد. 
شــهروند از وقتى چشــم باز مى كند و در و پنجره را باز مى كند تا زمانــى كه به منزل برمى گردد 
شهردارى و اقدامات آن را مى بيند. اتوبوس، آسفالت، چاله هاى خيابان، گل و گياه، جمع آورى زباله 
و... همه را مى بيند كه هركدام از اينها كار ساده اى نيست كه شهردارى انجام مى دهد. به عنوان مثال 
وقتى يكى از خودروهاى آتش نشانى به عملياتى مى رود و محلول آتش نشانى را استفاده مى كند تا 
به محل خودش بازگردد حدود 50 ميليون تومان هزينه دارد، شــهروند كارى ندارد كه شــهردارى 
در آن روز هزينه آن را دارد يا خير پس بايد براى تأمين هزينه ها برنامه ريزى دقيقى وجود داشــته 
باشــد، كه به اين موضوع واقعًا بايد به صورت عميق توجه شــود و هر شهردارى كه بخواهد بيايد 
بايد طبق برنامه پيش برود. درســت است كه شــهردار بايد به برنامه هاى كلى و باالدستى از جمله 
طرح جامع شهرى، طرح تفضيلى و آمايش سرزمينى توجه كند اما خودش هم بايد برنامه هايى داشته 
باشــد. مثًال وقتى برنامه ارائه مى دهد سرانه فضاى ســبز شهر را در نظر بگيرد و بگويد مى خواهم 
تا 4 ســال آينده سرانه فضاى سبز را به ازاى هر يك از شــهروندان چقدر افزايش بدهم يا برنامه 
سرانه حمل ونقل عمومى را براى 4 سال ارائه و آينده را ترسيم كند و برنامه اش براى ميانگين سنى 
پرسنل شهردارى را بدهد. بگويد امروز جمع آورى زباله چنين وضعيتى دارد و تا 4 سال آينده بايد 
فالن شــرايط را داشته باشد. بنده وقتى برنامه هاى كانديداها را مى ديدم عمومًا برنامه ها كلى بودند، 
البته در فرصت كمى كه در اختيار داشــتند شايد هركســى ديگر هم بود همينطور برنامه هايش را 
ارائه مى كرد، اما من مطمئن هســتم اعضاى شوراى شهر با ديدگاهى كه دارند خيلى از موارد را به 

صورت كيفى در نظر خواهند گرفت.
آنطور كه من اطالع دارم در شــهردارى همدان حال حاضر بيــن 2 تا 3 ميليارد تومان هزينه دارد؛ 
از جمله هزينه هاى جارى، عمرانى، خدمات شــهرى و ســازمان هاى وابســته و... ، اين هزينه ها از 
كجا مى آيد؟ شــهردارى يك ارگان عمومى و خودگردان است كه بايد با برنامه دقيق پيش برود تا 
بتوانــد اين هزينه ها را تأمين كنــد. از طرفى براى تأمين هزينه ها نمى تواند درآمدش از مردم را باال 
ببرد چون فشــار مضاعف به مردم مى آيد. همدان يك كالنشهر و داراى موقعيت استراتژيك است، 
پايتخت تاريخ و تمدن ايران اســت، يكى از 5 شهر تاريخى كشــور است و موقعيت گردشگرى 
و خيلــى موارد ديگر دارد كه براى همه اينها بايد فكر و برنامه ريزى شــود. اگر فكر مى كنند كه با 
چند برنامه كلى مى توان شــهر را اداره كرد كامًال اشتباه است و در اين صورت به طورقطع به يك 

روزمرگى دچار مى شويم.
تا زمانى كه واقعًا و نه شعارى، اعضاى شورا، شهردار را دوازدهمين عضو شورا ندانند و دخالت هاى 
بى مورد در برنامه هاى كوتاه مدت و يكســاله نداشته باشــند به نظرم شهردار نمى تواند در آسايش 

روانى و فراغ بال كارها را انجام بدهد. 
از طرفى شهردارى با سازمان هاى ديگر بايد تعامل داشته باشد. همه شهروندان سهامداران شهردارى 

هستند پس يك كار فرهنگى مناسب در ايجاد تعامل دوطرفه نياز است.
برنامه ها بايد به صورت كلى و كمى توســط كانديداها ارائه شــوند و شرح وظايف هم به صورت 

قانونى تعريف شود و شورا با شهردار شرط و شروط نگذارد.

 كانديداهاى ديگر هم انتخاب كنيد
توصيه ام به اعضاى شورا اين است كه در انتخاب شهردار زياد عجله نكنند. افراد ديگرى هم هستند 
كه مى توانند به شورا برنامه بدهند تا اعضا بتوانند شهردار مناسب ترى انتخاب كنند چون عجله در 

انتخاب گرفتارى هاى بعدى براى شورا و شهردارى ايجاد مى كند.
عمومًا فردى كه داراى تخصص در اداره امورشــهرى باشــد بهتر مى تواند شهر را اداره كند، البته 
اســتثناهايى هم وجود دارد، اما من فكر مى كنم بايد افرادى را دعوت و برنامه هايشــان را مطالعه 

كنند كه در امور شــهرى دستى بر آتش داشته باشند. اكنون ممكن 
است شخصى در حوزه و ســازمان هاى ديگر داراى رزومه خوبى 
هم باشــد، اما شايد نتواند شهر را به خوبى اداره كند. چنين فردى 
تا بخواهد با امور شهرى آشنا شود زمان زيادى مى برد و شهر ضرر 
مى كند. پس مــن از اعضاى محترم خواهــش مى كنم در انتخاب 
عجله نكنند چون ممكن اســت افراد مناســب تر هم وجود داشته 
باشند كه برنامه هاى مناســب ترى دارند و نياز باشد كه از آنها هم 

دعوت شود تا افراد شايسته ترى انتخاب شود.
بــا احترام بــه همه كانديداها به نظر من يك نفــر و يا حتى 2 نفر 
بيشتر در بين گزينه هايى كه برنامه ارائه دادند مناسب شهردار شدن 

نيستند.

الياسى: 
برنامه زياد داريم فقط بايد مطالعه شوند

 ما يكســرى برنامه هاى باالدســتى داريم كه در ارائه كانديداها، طرح و برنامه يكى بود و از هم تفكيك نشده بودند. ضمن 
اينكه در فرصتى كه كانديداها داشــتند واقعًا نمى توانســتند برنامه صحيحى ارائه بدهند چون برنامه يكسرى جزئيات دارد كه 

بايد مشخص شود.
يك موضوع ديگرى هم كه وجود دارد و مدام در حال تكرار اســت اين اســت كه هرعضوى كه وارد شــوراى شهر مى شود 
برنامه هاى زيادى دارد به عالوه كانديداهاى شــهردارى هم خودشــان برنامه هايى دارند و پس از اينكه شهردار و شوراى شهر 
آغاز به كار مى كنند از سال دوم آغاز به نوشتن برنامه راهبردى و 5ساله شهر همدان مى كنند. 3-2 دوره است كه توسط مشاور 
و صرف هزينه برنامه راهبردى براى شــهر همدان نوشــته مى شــود در صورتى كه يك بار هم كه شده در يك دوره از شورا، 
 مهمترين برنامه بايد اين باشــد كه براى شــهر همدان يك برنامه خوب نوشته شود و 6-5 ماه ابتدا را به كارهاى ناتمام و يكى 
كردن برنامه هايشان اختصاص بدهند. ما به اندازه كافى طرح داريم، اما آيا واقعًا تا امروز بررسى كرده ايم كه به عنوان مثال چند 

درصد طرح جامع انجام شده و آن را به صورت كمى بررسى كرده ايم؟
در همدان طرح جامع حمل ونقل و ترافيك نوشــته شده اما پس از 7 سال مى گوييم بايد قطارشهرى راه اندازى كنيم، مشخص 

است كه اين طرح را حتى نخوانده ايم.
مشــاور در اين طرح گفته زمانى مى توانيم قطار شــهرى در همدان راه اندازى كنيم كه 25 هزار نفر در ساعت تقاضاى سفر در 

همدان داشته باشيم يعنى اين طرح فعًال منتفى است.
در ســنوات گذشــته طرح ها را مطالعه نكرده ايم تا براساس آنها پيش برويم و پروژه تعريف كنيم. نخستين نكته اى كه شهردار 
بايد رعايت كند استفاده از ايده ديگران است اكنون اين افراد مى توانند متخصص و عوام باشند. بسيارى از عوام ايده هاى بسيار 
خوبى دارند، اما آنها را ناديده مى گيريم. استفاده از ايده ديگران و توجه به افراد صاحب ايده يعنى تغيير در سطح مطالبه گرى 

و اين بايد صورت بگيرد.
در مرحله نخست بايد ظرفيت هاى شهر را بشناسيم پس از آن برنامه ارائه بدهيم، بنابراين وقتى اكنون درباره برنامه ها صحبت 
مى كنيم به مشــكل برمى خوريم چون بخشــى از اينها خارج از شرح وظايف شهردارى است و بخشى را هم اصًال نمى توانيم 
انجام بدهيم. حاال اعضاى شوراى شهر مى خواهند براساس اين برنامه ها شهردار انتخاب كنند من با پيشنهاد آقاى يارى موافق 

هستم.
شــهردار بايد كســى باشد كه بتواند برنامه ها و پروژه ها را جلو ببرد و بداند كه يك پروژه چه خصوصياتى دارد متأسفانه يكى 
از ضعف هايى كه در كشور وجود دارد و آن اين است كه ابتدا پروژه را پيدا مى كنيم بعد دنبال توجيه اجراى آن مى گرديم در 
صورتى كه ابتدا بايد توجيه فنى، اقتصادى، اجتماعى و در صورت لزوم پيوست فرهنگى داشته باشد بعد پروژه را آغاز كنيم، 
البتــه همه دربــاره چنين روندى براى انجام پروژه ها صحبت مى كنند، اما وقتى به مرحله عمل مى رســند براى اينكه يك كار 

ويترينى انجام بدهند و كلنگى به زمين بزنند بدون توجه به توجيه پذيرى طرح اغلب پروژه ها را انجام مى دهند. 
يكى از كارهايى كه شــورا بايد انجام بدهد اين اســت كه از شهردار منتخب تعهد بگيرد كه 
هيچ كارى را بدون مطالعه انجام ندهد به مردم هم بايد آموزش داده شــود كه انجام كارهاى 

ويترينى و نمايشى تأثير زيادى در توسعه شهر همدان ندارد.
موضوع بعدى مســائل مالى است ما درباره درآمد پايدار صحبت مى كنيم درآمد پايدار جزو 
برنامه هاى كالن  كشورى است، اما مســتلزم مديريت واحد شهرى است كه متأسفانه به اين 

شكل اداره نمى شود.
مشــكل ديگرى كه وجود دارد مديريت هزينه هاست كه قابل حل است. شهردارى به سختى 
پول در مى آورد حتى گاهى منابع پايدار را هم مى فروشد، اما آنها را درست هزينه نمى كنيم. 
گاهى اوقات پل هاى نامناســبى مى ســازيم كه ممكن است با يك اصالح هندسى مشكالت 
آن قابل حل باشــد. آســفالت هايى در خيابان ها مى ريزيم به جاى 20 سال حدود 3 سال عمر 
مى كنند و اين نشــان مى دهد كه پول ها را جاى درستى هزينه نمى كنيم. يا در پروژه ها آنقدر 
محكم كارى مى كنيم و مصالح غيربومى اســتفاده مى كنيم كه اصًال به صرفه نيســت. به نظرم 
كانديداهاى شــهردارى در مدت چند روزى كه فرصت داشته اند با كمك چند نفر برنامه اى 

نوشته اند، اما اصًال امكان ندارد يك برنامه مناسب در اين مدت كم قابل تدوين باشد.
اما موضوع بعدى كه شــهردار و اعضاى شــوراى شهر ششم با آن مواجه هستند طرح جامع 

اســت كه هم يكسرى نقاط ضعف و هم يكسرى نقاط قوت دارد. طرح را كه مطالعه مى كردم به نظرم در بخش حمل ونقل و 
ترافيك مشكالتى داشت كه بايد بازنگرى شود. اگر طرح جامع شهرى درست نشود مطمئنًا ترافيك را دچار مشكل مى كند.

معموالً پروژه هايى براى شــهر تعريف مى شوند كه شــايد واقعًا نياز مدرم نباشد، اما بخش عمده اى از درآمد در اين پروژه ها 
صرف مى شــوند در صورتى كه پروژه ها بايد مردم محور باشــند، به نظرم اجراى بحث هميار محلى براى مشــاركت مردم و 
مديريت شــهرى بســيار مؤثر است و موجب مى شود از نيازها و ايده هاى مردم هرچه بيشــتر آگاه باشيم. موضوع بعدى اين 
اســت كه همه چيز را نبايد از شــهردار بخواهيم به عنوان مثال شهردارى بايد مطالباتش را در حوزه گردشگرى كه به سازمان 

ميراث فرهنگى كه حوزه تخصصى است، بخواهد تا بتواند راحت تر كار كند.
من هم صحبت هاى آقايان يارى و سامرى را كامًال قبول دارم، شهردارى فعًال سرپرست دارد و در شرايطى كه بودجه مشخص 
شــده مى تواند شهر را اداره كند پس اعضاى شورا فرصت بيشترى براى انتخاب شهردار بگذارند به طورقطع در 3-2 ساعت 
نمى توان شــهردار مناســب انتخاب كرد چون براى برنامه هايى كه به صورت تيتروار ارائه شده مى توان وقت بيشترى به آنها 

داد تا توضيح بدهند.

 برنامه كانديداها در خيلى از موارد مشترك است و اين طبيعى است چون اغلب موارد امورعادى هستند كه 
يك شهردار بايد انجام بدهد، اما تعداد كمى از كانديداها به برنامه هاى بلندمدت مانند طرح جامع و راه اندازى 
رينگ ســوم شهر اشــاره كرده بودند. شهردارى قبل هم پيش از انتخاب در صحن شورا به اين برنامه ها اشاره 
كرده بود، اما همه اين برنامه ها اجرا نشــده اند و دليل اين اجرا نشــدن نداشــتن برنامه مدون است نه فقط در 
شــهردارى همدان، بلكه در اغلب شهردارى هاى كشــور امورات سليقه اى انجام مى شوند كه موجب مى شود 
كارهاى انجام شده با حرف هايى كه در ابتدا گفته مى شود فرق داشته باشند چون اعضاى شورا ساليق مختلفى 
دارند، بنابراين اگر يك برنامه مدون وجود نداشته باشد نتيجه اش هزينه كرد براى پروژه هايى بدون امكان سنجى 

و نظرسنجى مى شود و در نهايت مى بينيم شهر فروشى كرده  و نيازهاى اصلى برآورده نشده است.
من 2پيشنهاد به اعضاى شوراى ششم دارم.

 نخست اينكه يك مدير قوى براى شهر انتخاب كنند. در تعريفى كه براى مدير شهرى در دنيا وجود دارد اين 
است كه ارتباطات و اطالعات عمومى خيلى خوبى داشته باشد و بتواند مجموعه تحت مديريت خود را خوب 
ســازمان دهى و مديريت كند. حتى اگر شهردار برنامه هاى خوبى هم ارائه كند، اما وقتى نتواند با مجموعه اى 
با حدود 2هزار پرســنل كار كند و يا نتواند جلوى زياده خواهى هاى درون سازمانى و بيرون سازمان را بگيرد و 
نتواند حق شــهردارى را از دستگاه هاى ديگر بگيرد، شهردار مناسبى براى شهر نخواهد بود. همدان به عنوان 

كالنشهر معرفى شد، اما آيا توانسته ايم به اندازه كالنشهر از منبع ملى استفاده كنيم؟ 
به عنوان مثال اعضاى شــوراى قبل براى احداث اسكاى مال سرمايه گذار به همدان آوردند، به اينكه جانمايى 
و احداث آن درســت بود يا غلط كارى ندارم، اما به هرحال برنامه اى براى ســرمايه گذارى در همدان داشتند 
كه پس از مخالفت هاى چند NGU نتوانستند از كار خود دفاع كنند و اين سرمايه گذارى در هم بهم خورد. 
همــه ســرمايه گذارها هم قبل از اقدام در هر شــهرى ابتدا بررســى مى كنند كه از ســرمايه گذاران قبلى چه 
حمايت هايى صورت گرفته و بر آن اســاس به هر شــهرى مى آيند. بنابراين وقتى ســرمايه گذار به اين شكل 
رها مى شــود براى جذب سرمايه گذارى بعدى دچار مشكل مى شوند. پس اينكه اعضاى شورا صرفًا به برنامه 
رأى بدهند به نظرم كار درســتى نيست، شــهردار بايد مديرى جامع الشرايط باشد و هم بتواند روابط رسمى و 

غيررسمى داخل شهردارى را به خوبى شناسايى كند.
به نظرم شــوراى ششم بايد حرفه اى گرى كند. يعنى سال اول را به پايان پروژه هاى نيمه تمام اختصاص بدهد 
و در كنار آن از توان كارشناســان شهرى و متخصصان بدنه شهردارى، برنامه جامعى را تدوين و اولويت هاى 
شــهر را احصا و پس از مشــخص شدن برنامه آغاز به كار كند و اگر غير از اين باشد نتيجه همين روند فعلى 

مى شود و زمان بودجه ريزى هريك از اعضاى شورا ساليق خود را اعمال مى كنند.

* 2 نفر از كانديداها برنامه هاى خوبى دارند
2-3 نفر از كانديداها صحبت هاى خوبى داشــتند، اما دوست داشتم براى برنامه هاى بلندمدت بيشتر توضيح 
بدهند چراكه يكى از طرح هاى مهم بلندمدت طرح جامع شــهر همدان اســت و چند خبر هم از همان طرح 
بيرون درآمد و عده اى گفتند نظر شــورا و شهردارى در تدوين طرح جامع دخيل نبوده كه اگر اينطورى باشد 

شورا و شهردار قبلى نتوانسته اند وظايف خود را بخوبى انجام بدهند.
اميدوارم در اين دوره طرح جامع شهرى به عنون طرح باالدستى اجرا شود. به نظرم باز كردن رينگ سوم شهر 
همدان هم يكى از نيازهاى شــهر است كه بايد اجرا شود. من هم تأكيد مى كنم كه شوراى شهر براى انتخاب 
شــهردار عجله نكنند و به فشارهاى بيرونى براى انتخاب سريع تر، توجه نكنند و با حوصله فردى را انتخاب 

كند كه جامع الشرايط باشد.
به نظرم تطابق صحبت ها و برنامه هاى ارائه شده با عملكرد قبلى فرد 

مى تواند مالك انتخاب يك مدير خوب شهرى باشد.
من هم با صراحت عرض مى كنم كه مانند آقاى سامرى فكر مى كنم؛ 
به غير از يكى از دوســتانى كه برنامه ارائه دادند مناســب شهردارى 

نيست.
ضمن اينكه اين نظر شــخصى است و همه گزينه ها افراد صاحبنظر 
و خبره اى بودند، اما يك مدير شــهرى نبايد يك بعدى و يا دوبعدى 

باشد، بلكه بايد جامع الشرايط باشد.

 طرح هاى فرادستى و باالدستى بسيار مهم هستند، اما متأسفانه گاهى توسط كانديداها طرح هايى داده شد كه 
در اين طرح ها وجود ندارد و براى اجراى آن هم اصرار دارند.

در حوزه محيط زيست تعدادى از كانديداها صحبت كردند، اما برخى موارد مغفول ماند كه شايد در برنامه هايشان 
هست، اما عنوان نشده اند. الوند 165هزار ساله را داريم كه امروز به يكى از چالش ها تبديل شده چون ثبت جهانى 

آن مطرح شده است و به باغات، چشمه ها، 8 رودخانه و قنات ها كمتر پرداخته شد.
پياده محورى كه در دنيا مطرح است  در برنامه ها عنوان نشد، پسماند زباله را فقط يكى از كانديداها مطرح كرد 
در صورتى كه زباله ها يك ثروت براى ما محسوب مى شوند. در حوزه شهرسازى و احياى محالت تعداد زيادى 
از كانديداها صحبت كردند، اما درباره يكســرى موارد مهم صحبت نشــد. در همدان مناطقى وجود دارد كه در 
بحث پدافند غيرعامل خطرناك هستند. مانند خضر، حصار امام، اسالمشهر، حصار شهيدمطهرى، شهرك وليعصر، 
منوچهرى، جاده مزدقينه و 8 مترى امام كه راه دسترسى شان مشكل دارد، فضاى سبز ندارند و در طرح جامع هم 
به عنوان مناطق پرخطر شناســايى شده اند. ما بايد براى اين مناطق جدا از طرح هاى جامع و تفصيلى، طرح هاى 
ويژه تهيه كنيم و شهردارى با استفاده از مشاور بايد آن را در برنامه هاى خود داشته باشد. درخصوص شهردارى 
بافت تاريخى هم كم صحبت شــد، اما اختالف نظرهاى زيادى براى محدوده و وظايف و... مطرح است كه بايد 
حل شــود. در حوزه حمل ونقل هم تعدادى از كانديداها نظر دادند، به عنوان مثال درباره باز كردن رينگ ســوم 
برخى ها صحبت كردند اما پرسش اينجاست كه آيا رينگ سوم در حوزه اختيارات شهردار هست يا خير؟ يا آيا 
بحث رينگ ســوم در طرح هاى باالدستى ديده شده است؟ بله در طرح مرجان در سال 1347 به صورت ناقص 
درباره رينگ سوم مواردى مطرح شده، در طرح مژدا در سال 1367 هم موارد ناكاملى آمده، اما در طرح تدوين 
1385 رينگ ســوم به طور كامل حذف شــد و در طرح جامع اين رينگ حذف شده و فقط كمربندشمالى وجود 
دارد. رينگ ســومى وجود ندارد كه برخى كانديداها درباره آن صحبت كردند. اگر رينگ ســوم در طرح جامع 
وجود داشت شك نكنيد كه صوفى(شهردار دوره قبل) آن را اجرا كرده بود چون جزو طرح هايى است كه آقاى 

صوفى به آن عالقه مند بود.
بحث قطار شــهرى هم اغلب كارشناسان گفتند يك طرح خام اســت و بايد مطالعه بيشترى شود. پل سازى را 
هــم اكثر كانديداها رد كردند و گفتند تأثيرى در  ترافيك ندارد. در دنيا مواردى مانند TOD درخصوص حمل، 
پياده محورى، حمل ونقل غيرموتورى، مســيرهاى دوچرخه سوارى و پاركينگ هاى عمومى امروز در دنيا مطرح 
مى شود و مباحث روز است نه ساخت بزرگراه ها و... . پس شعارهايى كه در بخش حمل ونقل داده مى شود بايد 

بازنگرى شوند.
به نظرم يكى از معضالت اساسى امروز نبود تعامل بين ادارات مختلف است. همه كانديداها بحث بافت تاريخى 
را مطرح كردند، اما تا زمانى كه دعواى ميراث فرهنگى و شهردارى تمام نشود نمى توان در اين زمينه كار كرد يا 
براى ثبت جهانى نياز به ســازمان يونســكو داريم و دفتر آن بايد در همدان تأسيس شود، اما تا امروز نتوانسته ايم 

كارى كنيم كه اين مستلزم تعامل بين دستگاه هاست.
موازى كارى هاى زيادى در شــهردارى وجود دارد اما كانديداها درباره آن توضيحى ندادند. درباره شفاف سازى 
صحبت شد، اما راهكار براى آن ندادند در صورتى كه همه زيرساخت ها براى شفاف سازى وجود دارد فقط نياز 

است كه مردم جدى گرفته شوند و پاسخ آنها در همان سامانه داده شود.
درباره گردشگرى و جذب سرمايه هم به صورت جدى صحبت و موارد خوبى را مطرح كردند حتى شعار جدى 
2 تا از كانديداها گردشگرى بود، اما به نظرم اعضاى شورا در پرسش هاى خود زياد به گردشگرى نپرداختند و 
در نخســتين اقدام كميسيون گردشگرى و سرمايه گذارى را با كميسيون فرهنگى ادغام كردند كه شايد نياز نبود 

تا اين اندازه عجله كنند.
در بخــش فرهنگى اغلب كانديداها درباره هميارمحالت صحبت كردنــد، اما مباحث فرهنگى زياد و متعددى 

مى توانيم بــراى همدان داشــته باشــيم. ايجاد 
تعلق خاطر براى همشهريان با روش مختلفى كه 
وجود دارد، براى اينكه به زندگى در شــهر خود 
عــادت كنند و مانند مردم انگليس نتوانند شــهر 
خود را  ترك كنند، معرفى درست شخصيت هاى 
فرهنگى، برنامه ريزى براى المان هاى نوروزى و... 
مواردى هســتند كه كانديداها بايد در برنامه هاى 

خود داشته باشند.
كانديداها هركدام در زمينه اى تخصص دارند كه 
اغلب برنامه هايشــان در همان زمينه بود، اما اين 
وظيفه اعضاى شوراى شــهر است كه با استفاده 
از مركز مطالعات و كارشناســان شهردارى برنامه 

تدوين كند و براى اجرا به شهردار بدهد.

يارى : 
صرفًا به برنامه كانديداها 

رأى ندهيد

محمديان منصور: 
شورا بايد به شهردار برنامه بدهد

سامرى:

در انتخاب شهردار عجله نكنيد

ــوز  ــه اغلــب اعضــاى شــوراى ششــم شــهر همــدان هن  همانطــور ك
بــراى انتخــاب شــهردار از بيــن 8 گزينــه اى كــه هفتــه گذشــته 
برنامه هــاى خــود را در صحــن شــورا ارائــه دادنــد، بــه اجمــاع نرســيده اند 
اغلــب صاحبنظــران در ايــن حــوزه هــم معتقــد هســتند كانديداهايــى كــه 
ــاى  ــته اند برنامه ه ــد نتوانس ــه باي ــور ك ــده اند آنط ــرح ش ــون مط تاكن
مناســبى بــراى اداره 4ســال آينــده شــهر همــدان ارائــه كننــد. اغلــب بــر 
ايــن بــاور هســتند كــه بــه جــز يــك يــا 2 نفــر از 8 نفــر مطــرح  شــده، 

برنامــه خوبــى ارائــه نداده انــد، بنابرايــن اعضــاى شــوراى شــهر همــدان 
بهتــر اســت در انتخــاب شــهردار عجلــه نكننــد و گزينه هــاى ديگــر هــم 

ــد. ــز بررســى كنن ــا را ني ــرده و برنامه هــاى آنه معرفــى ك
به نظر مى رسد فارغ از گرايش سياسى و برنامه هايى كه هر فرد ارائه مى دهد، 
اعضاى شوراى شهر بايد به جامع الشرايط بودن شهردار بينديشند؛ به سوابق 
اجرايى وى، روابطش با ســاير دستگاه ها، اســتفاده از ايده و مشاوره افراد 
متخصص و عوام، تخصص، منش و تأثيرگذارى، قاطعيت در عمل، استقالل 

فكرى، وابسته نبودن به طيف هاى مختلف، استفاده نكردن از روابط دوستى و 
فاميلى براى عزل و نصب ها و بســيارى شاخص هاى ديگر كه مى تواند روى 
عملكرد شــهردار در اداره شهر تأثير بگذارد، بايد جزو شاخص هاى انتخاب 

قرار بگيرد. 
آنچنــان كــه اغلــب كارشناســان از بدنــه شــهردارى مى گوينــد از گذشــته 
ــراى  ــاال ب ــا صــرف هزينه هــاى ب ــادى ب ــون برنامه هــاى شــهرى زي تاكن
شــهردارى تهيــه شــده كــه بهتــر اســت اعضــاى شــورا پــس از بررســى 

ــا را  ــه  موردنظــر خــود انتظــار اجــراى برخــى از آن برنامه ه آنهــا از گزين
داشــته باشــند و شــهردار نيــز تنهــا بــراى نحوه اجــراى آنهــا برنامــه ارائه 
ــد برنامه هــاى اجرايــى  ــرد اجرايــى اســت و باي بدهــد. شــهردار يــك ف
خــود را بــراى رســيدن بــه چشــم انداز بــه شــورا ارائــه كنــد و اعضــا نيــز 
آنهــا را بررســى كنــد تــا بتوانــد به گزينــه مناســب ترى بــراى اداره شــهر 
همــدان برســد و وقتــى شــهردار بــا اســتفاده از برنامه هايــى كــه از قبــل 
تهيــه شــده و در آينــده نيــز توســط شــورا برنامه هــاى جديــدى در مركــز 

ــد  ــرود مى توان ــد شــد، پيــش ب ــن خواه ــات شــوراى شــهر تدوي مطالع
ــد. موفقيت هايــى را در اداره شــهر رقــم بزن

اكنــون آنچــه كــه صاحبنظــران از شــوراى ششــم شــهر همــدان انتظــار 
دارنــد ايــن اســت كــه بــا تأمــل و بــه  دور از فشــارهاى درونــى و بيرونــى، 
ــراى شــهر همــدان انتخــاب كننــد. شــهردارى قــوى و جامع الشــرايط ب
نشســت كارشناســى كــه در اتــاق مجــازى همــدان پيــام برگــزار شــد را 

باهــم مــى خوانيــم:

توصيه ام به اعضاى شورا اين است 
كه در انتخاب شهردار زياد عجله 

نكنند. افراد ديگرى هم هستند كه 
مى توانند به شورا برنامه بدهند تا 
اعضا بتوانند شهردار مناسب ترى 

انتخاب كنند چون عجله در انتخاب 
گرفتارى هاى بعدى براى شورا و 

شهردارى ايجاد مى كند

ما درباره درآمد پايدار صحبت 
مى كنيم درآمد پايدار جزو 

برنامه هاى كالن  كشورى است، 
اما مستلزم مديريت واحد 

شهرى است كه متأسفانه به 
اين شكل اداره نمى شود

به نظرم يكى از معضالت اساسى امروز 
نبود تعامل بين ادارات مختلف است. 
همه كانديداها بحث بافت تاريخى را 
مطرح كردند، اما تا زمانى كه دعواى 

ميراث فرهنگى و شهردارى تمام نشود 
نمى توان در اين زمينه كار كرد يا براى 

ثبت جهانى نياز به سازمان يونسكو داريم 
و دفتر آن بايد در همدان تأسيس شود، 

اما تا امروز نتوانسته ايم كارى كنيم كه اين 
مستلزم تعامل بين دستگاه هاست.

برنامه هاى شهردارى طورى است 
كه بندبند آن قانون است. يكى از 

حساسيت هاى شهردارى همين است 
كه انبوهى از قوانين در آن وجود 

دارد كه بخشى از آن متوجه مردم و 
بخشى از آن متوجه مديريت شهرى 

است و شوراى شهر هم از همين 
اكنون مى تواند برنامه هاى ارائه شده 

را با قوانين تطبيق بدهد

حتى اگرشهردار برنامه هاى خوبى 
هم ارائه كند، اما وقتى نتواند 
با مجموعه اى با حدود 2هزار 

پرسنل كار كند و يا نتواند جلوى 
زياده خواهى هاى درون سازمانى 

و بيرون سازمان را بگيرد و نتواند 
حق شهردارى را از دستگاه هاى 
ديگر بگيرد، شهردار مناسبى 

براى شهر نخواهد بود

غزل اسالمى »
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اكثر وزراى پيشنهادى انقالبى هستند 

 با توجه به معرفى وزراى پيشنهادى از سوى رئيس جمهور، مجلس با دقت و حساسيت 
به بررسى برنامه هاى كارى آنها مى پردازد.

نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اســالمى گفت: وزراى پيشنهادى كابينه سيزدهم؛ 
اغلب از ســوابق كارى و روحيه انقالبى و جهادى برخوردار هســتند، اما مجلس روى 

تعدادى از آنها با دقت بيشترى بررسى مى كند.
عليرضا شهبازى با بيان اينكه مجلس ممكن است روى تعدادى از وزراى پيشنهادى نظر 
داشته باشد افزود: تركيب ليست وزراى پيشنهاد شده به مجلس نشان مى دهد كه رويكرد 
كلى آيت ا... رئيسى رسيدگى به امورمردم و حل مشكالت با بهره گيرى از توانايى افرادى 
است كه هم به آرمان هاى انقالب اسالمى و رهبرى اعتقاد داشته باشند و هم تركيب آنها 

براى ايجاد تحول در جامعه و رسيدگى به مشكالت اثرگذار باشد.
وى گفت: وزراى پيشنهادى انقالبى و در خط انقالب و رهبرى هستند، اما مجلس مطابق 

وظيفه قانونى خود بايد به بررسى برنامه ها و انتخاب گزينه اصلح بپردازد.
شــهبازى همچنين ابراز اميدوارى كرد با تشــكيل كابينه اى قوى شاهد تحقق برنامه هاى 

دولت و ايجاد اميد به آينده در بدنه جامعه باشيم.
 كمك يك ميليــارد ريالى بنيادبركت به احداث ســاختمان انتقال خون 

نهاوند
نماينده نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى از كمك يك ميلياردريالى بنياد بركت ستاد 
اجرايى فرمان حضرت امام(ره) براى تكميل ســاخت پايگاه انتقال خون در بيمارســتان 
عليمراديان اين شهرســتان خبر داد. عليرضا شهبازى گفت: با درخواست دانشور رئيس 
شبكه بهداشت ودرمان شهرستان، (مبلغ يك ميليارد ريال) معادل ،100ميليون تومان اعتبار 

براى كمك به تكميل اين ســاختمان از طرف بنيادبركت تخصيص يافت. گفتنى اســت، 
كلنگ احداث اين ساختمان تيرماه امســال با حضور استاندار همدان و شهبازى نماينده 
نهاوند در مجلس، با اعتبار800 ميليون تومان از محل اهداى خيرين، در محوطه بيمارستان 

عليمراديان  زمين زده شد.
 بتنى شدن نهر راج و شعبان تزريق اعتبار يافت

وى گفت: با توجه به مطالبه باغداران و كشــاورزان نهاوند، بتنى كردن نهرشــعبان و راج 
و ســاير انهارفرعى شهرستان با توجه به درخواست كشــاورزان و باغداران شهرستان از 
اولويت هاســت كه با تأمين اعتبارى در حدود 30 ميليارد تومان از محل ماده 56 از طريق 
بانك عامل در حال پيگيرى و تخصيص اســت. شــهبازى بيان كرد: مبلغ 2ميليارد تومان 
از محــل 16ميليارد تومان اعتبار عمرانى 1400 كه در اختيار نماينده اســت براى اين امر 

تخصيص يافته است كه بزودى عمليات اجرايى آن آغاز مى شود.

فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي
جمهوري اسالمي ايران- وزارت نيرو- شركت آب منطقه اي همدان

انجام خدمات نقليه و تأمين خودرو  و سرويس دهى بابت مأموريت ادارى كاركنان سال 1400

شركت سهامي آب منطقه اي همدان

1- دستگاه مناقصه گزار: شركت سهامي آب منطقه اي همدان به نشاني: همدان-انتهاي خ جهاد-نرسيده به ميدان بيمه.
 تلــــفن: 9-38220739-081  -  فاكس:  081-38247993

2- موضوع مناقصه: انجام خدمات نقليه،تأمين خودرو و سرويس دهى بابت مأموريت ادارى كاركنان سال 1400 كه براساس شرايط اسناد مناقصه به موسسات حمل و 
نقل با مجوز درون شهرى و برون شهرى يا داراى گواهى صالحيت از اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعى در رشته حمل و نقل واگذار مي گردد.

3- مدت اجراي كار: 12ماه
4- مبلغ تضمين فرايند ارجاع كار: 750,000,000ريال كه بايد به يكي از صورت هاي شرح داده شده ذيل همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف به دستگاه مناقصه گزار 

تسليم شود:
الف: ضمانتنامه بانكي و يا ضمانت نامه هاى صادره از سوى موسسات اعتبارى غير بانكى كه داراى مجوز فعاليت از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران هستند .

ب: واريز وجه به شماره حساب 4001116406376819 بانك مركزى تحت عنوان تمركز سپرده آب منطقه اي همدان
مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حد اقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و عالوه برآن ضمانتنامه بانكي بايد 

طبق فرم هاي مورد قبول تنظيم شود.
ج: بازگشت به نامه شماره 2/165/4442 مورخ 1398/07/17 ديوان محاسبات استان همدان، در صورت عدم مطابقت تضمين با الگوى آيين نامه تضمين معامالت 

دولتى به شماره 123402/ت50659 ه مورخ 1394/09/22، تضمين مورد قبول نبوده و پاكت هاى ب و ج بازگشايى نمى شوند.
5- قيمت اسناد و نحوه واريز وجه: قيمت فروش اسناد مبلغ 850,000 ريال است كه بايستي به حساب 4001116404020914 بانك مركزى بنام تمركز وجوه درآمد 

شركت سهامي آب منطقه اي همدان واريز گردد.
6- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 1400/05/24 لغايت پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/05/30

7- محل دريافت اسناد: از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكات از طريق اين سامانه انجام مى گيرد.

 8- مهلت تكميل و تحويل پيشنهادها: حداكثر تا پايان ساعت اداري روز  سه شنبه  مورخ 1400/06/09 مي باشد.
9- تاريخ و محل بازگشايي پاكات: ساعت 10 روز  چهارشنبه مورخ1400/06/10در سالن كنفرانس (يوسف صنعتى ) شركت آب منطقه اي همدان

10- محل تحويل نسخه فيزيكى  پاكات: دبيرخانه حراست شركت آب منطقه اى، ضمنا پيشنهاد دهندگان موظف به ارائه  پاكت الف هم به صورت فيزيكى (دستى) و 
هم به صورت الكترونيكى و پاكات ب و ج فقط بصورت الكترونيكى مى باشند.

11- ضمنا هزينه آگهى برعهده برنده مناقصه مى باشد.
(م الف 724)

شماره 1400/10- الف 
(نوبت دوم)

ھمدان
فراخوان جذب سرمايه گذار (نوبت اول)

اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان

اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان در نظر دارد در راستاى برنامه دوم توسعه مراكز معاينه فنى سنگين در افق سال هاى 1400 الى 
1405 بر اساس تصميمات اتخاذ شده در ستاد معاينه فنى سنگين كشور و همچنين مصوبات دومين جلسه كارگروه معاينه فنى استانى،نسبت به ايجاد 
فرصت هاى سرمايه گذارى در زمينه احداث و بهره بردارى از مراكز معاينه فنى سنگين در استان با در نظر گرفتن معيارهاى ايجاد توزيع و پراكنش 
مناسب مراكز معاينه فنى در گستره جغرافيايى و پوشش دادن قطب هاى فعاليت هاى حمل و نقلى استان برابر جدول زير،از طريق فراخوان عمومى و 
با رعايت مفاد دستورالعمل ماده 3 آيين نامه اجرايى نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فنى خودرو (ويژه خودروهاى سنگين) جهت جذب سرمايه 

گذار اقدام نمايد.

شرايط عمومى متقاضيان: 
* عدم سوء پيشينه كيفرى مؤثر (براى متقاضى حقيقى)

* عدم دريافت اخطاريه مبنى بر لغو مجوز فعاليت از ستادهاى معاينه فنى كشور در سنوات گذشته
* تصريح عنوان "امور معاينه فنى و خدمات خودرويى مرتبط" در اساسنامه شركت يا مؤسسه (براى متقاضى حقوقى) با تأييد ستاد معاينه فنى

مدارك مورد نياز:
*ارائه درخواست احداث مركز معاينه فنى خودروهاى سنگين

*ارائه تصوير مدارك سجلى و هويتى متقاضى و تصوير اساسنامه شركت
*ارائه تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت سربازى (براى آقايان متقاضى حقيقى)

*ارائه گواهى عدم سوء پيشينه مؤثر كيفرى
*ارائه گواهى معتبر عدم اعتياد به مواد مخدر،روان گردان و الكل

*ارائه گزارش طرح توجيهى و تحليل اقتصادى احداث مركز معاينه فنى در محل مورد تقاضا
*ارائه اسناد مالكيت به انضمام كروكى دقيق و مستندات مربوط به تملك ملك از سوى متقاضى ( به منظور احداث مركز معاينه فنى بايد مشخصات ملك معرفى 

شده به نام شخص حقيقى و درمورد اشخاص حقوقى به نام شركت باشد.)
*ملك پيشنهادى جهت احداث مركز معاينه فنى بايد داراى كاربرى مرتبط بوده،حداقل مساحت زمين 5000 (پنج هزار) مترمربع و وضعيت قرارگيرى آن بايد 

داراى طول و عرض مناسب به منظور پيش بينى ورودى و خروجى جداگانه،فضاى مناسب و الزم جهت تردد و استقرار و صف انتظار خودروهاى سنگين باشد.
*ارائه تأييديه استعالم ها و مجوزهاى الزم از كليه دستگاههاى ذيربط حسب مورد (اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى،اداره كل حفاظت محيط زيست، 

سازمان جهاد كشاورزى، شهردارى و پليس راهور)
(بعد از تأييد اوليه و مورد پذيرش قرارگرفتن زمين پيشنهادى و اعالم به متقاضى)

*محل پيشنهادى بايد داراى شرايط احداث رمپهاى ورود و خروج استاندارد برابر ضوابط طراحى هندسى راه و با اخذ تأييديه از اداره كل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان باشد.

*متقاضيان مى توانند جهت دريافت " كاربرگ درخواست احداث مركز معاينه فنى خودروهاى سنگين " و آگاهى از شرايط اختصاصى و هرگونه سؤال درخصوص 
موضوع تا تاريخ 1400/06/25 به اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان -اداره ايمنى و ترافيك مراجعه نمايند.

*آخرين فرصت ارائه درخواست هاى متقاضيان به اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان همدان تاريخ 1400/07/25 مى باشد.
*درخواست هاى رسيده در صورت تكميل بودن مدارك و مستندات مورد رسيدگى قرارگرفته و پس از در نظرگرفتن موقعيت مكانى و وضعيت مناسب تر ملك 

معرفى شده و همچنين دارا بودن سوابق تجربى و تحصيالتى مرتبط با موضوع از سوى متقاضيان اولويت بندى شده و نتيجه به اطالع متقاضيان خواهد رسيد.
آدرس: همدان- بلوار سيد جمال الدين اسدآبادى- نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمى

تلفن:    34210436- 34226482
(م الف 731)

شهرستان  تعداد مركز پيشنهادى جديد جهت احداث موقعيت مكانى رديف
همدان يا بهار 1 مركز استان 1
رزن يا درگزين 1 شمال استان 2

مالير جنوب استان 1 3

آگهى مزايده عمومى اجاره امالك تجارى شهردارى مالير 
(نوبت اول) به تاريخ 1400/05/18

حسين بابايى- سرپرست شهردارى مالير

شهردارى مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره 374/ش/5/م مورخه 1399/04/15 يك واحد از واحدهاى تجارى خود را از طريق نشر آگهى 
مزايده به اشخاص حقيقى و حقوقى واجد صالحيت عمومى در قالب اجاره دو ساله واگذار نمايد.

 لذا متقاضيان مى توانند پيشنهاد كتبى خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى سه شنبه مورخه 1400/05/26 به همراه 5٪ مبلغ كل پايه به صورت نقد 
(واريز به حساب 0105598672002 بانك ملى مالير) يا اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكى به همراه مدارك شناسايى معتبر (جهت اشخاص حقيقى 
كپى تمام صفحات شناسنامه و كارت ملى و اشخاص حقوقى كپى اساسنامه به همراه آخرين تغييرات) و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومى از 
طريق سامانه تداركات دولت ارسال نمايند و الزامًا مى بايست اصل ضمانتنامه شركت در مزايده تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد. همچنين 
جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره مستقيم 32226061- 081 داخلى 179 تماس حاصل نمايد و صرفًا مى توانند اطالعات مورد نياز جهت 

شركت در مزايده را از سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانى setadiran.ir دريافت دارند.
قيمت پايه و مشخصات: 

1- مغازه شماره 13 واقع در مجتمع تجارى شهروند 2 به مساحت 166/41 مترمربع، اجاره ماهيانه سال اول مبلغ 60,000,000 ريال با پيش پرداخت 
700,000,000 ريال با افزايش 20 درصد براى سال دوم 

2- مدت اجاره از تاريخ انعقاد قرارداد 2 سال شمسى مى باشد.
الزامًا  و  نمايند  ارسال  دولت  تداركات  سامانه  طريق  از  مورخ 1400/06/08  دوشنبه  روز  ادارى  وقت  پايان  تا  مزايده  اسناد  اخذ  و  تحويل  مهلت   -3

مى بايست اصل ضمانتنامه شركت در مزايده تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد.
4- هزينه نشر آگهى مزايده به عهده برنده مى باشد.

5- چنانچه برنده مزايده از واريز وجه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خوددارى نمايد،سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و به نفر دوم 
واگذار مى شود و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

6- پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدى به آنها مسترد مى گردد.
7- به پيشنهادات مخدوش- مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نمى شود.

8- تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله در مورخ سه شنبه 1400/06/09 رأس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردار مى باشد.
9- مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشايى مى باشد. 

(م الف 161)

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

برابر رأي شماره 140060326005000360 مورخه 1400/04/27 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي نهاوند تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضي سهم الدين صدوقى فرزند رحمت اهللا به شماره شناسنامه 2651 و شماره ملى 3961098980 صادره از نهاوند در ششدانگ يك قطعه زمين محصور با بناى احداثى در آن  به مساحت 
354/95 مترمربع قسمتى از پالك 1574 فرعي از 232 از 3871 اصلي بخش يك حوزه ثبتى شهرستان نهاوند كه حقوق ارتفاقى ندارد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 1114)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26
*الزم به ذكر است اين آگهى بايد در تاريخ 1400/05/26چاپ مى گرديده است.

عليرضا غالمى - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

محمد ترابى  »
 باغگلى وزير پيشــنهادى آموزش و پرورش روز گذشته با مخالف 
كميســيون آموزش و پرورش مواجه شد و اين مسئله حضور احتمالى 
يك همدانى ديگــر در كابينه دولت ســيزدهم را محتمل تر مى كند. 
حميدرضا حاجى بابايى نماينده همدان در مجلس كه ســابقه تصدى 
وزارت آموزش و پرورش را در كارنامه خود دارد، يكى از گزينه هاى 
اصلى اين وزرات خانه در دولت رئيسى در كنار باغگلى به حساب مى 
آمد. بررسى كليات برنامه و وزراى پيشنهادى دولت سيزدهم روزگذشته 
در صحن مجلس شــوراى اسالمى، با حضور رئيس جمهور آغاز شد. 
جلسات راى اعتماد به وزيران پيشنهادى با موافقت نمايندگان قرار شد 

كه به صورت دو شيفته تا روز سه شنبه برگزار شود. 
از زمان معرفى ليست كابينه پيشنهادى دولت به مجلس، همه 19 وزير 
پيشنهادى به تمامى كميسيون هاى مجلس دعوت شده و مجموعا 270

جلسه در اين كميسيون ها برگزار شد.
پس از بررسى سوابق و برنامه هاى وزراى پيشنهادى از سوى نمايندگان 
مجلس در كميسيون هاى تخصصى، اقبال كم تعدادى از اين وزرا براى 
گرفتن راى اعتماد از نمايندگان مجلس تقريبا مشخص شده است. به 
طور مثال فالحى عضو كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره 
حســين باغ گلى وزير پيشــنهادى آموزش و پرورش قبل از جلســه 
روزگذشته گفته بود كه "نگاه موافق نسبت به وزير آموزش و پرورش 
كم بود ". از همين رو احتمال انصراف برخى از وزراى پيشنهادى قبل 

از جلسه راى گيرى مطرح است. 
در رابطه با سه وزير همدانى پيشــنهادى سيدابراهيم رئيسى، مى توان 
گفت كه از همان ابتدا نگاه مثبتى به امين حسين رحيمى وزير پيشنهادى 
دادگسترى بوده و او نســبت به دو وزير همدانى ديگر از اقبال بهترى 
برخوردار بوده است. با اين حال برخى گمانه زنى ها اوايل هفته گذشته 

از برخى موانع بر ســر راه محمدعلى زلفى گل براى رسيدن به وزارت 
علوم حكايت داشــت كه پس از بررسى ســوابق و برنامه هاى وى در 
كميسيون هاى تخصصى، شانس او براى گرفتن راى اعتماد از نمايندگان 

را نيز محتمل كرده است. 
بر خالف شايعاتى كه از اختالف تعدادى از نمايندگان استان با برخى از 
وزراى همدانى به گوش مى رسيد، با تشكيل جلسات مجمع نمايندگان 
استان با وزراى همدانى (زلفى گل و اسماعيلى)، اخبار از هماهنگى ميان 

نمايندگان و اين وزراى پيشنهادى حكايت دارد.
 انتخاب اعضاى كابينه

 تحت تاثير هيچ جريان و گروه خاصى نبود
همانطور كه گفته شد رئيس جمور روز گذشته براى دفاع از برنامه ها و 

وزراى پيشنهادى خود در صحن مجلس حاضر شد. 
رئيسى پس از دفاع از برنامه هاى خود در ادامه در دفاع از وزارى خود 

اظهاراتى بيان كرد كه در ادامه بخشى از آن  را مى خوانيد: 
■ باغگلى تحولگرا و با تجربه است

■ زارع پور مى تواند برنامه هاى وزارت ارتباطات را به نتيجه برساند
■ خاندوزى چهره جوان و مطلع است

■ عبدالملكى پاكدست و فسادستيز است
■ قاسمى براى ساخت ساالنه يك ميليون واحد مسكونى برنامه دارد

■  اسماعيلى در حوزه فرهنگ تجربه و دانش دارد
■  اوجى از چهره هاى خوشنام وزارت نفت است

■ زلفــى گل در مجموعه آموزش عالى در جهان صاحب نام اســت و 
روحيه انقالبى و تحولى دارد

■ نيروهاى مسلح از معرفى آشتيانى به عنوان وزير دفاع خوشحال شدند
■ خطيــب هم دانش اطالعاتى و امنيتى و هم تجربه چندين ســاله در 

وزارت دارند

■ رحيمى دولت، مجلس، دســتگاه قضايى را خوب مى شناسد و داراى 
تجربه و دانش است

■ ســجادى به عنوان كسى اســت كه 16 مدال آورده، با سلسله مراتب 
علمى آشنا است

■ با ضرغامى حوزه هاى گردشگرى داخلى و خارجى مى تواند به جايگاه 
شايسته برسد

■ عبداللهيان تمام مراحل وزارت خارجه را گذرانده است
■ عين اللهى مى تواند بســيارى از نيروها را در مسئله كرونا به همكارى 

دعوت كند
■  محرابيان در سدسازى و ساخت نيروگاه ها نيز اقدامات خوبى انجام 

داده 
 مخالفان و موافقان كليات برنامه ها و كابينه پيشنهادى

پس از سخنان رييس جمهور 4 مخالف و 4 موافق به اظهار نظر در زمينه 
كليات كابينه معرفى شده پرداختند. در ادامه بخشى از اظهارات مخالفان 

و موافقان را مى خوانيد:
■  حسينى(موافق): راى باال به كابينه رئيسى يعنى قدرت و نشانه اقتدار 

اين نظام
■  محمودزاده(مخالف): چه كسى در ليست فعلى وزراء از جناح هاى 

مخالف است كه بگوييم فراجناحى انتخاب كرديد؟
■  مولوى(موافق): تقويت معيشــت مردم و سرمايه اجتماعى سرلوحه 

كابينه رئيسى خواهد بود
■ ســعيدى(مخالف): نبود زنان در كابينه رئيســى تاسف بار است - 
ايزدپناه(موافق): امروز همه بايد در جهت رفع مشكالت اساسى كشور 

گام بردارند
■  ميــر تاج الدينى(موافق): رفع تحريم هــاى ظالمانه بايد اولويت اول 

وزارت امور خارجه باشد

■  صباغيان(مخالف): رئيســى و كابينه اش حقوق و اموالشان را شفاف 
اعالم كنند

■  زارع(موافق): تا كى مى خواهيم به سيكل باطل جابجايى مديران پير 
ادامه دهيم؟

پس از آن رئيس جمهور در آغاز دومين جلسه بررسى صالحيت وزراى 
پيشنهادى دولت سيزدهم گفت كه برنامه تحولى مفصل دولت سيزدهم  
تا چند روز آينده در اختيار همه قرار خواهد گرفت. رئيسى پس از آن 

جلسه را ترك كرد. 
 بررسى صالحيت وزير پيشنهادى آموزش و پرورش

به گزارش ايســنا، طبق آيين نامه بررسى صالحيت هر يك از وزراى 
پيشــنهادى طبق حروف الفبا انجام مى شود، لذا حسين باغگلى وزير 
پيشــنهادى آموزش و پرورش اولين وزيرى است كه صالحيت آن در 

مجلس مورد بررسى قرار مى گيرد.
بر اســاس مــاده 202 آيين نامه داخلى مجلس قبــل از صحبت هاى 
موافقان و مخالفان هر وزير پيشــنهادى، گزارش كميسيون تخصصى 
مربوطه توسط سخنگو قرائت هاى مربوطه قرائت شد، در ادامه گزارش 

كميسيون تخصصى و صحبت هاى موافقان و مخالفان را مى خوانيد: 
■ مخالفت كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با باغ گلى

■ رشــيدى كوچى: انتظار بود فردى با تجربه براى آموزش و پرورش 
معرفى شود؛مخالف

■ راستى: مجلس انقالبى گل به دروازه خودى نزند؛موافق
■ بدرى: نبايد آموزش و پرورش را به محل آزمون و خطا تبديل كنيم؛ مخالف
■ عنابستانى: كِى قرار است از پيله بسته مديريتى خارج شويم؟؛ موافق

■ قادرى: رتبه وزير پيشنهادى آموزش و پرورش در دانشگاه استاديارى 
است؛ مخالف

■ نوباوه: عمليات گسترده روانى عليه باغگلى صورت گرفته است؛ موافق
-دلخوش: براى فرهنگ و آموزش كشور بايد در هيات دولت جايگاه 

ويژه اى باز شود؛ مخالف
■ ايرى: جوانان برومند مى توانند تغيير ايجاد كنند؛موافق

پــس از بيان اظهارات موافقان و مخالفان با وزير پيشــنهادى، نوبت به 
باغگلى در دفاع از خودش رسيد.

وزير پيشنهادى آموزش و پرورش تاكيد كرد: با حفظ وضع موجود و 
محافظــه كارى نمى توان انتظار ايجاد تحول در نظام آموزش و تربيتى 

كشور داشته باشيم.
*صالحيت وزير پيشنهادى آموزش و پرورش

با اتمام بررســى صالحيت حسين باغ گلى وزير پيشنهادى آموزش و 

پرورش، مجلس وارد بررسى صالحيت عيسى زارع پور وزير پيشنهادى 
ارتباطات و فناورى اطالعات شد. در ادامه گزارش كميسيون تخصصى 

مربوطه و نظر موافقان و مخالفان را مى خوانيد: 
■ نظر مثبت كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى

■  موافقت كميسيون صنايع و معادن مجلس با وزير پيشنهادى ارتباطات
■  عنابســتانى: چه زمانى قرار است شبكه ملى اطالعات را راه اندازى 

كنيد؟؛مخالف
■  شريعتى: زارع پور نماد دولت جوان حزب اللهى است؛ موافق

■  حاتمى: وزير ارتباطات در شبكه هاى اجتماعى حضور ندارد؛ مخالف
■  طاهرى: ايران هوشــمند و حكمرانــى داده از برنامه هاى زارع پور 

است؛ موافق
 تربيب بررسى صالحيت وزرا

پس از اتمام بررســى صالحيت 19 وزير پيشــنهادى در مجلس، راى 
گيرى براى وزراى پيشنهادى انجام مى شود كه پيش بينى مى شود كه 
راى گيرى روز ســه شنبه انجام شود. طبق آيين نامه بررسى صالحيت 
هر يك از وزراى پيشنهادى طبق حروف الفبا انجام مى شود، كه ترتيب 

آن به اين شكل است: 
■  وزارت آموزش و پرورش؛  حسين باغ گلى 

■ وزرات ارتباطات و فناورى اطالعات؛ عيسى زارع پور 
■ وزارت اطالعات؛ حجت االسالم والمسلمين سيداسماعيل خطيب 

■ وزارت امور اقتصادى و دارايى؛ سيداحسان خاندوزى 
■ وزارت امور خارجه؛ حسين اميرعبداللهيان 

■ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى؛ بهرام عين اللهى 
■ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى؛ حجت ا... عبدالملكى 

■ وزارت جهادكشاورزى؛ جواد ساداتى نژاد 
■ وزارت دادگسترى؛ امين حسين رحيمى 

■ وزارت دفاع، پشتيبانى و نيروهاى مسلح؛ محمدرضا آشتيانى 
■ وزارت راه و شهرسازى؛ رستم  قاسمى 

■ وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ رضا فاطمى امين 
■ وزارت علوم، تحقيقات و فناورى؛ محمدعلى زلفى گل 

■ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى؛ محمد مهدى اسماعيلى 
■ وزارت كشور؛ احمد وحيدى 

■ وزارت ميراث فرهنگى و گردشگرى؛ عزت ا... ضرغامى 
■ وزارت نفت؛ جواد اوجى 

■ وزارت نيرو؛ على اكبر محرابيان 
■ وزارت ورزش و جوانان؛ حميد سجادى هزاوه 

حاجى بابايى وزير آموزش و پرورش مى شود؟

سه شنبه؛ روز رأى گيرى براى وزرا
■ زلفى گل مورد اقبال كميسيون هاى تخصصى قرار گرفت

سياستسياست
 siasat@hamedanpayam.com
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خبـرورزشى

ورزشىورزشى
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استقبال باشكوه از مرد نقره اى كشتى جهان

 مهدى حاجيلوئيان نايب قهرمان مسابقات كشتى قهرمانى جوانان 
جهان در روســيه پس از بازگشت به كشــور در ميان استقبال اهالى 

ورزش استان و با حضور مقامات رسمى استان وارد همدان شد.
 در اين مراســم مديركل ورزش وجوانان استان، رئيس هيأت كشتى 
اســتان همدان، فرماندار همدان، سرپرست شهردارى، رئيس شوراى 
شــهر و خيل جمعيت پيشكســوتان و اهالى كشتى حضور داشتند و 

استقبال پرشورى از قهرمان استان داشتند.
حميد ســيفى در اين مراســم با بيــان اينكه اســتان همدان معدن 
استعدادهاى ناب ورزشــى است، گفت: توسعه ورزش همگانى و 
قهرمانى در رشــته هاى مختلف يكى از مهمترين وظايف اداره كل 
ورزش وجوانان اســت كه بايد با نگاه كارشناســى و چندوجهى به 

اين مهم بپردازيم.
وى بيان كرد: قهرمانان ما امروز بايد در ابعاد مختلفى چون روانشناسى، 
تغذيه و... حمايت شوند تا شاهد تداوم كسب افتخار براى چند سال 

پياپى باشيم.
ســيفى با تبريك به حاجيلوئيان و جامعه كشــتى استان گفت: كشتى 
همدان رو به رشــد اســت و آبرودارى كرد، كشتى استان 9 سال بود 
مــدال جهانى نگرفته بود و رســيدن به اين مهــم نتيجه تالش هاى 
بدون وقفه رئيس هيأت كشــتى استان همدان اســت و از وى براى 
همه زحمات شان تشكر و قدردانى مى كنم و به طورقطع هر كارى از 

دستمان بيايد كوتاهى نخواهيم كرد و حمايت مى كنيم.

مرد جاده هاى ايران درگذشت 
 مرد جاده هاى ايران سرانجام از حركت ايستاد و با اهالى ورزش 

وداع كرد.
پيشكســوت دوچرخه سوارى استان در تاســوعاى حسينى به دليل 
كهولت ســن دارفانى را وداع گفت و جامعه ورزش اســتان را به 

سوگ نشاند.
حســن دائمى 86 ساله از بين ما رفت تا نامش هميشه براى ورزش 
استان ماندگار باشــد. وى از 20 سالگى به ورزش دوچرخه سوارى 

روى آورد و نزديــك به 60 ســال در جاده هــاى ايران ركاب زد و 
بيش از 45 هزار كيلومتر از جاده هاى كشور را درنورديد و ركوردى 
ماندگار از خود برجاى گذاشت تا وى را مرد جاده هاى ايران بنامند.

دائمى 14بار مسير همدان به مشهد را به عشق زيارت امام هشتم(ع) 
ركاب زد و در دوران جنــگ تحميلى نيز با ركاب زنى از همدان به 
خرمشهر و فاو، پيام جانشين رهبرى را به رزمندگان اسالم انتقال  داد. 
اين پيشكسوت دوچرخه سوارى ايران كه در كارنامه خود 100 مدال 
رنگارنگ كشورى دارد، اين مدال ها را به دليل ارادت به امام رضا(ع) 

به موزه ايشان هديه كرده است.

وى در زمان سفر رهبر انقالب اسالمى در سال 1383 به همدان مدال 
خــود را به حضرت آيت ا... خامنه اى اهدا كرد و همچنين به عنوان 

شهروند برگزيده همدان نيز انتخاب شد.
دائمى حتى در كهنســالى نيز ورزش را كنار نگذاشــت و همواره 
جوانان را به ورزش تشــويق كرد، سرانجام به دليل كهولت سن در 
تاسوعاى 1400 درگذشت و پيكر اين مرحوم در باغ بهشت همدان 

به خاك سپرده شد.
گروه ورزش همدان پيام درگذشــت اين پيشكســوت ورزش را به 

خانواده و جامعه ورزش استان تسليت مى گويد.

سليمان رحيمى»
 تيم ملى كشتى آزاد جوانان ايران با كسب 5 مدال 
طال، يك نقره و يك برنز و به دســت آوردن 178

امتياز با اقتدار قهرمان جوانان جهان شد.
در اين قهرمانى كشتى همدان نيز سهيم بود و مهدى 
حاجيلوئيان كشتى گير جوان همدانى موفق به كسب 

مدال نقره جوانان جهان شد.
رقابت هاى كشتى آزاد قهرمانى جوانان جهان 27 و 
28 مردادماه در شهر اوفاى روسيه با حضور جوانان 
مدعــى جهان برگزار شــد و در نهايت تيم ايران با 
كســب 178 امتياز با اقتدار به مقام قهرمانى رسيد و 

تيم هاى روسيه و آمريكا دوم و سوم شدند.
در اين رقابت ها مهدى حاجيلوئيان كشتى گير جوان 
همدانى از روستاى حيران خوش درخشيد و حريفان 
خود را يكى پس از ديگرى از سر راه برداشت و در 
فينال با بداقبالى در حالى كه از كشتى گير آمريكايى 
جلو بود در 14 ثانيه پايان كشــتى اسير فن حريف 
شــد و كشتى را واگذار كرد تا داستان حسن يزدانى 
در المپيك براى كشتى گير جوان همدانى تكرار شود 
و مدال نقره جهانى را براى كشــتى استان به ارمغان 

آورد.
حاجيلوئيــان كه چنــدى پيش در مســابقات جام 
ياشــاردوغو تركيه حضور داشــت با سود بردن از 
تجربه اين ميدان بزرگ در روسيه توانايى هاى خود 

را نشان داد و تا فينال بدون از دست دادن حتى يك 
امتياز حريفان خود را يكى پس از ديگرى از گردونه 
رقابت ها حذف كرد تا پس از 9 ســال انتظار كشتى 

همدان از آوردگاه جهان، مدال صيد كند.
جــوان رعناى همدانــى كــه در وزن 92 كيلوگرم 
كشــتى مى گرفت پس از استراحت در دور نخست 
به مصاف موحامد گيمــرى از تركيه رفت. در اين 
كشتى قهرمان همدانى با اقتدار با نتيجه 10 بر صفر 
به پيروزى رسيد. در دور دوم نيز حريف ارمنستانى 
خود ســرگئى ساركيسيان را با همين نتيجه مغلوب 
ســاخت و به نيمه نهايى راه يافــت در اين مرحله 
كشتى گير آفريقايى نيز سد راه دالور همدانى نشد و 
حاجيلوئيان با نتيجه 10 بر صفر نيكوالس دمى النگى 
از آفريقاى جنوبى را شكست داد و راهى فينال شد.

مهدى حاجيلوئيان در اين 3 كشــتى با جفت وجور 
كردن فن فيتيله پيچ پرونده حريف را بست و با اقتدار 

راهى فينال شد.
وى كه شــاگرد اميد يوسفى از مربيان خوب همدان 
اســت در كشــتى پايانى با روحيــه اى مضاعف به 
مصاف حريف آمريكايى خود رفت. در اين كشتى 
راكــى االم با آناليز كشــتى هاى حاجيلوئيان با گارد 
باز كشــتى گرفت و كمتر اجازه نزديك شــدن به 

كشتى گير همدانى داد. 
حاجيلوئيان ابتدا با يك خاك و كســب 2 امتياز از 

افتاد  پيش  حريف 
كــرد  هرچــه  و 
شگرد  نتوانســت 
خــود را كه همان 
فن فيتيله پيچ است 
بگذارد  اجرا  به  را 

و در حالى كه انتظار مى رفت دالور همدانى تيم ملى 
مدال زرين مسابقات را به گردن بياويزد در 14 ثانيه 
پايانى اسير حريف باهوش خود شد و در نهايت 4

بر 2 مغلوب شد و به مدال نقره بسنده كرد.
وى برخالف مســابقات جام ياشاردوغو كه نمايش 
ضعيفى داشــت در مسابقات جهانى جوانان خوش 
درخشيد و اگر كمى خودباورى داشت مى توانست 

مدال زرين مسابقات را به گردن بياويزد.
پس از درخشش حاجيلوئيان محسن كاوه سرمربى 
تيم ملى بزرگساالن كشورمان اين كشتى گير مستعد 
همدانى را به اردوى بزرگساالن كشور براى اعزام به 

مسابقات جهانى نروژ دعوت كرد.
در اين رقابت ها و در ساير اوزان رحمان عمرزاده در 61

كيلوگرم، عرفان الهى در 70 كيلوگرم، محمد نخودى در 
79 كيلوگرم، اميرحســين فيروزپور در 86 كيلوگرم و 
على  اكبرپور در 125كيلوگرم براى كشورمان مدال طال 
كسب كردند و عليرضا عبدالهى نيز در وزن 97كيلوگرم 
صاحب مدال برنز شد و ديگر كشتى گيران اعزامى از 

گردونه رقابت ها حذف شدند.
رده بندى انفرادى و تيمى جوانان جهان:

57 كيلوگرم: 1- رمضان باگاوودينوف(روسيه) 2- 
موحامت كاراووس(تركيه) 3- آسيل جان يسنگلدى 

(قزاقستان) و مانول خندزرتسيان(ارمنستان) 
 -2 عموزاد(ايــران)  رحمــان   -1 كيلوگــرم:   61
روايندر(هنــد) 3- عليبــگ عليبگوف(بحرين) و 

فئودور بالتويف (روسيه)
65 كيلوگــرم: 1- شــاميل ممدوف(روســيه) 2- 
زيرادديــن بايراموف(جمهــورى آذربايجــان) 3- 
بكزات يرمكباى (قزاقستان) و بائو بارتليت(آمريكا) 
70 كيلوگــرم: 1- عرفان الهى(ايــران) 2- جبرئيل 
بريــس   -3 آذربايجــان)  گادژيف(جمهــورى 
آندونيان(آمريكا) و استانيسالو اسوينوبويف(روسيه)

74 كيلوگرم: 1- كيگان اوتول(آمريكا) 2- نوردولت 
كانيشباى(قزاقســتان) 3- ياش ياش(هند) و توران 

بايراموف(جمهورى آذربايجان)
 -2 نخودى(ايــران)  محمــد   -1 كيلوگــرم:   79

اشــرف آشــيروف(جمهورى آذربايجان) 3- باليان 
گوراو(هند) و موحامد عبدا...يف (قرقيزستان)

86 كيلوگــرم: 1- اميرحســين فيروزپور(ايــران) 
ســاگادوال   -3 ماگامادوف(فرانســه)  رحيــم   -2
ايســالم  و  آگايف(جمهورى آذربايجــان) 

كارتويف(روسيه)
92 كيلوگــرم: 1- راكــى االم(آمريــكا) 2- مهدى 
حاجيلوئيان(ايــران) 3- پروتحويراج پاتيل(هند) و 

نيكوالس دى النگ(آفريقاى جنوبى)
97 كيلوگرم: 1- براكسون آموس(آمريكا) 2- پوالت 
پوالتجى(تركيــه) 3- عليرضــا عبداللهى(ايران) و 

ديپاك(هند)
125كيلوگــرم: 1- على اكبرپور(ايــران) 2- ليووا 
گئورگيان(ارمنستان) 3- آندرى بستايف(روسيه) و 

كومارآنيرود(هند)
رده بندى تيمى: 1- ايران 178 امتياز 2- روسيه 142

امتياز 3- آمريكا 129 امتياز 4- جمهورى آذربايجان 
122 امتياز 5- هند 101 امتياز 6- قزاقستان 72 امتياز 

حاجيلوئيان نام ايران را باال برد

نقره جهان 
به نام كشتى همدان

 قهرمان نقره اى اســتان در مسابقات كشتى جوانان 
جهان از افق آينده خود مى گويد و پوشيدن دوبنده تيم 
ملى در المپيك 2024 پاريس را در ذهن خود پرورش 

مى دهد.
مهــدى حاجيلوئيان كه هنوز در ابتداى راه اســت نياز 
به زمان دارد تا نخبه شــود و بتواند خــود را در ميان 
بزرگان كشتى ايران و جهان جاى دهد وى يك جوا ن 
روستايى بااستعداد است كه آينده خوبى را پيش رو دارد 
و اگر اســير حواشى نشود و با انگيزه به تمرينات خود 
ادامه دهد مى تواند در آينده اى نه چندان دور حرف هاى 

زيادى براى گفتن داشته باشد.
پس از بازگشت حاجيلوئيان از مسابقات جهانى جوانان 
روســيه كه با اســتقبال پرشــور اهالى ورزش همدان 
همراه شــد با وى گفت وگويى را انجام داديم كه با هم 

مى خوانيم.
 متولد چه سالى هستيد و چه مدركى داريد؟

متولد 1381 و ديپلمه و بيكار هستم.
 چه مربيانى در شكوفايى شما نقش 

داشتند؟
كشــتى را ابتدا زيرنظر هاشــم بيات 

آغاز كردم و اكنون نيز زيرنظر اميد 
يوسفى يكى از مربيان خوب و 

پرتالش همدان كار مى كنم.
مســابقات  از  قبل   
جــام  در  جهانــى 
حضــور  ياشــاردوغو 

درخصوص  نظرت  داشتى 
آن مسابقات چه بود؟

مســابقات خوب و در ســطح بااليى 
بود و من نيز نخســتين تجربــه خود را در 

اين رقابت ها داشــتم در اين مسابقات كه كشتى گيران 
شــاخص دنيا حضور داشتند اســترس داشتم و تجربه 
حضور در چنين ميدانى را نداشــتم و با يك برد و يك 
باخت حذف شــدم، اما تجربيات گرانبهايى را كسب 

كردم.
 در مسابقات جوانان جهان كشتى هاى خوبى 

گرفتى نظر خودت چه بود؟
مســابقات در ســطح بااليى بود و بهترين هاى جهان 
شــركت داشــتند در اين رقابت ها از انگيــزه بااليى 
برخوردار بودم و خدا نيز كمك كرده كشتى هاى خوبى 

را به نمايش بگذارم.
 اما در كشتى آخر به 
مشكل برخورد كردى؟

درسته در كشتى آخر مقابل 
حريف آمريكايى نتوانســتم 
خــود را جمع وجــور كنم و 
از طرفــى ديگــر بدنم 
خالى شــد و 

نتوانستم پيروزى خود را حفظ كنم و باختم.
وقتى مدال نقره را دريافت كردى چه حسى داشتيد؟

حس خوبى نداشــتم بازى فينال را باخته بودم و حقم 
طال بود به همين خاطر ناراحت بودم.

 روز گذشــته با اســتقبال اهالى ورزش به 
همدان آمدى استقبال چطور بود؟

مراسم استقبال بسيار عالى بود و از همه تشكر مى كنم 
و اميدوارم كه در آينده پاسخ اين محبت ها را با كسب 

مدال هاى رنگارنگ بدهم.
 پس از اين قهرمانى به تيم ملى بزرگساالن 

دعوت شدى نظرت چيست؟
بسيار خوشحالم بايد با مربيان صحبت كنم و با تمرينات 

مستمر بتوانم حضور خوبى داشته باشم.
 چه هدفى را در كشتى دنبال مى كنى؟

در نظــر دارم در يك وزن باالتر كشــتى بگيرم و براى 
آينده خود حضور در المپيك 2024 پاريس را ترســيم 
كرده ام و اميدوارم بــا حمايت مردم و تالش مربيان و 

تمرينات مستمر بتوانم به آرزوى خود برسم.
 كشتى همدان را چطور ارزيابى مى كنى؟

كشــتى همدان ظرفيت بااليى دارد و اســتان همواره 
مســتعد قهرمانان بزرگى بوده اســت كــه اميدوارم با 
توجه مســئوالن روزبه روز پيشرفت كند و از زمانى كه 
حميدرضا يارى سكاندار كشتى استان شده روزبه روز 
پيشــرفت كرده است اميدوارم مدال نقره من سرآغازى 

باشد براى درخشش ديگر كشتى گيران مستعد استان.
 نظرت درخصوص اميد يوسفى چيست؟

اميــد از مربيان با دانش و خوب همدان اســت كه در 
رشــد و شكوفايى من نقش پررنگى داشت و در طول 
سال حتى يك روز نيز مرا تنها نگذاشت و با تمرينات 
خوب موجب شكوفايى من شد كه جا دارد از همينجا 

از وى تشكر كنم.
 از مسئوالن چه انتظارى دارى؟

اميدوارم مسئوالن اســتان ورزش و كشتى را حمايت 
كننــد تا جوانان بتوانند با مدال آورى دل مردم را شــاد 

كنند.

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

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 1400/794 مورخ 1400/04/15 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك اســدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاى كيومرث قنبرى سميع فرزند 
فرضعلى به شماره شناســنامه 2986 صادره از  اسدآباد در ششدانگ يك باب مغازه 
به مساحت 98/87 مترمربع در قسمتى از پالك 1164 فرعى از 287 از 66 اصلي واقع 
در اسدآباد-بلوار 22 بهمن-پايين تر از سيلو خريداري از مالك رسمي ملوك عسگرى 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 130)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/26
*الزم به ذكر است اين آگهى بايد در تاريخ 1400/05/26چاپ مى گرديده است.

سيروس قلى زاده 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

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

آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 1400/473-مورخ 1400/03/16هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى رجبعلى هژيرمهربان فرزند 
حيدرقلى به شماره شناســنامه 680 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى آبى به مساحت 64099/74 مترمربع در قسمتى از پالك 1 اصلى پيفانج واقع در 
اسدآباد اراضى روستاى پيفانج خريدارى از مالك رسمى آقاى حيدرقلى هژيرمهربان 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود،در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 128)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/25
*الزم به ذكر است اين آگهى بايد در تاريخ 1400/05/25چاپ مى گرديده است.

سيروس قلى زاده 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد

مهدى حاجيلوئيان:
به المپيك 2024 فكر مى كنم

ز مسابقات جهانى جوانان 
ـور اهالى ورزش همدان 
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نخستين چاپ 3 بعدى تومور مرگبار مغزى
 دانشمندان براى نخســتين بار يك تومور مرگبار مغزى را چاپ 
سه بعدى كردند كه كامل ترين مدل توليد شده در آزمايشگاه تاكنون 

است. 
به گزارش «آى اى»، محققان با اســتفاده از فناورى چاپ ســه بعدى 
نخستين تومور گليوبالستوماى فعال در نوع خود را در محيطى شبيه 

به مغز چاپ كرده اند كه از رگ هاى خونى نيز ميزبانى مى كند.
ايــن كار مى تواند راه را براى توســعه روش هاى جديد براى بهبود 
درمان و تســريع در كشــف داروهاى جديد با استفاده از اين امكان 

براى محققان در درمان در يك محيط شبيه سازى شده هموار كند.
بــه گفته محققان دانشــگاه تل آويــو(TAU)، اين گســترده ترين 

شبيه سازى تومور و بافت اطراف آن است.

پيش بينى فعاليت هاى لرزه اى با كمك 
سيستمى پيشرفته

 محققان بيش از 10مؤسسه كشور چين اخيراً سيستمى موسوم به 
(MVP-LAI) را براى نظارت بر ارتعاشــات و اختالالت ليتوسفر، 

اتمسفر و يونوسفر و پيش بينى فعاليت هاى لرزه اى ايجاد كرده اند.
به گزارش چاينــا ديلى، يكى از اعضاى ايــن مطالعه گفت كه اين 
سيستم نظارتى مى تواند به طور همزمان به نظارت 20 كميت فيزيكى 
مانند ارتعاش زمين، فشــارهوا و غلظت الكترون يونوســفر در يك 
ايستگاه مشاهده اى بپردازد. وى در پايان افزود: اين ايستگاه مشاهده 
در جنوب غربى چين و در حومه شــهر ليشــان واقع شده است و 
فعاليت هاى زمين شناسى اطراف آن فعال است كه  اين موضوع براى 

مطالعه ژئوفيزيك، زلزله و بالياى زمين شناسى بسيار مفيد است.

خلق حالت اَبرجامد ماده در 2 ُبعد!
 دانشــمندان حالت فوق جامد مــاده را در يك بعد جديد ايجاد 
كرده اند و موجب باز شــدن طيف جديدى از عجايب كوانتومى بر 

روى ما شده اند.
به گزارش ايسنا، شــايد همه ما با 3 حالت ماده يعنى جامد، مايع و 
گاز، عالوه بر حالت چهارم غيرمعمول به نام پالسما آشنا هستيم، اما 
تحقيقات كنونى با يك حالــت عجيب و غريب جديد به نام "فوق 
جامد"(supersolid) يا "اَبَرجامد" كه چند ســال پيش تأييد شد، 
به نتايج جالبى رســيده اســت. طبق يك مطالعه جديد كه در مجله 
Nature منتشر شده است، دانشمندان اين حالت "ابرجامد" را براى 
نخستين بار در شكل دوبُعدى جديد ايجاد كرده اند و اين طيف كامًال 

جديدى از عجايب كوانتومى را به روى ما باز مى كند.

نجات نيمى از تيم رباتيك دختران افغانستان 
از دست طالبان

 10 عضــو از اعضاى تيم 20 نفره رباتيك افغانســتان كه همگى 
دختران 16 تا 18 ســاله هســتند، در پى نگرانى ها از وضعيت زندگى 
و تحصيلى شان پس از تسلط طالبان بر افغانستان، از اين كشور خارج 
شده اند و به دوحه پايتخت قطر رفته اند.به گزارش«ان. بى. سى.نيوز»، در 
بيانيه وزارت امورخارجه قطر و صندوق شهروندى ديجيتال درباره تيم 
رباتيك دختران افغانســتان آمده است: چند تن از اعضاى تيم رباتيك 
دختران افغانستان از كابل افغانستان به سالمت به دوحه قطر رسيده اند.

اين تيم متشــكل از گروهى از دختران 16 تا 18 ساله افغان است كه 
نيمى از آنها چند روز پس از ســقوط كابل به دست طالبان، به دوحه 

قطر برده شده اند.

رونمايى "تسال" از شمايل "ربات كارگر"
 ايالن ماســك بنيانگذار شــركت تســال مى گويد اين شــركت 
مى خواهد رباتى موســوم به تســالبات"(Tesla Bot) بسازد كه 

جايگزين كارگران انسانى شود.
 AI" به گزارش ايسنا، "ايالن ماسك" در رويداد ساليانه "تسال" به نام
Day" اعالم كرد كه اين شــركت در حال كار بر روى نمونه اوليه 
يك ربات انســان نما به نام "تسالبات" است كه اميدوار است روزى 
جايگزين كارگران انسانى شود. "ماسك" در اين رويداد كه به عنوان 
يك ابزار استخدامى براى مهندسان هوش مصنوعى برگزار مى شود، 
سخنرانى كرد و گفت كه "تسال" اساساً به لطف تمام كارهايى كه با 
هوش مصنوعى و خودروهاى خودران انجام مى دهد، در حال تبديل 

شدن به يك شركت رباتيك است.

روايت محرم با تعزيه خوانى 
در عمارت نظرى

 دهه نخست محرم امسال شب هاى هشتم، نهم و دهم عمارت نظرى 
شــهر همدان شاهد برگزارى آيين تعزيه خوانى بود. اين آيين با حمايت 
ميراث فرهنگى همدان در مشاركت 3 هيأت زينبيون، علمداران حسينى، 
پيروان روح ا... و پوشش همزمان رسانه ديجيتال همدان پيام برگزار شد.

اين آئين ســوگوارى و تعزيه خوانى توسط گروه نمايشى فرياد و گروه 
موزيك نواى رحمت واقعه شــبهاى تاســوعا، عاشورا و شام غريبان را 
براى عزاداران حســينى به شــيوايى و با نوحه سرايى مداحان اهل بيت  

روايت كردند.   
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان همدان گفت: 
تعزيه به عنوان يك ميراث معنوى در كشور ما، نمايشى است كه در آن 
واقعه كربال به دست افرادى كه هريك نقشى از شخصيت هاى اصلى را 

بر دوش دارند، اجرا مى شود.
علــى مالميــر، افــزود: تعزيــه يــا شــبيه خوانى يكــى از عناصر ارزشــمند 
در فرهنــگ ايرانــى شــيعى اســت و از ديربــاز جايــگاه خاصــى را در 
ــه  ــته ب ــان داش ــزد ايراني ــش ن ــين(ع) و ياران ــهادت امام حس ــان ش بي
ــاران  ــين(ع) و ي ــوگواران اباعبدا...حس ــدوه س ــزن و ان ــه ح طورى ك
باوفايــش همزمــان بــا مــاه محــرم در آيين هــاى تعزيــه بــه اوج خــود 

مى رســد.
وى گفــت: تعزيه خوانى به عنوان يك اثر ثبت ملى شــده و ماندگار 
توانســته اســت با فرهنگ مردم ايران زمين عجين شده، ارادت قلبى 
مردم را به اهل بيت عصمت و طهارت(ع) ثابت كند و واقعه كربال را 
براى نســل امروز ملموس كند. در اين آيين مهرداد كاووسى حسينى 
با خالقيت در هنر تعزيه توانســت شــيوه هاى اجراى هنر مذهبى را 
با نقالى تركيب كند و تأثيرى شــگرف در اين زمينه به جاى بگذارد 
و اجراى الميرا ســماوات با بيان تصنيف هايى از رشــادت هاى اهل 
بيت(ع) در شــب هاى تاســوعا و عاشــورا فضايى متمايز را در اين 

عمارت تاريخى رقم زد.
از آنجا كه استان همدان همچون ساير مناطق كشور در ارائه  نمايشى از 
صحنه هاى وقايع عاشــورا در قالب تعزيه جايگاه قابل توجهى دارد اين 
برنامه در ميراث فرهنگى همدان توانست مورد توجه مخاطبان در فضاى 

مجازى قرار گيرد .
گفتنى است؛ پيشينه  عزادارى مذهبى در همدان را بايد در عصر صفويه 
جست وجو كرد، نخستين مســتند در اين باره«سياحت نامه اوليا چلبى» 
است، چلبِى سياح حدود سال 1065 هجرى قمرى از درگزين(درجزين) 
همدان عبور كرده و مشاهدات خود از آنجا را به تفصيل توصيف كرده 

است.
با هدف مانــدگارى اين ميراث معنوى و مذهبى به مدت 3 شــب در 

باغ نظرى همدان مراسم تعزيه خوانى برگزار شد.
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■ حديث:
امام حسين(ع):

خدعه (و مهلت دادن) خدا به بنده آن است كه نعمت فراوان ومستمر به او رساند و 
سپاسگزارى را از او بگيرد..      

گزيده تحف العقول، ص 38

 حسين دانشــفر يكى از چهره هاى فرهيخته 
پايتخــت تاريخ و تمدن ايــران زمين در روز 28 

مرداد 1400به ديار باقى شتافت .
وى از مؤلفان باســابقه كتاب هاى علوم تجربى و 
زيســت شناســيدبود كه بعد از مدتى بيمارى، به 
رحمت ايزدى پيوســت. ارائــه محتواى مبتنى بر 
روش علمــى براى نخســتين بــار در كتاب هاى 
درسى به همت مرحوم طوسى و ايشان انجام شد. 
او از مترجمان چيره دســت در علوم تجربى بود 
و ســال هاى طوالنى به عنــوان مترجم فيلم هاى 
مســتند با جام جم همكارى داشــت. مجموعه 
دانش زيست شناسى كه سال هاى مديد به عنوان 
تنها منبع آموزش زيست شناسى در مراكز تربيت 
معلم بود، يكى ديگر از خدمات ايشان به آموزش 

زيست شناسى است.
حسين دانشــفر مولف، معلم، ويراستار و مترجم 
متولد ســال 1317 در شــهر همدان بــود. دوره 
تحصيالت مقدماتــى را در دبســتان باباطاهر و 
دبيرســتان پهلوى ســابق گذراند. در سال 1339 
مــدرك ليســانس را از دانشســراى عالى تهران 
دريافت كرد. «عبداهللا شيبانى»، «مهدى جاللى» و 
«يداهللا سحابى» از جمله اســتادان او در دانشسرا 

بودند.
مهارت او در ترجمه زبان انگليســى باعث شــد 

كتاب هاى دوره دبيرســتان كشــورهاى مختلف را به دست آورده 
و از روش نــگارش و ارائه مطالب مطلع شــود تا معلمان و دانش 

آموزان كشورش با روش هاى نوين آموزش ببينند.
در ســال 1341 به اســتخدام وزارت آموزش و پرورش در آمد و 
به شــهر رشت منتقل شد. پس از پنج سال تدريس در دبيرستان ها 
و مركز تربيت معلم رشــت به دفتر تحقيقات و برنامه ريزى درسى 

منتقل شد.
 در ســال 1346 بورس fulbright كه قديمى ترين بورس تبادل 
فرهنگى و آموزشى در امريكا است به او داده شد كه به مدت يك 
سال در دانشــگاه اورگون آموزش ديد. در ســال 1348 به سوئد 
دعوت شــد تا طى دوره دو ماهه با سيســتم آموزشــى آن كشور 

آشنا شود.
تاليــف كتاب هاى درســى دوره راهنمايى و دبيرســتان، تدريس 
زيست شناســى و علوم تجربى در كالس هــاى ضمن خدمت به 
دبيران، ترجمه مســتندهاى علمى براى تلويزيون، مترجم برگزيده 
كتاب سال جمهورى اسالمى در سال 1388، ترجمه و تاليف ده ها 

عنوان كتاب آموزش علوم، حضور بيش از پنجاه ســال در سازمان 
پژوهــش و برنامه ريزى آموزشــى، بخشــى از فعاليت هاى علمى 

دانشفر است.
معاون وزير و رئيس ســازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى در 
پى درگذشــت حسين دانشفر ى از مؤلفان سابق كتاب هاى درسى 

علوم تجربى و زيست شناسى، پيام تسليتى را صادر كرد.
متن پيام حسن ملكى به شرح زير است:

إِنَّا ّهللا و إِنّا إِلَيِه َراِجُعوَن
خبر درگذشــت برادر فرهيخته مرحوم حسين دانشفر موجب تأثر 
شــديد اينجانب و همكاران در ســازمان پژوهــش و برنامه ريزى 
آموزشــى گرديد. اين شخصيت دلســوز و خدمتگزار با تجربه و 
دانــش تخصصى خود ســالها در حوزه تاليــف كتاب هاى درس 
زيست شناسى با ســازمان پژوهش همكارى داشت . اين مصيبت 
را به خانواده آن مرحوم، همكاران دانشــگاهى و فرهنگى تسليت 
عرض مى كنم و علو درجات بــراى آن مرحوم و صبر و بردبارى 

براى بازماندگان مسئلت دارم.

 بانوى ســينماى ايران كه تجربــه تهيه كنندگى و 
فيلمنامه نويسى را در كارهاى متعدد سينمايى در پرونده 
خود داشت روز  26 مردادماه بر اثر عوارض ناشى از 

كرونا در 69 سالگى درگذشت.
پيكر فرشته طائرپور(27 مردادماه) همزمان با تاسوعاى 
حســينى(ع) با حضور خانواده و همكارانش در قطعه 

هنرمندان بهشت زهرا به خاك سپرده شد.
و  تهيه كننــده  عنــوان  بــه  طائرپــور  فرشــته 
ــه  ــدى ك ــد؛ هنرمن ــناخته مى ش ــس ش فيلمنامه نوي
بيــش از 3 دهــه در ســينماى نوپــاى كودك ونوجــوان 
ايــران، جشــنواره هاى مهــم ســينمايى، تهيــه و 
ــى،  ــى و بين الملل ــاى صنف ــم و فعاليت ه ــد فيل تولي

نقش آفرينــى ممتــازى داشــت.
كسى كه مادرانگى در تمام شئون زندگى اش جارى 
بود، اكنون به غير از عســل و غــزل و على و مادر 
نازنين شان و خويشاوندان شــان، من، احد صادقى، 
هنگامه قاضيانى، مريم فروزبخش، افشين هاشــمى، 
شايســته ايرانى و ده ها جوان ترى كــه در آن دفتر 
قديمى دوســت داشــتنى رفت وآمد داشتيم، تنها و 
تنهاتر مى شويم. چقدر دردناكه... خسته ام… خسته 
به معناى مجــروح، واقعًا مجروح از رفتن اين همه 

انسان شــريف و نازنين كه حقوق بزرگى بر گردن 
من داشــتند كه هيچ وقت نتوانســتم ادا كنم؛ اينها 
بخشــى از نوشته احســان كرمى، مجرى، بازيگر و 
خواننده درباره فرشــته طائرپور است؛ هنرمندى كه 
ســال ها عمر خود را وقِف سينماى كودك ونوجوان 
كرد و تالش بســيارى براى پيشــبرد مسائل صنفى 

سينماى ايران داشت.
 تولد و خانواده

فرشته طائرپور در 16بهمن ماه 1331 در تهران به دنيا 
آمد. وى تحصيالت خود را در رشته ادبيات انگليسى 
در مقطع ليســانس به پايان بــرد.وى مادر 3 فرزند به 
نام هاى غزل، عسل و على بود كه غزل شاكرى بازيگر 

تواناى سينماست.
 آغاز نويسندگى

وى به عنوان نويســنده از نوشتن در مجله آغاز كرد. 
وى مدتى را به عنوان نويسنده و عضو هيأت تحريريه 
در مجله«زن» مشــغول به كار شد و در سال هاى بعد 
ضمن مديريت مركز نگارش ويرايش كانون پرورش 
فكرى كودكان ونوجوانان با گروه هاى كودك ونوجوان 
شبكه هاى اول و دوم سيما در مقام مشاور و نويسنده 

همكارى كرد.

 ورود به عرصه سينما
طائرپور به دنبال فعاليت ادبى در حوزه كودكان ونوجوانان 
از سال 1366 خورشيدى در زمينه سينماى كودك نيز 
به كار پرداخت و در 1367 خورشيدى نخستين تجربه 
تهيه كنندگى خود را در فيلم«گلناز» تجربه كرد كه بسيار 
مورد استقبال قرار گرفت و بازيگرانى همچون شهال 

رياحى و غزل شاكرى هم در آن حضور داشتند.
 حضور در عرصه مديريتى سينما

وى نخســتين داور جشــنواره فيلم هاى كودكان در 
جشنواره هاى فرانكفورت، قاهره و حيدرآباد بود. در 
ضمن نخستين ســينماگر ايرانى بود كه در 50 سال 
گذشــته توانســت به عضويت هيأت رئيسه سازمان 
بين المللى فيلم سازان كودك وابسته به يونسكو(سيفژ) 
درآيد.طائرپور در سال هاى 1379 تا 1381خورشيدى 
به عنوان نخســتين تهيه كننده زن، بــه عنوان رئيس 
هيأت مديره خانه سينما كه بزرگترين سنديكاى صنفى 
سينماگران ايرانى است، انتخاب و مشغول به كار بود. 
در 15مهرماه 1382 خورشــيدى در مراســم تجليل 
از«فرشــته طائرپور»، اين تهيه كننده كودك ونوجوانان 
از سوى برگزاركنندگان جشــنواره«خواهر دلسوز و 

مهربان سينما» لقب گرفت. 

 آثار و تأليفات
وى تهيه كنندگــى آثــارى چون«گلنــار، خداحافظ 
دخترشــيرازى، آينه هاى روبه رو، زن دوم، مدرســه 
پيرمردها، وقتى همه خواب بودند، نان و شعر، پاتال و 
آرزوهاى كوچك، نخودى و پسر مريم» را در كارنامه 

دارد.
اين هنرمند همچنين كتاب هايى را نوشته و ترجمه كرده 
است كه از جمله آنها مى توان به ماجراى احمد و سارا، 
ماجراى احمد و ســاعت، زن دوم، پينه دوز بداخالق، 

آرزوى فيل خاكسترى و ماهى تنها اشاره كرد.
 خدمت به فرهنگ و هنر

طائرپــور نخســتين داور زن از مجموعه  ســينماى 

ايران در بخش مســابقه  جشــنواره  فيلــم فجر بود و 
در دوران فعاليتــش نگاه ويژه اى بــه حضور زنان در 
عرصه هاى هنرى و رشد و اعتالى فكرى و فرهنگى 
كودكان ونوجوانان داشــت. وى داورى جشنواره هاى 
سينمايى بسيارى در داخل و خارج از كشور را برعهده 
داشت. همچنين عضو هيأت رئيسه سازمان بين المللى 
فيلمسازان كودك وابسته به يونسكو(سيفژ) بود و مدتى 

رياست هيأت مديره خانه سينما را هم برعهده داشت.
 وى را به فعاليت هاى صنفى اش، تالش هايى كه براى 
زندگى بهتر اهالى ســينماى ايران مى كرد و به عشق 
و عالقه اش به كــودكان كه وى را از مهمترين فعاالن 

عرصه  سينماى كودك كرده بود، مى شناختند. 

 در روزهاى اخير مردم ايران شاهد انعكاس 
اخبار تلخى از رهسپار شدن چهره هاى ماندگار 
فرهنگى، علمى و هنرى متعددى به خانه ابدى 

بودند. 
يكى از اين چهره هاى ماندگار، پروفسور پرويز 
كردوانــى بود مــردى كه صداى پــاى آب را 

مى فهميد.
وى كه دارنده نشــان درجــه يك دانش بود و  
به"پدر علم كويرشناسى ايران" شهرت دارد، در 
سن 90 سالگى روز 27مرداد ماه 1400 دارفانى 

را وداع گفت.
كردوانى يكى از برجسته ترين استادان در عرصه 
علم كويرشناســى بود كه به دليل تحقيقات و 
پژوهش هاى گوناگون توانست نقش مهمى در 
پيشبرد علم كويرشناسى و مقابله با خشكسالى 

ايفا كند.
وى از چهره هاى ماندگارى بود كه در هرجا كه 
فرصت يافت، فرياد زد، نقد كرد و براى نجات 

محيط زيست راهكار داد. 
كردوانى در ســال 1310 در گرمسار متولد شد، 
تحصيالت ابتدايى و متوسطه خود را در گرمسار 
گذرانــد و پس از اخذ مدرك ديپلم از مدرســه 
رازى(فرانسوى) در تهران براى ادامه تحصيل در 

رشته عمران كوير به آلمان عزيمت كرد.
در ســال 1345 موفق به اخذ مدرك دكتــرى با باالترين امتياز 
شد و پس از بازگشــت از آلمان در دانشكده كشاورزى اروميه 
به فعاليت پرداخت. وى سپس به دانشگاه تهران رفت و از سال 

1348 در اين دانشگاه مشغول تدريس شد.
زنده ياد پرويز كردوانى مديركل دفتر مطالعات آموزشى دانشگاه 
تهــران را در بين ســال هاى 1348تا 1354 برعهده داشــت و 
بنيانگذار و رئيس مركز تحقيقات مناطق كويرى و بيابانى ايران 

(1354 تا 1358) بود.
مطالعــات ميدانى فراوانى در مناطق كويــرى و بيابانى ايران از 
خود برجاى گذاشت و خدمات وى نقش مهمى در پيشبرد علم 

كويرشناسى و مقابله با خشكسالى داشت. 
وى استاد نمونه دانشگاه تهران بود و جايزه مهرگان علم به خاطر 

تأليف بهترين كتاب سال در زمينه محيط زيست را كسب كرد.
عضويــت در بنياد مطالعات آســياى شــبكه آب خاورميانه، 
عضو هيأت امناى صلح ســبز، رئيس كميته بيابان زدايى انجمن 
متخصصان محيط زيست ايران و بيش از 20 كتاب دانشگاهى و 
ده ها مقاله علمى به زبان هاى فارسى، انگليسى و آلمانى ثمرات 

عمر گرانبهاى وى بود. 
عالوه بر سخنرانى هاى متعدد در جوامع علمى بين المللى، بارها 
از تالش هاى اين چهره ماندگار در ايران و ديگر كشورها تجليل 
شد و مجســمه وى در زادگاهش گرمسار و تفرجگاهى به نام 
پرويز كردوانى در جاده گرمسار، تجليلى به پاس يك عمر تالش 

بى دريغ پدر علم كويرشناسى ايران است.
 فقدان اين چهره ارزشــمند علمى كه در تمام دوران زندگى پر 
ثمرش، قلبش براى آبادانى ايران و پيشرفت هاى علمى مى تپيد  

ضايعه اى جبران ناپذير است. 
اين چهره ماندگار جغرافيا درباره خشــك شدن درياچه اروميه 
مى گفت«همين كه مى گويند اگر اين درياچه خشــك بشــود، 
عالوه بر كشــاورزى، روستاها و شــهرها هم از بين مى روند؛ 
يا اينكه از بس كشــاورزى را توســعه داده اند، درياچه خشك 
شده اســت، غلط اســت. گويا كه آب از درياچه برداشته اند و 

زراعت را گسترش داده اند. 
*خاموشى:

اين چهره ارزشمند علمى در 27 مردادماه 1400 خورشيدى به 
دليل سرطان مغز استخوان ديده از جهان فروبست.

مردى كه صداى پاى آب را مى فهميد 
ديگر نيست

دانشفر؛  استاد همدانى 
كتاب هاى دبيرستانى درگذشت

بانــوى سينماى ايــران آسمانى شدبانــوى سينماى ايــران آسمانى شد

همدان پیام در کنار شامست!
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