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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

18ماه سخت با تعامل
همت و حمايت گذشت 
بازديد از غارعليصدر 
با رعايت پروتكل هاى 
بهـداشتى
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كارشناسان استان مى گويند
شوراى شهـر 

چه كسى را شهردار كند؟

روز
ت 

داش
به وقت پارلمان محلىياد

 1-  امروز قرار اســت شــوراهاى شهر و 
روستا  براى ششــمين دوره، فعاليت خود را  
در سراسر كشور آغاز كنند.قبل از آغاز فعاليت 
شوراهاى اسالمى دوره ششم استان در شهرها 

و روستاها از...
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چالش شوراى اسدآباد با فعله گرى پايان يافت

شهردار سربلند ازاستيضاح ناكام
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تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس مجيـد شاكـرى 

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهردارى همدان

انتخــاب شايســته جنابعالــى بــه عنــوان سرپرســت شــهردارى 
ــما  دارد را  ــاالى ش ــه و تخصــص ب ــه نشــان از تجرب ــدان ك هم
ــت در  ــد اس ــوده، امي ــرض نم ــت ع ــك و تهني ــه تبري صميمان

ــروز و ســربلند باشــيد . ــواره پي ــان هم ــزد من ســايه اي

يت
 تهن

ك و
بري

ت

مديــريت ارتبــاطات و امور بيــن الملل 
شهــردارى همــدان

جناب آقاى
 محمود مسگريان

رياست محترم شوراى 
اسالمى شهر همدان 

جناب آقاى 
سعيد نظرى 

نائب رئيس محترم شوراى 
اسالمى شهر همدان 

جناب آقاى 
ناصر صفرى افالك

منشى اول محترم شوراى 
اسالمى شهر همدان 

جناب آقاى
 سعيد شهابى  نيا 

منشى دوم  محترم شوراى 
اسالمى شهر همدان

ــوده ــرض نم ــت ع ــك و تهني ــه تبري ــزان  را  صميمان ــما عزي ــته ش ــاب شايس انتخ
 از درگاه ايزد منان موفقيت و سربلندى روز افزونتان را مسألت داريم.

ى ور
دان

ـوده

@hamedanpayam
www.hamedanpayam.com

كنار شما هستيم دركنار شما هستيم در

تلفن دفتر مركزى:  38264433 - 081

رئيسى در مراسم تحليف اعالم كرد

استقبال از 
طرح ديپلماتيك لغو تحريم 
■ كابينه دولت سيزدهم امروز يا فردا معرفى مى شود

11عضو شورا به هيأت رئيسه خود رأى قاطع دادند

تحليف شوراى ششم
■ شاكرى با اكثريت آرا 

سرپرست شهردارى همدان شد

5و4

6



Y K

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

شنبه  16 مرداد ماه 1400  شماره 4100

2

شاكرى با اكثريت آرا سرپرست شهردارى همدان شد

يـادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

به وقت پارلمان محلى
 1-  امروز قرار اســت شوراهاى شهر و روستا  براى ششمين 

دوره، فعاليت خود را  در سراسر كشور آغاز كنند.
قبل از آغاز فعاليت شوراهاى اسالمى دوره ششم استان در شهرها 
و روســتاها از  امروز پنج شــنبه 14 مردادمــاه ، يك روز قبل از 
آن يعنى ســيزدهم مردادماه  فعاليت اعضاى شــوراهاى پنجم و 

شهرداران پايان يافت.
2- اعضاى شــوراهاى ششم در نخستين جلسه خود كه الزاما بايد 
در محل دفتر شــوراها برگزار شود پس از مراسم تحليف و اداى 
ســوگند اقدام به انتخاب هيات رييسه ســنى خواهند كرد كه بر 
اساس آن مسن ترين عضو شورا به عنوان رئيس و 2 نفر از جوان 
ترين اعضا به عنوان منشــى تعيين مى شــوند و در جايگاه هيات 

رييسه قرار مى گيرند.
وظيفه هيات رييســه سنى اداره جلسه مراســم تحليف و اجراى 
انتخابات براى انتخاب هيات رئيســه دائمى شورا براى مدت يك 

سال است.
 در قانون و آيين نامه تاكيد شده كه وظايف شورا قائم به شخص 
است و قابل تفويض به عضو يا غير عضو نيست و بنابراين اعضاى 
شورا بايد در جلسه نخســت براى اداى سوگند و انتخاب هيات 
رئيسه سنى موقت و هيات رئيسه دائم شخصًا حضور داشته باشند.
3- نخســتين وظيفه اعضاى شــورا پس از اداى سوگند  انتخاب 
شهردار اســت كه وظيفه اى مهم و مسئوليتى بزرگ در قبال تك 

تك شهروندان است.
اين وظيفه شوراهاى اسالمى شــهر كه در ماده 80 قانون شوراها 

ذكر شده انتخاب شهردار براى مدت چهار سال است.
بر اساس قانون، شــوراى اسالمى شهرها موظفند پس از رسميت 

يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام كند.
نصب شهرداران در شــهرهاى با جمعيت افزون بر 200 هزار نفر 
و مراكز اســتان بنا به پيشنهاد شوراى شهر و با حكم وزير كشور 
و در ســاير شــهرها به پيشنهاد شوراى شــهر و با حكم استاندار 

صورت مى گيرد.
4- در قانون يك ماه فرصت داده شده تا شوراها نسبت به انتخاب 

شهردار اقدام كنند.
هر چند  اكثر شــوراها از زمان مشــخص شــدن نتيجه انتخابات 
با تشــكيل جلســات و رايزنى و مذاكره به دنبال انتخاب شهردار 
بوده اند و اكثر آنها در ارتباط با رســانه ها، نخبگان، كارشناسان و 
متخصصين بوده و گزارشى از اقدامات خود را نيز داده اند و انتظار 

مى رود امروز شهردار منتخب خود را نيز معرفى كنند.
5- با اين روند انتظار اســت كه اعضاى شوراهاى ششم در مسير 
انتخاب شهردار جديد، زمان را از دست نداده و شهردار را سريع تر 

معرفى و مديريت اجرايى شهر را به وى بسپارند.
در اين مسير اخالق اسالمى و فرهنگ مردم استان تصريح مى كند 

كه بايد حرمت شهرداران مستقر توسط شوراها حفظ شود.
6- معموال شــهرداران مستقر از گزينه هاى اولويت دار در انتخاب 
شــهردار هســتند و عالوه بر آن با توجه به راهكارهاى پيش روى 
شــوراها در انتخاب شهردار الزم اســت و بايد حرمت شهرداران 

حفظ شود.
در واقــع اعضــاى شــورا در انتخــاب شــهردار واجد شــرايط ســه 
راهــكار پيــش رو دارنــد كــه نخســتين اختيــار و راهــكار ابقــاى 
ــد  ــم بگيرن ــى اعضــاى شــورا تصمي ــى اســت، يعن شــهردار فعل
كــه شــهردار مســتقر بــه فعاليــت خــود بــه عنــوان شــهردار ادامــه 
دهــد كــه ايــن تصميــم بايــد رســما صــورت جلســه شــده و بــه 

اســتاندارى اعــالم شــود.
 راهــكار ديگــر پيــش روى اعضــاى شــورا ابقــاى شــهردار فعلــى 
تــا زمــان انتخــاب شــهردار جديــد و راهــكار ديگــر نيــز اعــالم 
ــهردارى از  ــى و انتخــاب سرپرســت ش ــهردار فعل ــان كار ش پاي
ميــان يكــى از كاركنــان رســمى شــهردارى تــا انتخــاب شــهردار 

اســت.
فــردى كــه اعضــاى شــورا بــه عنــوان شــهردار انتخــاب 
ــرايط الزم  ــى، ش ــه اجراي ــن نام ــاس آيي ــر اس ــد ب ــد باي مى كنن
از جملــه تحصيــالت، نــوع مــدرك تحصيلــى و ســن و ســوابق 

ــد. ــته باش ــهردارى داش ــمت ش ــدى س ــت تص كارى را جه
7- پارلمان شــهرى افتان و خيزان اكنون به دوره ششــم فعاليت 
رسيده اســت و بايد ديد دولت سيزدهم و مجلس دهم با شوراها 

چگونه تعامل خواهند كرد.
اما آنچه روشن است شوراها اكنون به پارلمانى مهم براى شهرها و 
روستاها تبديل شده اند و نياز است مجلس و دولت و قوه قضائيه 
در تقويت جايگاه و عملكــرد اين نهاد كه اكنون اكثريت اعضاى 
آن در دســت همفكران دولت و مجلس است، براى مديريت بهتر 

و راحت تر شهر و روستا بكوشند.

صوفى با شهروندان همدانى خداحافظى كرد
  عباس صوفى ؛شــهردارهمدان با انتشار مطلبى در اينستاگرام خود از 

مديريت شهرى همدان خداحافظى كرد.
متن خداحافظى وى بدين شرح است: 
سالم بر همشهريان عزيز و فهيم همدان

از ابتداى اولين روزى كه شهردار همدان شدم با خودم عهد كردم كه در 
همــه كارهايم خداوند را ناظر قرار دهم و فقط و فقط براى رضايتمندى 

مردم كاركنم و در اين مسير با خدا معامله كنم.

و امروز آخرين روزى بود كه بنا به تشخيص شوراى ششم بنده به عنوان 
شهردار همدان و خادم شما افتخار خدمت داشتم.

در سه سال و چند ماه كه بنده به عنوان شهردار همدان افتخار خدمت به 
شما را داشتم (در سه سالى كه با زلزله و سيل شروع شد و با كرونا ادامه 
پيدا كرد و كمبودها و گرانى و تورم و تحريم هاى ظالمانه كارهاى اجرايى 
كشــور را بشدت تحت تأثير قرار داد) اگر كم و كاستى بود از همه مردم 

عزيز همدان عذر خواهى مى كنم
اما خداوند متعال را شــاهد مى گيرم در اين مــدت لحظه اى نبود كه به 
فكر كار و رونق فعاليت ها در اين شــهر نباشم خداوند متعال لطف كرد 

مردم همراهى كردند همكارانم تالش كردند و ورق هاى زرينى بر تاريخ 
شهردارى همدان افزوده شد

ــزرگ  ــواده ب ــدوم و خان ــكاران خ ــه هم ــم از هم ــكر كن ــا دارد تش ج
ــا وجــود بســيارى از كــم لطفى هــا و بــى انصافى هــا  شــهردارى كــه ب
ــر  ــه فك ــط ب ــط و فق ــناختند و فق ــده شــب و روز نمى ش ــار بن در كن
ــان  ــر همراهيش ــه خاط ــدان ب ــناس هم ــردم قدرش ــد و از م كار بودن

ــم. سپاســگزارى كن
بنده هر جايى باشم خودم را مديون شهر همدان و مردمانش ميدانم و در 

هر جايگاهى براى پيشرفت همدان خواهم كوشيد.

■ مالير
با برگزارى انتخابات هيأت رئيسه شوراها، حجت 
االسالم على سبزينى به عنوان رئيس شورا، مظاهر 
روزبهانى نائــب رئيس، عباس جــوكار به عنوان 
منشى، حجت االســالم احمد چهاردولى به عنوان 
ســخنگو و حامد چهاردولى به عنــوان خزانه دار 

شوراى اسالمى شهر مالير انتخاب شدند. 
حســين بابايى نيز به عنوان سرپرســت شهردارى 

مالير انتخاب شد.

■ نهاوند
در نهاوند نيزاعضاى هيات رئيسه به  اين شرح ذيل است: صفى ا...خرم 
آبادى، رئيس، داوود ســلگى نائب رئيس، قاسم سيف خزانه دار، مجيد 
پرويزى سخنگو، عبدالعلى ملكى منشى و عضو، مومنعلى دارابيمنشى و 

عضو و رضا كرمعلى به عنوان منشى و عضو انتخاب شدند.
محمد احمدوند كارشناس امور مالى شهردارى نهاوند بعنوان سرپرست 

شهردارى نهاوند معرفى شد.

مراسم تحليف شوراهاى اسالمى شهرهاى كبودراهنگ، شيرين سو 
وگل تپه برگزار و اعضاى هيأت رئيسه مشخص شدند.

■ كبودرآهنگ
غالمرضا بابايى به عنوان رئيس شورا، مرتضى اسالمى نايب رئيس، 

مصطفى حسنى خزانه دار و 
محمد يعقوبى به عنوان منشى انتخاب شدند.

■ شيرين سو 
على بخش زيورى به عنوان رئيس شــورا، حسينعلى حاجى كبير 

نايب رييس شورا، محمد بابايى خزانه دار و محمدتقى محمدعليپور 
به عنوان منشى معرفى شدند.

■ گل تپه
محسن طهماسبى احكام به عنوان رئيس شورا، امين رحيمى نايب 
رئيس شورا، ساره محسنى خزانه دار و طاهرى زهدى نيز به عنوان 

منشى مصطفى انتخاب شدند.
گفتنى است زمان تشــكيل هيأت رئيسه شوراهاى روستاها از 14 

مردادماه به مدت 15روز مى باشد.

■ رزن
رئيس  كمال  سلطانى  مهدى 
شــورا، على عليخانى نايب 
رئيس شــورا، حبيب كريمى 
محمد  شــورا،  دار  خزانــه 

سياحت قنبرى منشى،
شــهرام وثاقتى منشى  رزن 

معرفى شدند.

■ بهار
اعضاى هيأت رئيسه شوراى اسالمى شهر بهار 
حســين فيض الهى رئيس، سعيد ماهرى پيرو 
نائب رئيس، مرضيه تقى پور خزانه دار، محسن 

ايوبى و يدا... اديب  منشى و عضو هستند.
همچنين اعضاى هيأت رئيسه شوراى اسالمى 
شــهر اللجين را ذكريا اسدى تراب به عنوان 
رئيس، فرامرز خوشزارع نائب رئيس، مرضيه 
ترابى خزانه دار و احمد رستمى و ليال اكبرى 

به عنوان منشى و عضو تشكيل مى دهند.
اعضاى هيأت رئيسه شــوراى اسالمى شهر 
صالــح آباد نيز جــالل بهزاد مقــدم رئيس، 
اباذر طالبى نائب رئيــس، مهدى محموديان 
خزانــه دار و محمدهادى درخشــان و آرش 

هوشمند منشى و عضو هستند.
اعضاى هيأت رئيسه شــوراى اسالمى شهر 
صالح آباد نيز  مجتبــى امينى رئيس، ابراهيم 
تركمنى نايب رئيس، جالل خلجى خزانه دار 
و روح ا... صوفى و امير ســليمانى به عنوان 

منشى و عضو هستند.

1- برخى مديران دولت قبل در استان  بيشتر از طرفداران سيد ابراهيم 
رئيسى از آغاز رياست جمهورى وى شوق و ذوق نشان داده اند. گويا 
اين شوق و ذوق به ويژه در فضاى مجازى با انتشار توئيت و تصاوير 
رئيس جمهور چنــان بوده كه گويى اين مديران اشــتباهى در دولت 
روحانى فعال بوده اند و خود نقشــى در پذيرش مديريت نداشته اند. 
گفتنى است وعده رئيس جمهور به مردم استفاده از نيروهاى شايسته 

و توانمند و نه افراد رياكار و سياسى كار در مديريت ها بوده است.
2- شهردارى مشهد در سرعت عمل براى نصب تصوير رئيس جمهور 
مقام اول را بين تمامى دســتگاه هاى دولتى كســب كرده است. گويا 
اين تصوير بزرگ در نماى ســاختمان شــهردارى مشهد نصب شده 
اســت. گفتنى است معاون حقوقى استاندارى همدان با انتشار مطلبى 
در فضاى مجازى از رئيس جمهور خواســته اســت، دستور دهد تا 
تصاوير و پوسترهاى رئيس جمهور در دستگاه هاى دولتى و عمومى 

نصب نشود.
3- ايرانى ها بعد از عراقى ها بيشــترين خانه را در نيمه ســال جارى 
ميــالدى  در تركيه خريده اند. گويا عراقى ها با خريد 773 واحد خانه 
در ماه گذشــته اصلى ترين مشتريان خارجى خانه در تركيه بوده اند و 
ايرانى ها بــا 683 واحد در رده بعدى قرار دارند. گفتنى اســت نيمه 
سال جارى ميالدى، فروش مسكن به خارجى ها در تركيه 44 درصد 

افزايش پيدا كرده است.
4- آمار مصرف بنزين نشان مى دهد محدوديت ها براى سفر در تير ماه 
رعايت نشده و مصرف بنزين ركورد زده است. گويا ميانگين مصرف 
روزانه در اين ماه به بيش از 107 ميليون ليتر رسيده است. گفتنى است 
اين آمار نشان مى دهد، نظارت بر تردد بين شهرى كه ممنوع است به 

درستى اعمال نمى شود و تردد بين شهرى انجام مى شود.
5- بحران ســرم تزريقى در راه است. گويا كمبود سرم هم عمل هاى 
جراحــى را به تعويق انداخته و هم بيمارســتان هاى مملو از بيماران 
كرونايى را با دردسر مواجه كرده است.گفتنى است مساله اصلى مواد 
اوليه بسته بندى سرم است كه به دليل تحريم واردات آن مشكل است 

و توليد بطرى  سرم متوقف شده است.
6- بى توجهى به جوانان در انتخابات هيات رئيسه شوراها با واكنش 
اصولگرايان جوان مواجه شــده اســت. گويا آنها اين انتخابات را در 
منافات با وعده جوان گرايى در مســئوليت هاى اصولگرايان مى دانند. 
گفتنى اســت در تهران  چمران 80 ساله رئيس و سرورى با 62 سال 

سن نايب رئيس شوراى شهر ششم تهران شده اند
7- كادر درمان خواستار واكسيناسيون مجدد شده اند. گويا درخواست 
شده قبل از اتمام ذخيره ، به كادر درمان واكسن استرازنكا تزريق شود. 
گفتنى اســت دليل اين درخواست ابتالى مجدد تعداد زيادى از  كادر 
درمان ، على رغم دريافت دو دوز واكســن اسپوتنيك به كوويد دلتا  

است.
8-تقاضاى مســكوت ماندن طرح صيانــت در مجلس در حال تهيه 
اســت. گويا  اگر 25 نفر نماينــدگان مخالف اين تقاضا را ارائه كنند، 
با راى اكثريت طرح مورد نظر مســكوت خواهد ماند. گفتنى است از 
داليل اين تقاضا مشــاركت نكردن در رأى گيرى و رأى مخالف 169 

نماينده در مقابل 121 نماينده موافق اين طرح است. 
9- عدالت آموزشــى در كشور باز هم زير ســئوال رفته است. گويا 
نفرات برتر كنكور امســال همگى در مــدارس غيردولتى يا مدارس 
برگزيده درس خوانده اند. گفتنى اســت اين فهرســت، زنگ خطر 
عدالت آموزشــى اســت و نشــان مى دهد به زودى، خبره نام ديگر 
كسانى است كه برخوردار از تركيبى از منابع منزلتى و طبقاتى هستند.

شوراى ششم و انتظار شرايط متفاوت 
در توسعه شهرى

 با برگزارى آئين تحليف شوراى اسالمى ششم، فعاليت اين دوره از 
شورا به طور رسمى آغاز شد. شورايى كه در همدان با تركيب متفاوت و 
تا حدودى يكسان با ورود اعضاى جديد به آن، رويكرد متفاوت از دوره 

قبل را شاهد خواهيم بود. 
در هفته هاى اخير بيشــتر مباحث مرتبط با شورا در خصوص انتخاب 
شهردار جديد و اين كه سكان هدايت مديريت شهرى در اين دوره به 

چه كسى سپرده شود، در محافل مختلف مطرح شده است.
شوراى ششم در حالى فعاليت خود را آغاز مى كند كه حوزه مديريت 
شــهرى در 4 سال اخير فراز و نشيب هايى را پشت سر گذاشته است. 
دوره قبلى شــورا كه داراى تركيب ناهمگون با تنوع ساليق بود، تالش 
كرد با ارائه طرح هاى نو و بعضا ابتكارى توســعه شــهرى را به شكل 

متوازن رقم بزند.
گذشته از اين كه شوراى پنجم چقدر در اين مسير موفق بود و توانست 
به اهداف مورد نظر جامه عمل بپوشاند، تجربه هاى مهم آن اكنون پيش 
روى شوراى جديد است و مى توان با بازخوانى آنها در پيشبرد برنامه 
هــاى آتى بهتر عمل كرد. نكته حائز اهميــت اين كه با توجه به نيازها، 
اولويت ها و چالش هاى پيش روى مديريت شهرى در همدان ضرورت 
طراحى برنامه هاى كوتــاه مدت و ميان مدت عالوه بر برنامه راهبردى 

براى 4 سال آتى بيش از پيش احساس مى شود.
امروز در حوزه مدريت شهرى نه تنها نيازمند پيگيرى طرح ها و پروژه 
هاى عمرانى و تقويت زيرساخت هاى توسعه هستيم، بلكه فراتر از آن 
از شوراى شهر انتظار مى رود در زمينه سرمايه هاى اجتماعى و فرهنگى 
برنامه هاى مشخصى  داشته باشد و به گونه اى عمل كند كه اميد به آينده 

را در بين افكار عمومى تقويت كند.
فراموش نكنيم كه همدان به عنوان يك شهر تاريخى داراى ظرفيت هاى 
بزرگ فرهنگى است كه تاكنون تنها بخشى از اين ظرفيت ها به ويژه در 
حوزه مديريت شــهرى مورد توجه قرار گرفته است. از اين رو داشتن 
برنامه اى مشخص براى اين حوزه از اهميت خاصى برخوردار است و 
چنانچه مورد غفلت واقع شود، روند توسعه شهرى ناقص خواهد ماند.

انتظار ديگر از شــوراى ششم توجه بيش از پيش به حوزه گردشگرى 
اســت.حوزه اى كه به رغم اهتمام و توجه اسالف به آن و بعضا اجراى 
برنامه هاى اثربخش براى توســعه آن در پايتخــت تاريخ و تمدن، اما 
همچنان راه هاى نرفته اى پيش روى ماست كه بايد مورد توجه شوراى 

اسالمى شهر قرار گيرد.
به هرحال آغاز فعاليت ششمين دوره شوراى اسالمى شهر مى تواند طليعه 
شرايط متفاوتى در توسعه شهرى باشد، مشروط بر آن كه اين شورا برنامه 
محــور حركت كند و اعضاى آن اهتمام ويژه اى به اولويت هاى اصلى 

شهر داشته باشند.

11عضو شورا به هيأت رئيسه خود رأى قاطع دادند

تحليف شوراى ششم

 مراســم تحليف اعضاى شوراى اسالمى 
شــهر همدان در دوره ششم روز پنجشنبه در 
صحن شــورا برگزار و رئيس و هيات رئيسه 
شــورا براى ســال نخســت انتخاب شدند. 
همزمــان با برگزارى اين مراســم در ســاير 
شهرهاى اســتان نيز برگزار و هيأت رئيسه و 

سرپرستان شهردارى معرفى شدند.
در مراسم تحليف پيش از انتخاب هيأت رئيسه 

اعضا با در دست داشتن قرآن كريم در جايگاه 
خود ايستادند و در همدان سوگندنامه توسط 
محمود مســگريان، رئيس سنى شورا، قرائت 
شــد. پس از آن با حضور فرماندار و شهردار، 
رأى گيــرى بين اعضــاى دوره ششــم براى 
انتخاب هيأت رئيســه برگزار شــد و محمود 
مسگريان كه پس از انتخابات به عنوام رئيس 
شورا انتخاب شده بود با كسب 11 رأى اعضا 

به عنوان رئيس شوراى شهر همدان براى مدت 
يكسال انتخاب شد.

سعيد نظرى نيز با كسب 11 رأى به عنوان نايب 
رئيس انتخاب شد.

حجت االســالم ناصــر صفــرى افالكى با 
كســب 11 رأى به عنوان منشى اول و سعيد 
شــهابى نيا نيز با 11 رأى به عنوان منشى دوم 
شوراى شــهر همدان در دوره ششم به مدت 

يكســال معرفى شدند. كسب همه آرا توسط 
4 نفر نشــان مى دهد كه اعضاى شــورا پيش 
از رأى گيرى براى انتخاب هيأت رئيســه به 
جمع بندى رسيده و در نهايت اختالف نظرى 
نداشته اند. اما تاكنون حواشى هايى از اختالف 
نظر اعضا براى انتخاب شهردار وجود داشته 
اســت. با اين حال روز گذشته پشت درهاى 

بسته سرپرست شهردارى معرفى شد.  

 سرانجام فعاليت رسمى اعضاى شوراى پنجم 
شهرها و روستاهاى كشور از روز پنجشنبه پايان 
يافت و در مراسم تحليفى كه در صحن شوراها 
برگزار شد شــوراهاى پنجم صندلى خود را به 

اعضاى منتخب  تحويل دادند.
 آنچه كه در انتخابات خــرداد اتفاق افتاد تغيير 
و تحولى بود كه اكثر اعضاى شــوراهاى گذشته 
صندلى خودرا ترك كردند هر چند كه در مركز 
استان اين تغيير و تحول با باقى ماندن سه نفر از 
اعضاى شــوراى پنجم به صورت 8 به 3 تركيب 
شوراى جديد مشخص شد كه در اين تركيب هم 
ليست منصوب به فعاالن فرهنگى بيشترين رأى و 

حضور را در شورا دارد. 
طبق قانون در وظايف شــوراها نخســتين اقدام 
انتخاب شــهردار براى مديريت شهرى است ، 
معموالً انتخاب شهردار در شوراهاى مختلف با 
فراز و فرودهــاى مختلفى پيش مى رود اين بار 
نيز شــوراى شــهر همدان پيش از موعد شروع 
بــه كار گزينه هاى مختلف خود را براى تصدى 
شهردارى در ليستى 60 نفره تهيه و مورد ارزيابى 

قرار داد.
بر اســاس شــواهد و اخبارى كه منتشــر شده 
اســت ليســت 60 نفره شوراى شــهر همدان، 
پس از بررســى هاى مختلف نهايتاً به 8 گزينه 
نهايى رســيده اســت كــه در ميان اســامى نام 

مديران شهردارى ،شهردارسابق، كارمند بانك و 
استاندارى نشان دهنده تنوع اسامى 60 نفره و البته 

پررنگ بودن شاخصه انقالبى گرى شان است.
پس از خداحافظى عباس صوفى با انتشار پستى 
در اينســتاگرام ، روز پنجشــنبه پس از تحليف 
شــوراى جديد مجيد شــاكرى كرم با ســوابق 
مختلف در حوزه هاى مختلف مديريت شهرى به 

عنوان سرپرست شهردارى همدان منصوب شد.
شــوراى پنجم در انتخاب شــهردار خود در آن 
دوره گزينه هاى مختلفى را مورد بررســى قرار 
داد كه اساتيد دانشگاهى، كارشناسان صاحب نظر 
در حوزه مديريت شــهرى، از مديران شهردارى 
و حتى گزينه هايى خارج از استان بود كه نهايتًا 
به حســين مرادى رأى داد كه با استعفاى مرادى 
در نهايت صوفى با 10 رأى از شــوراى پنجم به 

مديريت شهرى همدان منصوب شد.
عباس صوفى پس از قريب به 6 ماه كش وقوس 
شوراى پنجم وبا استعفاى گزينه منتخب شوراى 
پنجم آذر ماه 1396 شهردار همدان شد پس از 4

سال فعاليت در شهردارى همدان از امروز براى 
پست هاى مختلف در استان وحتى خارج ازاستان 

از وى نام برده مى شود.
دركارنامه عباس صوفى كه بيشــتر به شــهردار 
عمرانى معروف اســت  بزرگترين پروژه اى كه 
در دوره او به بهره بردارى رسيده پروژه پل سردار 

همدانى، اجراى پارك فرامنطقه اى 250 هكتارى 
در كنار ســد اكباتان دركنار تعريض چندخيابان 
اصلى شهر و رســيدگى به معابر وترميم آنها را 

مى توان نام برد.
اگر حسينى را كه از پرسنل بانكى است و عقيقى 
كه چهره دانشــگاهى دارد از ليست خارج كنيم 
ساير كانديداهاى شهردارى كسانى هستند كه از 
بدنه مديريت شهرى انتخاب شده اند هرچند كه 
يوسفى وآئينى سوابقى در وزارت راه وشهرسازى 

و استاندارى دارند. 
9 راى شــوراى 11 نفره به شاكرى كه جنسش 
به نيروهاى انقالبى نزديكتر اســت نشان از عزم 
شورابراى انتخاب شــهردارى است كه خدمت 
به شهروندان را درمناطق محروم وحاشيه تجربه 
كرده وبه پايگاه هاى راى اين گروه نزديك تراست.

قرارگرفتن نام ديگر مديران شــهرى در ليست 
شــورا گويا به دليل حمايت وحضور برخى از 
اعضاى سابق شورا ونيروهاى پشت پرده بوده در 

تعدادآرا نيز ميتوان اين رابطه را كشف كرد. 
آنچه كه از رأى و نظر اعضاى شــوراى شــهر 
ديده مى شــود با توجه به سابقه اى كه تعدادى 
از اعضاى شوراى شــهر در دوره هاى مختلف 
مديريت شــهرى داشــتند ، انتخاب شهردار در 
همدان به جاى آنكــه به پس از تحليف موكول 
شود با پيش دستى اعضاى شورا و جلوگيرى از 
فشارهاى بيرونى وحواشى واتالف وقت باعث 

شد كه شوراى شهر سريع تر به نتيجه برسد.
انتخــاب شــهرداربومى كه مــورد تأكيد برخى 
ازاعضاى شورا است سرانجام به سرپرستى مجيد 
شاكرى كرم رسيده است. عالوه بر اين مديريت 
مميزى امالك شهر همدان، مديرعاملى و رياست 
ســازمان آمار و فناورى شهردارى، مدير درآمد، 
مدير سيستم يكپارچه سازى شهرسازى و مدير 
بازرســى و مديريت شــهردارى منطقه 4 را در 
كارنامه خود دارد. عضويت در كميسيون شهرى 
مختلف تخصصى نيز از ديگر سوابق اين گزينه 

شوراى شهر مى باشد. 
داشــتن تجربه كارى در اداره بازرسى شهردارى 
همدان و اشراف به مسائل و موضوعات مختلف 
در حوزه مديريت شهرى و شناخت منافذ فساد 
وراهكارهاى ضد فســاد را به خوبى آشــنا بوده 
و مى تواند در شــفاف سازى عملكرد شهرى و 
مباحث مديريت شــهرى رضايت عمومى را به 

دست آورد.
آنگونه كه شواهد نشــان مى دهد وى پله هاى 
ترقى را بر اســاس مديريت شــهرى از سطوح 
مختلف پيموده و در حال حاضر با نظر اكثر اعضا 

به شهردارى همدان انتخاب مى شود. 
بر اساس سامانه شــهاب از 56 مدير شهردارى 

همدان، ابــرار خرم با ســمت معاونت مالى و 
اقتصادى شهردارى همدان نيز گزينه اى است كه 
وى در حــوزه درآمد و هزينه ها و بحث اقتصاد 
شــهرى و شهردارى داراى تبحر و تجربه بوده و 
وى نيز بر اســاس اين تجربه ها گزينه به عنوان 

مورد نظر شورا بوده است.
حال كه منتخبان مردم در شــوراى ششم از روز 
پنجشنبه فعاليت خود را به صورت رسمى آغاز 
كردند و با انتخاب ســريع سرپرست شهردارى 
همدان ،پيش بينى مى شــود شــوراى همدان با 
يكدســتگى كه با توجه به گرايش سياســى و 
تفكرات جناحــى و فعاليت گروهى وجود دارد 
با انتخاب گزينه اى كه مورد توافق اكثريت است 
سريعتر بتواند مديريت اجرايى شهر را در دست 
گرفته و بتواند در حوزه هاى مختلف شــهرى و 

شهردارى اقدامات موثرى را انجام دهد.
 ناگفته نماند كه توجه به نكته نظرهاى كارشناسى 
صاحب نظران و اساتيد دانشگاه، اعضاى شوراى 
ســابق و شهرداران گذشته نيز بايد مد نظر شورا 
و شهردار منتخب شان باشد تا همدان كه عنوان 
پايتخت تاريخ و تمدن ايران را يدك مى كشد به 
عنوان كالنشهر بتواند در حوزه هاى گردشگرى، 
صنعت، سرمايه گذارى و... كه پيش تر ريل گذارى 
آن آغاز شده است حرفى براى گفتن داشته باشد 
و پس از پايان دوره چهارســاله شاهد تحوالت 

مختلفى در حوزه مديريت شهرى باشيم.

محل خدمت  سال خدمت سوابق كارى  مدرك تحصيلى نام و نام خانوادگى

دى ماه 
1399 تا 

كنون)

1)استاندارى 
همدان

1)*مدير كل دفتر فنى و 
حمل و نقل و ترافيك 

*دبير شوراى هماهنگى 
ترافيك استان

* دبير كميسيون ماده 99 
قانون شهرداريها 

* عضو كميسيون تجديد 
نظر ماده 100قانون 

شهردارى ها

مهندسى عمران ( كارشناسى)
مديريت MBA( كارشناسى 

ارشد)
گرايش استراتژيك

عزيز اهللا يوسفى

افشارى
مدير بازرسى شهردارى

شهردار منطقه 4

فوق ليسانس مجيد شاكرى 
كرم

هيأت علمى دانشگاه پيام نور عقيقى

از كارشناسان بافت قديم در 
وزارت راه و شهرسازى

آئينى

معاون مالى و اقتصادى 
شهردارى همدان

فوق ليسانس رضا ابرار خرم

از مديران بانكى حسينى

شهردار همدان فوق ليسانس  صوفى عباس 
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خبـر يادداشت

ايران قوى، همدان قوى
1 - روز پنج شنبه دستوركار صدوچهاردهمين جلسه علنى مجلس 
يازدهم به مراســم تحليف  سيد ابراهيم رئيسى هشتمين رئيس جمهور 

جمهورى اسالمى ايران اختصاص داشت.
با برگزارى مراسم تحليف با حضور مقامات داخلى و خارجى در صحن 
علنى مجلس شوراى اسالمى، حجت االسالم رئيسى به صورت رسمى 
فعاليت خود در رياست جمهورى را براى تحقق برنامه هايى كه به مردم 

ارائه داده، آغاز كرد.
2- شــعارى كه سيد ابراهيم رئيسى براى دولت سيزدهم انتخاب و در 
انتخابات اعالم كرد؛ شعار «عدالت محورى، فسادستيزى و مردمى بودن» 
اســت. رئيسى در انتخابات براى مسائلى كه اكنون جامعه با آن گرفتار 
اســت چون مشكل مسكن، بازگشت اعتماد و ارتباط با مردم، اشتغال، 
شكســت تورم 44 درصدى، گرانى، خشكســالى و كمبود آب و غول 
كرونا برنامه ارائه كرد و از اجراى آنها در برنامه هاى كوتاه مدت و بلند 

مدت سخن گفت.
3- رئيســى در انتخابات هدف از اجراى برنامه هاى ارائه شده را تحقق 
ايران قوى اعالم كرد و براى اينكه مردم به او اعتماد كنند از توانســتن 
و اينكه ما مى توانيم ســخن گفت. ايران قوى ايرانى است كه در تمامى 
حوزه ها قوى و مقتدر است و مردم آن در آرامش و بدون يا با كمترين 
مشكالت به سوى پيشرفت و تحقق اهداف آرمانى خود گام بر مى دارند.

4- ايران قوى شايســته تمام مردم ايران و هدفى دســت يافتنى و الزم 
است.

ايران با تاريخى بلند و مردمانى شايسته بايد در تمامى حوزه ها به ويژه 
حوزه اقتصاد قوى باشــد و اين قوى بــودن در زندگى مردم و افزايش 

آرامش آنها و رفع دغدغه ها  ديده شود.
5- الزمــه تحقق ايران قــوى دورى از حواشــى و تمركز بر هدف و 
هم افزايى قوا با هم در راستاى كمك به دولت در اجراى برنامه ها است.

در اين زمينه رئيســى با انتقاد از متلك گويى و درگيرى مسئوالن دولت 
قبل با حواشى، وعده دورى از اين فضا را داده است.

6- رئيسى در تعامل و هم افزايى با قوه قضاييه و ديگر نهادها مشكلى 
نخواهد داشت اما نوع تعامل مجلس با رئيسى در جلسات رأى اعتماد 

نمايندگان به وزراى پيشنهادى مشخص خواهد شد.
در روزهاى اخير برخى نمايندگان از طرف مشــورت قرار نگرفتن در 
چينش وزرا از سوى رئيسى ناراحت بوده و اين ناراحتى را در سخنان 
خود حتى با تهديد رئيسى بروز دادند، حال بايد ديد كه اين نمايندگان 
در جلسات رأى اعتماد چگونه عمل خواهند كرد و مجلس آيا با رئيسى 
در تحقق ايران قوى همراه خواهد شــد يا  تمايل دارد رئيسى به جاى 

برنامه هاى خود، برنامه مجلس را اجرا كند.
7- ايران قوى هرچند شامل تمام نقاط ايران مى شود اما نبايد فراموش 
كرد كه رقابت بين استانى يك رقابت اصولى و پذيرفته شده بين استان ها 
در حركت به سوى پيشرفت و دستيابى به اقتدار بيشتر و ايران قوى در 

تمام حوزه هااست.
به همين دليل در اســتان الزم است شــعار همدان قوى  در دستور كار 
مديران و مسئوالن قرار گرفته و برنامه ريزى ها در راستاى حركت مناسب 

با دولت در اجراى برنامه ها و تحقق ايران قوى باشد.

اسدآباد كمبود داروهاى كرونا ندارد
 در اسدآباد با توجه به پيش بينى هاى انجام شده خوشبختانه كمبود 
و مشكلى در رابطه با داروهاى كرونا و تأمين داروهاى اصلى از جمله 

رمدسيوير نداريم.
رئيس دانشــكده علوم پزشكى اســدآباد با اشــاره به وضعيت قرمز 
شهرستان اســدآباد و ورود اين شهرستان به پيك پنجم كرونا به تبع 
سراســر كشــور، بيان كرد: بخش كرونايى بيمارستان قائم با ظرفيت 
40 تخت بوده كه با مديريت انجام شــده توسط مجموعه بيمارستان 

و معاونت درمان تخت هاى اين بيمارستان خوشبختانه پر نشده اند.
ايرج صالحى با بيان اينكــه از 6 تخت موجود ICU بخش كرونايى 
تنها يك تخت اشــغال بوده اســت، گفت: در پيك پنجم كرونا تعداد 
مرگ ومير و تعداد افراد بسترى به نسبت پيك پنجم تاكنون از كاهش 
برخوردار اســت كه علت اين امر را مى توان واكسيناسيون بخشى از 

گروه هاى هدف جمعيت شهرستان دانست.
وى با بيان اينكه براى جلوگيرى از پر شــدن تخت هاى بخش كرونا 
بيماران ســرپايى كه داراى حال بدى نيستند با دريافت دارو در منزل 
قرنطينه مى شــوند، گفــت: در حال حاضر با  توجه به شــرايط قرمز 
شهرستان تعداد بيماران بسترى و كرونايى شهرستان آمار 2تا 3 برابرى 

را نشان مى دهد.
صالحى بيان كرد: قبل از شرايط قرمز شهرستان 10درصد از تست هاى 
ســريع مثبت بودند كه اين آمار به 40 درصــد افزايش يافته، با اينكه 
تست هاى PCR شهرستان نيز در حال حاضر باالى 50 درصد مثبت 

هستند.
رئيس دانشكده علوم پزشكى اســدآباد با بيان اينكه ويروس كرونا با 
افزايش بيماران كرونايى شهرســتان در گردش است، گفت: در پيك 
پنجم كرونا اكثر افرادى كه هنوز كرونا نگرفته اند در شهرستان درگير 

كرونا شده اند.
وى با اشاره به اينكه واكسيناسيون كرونا همراه با رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى در مهار بيمارى كارســاز خواهد بود، بيان كرد: متأسفانه در 
پيك پنجم كرونا مردم با عادى انگارى نســبت به رعايت پروتكل هاى 

بهداشتى بى تفاوت شده اند و رعايت نمى كنند.
صالحى افزود: سراسر كشور و به تبع آن شهرستان اسدآباد وارد پيك 
پنجم كرونا شــده اند و در همين رابطه 3 هفته سخت خواهيم داشت 
كه هفته اول آن آغاز شده و براى كنترل پيك 2 هفته باقى مانده است.

وى با درخواست از شهروندان و مردم در تداوم رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى و پرهيز از هرگونه عادى انگارى كرونا، بيان كرد: پيك پنجم 
كرونا با آمدن محرم همراه شده كه در اين رابطه الزم است مصوبات 
و موارد پروتكل هاى بهداشتى در هرگونه مراسم هاى عزادارى حسينى 

رعايت شود.
رئيس دانشكده علوم پزشكى اسدآباد گفت: در آخرين آمارها تجمعات 
جشــن و عروسى با 29درصد و تجمعات و دورهمى هاى خانوادگى 
با 69درصد از مهمترين داليل طغيان و علت كرونا در اســتان همدان 

شناخته شده است.

اختصاص 100 ميليارد تومان اعتبار 
به جاده هاى نهاوند

100ميليارد تومان اعتبار مازاد از محل انتشار اوراق خزانه اسالمى 
براى تسريع در تكميل محورهاى مواصالتى نهاوند به اين شهرستان 

اختصاص داده شد.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اســالمى گفت: اعتبار مازاد 
تخصيص يافته به شهرســتان نهاوند عالوه بر اعتبارات جارى ســال 
1400 و محل ماده 56، براى تكميل 3 محور اصلى مواصالتى نهاوند 

از محل اوراق قرضه اسالمى تخصيص داده شده است.
عليرضا شهبازى به طرح هاى در حال تكميل نهاوند در حوزه راه هاى 
اصلى شهرستان اشاره كرد و افزود: پروژه آورزمان يكى از محورهاى 
اصلى مواصالتى شهرســتان است كه در حال حاضر داراى 50 ميليارد 
تومان اعتبار است كه از اين ميزان 30 ميليارد تومان آن از محل اوراق 

قرضه اسالمى اضافه شده است.
وى گفت: عالوه بر اين محور، پروژه جاده نهاوند بروجرد نيز عالوه 
بر اعتبارات جارى مبلغ 30 ميليارد تومان از محل اوراق قرضه اسالمى 

را دريافت كرده است.
نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمى افزود: محور ارتباطى 
نهاوند به ســه راهى كنگاور در حال حاضــر داراى 180ميليارد تومان 
اعتبار است كه 120ميليارد تومان آن از محل ماده 56، 20ميليارد تومان 
از محل اعتبارات ســال 1400 و مبلــغ 40 ميليارد تومان نيز از محل 

اوراق قرضه اسالمى تأمين شده است.
شــهبازى در پايان گفت: بــا جذب و تخصيص ايــن اعتبارات 
بخش هاى مهمى از محورهــاى مواصالتى نهاوند كه نقش مهمى 
در ارتباطات جاده اى به ويژه اتصال مركز به غرب كشور را دارد 

مى شود. تكميل 

با مرغداران متخلف در تعزيرات حكومتى 
رزن برخورد شد

 بــا توجه به نوســانات و التهاب در بازار عرضــه و فروش مرغ 
توســط مرغداران پرونده هاى متعددى به اتهام گرانفروشى، تقلب و 
عرضه خارج از شــبكه توسط ســازمان صمت استان و پليس آگاهى 
رزن تشــكيل و در شــعبه تعزيرات  حكومتى رزن در حال رسيدگى 
اســت كه درخصوص گرانفروشى و تقلب با محكوميت متخلفان به 
مبلغ 9٫348٫000٫000 (9 ميليارد و 348 ميليون ريال) جريمه نقدى 

پرونده ها اجرا و مختومه گرديد. 
به گزارش روابط عمومــى اداره تعزيرات حكومتى شهرســتان رزن 
درخصوص عرضه خارج از شــبكه مرغ توســط مرغداران چندين 
پرونده با مبالغ بســيار باال تشــكيل و در حال رسيدگى است كه به 

محض قطعيت و اجرا اعالم مى شود

واكسيناسيون 25 درصدى فرهنگيان در مالير
 مدير آموزش وپرورش شهرســتان مالير با بيان اينكه در مجموع حدود 5 هزار نفر 
از فرهنگيان در ســطح شهرســتان مالير واكسينه مى شــوند، بيان كرد: تا امروز حدود 

25درصد از فرهنگيان شهرستان واكسينه شدند.
ــا در كشــور  ــه شــرايط بيمــارى كرون ــا ايســنا، ب محمدرضــا بشــرى در گفت وگــو ب
ــرورش،  ــوزه آموزش وپ ــر متخصصــان ح ــق نظ ــت: طب ــرد و گف ــاره ك ــان اش و جه
ــا توجــه بــه  هيــچ آموزشــى نمى توانــد جايگزيــن آمــوزش حضــورى شــود پــس ب
نزديــك شــدن ســالتحصيلى، واكسيناســيون فرهنگيــان بــا همــكارى وزارت بهداشــت 

ــت. ــرار گرف ــتور كار ق ــرورش در دس و آموزش وپ
وى افزود: در ســطح شهرســتان مالير با همكارى فرماندارى، شبكه بهداشت ودرمان 
شهرســتان و حوزه معاونت تربيت بدنى و ســالمت آموزش وپرورش، واكسيناســيون 
فرهنگيان در 2 مركز شــهيدمدنى براى آقايان و مدرسه عشقى فرد براى خانم ها از روز 

عيد غديرخم آغاز شده است.
بشــرى با بيان اينكه حدود 26 نيرو در اين 2 مركز آماده خدمات رســانى به فرهنگيان 
هســتند، بيان كرد: تا 16مردادماه(امروز) تزريق دز اول واكسن كرونا به اتمام مى رسد و 

ُدز دوم نيز 2 تا 3 هفته قبل از آغاز سالتحصيلى جديد انجام مى شود.
وى با قدردانى از اصحاب رســانه براى اطالع رســانى صحيح واكسيناسيون فرهنگيان، 

افزود: عالوه بر واكسيناســيون 3هزار نفر از فرهنگيان، واكسيناســيون معلمان مدارس 
غيردولتى، ســربازمعلمان، نيروهاى خريدخدمت، دانشجومعلمان، معلمان گزينش شده 
آموزشگاه هاى زبان، نيروهاى حق التدريسى و اسامى اعالم شده توسط مناطق آموزشى 

جوكار و سامن انجام مى شود.
مديــر آموزش وپــرورش شهرســتان ماليــر بــا بيــان اينكــه در مجمــوع حدود5هــزار 
نفــر از فرهنگيــان در ســطح شهرســتان ماليــر واكســينه مى شــوند، گفــت: تــا امــروز 
ــا  ــت ب ــرار اس ــدند و ق ــينه ش ــتان واكس ــان شهرس ــد از فرهنگي ــدود 25 درص ح
ــگاه ها  ــى دانش ــاى هيأت علم ــتان، اعض ــت ودرمان شهرس ــبكه بهداش ــى ش هماهنگ

نيــز بــه ايــن 2 مركــز بــراى واكسيناســيون مراجعــه كننــد.

 سپيده راشدى»
 شهردار اســدآباد در آخرين روز تصدى 
اش در حال گــزارش عملكرد قبل خدافظى 
بود كه اعضا شــورا پنجم سر زده وارد اتاقش 
شــدند و با اينكه استيضاحشان مدت هاست 
كه رد شده اســت اما با پيش كشيدن دوباره 
مســايل قبل، جلسه را به حاشيه كشاندند. در 
اين جلسه وقتى اعضاى شورا پنجم سواالت 
زمان اســتيضاح را مجددا مطرح كردند، فعله 
گرى عالوه بر اينكه به همه ســواالت پاسخ 
داد، گفــت: با شــورا به خاطــر صيانت از 
حق النــاس و بيت المال معاملــه نكردم و زير 
بار خواســته هاى آنها از جمله به كارگيرى و 

در  بستگانشان  استخدام 
از  يكى  و  نرفتم  شهردارى 
بهانه هاى آنها براى اســتيضاحى كه رد شد، 
همين بود. البته در اين جلسه هم اعضاى دوره 
پنجم شوراى اسالمى شهر اسدآباد همگى بر 
اين باور بودند كه شهردار اسدآباد جرم مالى 
و تخلف انجام نداده و ســوء نيت در كار 
نبوده بلكه به عملكرد جابه جايى اعتبارات 

در پروژه ها ايراد داشتند .
فعلــه گرى در اين جلســه هــم تاكيد 
كرد كه شــهر اسدآباد نسبت به شهرهاى 
هم تراز خود 20 ســال  عقب تر اســت و 
هنوز مــردم درگير مســائل اوليه مبلمان 
شهرى چون فضاى سبز و نور و آسفالت 
هستند و ســرمايه گذاران و جوانان نخبه 
شــهر در حال مهاجرت هستند. به عنوان 
يك شــهروند به بنده و اصحاب رســانه 
پاسخ دهيد طى اين مدت براى شهروندان 
چه كرده ايد؟ آيا غير از اين اســت كه تنها 
ســالى يك شهردار تغيير داده ايد؟ مگر شما 
منتخب مردم نيســتيد؟ وى در اين جلســه 
هم تعلق خاطرش را به شــهر اسدآباد نشان 
داد. تعلق خاطر يك شــهردار به شهر تحت 
مديريتش يكى از مهمترين معيارهاى انتخاب 
شهردار اســت. درمدت مديريت فعله گرى، 
اسدآبادى ها و كاركنان شهردارى اقبال زيادى 
به فعله گرى نشان دادند و باتوجه به عملكرد 
متفكرانه، آينده نگرانه و بدون حب و بغض، 
وى در ايــن دوره هم يكى از گزينه هاى مهم 
شــهردارى اسدآباد و چند شــهر ديگر استان 

است.
ده ها پــروژه ها مهم در حوزه ارتقا ســطح 
اقتصاد و فرهنگ اســدآباد از جمله پياده راه 
سالمت، پرديس سينمايى، زيرسازى خيابان ها 
و آســفالت آنها، المان مقبره شــهداى گمنام، 
پارك بانوان وزيبا سازى شهر از فعله گرى در 
دوره مديريت دو ساله اش در شهر اسدآباد به 

يادگار مانده است.
بخشى از عملكرد فعله گرى در شهر اسدآباد 

در ادامه آمده است.
■ مهمتريــن اقدام او تعريض ورودى شــهر 
از ســمت سنقر اســت كه اجراى اين پروژه، 
منجربه تســهيل در رفت و آمد شهروندان و 

مسافران شد. 
■ همچنين ســه خيابان اصلى شــهر از جمله 
خيابــان رفســنجانى ، 15 خرداد و ســيدان 

آسفالت ريزى شد.
■ پخش نخاله هاى بازيافتى آسفالتى در معابر 
خاكى حاشيه شهر به ميزان 20 هزار مترمربع

■ تعويض و تراشــيدن زيرسازى و آسفالت 
بلوار خروجى به شهر آجين (بلوار دامپزشكى)

■ جدولگذارى شهرى بلوار دامپزشكى براى 
آسفالت

■  محوطه سازى و ســاماندهى المان شهداى 
گمنام

■  ايجاد 2 هزار قبر 2 طبقه در بهشت زهراى 
اسدآباد

■ لكه گيرى جدول معابر ســطح شهر به متراژ 
7 كيلومتر

■  ساخت ســكوى يادمان شهداى خلبان در 
ميدان خروجى شهر به سمت كرمانشاه

■ خاكبردارى زمين هــاى معروف صنعتى در 
ابتداى شــهرك يادگار امام(ره) براى تفكيك 

150 قطعه
■  جــدول  آماده ســازى زمين هــاى معروف 

صنعتى به متراژ 5 هكتار
■ توليد و اجراى موزائيك فرش معابر سطح شهر

■ عقــد قرارداد بــراى ايجاد فــاز دوم جاده 
سالمت به طول يك كيلومتر و متراژ 22 هزار 

مترمربع
■  ســاماندهى حفارى هاى انشعابات اصلى و 

فرعى فاضالب به طول 3 كيلومتر
■  تهيه و اجراى فونداسيون براى نصب 4 تابلو 

سرداران شهيد در ورودى و خروجى شهر
■  ايجاد 2 پارك محلى در شهر شهيد خزائى 
بــه متراژ 4 هزار مترمربع و پارك ابوريحان به 

متراژ 2 هزار مترمربع
■  ســاماندهى و مرمــت موزائيك فــرش و 

جدولگذارى نورپردازى پارك محله سيدان به 
متراژ 5 هزار مترمربع

■  خريد و نصب ســت هاى ورزشى و بازى 
كودكان براى پارك هاى سطح شهر

■  ســاماندهى و نورپردازى ميــدان امام(ره)، 
آزادگان و جانبازان

■  اليروبى كانال ها و مسيل هاى سطح شهر
■  جداســازى آب  شــرب از فضاى سبز در 
پارك هاى باهنر رضوان، محود بيگى و آزادگان

■ بيس ريزى معابر خاكى حاشيه سطح شهر به 
متراژ ده هزار مترمربع

■ جمع آورى نخاله هاى اطراف شهر به تعداد 
هزار سرويس

■  درختــكارى پارك محلى و تازه تأســيس 
ابوريحان، خزائى و پارك جنگلى

■ خريد ماشــين و تجهيزات باالبر 15 مترى 
آتش نشانى 

■ تكميل ساختمان آتش نشــانى شماره 2 در 
كمربندى شهدا

■ تكميل طبقه دوم ساختمان شوراى اسالمى 
شهر

■ نهركشى و چاله كنى 25 هكتار زمين واقع در 
پارك جنگلى شهيدمدنى

■ خريد تعــداد 3 هزار نهال درخت به عنوان 
هديه شهروندان

■ خريد و كاشــت 3 هــزار اصله درخت در 
پارك ها، ميادين و بلوارهاى سطح شهر

■  برپايى نمايشــگاه فرهنــگ در هفته دفاع 
مقدس

■ ديدار با خانواده معظم شهدا و ايثارگران
■ برگــزارى نشســت كتابخــوان و معرفى 

نويسندگان برتر شهرستان اسدآباد
■  تجليل از مربيان نهضت سوادآموزى

■  قدردانــى از پرســتاران فعــال در عرصه 
بهداشتى جبهه كرونا

■ نامگذارى معابر و كوچه شهرك هاى اقمارى 
و نصب پالك

■ مرمت المان شهدا و حسينيه در بهشت زهرا 
به متراز هزار مترمربع

چالش شوراى اسدآباد با فعله گرى پايان يافت

شهـردار
س سربلند ازاستيضاح ناكام

ر

ن
ى
م

ر
ن» 
ار 
ل، 
ول 
ند 

قق 
تن 
مى 
رين 
رند.

الزم 

ويژه 
يش 

و  ف
ست.

ولت 

كلى 
عتماد 

بستگانشان استخدام 
يكى و  نرفتم  شهردارى 
بهانه هاى آنها براى اســتيضاحى كه رد ش
همين بود. البته در اين جلسه هم اعضاى دو
پنجم شوراى اسالمى شهر اسدآباد همگى
ما اين باور بودند كه شهردار اسدآباد جرم
و تخلف انجام نداده و ســوء نيت در
نبوده بلكه به عملكرد جابه جايى اعتبار

در پروژه ها ايراد داشتند .
فعلــه گرى در اين جلســه هــم تا
كرد كه شــهر اسدآباد نسبت به شهره
ســال  عقب تر اســت هم تراز خود 20
هنوز مــردم درگير مســائل اوليه مبل
شهرى چون فضاى سبز و نور و آسف
هستند و ســرمايه گذاران و جوانان
شــهر در حال مهاجرت هستند. به ع
يك شــهروند به بنده و اصحاب رس
پاسخ دهيد طى اين مدت براى شهرو
چه كرده ايد؟ آيا غير از اين اســت كه
ســالى يك شهردار تغيير داده ايد؟ مگر
منتخب مردم نيســتيد؟ وى در اين جل
هم تعلق خاطرش را به شــهر اسدآباد
داد. تعلق خاطر يك شــهردار به شهر
مديريتش يكى از مهمترين معيارهاى انت
شهردار اســت. درمدت مديريت فعله
ال اق ى ا ش ان ك كا ا ا آ ا

 مراسم تحليف رئيس جمهور منتخب سيزدهمين 
دوره انتخابــات رياســت جمهورى بعــد از ظهر 
پنجشنبه گذشــته 14 مرداد 1400 در صحن علنى 
مجلس شــوراى اســالمى به رياســت محمد باقر 

قاليباف رئيس مجلس شوراى اسالمى برگزار شد.
در اين مراســم پس از ســخنرانى قاليباف حجت 
االســالم و المسلمين غالمحســين محسنى اژه اى 
رئيــس قوه قضائيــه نيز در جايگاه حاضر شــد و 

سخنرانى كرد. 
در اين مراســم كه مهمانانى از مقامات عاليه ســاير 
كشــور ها و ســازمان هاى بين المللى نيز حضور 
داشــتند، آيت ا... سيد ابراهيم رئيســى در جايگاه 

حضور يافت و اداى سوگند كرد. 
ســيزدهمين رئيس جمهورى كشورمان پس از اداى 
ســوگند با خوشــامدگويى به ميهمانــان داخلى و 
خارجى حاضر در اين مراسم با بيان اينكه پيام راى 
مردم تحول خواهى و عدالــت خواهى بود، اظهار 
كرد: ايســتادگى در برابر قدرت هاى بزرگ در عين 
تعامل ســازنده با جهان و حفظ اســتقالل از جمله 
خواســته هاى مــردم و در كنار آن تشــكيل دولتى 
فسادگريز، مدافع حقوق انسانها در عالم، علم طلب، 

عدالت جو، برنامه محور را خواستار بودند.
رئيسى در ادامه تاكيد كرد: دولت مردمى دولت وفاق 
ملى اســت. در دولت مردمى جناح هاى سياسى و 
دســته بندى هاى قومى و نژادى رنگ مى بازد و همه 

براى خدمت به نظام دور هم جمع مى شوند.
وى با تاكيد بر اينكه ما مدافع واقعى حقوق بشر در 
هر كجاى دنيا هســتيم، گفت: جوانان عزيز در اين 
مرز و بوم از ما مى خواهند كه صداى ولى نعمتان و 
مستضعفين باشيم و از آزادى هاى آنان حراست كنيم 
و وضعيت سفره هاى آنان بهبود يابد و نشاط و شور 
اجتماعى در جامعه ايجاد شود. دولت در اين مسير 

خستگى ناپذير پيش خواهد رفت.
رئيس جمهورى با بيــان اينكه از مردم و نمانيدگان 
مجلس مى خواهيم بــه عنوان مصلحان دولت عمل 
كنند، گفت: اين دو بايد هرجا كه نقدى يا پيشنهادى 
داشتند براى پيشــبرد امور در اختيار بگذارند. ما به 
حضور مردم در صحنه و همراهى قواى ســه گانه و 
نيروهاى مسلح ســرافراز نياز داريم. به دليل شرايط 
خاص امروز نيازمند همكارى و همراهى بيشــترى 

ميان مجلس و دولت هستيم.
 دست دوستى به سوى كشورهاى منطقه 

دراز مى كنيم
وى در بخش ديگرى از ســخنانش اظهار كرد: من 
دست دوســتى و برادرى به سوى همه كشورهاى 
منطقه و به ويژه همســايگان دراز مى كنم و دســت 
آنان را به گرمى مى فشــارم. برنامه هســته اى ايران 
كامال صلح آميز است و نظام جمهورى اسالمى بنا بر 
فتواى رهبر معظم خود سالح اتمى را حرام مى داند 

و در دكترين دفاعى ايران اين سالح جايى ندارد.
رئيســى با تاكيد بر اينكه تحريم ها باعث نمى شود 
كه ملت ايران از حقوق هسته اى خود دست بكشد، 
تصريح كرد: تحريم ها عليه ملت ايران بايد لغو گردد 
و از هر طرح ديپلماتيك كه باعث انجام اين امر شود 

استقبال مى كند.
وى تصريــح كرد: ايجــاد شــفافيت حداكثرى در 
اقتصاد، خشكاندن ريشه هاى فساد و رانت خوارى، 
مقاوم ســازى اقتصاد در مقابل تكانه ها، مهار تورم و 
گرانى، تقويت ارزش پول ملى، بازگرداندن ثبات به 
اقتصاد كشــور، حمايت از توليد ملى، تالش براى 
خودكفايى در تأمين نيازهاى اساسى مردم، پيشرفت 
فناورانــه و دانش بنيان، مديريت همه منابع و معادن 
و نفت و گاز كشــور و توجه به تغييرات اقليمى و 
صيانت از محيط زيســت، همــه اين ها را با قدرت 

دنبال خواهيم كرد. رئيسى با اشاره اى به رويكردهاى 
دولت خود در حوزه سياست خارجى، تصريح كرد: 
در دولت مردمى، همه مؤلفه هاى قدرت ملى كشور 
تقويت خواهد شد و از همه ابزارهاى قدرت ملى از 
جمله ديپلماسى و تعامل هوشمند با جهان، استفاده 
مى كنيم تا منافع و مصالح ملى جمهورى اســالمى 

ايران را تأمين نماييم.
 قدرت ايران امنيت ساز است

رئيس جمهــورى با بيان اينكه قــدرت جمهورى 
اســالمى ايران در منطقه، امنيت ســاز است، اظهار 
كــرد: ظرفيت هاى منطقه اى ايــران، حامى صلح و 
ثبات در كشورهاست و صرفاً براى مقابله با تهديد 
قدرت هاى ســلطه گر و ظالم، به كار گرفته مى شود. 
بحران هاى منطقه، بايد از طريق گفت وگوهاى واقعى 
درون منطقه اى و بر اســاس تأميــن حقوق ملت ها، 

حل وفصل شود. 
وى با تاكيد بر اينكــه دخالت دولت هاى بيگانه در 
منطقه مشكلى را حل مى كند بلكه خود مشكل ساز 
اســت، گفت: سياســت فشــار و تحريم، موجب 
انصراف ملت ايــران از پيگيرى حقوق قانونى خود 

از جمله حق توسعه، نخواهد شد.
 سياست خارجى موفق، سياست متوازن 

است
رئيس جمهورى با بيان اينكه جمهورى اسالمى ايران، 
كشــورها و ملت هاى همســايه را خويشاوند خود 
مى داند، ادامه داد: مهم تريــن و اصلى ترين اولويت 
سياست خارجى خود را، ارتقاء روابط با كشورهاى 
همسايه ى خود مى دانيم و خواهان عزت و اعتالى 
آنها هستيم. ديپلماسى، بايد ارتباط ملت هاى منطقه را 
بيشتر و اشتراكات آنها را در حوزه اقتصاد، فرهنگ، 

علم و ورزش تقويت نمايد.
رئيسى تصريح كرد: جهان، در حال دگرگونى است 
و تأمين منافــع ملت ها، منوط به درك جهان جديد 
و تعامــل راهبردى با قدرت هاى نوظهور اســت و 
سياست خارجى موفق، سياســت خارجى متوازن 
اســت. وى در پايان تأكيد كرد: بــا توجه به تاكيد 
رهبرى معظم انقالب بر تشكيل هرچه زودتر كابينه، 
افــراد مورد نظر را پيش از موعــد مقرر به مجلس 

معرفى خواهيم كرد.
بعد از سخنرانى رئيس دولت، قاليباف تصريح كرد 
كه طى هفته جارى پيرو خواست مقام معظم رهبرى 
كابينه دولت معرفى شــده و نمانيدگان مجلس در 
كميسيون هاى تخصصى در دو يا سه شيفت كارى 
بــه اين موضوع خواهند پرداخــت تا هرچه زودتر 

كابينه دولت سيزدهم تشكيل شود. 

رئيسى در مراسم تحليف اعالم كرد

استقبال از طرح ديپلماتيك لغو تحريم 
■ كابينه دولت سيزدهم امروز يا فردا معرفى مى شود
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يك شهردار خوب 
چه معيارهايى بايد داشته باشد؟

نشستنشست
 siasat@hamedanpayam.com

كارشناسان اس

شوراى شهــر چه كس

حسن سجادزاده
عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا، شهرساز 

محمد رحمانى: عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسالمى 
همدان، برنامه ريزى شهرى

جمشيد امامى: كارشناس ارشد طراحى صنعتى، عضو 
هيأت علمى رسمى گروه طراحى صنعتى دانشگاه تهران 

 پنجشنبه مراسم تحليف شوراى ششم شهر همدان بود. شوراى 11نفره تاكنون مراحلى را براى انتخاب شهردار طى كرده و هفته پيش 60 گزينه پيشنهادى را پس از بررسى به 20 گزينه
مى شود تأكيدها بر انتخاب سريع تر شهردار از سوى برخى از متخصصان وجود دارد. 

از برآيند جلسات پيداست اختالف نظرهايى بين اعضا براى انتخاب شهردار وجود دارد. در وبينارى كه از سوى همدان پيام با عنوان«معيارهاى انتخاب شهردار» با حضور اساتيدى از همدان
همين توافق است، اما اكنون در مرحله انتخاب شهردار با چالش ها و اختالف نظرهايى مواجه هستند كه اصوالً نبايد اين گونه باشد و با اين وجود كه معيارهاى شهردارى و تدوين 30پرسش

در اين وبينار 6 نفر از متخصصان نظراتى را درخصوص معيارهاى انتخاب ارائه داده اند كه مى تواند كمك دهنده اعضاى شورا در انتخاب شهردار باشد.

ايزدى: 
1-بايد نگاه واقع گرايانه به وضعيت امروز شهر داشته باشند.

به نظرم شوراى شهر در بررسى هاى خود بايد ببينند گزينه شان چقدر نگاه واقع گرايانه به وضعيت شهر دارد و چقدر با چالش هاى شهر از ابعاد 
اقتصادى، زيست محيطى، اجتماعى، حمل ونقل و ترافيك و... آشنا است.

2-شوراى شهر بايد به توانمندى راهبرى شهر آگاهى داشته باشد و در رزومه هاى كانديدا به اين نكته توجه كند كه در امورى كه در دست داشته 
چقدر در راهبرى گروه هاى زيرمجموعه موفق عمل كرده است.

3-اعضاى شوراى شهر بايد اطمينان حاصل كنند كه برنامه اى كه توسط گزينه ارائه شده است چقدر مربوط به شهر همدان و مناسب آن است.
4-شهردار بايد تكيه اش به مردم باشد اعضاى شوراى شهر در بررسى ها بايد به اين نكته توجه كنند كه گزينه شهردارى چقدر مى تواند با مردم 

و گروه هاى مختلف ارتباط برقرار كند.
5-توجه به منابع پايدار نكته مهمى است. بايد ديد شهردار براى آن به چه منابعى تكيه مى كند.

6-توجه كنند كه شــهردار پروژه محور اســت يا فرايندمحور، شهردار بايد با تكيه به مردم فرايند كار شهر را طورى پيش ببرد كه كيفيت زندگى 
را باال ببرد.

امامى:
دور خودش جمع كند كارهاى خوبى نمى تواند براى شــهر انجام بدهد، يعنى همان كارگروهى. به نظر من شهردار بايد قدرت جذب مشاوران مى آيد زياد مهم نيست، اما اراده معطوف به انجام و عمل مهم است. اگر بزرگترين دانشمند جهان هم شهردار بشود اگر نتواند مشاوران خوبى مى كند. به نظر شما در چنين شرايطى چطور مى توان انسجامى ايجاد كرد كه فرايند مديريتى پايدار باشد؟ به نظرم شهردار با هر سطح سوادى كه حتى 6 ماه يك شــهردار تغيير كرده اســت موضوعى كه ديده مى شود اين است كه وقتى شهردار عوض مى شود عمده نظام شهردارى هم تغيير خدمت كند. من پس از حضور فيزيكى بيش از 25ســال در زيباســازى شهردارى تهران وقتى نگاه مى كنم، مى بينم كه حدوداً هر 2 يا 3 سال و به نظرم شهردارى يك كار تيمى و هماهنگ است. هر كسى كه شهردار بشود اگر چارچوب ها و حد وظايفش مشخص باشد، مى تواند به شهر انتخابات شهردار معموالً چارچوب هاى خاصى دارد كه ممكن است نظرات ما در آن زياد سارى نباشد.

توانمند و باسواد را داشته باشد.

+سوزنچى:

يكى از بزرگترين مشــكالتى كه ما با آن مواجه هستيم مشخص نبودن وظايف شهردار است. بسيارى 

مواقع افراد فكر مى كنند كه شهردار مدير شهر است و قرار است حاكم شهر هم باشد و خرده مى گيرند 

براى اينكه حوزه حكمرانى براى مديريت شهرى محدود است، اما مسأله اساسى اين است كه شهردارى 

يك نهاد مجرى است نه نهاد توسعه دهنده. شهردارى مجرى طرح هاى توسعه اى است كه توسط نهادهاى 

فرادســت مانند اداره كل راه وشهرســازى كه طرح جامع را تدوين مى كند يا شورا كه مصوبات مكانى و 
فضايى مى دهد.

شــهردارى عاملى در راستاى اهداف توسعه شهرى است و مسأله اساسى تدوين اهداف توسعه شهرى 

اســت كه مى گويد شهردار چه كارهايى بايد انجام بدهد. شهردار يك مدير اجرايى با اختيارات محدود 

اســت كه خالقيت و ريسك پذيرى هم براى آن مهم اســت. يعنى خالقيت و ريسك پذيرى در حوزه 

اختياراتى كه دارد و براى اجراى برنامه الزم اســت نه خارج از آن، هوشمندى و پيش بينى چالش ها در 

شهردار هم مهم است. هوشمندى به ويژگى هاى شخصى و پيش بينى چالش ها به برنامه شهردار مربوط 
مى شود.

همدان يكى از 5 شــهر گردشگرى و تاريخى ترين شهر است. يعنى در اذهان عمومى و مديريت شهرى 
رقابت مى كنيم كه مى خواهيم بهتر يا در حد بقيه شهرها باشيم.

اعضاى شورا در انتخاب قول هايى به گروه ها و افرادى داده اند كه شهردار قاعدتاً بايد مجرى اين طرح ها 

ح هاى يكسرى افراد ذى نفوذ باشد كه از قبل برنامه ها و طرح هايى را پيگيرى مى كردند و توقعاتى 
و طر

دارند در كنار همه اينها مهمترين موضوع، شهر همدان است كه شهردار بايد پاسخگو باشد.

شــهر همدان داراى باغات فراوان با 7 روددره اســت. شهرى كه اگر گودبردارى از سطحى بيشتر شود 

وارد آثار تاريخى مى شــويم. همدان نيازمند كنترل و هماهنگى با نهادهاى ديگر اســت. از سوى ديگر 

رويكردهايى كه تحميل مى شود مثًال مى گوييم شهرى سرزنده مى خواهيم و اين سرزندگى را به زندگى 

شــبانه مى خواهيم ببريم در حالى كه در همدان زندگى شــبانه خصوصى است نه عمومى. اگر پاركى 

نورپردازى كنيم و بگوييم مى خواهيم مردم تا صبح بيدار باشند اين خالف سبك زندگى مردم است.

از همه مهمتر مشــاركت است بســيارى از نگاه ها در همدانى ها بايد تغيير كند تا مشاركت اتفاق بيفتد. 

همدانى ها معموالً صبر مى كنند يك نفر به سمت كارى برود و اگر انجام داد و دردسرى براى او نداشت  

سمت آن كار مى روند در حالى كه مشاركت به اين شكل اتفاق نمى افتد، بنابراين شهردار نمى تواند يك 
برنامه كپى از شهرهاى ديگر داشته باشد.

اگر شهردارى به فكر تثبيت برنامه هاى بلندمدت در شهر باشد و فعاليت هاى«چشم درار» نكند محكوم به 

شهردارى كه كار نكرده نمى شود. شهردارى كه هر 6 ماه يك بار يك پياده راه درست كند همه مى گويند 
شهردار خوبى بود.

پس انتخاب شهردار به فهم اينكه شهردار چه كاره است و چه كارى بايد انجام بدهد برمى گردد.

برنامه بده مخالف هستم. يك نفر مگر چقدر دانش دارد كه برنامه بدهد. شهردار بايد«روش هاى اجراى برنامه شهر» را بدهد. يعنى شهر بايد برنامه راهبردى يا ��� داشته باشد. شورا هم قبل از انتخاب شهردار بگويد نكته بعدى اين است كه من ديدم اعضاى شوراى شهر يادداشتى به همه كانديداها داده بودند كه برنامه هايشان را در حوزه ترافيك، معمارى و شهرسازى و... اعالم كنند. پيش از اين هم گفته ام با اينكه به شهردار بگويند درحد يك مديرعمومى و ميانى آن را مى بينند. اساتيد اشاره كردند كه بايد شهردار جامع الشرايط باشد كه واقعاً از بين 60نفر فردى با چنين ويژگى پيدا كرد سخت است.نخستين نكته اينكه اگر كارمندى براى اداره اى هم مى خواستند استخدام كنند60نفر براى آن سمت كانديدا نمى كردند پس اين نشان مى دهد اشتباه بزرگى در راه است. يعنى جايگاه خاصى براى شهردار قائل نيستند و عراقچيان:
اعضاى شورا در زمان انتخابات قول هايى به مردم داده اند كه هركدام از آنها برنامه هايى را با خود آورده اند كه بايد شهردار آنها را هم اجرا كند. به نظر من هم اعضاى شورا اشتباه كرده اند كه به مردم قول هاى اين چنينى فقط حاضر به اجراى اين برنامه هستيم.

تشكيالتى است كه در اين جمع وجود دارد. به جز اين يكسرى اختالف نظرها در حال بروز است كه با مصاحبه افراد مشخص شده و نشان مى دهد اين افراد يكدست نيستند.زيرمجموعه را از قبل براى خودشان انتخاب نكرده اند. اين افراد شبيه يك حزب باال آمده اند، مگر مى شود حزب مرام نامه نداشته باشد، مگر مى شود كه از قبل انتخاب خود را نكرده باشند پس اين يك اشكال بزرگ مســأله اى كه وجود دارد اين اســت كه حدود 9-8 نفر از اعضاى شــورا با يك توافق وارد شورا شده اند، تعجب مى كنم كه اين افراد چگونه با هم ميثاق بسته اند، اما يك شهردار و مديران مناطق و رؤساى سازمان هاى را براى ما بياور. هركسى راهكار بهتر براى اجرا آورد مى تواند يكى از كانديداهاى شهردارى باشد. پس با شيوه اى كه شورا براى انتخاب شهردار در پيش گرفته مخالف هستم.با پروژه  محورى به شدت مخالف هستم. بايد يك برنامه 20ساله داشته باشيم كه آن را 4 برنامه 5 ساله و سپس برنامه 5ساله را به 5 برنامه يك ساله تقسيم كنيم و آن را به شهردار بدهيم و بگوييم شما راهكار اجراى آن داده اند و اينكه كانديداى شهردار نبايد برنامه بدهد.

رحمانى: 
انتخاب تعداد زيادى از افراد به عنوان گزينه شهردارى براى تعيين شهردار از بين آنها متعارف است، اما غالباً انتخاب شهردار با اين پيش نمى رود. در بسيارى از مواقع شهردار خارج از اين ليست يك 

دفعه انتخاب مى شود. 
اما به نظر من دكتر عراقچيان درست گفت: اعضاى اين دوره از شورا به اين دليل كه با يك ائتالفى بين خودشان، باال آمده اند شهردار موردنظر خود را بايد داشته باشند.

اما در سال هايى كه شهردارها را مى شناسم غالباً طورى انتخاب شده اند كه بتوانند كارهاى مربوط به كف خيابان را خوب انجام بدهند در صورتى كه نبايد اين طور باشد. ما بايد ببينيم شوراى شهر با 
چه رويكردى باال آمده است و چقدر مى خواهد نگاه سياسى داشته باشد و چقدر به انتخاب شهردار تخصصى نگاه مى كند.

اما نكته اساسى كه وجود دارد وجود حدود هزار و 200 كارمند در شهردارى است كه بايد بتواند با شهردار كار كنند به همين دليل قطع بهيقين با تأثيرگذارى منابع انسانى پيش رو است. به نظر بنده 
همدان در بخش هاى مختلف چالش هايى از جمله تعرض به ويژگى هاى تاريخى و از بين رفتن باغات مختلف را دارد.

سجادزاده 
در انتخاب شهردار به 2 موضوع بايد توجه كرد:

نخست: شهردار چه ويژگى هاى عامى بايد داشته باشد و نكته بعدى اينكه درخصوص همدان چه ويژگى هايى بايد داشته باشد.
اينطور متوجه شدم به جاى اينكه مسائل برنامه محور پيش برود، شخص محور پيش مى رود در اين باره صحبت هم با اعضا كرده ام چون كم وبيش در جريان سير انتخاب شهردار هستم نقدهايى هم به 

دوستان شورا در اين زمينه داشته ام كه به سابقه، برنامه ها و فعاليت هاى گزينه ها توجه زيادى نمى شود.
كسى كه مى خواهد سكان شهر همدان را برعهده بگيرد بايد با تمام پيچيدگى ها، تاريخچه شهر بخصوص در دهه هاى اخير و با چالش هايى كه شهر همدان دارد آشنا باشد، اما اغلب گزينه ها با الفباى 
اينها آشنا نيستند چه برسد كه سكان شهر را برعهده بگيرند حتى من ديدم شاخص ها و معيارهايى كه براى انتخاب در نظر گرفته اند ناقص است. اميدواريم يك انتخاب دقيق، هوشمندانه و بدون مسائل 

سياسى و حزبى و با رويكرد نو داشته باشند.
اما يكى از چالش هايى كه در انتخاب شــهردار داريم، بخصوص از زمانى كه شــوراى شهر شكل گرفت، اين است كه شهردارى جايگاه و اختيارات كامل را ندارد و شهرداران مى گويند مديريت شهر 

به طور كامل در اختيار ما نيست. سازمان ها و ارگان هاى زيادى در اين امر دخيل هستند.
به نظرم دوره اول شوراى شهر موفق بود و پس از آن به طور كامل در تمام كشور با مشكالتى مواجه بود و نتوانست كاركرد مناسب خود را داشته باشد.

به نظرم ابتدا بايد دوره هاى گذشــته شــهردارى ها و شوراى شهر را آسيب شناسى كنيم، كه به نظرم يكى از چالش هايى است كه در انتخاب شهردار وجود داشته، نبود فردى جامع الشرايط است. چون 
وقتى مى گوييم شهر موجود زنده است يعنى شهر فقط كالبد، پروژه و آسفالت كردن نيست. شهر مسائل اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى دارد. اتفاقاً يكى از وظايف مهم شهردار هنر يكپارچه 
كردن مديريت شهرى است. درست است كه در قوانين ما هنوز اين مورد جا نيفتاده است. به عنوان مثال چالش زيادى بين شهردارى و ميراث فرهنگى براى بافت تاريخى مركزى همدان وجود دارد 
يا چالش هاى زيادى براى تعيين محدوده شهر و مسائل ديگر را در اين دوره تجربه كرديم. شهردارى بايد انتخاب شود كه بتواند با سازمان و نهادهاى مختلف همراهى بيشترى داشته باشد و به اين 

موضوع كه شهر فقط منبع درآمد نيست، به چشم انداز CDS شهرى و راهبرد توسعه شهرى اعتقاد داشته باشد.
در بخش هاى بازآفرينى شهرى، گردشگرى و توسعه شهرى سازمان هاى عريض و طويلى وجود دارد كه اگر همراهى وجود نداشته باشد شهردارى به تنهايى از احياى بسيارى مسائل برنمى آيد. مثًال 
به احياى رودخانه ها و حريم آنها توجه كنيد، چقدر در اين زمينه چالش داريم؟ پس مى طلبد كه در اين زمينه با آب وفاضالب استان، اوقاف و جهادكشاورزى و بسيارى موارد ديگر هماهنگى خوبى 

صورت بگيرد. 
پس شهردار نگاه جامع الشرايط داشته باشد مى تواند چالش ها را به حداقل برساند. يكى ديگر از آسيب هايى كه در دوره هاى گذشته از آن آسيب ديديم بى اعتمادى و بى اعتقادى به اتاق فكر با مجموعه 
دانشگاهى بود. ما مركزى با عنوان مركز مطالعه شهر داريم كه بايد قلب تپنده اتاق فكر شهردارى باشد، اما به يك دكور تبديل شده است. دوستان هيأت علمى در اين مجموعه نظرات كارشناسى بدون 
حساب و برخى حتى با دريافت حق الجلسه نظر مى دهند، انرژى مى گذارند و از علم و كتاب و مقاله شان استفاده مى كنند، اما همه اينها روى كاغذ ماند. يعنى در عمل بيشتر نگاه پروژه اى بود تا نگاه 

واقع بينانه اى كه انتظار داريم در فرايند توسعه شهر همدان استفاده شود، بنابراين ديديم كه اقناع افكارعمومى در پروژه ها با چالش مواجه شد؛ مانند پياده راه اكباتان و بلوار ارم.
پس اميدواريم با در نظر گرفتن اين آسيب شناسى ها فردى كه بتواند واقعاً جامع نگر باشد و همراهى ارگان هاى مختلف را داشته باشد و نظام اهليت بخشى مردم همدان و همكارى و مشاركت آنها در 

فرايند امور را به دست بياورد انتخاب شود.

غزل اسالمى
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ستان مى گويند

سى را شهــردار كند؟

محمدرضا عراقچيان
عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا، شهرساز

كيانوش سوزنچى: استاديار گرايش معمارى منظر دانشگاه 
تربيت مدرس، طراح منظر اكولوژيك و فضاى سبز شهرى 

محمدسعيد ايزدى: عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا، 
معاون سابق شهرسازى و معمارى وزارت راه 

 رسانده اند. آنطور كه از طريق اعضاى شوراى شهر اعالم شد پرسشنامه اى با كمك 260نفر از اساتيد و صاحبنظران تهيه و به گزينه هاى پيشنهادى شهردارى ارائه كرده اند. اما آنطور كه شنيده 

ن و تهران برگزار شد اغلب بر اين باور هستند شوراى شهرى كه قالب اعضاى آن از طريق يك ليست باال آمده اند يعنى با هم عهد و پيمان و توافقاتى داشته اند كه انتخاب شهردار نيز يكى از 
ش با كمك همه صاحبنظران براى پاسخگويى گزينه هاى مهم شهردارى تعيين شد، اما ظاهراً هنوز به جمع بندى نهايى نرسيده اند كه چگونه شهردار را انتخاب كنند. 

بومى يا غيربومى بودن چقدر در انتخاب شهردار مالك است؟ در نظر گرفتن جناح سياسى 
فرد چقدر مى تواند اهميت داشته باشد؟ 

سال ها در اين شهر زندگى كرده و به خوبى به شهر آشناست.پس اين مسأله خيلى مهم است و بايد توجه شود.چون ممكن اســت همانند من همدانى باشــد، اما در همدان بزرگ نشده و شناخت كافى نداشته باشد، اما فردى در همدان متولد نشده، اما از شهر ديگرى آمده است حتى در اغلب مواقع افراد مرتبط با شهردار غيربومى همكارى هم نمى كنند. صرف همدانى بودن هم مالك نيست حل شود. چون چند پروژه در شهرهاى مختلف دارم، مى بينم اغلب اعتراض ها به واسطه كارشكنى شهرداران به اين دليل است كه شهردار براى كار ندارد وقتى حساس شديم به اين موضوع متوجه شديم كه به واسطه يكى از آشنايان روى كار آمده است اين معضلى است كه بايد تهران آمده و با رشته تحصيلى دامپزشكى شهردار يكى از مناطق مهم شده بود و همه معترض بودند كه عالوه بر شناختن شهر سواد الزم را افراد نتوانند روابط خوبى را با ساير ارگان ها داشته باشند تسلط خوبى هم به شهر تهران نداشته اند. در گذشته موردى داشتيم كه 6 ماه بود به طبق آمارى كه گرفته اند هيچ كدام از شهرداران مناطقى كه در تهران انتخاب مى شوند اهل تهران نيستند و اين موجب شدعالوه بر اينكه اين امامى: 

رحمانى:
جامعه شهرى يك موضوع طلب مى كند و آن استفاده از سرمايه هايى است كه داخل شهر است. بهترين شكل ارتباط با مردم در شرايط كنونى داشتن يك شهردار 
بومى است تا احساس تعلق كنند. يكى از مهمترين ويژگى هاى شهردار براى پيشرفت و توسعه در هر بخشى شناخت است. وقتى مدير غيربومى مى آورند بايد 

به قدرى قائل به آزمون به خطا باشيم كه وقتى زمان و منابع صرف آن مى شود مشكلى پيش نيايد.
در انتخاب شهردار تنظيم شكل توسعه شهر با 3 گروه مواجه هستيم:

1- گروه هاى ذى نفع مردم در انتخاب شهردار ذى نفع هستند.
2- گروه هاى ذى نفوذ كه اغلب در شاكله مديريت شهرى نيستند، اما ممكن است تأثيرگذار باشند.

3- گروه هاى ذى ربط كه مى تواند دستگاه هاى مرتبط در شهر باشند.
شهردار بايد بتواند با اين 3 گروه ارتباط بگيرد.

شوراى شهر بايد كسى را به عنوان شهردار انتخاب كند كه قدرت حفظ سرمايه اجتماعى شهر و قدرت ايجاد انسجام اجتماعى در شهر را داشته باشد و مشاركت 
مردم را در توسعه ايجاد كند. قدرت فرد در ارتباط با داخل سازمان و بيرون هم بسيار مهم است.

ايزدى: 
در شهرك اكباتان تهران ساكنان بلوك ها هيأت امنا تشكيل داده اند و در برابر شهردار مناطق كه 
متعلق به آن منطقه نيست به شدت معترض بودند كه چرا شهردار غيربومى انتخاب كرده اند. 
در همدان هم همين طور است كه شهردار بومى باشد و ارتباط بهتر با مردم برقرار مى كند پس 

بنابراين بنده هم فرمايش اساتيد را تأييد مى كنم متعلق بودن بسيار مهم است.

سجاده زاده: 
شــهردار بومى و غيربومى بودن مانند مربى خارجى براى فوتبال اســت كه گاهى برخى ها موفق و برخى ها موفق نمى شــوند. چندين سال است كه در همدان زندگى مى كنم مى بينم كه 
همدانى ها هميشه معترض هستند كه چرا افراد غيربومى براى مديريت ادارات انتخاب مى كنند، اما در كنار بومى بودن، شهردارى را نبايد يك شغل ببنيم. برخى ها شغلشان شهردارى است 
و مرتب از شهرى به شهر و مناطق ديگر مى روند مراسم شان را هميشه مى بينيم هرچند كه كارنامه خوبى همه داشته باشند در شهرهاى مختلف كشور هم مى بينيم كه با فاكتور شهردار 

بودن در دوره هاى مختلف افراد توجه ويژه مى كنند.
اما به نظرم آنچه كه از بومى و غيربومى بودن اهميت بيشترى دارد اعتقاد شهردار به مشاوره با پشتوانه هاى علمى و كمك گرفتن از مراكزى كه قدرت هاى خاصى دارند و مى توانند در 

پيشبرد امور به وى كمك كنند مى باشد.
در انتخاب شهردار مالك هاى زيادى وجود دارد كه هركدام وزن خاصى دارند و به يك اندازه تأثيرگذار نيستند و بايد به آن توجه شود.

*اگر واقعاً انتقاد داشته باشيم كه اعضاى شورا و شهردارى به علمى بودن و واقعيت هاى شهر باور داشته باشند خيلى وارد مسائل سياسى نمى شويم. بنده تجربه تلخى كه در اين دوره 
داشته ام ديدم كسانى كه به طرح جامع انتقاد داشتند را به برخى جلسات راه ندادند اينها مسائل سياسى، حزبى و يكپارچه نبودن است.

سوزنچى: 
در همدان ضرورت هايى ايجاب مى كند كه شــهردار يا بومى باشــد يا در اين شــهر زندگى كرده باشــد. يعنى مديريت شهرى در شهردارى مديريتى اســت كه با مردم سروكار دارد و شناخت 

خرده فرهنگ هاى مردم در پيشبرد كار بسيار مهم است. پس سومى بودن و زندگى در شهر براى شهردار شدن مهم است.
از نظر ســابقه كار هم طبق قانون بايد 9ســال  ســابقه مديريت ميانى داشته باشد پس يك استاددانشگاه كه سابقه مديريتى هم ندارد نمى تواند شهردار شود هرچند كه طبق قانون اگر شخصى واجد 

شرايط پيدا نشد مى توان چنين انتخابى داشت.
همانطور كه دكتررحمانى گفت در شــهردارى هزار و 200پرســنل با ساليق، فرهنگ و سنت هاى مختلف مشغول به كار هســتند كه شهردار بايد همه آنها را مديريت كند. عالوه بر آن با شرايط 
سياسى، اقتصادى و افراد تأثيرگذار در شهر آشنايى كامل داشته باشد تا بتواند مديريت كند يا در غير اين صورت بايد مدير بسيار قدرتمندى باشد تا بتواند كار كند كه من چنين كسى را نمى شناسم.
*جناح سياسى اولويت نيست. به عنوان مثال شوراى شهر قبلى اصالح طلب بودند و شوراى شهر جديد اصولگرا هستند. بنده هم اصولگرا هستم، اما در دوره گذشته تبليغ آقاى اعطا كه اصالح طلب 

و فرد متعهد و پيگير كار مردم بود را كردم. پس جناح سياسى مالك نيست چون اصوالً شهردارى مديريت سياسى نيست.

سوزنچى:
مدير اجرايى برنامه براى نحوه اجراى برنامه ها و انتخاب معاونان برنامه مى دهد.

شهردار بايد سياسى باشد، ولى سياسى كارى نكند. شهردار بايد صداقت داشته باشد و بتواند راستگويى را پيشه 
كند و از بيان آن ابايى نداشــته باشد. بسيارى از مشــكالت به دليل مالحظات است. شهرداران اگر مى خواهند 

شفاف سازى كنند بايد با رسانه ها ارتباط تنگاتنگ داشته باشند.

*عراقچيان 
شــهردار بايد مقبوليت عمومى داشــته و محور باشد، براى اغلب مردم آشنا باشد. مردم وى را به صداقت، صحت، قدرت در عمل و قاطعيت در بيان 
بشناسند. شهردار نبايد يك نفر باشد بايد تيم معرفى كند تا هنگام انتخاب معاونان افراد ديگر دخالت نكنند. شهردار از طيف نوكيسه نباشد و اصالت 
خانوادگى داشــته باشــد. شهردار متخصص در يك رشته نباشــد و جامع االطراف باشد و در ســابقه كارى خود اينها را اثبات كرده باشد. بايد قدرت 
تصميم گيرى فورى داشته باشد و روزمرگى وى را از برنامه هاى پيش بينى شده دور نكند، مديريت بسيار داشته باشد و مديريت خسته و كسل كننده 
نداشــته باشــد. با كسانى كه انتظار دارند براى آنها كارى انجام بدهد اصًال ارتباط نداشته باشــد. يعنى شهردار بايد بدون ارائه رانت به ديگران بتواند 

قدرت خود را حفظ كند.

سجادزاده 
يكى از مواردى كه بسيار براى شهردارى مهم است اين است كه شخص محور و خودمحور تصميم گيرى شود. وقتى بسيارى 
از پروژه ها را آسيب شناســى مى كنيم متوجه مى شويم اغلب پروژه ها كه مشكالتى دارند شخص محور بوده اند. مدير شهرى 
بايد براساس برنامه هايى كه قبًال طراحى شده عمل كند و نگاه جزءگرايانه به شهر نداشته باشد. بسيارى از چالش هاى شهر 

همدان به دليل نگاه پروژه محور و خردگرايانه است كه تا امروز چوب آن را خورده ايم.

در مجموعه شهردارى قوانين خاصى وجود دارد كه شهردار بايد طبق آن پيش رود. يكسرى قوانين رحمانى:
قدرت پيش بينى خالقيت در ايجاد درآمد پايدار و از همه مهمتر اســتفاده از بدنه تفكر شهردارى شهردار قائل باشيم. شهردار بايد داراى قدرت و ابتكار، جامعيت فكر، منصف بودن، قاطعيت، داراى اتفاقاً پيش از هركسى ديگر شورا بايد برنامه داشته باشد، اما بايد به استقالل فكرى و اتكا به نفس عام است كه در قالب برنامه اجرايى به شهردارى داده مى شود.

را بايد داشته باشد.

امامى:
اساتيد نكاتى را در اين بخش گفتند كه مدنظر بنده هم بود.

شهردار نبايد دنبال زدوبند باشد. بايد استقالل فردى را داشته باشد چون در سرنوشت شهر تأثير دارد.
شهردار بايد خستگى ناپذير باشد. بيش از 2 دهه مشاورعلمى و زيباسازى شهردارى تهران بوده ام و پروژه هاى زيادى را انجام داده ايم واقعيت اين است كه شهردارانى كه به صورت شبانه روز روى 
پروژه ها نظارت داشته اند نتايج خوبى گرفته اند. ابعاد اجرايى شهردارى قالب بر شعبه است شهردار بايد يك گالدياتور باشد نبايد از ميدان بيرون برود.بحران بى آبى را در همدان داريم پس شهردار 

بايد قدرت مواجهه با بحران هاى طبيعى داشته باشد. اين نكته زنگ خطرى براى اعضاى شوراى شهر است كه بايد توجه ويژه به آن داشته باشند.
در همدان چشــم انداز 20ســاله تهيه شده، اما برنامه هاى كوتاه مدت تر 10 و 5 ساله هم بايد تدوين شود كه شــهردار در برنامه هاى كوتاه مدت مى تواند اظهارنظر كند و در برنامه هاى بلندمدت فقط 

مى تواند نقش آفرينى كند.
نكته آخر اين است كه آيا همدان توانسته برندسازى كند يا خير؟ آيا شهردارى كه قرار است انتخاب شود با اصول علمى برندينگ آشنايى دارد و اهميت آن را در جايگاه بين المللى مى داند يا خير؟

عراقچيان:

ى به بار آوردند يا كار زيادى نتوانستند 
بنده از اول انقالب همه شهرداران را مى شناسم و با همه ارتباط داشته ام. شهردارانى كه غيربومى بودند يا خرابكار

انجام بدهند، بنابراين شهردار از نظر من بايد بومى باشد.

اگر قرار باشــد به شــهرداران نمره بدهيم يك شهردار بومى نمره 70 و غيربومى نمره 95 بگيرد من به شهردار بومى كه نمره 70 مى گيرد راضى تر هستم. 

مه اينها را بايد بشناسد، اما در دام اين اليه ها نيفتد.
چون آنقدر ريزه كارى ها و اليه هاى پنهان در شهر وجود دارد كه شهردار ه

*بين سياسى بودن و سياسى كار بودن تفاوت است. يك شهردار نبايد سياسى كار باشد، اما مى تواند خط مشى سياسى داشته باشد، ولى در انتخاب معاونان 

ه اين نكته بايد توجه داشته باشيم كه سياسى بودن يك اصل در دنيا شده است از 
و رؤساى سازمان ها و تصميمات خود نبايد سياسى كارى كند. ضمناً ب

فته تا آمريكا و كشــورهاى اروپايى، اعضاى شوراى شهر براساس تمايالت حزبى باال مى آيند احزاب به شدت معتقد هستند كه بايد 
غزه و فلســطين گر

شهردارى ها و شوراى شهر را به دست بگيرند و تالش زيادى براى آن انجام مى دهند.

شهردار چه كارهايى نبايد انجام بدهد؟
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بيماران زمينه اى مصرف دارو را قبل از 
تزريق واكسن كرونا تغيير ندهند

 متخصص بيمارى هاى عفونى و گرمســيرى با بيان اينكه بيماران 
زمينــه اى قبل از تزريق واكســن كوويد19 از تغيير خودســرانه در 
مصــرف دارو پرهيز كنند، بيان كرد: برخى عوارض واكســن كرونا 
در اين گروه جمعيتى ناشــى از قطع خودسرانه و افزايش يا كاهش 

مصرف دارو اتفاق مى افتد.
عاصفــه عباس زاده در گفت وگــو با ايرنا، گفت: ميزان اثربخشــى 
واكســن كرونا با توجه به سيســتم ايمنى بــدن و همچنين بيمارى 
زمينه اى متفاوت اســت و برخى بيماران بايــد طبق نظر متخصص 

مربوطه اين واكسن را دريافت كنند.
وى افزود: به عنوان مثال بيماران روماتيســمى قبل از تزريق واكسن 
كرونا براى تنظيم داروها بايد به پزشــك مراجعه كنند. ابتال به كرونا 
در اين قشــر موجب حمله جديد بيمارى هاى روماتيسمى به عنوان 
نوعى از بيمارى هاى خودايمنى و موارد شــديد كوويد19 مى شود، 
بنابراين اين گروه از جمعيت با مشــورت درباره ضرورت دريافت 
واكســن، براى تنظيــم داروها نيز بايد به متخصصــان روماتولوژى 

مراجعه كنند.
عباس زاده گفت: برخى داروهاى ســركوب گر، ايمنى را به مدت 2
هفته كاهش مى دهند و اين مسأله نيازمند مشورت با پزشك مربوطه 

به منظور جلوگيرى از كاهش اثربخشى واكسن خواهد بود.
وى افزود: تزريق واكســن در بيماران مبتال بــه خودايمنى عمدتًا با 
بروز عالئمى همچون تب و خســتگى و بزرگ شــدن غدد لنفاوى 
همراه مى شــود. كاهــش و رفع اين عالئم در كوتاه مدت ناشــى از 
تزريق واكســن و در صورت تداوم، ناشى از بيمارى زمينه اى بوده و 

مستلزم مراجعه به مراكز بهداشت ودرمان است.
عباس زاده بيان كرد: بيمارى هاى خودايمنى نظير لوپوس، كج شــدن 
يك طرفه صورت، ام.اس و... مانع از تزريق واكسن كرونا نمى شود و 
تعداد موارد حمله اين بيمارى پس از تزريق در اين گروه از بيماران 

نادر و از منظر علمى سبب منع مصرف نخواهد شد.
وى گفــت: بيماران مبتال به گيلن بــاره نيز با توجه به نتايج اثربخش 

واكسن كرونا از تزريق محروم نمى شوند.
گيلن باره يك بيمارى التهابى نادر اســت كه دستگاه عصبى محيطى 
را درگير مى كند و به ســرعت موجب ضعف عضالت و بى حســى 

مى شود.
ايــن متخصــص بيمارى هاى عفونى و گرمســيرى بيــان كرد: اما 
اثربخشــى اين واكسن در برخى گروه هاى جمعيتى همچون بيماران 
مبتال به سرطان و سابقه پيوند عضو مى تواند كاهش يابد، اما با توجه 

به نظر سازمان بهداشت جهانى بايد واكسن كرونا را دريافت كنند.
به گفتــه وى، بيماران مبتال به نقص ايمنى اكتســابى نظير ايدز نيز 
محدوديتى براى تزريق واكسن كرونا نداشته و داروهاى اين بيماران 

نيز با واكسن كوويد19 تداخل نداشته است.
عبــاس زاده گفت: براى دريافت واكســن همچنين در صورت فلج 
بودن يك دســت، توصيه مى شــود كه از دست ســالم براى تزريق 

واكسن استفاده شود.
 بيماران زمينه اى مصرف دارو را قبل از تزريق واكســن 

كرونا تغيير ندهند
وى افزود: اســتفاده از برخى واكســن ها نيز براى برخى از بيماران 
توصيه نمى شــود. به عنوان مثال، در صورت ســابقه سكته مغزى و 
دسترســى به انواع ديگر واكسن كرونا از دريافت واكسن آسترازنكا 

خوددارى شود.
عباس زاده بيــان كرد: همچنين مبتاليان به ســكته مغزى، به جهت 
مصــرف داروهاى ضدانعقاد و كاهنده چربى كه با هدف گشــايش 
رگ هاى قلب و مغز اســتفاده مى شــود، بايد به ســرعت در نوبت 
واكسيناسيون قرار گرفته و براى اين گروه از جمعيت نيز در صورت 
دسترســى به انواع واكســن كوويد19، واكسن آســترازنكا توصيه 

نمى شود.
وى درباره تزريق 2 نوع متفاوت از واكسن در مرحله اول و دوم نيز 
گفت: دريافت متفاوت دز اول و دوم واكســن كه گاهًا در برخى از 
نقاط دنيا هم انجام مى شود، عمدتًا جنبه تحقيقاتى داشته و غيرعلمى 

است.
اين متخصص با اشــاره به پرسش برخى مراجعان درباره لخته خون 
ناشى از واكسن آســترازنكا نيز بيان كرد: لخته در سياه رگ هاى پا با 
درد شديد پشت ســاق پا بروز كرده و با حركت انگشتان شست به 

طرف باال تشديد مى شود.
عباس زاده همچنين با تأكيد بر خوددارى از تغيير خودسرانه مصرف 
داروها گفت: گاه عوارض واكســن كرونا به دليل قطع دارو و تغيير 
خودســرانه در مصرف اتفاق مى افتد، بنابراين بيماران از اين اقدام به 
طور جد خوددارى و خودســرانه اقدام به كاهش و افزايش مصرف 

دارو نكنند.

نيش و نـوش

خبـر

همشهرى: خشكى بهارى رگبار تابستانى
 مــردم كه اين همه ترم صبورى گذروندن اين هم واحد رگبار 

تابستان!!!
شهروند: 10پرسش كليدى درباره واكسن كرونا

  كنكور كرونايى هم تصويب شد!!
اعتماد: سوله هاى بحران شهردارى براى بسترى شدن بيماران كرونايى 

  مراقب باشيد لباس هاشون بحران زده نشه!!
آفتاب: آغاز فصل مطالبات

 به فكر شمارش پايانى جوجه هاى آخر فصل هم باشيد!!
اطالعات: هشدار درباره موج ششم كرونا بعد از محرم

 اين هم از پيش بينى جناب كرونا!!!
خراسان: 400 بيمار كرونايى فقط براى يك روز در مشهد

 به اين مى گن ماراتُن فرصت در شتاب!!!
ابتكار: مسير ناهموار اقتصاد پيش روى دولت جديد

  كارخونه آسفالت كه زياد بشه همه مسيرها رو هموار مى كنن 
شما نگران نباش!!

اعتماد: مبارزه بى امان با فساد
  بدون شرح.

ايران: حجم نقدينگى از 3700 ميليارد تومان گذشت
 مگه جيب به اين بزرگى داريم؟

شهروند: تزريق واكسن بى صف و بى استرس
  پس از كرونا يا قبل از كرونا؟

شرق: آيا اسرائيل به دنبال جنگ با ايران است؟
  فعأل اسرائيل گلوله هاى ضدكرونايى مى سازه
صداى اصالحات: فروش گوشت با چك كارمندى
 يعنى شرط گوشت خوردن كارمند بودنه؟؟!!

همدلى: سهم خوانى صنفى از واكسن كرونا
 ديگه زياد الكچريش نكنيد!!

كائنات: شوخى با سهامى كه دردى را دوا نمى كند
 خنده تلخ من از گريه غم انگيزتر است!!

 كشف بيش از 22 تن سيمان احتكار شده 
در فامنين 

 فرمانده انتظامي شهرستان فامنين، از كشف 22تن و 500 كيلوگرم 
سيمان احتكار شده در اين شهرستان خبر داد. 

به گزارش پايگاه خبري پليس، علي حســن حيدري در تأييد اين خبر 
گفت: در تداوم اجراي طرح تشــديد مبارزه بــا قاچاق كاال و ارز با 
محوريت توسعه نظم و امنيت اقتصادي و همچنين مبارزه و پيشگيري 
از پديده شوم احتكار و به دنبال دريافت گزارش هاي مردمي مبني بر 
دپوي سيمان احتكار شده در يكي از مناطق شهرستان فامنين، بررسي 
موضوع به صورت ويژه در دســتور كار مأموران پليس امنيت عمومي 

شهرستان قرار گرفت.
وي افــزود: مأمــوران پليس امنيــت عمومي شهرســتان، با انجام 
بررســي هاي تخصصي و تحقيقات ميداني و با همراهي كارشناس 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت و نماينده اداره تعزيرات حكومتي 
به محل اعزام و در بازرســي از آن، 250كيســه سيمان 50 كيلويي 
و 400 كيســه 25 كيلويي ســيمان مجموعا(22تن و 500 كيلوگرم) 

احتكار شده را كشف كردند.
اين مقام انتظامي با اشاره به اينكه كارشناسان ارزش محموله مكشوفه 
در اين عمليات را 200ميليون ريال اعالم كرده اند، گفت: يك متهم در 
اين خصوص با تشكيل پرونده به اداره تعزيرات حكومتي معرفي شد.

فرمانــده انتظامي شهرســتان فامنيــن در پايان گفت: از شــهروندان 
درخواســت مي شود در صورت مشــاهده هرگونه موارد مشكوك با 
پليس 110 تماس بگيرند و پيشنهادات و انتقادات خود را درخصوص 

عملكرد پليس از طريق سامانه 197 در ميان بگذارند.

دستگيري 6 سارق و كشف 12فقره سرقت 
در نهاوند 

 فرمانده انتظامي شهرســتان نهاوند، از اجراي طرح جامع مبارزه با 
سرقت و دستگيري 6سارق و كشف 12فقره سرقت در اين شهرستان 

خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبري پليس، احمد ساكي، در تأييد اين خبر گفت: 
يگان هاي انتظامي شهرستان نهاوند در 72 ساعت گذشته طرح جامع 
مبارزه با سرقت با محوريت پيشگيري كارآمد و كشف عملي سرقت ها 
همچنين پايش و اشرافيت كامل اطالعاتي بر سارقان را در سطح حوزه 

استحفاظي اجرا كردند.
 وي افزود: در اين راستا در 3 روز گذشته با تالش مأموران انتظامي و 
همچنين به كارگيري امكانات سازماني و شگردهاي پليسي، در نهايت 

6 سارق شناسايي و دستگير شدند.
ســاكي همچنين بيان كرد: در بازجويي هاي فنــي صورت گرفته از 
ســارقان تعداد 12فقره انواع ســرقت و همچنين تعداد يك دستگاه 

موتورسيكلت سرقتي نيز كشف شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان نهاوند در پايان اين خبر با اشاره به اينكه 
پرونده هاي قضائي جداگانه اي در اين راستا تشكيل و اقدامات قانوني 
و قضايي در حال پيگيري و انجام اســت، گفت: نقش مؤثر مشاركت 
شــهروندان در امنيت مقوله اي بسيار مهم و تأثيرگذار بوده و بنابراين 
در اين راستا مي طلبد همگي شهروندان با احساس مسئوليت و اعالم 
حــوادث و وقايع پيرامــون خود به پليس در اســرع وقت، در امنيت 

مشاركت فعال داشته باشند.

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

 بيستمين نشســت از مجموعه 
بوعلى سينا  درباره   درس گفتارهايى 
معلــق»  انســان  و  به«ابن ســينا 
اختصاص داشــت كه با سخنرانى 
رضايى(عضــو  شــيخ  حســين 
مؤسسه پژوهشــى  هيأت علمــى 
حكمت و فلسفه ايران) 23 تيرماه 
از اينســتاگرام مركز فرهنگى شهر 

كتاب پخش شد.
اين گونه  را  سخنانش  رضايى  شيخ 
آغاز كرد و گفت: در سنت فلسفه 
اسالمى و از ميراث فيلسوفانى كه 
در جهان اسالم كار مى كردند هيچ 
اســتداللى به اندازه استدالل انسان 
و  فيلســوفان  توجه  محــل  معلق 
ميانه  سده هاى  در  چه  انديشمندان 
و قرون اخير نبوده اســت. بنابراين 
مطالعات زيادى درباره اين استدالل 
و نحوه صورت بندى و سير تحول 
تاريخــى صــورت گرفتــه و اين 

مطالعات همچنان ادامه دارد. اين استدالل با 
استدالل كوگيتوى دكارت و با استدالل هاى 
متأخرترى كه در فلسفه ذهن ارائه شده مثل 
اســتدالل مغز در خمره و استدال ل هايى كه با 
اســتفاده از مفهوم زامبى مطرح كردند براى 
نشان دادن آگاهى پديدارى يك امر فيزيكى 
و متريال نيست و با بسيارى از استدال ل هاى 

فلسفه معاصر مقايسه شده است. 
 استدالل هايى كه ابن سينا 

در آثارش ارائه كرده است
نخســتين و مفصل ترين و شناخته شده ترين 
اســتدالل ها در طبيعيات شــفا است. در فن 
سوم طبيعيات كه به علم النفس و روانشناسى 
اختصــاص پيدا كــرده و در مقاله اول و در 
انتهاى فصل اول ذكر شده است هدف اصلى 
اين اســت كه ابن سينا نشــان بدهد نفس و 
روح، هويت و موجوديتى غيرمادى اســت. 
دومين مورد در علم النفس كتاب شفا در مقاله 
پنجم و در فصل هفتم اين اســتدالل عرضه 
شده است و در بســترى كمى متفاوت تر از 
چيزى كه ذكر شــده صحبت بر اين اســت 
كه برخــى معتقدند نفس و روح يك هويت 
نيست، بلكه هويت ها و ارواح متعددى داريم 
مثل روح نباتى و روح حيوانى و ابن سينا در 
پاســخ به افراد 2 نكته ذكر مى كند كه اگر ما 
چند نفس داشــته باشيم احتياج به يك نفس 
پيونددهنــده داريم تا قواى مختلف را به هم 
پيوند بزنــد و نفس پيوندزننــده نمى تواند 
مادى باشد. ســومين مورد در كتاب اشارات 
و تنبيهات اســت فصلى كه ابن ســينا درباره 
ارواح زمينى و ارواح آسمانى صحبت مى كند 
و اين استدالل با هدف ديگرى ارائه مى شود 
و بيشــتر تأكيد آن نسخه اين است كه انسان 
در همه حال آگاهى به خودش دارد و هدف 
اثبــات اين نيســت كــه روح و نفس امرى 
غيرمادى و مجرد اســت، بلكــه خودآگاهى 
داشتن و علم به خود داشتن بخش سازنده و 

جدايى ناپذير از نفس و روح است. 
 متنى از شفا كه وفادار به اصل متن 

عربى است
ترجمه و شرح كتاب نفس شفا(محمدحسين 
نائيجــى) متنــى وفادار به اصــل متن عربى 
است. 9 گام استدالل كه مى توان از استدالل 
اصلى اســتخراج كرد چنين است: در مقدمه 
اســتدالل مى گويد ماهيــت و ذات نفس يا 
روح را بشناسيم و هدفى كه مشخص مى كند 
شــناخت ماهيت نفــس اســت، دوم اينكه 
ســناريوى فرضى را تصوير مى كند كه يكى 
از ما دفعتًا و به شــكل انسان كامل خلق شده 
اســت، اما هيچ چيزى را به تجربه نياموخته 
و قبًال با چيزى مواجه نشــده اســت و گام 
ســوم اينكه اكنون هم يك محرك حسى به 
او نمى رسد كه قبًال هم تجربه زيسته ندارد و 
هيچ ورودى حسى از هيچ كدام از ارگان ها و 

اندام هاى حسى درك نمى كند. 
گام چهارم اينكه ايــن فرد وجود ذات خود 
را تأييد مى كند كلمه ذات محل 2 نوع تفسير 
اســت. گام پنجم مى گويد اين ذاتى كه تأييد 
مى كند بــدون طول و عرض و ارتفاع تصور 
مى كند و حتى اگر اندامــى براى ذات خود 
تصور كند آن اندام را بخشــى از ذات خود 

براى  شــرطى  و  نمى داند 
نمى كند.  تصور  خود  ذات 
تأييد  آنچــه  ششــم  گام 
تأييد  آنچــه  و  مى شــود 
متفاوت  هم  با  نمى شــود 
اســت. گام هفتــم ايــن 
اســت آن ذاتى كــه تأييد 
مى شــود و فــرد انســان 
معلق گفتــه من برخوردار 
از ذاتى هســتم چيزى غير 
از جسم اوســت و از هر 
جسمى على  االطالق ذاتش 
هشتم  گام  است.  متفاوت 
اين است كه فرد آگاهى و 
تنبه پيدا كــرد كه نفس او 
همان ذاتى است كه چيزى 
غير از بدن اوست. در گام 

نهم نيز فرد ممكن است از اين حقيقت غافل 
باشــد و احتياج به تذكرى داشته باشد تا به 

آن آگاه شود. 
 استداللى كه ابن سينا 

از آن به معرفت طبيعى ياد مى كند
اگر اســتدالل ابن ســينا را در قالب آزمايش 
فكــرى بفهميــم يــك موقعيتــى را تصور 
مى كنــد كه انســانى دفعتًا زاده شــود، تمام 
قواى شــناختى را داشته باشــد، هيچ تجربه 
زيستى نداشته باشــد، معلق در خأل باشد و 
موقعيت خالف واقعى است و بعد نتيجه اى 
مى گيــرد كه در عالم واقع نفــس يا روح ما 
امرى غيرمادى است. گاهى آزمايشات فكرى 
ســناريوهاى صرفًا تصورپذيــر و ممكنى را 
براى ما ترسيم مى كند و مى گويد اين سناريو 
خالف واقع است، اما نتايجى درباره واقعيت 
دارد. ابن ســينا به لحاظ مبانى مشكلى با اين 
اســتدالل ندارد. ابن ســينا مى گويد همه ما 
ايــن حالت را مى توانيم تجربــه كنيم و اگر 
خودمــان را به آن حالت ايده آل نزديك كنيم 
و در ســطحى باشــيم كه نه چشم ببيند و نه 
گوش مان بشــنود مى توانيم چيــزى را تأييد 

كنيم كه ذات ماست. 
نكته بعدى كه بسيار مهم است اين است كه 
ابن ســينا از آن به عنــوان معرفت طبيعى ياد 
مى كند و در اين استدالل از آن بهره مى گيرد. 
ابن ســينا در جاهايى ديگر هــم همين فرم 
اســتدالل را آورده اســت كه اگر فردى بالغ 
دفعتًا خلق شود و تمام اين توانايى هاى ذهنى 
و عقلى كه ما داريم كســب كنــد كارهايى 
مى تواند انجام دهد حتى اگر هيچ آموزشــى 
نديده باشــد، رشــد اجتماعى نكرده باشد و 
روند رشــد طبيعى را طى نكرده باشد هنوز 
مى تواند معرفت كســب كند ولــو اينكه از 

تجربه نياموخته باشد. 
استدالل  با  را  ابن ســينا  استدالل   

دكارت مى سنجند
بســيارى اســتدالل ابن ســينا را با استدالل 
دكارت مى انديشــند و با«پس هستم و وجود 
دارم» دكارت مقايســه كردنــد. محققانــى 
گفته اند مقايســه اين 2 اســتدالل درســت 
نيست. كوگيتو دكارت نتيجه استدالل وجود 
فرد است و فرد با شك شروع مى كند و بعد 
به اين مى رسد كه حتى وقتى شك مى كند در 

حال نوعى انديشه است و 
بايد  چيزى  مى گيرد  نتيجه 
باشــد كه به آن شك كند. 
اما در اســتدالل ابن ســينا 
مقدمه اســتدالل اين است 
كه به وجــود خودم دانش 
دائمى يقينى هميشگى دارم 
كه تعريف نفس اســت و 
اســت  خودآگاه  وجود  به 
و نتيجه استدالل اين است 
كه چنين نفسى مجرد است 

و مادى نيست. 
خوانــش اول تحت الفظى 
اســت و به متن ابن ســينا 
در  و  اســت  نزديك تــر 
بــار اول همين بــه ذهن 
مختلفى  افراد  و  مى رســد 
از اين خوانش دفــاع كردند. مايكل مارمورا 
در مقاله اى نوشته كســى كه ابن سينا در اين 
اشعرى  متكلمان  مى كند  مخالفت  اســتدالل 
هســتند يعنى كســانى كه معتقد بــه نظريه 
جزءاليتجــزا هســتند و در واقــع مارمورا 
مى گويد ابن سينا در مواجهه با متكلمان يك 
نقطه مشترك دارد و هر دو قبول دارند كه ما 
معرفت به وجود خودمان داريم و هر نفسى 

مى داند كه وجود دارد. 
مارمــورا در ايــن مقاله 2 نقد مــى آورد كه 
نقد واردى نيســت نخســت اينكــه در اين 
مقاله كانتكس اســتدالل ابن ســينا را توضيح 
مى دهد. نخست نمى توان از مقدمات فرضى 
و غيرواقعــى به نتايج قطعى رســيد و چون 
اين اســتدالل از نوع آزمايش فكرى اســت 
نمى تــوان نتيجــه قطعى برايــش گرفت كه 
واقعيت اين گونه اســت و از امورى ممكن 
نمى توان نتايجى درباره امور محقق و بالفعل 
گرفت. اين نقد واردى به نظر نمى رسد، زيرا 
تمام آزمايش هاى فكرى چنين اســت و در 
فلسفه معاصر تمام اســتدالل هايى كه مبتنى 
بر تصورپذيرى و امكان هستند و نتايجى بر 
امر واقعه مى گيريم از اين صنف هســتند و 
نه به لحاظ فلســفى نمى توان اين استدالل ها 

را نفى كرد. 
اســتدالل هايى درباره دكارت بــه كار رفته 
است كه از متن هاى تيره به متن هاى شفاف 
حركت مى كنيم، متن هاى شــفاف متن هايى 
اســت كه كامًال مصداقى هستند. من مى دانم 
كه ســراينده گلستان ســعدى است، اما من 
نمى دانم ســراينده گلستان شيخ مصلح الدين 
اســت، زيرا از بچگــى گفته اند ســراينده 
گلستان و بوستان سعدى است اينكه چيزى 
را مى دانم و چيزى را نمى دانم اين است كه 
در عالم واقع سعدى و شيخ مصلح ا لدين در 

علم واقع يكى نباشند. 
از  صورت بندى  آدامســن  پيتــر   

استدالل ابن سينا ارائه مى كند
انتقــاد ديگر به معرفت طبيعــى برمى گردد، 
ابن ســينا فرض مى كند موجــودى كه خلق 
مى شــود داراى آگاهى از وجود خود است 
و يــك فــرض تجربى اســت و به صورت 
اســتدالل كارى ندارد و به محتواى استدالل 
كار دارد. خوانش دوم را بيشــتر فيلسوفى به 

نام پيتر آدامسن در كتاب«الكندى» 
مطرح كــرده و صورت بندى را از 
اســتدالل ابن سينا ارائه كرده است. 
وى مى گويــد نقطه مقابل كســى 
كه ابن ســينا آن را خطاب مى كند 
ارسطو است نه متكلمان اشعرى و 
مى گويد حرفى كه ارســطو درباره 
نفــس مى زند و نســبت آن را در 
رابطه با بدن مطرح مى كند درست 

نيست. 
نكته اصلى اســتدالل آدامسن اين 
اســت: كلمه ذات كه در استدالل 
است نبايد به ســلف ترجمه كرد 
يعنى همان چيــزى كه امر ذاتى از 
آن دريافت مى كنيم، ذات به معناى 
خود نيســت، بلكه به معناى امرى 
اســت كه براى من ذاتى اســت. 
آن  طبيعى  فلسفه  مى گويد  ابن سينا 
چيزى كه ارسطو به ما مى گويد اين 
است كه چيزى به نام نفس و روح 
وجــود دارد، اما نمى گويد كه چيســت. اين 
اســتدالل انسان معلق استداللى در متافيزيك 
است كه مى خواهد به ما ماهيت روح و نفس 

را بگويد. 
اگــر روح بنا بــه طبيعت خــود به خودش 
آگاهى دارد تضمين كننده اين اســت كه ما 
مفهوم روح را فراچنگ آورديم. سير استدالل 
آدامسن اين گونه صورت بندى مى شود كه من 
آگاهــى به خود دارم و مى دانم وجود دارم و 
معرفت بــه وجود خودم دارم و به اين معنى 
اســت كه مفهــوم روح را فراچنگ آوردم و 
ذاتش را مى شناســم و كيفيــات ذاتى آن را 

مى شناسم. 
 ديدگاه ابن ســينا و نحوه اجتماعى 

شدن ما
تصور ابن ســينا اين است كه ما چيزى به نام 
معرفت طبيعى داريم يعنــى نحوه اجتماعى 
شــدن ما اينكــه در چه جامعــه اى زندگى 
مى كنيــم و به چه زبانى ســخن مى گوييم و 
چگونه تسلط به مفاهيم و زبان را در جامعه 
كسب مى كنيم هيچ نقشى در محصول نهايى 
كار ندارد. اين اجتماعى شــدن و زبان صرفًا 
طريقت دارند و موضوعيــت ندارند و ما را 
به جايى مى رســانند كه گويى جايگاه است 
و عقل اگر عقل باشــد به آن جايگاه دســت 

مى يابد. 
با  را  ذاتــش  وجــود  ابن ســينا   

درون نگرى تأييد مى كند
يكــى از جامعه شناســانى كه دربــاره اين 
مقوله ســخن گفته اميل دوركيم است كه در 
كتاب«صور بنيانى حيات دينى» گفته اســت: 
معقوالت فكر كامًال امور برساخته اجتماعى 
هستند يعنى در جامعه ساخته مى شوند و در 
جوامع بدوى به اين شكل به كار نمى رفتند و 
مردم به اين ابزار مسلح و مجهز نبودند. اين 
منطق نه تنها از روز اول در ســاختمان ذهن 
بشر وجود نداشته، بلكه تا حدى تابع عوامل 

تاريخى و اجتماعى بوده است. 
 ابن ســينا و معقوالتى كه انســان 

معلق داراست
برول در صحبت با جامعه شناســى با نام تايلور 
ايــن را مطرح مى كند تايلــور مى گويد ما يك 
نوع روح انگارى داريم كه در همه جوامع بدوى 
مشترك است كه به يك عنصرى مانند روح قائل 
هستند. تايلور يك نوع پيوستگى بين انسان مدرن 
و انســان بدوى قائل اســت و بر اين باور است 
كه آنها هم در مواجهه بر مسائل حيات نخستين 
فرضيه كه به ذهنشان مى رسد اين است كه انسان 
چيزى به نام روح دارد كه سبب به وجود آمدن 
اعمال بدنى است و چيزى غير از بدن است و اين 

يك امر جهان شمول است.
مفهــوم روح را ديگــر نمى توان دســتاورد 
محكم و بى چون و چراى انديشــه دانست، 
زيرا اين مفهــوم فقط در ميان اقوام نســبتًا 
پيشــرفته پيدا مى شــود و براى اقوام ابتدايى 
مفهومى ناشناخته اســت. بر اساس تصورى 
كه ما فكر مى كنيم جهان بينى بدوى بسيار به 
روح نزديك اســت. برول مى گويد روح از 
ابداعات جوامع پيشــرفته اى است كه در آن 
تفكر منطقى حاكم است نه تفكر پيشامنطقى 

و عرفانى.

در محضر حكيم هزاره ها

انسان معلق
 استداللى موسوم به ابداعات ابن سينا

 نقل وانتقال اضطرارى فرهنگيان، از ابتداى شهريورماه
 معاون برنامه ريزى و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش از نقل وانتقال اضطرارى فرهنگيان در اوايل شهريورماه خبر داد و بيان 
كرد: در حال رايزنى با سازمان امور ادارى استخدامى هستيم تا مجوزى دريافت و بتوانيم در زمان نقل وانتقال اضطرارى براى آنها كه 

به تبعيت از همسرشان وارد كالنشهرها مى شوند، كارى كنيم.
على الهيارتركمن در گفت وگو با ايسنا، درباره نقل و انتقاالت فرهنگيان گفت: طبق جدول زمان بندى اعالم شده، فرصت نقل وانتقاالت 

به اتمام رسيده است.
وى افزود: براى اوايل شهريورماه، نقل و انتقال اضطرارى خواهيم داشت. رايزنى هايى با سازمان امور ادارى استخدامى براى دريافت 
مجوز انتقال به تبعيت از همسر در حال انجام است، زيرا به استناد بخشنامه سازمان امور ادارىـ  استخدامى ورود به كالنشهرها ممنوع 
است. الهيار گفت: ثبت درخواست ها در سامانه انجام شده و 130هزار نفر تقاضاى جابه جايى درون و برون استانى داشته اند. با توجه 

به تقسيم كار انجام شده، موافقت نقل وانتقال درون استانى بر عهده آموزش وپرورش استان هاست.

سرويس مكان ياب اورژانس كشور فعال شد 
 سرپرســت سازمان اورژانس كشور گفت: ســرويس مكان ياب اورژانس فعال و زمان رسيدن بر سر بالين بيمار را حدود 3 دقيقه 

كاهش داده است كه موجب سرعت عمل مى شود.
به گزارش ايرنا، پيمان صابريان افزود: وقتى فردى دچار حادثه مى شــود هنگام تماس با 115 از طريق موبايل و تلفن ثابت ســرويس 
مكان ياب اورژانس بدون نياز به اينترنت فعال شده و لوكيشن محل موردنظر شناسايى و زمان رسيدن بر بالين بيمار به سرعت انجام 

مى شود.
وى گفت: اكنون زمان رســيدن بر بالين بيمار توســط همكاران اورژانس حدود 13دقيقه است كه با فعال شدن سرويس مكان ياب 3 

دقيقه كاهش مى يابد.
صابريان بيان كرد: سرويس مكان ياب اورژانس اكنون در استان هاى تبريز، تهران، مازندران، خراسان جنوبى، قم، اراك و... فعال شده و 

در واقع با ايجاد اين سيستم دسترسى به بيمار راحت تر و خدمات به مددجو با آرامش بيشترى انجام مى شود.

مفهــوم روح را ديگــر 
نمى توان دستاورد محكم 
و بى چون و چراى انديشه 
مفهوم  اين  زيرا  دانست، 
فقط در ميان اقوام نسبتاً 
مى شود  پيدا  پيشــرفته 
و بــراى اقــوام ابتدايى 
مفهومى ناشناخته است

 دستگيري سارقان سيم برق حين سرقت 
در مالير 

 فرمانده انتظامي شهرســتان مالير، از دستگيري 2سارق سيم برق 
حين سرقت در اين شهرستان خبر داد. 

به گزارش پايگاه خبري پليس، محمدباقر سلگي با بيان اين خبر گفت: 
به دنبال وقوع ســرقت سيم و كابل برق در شهرستان مالير، مأموران 
كالنتري 11 اين شهرســتان با انجام كار اطالعاتي دقيق، 2 متهم را در 
اين خصوص شناسايي و آنان را حين سرقت سيم برق دستگير كردند.
وى افزود: متهمــان پس از انتقال به مقر انتظامــى در تحقيقات فني 
و تخصصي، به 3 فقره ســرقت كابل و ســيم برق اعتراف كردند و با 

تشكيل پرونده به مرجع قضائى معرفى شدند.
ســلگي در پايان بيان كرد: اجراي مؤثر و مستمر طرح هاي پيشگيرانه 
پليس و مشــاركت حداكثري شــهروندان با نيروي انتظامي، از جمله 

مؤلفه هاي امنيت آفرين در مقابله با مجرمان محسوب مي شود.
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صعود گروهى از بانوان، به قله زيباى الوند 
 كوهنوردان تويسركانى به مناسبت روز ملى تويسركان به قله الوند 
صعــود كردند. بانوان كوهنورد تويســركانى در قالب برنامه همگانى 

هيأت كوهنوردى به قله الوند صعود كردند.
6 نفر از بانوان كوهنورد تويسركانى در اين صعود شركت داشتند كه 

موفق به فتح قله شدند.

صعود كوهنوردان تويسركان به قله سبالن
 33 نفر از اعضاى هيأت كوهنوردى تويسركان به قله سبالن صعود 
كردند.  33 نفر از كوهنوردان تويسركانى در مدت 2 روز موفق به فتح 
قله سبالن شــدند. اين گروه در يك برنامه از پيش تعيين شده موفق 

شدند قله 4 هزار و811 مترى سبالن را با موفقيت فتح كنند.
ســبالن يا به تركى آذربايجانى«ســاواالن» با ارتفاع 4هزار و811 متر 
پس از قله دماوند و علم كوه، ســومين قله بلند ايران به شمار مى رود. 
آبگرم هــاى طبيعى دامنه كوه، طبيعت زيبــا و منحصربه فرد و وجود 
يخچال ها و برف دائمى كه موجب تأســيس پيســت اسكى آلوارس 

شده، از جمله مهمترين جاذبه هاى اين ناحيه هستند.

صعود كوهنوردان صالح آبادى 
به قله دماوند

2 تن از كوهنوردان صالح آبادى موفق شدند به بلندترين قله دماوند 
ايران صعود كنند.

قلــه دماوند با ارتفاع 5 هزار و 610متر به عنوان بلندترين قله ايران و 
نماد ملى ايرانيان هرساله ميزبان خيل وسيعى از كوهنوردان در فصول 

مختلف سال است.
اكثر كوهنوردان به صعود اين كوه از مســير جنوبى و يا 3 مسير ديگر 

داراى جان پناه اقدام مى كنند.
جواد جعفرى و حميد فرخى 2 كوهنورد صالح آبادى به مناسبت عيد 

غديرخم به اين قله صعود كردند.

 پاورليفتينــگ يا وزنه بــردارى قدرتى، 
ورزشى اســت كه از 3 حركت اسكوات، 
ددليفت و پرس سينه تشكيل شده است .در 
اســكوات ورزشكار با قرار دادن هالتر در 
پشت گردن و يك بار نشستن و برخواستن 
مى تواند ايــن حركت را انجام دهد. براى 
حركت پرس سينه ورزشكار ابتدا بر روى 
نيمكت پرس ســينه به پشت خوابيده و با 
يك بار آوردن هالتر تا امتداد سينه و مكث 
كردن و سپس باال بردن آن را انجام مى دهد 
و حركــت ددليفت همان بلند كردن هالتر 
از روى زميــن تا باالى زانو با كمر صاف 

است.
در مســابقات پاورليفتينــگ، پاورليفترها 
حداكثر 3 نوبت وزنه مى زنند. ورزشكاران 
اين رشته در يك روز در طول يك مسابقه، 
تمام 3 حركت( پرس ســينه، اسكوات و 
ددليفــت ) در 3 نوبت انجام مى دهند. هر 
ليفتر مى تواند 3 بار هرحركت را وزنه بزند 
كه در مجموع 9 تكرار به آنها داده مى شود. 
در پايان مســابقه، بيشترين وزنه اى را كه 
ورزشكار در هر 3 حركت ليفت كرده را 
جمع مى كنند تا ركورد مجموع او براى هر 
3 حركت محاسبه شود،  فردى كه در رده 
وزنى خود امتياز بيشــترى را كسب كرده 

باشد برنده مى شود.

دومين طالى كاروان ايران به گرايى اهدا شد
 «محمدرضا گرايى» فرنگى كار شايســته كشــورمان، دومين مدال 

طالى كاروان ايران در بازى هاى المپيك توكيو را دريافت كرد.
محمدرضا گرايى، كشتى گير وزن 67 كيلوگرم ايرانى در بخش مردان 
موفق شــد با شكست 9 بر يك پرويز نصيبوف اوكراينى مدال طال را 

به دست بياورد.
گرايى پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم جوليان آكود از 

كلمبيا را 8 بر صفر شكست داد.
او در مرحله يك چهارم نهايى با فرانك استابلر از آلمان روبرو شد و 
با اين حريف آلمانى  5 بر 5 برابر شد كه به دليل دريافت امتياز گرايى 

پيروز اين ميدان سخت شد و به نيمه نهايى راه يافت.
 گرايى در مرحلــه نيمه نهايى به مصاف راماز زويــدزه دارنده نقره 
اميدهاى جهان از گرجستان رفت و با نتيجه 6 بر يك حريف خود را 
شكست داد و به فينال راه يافت تا طلسم ناكامى نمايندگان كشورمان 

براى رسيدن به فينال شكسته شود.

مدال نقره داودى در وزنه بردارى 
 جوان وزنه بردارى ايران با ثبــت ركورد مجموع 441 كيلوگرم و 
ضرب مدال نقره در المپيك توكيو به يك دهه ناكامى ايران در دســته 

فوق سنگين پايان داد.
رقابت هاى دسته به اضافه 109 كيلوگرم وزنه بردارى المپيك توكيو با 

حضور هفت وزنه بردار برگزار شد. 
در اين دســته «على داودى» قهرمان جوانان جهان از ايران نيز حضور 
داشــت و نخســتين تجربه المپيكى خود را با كسب يك مدال نقره 
جشن گرفت. داودى كه جانشين بزرگانى مانند حسين رضازاده، بهداد 

سليمى و...شده بود اين مدال را در سن 22 سالگى كسب كرد.  
داودى در ايــن رقابت هــا در حركت يك ضرب با مهــار وزنه200
كيلوگرمى دومى خود را در حركات يكضرب قطعى كرد. دالور ايرانى 
در حركت دوضرب نيــز وزنه 241 كيلوگرم را مهار كرد وبا مجموع 

441 كيلوگرم مدال نقره المپيك را براى كشورمان بدست آورد.
در اين دسته الشا تاالخادزه از گرجستان در يك ضرب 223 كيلوگرم 
ودر دو ضرب  265 كيلو را باالى سر برد و با مجموع 488 كيلو گرم 

به مدال طال دست يافت.
مِن اســد از ســوريه هم با 190 كيلوگرم در يك ضرب و 232 كيلو 
گرم در دوضرب و مجموع 424 كيلوگرم موفق به كســب مدال برنز 

و جايگاه سوم شد.  

مدال ارزشمند برنز المپيك بر سينه زارع
 اميرحســين زارع آزادكار وزن 125 كيلوگرم كشورمان در مبارزه 
رده بندى اين وزن در بازى هاى المپيك توكيو با پيروزى مقابل نماينده 

چين، مدال ارزشمند برنز را گرفت.
رقابت هاى رده بندى و فينال وزن هاى 74 و 125 كيلوگرم رقابت هاى 

كشتى آزاد المپيك توكيو ديروز(جمعه) دنبال شد.
اميرحســين زارع دارنــده طالى نوجوانان و اميدهــاى جهان و نقره 
جوانــان و المپيك جوانان در مبــارزه رده بندى وزن 125 كيلوگرم به 
مصاف ژى وى دنگ دارنده مدال نقره و برنز جهان از چين رفت كه با 
نتيجه 5 بر صفر حريف خود را شكست داد و صاحب مدال برنز شد.

زارع در دور نخست الكساندر خوتسيانويسكى دارنده مدال برنز جهان 
از اوكرايــن را 7 بر صفر شكســت داد و به مرحله يك چهارم نهايى 
راه يافت. وى در اين مرحله مقابل اگزون شــاال از كوزوو قرار گرفت 
كه موفق شد حريف خود را با نتيجه 13 بر 2 شكست دهد و به نيمه 

نهايى راه يابد.
 زارع در مرحلــه نيمه نهايى به مصاف گنو پترياشــويلى دارند برنز 
المپيك و 3 طال و 2 برنز قهرمانى جهان رفت و با نتيجه 6 بر 3 مغلوب 

حريف شد و از صعود به فينال بازماند.

كاراته، آخرين رقابت ايران در المپيك توكيو
 بازى هاى المپيك 2020 توكيو در حالى امروز(شــنبه، 16 مرداد) 
پايان مى يابد كه در آخريــن روز رقابت ها نمايندگان كاراته ايران در 

نخستين حضور در المپيك، روى تاتامى مى روند.
حــال تنها رشــته باقى مانــده در روز آخر بازى ها بــه كاراته ايران 
اختصــاص دارد كه ســجاد گنج زاده و حميده عباســعلى به مصاف 

حريفان مى روند.
در وزن 61 كيلوگرم زنان، عباســعلى كــه اميد زيادى به موفقيت 
وى مى رود در گروه دوم بــا گونگ لى از چين، فريال عبدالعزيز 
از مصر، لميا ماطوب از الجزاير و النا كوئرچى از سوييس رقابت 

كند. مى 
گنــج زاده يكى از اميدهاى كســب مدال كاروان ايــران در وزن 75

كيلوگــرم مردان، با ايوان كويچ از كرواســى، دانيل گاسنســكى از 
كانادا، برايان اير از آمريكا و طارق حمدى از عربستان همگروه شد. 
گنج زاده با قرعه نســبتا دشوارى مواجه شــد. وى پيش از اين برابر 

نمايندگان آمريكا و عربستان شكست خورده است.
مسابقات كاراته در دو گروه برگزار مى شود و از هر گروه دو نفر به 
مرحله نهايى راه پيدا مى كنند و به صورت ضربدرى براى راهيابى به 
فينال با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت. هر كاراته كار در صورت 

راهيابى به مرحله نهايى، مدالش را قطعى مى كند.
پيش از اين ســارا بهمنيار بانوى كاراته كار وزن منهاى 55 كيلوگرم 
ايران با قبول شكســت در ســومين مبارزه خــود مقابل حريفى از 
بلغارستان از گردونه رقابت هاى كاراته بازى هاى المپيك توكيو كنار 

رفت.
ايران در اين دوره از بازى ها با 66 ورزشكار در 16 رشته در المپيك 
توكيو حضور يافت. كاروان ايــران تاكنون 2 مدال طال، 2 نقره و 2

برنز كسب كرده است.

اعضاى هيأت تنيس روى ميز استان 
معرفى شدند

به دنبال انتخاب زهره ابوطالبيان به رياســت هيأت تنيس 
روى ميز استان و صدور حكم رياست وى از سوى فدراسيون 
تنيس روى ميز كشــور به طور رســمى اين هيأت در استان 

همدان آغاز به كار كرد.
رئيس هيأت تنيس روى ميز اســتان در نخستين اقدام اعضاى 
هيأت را معرفى كــرد. وى پس از رايزنى با اهالى تنيس روى 
ميز به جمع بندى رســيد و اعضاى كابينه خود را براى رشد و 

پيشرفت ورزش تنيس روى ميز معرفى كرد.
■ اسامى اعضاى هيأت

رئيس هيأت.....................................................  زهره ابوطالبيان
نايب رئيس آقايان........................................  رسول اكبرى پارسا
نايب رئيس بانوان..............................................  ياسمن صادقى
دبير هيأت...............................................................  نادر شاملو
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آگهي حصر وراثت
خانم شيوا جهانى داراى شماره شناسنامه  4040291565 به شرح دادخواست به كالسه 282/1400ش112ح 
از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان معصومه ابداعى به 
شماره شناسنامه 5885 در تاريخ 1400/04/23 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفيه منحصر اســت به: 1-شيوا جهانى فرزند محمدرضا به شــماره شناسنامه 4040291565 متولد 
1375/09/02 فرزند متوفيه،2-ايرج چرمســاز فرزند حسين به شماره شناسنامه 421 متولد 1364/10/22 
فرزند متوفيه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 209)

قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

« سحر يوسفى» »
 على نجفى يكى از ورزشــكاران به نام اين 
رشــته ورزشى در ايران و جهان است كه هفته 
گذشــته در مسابقات ليگ جهانى پاورليفتينگ 
بزرگساالن كه به ميزبانى ايران و در شهرستان 
اروميه برگزار شــد موفق به كســب نشــان 
خوشرنگ طالى اين مسابقات شد و توانست 

افتخار ديگرى براى كشورمان رقم زند.
اين ورزشــكار با اخالق و خوش آتيه ماليرى 
كه قهرمانى چندين دوره كشــور و جهان را در 
كارنامه خود دارد همچنين توانست در وزن 83
كيلوگــرم در حركت پرس ســينه با زدن وزنه 
175 كيلوگرم اين مسابقات ركورد جوانان آسيا 
را بــه نام خود ثبت كند و برگ زرينى ديگر به 
مجموعه افتخارات خود در اين ورزش بيفزايد. 
همكار ما در مالير با على نجفى، قهرمان پرس 
سينه مسابقات جهانى گفت وگويى انجام داده 

كه با هم مى خوانيم.
 چطور شد كه به ورزش پاورليفتينگ 

روى آورديد و به آن عالقه مند شديد؟
 از بچگى ورزش را با رشــته وشوو و كشتى 
آغاز كردم، از همان زمان متوجه شــدم قدرت 
بدنى خيلى خوبى دارم به همين خاطر تصميم 
گرفتم در مســير اين اســتعداد حركت كنم و 
در ورزش هاى قدرتى فعاليــت كنم، بنابراين 
با مشــاوره پــدرم و زيرنظر وى بــه ورزش 

پاورليفتينگ پرداختم .
 چه افتخاراتى تاكنون در اين رشته 

ورزشى كسب كرده ايد؟
نخستين عنوانى كه كســب كردم سال 1392

بود كه مقام سوم كشور را به دست آوردم پس 
از آن به طور جدى تر به فعاليت در اين رشــته 
پرداختم و ســال 1394 توانستم در مسابقات 
بين المللى تركيه در رشته ددليفت و پرس سينه 
مقام نخست را كسب كنم، در مسابقات آسيايى 
امارات در سال 2015 در ددليفت و پرس سينه 
مقام نخست را از آن خود كردم، در سال 2017

همراه تيم ملى به مسابقات جهانى روسيه رفتم 
و در رشته پاورليفتينگ قهرمان شدم و آخرين 
مقامى كه موفق به كسب آن شدم در مسابقات 
ليگ جهانى بود كه از 5 الى 8 مردادماه سالجارى 
به ميزبانى ايران و در شهرســتان اروميه برگزار 
شد كه توانســتم در حركت پرس سينه عنوان 

قهرمانى را كسب كنم.
 سطح مسابقات ليگ جهانى 

در اروميه چطور بود؟ 
كشــورهايى مثل اوكراين، مغولســتان، ايران، 
تركيه، عراق، سوريه و چندين تيم ديگر در اين 
مسابقات حضور داشتند كه همه رقباى سختى 
بودند و با آمادگى كامل شــركت كرده بودند، 
سطح مســابقات خوب بود و با توجه به ايام 
كرونايى كه شرايط برگزارى مسابقات را سخت 
كرده بود، اما مسابقات در سطح خوبى برگزار 

شد و نمره ارزيابى خوبى را دريافت كرد .
 چه چالش ها و مشكالتى 

در اين ورزش داريد؟
مشكالت زياد است ما ضرورى ترين تجهيزات 

و امكانات اين رشــته را در شهرستان نداريم، 
نداشتن وزنه هاى استاندارد، ميله استاندارد و... 
سبب شــده اســت ركوردهايى كه در تمرين 
مى زنيــم با ركوردهايى كه در مســابقات ثبت 
مى كنيم تفاوت زيادى داشــته باشد. اين رشته 
ورزشى بسيار پر هزينه است و يك ورزشكار 
خيلى همت كند بتواند تجهيزات انفراديش را 
تأمين كند اما وزنه ها، ميله هالتر و تجهيزات را 

مسؤالن بايد كمك كنند تأمين شود .
يكى ديگر از مشكالتى كه با آن دست وپنجه نرم 
مى كنم اين اســت كه با داشتن مدرك كاردانى 
برق قدرت و كارشناسى تربيت بدنى، در معدن 
سرمك كار مى كنم، شرايط كارى خيلى سختى 
دارم، اكثر افرادى كه در اين شرايط كار مى كنند 
پس از اتمــام كار حتى رمق ندارند به كارهاى 
روزمــره بپردازنــد، اما من مجبــورم با وجود 
خستگى تمرين كنم و به كسب عناوين قهرمانى 

فكر كنم.
 چــه برنامه ايــى بــراى تــداوم 

قهرمانى هايتان داريد؟
 تمام تمركزم را براى مقام آوردن در مسابقات 
دانشــجويان جهان كه تيرماه سال آينده برگزار 
مى شود، گذاشته ام تا بتوانم عنوان قهرمانى اين 

مسابقات را كسب كنم.
 از مسؤالن چه خواسته ايى داريد؟

پاورليفتينگ رشته ورزشى مهيج و پرطرفدارى 
اســت، اما اين رشته در مالير مظلوم واقع شده 
است. از مســؤالن انتظار دارم حمايت هايى كه 
از قهرمانان ســاير رشته ها مى كنند از اين رشته 
نيز داشته باشــند و حداقل هاى اين ورزش كه 
تجهيزات و لوازم  اوليه اســت را در اختيار ما 

بگذارند.
 و كالم آخر.

 از پدرم كه هميشه همراه و حامى من بودند و 
موفقيت هايم را مديونش هستم تشكر مى كنم. 
از اداره ورزش وجوانــان مالير، از آقاى روح ا... 
رسولى، مســؤل كميته پاورليفتينگ استان كه 
مربى ام در اين مســابقات بودند و نيز از آقاى 
محمد احدى دبير هيأت بدنسازى مالير كمال 

تشكر و قدردانى را دارم .
 پاورليفتينگ ورزشى مدال آور است و در ايران 
بخصوص شهرستان مالير ظرفيت هاى زيادى 
دارد مى توان افق روشــنى براى اين ورزش در 
ايران تصور كــرد، البته اين مهم نيازمند فراهم 
آوردن امكانات موردنياز، برنامه ريزى مدون و 
حمايت و نگاه ويژه مســئوالن است تا شاهد 

اتفاقات خوبى در اين ورزش باشيم.

معدن كار ماليرى بدون امكانات 
قهرمان پرس سينه جهان شد

حكم فدراسيون فوتبال عليه پاس منطقى نيست
 حكم فدراســيون فوتبال عليه تيم پاس درخصوص اتفاقات هفته پايانى ليگ دسته دوم كشور 

منطقى نيست و دستگاه ورزش نظارت كامل بر مسائل اين تيم دارد.
مديركل ورزش وجوانان استان با بيان اين خبر به ايرنا، گفت: تبانى در مورد تيم پاس صورت نگرفته 
و نظارت الزم در اين خصوص اعمال شــده و معتقدم ضعف پاس مديريت نداشــتن كادرفنى بر 

عملكرد بازيكنان بود.
حميد سيفى بيان كرد: بازيكنان در حالى كه درصدى از قراردادمالى خود را دريافت كرده اند، اغلب 
در مسابقات هفته هاى پايانى شــركت نكردند و معتقدم بايد در اين بحث فرهنگسازى شود. پاس 

هرگز وارد مباحث غيراخالقى نمى شود و بحث تبانى و حكم فدراسيون عليه اين تيم منطقى نبود.
وى افزود: همواره مسئوالن اجرايى استان دغدغه تيم پاس را دارند و امسال نيز به لحاظ مالى پرداختى 
الزم به بازيكنان صورت گرفت. اينكه برخى بازيكنان با وجود دريافتى هاى مالى طبق قرارداد باشگاه 
حاضر به شركت در مسابقات هفته پايانى نمى شوند، بايد مورد برخورد قرار بگيرد نه اينكه باشگاه 

را متهم به تبانى كنند.
تيم پاس در هفته پايانى رقابت هاى ليگ دســته دوم فوتبال كشــور در فصل جارى به دليل كمبود 

بازيكن با 6گل مغلوب شهردارى ماهشهر شد تا در مظان اتهام به تبانى قرار بگيرد.
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گـزارش  

گردشگـرى

انتقاد رئيس جامعه تورگردانان به طرح مجلس
چرا زودتر اينترنت را قطع نمى كنيد؟!

 رئيس جامعه تورگردانان ايران درباره طرح صيانت از حقوق كاربران 
در فضاى مجازى بيان كرد: موجب تأسف است كه نماينده هاى مجلس 
فقط به فســاد در اينترنت اشاره مى كنند. ما كه از نيت آنها از اجراى اين 
طرح خبر نداريم، اما اگر قصد اين اســت كه كسب وكار و تجارت يك 
كشور را تعطيل و مردم را فقيرتر كنند، چرا درنگ مى كنند؟! اصًال زودتر 

اينترنت را قطع كنند!
ابراهيم پورفرج با بيان اينكه آســيب اين طــرح فراتر از يك صنف و يا 
صنعتى مثل گردشگرى است و كل تجارت بين المللى ايران را تحت شعاع 
قرار مى دهد، در گفت وگو با ايسنا، گفت: مجلس شوراى اسالمى با اجراى 
طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاى مجازى، چه با قصد فيلتر كردن 
پلتفرم هاى خارجى و چه با كند كردن سرعت اينترنت، تجارت بين المللى 

و داخلى ايران را نابود مى كند.
وى  افزود: بحث ما تكنولوژى است، تكنولوژى اى كه در سراسر دنيا در 
حال توســعه است و ارتباط با دنيا فقط با استفاده از آن ممكن است. اگر 

دسترسى آن را محدود كنند، ارتباط ايران با دنيا را قطع كرده اند. 
رئيس جامعه تورگردانان گفت: ســرعت اينترنت هميشه مشكل داشته 
است، حال تصور كنيد همين را هم قطع و يا سرعت آن را كمتر كنند، همه 
تجارت ايران نابود مى شود، نه فقط بين المللى، بلكه كسب وكارهاى داخلى 
را هم دچار مشــكل و عقب گرد مى كنند. مردم از اين راه نان درمى آورند؛ 

نبايد راه نان درآوردن مردم را مسدود كرد.
وى همچنين افزود: باور مردم اين اســت كه نماينده مجلس، نماينده وى 
اســت و انتخاب شده است كه مشكالت مردم را حل كند و تسهيالت و 
آرامش را با تصويب مقــررات بهتر براى مردم افزايش دهد. تمام تالش 
نماينده مردم در مجلس در راســتاى در اختيار گذاشتن امكانات زندگى 
بايد باشد، به ويژه براى نسل جوان كه بايد شرايط و ابزار كار و تجارت را 
تسهيل كنند. زندگى و رقابت اين نسل بدون تكنولوژى امكان پذير نيست، 

قطع يا محدود كردن اينترنت فقط زندگى اين نسل را عقب مى راند.
وى ســپس بيان كرد: مردم دنيا اثــر منفى تكنولوژى را در كنار مزيت آن 

پذيرفته اند و براى آن راه حل پيدا كرده اند و مدام آموزش مى دهند. 
پورفرج گفت: ممكن اســت تعدادى هم از فضاى اينترنت استفاده منفى 
ببرنــد، اما آيا به خاطــر آنها، 99 درصد مردم يك كشــور را بايد از نان 
درآوردن و كسب وكار محروم كرد و يك جامعه را عقب انداخت؟ چاقو 

هم تيز و برنده است، آيا نبايد از آن استفاده كرد؟   
رئيس جامعه تورگردانان ايران گفت: از مردم پرسش كنيد چند درصد با 
اين طرح موافق اند، حتى همان نماينده اى كه با اين رأى موافق است اگر از 
خانواده خود پرسش كند مطمئنا تعدادى از آنها نظر و حرف ديگرى دارند.

تمديد ارسال آثار به دومين رويداد ملى 
ميراث فرهنگى

دبير علمى رويداد ملى ميراث فرهنگى با محور ميراث روســتايى ايران از 
تمديد ارسال آثار به اين رويداد ملى تا 17 مردادماه 1400 خبر داد.

به گزارش ميراث آريا، معصومه محرر گفت: همزمان با فرارســيدن هفته 
ميراث فرهنگى و در راســتاى شعار ســازمان جهانى گردشگرى در سال 
2020 با عنوان گردشگرى و توسعه روستايى، معاونت فرهنگى اجتماعى 
دانشــگاه شيراز و انجمن علمى گردشــگرى و هتل دارى اين دانشگاه با 
همكارى معاونت فرهنگــى اجتماعى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى 
اقدام بــه برگزارى دومين رويداد ملى ميراث فرهنگى با محوريت ميراث 

روستايى ايران به شكل مجازى كرد.
وى افزود: اين رويداد شــامل برگزارى مســابقه توليد محتوا، سلســله 
نشســت  هاى علمى با حضور صاحبنظران اين حــوزه، نمايش تورهاى 
مجازى و پخش مستند بود. اين برنامه به  مثابه راهكارى براى جبران فاصله 

اقشار جامعه با ميراث فرهنگى به شمار مى رود.
محرر بيان كرد: رويداد ملى ميراث فرهنگى با محور ميراث روســتايى 
ايران 25 ارديبهشت ماه 1400 با تشــكيل 5كميته علمى، اجرايى، فنى، 
پشتيبان و داورى آغاز به كار كرد و تا 31 مردادماه ادامه دارد. از آنجا كه 
اين رويداد با 5 پيش نشســت برگزار شد و اين نشست ها مورد استقبال 
مخاطبان قرار گرفت،  نشســت هاى تخصصــى ديگرى در هفته پايانى 
رويداد با حضور متخصصان صاحبنظر در اين حوزه  تدارك ديده شده 

و برگزار مى شود. 
وى گفت: پيرو درخواســت متقاضيان، مهلت ارســال آثار به مســابقه 
توليد محتوا تا 17 مردادماه 1400 تمديد شــد. از اهداف اصلى مســابقه 
توليد محتواى ميراث روســتايى مى توان به افزايش شــناخت نسبت به 
ميراث روســتايى ايران شامل الگوى معيشت، مسكن، پوشاك، خوراك، 
آداب وسنن، باورها، ادبيات شفاهى، موسيقى، صنايع دستى، سبك زندگى 
جوامع محلى، رويدادها و آيين ها و ترويج گفتمان توسعه پايدار روستايى 

اشاره كرد.
محرر افزود: آثار مى تواند به شكل ويدئوكوتاه، اساليد شو(همراه با روايت 
صوتى)، پادكست، موشن گرافيك، يادداشت هاى شخصى روستاى من و 
تجربه نگارى باشــد. اطالعات بيشتر و شيوه نامه رويداد در سايت رويداد 

قابل دسترسى است.
محرر درخصوص ويژگى هاى اين رويداد گفت: از ويژگى هاى بارز اين 
رويداد مى توان به نقش و مشــاركت دانشجويان در بخش هاى مختلف 
رويداد، تقويــت روحيه كار تيمى و فعاليت هاى گروهى، ايجاد تعامل و 
ارتباط ميان دانشــگاه و فعاالن حوزه ميراث فرهنگى و ميراث روستايى 
در راستاى آسيب شناسى مسائل ميراث روستايى و گردشگرى روستايى، 
بررســى تأثير بحران كرونــا بر اين حوزه و ارائــه راهكار جهت احيا و 
شكوفايى در دوران پساكرونا و توجه به موضوعات حايز اهميت در عصر 
حاضر همچون كارآفرينى، محيط زيســت و دانش بومى و نقش آنها در 

زمينه سازى و افزايش رونق در روستاها اشاره كرد.

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

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

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام
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تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

به نقل از جابر، در تفسير آيه مباهله :«و خودمان و خودتان را»، يعنى: پيامبر خدا صلى اهللا 
عليه وآله و على. «پسرانمان و پسرانتان را»، يعنى: حسن و حسين. «و زنانمان و زنانتان را»، 

يعنى: فاطمه. خداوند از همه ايشان خشنود باد! .  
دالئل النبّوة ألبي نعيم : ص 354 ح 244

 ســراغ تاالر همايش هاى بين المللى در همدان را 
گرفتيد يك راســت سمت همان گنبد بدون پوشش 
و محوطه بــدون پاركينگى برويد كه تاالر چند هزار 
نفرى آن زير پوشش گنبدش قرار است در سال هاى 

آتى كامل شود.
ســال 1385 بناى ايجاد تاالرقرآن غرب كشور همان 
مركز همايش هاى بين المللى علوم قرآنى در اســتان 
همدان گذاشته شد. مجموعه تاالرقرآن شهر همدان 
مصوبه شوراى دور دوم بود. اسفندماه سال 1395 بود 
كه همزمان با حضور وزير ارشــاد؛ در همدان مركز 
همدان(تاالرقرآن  قرآنــى  و  بين المللى  همايش هاى 
همــدان) بــدون " گنبد پــوش" افتتاح شــد. مركز 
همايش هاى بين المللى و قرآنى همدان در مســاحت 
1/2 هكتارى احداث شد كه مساحت سازه اصلى اين 
مركز 14 هزار مترمربع است اين مركز داراى 8 سالن 

و 22 كالس درس است.
 اصفهان و تاالر همايش هايش

در آن ســوى كشور در استانى كه اغلب پروژه هايش 
موفق به بهره بردارى مى رســد مركــز همايش هاى 
بين المللى اصفهان بزرگترين مجتمع خاورميانه كليد 
مى خورد. بررســى تصاوير پروژه اصفهانى ها با تاالر 
همايش هاى بين المللى همــدان بيانگر تفاوت هايى 

است كه ما از آن در كالم مى گوييم و آنها در عمل.
مديريت شــهرى اصفهان در دوره پنجم توانســت 
پــس از 11ســال مركــز همايش هــاى بين المللى 

بهره بردارى  مرحلــه  به  را  اصفهان(ســالن اجالس) 
برساند.

فاز نخست مركز همايش هاى بين المللى شامل سالن 
اصلى مركز همايش ها بــا 3 هزار و 100 متر فضاى 
مفيد همراه با ســاختمان هاى پشتيبانى به وسعت 2 
هزار و 500 مترمربع تكميل شده و آماده بهره بردارى 

است.
در اين پروژه 8 ويال با مساحت هركدام 400 مترمربع 
به طــور كامل تجهيــز و آماده بهره بردارى اســت. 
فضاى سبز محوطه، فضاى سبز داخلى و فضاى سبز 
پيرامونى اين مسيرها به جز قسمت واقع در قسمت 

هتل و تجارى انجام شده است.
كل خيابان هاى محوطه محدوده مركز همايش ها آماده 
بهره بردارى اســت. روشنايى معابر كامل و آب نماى 
مســير vip اجرا شــده، همچنين آزادسازى 71/5 
 vip هكتــار پروژه(به جز يك قســمت كه از طريق
اتصال به رينگ چهارم را فراهم مى كند و در دســت 
اقدام است) آماده شــده و امكان استفاده از ورودى 
و خروجى خيابــان روح االمين وجود دارد. 30 هزار 
مترمربع پاركينگ نيز بــا ظرفيت 900 خودرو ايجاد 

شده است.
اينها مشــخصاتى بود كه تاالر همايش هاى همدان از 
برخى از آنها بى بهره اســت از جمله سالن همايش 

چند هزارنفرى و ويالهاى اقامتى و پاركينگ و... .
نگاهى به پروژه تاالر همايش هاى بين المللى همدان 

خود بيانگر اتفاقاتى اســت كه ختم به نتيجه مطلوب 
نشد. 

اين تاالر نه سالن چند هزار نفرى دارد نه پوشش گنبد 
و نه ويالى اقامتى و نه پوشش.

 نگاهى به تاالرى كه قرار بود 
مركز همايش هاى هزارنفرى باشد 

در 9 ســال فعال شــدن پــروژه (1394) بــه دليل 
اختالف نظرهاى اعضاى شــوراى شهر و سازه گنبد 

آن همچنان بالتكليف بود.
ســال 1396 مبلغ 70 ميليارد ريــال اعتبار به اجراى 
تاالر قرآن همدان اختصاص يافت. تاالر بزرگ قرآن 
در همدان از پروژه هاى مهم شــهر محسوب مى شد 
كه عمليات اجرايى آن از دور دوم شــورا آغاز شده 
و بدون پوشــش بر گنبد آن روزهاى پايانى فعاليت 

شوراى چهارم به پايان رسيد.
در ســال 1394 حدود 65 ميليارد ريــال براى تاالر 
قرآن بودجه مصوب شد و باألخره بودجه سال1395 
ايــن پــروژه 70 ميلياردريال اعالم شــد و پس از 
كش وقوس هاى فــراوان تاالر بزرگ قــرآن همدان 
داراى قسمت هاى مختلفى از جمله سالن هاى قرآنى، 
آمفى تئاتــر، نمازخانه، قرائت خانه، كتابخانه، ســالن 
غذاخورى، 21 كالس، 8 ســالن بزرگ و يك سالن 

وسيع در زيرگنبد بوده كه تا امروز خبرى از آن نيست 
و قرار اســت در آينده تجهيز و تكميل شــود و  در 

مجموع در 14 هزار مترمربع زيربنا احداث شد. 
تكميل اين پروژه از اولويت هاى نخســت شــوراى 
چهارم بود و انتظــار مى رفت پروژه تمام و كمال به 
روز افتتاحيه برســد. اما در روز موعود پروژه اى رخ 
نمايان كرد كه نه تنها پوشش گنبد و پاركينگ نداشت، 

بلكه نام خود را نيز تغيير يافته يافت. 
همدان از جمله شــهرهاى قديمــى و تاريخى ايران 
اســت كه همواره مورد توجه برنامه ريزان كشورى، 
برگزاركنندگان همايش ها و گردشــگران داخلى و 
خارجى قرار مى گيرد و بــه دليل همين ويژگى هاى 
بــارز، همــواره يكــى از گزينه ها بــراى برگزارى 

رويدادهاى ملى و بين المللى است.
از 15ســال پيش بناى ساخت ســالن يا تاالرى كه 
ظرفيت پوشــش چنين برنامه هايى را داشته باشد در 
همدان گذاشــته شد و مسئوالن همدان براى پوشش 
دادن ضعف اين شــهر در برپايى مراسم هاى مختلف 
داخلى و خارجى به اين فكر افتادند كه مكانى مناسب 

و درخور شأن شهر بسازند.
احــداث تاالر همايش هــاى بين المللى همدان(تاالر 
قرآن) به عنوان تاالر بزرگ شهر همدان در سفر مقام 

معظم رهبرى در سال 1383 مورد تصويب قرار گرفته 
و عمليات اجرايى آن نيز 2 سال بعد آغاز شد.

باألخره در سال 1385 در بهترين منطقه شهر همدان 
كلنگ تاالر قرآن زده شد و كار كليد خورد و قرار شد  
پروژه ســال 1393 به بهره بردارى برسد، اما همچنان 
بالتكليف ماند و بنابر داليل مختلف متوقف شــده 

است.
در زمــان طرح پروژه قرار شــد اين تاالر داراى يك 
ســالن اصلى با ظرفيت  هزار و 200 نفر و 8 ســالن 
جانبى با ظرفيت هر يك 100 نفر باشــد و طرح آن 
به عنوان مركز همايش هاى بين المللى در ايران مطرح 

شد.
شــكل گنبد آن به صــورت محدب و كــره كامل 
و پوشــش اوليه آن بر اســاس طراحى اسالمى طبق 
تكنولوژى روز طراحى شــد، اما پس از طراحى اين 
شكل با توجه به آب وهواى همدان تحقيقات بر روى 
آن به شكل گنبدى بدون پوشش درآمد كه اكنون به 

المان شهر همدان هم رو به تبديل شدن است.
اى كاش شوراى شهرى ها پيش از تصميم گيرى براى 
آغاز يك پروژه همه مراحل ايجاد آن را بررسى كنند 
كه پس از پايان حال و روز پر حرف و حديثى شامل 

حال پروژه هاى شهرى نشود.

 غارعليصدر يكى از غارهاى تاالبى ايران و از معدود 
غارهاى آبى جهان اســت كه لقب بزرگترين غار آبى 
جهان را به خود اختصاص داده است. اين تفسير براى 
نگين گردشــگرى غرب كشور كافى است تا هميشه 
نقش تأثيرگذارش بر جذب گردشگر به سمت همدان 

و كسب درآمد از غار را متذكر شود.
غار عليصدر بيست وسومين اثر طبيعى ملى است كه 
توسط ســازمان ميراث فرهنگى در 15دى ماه 1387 
در فهرست ميراث طبيعى ايران قرار گرفت، اما آنچه 
براى فعاالن و كارشناسان گردشگرى پرسش برانگيز 
است اين نكته است كه چرا در استان به جاى تمركز 
بر توسعه راهكارها در راستاى معرفى و توسعه اين 
جاذبه گردشگرى تمركز بر روى حواشى بيشتر است. 
روســتاى عليصدر به واســطه وجود بزرگترين غار 
آبى جهان هرســاله ميزبان تعداد زيادى از مسافران 
و توريست هاى داخلى و خارجى است با آنكه اين 
روستا فراى اشتغال در غار مى توانست بر روى كسب 
درآمد و كارآفرينى به واسطه توليدات محلى و ارائه 
خدمات به يك روستاى گردشگرى به معناى واقعى 
تبديل شود، اما همواره نگاه اهالى تنها به اشتغال در 

غار بوده و بس.
ايــن روزها خبرهايى روى آنتن مى رود كه بار ديگر 
به نظر مى رســد عليصدر را به جاى مطرح كردن به 
عنوان يك ظرفيت گردشــگرى باز هم مى تواند به 

حاشيه ببرد. 
اينكه شــوراى روستا، دهيار و حتى نمايندگان ادوار 
مختلف شهرستان در مجلس بخواهند شرايط مردم 
عليصدر را به واسطه ظرفيتى به نام غار عليصدر بهينه 
رقم زنند يك سهم خواهى منطقى است، اما اينكه اين 
روزها شوراى تازه شكل گرفته به جاى آنكه از ايجاد 
بسترهاى  تازه و راه هاى درآمدزايى با جامعه محلى 
ســخن بگويند همچنان در گيــرودار درآمد غارى 
هســتند كه بود و نبودش به سايه شــوم كرونا گره 

خورده است كمى تأمل برانگيز است.
كارشناسان بر اين باورند افزايش اشتغال در مجتمع 
ســياحتى عليصدر راهــكار درآمدزايى روســتاى 
گردشگرى عليصدر نيست. اين روستا خالقيت اهالى 
را براى كسب درآمد از گردشگر مانند يك رستوران 
زنجيره اى خاص، يك اقامتگاه گردشگرى متمايز و 

سنتى، يك مركز توريستى متفاوت و... مى طلبد.
گرچه اين نخســتين بار نيست كه عليصدر به جاى 
پيش رفتن روى غلطك توســعه روى آنتن حواشى 
مى رود هنوز خاطره انتشار اخبار منفى در اذهان مردم 
استان همدان و شهرســتان كبودراهنگ و روستاى 
عليصدر زنده است. پاييز سال 1395 بود كه پرونده 
عليصــدر با كم لطفى متوليان امور و نمايندگان مردم 
در مجلس و... بــراى پيگيرى هاى قانونى و حقوقى 
براساس اطالع رســانى هاى موثق خارج از نوبت در 

ديوان محاسبات در جريان رسيدگى قرار گرفت.

 در شــعبه 7 داديــارى ديوان محاســبات به هيأت 
مستشار براى دريافت جواب نهايى ارائه شد و جامعه 
رسانه اى و كارشناســان و مسئوالن منتظر ماندند تا 
رأى نهايى دادگاه صادر شود و پس از آن رأى مقرر 
شد عليصدر بخشى از درآمد خود از فروش بليت را 
به خزانه ميراث فرهنگى در كشور واريز كند و حتى 
هر آنچه هم بدهكار است به حساب ميراث فرهنگى 

بريزد.
و باألخــره اين عدد در حكم صــادره  به 17ميليارد 
تومان رســيد يعنى درآمدى كه شــايد مى توانست 
حق جامعه محلى و اســتان باشــد، اما  با آن پروسه 

پيگيــرى راهى خزانه اى شــد كه هيچ عايدى 
براى همدان، كبودراهنگ عليصدر و 

گردشگرى همدان نداشت. به هر 
ترتيب روزگار گذشت و بيشتر 
از حواشــى كرونا حال عليصدر 
را منقلب كرد و شرايط نامطلوب 

شيوع ويروس كرونا موجب شد 
18ماه سخت براى عليصدرى ها رقم 

خورد و كار تا جايى سخت شد كه اشتغال 
و كسب درآمد با چالش در اين منطقه مواجه شود.

بــراى مرورى بر هــر آنچه در عليصــدر مى گذرد 
الزم است اصل ماهيت شــركت سياحتى عليصدر 
بار ديگر مرور شــود تــا برنامه ريزى هــا با هدف 
توســعه منافع جامعه محلى و نظــارت بر عملكرد 
بزرگترين تشكيالت گردشگرى غرب كشور از هر 
سمت وســوى چه رســانه و چه دهيارى و شورا و 
نمايندگان مجلس در مسيرى مشخص تر و هدفمند 

پيش رود. 
در اين زمينه همدان پيام گفت وگويى با مهدى مجيدى 
مديرعامل شركت سياحتى عليصدر انجام داد. در اين 
مصاحبه وى به پرسش هاى زير پاسخ داد كه مشروح 

پاسخ به پرسش ها را مى خوانيد.  
 ســاختار شكل گيرى شــركت سياحتى 

عليصدر و تقسيم سهام چگونه است؟
سال 1342 غارعليصدر كشف شد. سال 1359سازمان 
ايرانگــردى و جهانگردى زيرنظر فرهنگ وارشــاد 
متولى نظارت بر غار شــد. ســال 1370 بخش هايى 
از غارعليصدر مورد ســرمايه گذارى قرار گرفت و 
اســتاندار وقت به ســازمان هميارى ها و شهردارى  
پيشنهاد ورود براى ســرمايه گذارى را مى دهد. دهم 
مى گيرد  شكل  اساســنامه اى  سال1370  شهريورماه 
و براســاس آن 40 درصد از ســهام به ايرانگردى و 
جهانگردى، 40 درصد به ســازمان هميارى ها و 20 
درصد به شــهردارى  واگذار مى شــود. پس از آنكه 
اساسنامه شــكل مى گيرد و سهام مشخص مى شود 
آماده سازى و تجهيز غارعليصدر به كمك و پشتيبانى 
ســهامداران تحت اختيار شركت سياحتى عليصدر 

قرار مى گيرد.

طبق اصل 88 قانون اساسى دولت وقتى 
مى خواهد داشــته هاى خود را حفظ كند 
مى توانــد به 3طريق وارد شــود يا آن را 
بفروشــد يا اجاره دهد و يا بخشى را به 
مشاركت دعوت كند. از آنجا كه غارعليصدر 
از اموال انفال محسوب مى شد با شركت عليصدر 
وارد مشاركت شــد و براى اداره كردن و نظارت و 
ســرمايه گذارى و تصميم گيرى هاى آتى در آن زمان 

148هكتار از اراضى از مردم منطقه خريدارى شد.
 مالك و متولى غار كيست؟ 

وزارت  غارعليصــدر  متولــى  حال حاضــر  در 
ميراث فرهنگى  است و شــركت عليصدر بهره بردار 
ايــن مجموعــه اســت. از ســال 1399براســاس  
دستورالعمل حفاظت و بهره بردارى از غارها وزارت 
ميراث فرهنگى متولى غارعليصدر شد و يك قرارداد 
3ساله بين شركت سياحتى عليصدر و ميراث فرهنگى 
بابت ســال هاى 1399، 1400 و 1401 در اين زمينه 
منعقد شــد كه طبيعتاً پس از پايان 3سال مزايده اى 
بابــت انتخــاب بهره بردار جديد از ســوى وزارت 
ميراث فرهنگى برگزار مى شود و اگر ارگان، سازمان 
يا بخش خاصى توانايى تصاحب متولى گرى غار را 

داشته باشد ورود خواهد كرد.
 از آمار گردشگران در غار بگوييد. 

با نگاهى اجمالى به آمار گردشگران غارعليصدر اين 
مهم خودنمايى مى كند كه در مقايسه با درآمد تيرماه 
3 سال گذشته در تيرماه 1398 عليصدر 112هزار نفر 
مسافر داشته است در سال 1399،  9 هزار و600 نفر 
در تيرماه سال 1400 تعداد 32 هزار نفر از عليصدر 
بازديد كردند كه مقايســه اين آمار بيانگر آن اســت 
كه ســال گذشته درصد بازديدها به زير 10درصد و 
امسال پس از بهبود شرايط به 25درصد رسيده است.

  درآمد عليصدر در روزهاى كرونايى 18ماه 
چقدر شد؟

حساب هاى مالى كامًال روشــن است و موردتأييد 
حسابرسان است. سالى يك بار حساب هاى شركت 

توسط مؤسســه حسابرسى و مجمع عمومى بررسى 
مى شــود و براى ايــن كار از اســتان و حتى تهران 
نظارت ها صورت مى گيرد و طبق قانون تجارت همه 

اسناد مالى بررسى مى شود.
درآمــد عليصدر در ســال 1399 بــه5 ميليارد و 
800 ميليون تومان رســيد ايــن در حالى بود كه 
16ميليارد هزينه براى عليصدر رقم خورده است، 
با اين حساب 10ميليارد و 100ميليون تومان زيان 
شــركت را در برگرفته است كه براى جبران آن از 
3 راه دريافت تســهيالت، اجاره مكان هاى مرتبط 
به شــركت عليصدر(مكان آژانس مسافرتى) و به 
مزايده گذاشــتن برخى از خدمات شركت استفاده 

شده است.
البته اين ميزان در 5سال گذشته بسيار متفاوت بود 
و 15ميليارد ســود از درآمدهاى عليصدر كســب 
شده است كه بخشى از آن براى توسعه شركت در 
قالب خريد ســاختمان عليصدر، ساخت ويالهاى 
اقامتى و ســرمايه گذارى در مجموعــه تفريحى، 
توريستى تله كابين هزينه شده است كه چه بسا اگر 
شركت مى توانســت امالك بيشترى را خريدارى 
كند در حال حاضــر يك صنــدوق ذخيره ملكى 
داشــت كه مى توانست معضالت مالى را مديريت 
كند، اما در همين حد كه چنين سرمايه گذارى هايى 
اتفاق افتاده اســت مى توان گفت شــرايط بهترى 
براى عليصدر رقم خورده اســت. شرايط سختى 
گذرانديم، امــا تعامل، هم افزايــى و وحدت بين 
ارگان ها و شركت سياحتى عليصدر و مردم منطقه 
موجب شــد كرونا هم نتوانــد غارعليصدر را از 

خاطره گردشگرى پاك كند.
نقش تســهيالت كه با پيگيرى هاى استاندار و بيمه 
بيــكارى كه بــا حمايت هاى اداره تعــاون، كار و 
رفاه اجتماعى  محقق شد در مديريت بحران فعاليت 
عليصدر تأثيرگذار بود كه جا دارد از حمايت هاى 
مديريت هاى ارشــد اســتان هيأت مديره و ساير 

دستگاه هاى مرتبط تشكر نمايم. 

  آمار پرسنل عليصدر چند نفر است؟ 
مجموعه عليصدر يكــى از بزرگترين مجموعه هاى 
گردشگرى به دليل اشــتغال نيروى انسانى  است و 

اين ويژگى مرهون ماهيت خاص عليصدر است. 
عليصدر در حال حاضر 216 نفر پرســنل دارد كه 
166نفر آن در غار مشــغول هســتند از اين تعداد 
97 درصد بومى منطقه هستند و 20 نفر در مجتمع 
عباس آبــاد و 25 نفر هم در دفتر مركزى اشــتغال 

دارند.
كسانى كه داخل غار مشغولند، از مزاياى سختى كار 
بهره مند هســتند و زودتر از ديگر نيروها بازنشست 
مى شوند. درباره درخواست مردم بر جايگزين كردن 
نيروهاى تحصيلكرده بومى به جاى افراد غيربومى، 
بايد بگويم  اين روال از قبل بوده و نيروهاى غيربومى 
در پست هاى تخصصى و در حدود 15سال گذشته 
جذب شــده اند و نيروهاى بومــى معموالً به  عنوان 
قايقران و نيروى داخل غار و محوطه جذب شده اند 

و نمى توانند جايگزين باشند.
حكم قضايى 17ميليارد تومان تأييد شد؟ 

بر اســاس حكم ديوان و مصوبــه هيأت مديره مبلغ  
17ميليارد تومان به حساب خزانه كه ميراث فرهنگى 
معرفى كرده است بابت بخشى از درآمد فروش بليت 
از سال 1389 تا 1398 بايستى واريز شود كه به طور 
ميانگين مقرر شــده است ساليانه يك ميليارد و 700 
ميليون تومان به حساب خزانه ميراث فرهنگى كشور 

واريز شود. 
بر اســاس قرارداد منعقد شــده در سال 1399 سهم 
دولت از  فروش بليــت عليصدر 240ميليون تومان 

بوده كه به خزانه واريز شده است. 
  براى زنده ماندن نام عليصدر در روزهاى 

كرونايى چه كرديد؟ 
غارعليصــدر از تيرماه 1400 همزمــان با ميالد امام 
هشتم(ع) و با ميزبانى از خادمان آستان قدس رضوى 
با مجوز ستاد كرونا فعاليت دوباره خود را آغاز كرد 
اين در حالى بود كه 18ماه بحرانى پشت سر گذاشته 

بود.
در مدت ياد شده شركت سياحتى عليصدر اقدام به 
برگزارى رويدادهاى فرهنگى كرد تا پيام حيات خود 
را به فعاالن گردشگرى و دوستداران اين حوزه منتقل 
كند. از آن جمله مى توان به برگزارى جشــنواره هاى 
خوشنويســى در عليصدر و عباس آباد اشاره كرد و 
همچنين افتتاح ايستگاه كتاب در عباس آباد، تعامل با 
اصحاب رسانه براى معرفى ظرفيت هاى عليصدر را 

مدنظر قرار داده است.
اين غار به عنوان نگين گردشــگرى غرب كشــور 
همواره به فعاليت خــود ادامه خواهد داد مگر آنكه 
دستورى از ســتاد كرونا صادر شــود، اما همچنان 
جامعه محلــى و گردشــگرى از فعاليت   عليصدر 

بهره مند هستند.

بزرگترين مجتمع خاورميانه در اصفهان 
به بهره بردارى رسيد

همـدانى ها شعار
اصفهـانى ها عمل

■ گنبدى بدون پوشش و تاالرى بدون پاركينگ روى دست همدانى ها

18ماه سخت با تعامل، همت و حمايت گذشت 
بازديد از غارعليصدر با رعايت پروتكل هاى بهداشتى
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