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شركت تعاونى كشاورزى دامداران شهرستان مالير 

جناب آقاى 

مهندس منصـور رضوانـى جالل
رياست محترم سازمان جهاد كشاورزى استان همدان 

و جناب آقاى 
مهندس سيدمهدى ميرباقرى

مديريت محترم جهاد كشاورزى شهرستان مالير 
با احترام بدينوسيله فرا رسيدن هفته جهاد كشاورزى را خدمت شما بزرگواران و تمامى پرسنل و دست اندركاران 
عرصه كشاورزى و دامدارى استان همدان و به ويژه كشاورزان و دامداران زحمت كش و پرتالش شهرستان مالير 

تبريك و تهنيت عرض نموده، اميد است در پناه الطاف الهى در راه خدمت همواره موفق و مؤيد باشيد.

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس منصور رضوانى جالل

صنايع غذايى آلش 
(بابونه حمزه)

رياست محترم سازمان جهاد كشاورزى 
استان همدان 

بدينوســيله فــرا رســيدن هفتــه جهــاد 
ــى  ــى و تمام ــت حضرتعال ــاورزى را خدم كش
همــكاران وكشــاورزان شــريف و دلســوز 
عرصــه كشــاورزى اســتان تبريــك وتهنيــت 
عــرض مــى نماييــم و از درگاه خداونــد متعــال 
ــالمتى و  ــگران س ــن تالش ــى اي ــراى تمام ب

ــم. ــى نمايي ــت آرزو م موفقي

مهندسم

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

مهندس منصور رضوانى جالل

اتحاديه مرغداران گوشتى 
استان همدان

رياست محترم سازمان جهاد 
كشاورزى استان همدان 

بدينوســيله فرارســيدن هفته جهادكشــاورزى 
ــوز و  ــكاران دلس ــى و هم ــت حضرتعال را خدم
تالشــگرتان تبريــك وتهنيــت عــرض نمــوده و 
اميــد اســت در پنــاه الطــاف الهــى در راســتاى 
پيشــبرد اهــداف صنعــت كشــاورزى همــواره 

موفــق و ســربلند باشــيد.

مهندسم
تبريك و تهنيت

 جنـاب آقــاي

مهندس منصور رضوانى جالل

هيأت مديره و مديرعامل شركت تعاونى 
كشاورزى گاوداران صنعتى تالشگر استان همدان 

رياست محترم سازمان 
جهاد كشاورزى استان همدان 

بدينوســيله فــرا رســيدن هفتــه جهــاد 
ــى  ــى و تمام ــت حضرتعال ــاورزى را خدم كش
تالشــگر  دامــداران  و  همكاران،كشــاورزان 
ــرض  ــت ع ــك و تهني ــدان تبري ــتان هم اس
نمــوده و از درگاه خداونــد متعــال بــراى 
عرصــه  دســت اندركاران  و  جنابعالــى 
كشــاورزى و دامــدارى اســتان ســالمتى و 

آرزومنديــم.  موفقيــت 

مهندسم

راه نو،تجربه اى كهن

كد كانديدا: 1795

مهندس مهندس                              صداقت                             صداقت              تخصص            تخصصتعهدتعهد
داريوش نوشادداريوش نوشاد

كد انتخاباتى:كد انتخاباتى:16221622

صوفى، شهردار همدان: 

پارك فرامنطقه اى واليت يكى از 
طرح هاى بزرگ مديريت شهرى است

■ دهبانى صابر: جهش سرانه فضاى سبز همدانى ها 
با احداث پارك فرامنطقه اى واليت

10

«عسگريان» 

مديرى با تجربه و متخصص
■ رياست شوراى پنجم، شهردار كالن شهر همدان،عضو مجمع شهرداران آسيا

كد انتخاباتىكد انتخاباتى::  15891589 از توانمندى هاى عسگريان است

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

همدان 
شهر بنگاه مشاور امالك 

كميسيون 
بنگاه امالك 
كاهش يافت
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

شوراى سخت ششم
 1- داوطلبان ششــمين دوره انتخابات شــوراهاى شهر و روستا 
رقابت خود در زمينه تبليغات را به صورت رســمى از روز پنجشنبه 
آغاز كردند تا شهرها و روســتاهاى استان شكلى انتخاباتى تر يافته و 
به شور و نشــاط انتخاباتى افزود شود. فارغ از اينكه چه كسانى رأى 
خواهند آورد و عضو شــوراها خواهند شــد تا به اينجاى كار تمامى 
داوطلبان برنده انتخابات هســتند، زيرا به وظيفه اى كه در احســاس 
مســئوليت براى مردم شهر و روستاى محل سكونت خود  داشته اند، 

عمل كرده اند.
2- شوراى پنجم در استان در شهر و روستا شرايط سختى را گذراند.
از درگيرى هاى درون شــورايى تا ناديده گرفتن هاى برون شورايى از 
مشكالتى بود كه شوراها با آن درگير بودند و در نهايت هم نتوانستند 

بر آنها فائق آيند.
3- در كنار اين عالقه برخى شــوراها به زير مجموعه بازيگران اصلى 
اســتان قرار گرفتند، شرايطى را ايجاد كرد كه اين افراد ذى نفوذ هر از 
چندى نســخه اى به اين شوراها مى دادند و اجراى آن را از آنها مطالبه 

مى كردند.
در ايــن وضعيت اين شــوراها بيش از مردم به اين افراد احســاس 
پاسخگويى داشتند و راضى كردن آنها را بر رضايتمندى مردم ترجيح 

مى دادند.
4- برخى شوراهاى پنجم در برنامه ريزى نيز مشكالت بسيارى داشتند 
به طورى كه حتى در جذب سرمايه گذار خارجى نيز بارها سرمايه گذار 
را آورده و با خود همراه و شهردارى ها و ديگر نهادها را براى همكارى 
با سرمايه گذار هماهنگ كردند، اما دست آخر اين سرمايه گذار بود كه 
فــرار را بر قرار ترجيح مى داد. يا اين شــوراها مدت ها دنبال اجراى 
طرحــى مى رفتند اما در نهايت با تماس يكى از تلفن به دســتان كل 

طرح هوا مى شد!
5- بى اعتقادى و بى باورى به فعاليت محيط زيســتى و نگاه فرهنگى 
و اجتماعى اكثر شــهردارى ها نيز در دوره پنجم شــوراها بسيار كار 
را در اين حوزه ها ســخت كرده بود  اينكه فضاى سبز استان روز به 
روز كاهش مى يابد يا  در باغات شــهرها و  روستاها به جاى كاشت 
درخت و كشــاورزى، ويال و كاخ سبز مى شود بخشى از مشكالت 

عمده شوراها در شهر و روستاهاى استان در دوره پنجم بود.
6- كرونا و تحريم بر عملكرد شــوراها در شــهر و روســتا هم 
تأثير گذاشــت هرچند در برخى شهرها با فروش تراكم و صدور 
بلندمرتبه ســازى غير اصولى، اوضاع مالى شهردارى ها به قيمت 
از دســت رفتن هويت شهر خوب شــد، اما اين اقدامات به نفع 
شــوراها تمام نشــد و آنها را مدافعان واقعى شهر و شهروندان 

نشان نداد.
كرونا و تحريم همچنين مانع اجراى بسيارى از برنامه ها در سطح ملى 

و بين المللى با حمايت شوراها در استان شد.
7- تمامى شــرايط ســخت شوراهاى شهر و روســتا در دوره پنجم 

پابرجاست و براى دوره ششم شرايط سخت تر هم مى شود.
از طرفى محدوديت ها و فشارهاى بيرون شورايى افزايش خواهد يافت 
و از ســويى اگر اتحاد و همدلى در بين اعضا نباشد و باور به صيانت 
از محيط زيست، آب وهواى استان، فعاليت فرهنگى و اجتماعى شورا، 
حقوق شهروندى، مديريت يكپارچه شهرى و ايجاد درآمد پايدار براى 

شهردارى نباشد، فشار افكار عمومى و رسانه ها نيز افزايش مى يابد.
پس داوطلبان با علم به ســختى كار و با باور به الزامات كار شورايى 
و اولويت هاى شــوراهاى شهر و روستا در استان رقابت را ادامه داده 
و كار را دنبال كنند تا شــوراهايى قوى و در خدمت مردم در استان با 

اعتماد مردم تشكيل شود.

يك ميليون و 400 هزار نفر واجد شرايط 
رأ ى دادن هستند

  دبير ســتاد انتخابات استان همدان گفت كه يك ميليون و 425 هزار و 
970 نفر از جمعيت اين استان واجد شرايط شركت در انتخابات سيزدهمين 

دوره رياست جمهورى و ششمين دوره شوراهاى اسالمى هستند.
 ابوالقاسم الماسى  افزود: 30 هزار و 902 نفر از اين تعداد شامل 15 هزار و 
793 پســر و 15 هزار و 109 دختر، رأى اولى هستند كه براى نخستين بار با 
حضور در انتخابات به عنوان يك رويداد مهم سياسى و اجتماعى در تعيين 

سرنوشت آينده كشور نقش آفرينى مى كنند.  

وى در خصوص تركيب جنسيتى جمعيت واجد شرايط استان همدان براى 
شركت در انتخابات نيز افزود: 722 هزار و 733 نفر از جمعيت واجد شرايط 

شركت در انتخابات اين استان مرد و 703 هزار و 237 نفر نيز زن هستند.
مديركل دفتر سياســى و انتخابات اســتاندارى همدان در گفت وگو با ايرنا 
بيــان كرد: 979 نامزد در نهايت با طى مراحل قانونى و روند كار هيأت هاى 
اجرايى و نظارت براى انتخابات شوراهاى اسالمى شهرها در اين استان تأييد 
صالحيت شــدند كه اين افراد در انتخابات 28 خردادماه براى عضويت در 

شوراى 32 شهر با يكديگر رقابت مى كنند.
وى گفــت: همچنين 5 هزار و 87 داوطلب براى انتخابات ششــمين دوره 
شوراهاى روستايى اســتان همدان تأييد صالحيت شده اند كه اين افراد نيز 

براى عضويت در شوراى 937 روستاى استان رقابت مى كنند.
الماســى با اشاره به برگزارى انتخابات ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى 
در حوزه انتخابيه بهار و كبودرآهنگ نيز افزود: 35 نامزد براى كسب كرسى 
نمايندگى مجلس در اين حوزه انتخابيه تأييد صالحيت شده اند و انتخابات 
ميان دوره اى مجلس در اين حوزه نيز همزمان با انتخابات رياست جمهورى 

و شوراها برگزار مى شود.
به گفته وى، جمعيت واجد شرايط استان همدان براى حضور در انتخابات 
قبلى(انتخابات مجلس در سال 98) يك ميليون و 404 هزار و 730 نفر بود 
و براى برگزارى آن انتخابات هزار و 287 شــعبه اخذ رأى در سطح استان 

ايجاد شد.

افراد غير مسئول در تأييد صالحيت ها
 دخالت كردند

 رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراى اسالمى شهر و روستا در 
اســتان همدان از دخالت افراد غيرمسئول در تأييد صالحيت برخى از 
كانديداهاى رد صالحيت شــده شوراى اســالمى شهر و روستاى اين 

استان در تهران خبر داد.
حجت االسالم احمدحســين فالحى در گفت وگو با همدان آنالين، با 
اشــاره به تأييد صالحيت تعدادى از كانديداهاى رد صالحيت شده در 
چند روز گذشته توســط هيأت مركزى مستقر در تهران، گفت: هيأت 
نظارت استان همدان در انتخابات 1400 نهايت دقت و نكته سنجى را به 
خرج داد و توانست عملكردى قابل  قبول را در كشور كسب كند؛ اين 
درحاليســت كه از بين افراد رد صالحيت شده در استان، 80 پرونده به 
هيأت مركزى تهران ارســال شد كه از اين بين تعدادى تأييد صالحيت 
شدند. وى با بيان اينكه برخى از تأييد صالحيت هاى انجام شده در تهران 
با داليل منطقى صورت گرفته و ما نيز موافق با اين امر هســتيم، افزود: 
هيأت نظارت استان براساس مستندات رسيده به مسئوالن امر، اقدام به 
رد صالحيت افراد كردند؛ اين درحاليست كه با ارسال پرونده به تهران 
اين دســته از افراد تبرئه و يا طى بررســى هاى بيشتر نتيجه، حاصل از 

محكم نبودن مستندات داشت.
فالحــى با تأكيد بــر اينكه متأســفانه برخى از افراد غير مســئول در 
تأييــد صالحيت ها در هيأت مركزى تهران نقش داشــته اند، بيان  كرد: 
تأييدصالحيت اين قبيل از افراد مورد موافقت هيأت نظارت استان نبوده 
است، اما دركل در برابر تصميم هيأت مركزى چاره اى جز قبول نظرات 
نداريم.  رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراى اسالمى شهر و روستا 
در اســتان همدان در مجمــوع از ردصالحيت قطعى 70 نفر خبرداد و 
افزود: در ابتدا آمار ردصالحيت هاى كانديداهاى استان همدان نسبت به 
ساير استان ها بسيار باالتر بود كه نتيجه عملكرد اين هيأت را قابل توجه 

مى كرد، اما با ارسال پرونده هايى به تهران اين آمار نزولى شد.

35 نامزد انتخابات مجلس در حوزه 
بهار و كبودرآهنگ با هم رقابت مى كنند

 رئيس هيأت نظارت و بازرسى انتخابات استان همدان گفت كه 
35 نامزد انتخابات ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى براى كسب 
كرســى نمايندگى در حوزه انتخابيه بهــار و كبودرآهنگ با يكديگر 

رقابت مى كنند.
حجت االسالم جالل مرادى گفت: جلسه توجيهى نامزدهاى انتخابات 
ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى در حوزه بهار و كبودرآهنگ براى 
تشريح موضوعات مرتبط با هدف برگزارى انتخاباتى سالم و قانونمند، 
برگزار و بايدها و نبايدهاى انتخاباتى در مسير برگزارى براى اين افراد 

تبيين شد.
وى افزود: در انتخابات ميان دوره اى مجلس شــوراى اسالمى برخالف 
انتخابات اصلى، نيازى به كسب 20درصد آراى مأخوذه نيست، بلكه هر 
نامزد در صورت كسب بيشترين آراى صحيح مأخوذه به عنوان نماينده 

حوزه به خانه ملت مى رود.
رئيس هيأت نظارت و بازرســى انتخابات استان همدان گفت: كسانى 
مى تواننــد در انتخابات ميان دوره اى مجلــس در حوزه انتخابيه بهار و 
كبودرآهنگ رأى بدهند كه در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى 
اسالمى در اين حوزه انتخابيه رأى داده يا در انتخابات آن دوره شركت 

نكرده باشند.
مرادى بيان كرد: بنابراين تنها افراد ياد شده مجاز به شركت در انتخابات 
ميان دوره اى مجلس حوزه انتخابيه بهار و كبودرآهنگ هستند و تخطى از 
اين موضوع با مصداق تطميع و خريد رأى، تخلف محسوب شده و با 

متخلفين برخورد قانونى مى شود.
بــه گفته وى، هــر چند افراد حاضر در ُشــعب اخذ رأى شناســنامه 
رأى دهندگان را بررسى مى كنند با اين وجود دستگاه احراز هويت نيز به 
گونه اى طراحى شــده كه با وارد كردن كدملى فرد، به صورت خودكار 
شــرايط فرد براى شــركت در انتخابات ميان دوره اى مجلس شوراى 

اسالمى بررسى و مشخص مى شود.
رئيس هيأت نظارت و بازرسى انتخابات استان همدان بيان كرد: بخش 
عمده فعاليت هاى تبليغاتى نامزدهاى انتخابات ميان دوره اى مجلس در 
حوزه بهار و كبودرآهنگ به صورت مجازى و در بســتر شــبكه هاى 
اجتماعى انجام مى شــود كه البته مواردى از تخلــف در اين زمينه نيز 
گزارش شده كه تاكنون منجر به تشكيل پرونده و ارجاع به مقام  قضايى 
نشده است. مرادى در گفت وگو با ايرنا گفت: با توجه به اپيدمى ويروس 
كرونا، افزايش تعداد شــعب اخذ رأى به منظور حفظ سالمت مردم در 
دستور كار قرار گرفته و با نظر هيأت هاى اجرايى ايجاد شعب جديد در 

مكان هاى شلوغ و داراى رأى باال نيز پيش بينى شده است.
رئيس هيأت نظارت و بازرسى انتخابات استان همدان افزود: نامزدهاى 
انتخابات ميان دوره اى مجلس شــوراى اسالمى ملزم به اجرا و رعايت 
دقيق پروتكل هاى بهداشتى در روند فعاليت هاى تبليغاتى خود هستند و 
نسبت به هرگونه تخلف از جمله برگزارى تجمع در فضاهاى سرپوشيده 
بايد پاســخگو باشــند. مرادى افزود: طبق مصوبه ستاد كرونا برگزارى 
تجمع انتخاباتى و سخنرانى در فضاى باز ورزشگاه و  محوطه مدارس 

و مراكز آموزش عالى بالمانع است.

1- دعواى مدرك تحصيلى مهرعليزاده  و رئيسى همچنان ادامه دارد. 
گويا ستاد رئيســى مدرك دكتراى دوم مهرعليزاده را زير سؤال برده 
اســت. گفتنى اســت  مهرعليزاده نيز كه پيش از اين سواد كالسيك 
رئيسى را زير سؤال برده بود از وى خواسته است تصوير مدرك ديپلم 

خود را منتشر كند.
2- مناظره دوم تلويزيونى داوطلبان رياســت جمهورى را حدود 32

درصد از افراد مشــاهده كرده اند. گويا حدود 14درصد نيز مناظره را 
نديده ولى اخبار آن را پيگيرى كرده اند. گفتنى است اين نشان مى دهد 
كه برگزارى دو دور مناظره هنوز نتوانسته تنور انتخابات را آنچنان كه 

بايد و شايد، داغ كند.
3- يكى از ياران قاليباف قصد نوشــتن نامه سرگشاده به وى را دارد. 
گويــا دليل اين اقدام مرتضى طاليى ردصالحيــت وى در انتخابات 
شــوراى شــهر تهران با نظارت مجلس است. گفتنى است وى وعده  
داده در اين نامه سرگشــاده، ناگفته هايى را درباره انتخابات شــوراى 

شهر عنوان كند.
4- بى توجهى برخى ستادها به كرونا نگران كننده است. گويا برگزارى 
تجمعات، بدون رعايت فاصله و پروتكل هاى بهداشــتى دليل اصلى 
اين نگرانى اســت. گفتنى اســت اين اقدامات در شرايطى است كه 
داوطلبان رياســت جمهورى هنوز براى مهار كرونا برنامه قابل قبولى 

ارائه نداده اند.
5- حقوق نجومى، كار دســت تاجگردون داد. گويا تاجگردون  كه 
پــس از رد اعتبارنامه نمايندگى در مجلس، مديرعامل بيمه ســرمد  
شده بود پس از انتشار فيش حقوق نجومى وى، توسط هيأت مديره 
اين بيمه از ســمت خود بركنار شده است. گفتنى است حقوق وى 
براى ارديبهشــت ماه بيش از 85 ميليون تومان در فيش منتشــره قيد 

شده است.

محمد ترابى »
 افــراد براى كســب كرســى هاى به رأى 
گذاشته شــده در انتخابات، همواره از چندين 
مــاه قبل از انتخابات فعاليت هاى خود را آغاز 
مى كنند. با اين حال رقابت هاى انتخاباتى ميان 
كانديداها به صورت رســمى از آغاز تا پايان 

مهلت زمان تبليغات صورت مى پذيرد. 
دوره  ســيزدهمين  تبليغــات  زمــان  مهلت 
انتخابــات رياســت جمهورى تقريبًا 2 هفته 
اســت كه آغاز شده و از پنجشــنبه گذشته 
نيز مهلت تبليغات ششــمين دوره انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر  و روستا و انتخابات 
ميان دوره اى يازدهمين دوره مجلس شوراى 

اسالمى آغاز شده است. 
تبليغات انتخابات رياست جمهورى در همدان 
را مى تــوان در يك كلمه خالصه كرد، آيت ا... 

سيد ابراهيم رئيسى؛
اســتان همدان طبق آمار هاى رسمى كشورى 
ادوار  در  رياســت جمهورى  انتخابــات   از 
گذشــته، يــك اســتان اصولگرا محســوب 
مى شــود. در انتخابات 96 نيز اســتان همدان 
جزء معــدود اســتان هايى بود كــه پيش از 
حجت االسالم والمســلمين حسن روحانى به 
رقيــب انتخاباتى وى يعنى رئيســى رأى داده 

بودند. 
حال كه رئيسى به عنوان شانس اصلى پيروزى 
در انتخابات پيش رو به حساب مى آيد، شاهد 
اين مسأله هستم كه 6 رقيب انتخاباتى رئيسى 
روى هم اندازه وى ستاد تبليغاتى نداشته و از 
تبليغات فيزيكى در شهر بهره مند نشده اند. اين 
در حالى اســت كه عبدالناصر همتى يكى از 
معدود كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى 
همدانى است كه طى ادوار در عرصه انتخابات 

حضور داشته است. 
البته گفتنى است كه با وجود ستاد هاى(مردمى) 

متعدد رئيسى در شــهر، اين ستاد ها همچون 
ســتاد هاى ســاير كانديداهــاى انتخاباتــى 
رياست جمهورى، مورد اقبال مردمى همچون 
ادوار گذشته تاكنون قرار نگرفته و هنگام عبور 
از جلو درب اين ســتاد ها حضور معدودى از 

افراد مشاهده مى شود. 
گمانه زنى هــا از احتمــال كاهــش ميــزان 
مشاركت مردمى در انتخابات 28 خردادماه، 
باعث شده پيش بينى از حداقل رأى موردنظر 
براى ورود به شــورا ى شــهر كاهش يابد. 
همين امر ورود به شــوراى شــهر را براى 
داوطلبان دست يافتنى تر نشان مى دهد. همين 
مسأله باعث شده كه تبليغات و رقابت ميان 
كانديداهاى شــوراى شــهر در سطح بااليى 

پيش بينى شود. 
با اين حال با گذشت 2 روز از مهلت تبليغات 
انتخاباتى شــوراهاى اســالمى شهر و روستا، 
فضاى تبليغات فيزيكى در شهر همانند ادوار 

گذشته، انتخاباتى نشده است. 
شاهد اين مسأله هستيم كه تابلو هاى تهيه شده 
از سوى شهردارى براى چسباندن تراكت ها و 
پوستر هاى تبليغاتى كانديداها در سطح شهر، 
اكثراً خالى و عارى از هرگونه تبليغى اســت. 

البته اين تابلوها در قســمت هاى مركزى شهر 
همچون آرامگاه بوعلى، ميــدان امام(ره) و... 
از اقبال باالترى براى چسبانده شدن تبليغات 
بر روى آنهــا برخوردار بوده اند؛ اين در حالى 
است كه تابلوهاى تبليغاتى در برخى محله ها 
همچون اعتماديــه، پرديس و ســاير مناطق 
حاشيه اى در شــهر خالى از هرگونه تبليغات 

انتخاباتى هستند. 
البته نســبت به تجربه  ادوار گذشته انتخابات 
انتخاباتى  تبليغــات  مهلت  پايانــى  روز هاى 
همواره تنور انتخابات داغ تر خواهد شد. روز 
گذشــته در برخى از قسمت هاى شهر شاهد 
اين مســأله بوديم كه شهردارى  در حال تعبيه 
داربست هايى به منظور نسب بنر هاى تبليغاتى 

كانديداها بود. 
 بهار و كبودرآهنگ درگيرتر 

از ساير شهر ها به انتخابات
28 خردادمــاه 1400 عــالوه بــر انتخابات 
رياست جمهورى و شــوراهاى اسالمى شهر 
مجلس  ميــان دوره اى  انتخابــات  روســتا  و 
شوراى اســالمى نيز در شهرستان هاى بهار و 

كبودراهنگ برگزار مى شود.
مردم بهــار و كبودراهنگ اين روزها ســعى 

دارند اطالعات بيشترى از نامزدها و فعاليت و 
سوابق آنها به دست بياورند و با بررسى دقيق 
در تالشند فردا اصلح قوى و كارآمد را راهى 

مجلس كنند.
اين روزها در ســر هر كوچــه، خيابان، محل 
كســب و... گفت وگوى مــردم در خصوص 
مهمترين مسأله سياسى كشور يعنى انتخابات 
است و با يكديگر بحث و تبادل نظر مى كنند 
كه چه كسى پيروز اين ميدان خواهد شد و آيا 
وعده ها و شعارهاى تبليغاتى آن محقق مى شود 

يا خير!!!
فضاى مجازى هم اين روزها بيشــتر در مورد 
انتخابات پوشــش داده مى شود و مردم بيشتر 
حساســيت و دقت بيشترى فضاى مجازى را 
دنبال مى كنند و به قــول معروف تنور فضاى 

مجازى داغ داغ است.
امســال با توجه به شــرايط كرونايى تبليغات 
كانديداهــاى ميان دوره اى مجلــس نيز كمى 
متفاوت تر از انتخابات دوره هاى قبلى است و 
تجمعات و دورهمى هاى كانديداها به ندرت 

انجام مى شوند.
با توجه به اينكه مردم بهار و كبودراهنگ يك 
حوزه انتخابيه دارند و فقط يك نماينده از اين 
2 شهرســتان راهى مجلس مى شود اميدواريم 
نماينده منتخب موشــكافانه و با دقت هر چه 
بيشتر مســائل و مشكالت مردمان اين ديار را 
بررســى كند و با تمام توان خــود براى رفع 

مشكالت تالش كند.
در پايان خاطرنشان مى شود تيرماه 99 عيسى 
جعفرى نماينده مــردم بهار و كبودراهنگ در 
يازدهمين دوره مجلس شــوراى اســالمى بر 
اثــر بيمارى كرونا جان خود را از دســت داد 
و بــه همين ســبب انتخابات ميــان دوره اى 
مجلس شوراى اســالمى در شهرستان بهار و 

كبودراهنگ برگزار مى شود.

تنور انتخاباتى گرم خواهد شد
تكان نسبى فضاى انتخاباتى شهر با آغاز تبليغات انتخابات شورا

■ تنور داغ فضاى مجازى انتخابات ميان دوره اى مجلس در بهار و كبودراهنگ

 اســتاندار همدان با تأكيد بر اينكه تخريب 
خدمات دولت و نظام براى نااميد كردن مردم 
نقشــه شوم دشمن اســت، گفت: نبايد با زير 
ســؤال بردن خدمات و دســتاوردهاى دولت 

مردم را مأيوس و دلسرد كرد.
به گزارش ايرنا، ســيد ســعيد شــاهرخى در 
نشست با فرمانداران و اعضاى ستاد انتخابات  
استان همدان، افزود: اميدآفرينى به عنوان يك 
اولويــت در جامعه مورد تأكيــد رهبر معظم 
انقالب قــرار دارد و همه ما بايد براى تقويت 
و گسترش روحيه اميد و خودباورى در جامعه 

تالش كنيم.
وى گفت: اعمال تحريم هاى ظالمانه دشمن و 
همه گيرى ويروس كرونا بزرگترين فشارها و 
مشكالت را بر كشور تحميل كرد و دولت در 
اين شــرايط سخت توانست در راستاى حفظ 

سالمت مردم، اقدامات خوبى را انجام دهد.
اســتاندار همدان  بيان كرد: زيرســؤال بردن 
خدمــات دولت و نظــام كمك به نقشــه و 
توطئه هاى دشمن اســت و بعضى رفتارها از 
ارزشمند  دســتاوردهاى  گرفتن  ناديده  جمله 
دولت و نظام باعث ناراحتى دلسوزان انقالب 

شده است.
شــاهرخى گفت: تمامى دولت ها در ســايه 
آرمان هاى واالى انقالب و شــهدا مستقر شده 
و در راستاى توسعه كشور و خدمت به مردم 
با وجود برخى كاستى ها، كار و تالش كرده اند 
و برهمين اساس نبايد با ناديده گرفتن خدمات 

دولت و نظام مردم را دلسرد كرد.
وى افــزود: ارتباط با اقشــار مختلف مردم و 
بيان خدمات دولت و نظام در آستانه انتخابات 
كمك بزرگى به حضور گســترده و باشــكوه 

مردم در انتخابات مى كند.
شاهرخى گفت: اقدامات و كارهاى خوبى در 
سال هاى اخير در كشور انجام شده كه بايد اين 

خدمات براى مردم تبيين و تشريح شود.
 آمادگــى همدان بــراى برگزارى 

انتخابات
استاندار همدان همچنين با اعالم آمادگى استان 
براى برگزارى انتخاباتى باشكوه و قانونمند در 
28 خرداد ماه، افزود: مشاركت حدأكثرى مردم 
يك ضرورت و نشــانه اقتدار نظام جمهورى 

اسالمى است.
شاهرخى حضور پرشــور و گسترده مردم در 
پاى صندوق هاى رأى را نشانه اعتماد به نظام 
دانست و بيان كرد: بزرگترين سرمايه اجتماعى 

نظام، اعتماد مردم است.
وى از فرمانداران شهرســتان هاى تابعه استان 
خواســت تا از همه ظرفيت هــا براى حضور 
پرشــور و مشــاركت حدأكثــرى مــردم در 

انتخابات استفاده كنند. 
اســتاندار همــدان گفــت: بــا هماهنگى و 
تعامــل خوب هيأت هــاى اجرايى و نظارت، 
اســتان همدان آمــاده برگــزارى 3 انتخابات 
رياســت جمهورى، شوراى اســالمى شهر و 

روستا و ميان دوره اى مجلس است.
شــاهرخى ادامه داد: برگزارى انتخابات سالم 
و قانونــى براى همه مجريــان و ناظران يك 
اصل اساســى و محورى است چراكه همه ما 

امانت دار رأى مردم هستيم.
وى گفــت: فعاليــت ســتادهاى انتخاباتى و 
گروه هاى سياســى  در همه شهرها و روستاها 
بايد مبتنى بر قانون به عنوان فصل الخطاب همه 

فعاليت ها باشد.

كانديداى اصلح داراى 
برنامه اقتصادى و 
نگرش فرهنگى است

 امــام جمعه همدان با بيــان اينكه اصلح 
كسى است كه درد مردم را بداند و از برنامه 
اقتصادى قابل اجرا برخوردار باشد گفت: البته 
اين موضوع بدان معنا نيســت كه به مسائل 

فرهنگى و دينى توجهى نشود.
شعبانى  حبيب ا...  والمسلمين  حجت االسالم 
در خطبه هــاى عبادى سياســى نماز جمعه  
در جمــع نمازگزاران با بيــان اينكه نامزدها، 
طرفداران و اعضاى ســتادهاى انتخاباتى را 
به تقواى الهــى دعوت مى كنيم، زيرا رعايت 
اخالق سياســى براى افرادى كــه در حوزه 
انتخابات ورود مى كنند ضرورى اســت بيان 
كــرد: مدتى پــس از رحلت پيامبــر گرامى 
اسالم، جامعه اســالمى در سال 35 هجرى 

با مشــكالت اخالقى، سياســى، فرهنگى و 
اجتماعى مواجه شد، به طورى كه مردم قيام 

كردند و خليفه سوم را در منزل او كشتند.
وى با بيان اينكه در اوج مشكالت اجتماعى 
مردم آن زمان به ســوى حضــرت على(ع) 
هجوم آوردنــد و آن حضــرت به خالفت 
رسيدند افزود: در آن زمان امام(ع) مى دانستند 
كه مشــكالت بســيارى وجــود دارد و اگر 
بخواهد ورود كند با مشكالت بسيارى مواجه 
اســت، اما مردم به درســتى تشخيص دادند 
و براى حل مشــكالت به ســوى حضرت 

اميرالمومنين(ع) روى آوردند.
به گزارش  فارس، امام جمعه همدان با بيان 
اينكه وقتى مردم مشكالت را بفهمند مى دانند 
كه دولتى كه معتقد به حركت جهادى، معتقد 
واقعى به اســالم باشــد مى خواهيم افزود: 
مردم در آن زمان چشــمان فتنه را در جمل 
درآوردند و امام به مردمى كه همراهى كردند 

بهترين صفــات را دادند و آنها مورد تمجيد 
قرار گرفتند.

وى با بيان اينكه امام على(ع) هم معتقد بودند 
كه بدون حضور و همراهى مردم مشــكالت 
برطرف نمى شوند گفت: امروز هم كشور ما با 
مشكالتى مواجه است، البته دولت هاى امروز 
را با آن زمان مقايســه نمى كنم، اما مشكالت 
امروز نيز بدون همراهى مردم ممكن نيست.

شعبانى با اشــاره به اينكه برخى از وعده ها 
فقط حرف هستند و مشــكالت را برطرف 
نمى كنند افزود: امــروز جامعه ما در عرصه 
انتخابــات نياز به افرادى دارد كه عملشــان 

درمان باشد نه اينكه فقط حرف بزنند.
وى با بيان اينكه حضور مردم در عرصه باعث 
تقويت دين، امنيت جامعه و حل مشــكالت 
مى شــود بيان كرد: دشمن نبايد احساس كند 
كه امنيــت در جامعه ما پايين آمده اســت، 
بنابرايــن بايد حضور حدأكثرى در انتخابات 

رخ دهد.
نماينده ولى فقيه در استان همدان با اشاره به 
اينكه فردى كه مى خواهــد خود را زمامدار 
مــردم قرار دهد، بايد ابتــدا از خودش آغاز 
كند افزود: برخى از كانديداها در بيان نظرات 
خود درباره مسائل اسالمى خوددارى مى كنند 
و براى جذب نظر برخى از افراد، ســخنانى 

خارج از چارچوب ها را مطرح مى كنند.
وى با بيان اينكه خدا دستور مى دهد كه امانت 
را به اهلش بسپاريد بيان كرد: مسئوليت امانت 
الهى است و نمى توان به دست هر كس داد، 
اگر كانديدايى نگاه فرهنگى و توجه به دين 

نداشته باشد، نبايد به او رأى داد.
شعبانى با اشاره به اينكه اصلح كسى است كه 
درد مــردم را بداند و از برنامه اقتصادى قابل 
اجرا برخوردار باشد افزود: البته اين موضوع 
بدان معنا نيست كه به مسائل فرهنگى و دينى 

توجهى نشود، اصلح فرد باتجربه است.

استاندار همدان: 

انتخابات نشانه اقتدار نظام اسالمى است
■تخريب خدمات دولت و نااميدى مردم نقشه دشمنان است
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نماينده مردم مالير در مجلس شوراى اسالمى:
انتخابات 1400 آينده اقتصادى كشور را 

رقم مى زند
ضرورت توجه به شعورها به جاى شعارها در انتخابات

  زهرا اميرى- خبرنگار همدان پيام: با توجه به خروج آمريكايى ها 
از برجام و شــرايط موجــود در منطقه، انتخابــات 1400 مى تواند 

تعيين كننده سياست خارجه و آينده اقتصادى كشور باشد.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى گفت: با توجه به 
خــروج آمريكايى هــا از برجام و نيز شــرايط موجود و حال حاضر 
منطقــه، انتخابــات 1400  مى تواند نوع سياســت خارجه و آينده 
اقتصادى، صادرات، واردات و تراز تجارى ما در كشورهاى مختلف 

را تعيين كند.
حجت االسالم والمســلمين احد آزاديخواه با اشاره به قانون اساسى 
و  جايگاه  قانونى و حقوقى  شــوراى نگهبان بيان كرد: هر داوطلبى 
كه در انتخابات شــركت مى كند، بايد به قانون و نظر شوراى نگهبان 
احترام بگذارد. عدم احــراز صالحيت برخى داوطلبان كامًال قانونى 
اســت و افراد نبايد به علت ساليق شخصى به شوراى نگهبان ايراد 

بگيرند.
وى بــا بيــان اينكه خروجى شــوراى نگهبان در بحــث انتخابات 
رياســت جمهورى خروجى قابل قبول و مناســبى اســت و از همه 
طيف هاى سياســى در آن حضور دارند، افــزود: در حال حاضر هم 
افرادى مانند رئيس كل بانك مركزى دولت فعلى يا اســتاندار دولت 
فعلى جزء كانديداها هستند و هم منتقدين دولت و افراد مستقل در 

بين نامزدها ديده مى شوند.
عضو هيأت رئيسه كميسيون كشــاورزى مجلس شوراى اسالمى به 
ضرورت توجه به شــعورها به جاى شــعارها در انتخابات پيش رو 
اشــاره و بيان كرد: در انتخابات پيش رو بايد به جاى شــعارمحور، 
شــعورمحور باشــيم؛ يعنى كانديداها را از گذشته آنها، سابقه كارى، 
توانمندى ها و برنامه هاى شــان بشناســيم تا بتوانيــم از بين 7 نفر، 

انتخاب اصلحى داشته باشيم.
آزاديخواه به معيارهاى اصلى انتخاب فرد اصلح اشاره كرد و يادآور 
شــد: بايد فرد اصلحى كه درد كشيده باشــد، طعم نداشتن را حس 
كرده باشد، فردى كه به آرمان هاى اسالم متعهد باشد، عدالت خواه و 
استكبارستيز باشد، نسبت به توزيع عادالنه ثروت اهتمام داشته باشد، 
تماميت خواه نباشــد و منافع ملى را بر منافع شخصى و جريانى اش 

مقدم بدارد، از بين اين 7 كانديدا انتخاب كنيم.
نماينده  مردم مالير در مجلس بيان  كرد: جريان هاى مختلف سياسى 
اصالح طلب يا اصول گرا اگر به اصــل انقالب و آرمان هاى انقالب 
پايبند هســتند، نبايد نســبت به مشــاركت حدأكثرى در انتخابات 

كم كارى كنند.
آزاديخــواه در پايان با اشــاره به اينكه هر گاليه اى نســبت به نوع 
مواجهــه با فرآيند انتخابات بايد در جاى خود مطرح شــود و نبايد 
در ميزان مشــاركت دخالت داده شود، گفت: هر يك از جريان هاى 
متنوع سياســى در كشــور گاليه هايى به حق يا ناحق دارند، اما اين 
علت موجهى براى  شركت نكردن در انتخابات و يا دعوت ديگران 
به  مشاركت نكردن نيست، بلكه همه ما بايد براى حضور حدأكثرى 
پاى صندوق هاى رأى و به رخ كشيدن اقتدار كشورمان تالش كنيم.

زاغه هاى دستكند روستاى «ترخين آباد» 
ثبت ملى مى شود

 مدير اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى اسدآباد 
از پيگيرى ثبت زاغه هاى دستكند روســتاى گردشگرى ترخين آباد 

شهرستان در فهرست آثار ملى كشور خبر داد.
كامران اكبرى شايگان با بيان اين مطلب، گفت: اين زاغه هاى دستكند 
در بيشــتر خانه هاى روســتايى ترخين آباد وجود داشته و در دوران 
جنگ جهانــى براى فرار از قشــون روس و بعدها بــه عنوان محل 

نگهدارى دام مورد استفاده قرار مى گرفته است.
ــى،  ــرد اقامت ــه كارب ــوط ب ــا مرب ــن زاغه ه ــت اي ــزود: اكثري وى اف
آيينــى، پناهــگاه و ســكونتگاهى و محــل نگهــدارى احشــام 
بوده انــد و بــدون شــك بــراى شــناخته شــدن ايــن آثــار ارزشــمند 

ــرد. ــرى صــورت بگي ــد پيگي باي
اكبرى شايگان همچنين با اشاره به درخت 400 ساله كهنسال گردوى 
روستاى گردشگرى ترخين آباد بيان كرد: اين درخت 400 ساله يكى 
از آثار طبيعى بوده كه در ســوم مردادماه سال 88 ثبت فهرست آثار 
ملى طبيعى كشور شده و با توجه به قدمت و كهنسالى واجد ارزش 

است.
وى در ادامــه ديگر آثار ثبت فهرســت ملى شــده اين روســتاى 
گردشگرى را آسياب هاى روستا برشمرد و يادآور شد: در 15 آبان ماه 
سال 84 آسياب هاى روستاى ترخين آباد با شماره ثبتى 13605 ثبت 

فهرست آثار ملى كشور شده اند.
بــه گــزارش روابط عمومــى اداره ميراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنايع دســتى اسدآباد، اكبرى شايگان با اشاره به وجود اين 3 آسياب 
در روســتاى ترخين آباد بيان كرد: اين آســياب ها مربوط به دوران 
قاجار بوده و بيشــتر روستاهاى شهرستان براى آرد كردن گندم خود 
از آســياب هاى اين روستا اســتفاده مى كرده اند ضمن اينكه آب اين 
آســياب ها از آب رودخانه باالدست روســتا گردشگرى ملحمدره 

تأمين مى شده است.
وى در ادامه با بيان اينكه شهرستان اسدآباد داراى 158 آثار تاريخى 
و باســتانى بوده كه 58 اثر آن ثبت آثار ملى كشــور شده اند، گفت: 
در ســال جارى پيگيرى ثبت 5 اثر تاريخى ديگر اين شهرســتان در 
فهرست آثار ملى كشور در دست اقدام قرار دارد كه حمام روستاى 
كمك ســفلى، حمام شهر آجين، زاغه هاى دســتكند ترخين آباد و 2
درخت پيراسماعيل باال و پايين 5 اثر در دست پيگيرى براى ثبت در 
فهرست آثار ملى كشور هستند و از اين 5 اثر 2 درخت پيراسماعيل 

جزء آثار طبيعى به شمار مى رود.

استفاده كانديداها از القاب مستعار 
دكتر و مهندس در تبليغات ممنوع است

 در تبليغات استفاده از القاب مستعار دكتر و مهندس براى افرادى كه 
فاقد مدرك تحصيلى دكترا و مهندسى هستند ممنوع بوده و با موارد اين 

چنينى در شعبه تخلفات انتخاباتى شهرستان برخورد مى شود.
فرماندار اسدآباد در جلسه كميته نظارت بر تبليغات انتخابات شهرستان 
اسدـآباد، گفت: در برگزارى  انتخابات قانونمند و بى طرف در چارچوب 
قانون با كسى تعارف و رودربايستى نداريم و همه افراد يكسان هستند و 

بايد در چارچوب قانون عمل كنند.
ســعيد كتابى از اختصاص 23 نقطه شــهر براى تبليغــات نامزدهاى 
سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى و ششمين دوره  شوراهاى 
اسالمى اين  شــهر  خبر داد و افزود: براى حفظ زيبايى سيماومنظر و 
همچنين نظم بخشى به تبليغات نامزدهاى انتخاباتى به صورت عادالنه 
با اختصاص اين تعداد نقاط شهرى براى تبليغات انتخاباتى با هماهنگى 
شهردارى شهر، در موعد قانونى تبليغات بنرهاى  متحدالشكل  در اين 
نقاط نصب  مى شود.وى با تأكيد بر اينكه نصب هرگونه پوستر و عكس 
در ســطح نقاط ديگر شــهر از جمله معابر، اموال عمومى و درختان و 
تابلوهاى راهنمايى رانندگى ممنوع بوده و در صورت مشــاهده ضمن 
مستندسازى با موارد برخورد قضايى مى شود، بيان كرد: با تشكيل اكيپى 
از هيأت اجرايى رصد و بازرسى هاى الزم از وضعيت تبليغات كانديداها 

انجام مى گيرد.
كتابى در ادامه گفت: هر يك از ستادهاى انتخاباتى شوراها در صورت 
فعاليت بايد توســط كانديدا آدرس ستاد و رئيس ستاد را به فرماندارى 

معرفى كند در غير اين صورت  فعاليت آنان غيرمجاز خواهد بود.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرستان اسدآباد، كتابى همچنين 
با اشــاره به كرونا بيان كرد: با توجه به شرايط كرونا هرگونه تجمعات 
انتخاباتى، مناظره، گفت وگو و سخنرانى در مكان هاى سربسته، تاالرهاى 
پذيرايى، سالن هاى ورزشــى و سالن هاى اجتماعات، مساجد و اماكن  

سربسته و ستادهاى انتخاباتى ممنوع است.
وى  اســتفاده از بلندگو در خارج از ســتاد را هم ممنوع برشمرد و ياد 
آور شد: برگزارى هرگونه كارناوال و استقبال از كانديداها نيز ممنوعيت 
داشــته و با موارد برخورد مى شــود ضمن اينكه در صورت ضرورت 
جلسات ستاد  انتخاباتى در ســتادهاى انتخاباتى شهرستان با توجه به 
كرونا و زرد بودن وضعيت حدأكثر تجمع  20 نفر  خواهد بود و تجمع 

در محيط هاى بسته نداريم.

تشريح ضوابط قانونى تبليغات در ايام انتخابات 
 ضوابط قانونى تبليغات يكى از موضوعاتى اســت كه بايد نامزدهاى ششــمين دوره 
انتخابات شــهر و روســتا، ســيزدهمين دوره انتخابات رياســت جمهورى و انتخابات 
ميان دوره اى مجلس شــوراى اسالمى در شهرستان هاى كبودرآهنگ و بهار توجه ويژه اى 

به آن داشته باشند.
عباس نجفى معاون قضايى، اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم دادگســترى كل استان 
گفت: براســاس ماده 61 آيين نامه اجرايى انتخابات شــهر و روســتا تبليغات فقط بايد 
بــه روش هاى ذيــل و در مدت زمان مجاز صورت گيرد، البتــه اين قوانين درخصوص 
انتخابات مجلس شوراى اسالمى و شوراى اسالمى شهر و روستاهاست و قوانين انتخابات 

رياست جمهورى متفاوت است: 

1- انجام ســخنرانى و جلسات پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاى انتخاباتى و طرفداران 
ايشان در مكان هاى مجاز، مشرط به اينكه از بلندگوهاى ثابت يا سيار در خارج از محيط 

سخنرانى استفاده نكنند. 
2- انتشار عكس و پوستر كاغذى در يك نوع و يك اندازه در قطع 50*40 سانتيمتر، البته 
توصيه داريم كانديداها تا حد ممكن از چاپ پوستر كاغذى صرفه جويى كنند و همچنين 
توجه كنند تا بنرهاى تبليغاتى در محل هاى مشخص شده توسط شهردارى نصب شوند. 
3- براساس تبصره ماده 61 قانون انتخابات مجلس شوراى اسالمى به منظور حفظ قداست 
و حرمت امام خمينى(ره) و مقام معظم رهبرى نمى توانند از عكس، نام و فرمايشات ايشان 

در پوستر زندگى نامه خود استفاده كنند. 
4- چاپ و نصب عكس پوســتر و زندگى نامه تنها بايد شامل مشخصات شغلى، فردى، 

ســوابق فرهنگى، سياسى، مبارزاتى و اعالم طرح و خدمات آن كانديداها در چهارچوب 
قانونى صورت بگيرد. 

5- استفاده از عكس نامزدهاى انتخاباتى از نوع سياه و سفيد در زندگينامه بالمانع است. 
6- درجات تحصيلى، سوابق و فعاليت هاى مورد ادعا بايد مستند به مدرك باشند در غير 
اين صورت مشــمول مجازات قانون جعل عنوان علمى مندرج در قانون مجازات اسالمى 

خواهند شد و برخورد جدى و قانونى با آنها صورت مى گيرد. 
7- استفاده از عكس با لباس بسيجى يا نظامى ممنوع مى باشد. 

8- از تاريخ اعالم رســمى نامزدهاى انتخاباتى انجام هرگونه فعاليت هاى انتخاباتى كه له 
يا عليه نامزدها از صداوسيما، ميز خطابه نمازجمعه، تريبون مجلس شوراى اسالمى يا هر 

جايگاهى كه جنبه رسمى يا دولتى دارد ممنوع است.

 نهاونــد- معصومه كمالوند-
خبرنــگار همدان پيــام: تب اين 

انتخابات هنوز سرد است.
با وجود آغاز زودهنگام  تبليغات 
شوراها از پيش از زمان رسمى، 
اما با آغاز زمان رسمى گويا تب 
سرعت  و  كرد  فروكش  تبليغات 
آبشارى تبليغات در حال كاهش 

است.
 نخســتين روز از تبليغات يك 
هفته اى شوراى شــهر آغاز شد 
شور انتخاباتى هنوز جان نگرفته 
اســت اگرچه برپا نشدن ستادها 

در اين شرايط بى مؤثر نيست.
پوســترهاى تبليغاتى كه گاهًا با 
خود كانديداها غريبه و حكايت 

كپى برابر اصل نيســت بيش از هرچيزى در 
فضاى مجازى قابل مشاهده است.

شــعارهاى مشــتركى كه تأبيدى بر شفاف 
بودن مشكالت شهر و مطالبات شهروندان 
اســت و حاال اينكه در عمل چگونه نمود 
پيدا كند، به انتخاب شــهروندان بســتگى 

دارد.
اما على رغم آنكه شهردارى موقعيت هايى را 
براى تبليغات كانديداها تعريف و ايجاد كرده 
است، اما برخى كانديداها با نصب پوستر و 

اقالم تبليغاتى در موقعيت اموال عمومى، از 
تيرهاى چراغ بــرق در معابر عمومى گرفته 
تا تابلوهاى راهنمايــى و... به حريم حقوق 
شــهروندى تجاوز كرده و آهنگ توازن در 
سيماى شهرى را هم دستخوش روش غلط 

تبليغات كرده اند.
مــردم مى گويند وقتى  ايــن افراد به حقوق 
شــهروندى احتــرام نمى گذارنــد چگونه 
مى خواهنــد وكالى مردم در صحن شــورا 

باشند!؟

بــا وجود اينكه ســتادها راه اندازى نشــده 
اســت و تصور مى رفت عمــده تبليغات به 
ســمت فضاى مجــازى هدايت شــود، اما 
كانديداها  بيشــتر به روش هــاى رو در رو 
و انجام گفت وگوهــاى حضورى  ديدارى 
اقدام به تبليغ مى كنند  و حاميان آنها معموالً 
پاتوق هاى گفت وگو و تصميم گيرى را فعال 

كرده اند.
از ميــان افرادى كــه به عنــوان كانديداى 
شوراى شــهر در نهاوند اعالم حضور كرده 

و در حال فعاليت هستند برخى 
مدعيان تازه از راه رســيده  كه 
حتى ســاكن نهاوند هم نبوده، 
حــاال وارد گــود شــده و در 
ميان شــعار و صحبت هاى شان 
نداشتن آگاهى نسبت به شرايط 
فعلى شــهر و اقدام هاى انجام 
شــده و مطالبات مردم تناقض 
قابل توجهى ديده مى شود، و جِو 
شــعار و تحقير كردن اقدامات 
گمراه كننده اى  نكته  شده،  انجام 
است كه بازيگران آن سبد رأى 

نخواهند داشت.
مردم  مطالبــه  اولويت  ديگــر 
چاله هاى  شــدن  پر  و  آسفالت 
خيابــان نيســت، اگرچــه اين 
اقدامات روتين همــواره از نيازهاى زندگى 
شهرى به شــمار مى رود. اما شوراى شهرى 
براى مردم جاذبه خواهد داشت كه تعريف 
و ايجاد حدأقل يــك معاونت اقتصادى در 
شهردارى جزئى از برنامه هايش باشد و بتواند 
واحد توليدى را با جذب سرمايه گذارى در 
شــهر ايجاد كند يا مجتمع فرهنگى هنرى يا 
زيرساخت هاى نشــاط اجتماعى در شهر را 

تعريف و ايجاد كند.

 و بر اين اســاس كانديداهايى كه داراى 
برنامه و تخصص در امور مختلف هستند را 

انتخاب مى كنيم.
دبير جبهــه ائتــالف وحدت ملى اســتان 
در نشســت خبــرى خود ليســت 11 نفره 
كانديداهاى انتخابات شــوراى اسالمى شهر 
همدان را معرفى كرد و گفت: جبهه ائتالف 
وحدت ملى متشكل از 23 تشكل، حزب و 
صنف در كشــور اســت. اين جبهه در تمام 
اســتان ها فعاليت خود را آغاز كرده است اما 
دفتر مركزى ائتالف وحدت ملى سال هاست 

كه فعاليت مى كند.
علــى جاللوند بــه طور مشــخص اواخر 
اسفندماه مجوز رسمى را از كميسيون احزاب 
گرفت گفت: ائتالف وحدت ملى به صورت 
فراجناحــى اهداف كالنــى دارد كه ما براى 
تحقق 10 مورد از اين اهداف تالش مى كنيم.
 وى به اهداف جبهه ائتالف وحدت ملى 
كارگروه هاى  ايجاد  افزود:  و  كرد  اشــاره 
تخصصــى در شــاخه هاى مختلف، ارائه 
شناســايى  مجلس،  نمايندگان  به  خدمات 
نخبگان و افراد متخصــص و معرفى آنها 
به جريانات سياسى كشــور، ايجاد تعامل 
حدأكثرى بيــن اعضا و جبهه هاى مختلف 
و روابط مشترك جمعى در انتخاب اصلح 
در انتخابات از جمله اهداف اين تشــكل 

است.
دبير جبهه ائتالف وحدت ملى استان با تأكيد 
بر اينكــه ائتالف وحدت ملــى به صورت 
ســتادى نيســت و آمده كه بماند بيان  كرد: 
مهمترين كارهاى ما پــس از انتخابات آغاز 
مى شــود كه به صورت مطالبه محور فعاليت 

خواهيم داشت.
جاللوند با بيان اينكه ســاختار وحدت ملى 

در اســتان دبير و اعضاى شوراى راهبردى 
است گفت: ما براى هرگونه مسأله اقتصادى، 
اجتماعــى و فرهنگــى برنامــه داريم و در 
مديريت شــهرى مى توانيم مشاوره دهيم و 
در ارتقاى ســطح فكرى و امنيت سياســى 

اجتماعى  تأثيرگذار باشيم.
وى با بيان اينكــه نيروهاى وحدت ملى در 
اســتان همدان همه متخصص در حوزه هاى 
مختلف هســتند گفت: جبهــه ائتالف ملى 
داراى 7 معاونــت جوانان، اقشــار، ورزش، 
تشكل ها و... است كه اين معاونت ها نيز هر 

كدام كارگروه هاى تشكيل مى دهند.
دبير جبهــه ائتالف وحدت ملى اســتان با 
اشاره به اينكه تشكيالت به صورت ساختار 
قوى اســت و وحدت ملى زيرساخت هايى 
براى فعاليت خود ايجاد كرده اســت افزود: 
وحدت ملى 123 نماينده در مجلس دارد كه 

اميدواريم در زمينه شورا نيز موفق شويم.
وى با اشاره به ليســت كانديداهاى شوراى 
شــهر نيز گفت: براى تهيه ليست 11 نفره، با 
حدود بيش از صد نفــر صحبت كرديم كه 
در نهايت به50 نفر رســيديم سپس 30 نفر 
انتخاب شــدند كه 22 نفــر از آنها انتخاب 

شدند.
دبير جبهه ائتالف وحدت ملى اســتان بيان 
كرد: پــس از انتخــاب 22 كانديدا اعضاى 
راهبردى رأى گيرى كردنــد كه بين اين 22
نفر شاخص ها را انتخاب كنند كه با بررسى 
برنامه هــا و فعاليت هــا به ليســت 11 نفره 

رسيديم.
جاللوند با اشــاره به اينكه از 11 كانديداى 
مدنظر ميثاق نامه دريافت شده است گفت: با 
عضو  امضاى ميثاق نامه اين كانديداها رسماً 

جبهه وحدت ملى هم هستند.

تب سرد تبليغات شوراها در نهاوند

كانديداهاى تازه نفسى كه از 
مطالبات مردم بى خبرند

دبير جبهه ائتالف وحدت ملى استان

نگاه ما فراجناحى است

وقفه اى در روند واكسيناسيون 
صورت نگرفته است

 سخنگوى دانشــگاه علوم  پزشكى ابن سينا 
معتقد اســت وقفه اى در روند واكسيناســيون 
صــورت نگرفته  و اگر بازه زمانى بين تزريق دو 
ُدز واكسن، طوالنى شود مشكلى ايجاد نمى كند.

محمد طاهــرى در گفت وگو با ايســنا، اظهار 
كرد: در حال حاضر واكسيناســيون افراد باالى 
70 ســال در اســتان انجام مى شــود و وقفه اى 
در روند واكسيناســيون صورت نگرفته اســت.
طاهرى تصريــح كرد: تزريق ُدز دوم واكســن 
براى گروه هاى سنى سالمند فعال در كل كشور 
انجام نشــده و منتظر هستيم تا وزارت بهداشت 
ُدز دوم را بــه ما بدهد. وى با اشــاره به طوالنى 

شــدن بازه زمانى بين تزريــق دز اول و دز دوم 
واكسن، توضيح داد: اگر اين بازه زمانى طوالنى 
شود مشكلى ايجاد نمى كند. طاهرى در رابطه با 
واكسيناسيون دانشجويان، دانش آموزان و حجاج 
بيــان كرد: تا اين لحظه دســتورالعملى مبنى بر 
واكسيناسيون اين گروه ها به ما اعالم نشده است.

وى  گفت: در دو ماه آينده مشــخص مى شــود 
واكســن نما بوده با واكســن اصلى اما براى اين 
افراد ما از وزارت بهداشــت درخواست مى كنيم 
تا ســريعتر به ما اعالم كنند كه واكسن واقعى يا 
واكسن نما زدند. طاهرى خاطرنشان كرد: در حال 
حاضر از نظر روند بيمارى در سطح پايين هستيم 
اما موارد فوتى صفر نشده و فعًال نتوانستيم بيمارى 
را كنترل كنيم و از مردم مى خواهيم در اجتماعات 

حضور نداشته و از ماسك استفاده كنند.
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مناظره سوم مى تواند فضا را تغيير دهد؟ 
 ســومين و آخرين مناظره تلويزيونى نامزدهاى رياســت جمهورى 
سيزدهم امروز در حالى برگزار مى شود كه 2 مناظره قبلى گذشته از عيب 
و ايرادهاى شــكلى و ساختارى با استقبال چندانى از سوى شهروندان 

مواجه نشده است.
بر اســاس برآوردهاى صورت گرفته، تنها حدود 40 درصد افراد باالى 
18 ســال از مناظره هاى قبلى استقبال كرده اند و اين مناظره ها نتوانسته  

شور و هيجان الزم را براى مشاركت حدأكثرى ايجاد كنند.
با تمام اين احوال مناظره هاى تلويزيونى در ميان ديگر شيوه هاى تبليغاتى 
از جايگاه خاصى برخوردارند و چنانچه برخى ضعف ها و كاستى هاى 
آن برطرف شود، در باال رفتن سطح مشاركت و انتخاب مردم  تأثيرگذار 

خواهد بود.
مناظره ســوم كه با موضوع دغدغه هاى مردم برگزار مى شــود، آخرين 
فرصت براى چنين برنامه اى اســت تا فضاى انتخابات را تغيير دهد و 

شور انتخاباتى ايجاد كند.
اين مناظره مى تواند زمينه ساز مشاركت حدأكثرى در انتخابات باشد و 
روزهاى آتى را به گونه ديگرى رقم بزند مشروط بر آنكه هم صداوسيما  
تغييراتى محسوس در ســبك و سياق مناظره قبلى ايجاد كند و اين بار 
طرحى نــو دراندازد تا مردم شــاهد مناظره اى متفاوت باشــند و هم 
كانديداها به گونه اى ظاهر شوند كه برنامه ها به خوبى تبيين شود و در 
عين رعايت اخالق اسالمى و پرهيز از حاشيه سازى، مناظره هيجان الزم 
را داشته باشد تا بينندگان خسته نشوند و با اشتياق و انگيزه باال بحث ها 

را دنبال كنند.
 مناظره هــاى تلويزيونى اين قابليــت را دارند كه عالوه بر ارتقاى 
سطح رقابت ها با رويارويى مستقيم كانديداها، در باال رفتن ميزان 
مشــاركت مردم نيز تأثيرگذارند؛ از اين رو انتظار مى رود با توجه 
به اهميت مشــاركت مردم در انتخابات كه اولويت اصلى اســت، 
عصر امروز مناظره اى را شــاهد باشيم كه به تحقق اين مهم كمك 
كند و در فاصلــه يك هفته تا موعد برگزارى انتخابات شــور و 
نشاط سياسى جامعه را فراگيرد و زمينه مشاركت حدأكثرى مردم 

در انتخابات فراهم شود

مشاركت حدأكثرى دشمنان را 
نااميد مى كند

  ملــت فهيم و با بصيرت ايران اســالمى با حضورى پرشــور و 
حدأكثرى در انتخابــات 28 خرداد ماه و انتخابى آگاهانه، دشــمنان 

انقالب را مأيوس و وفادارى خود به نظام را ثابت مى كنند.
رئيس شــوراى هماهنگى معاونت سياســى و تشــكل هاى مردمى 
ستاد انتخابات آيت ا... ســيد ابراهيم رئيسى  در همدان در نشستى با 
خبرنگاران گفت: هر چند دشــمنان نظام براى كمرنگ كردن حضور 
مردم در پــاى صندوق هاى رأى تالش مى كننــد، اما جهانيان در 28
خردادماه شــاهد حضور پرشور و باشكوه مردم در انتخابات به نشانه 

عزت و عظمت ايران اسالمى خواهند بود.
شــمس الدين قربانفر در ادامه با اشاره به شعار انتخاباتى آقاى رئيسى 
مبنــى بر «هر خانه يك ســتاد» افزود: اين بدان معناســت كه وى در 
صورت كسب رأى و نظر مردم، رئيس جمهورى همه اقشار با هر نگاه، 

سليقه و تفكرى خواهند بود.
به گــزارش ايرنا، وى همچنين با اشــاره به اينكه حضــور افراد در 
ســتادهاى انتخاباتى آقاى رئيسى با نهايت شور و اشتياق و داوطلبانه 
است، گفت: هيچ كس براى سهم خواهى در ستادهاى انتخاباتى حاضر 
نشده و هدف همه فعاالن ستادها، برگزارى انتخاباتى پرشور با انتخابى 

اصلح و آگاهانه است.
قربانفر بيان كرد: موج بزرگى براى حمايت از  آقاى رئيسى در كشور 
شكل گرفته؛ زيرا همگى به اين باور رسيده اند راهكار رفع مشكالت 
فعلى كشور، انتخابى رئيس جمهورى توانمند، متعهد و آشنا به مسائل 

و مشكالت است.
رئيس شــوراى هماهنگى معاونت سياسى و تشكل هاى مردمى ستاد 
انتخابات رئيسى همچنين درخصوص نحوه برگزارى مناظره ها و تأثير 
مطالب مطرح شــده در انتخاب مردم، گفت: مناظره بايد بسترى براى 
بيان برنامه و اهداف نامزدهاى انتخابات باشــد تا مردم از اين طريق با 

شناخت درست و دقيق به نامزد موردنظر خود رأى بدهند.
وى در ادامــه عنوان كرد كه مناظره تلويزيونــى نبايد به محلى براى 
مچ گيرى و تخريب افراد تبديل شود، بلكه زمان و فرصتى مغتنم براى 
بيان برنامه نامزدها در راستاى رفع مشكالت و زمينه سازى براى رشد 
و توســعه كشور و همچنين بهبود شــرايط اقتصادى و معيشتى مردم 

است.
قربانفــر در  پايان بيان كرد: آقاى رئيســى مســئوليت هاى مهمى را 
در كشــور برعهده داشته و با داشــتن كارنامه اى درخشان در عرصه 
مديريتى، تجارب ارزشمند و گرانبهايى در تمامى حوزه هاى سياسى، 
اقتصــادى، فرهنگى و اجتماعى براى اداره كشــور و خدمت به مردم 

دارد.

آخرين فرصت 
1- بر اساس نتايج نظرســنجى هاى معتبر انجام شده كمتر از 50

درصد مردم مناظرات را مشاهده و اخبار آن را دنبال كرده اند.
اين نتايج نشان مى دهد برخالف چند انتخابات قبلى رياست جمهورى، 
اين بار مناظرات در افزايش مشاركت مردم در انتخابات تاكنون موفق 

نبوده  است.
2- خــارج از توان داوطلبــان و تركيب آنها در كنــار هم كه امكان 
برگزارى يك مناظره داغ و مردم پســند را سلب كرده است، سؤال ها 
و نحــوه برگزارى مناظره مورد انتقاد مــردم و داوطلبان در 2 مناظره 

قبلى بوده است.
وقتى 5 داوطلب،  نماينده يك گفتمان سياســى هستند و 2 داوطلب 
مقابل هــم قبل از انتخابات در اقليت قرار گرفتــه و وادار به دفاع يا 
واكنش هاى عادى شده اند، اين شكل رقابت براى برگزارى مناظرات 

محافظه كارانه با سؤاالت خنثى، نتيجه اى دربر نخواهد داشت.
3- حال در چنين شــرايطى قرار است مناظره سوم و آخرين مناظره 
نامزدهاى انتخابات رياســت جمهورى ســيزدهم در روز شــنبه 22

خردادماه با موضوع «دغدغه هاى مردم»  از ساعت 17 برگزار شود.
مناظره اى كــه آخرين فرصت صداوســيما براى جــذب مخاطب، 

تأثيرگذارى در افزايش مشاركت و روند انتخابات خواهد بود.
4- بر اساس پيش بينى ها چند داوطلب انتخابات پس از مناظره سوم به 

نفع داوطلبان اصلى كنار خواهند رفت.
در واقع مأموريت اين افــراد در انتخابات كه دفاع از داوطلب اصلى 
بوده پايان يافته و بــا وعده حضور در دولت آينده داوطلب اصلى از 

داوطلبى كنار مى روند.
5- اين داوطلبان مى توانند براى جذاب تر شدن مناظره سوم و افزايش 
مشاركت مردم در انتخابات و آشــنايى بهتر مردم با داوطلبان اصلى، 
كناره گيرى خود را به قبل از مناظره سوم انداخته و اجازه دهند مناظره 

سوم به شكلى بهتر و با داوطلبان اصلى برگزار شود.
ايــن اقدام داوطلبانى كه قصــد كناره گيرى دارند، مى تواند شــرايط 

برگزارى مناظره اى متفاوت را در مناظره سوم ايجاد كند.
6- قرار اســت مناظره سوم با موضوع دغدغه هاى مردم برگزار شود، 
صداوســيما اگر مى خواهد مناظره ســوم متفاوت باشد و انتقادات به 
اين ســازمان به دليل  برگزارى شــبه مناظره كاهش يابد، الزم است 
دغدغه هاى واقعى مردم را در تمامى حوزه ها در اين مناظره مطرح كند.

دغدغه نان، مســكن، آزادى، عدالت، امنيت، آينده فرزند، آينده ايران، 
محيط زيســت، آب، غذا، اخــالق، صلح، تحصيل، كرونا، اشــتغال، 
بهداشت ودرمان و آســيب هاى اجتماعى از جمله دغدغه هاى مهمى 
اســت كه مردم ايران اين روزها دارند و صداوســيما نبايد از كنار آن 

به راحتى رد شوند.
7- صداوسيما توان و انرژى زيادى براى انتخابات رياست جمهورى 
گذاشته است اما اگر اين هزينه به نتيجه اى كه افزايش مشاركت است 
منجر نشود، هدررفت منابع و وقت مردم و كاركنان صداوسيما است.

پس صداوسيما براى بهتر شدن شــرايط و دسترسى به اهداف، بهتر 
است با واقع بينى مناظره اى واقعى كه كارآمدى، توان و برنامه داوطلبان 
را به مردم نمايان كند، اجرا كرده و مردم را با واقعيت داوطلبان بيشتر 

آشنا و شرايط مشاركت آگاهانه را فراهم آورد.

شورا با راى گيرى انتخابات از 7 صبح تا 12 شب موافقت كرد 
 ايده ســتاد كرونا با موافقت شوراى نگهبان همراه شد كه بايد البته از 7 صبح تا 12 شب صندوق ها براى راى گيرى فعال 

باشند و البته اگر كسى پس از اين ساعت نيز حضور داشت راى دادن او بالمانع است.
عضو حقوقدان شوراى نگهبان در همايش عوامل انتخابات 1400 گفت: جمعى كه اينجا هستند اراده كردند در انتخابات جمعه 
آينده ورق زرين ديگرى براى اين نهضت اســالمى بيافزايند. محمدحسن صادقى مقدم افزود: در انتخابات 98, در مياندوره 
99 و در اين دوره نهايت همكارى و هماهنگى با وزارت كشور و استاندارى ها را داشتيم و بهره آن را نيز برديم و الحمداهللا 

نتايج خوبى از مشاركت مردم در راه است. 
وى در ادامه گفت: از وزارت اطالعات، سپاه، نيروى انتظامى، ثبت احوال و تمامى مقام هاى استانى و كسانى كه در آموزش 
و پرورش و اين شبكه عظيم اجرا و نظارت همكارى كردند تشكر مى كنيم و اميدواريم با وجود برخى اشكاالت، طرح هاى 
نو و جدى نيز پياده شود. عضو حقوقدان شوراى نگهبان گفت: ما وظيفه دينى داريم آنچه كه خواست مردم است با صحت 
و سالمت تجميع كنيم و به نمايش بگذاريم و هرگز كسى نبايد حاضر شود آخرت خود را براى دنياى ديگران هزينه كند و 

اين سرلوحه همه همكاران در اجرا و نظارت خواهد بود.

نامزدهاى رياست جمهورى از برنامه هايشان براى نوجوانان هم حرفى بزنند
 مسئول اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان استان همدان از نامزدهاى رياست جمهورى خواست از برنامه هايشان براى 
نوجوانان هم حرفى بزنند. محمدصالح جبارى در گفت وگو با فارس، با اشاره به فضاى انتخاباتى در كشور گفت: در روزهاى 
اخير نامزدهاى رياست جمهورى در موضوعات مختلفى نظرات خود را بيان كرده اند و مردم هم در جريان آنها قرار گرفته اند، 

اما چيزى كه ظاهراً هيچ حرف و برنامه اى از آن نيست مسائل مربوط به دانش آموزان و نوجوانان است.
وى گفت: ظاهراً بيشتر توجه نامزدها و طرفداران آنها به كسانى است كه حق رأى دارند و شايد تصور مى شود براى كسب 
رأى، طرح مســائل مربوط به قشر رأى دهنده تأثيرگذارتر اســت؛ در حالى كه رئيس جمهور آينده قرار است عهده دار مسائل 
همه آحاد ملت از جمله نوجوانان و دانش آموزان باشد. مسئول اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان استان همدان افزود: 
دانش آموزان آينده سازان اين جامعه هستند اما چرا حرفى از مسائل آنها زده نمى شود؛ از نامزدهاى رياست جمهورى مى خواهيم 

برنامه هايشان را براى نوجوانان اين كشور هم بيان كنند. 
وى گفت: نامزدهاى انتخابات رياســت جمهورى بگويند از نظر آنها نظام مســائل مربوط به دانش آموزان چگونه اســت و 

اولويت ها در اين زمينه چيست و تعريف و حدود زيست بوم نوجوان امروز كدام است؟

  «نامزد پوششــى» اصطالحــى بود كه از 
انتخابات رياســت جمهورى ســال 96 وارد 
ادبيات مبارزه انتخاباتى كشــور شــد. در آن 
دوره، «قاليباف» در حالى «جهانگيرى» را نامزد 
«پوششى» براى «روحانى» خواند كه خودش، 
در واپسين روزهاى تبليغات انتخابات، از ادامه 
حضور در عرصه رقابت ها به نفع «رئيســى» 

كناره گيرى كرد.
اين اصطالح كــه برخى نيز آن را «ضربه گير» 
براى نامزد اصلى معنــا مى كنند، در انتخابات 
جارى رياســت جمهورى هم توســط برخى 
نامزدهاى ثبت كننده كه در مرحله اوليه، وارد 
اين عرصه شــده بودند، در تحقير و تخريب 
رقباى احتمالى شــان به كار گرفته شد. برخى 
نامزدها و فعاالن اصولگــرا، «جهانگيرى» را 
نامزد پوششــى بــراى «الريجانــى» و برخى 
«پزشكيان» را نامزد پوششى براى «جهانگيرى» 
خواندند و در مقابل هم، با ورود «رئيسى» به 
عرصه انتخابات، خيــل قابل توجه نامزدهاى 
اصولگرا، توسط رقباى اصالح طلب، نامزدهاى 
پوششى براى نامزد اصلى اصولگرايان قلمداد 

شدند.
اما با اعالم اساسى نامزدهاى تأييد صالحيت 
شــده و حذف نامزدهايى نظيــر «الريجانى، 
جهانگيــرى و پزشــكيان» و تأييــد 4 نامزد 
اصولگــرا در كنار «رئيســى»، انتظار مى رفت 
كه بهانه اى براى اطالق عنوان «پوششــى» به 
نامزدهاى باقــى مانده در دور اصلى رقابت ها 
يافت نشــود؛ زيرا از نظر بســيارى از مردم و 
حتــى شــخصيت ها و تحليل گــران، وزن و 
جايگاه يكى از نامزدها، به طور محسوســى 
از بقيه نامزدهاى تأييد صالحيت شده، باالتر 
است و نتيجه نهايى انتخابات نيز از همين ايام 

قبل از انتخابات، مشخص است.
با اين حــال، در جريــان نخســتين مناظره 
نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى، «همتى» 
بارها و بارها، 4 نامــزد اصولگراى حاضر در 
عرصه رقابت ها به ويژه «زاكانى» را نامزدهاى 
«پوششى» و «سوپرپوششــى» براى «رئيسى» 

خواند!
تا قبل از مناظره اول و آنچه در مواضع، شعارها 
و برنامه هاى اعالمى توسط نامزدهاى اصولگرا 

مشاهده مى شــد، اينكه همه اين نامزدها، در 
غياب رقباى اصلى كه حذف شــدند، از نگاه 
خود به عنوان كانديداى اصلى و غيرپوششى، 
به تبليغات انتخاباتى مشغول بودند و با تشريح 
برنامه هايى نظير «طرح وان جهت اختصاص 
ســهميه بنزين به همه ايرانيان(سعيد جليلى)، 
يارانــه 450 هزار تومانــى و پرداخت حقوق 
به زنان خانه دار(محســن رضايى)، وام 500 
ميليــون تومانــى به زوج هاى جــوان و حل 
3 روزه مشــكل بورس (قاضى زاده هاشــمى) 
و...» به رقابتى واقعى با «رئيســى» پرداخته اند 
و در ايــن ميان حتــى نامزدهايــى همچون 
«محسن رضايى»، انتقادهايى ظريف را نيز از 

«رئيســى» مطرح كرده اند! 
البتــه برخى ناظــران، اين 
مواضع و شعارها را جهت 
ســرد  «تنور  كــردن  گرم 
انتخابات» قلمداد مى كردند 
كه نامزدهــاى اصولگرا با 
شدن  «درون گروهى»  تلقى 
عرصه رقابت هاى انتخاباتى 
رياست جمهورى  سيزدهم 

مطرح شده است.
بــه هر حــال، در صورت 
و  تأييدصالحيــت 
«الريجانــى، جهانگيرى و 
پيش بينى  قابل  پزشكيان»، 
بود كه افــرادى در هر دو 
جبهــه رقيب، تا واپســين 
روزهاى تبليغات انتخاباتى، 

به صورت «پوششــى» عمل كنند و در نهايت 
هــم، به نفــع كانديداى اصلى جنــاح متبوع 
خــود،  از ادامه رقابت هــا كناره گيرى كنند، 
اما با اعالم اســامى نامزدهاى تأييد صالحيت 
شده كه رقباى مطرح و اصلى «رئيسى» در آن 
جاى نداشتند، حضور 4 نامزد ديگر اصولگرا 
در عرصه به چالشــى براى فعاالن سياســى 
اصولگــرا و حاميان «رئيســى» تبديل گرديد، 
چرا كــه آرايش انتخاباتى در اين دوره، ظاهراً 
موضوعيتى براى حضور نامزدهاى پوششــى 
ندارد و كنار كشيدن احتمالى اين نامزدها هم 

طبيعتاً بر سردى انتخابات مى افزايد.

چــون اگر يك يا چند نامزد حاضر در عرصه 
رقابت ها كه ادعاى «انقالبى گرى» دارند، به نفع 
«رئيســى» كناره گيرى كنند، فضايى كه به زعم 
بسيارى، چندان «رقابتى» نيست، «غيررقابتى تر» 
مى شــود. البته ظاهر امر نشان مى دهد كه همه 
رقيب و نامزدهاى  نامزدهاى اصولگرا، تقريباً 
رده دوم و سوم معتدل و اصالح طلب را كه در 
صحنه رقابت ها باقى مانده اند، جدى نگرفته و 
بنابراين هيچ توجيهى براى كناره گيرى به نفع 

«رئيسى» را نمى پذيرند.
«همتــى» امــا با توجــه به ايــن موضوع، 4 
نامزدهــاى اصولگراى حاضــر در صحنه را 
«پوششــى» براى «رئيســى» خواند كه به جز 
«زاكانى» (كه تا به حال در 
همه نظرسنجى ها، رده آخر 
را به خود اختصاص داده)، 
بقيــه نامزدها واكنشــى به 
ندادند.  نشان  اظهارات  اين 
به نظر مى رســد «همتى» با 
اتخاذ اين تاكتيك قصد دارد 
كــه كار اصولگرايان را در 

روزهاى آينده دشوار كند.
كه  مركزى  بانك  رئيس كل 
روز بــه روز بــا صراحت 
بيشــترى به رقبــاى خود 
رقابت ها  عرصــه  مى تازد، 
در   5» و  «ناعادالنــه»  را 
شايد  و  خوانده  يك»  برابر 
مى خواهــد با «پوششــى» 
خوانــدن 4 نامزد اصولگرا 
(به جز رئيســى)، از انصــراف و كناره گيرى 
آنها از عرصه رقابت هــا جلوگيرى كند، چرا 
كه به هرحال پايگاه رأى نامزدهاى اصولگرا، 
همپوشــانى بســيار زيادى دارد و هر يك از 
آقايان «جليلى»، رضايى، قاضى زاده و زاكانى، 
مى توانند به فراخور موقعيــت و اقبال خود، 
بخشــى از آراء «رئيسى» را بكاهند و به خود 
اختصــاص دهند. در اين صــورت، «همتى» 
كه در نظرســنجى ها به تدريج راه ارتقا را در 
پيش گرفته، اميدوار اســت بتواند تعداد قابل 
توجهى از رأى دهندگان را به نفع خود به پاى 
صندوق هاى رأى كشانده و به همراه «رئيسى» 

به مرحله دوم انتخابــات راه يافته يا حتى در 
مرحلــه اول، گوى ســبقت را از رئيس قوه 

قضاييه بربايد.
از طرفــى ديگر، آنچه از ســتادهاى تبليغاتى 
نامزدهــاى اصولگرا به خصــوص «رضايى 
و جليلى» به گوش مى رســد، آن اســت كه 
ايــن نامزدها، خــود را شايســته جلوس بر 
صندلى رياست جمهورى دانسته نه تنها قصد 
كناره گيرى به نفع «رئيسى» را ندارند، بلكه بر 
اين باورند كه در صورت افزايش مشــاركت 
و ترقى جايــگاه «همتى» در نظرســنجى ها، 

«رئيسى» بايد صحنه را به نفع آنها ترك كند!
شايد در روزهاى آينده، نامزدهاى اصولگرا و 
فعاالن اين جبهــه، از اينكه در روزهاى اوليه 
پس از اعالم اسامى نامزدهاى تأييد صالحيت 
شده، از حذف «الريجانى و جهانگيرى» شاد 
بودند، پشــيمان شــوند! چرا كه تلقى جدى 
نبودن و ضعيف بودن رقباى تأييد شده معتدل 
و اصالح طلــب و احتمال مشــاركت اندك 
حاميان جناح رقيــب در انتخابات، توجيهى 
براى دعوت 4 نامزد اصولگرا به نفع «رئيسى» 

باقى نگذاشته است.
همه اينها در حالى است كه «همتى» گر چه تا 
به حال نتوانسته موج قابل توجهى در فضاى 
ســرد حاكم بر اردوگاه جنــاح اصالح طلب 
و معتــدل ايجــاد كند، اما در نظرســنجى ها 
روند رو به رشــدى را در زمينه جذب اقبال 
و نظــر درصــدى از افرادى كــه تصميم به 
شــركت در انتخابــات را دارند، طى مى كند 
و همين، موقعيت دشــوراى را براى حاميان 
«رئيسى» پديد آورده است. بخصوص اينكه، 
در روزهــاى آينده احتمال مــى رود برخى 
شخصيت ها و احزاب معتدل و اصالح طلب 
به نفع «همتى» به عرصه انتخابات بازگردند. 
بازگشــتى كــه در صورت وقــوع، موضوع 
«نامزدهاى پوششى» را بيش از گذشته، مورد 
توجه ناظران و بخصوًص رأى دهندگان قرار 
خواهد داد و در اين ميان، دردسرهايى توسط 
همين نامزدهاى «پوششــى» براى «رئيسى» و 
جبهــه حاميان وى ايجــاد مى كند كه ممكن 
است آنها را به ياد انتخابات رياست جمهورى 

در سال 92 و 96 بيندازد.

  دولت ســيزدهم فرصتى براى آزمون و 
خطا ندارد، انتخابات 28 خردادماه ســرآغاز 
يك تحولى اساســى براى ريل گذارى جديد 
در مســير توســعه كشــور و بهبود شرايط 

اقتصادى مردم است.
وزير نفت دولت دوم محمود احمدى نژاد در 
همايش مردمى حاميان ســيد ابراهيم رئيسى 
كه در حســينيه امام خمينى(ره) برگزار شد، 
گفت: وضعيت اقتصادى و معيشــت مردم 
خوب نيســت و بهبود اين شــرايط مستلزم 
تغييرى اساســى در مديريت اجرايى كشور 

است.
رستم قاســمى بيان كرد: ريل گذارى مســير 
توســعه و پيشرفت كشــور با اســتفاده از 
تجربيات 4 دهه گذشــته از انقالب اسالمى 

نيازمند تغيير است.
وى در ادامــه افزود: ايران در ســال 1400

بايد شاهد اتفاقات بزرگى از جمله تحوالت 
مديريتــى و ريل گذارى جديد در حوزه هاى 
مختلف به ويژه بخش اقتصادى باشد، هرچند 
كه بدون بررسى و تحليل دقيق و كارشناسى 

نمى توان اين مسير را با موفقيت طى كرد.
قاسمى با تأكيد بر اينكه باور به توان بومى و 
كارايى داخلى و پرهيز از اميد و اتكا به خارج 
راهكار اساســى براى ايجاد تغيير و مديريت 
صحيح كشــور در مســير عمران و آبادانى 
است، بيان كرد: اعتقاد داريم با تفكر جهادى 
و اقدام انقالبى مى توان كشــور را به خوبى 

مديريت و ايران اســالمى را به اوج عزت و 
اقتدار رساند.

وى همچنين افزود: خداوند ثروت و ظرفيت 
عظيمى در حوزه هاى مختلف از جمله انرژى، 
نفــت و گاز، معادن و موقعيت جغرافيايى را 
در اين سرزمين قرار داده كه با وجود نيروى 
انسانى مســتعد، خالق، توانمند و با اراده به 
راحتى مى توان از اين مزيت خدادادى براى 

پيشرفت همه جانبه كشور استفاده كنيم.
وزير نفت دولت دهم گفت: برهمين اساس 
انتخابات 28خــرداد مــاه 1400 با حضور 
پرشور و باشــكوه مردم موجب سرافرازى 
و اقتــدار ايران اســالمى به عنــوان يكى از 
قدرت هاى بزرگ منطقــه و ثروتمند جهان 
خواهد شد و زمينه ايجاد تغيير براى دستيابى 

به اين موفقيت را فراهم مى كند.
قاسمى با تأكيد بر مشاركت حدأكثرى مردم 
در انتخابات افزود: با توجه به مســير سخت 
و دشــوارى كه كشــور در عرصه داخلى و 
بين المللى پيش رو دارد، مشاركت حداكثرى 
و پرشــور در انتخابــات ضامــن موفقيت 
رئيس جمهورى و دولت آينده در اين عرصه 

و در راستاى خدمت رسانى مطلوب و بهينه 
به مردم است.

وى ادامــه داد: برهمين اســاس تالش براى 
حضور همه مردم با هر ســليقه و تفكرى در 
پاى صندوق هاى اخــذ رأى وظيفه همگان 
اســت، مگر افرادى كه خارج از دايره نظام 

هستند و دلسوز كشور هم نيستند.
وزير دولت احمدى نژاد دومين اولويت پس 
از مشــاركت حدأكثــرى را انتخاب اصلح 
عنوان كــرد و گفت: پاكدســتى، صداقت، 
نوكرى ملت، خادم بودن و تبعيت از رهبرى 
از جمله معيارهاى انتخاب اصلح اســت كه 
آقاى رئيســى تمامى اين ويژگى ها به عنوان 
يك انتخاب اصلح و درست را براى تصدى 

پست رياست جمهورى داراست.
قاسمى افزود: بودجه كشور از سال 1401 تا 
1403 پيش خور شــده به نحوى كه ايران نه 
كسرى بودجه، بلكه اصًال بودجه و اعتبارى 

وجود ندارد.
وزير نفت دولت دهم افزود: اوضاع فرهنگى، 
اقتصادى و اجتماعى كشــور خوب نيست، 
آمار ازدواج به شــدت كاهــش و در مقابل 

طــالق افزايــش يافته و رشــد جمعيت و 
فرزندآورى در كشور نيز دچار مشكل شده 

است.
وى در پايان نيز مكتب شــهيد ســليمانى و 
باور "ما مى توانيم" را نسخه شفابخش كشور 
دانست و بيان كرد كه مكتب شهيد سليمانى 
مكتب حرف نيســت، بلكه عرصه و ميدان 

عمل است.
رئيس شــوراى هماهنگى ستاد مردمى سيد 
ابراهيم رئيسى در اســتان نيز در ابتداى اين 
همايش با بيان اينكه امروز كشور به مديران 
جهادى نياز دارد، گفت: كسانى كه در دوران 
دفــاع مقدس، فرمانده و پيشــگام بودند در 
عرصــه اجرا نيز با روحيــه و تفكر جهادى 
براى توسعه كشور و خدمت به مردم تالش 

مى كنند.
محمدعلى زلفى گل همچنين در ادامه افزود: 
كارنامه آقاى رئيسى بيانگر اين است كه وى 
ظرفيت و توان عملياتى كردن شعارهاى خود 
را دارد و قطعاً با رأى قاطع مردم در انتخابات 
28 خرداد ماه، سكان مديريت اجرايى كشور 

را به دست مى گيرد.
وى گفت: اســتان همــدان ديار بــزرگان، 
فرهيختگان، ســرداران شهيد و افتخارآفرين 
براى ايران زمين اســت كه با داشتن ظرفيت 
و توانمندى هــاى قابل توجــه مى تواند به 
مركز ســرمايه گذارى در حوزه هاى مختلف 

اقتصادى، سياسى و فرهنگى تبديل شود.

رئيس هيأت نظارت شوراها: 
قانون انتخابات شوراها اشكال جدى دارد

 قانون انتخابات شــوراها اشــكاالت جــدى دارد و بعد از 5 دوره 
كه انتخابات شــوراها را برگزار كرديم، بايد آســيب شناسى از شوراها 

صورت گيرد تا بتوانيم به كمك شوراى نگهبان آن را اصالح كنيم.
به گزارش ايسنا، رئيس هيأت نظارت شوراها در مراسمى گفت: اهميت 
انتخابات در جمهورى اســالمى بر كســى پوشيده نيست و جمهورى 
اسالمى سيستمى است كه بر پايه انتخابات بيان شده و اين نشاندهنده 
حضور مردم در انتخابات است و سيستم منحصر به فرد در كل دنياست.

احمد نادرى افزود: انتخابات يك امر پذيرفته شده و نهادينه شده است 
كــه در انتخابات پيش رو 4 انتخابات خبرگان و مجلس و شــوراها و 

رياست جمهورى را در شهر تهران داريم.
وى همچنين افزود: اين انتخابات يك اهميت ويژه تر دارد زيرا انتخابات 
رياســت جمهورى را در اين انتخابات داريم. البته همه انتخابات مهم 
بوده اما اين انتخابات ويژه تر اســت زيرا ريل گذارى گام دوم انقالب 
در بحث رياست جمهورى از مسير اين انتخابات مى گذرد و بايد اين 
انتخابات را جدى بگيريم. نادرى ادامه داد: همكارى سازنده مجلس و 
شــوراى نگهبان و مسئولين اجرايى مانند وزارت كشور؛ يك انتخابات 

سالم و خوب و مطلوب را كليد خواهد زد.
احمد نادرى تصريح كرد: قانون انتخابات شوراها اشكاالت جدى دارد 
و بعد از 5 دوره كه انتخابات شــوراها را برگزار كرديم،  بايد اســيب 
شناسى از شوراها صورت گيرد تا بتوانيم به كمك شوراى نگهبان آن را 
اصالح كنيم. اين اشــكاالت ســاختارى بوده و اتفاقى رخ داده كه در 
بسيارى از شــوراها دستگيرى ها و محاكمه هاى زيادى داشتيم و بايد 

فكر جدى به حال قانون شوراها شود.
وى ادامه داد: بهتر اســت كه اين انتخابات از نمايندگان مجلس گرفته 
شــود و اگر شــوراى نگهبان قبول كند مقدارى هماهنگى در نظارت 
بر انتخابات شــوراها صورت خواهد گرفــت. بايد انتخابات را از ذيل 
نمايندگان مجلس و مجلس دربياوريم و انشاا... آنرا انجام خواهيم داد.

نادرى يادآور شد: در انتخابات شوراها  5937  هزار نفر شركت كردند 
كه  مجموعا 1548 نفر رد صالحيت شــدند. 1280 نفر به هيأت عالى 
اســتان شــكايت كردند و به تك تك آنها رسيدگى شد و از اين تعداد 
نهايتا 425 نفر به گردونــه انتخابات برگردانديم و حدود 700  نفر رد 
صالحيت شــدند. وى گفت: ما را متهم كردند كه فرد زرتشــتى را رد 
صالحيت كرديم چون به اسالم اعتقاد ندارد و اين امر طبيعى است ولى 
در رســانه ها به ما بى مهرى كردند و بايد بگويم كه ما از همه اديان و 
مذاهب در استان تهران داشتيم و يك نفر هم در تهران صالحيتش تاييد 

شد كه زرتشتى هست.

وزير اسبق نفت:
مشاركت حدأكثرى 

ضامن موفقيت دولت آينده خواهد بود

خبـر

دردسرهاى دردسرهاى 
نامزد پوششى نامزد پوششى 

تبليغاتى  ســتادهاى  از  آنچه 
بــه  اصولگــرا  نامزدهــاى 
خصوص «رضايــى و جليلى» 
به گوش مى رســد، آن است 
كــه ايــن نامزدها، خــود را 
صندلى  بر  جلوس  شايســته 
رياســت جمهورى دانسته نه 
نفع  به  كناره گيرى  قصد  تنها 
«رئيسى» را ندارند، بلكه بر اين 
افزايش  صورت  در  كه  باورند 
مشــاركت و ترقــى جايگاه 
نظرســنجى ها،  در  «همتى» 
«رئيسى» بايد صحنه را به نفع 

آنها ترك كند!
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خبـر نگاه

از وظايف شوراى اسالمى شهر 
چه مى دانيد؟ 

 اين روزها كه تنور تبليغات انتخابات داغ است بيراه نديديم گريزى 
بزنيم بر وظايف شوراى اسالمى شهر. در ذيل اين وظايف را به اختصار 

بخوانيد : 
■ انتخاب شهردار براى مدت 4 سال.

■   بررسى و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايى هاى اجتماعى، فرهنگى، 
آموزشى، بهداشــتى، اقتصادى و رفاهى حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها 
و پيشــنهادهاى اصالحى و راه حل هاى كاربردى در اين زمينه ها جهت 

برنامه ريزى و ارائه آن به مقامات مسئول ذى ربط.
■  نظارت بر حسن اجراى مصوبات شورا و طرح هاى مصوب در امور 
شهردارى و ساير سازمان هاى خدماتى در صورتى كه اين نظارت مخل  

جريان عادى اين امور نشود.
■  همكارى با مسئوالن اجرايى و نهادها و سازمان ها در زمينه هاى مختلف 
اجتماعى، فرهنگى، آموزشى، اقتصادى و عمرانى بنا به  درخواست آنان.

■   برنامه ريزى در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعى، 
اقتصادى، عمرانى، فرهنگى، آموزشــى و ساير امور رفاهى با موافقت  

دستگاه هاى ذى ربط.
■   تشــويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگرى و 

تفريحى، ورزشى و فرهنگى با هماهنگى دستگاه هاى ذى ربط.
■   اقدام در خصوص تشــكيل انجمن هــا و نهادهاى اجتماعى، امدادى، 
ارشادى و تاسيس تعاونى هاى توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيرى، 

 تحقيقات محلى و توزيع ارزاق عمومى با توافق دستگاه هاى ذى ربط.
■   نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايى هاى نقدى، جنسى و 
اموال منقول و غير منقول شهردارى و همچنين نظارت بر حساب درآمد 

وهزينه آنها به گونه اى كه مخل جريان عادى امور شهردارى نباشد.
■  تصويب آيين نامه هاى پيشنهادى شهردارى پس از رسيدگى به آنها با 

رعايت دستورالعمل هاى وزارت كشور.
■   تأييــد صورت جامع درآمد و هزينه شــهردارى كه هر 6ماه يك بار 
توســط شهردارى تهيه مى شود و انتشار آن براى اطالع عموم و ارسال 

 نسخه اى از آن به وزارت كشور.
■   همكارى با شــهردارى براى تصويب طرح حدود شــهر با رعايت 
طرح هاى هادى و جامع شهرسازى پس از تهيه آن توسط شهردارى با 

تأييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازى.
■   تصويــب بودجــه، اصالح و متمم بودجه و تفريغ بودجه ســاالنه 
شــهردارى و مؤسسات و شركت هاى وابســته به شهردارى با رعايت 

آيين نامه  مالى شهردارى ها و همچنين تصويب بودجه شوراى شهر.
■   تصويب وام هاى پيشنهادى شهردارى پس از بررسى دقيق نسبت به 

مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.
■ تصويب معامالت و نظارت بر آنهــا اعم از خريد، فروش، مقاطعه، 
اجاره و اســتيجاره كه به نام شهر و شــهردارى صورت مى پذيرد با در 
نظرگرفتن صرفه و صالح و با رعايت مقررات آيين نامه مالى و معامالت 

شهردارى.
■   تصويب اساســنامه موسسات و شركت هاى وابسته به شهردارى با 

تأييد و موافقت وزارت كشور.
■   تصويب لوايح برقرارى يا لغو عوارض شــهر و همچنين تغيير نوع 
و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومى دولت كه از سوى وزارت 

كشور اعالم مى شود.
■   نظارت بر حسن جريان دعاوى مربوط به شهردارى.

■  نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
■   نظارت بر امور تماشــاخانه ها، ســينماها و ديگر اماكن عمومى، كه 
توســط بخش خصوصى، تعاونى و يا دولتى اداره مى شــود با وضع و 
تدوين  مقررات خاص براى حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل 
موسسات بر طبق پيشــنهاد شــهردارى و اتخاذ تدابير احتياطى براى 

جلوگيرى از خطرآتش سوزى و مانند آن.
■   تصويــب مقررات الزم براى اراضى غير محصور شــهرى از نظر 

بهداشت و آسايش عمومى و عمران و زيبايى شهر.
■   نظارت بر ايجاد گورســتان، غسال خانه و تهيه وسايل حمل اموات 

مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
■   وضع مقررات و نظارت بر حفر مجارى و مسيرهاى تاسيسات شهرى.

■  نظارت بر اجراى طرح هاى مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابان ها، 
ميادين و فضاهاى ســبز و تأسيسات عمومى شــهر بر طبق مقررات  

موضوعه.
■   تصويب نامگذارى معابر، ميادين، خيابان ها، كوچه و كوى در حوزه 

شهرى و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط.
- تصويب مقررات الزم به پيشنهاد شهردارى براى نوشتن هر نوع مطلب 
و يا الصاق هر نوع نوشــته و آگهى و تابلو بر روى ديوارهاى شــهر با 

رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براى اطالع عموم.
■   تصويب نرخ خدمات ارائه شــده توســط شهردارى و سازمان هاى 
وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالى و معامالت شهردارى ها با رعايت 

مقررات مربوط.
■   تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهرى.

■   وضــع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان هاى عمومى توســط 
شــهردارى براى خريد و فروش مايحتــاج عمومى با رعايت مقررات 

موضوعه.
■   وضع مقررات الزم در مورد تشــريك مساعى شهردارى با ادارات 
و بنگاه هاى ذى ربط براى داير كردن نمايشــگاه هاى كشاورزى، هنرى، 

بازرگانى  و... با رعايت مقررات قانونى مربوط.
■  نظارت بر حســن اداره امور مالى شــهردارى و تمامى ســازمان ها، 
مؤسســات،  شركت هاى وابســته و تابعه شــهردارى و حفظ سرمايه، 
دارائى ها، اموال عمومى و اختصاصى  شــهردارى، همچنين نظارت بر 
حســاب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمى و اعالم موارد 
نقض و تخلف به شهردار و پيگيرى هاى الزم براساس مقررات قانونى.

■   شــورا موظف است در پايان هر سال مالى صورت بودجه و هزينه 
خود را براى اطالع عموم منتشــر و نســخه اى از آن را براى بررسى به 

شوراى شهرستان و استان ارسال كند.
■  واحدهاى شهرستانى تمامى سازمان ها و موسسات دولتى و عمومى  
غيردولتى كه در زمينه ارائه خدمات شــهرى وظايفى را به عهده دارند، 
موظفند برنامه ســاالنه خــود در خصوص خدمات شــهرى را كه در 
چارچوب اعتبارات و بودجه ساالنه خود تنظيم شده به شورا ارائه كنند.

- همكارى با شوراى تأمين شهرستان درحدود قوانين و مقررات.
- بررسى و تاييد طرح هاى هادى و جامع شهرسازى و تفصيلى و حريم 
و محدوده قانونى شــهرها پس از ارائه آن توسط شهردارى و ارسال به 

مراجع ذى ربط قانونى جهت تصويب نهائى.

نايب رئيس انجمن داروسازان ايران:
شوراهاى شهر از قانون تمكين كرده و داروخانه ها را 

مؤسسه پزشكى لحاظ كنند
 نايب رئيس انجمن داروسازان ايران با اشاره به برخى مصوبات فراقانونى شوراهاى شهر 
و شهردارى ها، گفت: درخواست مشخص ما از شوراهاى شهر اين است كه از قانون تمكين 
كرده و طبق قانون داروخانه ها را هم جزو مؤسســات پزشكى در نظر گرفته و معافيت هايى 

كه مؤسسات پزشكى براى عوارض شهردارى دارند، براى داروخانه ها هم در نظر بگيرند.
ســيدعلى فاطمى در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به انتخابات شــوراهاى شهر و روستا و 

درخواســت داروخانه داران از منتخبان شوراها، افزود: در زمينه عوارض كسب و پيشه براى 
مؤسسات پزشــكى يا عوارض نصب تابلو، مصوباتى وجود دارد و احكامى را خود ديوان 
عدالت ادارى در اين زمينه صادر كرده اســت، اما برخى شوراهاى شهرها و شهردارى ها به 

آن توجه نمى كنند.
وى گفت: اين مصوبات در زمينه معافيت موسسات پزشكى از جمله داروخانه ها از پرداخت 
عوارض اســت. در عين حال مى دانيم كه مطب ها و مؤسسات پزشكى مى توانند در اماكن 
غيرتجارى هم تأسيس شوند، اما بعضا برخى شهردارى ها از كار داروخانه ها ممانعت مى كنند.
فاطمى بيان كرد: ما انتظار داريم كه در زمينه عوارض كســب و پيشه، عوارض نصب تابلو، 
عوارض مربوط به كاربرى، براساس قانون و احكامى كه از سوى دادگاه ها صادر شده، رفتار 

شود و رفتارهاى فراقانونى در اين حوزه ها از سوى شوراها و شهردارى ها اتفاق نيفتد.
وى گفت: شــوراهاى شهر مى توانند در اين زمينه ها كمك كنند. در حال حاضر در شهرهاى 
مختلف در اين حوزه ها شــرايط و رفتارهاى يكسانى وجود ندارد. برخى شهرها مصوبات 
شوراى شهر يا شهردارى مغاير با قانون بوده كه معموال به مؤسسات پزشكى و داروخانه ها 

فشار وارد مى كند. برخى شوراها هم بر اساس قانون برخورد مى كنند و ما مشكلى نداريم.
فاطمى بيان كرد: درخواســت مشخص ما از شــوراهاى شهر اين است كه از قانون تمكين 
كرده و طبق قانون داروخانه ها را هم جزو مؤسســات پزشكى در نظر گرفته و معافيت هايى 
كه مؤسسات پزشكى براى عوارض شهردارى دارند، براى دارخانه ها هم در نظر گرفته و بر 

گزارشگزارشاساس قانون به آن احترام بگذارند.
 gozaresh@hamedanpayam.com

 با توجه به ســاختارهاى سياســى حاكم 
در كشــورهاى مختلف، تعاريف گوناگونى 
از مفهوم شــهردارى و نوع كاركرد آن وجود 
دارد و ارائه يك تعريف واحد و جامع در اين 

زمينه كارى دشوار است.
اما به بيانى كلى، در جهان امروز، شــهردارى 
نهــادى عمومــى، غيــر دولتــى، محلى و 
مســتقل اســت كه به عنوان مهمترين جزء 
حكومت هاى محلى با ارائه خدمات گوناگون 
عمرانى، رفاهى و شــهرى بــه رفع نيازهاى 
مردم پرداخته و در انجام امور از مشــاركت 

شهروندان بهره مى برد.
در دهه هاى اخير افزايش تمايل به شهرنشينى 
و به تبع آن گســترش كالبدى شهرها باعث 
گرديده تا اين نهاد مدنى روز به روز وظايف 
بيشترى را برعهده گرفته تا بتواند به نيازهاى 

روزافزون شهروندان در بخش هاى 
عمران، محيط زيست، بهداشت 

موارد  بسيارى  و  سالمت  و 
ديگر پاســخ مناسبى دهد. 
وظايفــى كــه دولت ها و 
حكومت ها به شهردارى ها 
دولت هــاى  عنــوان  بــه 

محلى واگذار كــرده تا خود 
بتواننــد  نقــش مؤثرتــرى در 

سياســت گذارى ها و راهبرى هاى كالن 
ايفا كنند.

 بــه عبارت ديگر شــهردارى ها كــه زمانى 
محدوده  وظايف شــان صرفاً به چند فعاليت 
مى بايست  اكنون  مى شــد،  محدود  خدماتى 
با برنامه ريزى گســترده ترى، رفــاه فردى و 
اجتماعى را در شــهرها فراهم آورند. رفاهى 
كه تحقق آن وابســته به انجام دامنه بســيار 

گسترده اى از اقدامات و فعاليت هاست.
با توجه به مباحث بيان شده وجود كارايى و 
اثربخشــى مؤثر يكى از الزامات مهم در نهاد 
شهردارى هاســت كه بتواند تمامى اقدامات 
و منابع صرف شــده را به درســتى مديريت 
كنــد، اين مهــم را مى تــوان در منطقه يك 
شــهردارى همدان مشــاهده كرد به گونه اى 
كه با تعامل مناســب با شهروندان كه سرمايه 
اصلى نهادهاى اجرايى هستند توانسته است 
پروژه هاى مهمى را در تمامى نقاط اين منطقه 

به اجرا بگذارد. 
از مهمترين اقدامات شــهردارى منطقه يك 
مى توان به اجراى پــروژه پارك فرامنطقه اى 

واليت همدان اشاره كرد. 
بر اساس مستندات موجود از سوى شهردارى 
همــدان، هدف از اجراى ايــن پروژه تهيه و 
احداث نيازهــاى اوليه براى گردشــگرانى 
اســت كه پا به اين پارك مى گذارند و سعى 
بر آن است كه كمترين آسيب به طبيعت وارد 
شود، بارگذارى هاى صورت پذيرفته به عنوان 
راه دسترســى، آالچيق، ســرويس بهداشتى، 
نمازخانه و ديگر تأسيســات به هيچ عنوان 

بيش از 5 درصد از كل فضا نخواهد بود.

پروژه ها  ايــن  احداث 
باعــث  مى توانــد 
در  بزرگى  جهــش 
ســرانه فضاى سبز 
همدانى  شهروندان 
شــود تا همشهريان 
طبيعــت  از  بتواننــد 
بكرى كــه در اين منطقه 

وجود دارد استفاده كنند.
از  واليت  فرامنطقــه اى  پــارك   
شــهرى  مديريت  بزرگ  طرح هــاى 

همدان
شــهردار همدان در زمينه ايــن پروژه گفت: 
واليت  فرامنطقه اى  پــارك  احداث  عمليات 
همدان به وســعت صد هكتــار در يكى از 
بكرترين نقاط تفريحى شهر در منطقه حيدره 

قرار دارد. 
عبــاس صوفــى با تأكيــد بر لــزوم جذب 
سرمايه گذاران حوزه گردشگرى در اين پارك 
بيان كرد: وســعت اين منطقــه بكر طبيعى و 
جاذبه هاى منحصــر به فرد آن امكان هرگونه 
ســرمايه گذارى در بخش گردشگرى را مهيا 

ساخته است.
وى با بيان اينكه پــارك فرامنطقه اى واليت 
همدان يكــى از طرح هاى بــزرگ مديريت 
شهرى همدان به شمار مى رود گفت:اميدواريم 
تا پايان امســال اقدام شايسته اى در احداث و 

جذب سرمايه گذار صورت بگيرد.
صوفى با تأكيد بر لزوم ســرعت بخشــيدن 
در احــداث اين پارك فرامنطقه اى افزود: اين 
پارك در يكى از نقاط ديدنى شهر همدان قرار 
دارد و بايد به بهترين شــكل ممكن احداث 
شود. شهردار ابراز اميدوارى كرد: تا پايان سال 
جارى زيرساخت هاى اوليه براى احداث اين 
پارك اجرايى شــود و با ورود سرمايه گذاران 
شــاهد پاركى شايسته شــهروندان همدان و 

گردشگران باشيم.
صوفى با بيان اينكه پارك فرامنطقه اى واليت 
بــا توجه به مســاحت گســترده اى كه دارد 

مى توانــد يكى از پارك هاى راهبردى شــهر 
همدان باشــد گفت: تاكنون اقدامات مناسبى 
در زمينه احداث راه هاى دسترسى اين پارك 

صورت پذيرفته است.
وى ادامــه داد: در فــاز اول اين پروژه عالوه 
بر اجراى راه هاى دسترسى كه باعث سهولت 
تردد شهروندان و گردشگران مى شود نصب 
بهداشتى،  ســرويس هاى  ســاخت  آالچيق، 
نصب مخــازن آب و اجــراى آبنما در نظر 
گرفته شده است كه اميدواريم هرچه سريع تر 
اين فاز پروژه به اتمام رســيده و اين پارك را 

در اختيار شهروندان عزيز قرار  دهيم.
صوفــى گفت: ايجاد و نصــب مخازن آب 
جهــت آبيارى فضاى ســبز و خدمات نيز 
بــا هماهنگى هاى صــورت گرفته در حال 
انجام است و با اجراى سيستم هاى آبرسانى 

مى توان نگهدارى و توســعه فضاى سبز 
مجموعه پارك را به طور ويژه اى 

ارتقا داد.
شــهردار همدان با اشــاره 
پارك  پــروژه  اينكــه  به 
فرامنطقــه اى واليت يكى 
از پروژه هــاى بــزرگ و 

هزينه بر شــهردارى همدان 
كه  اقداماتى  افــزود:  اســت 

منطقه يك شــهردارى در اجراى 
پروژه هاى بزرگ جهت رفاه حال هرچه 

بيشتر شــهروندان در دســتور كار دارد قابل 
تقدير و تشكر است.

 جهش بزرگى در سرانه 
فضاى سبز شهروندان همدانى

مدير منطقه يك نيز با اشاره به اينكه احداث 
پارك صــد هكتارى واليــت باعث جهش 
بزرگى در ســرانه فضاى ســبز شــهروندان 
همدانى خواهد شــد گفت:  توســعه فضاى 
سبز و كاربرى هاى آن به دليل تاثيرات مثبتى 
كه بر محيط زيست، سالمت جسمى و روانى 

شهروندان دارد بسيار مهم است.
دهبانى صابــر افــزود: در عمليــات اجرايى 

احــداث اين پــارك تصميم گرفته شــد تا 
كمتريــن دخالت و صدمه به محيط زيســت 
وارد شود تا شهروندان و گردشگران بتوانند از 
محيطى طبيعى و بكر نهايت استفاده را ببرند.

وى با اشاره به اينكه سهم پارك فرامنطقه اى 
واليت در بودجه سال جارى اين منطقه بسيار 
پررنگ و مهم ديده شــده اســت گفت:  با 
برنامه ريزى هاى الزم بيــش از 150 ميليارد 
ريال براى احداث ايــن پارك در نظر گرفته 

شده است.
دهبانى صابر گفت: حفظ فضاى سبز و طبيعت 
بكرى كه در ايــن منطقه وجود دارد اولويت 
ما در احداث اين پارك اســت و با اســتفاده 
از نظرات كارشناسان متخصص در اين زمينه 
كاشــت گونه هاى خاصى از گياهان مدنظر 
اســت كه مقاومت هاى الزم را داشته باشند 
و براى آبيارى اين فضاى سبز كه 
بســيار مهم و حياتى است 
نيز تمهيداتى ويژه اى در 
نظر گرفته شده است.

وى گفت: با احداث 
اين پارك اميدواريم 
توســعه  شــاهد  تا 
مكان هاى گردشگرى 
و تفريحى شهر همدان 
رضايتمنــدى  و  باشــيم 
شهروندان از شهر همدان را هرچه 

بيشتر افزايش دهيم.
اين پارك به مساحت 102 هكتار در محدوده 
حيدره واقع شــده كه يكى از نيازهاى اصلى 
شهر همدان براى توسعه گردشگرى به شمار 

مى رود.
احداث پارك واليت با چنين مقياسى داراى 
كاركردى بزرگ براى گذراندن اوقات فراغت 
و جذب گردشگر در همدان دارد ضمن اينكه 
تأثيرى مستقيم در كيفيت زندگى شهروندان 
خواهد داشت. اميدواريم عمليات اجرايى اين 
پارك هرچه ســريع تر به پايان رسيده و آماده 

استفاده شهروندان شود.

نقش شورا هاى شهر 
در بهبود مديريت 

شهـرى
 شوراهاى شهر به عنوان مهمترين عامل اداره هر 
شهر، مى توانند تضمين كننده منافع شهروندان باشند 

و نقش مهمى در بهبود عملكرد شهرى بازى كنند .
محوريت شورا در نظام اســالمى بر مبناى پرهيز از 
تمركز قدرت و روى آوردن به مشــاركت اجتماعى 

است. 
 نقش شورا هاى شهر در بهبود مديريت 

شهرى
مشاركت اجتماعى را مى توان به معناى حضور جدى، 
فعال، آگاهانه مردم در فعاليت هاى اقتصادى، اجتماعى 
دانســت. يكى از ابعاد مشاركت اجتماعى مشاركت 
در مديرت شهرى مى باشد. مديريت شهرى، مفهوم 
نوينى اســت كه پس از پيروزى انقالب اســالمى و 
مطرح شدن شورا ها در فصل هفتم قانون اساسى وارد 

گفتمان سياسى و اجتماعى جامعه ايران شد.

شوراى شــهر به عنوان نماد مشاركت مردم در اداره 
شهر با مشاركت دادن مردم مومن و متخصص، زمينه 

رشد و شكوفايى شهر ها را فراهم مى آورند.
تصور عمومى كه از شــوراى شــهر در ايران وجود 
دارد آن را محدود به نظارت بر عملكرد شــهردارى 
قلمداد مى كند . حال آنكه مسأله مديريت شهرى فراتر 
از امور شهردارى و شــامل تمامى مسائل مربوط به 
يك شهر اعم از گسترش كالبدى، توسعه فضاى سبز، 
امكانات رفاهى و تفريحى و ســاير موارد مربوط به 

شهر مى شود.
امروزه شــهر ها بــه عنوان مركــز تمركز جمعيت و 
عمده ترين بازيگران اقتصاد ملى نيازمند بهبود مديريت 
شهرى هستند. بهبود مديريت شهرى به تثبيت رشد 
اقتصادى، ثبات سياسى، افزايش مشاركت شهروندان، 
فقرزدايــى، جلوگيرى از تخريب محيط زيســت و 

افزايش رضايت مندى شهروندان كمك مى كند.
شــورا هاى شهر مى توانند با جلوگيرى از تراكم انبوه 
مشــكالت اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى 
شهر ها، مانع توسعه نامتوازن شهر ها شوند و به پويايى 
شهر كمك كنند. اعضا شــورا هاى شهر، بايد بتواند 
نقاط ضعف و قوت شهر خود را شناخته و با تقويت 

پتانسيل هاى نهفته در هر شــهر، آن را به مزيت هاى 
قابل اتكايى در اقتصاد كشور تبديل كنند و در نهايت 
توسعه ملى را بهبود بخشند. مدير شهرى مسئول ارتقا 

قابليت ها و توانمندى هاى شهر و شهرنشينان است.
 مهمترين وظايف شورا هاى شهر

1- شوراى اسالمى شهر موظف است بالفاصله پس 
از رســميت يافتن نســبت به انتخاب شهردار واجد 

شرايط اقدام كند.
2- بررسى و شناخت كمبود ها، نياز ها و نارسايى هاى 
اجتماعى، فرهنگى، آموزشــى، بهداشتى، اقتصادى و 
رفاهى حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشــنهاد هاى 

اصالحى و راه حل هاى كاربردى براى آنها
3 - برنامه ريــزى در خصوص مشــاركت مردم در 
انجام خدمات اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، فرهنگى، 

آموزشى و ساير امور رفاهى
4-همكارى با شهردارى جهت تصويب طرح حدود 
شــهر با رعايت طرح هاى هادى و جامع شهرسازى 
پس از تهيه آن توسط شهردارى با تأييد وزارت كشور 

و وزارت مسكن و شهرسازى.
5 - تصويب مقررات الزم جهت اراضى غيرمحصور 
شــهرى از نظر بهداشت و آسايش عمومى و عمران 

و زيبايى شهر.
6-. تصويب معامالت و نظارت بر آنها اعم از خريد، 
فروش، مقاطعه، اجاره و اســتيجاره كه به نام شهر و 
شهردارى صورت مى پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و 
صالح و با رعايت مقررات آيين نامه مالى و معامالت 

شهردارى
7- اقدام در خصوص تشــكيل انجمن ها و نهاد هاى 
اجتماعى، امدادى، ارشــادى و تأسيس تعاونى هاى 
توليــد و توزيع و مصــرف، نيز انجــام آمارگيرى، 
تحقيقات محلــى و توزيــع ارزاق عمومى با توافق 

دستگاه هاى ذى ربط.
8 - تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شــهردارى 
كه هر 6 ماه يك بار توســط شهردارى تهيه مى شود و 
انتشار آن براى اطالع عمومى و ارسال نسخه اى از آن 

به وزارت كشور.
9 - نظــارت بر حســن جريان دعــاوى مربوط به 

شهردارى.
10- تصويب بودجه، اصالح و متمم بودجه ســاالنه 
شــهردارى و مؤسســات و شــركت هاى وابسته به 
شــهردارى با رعايت آيين نامه مالى شــهردارى ها و 

همچنين تصويب بودجه شوراى شهر.

11 - نظارت بر امور تماشاخانه ها، سينماها، و ديگر 
اماكن عمومى، كه توســط بخش خصوصى، تعاونى 
و يا دولتى اداره مى شــود با وضع و تدوين مقررات 
خاص براى حســن ترتيب، نظافت و بهداشت اين 
قبيل مؤسسات بر طبق پيشــنهاد شهردارى و اتخاذ 
تدابير احتياطى جهت جلوگيرى از خطر آتش سوزى 

و مانند آن.
12 - نظــارت بر حســن اداره و حفظ ســرمايه و 
دارايى هاى نقدى، جنسى و اموال منقول و غيرمنقول 
شهردارى و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه 
آنها به گونه اى كه مخل جريان عادى امور شهردارى 

نباشد.
13 - نظــارت بر اجراى طرح هــاى مربوط به ايجاد 
و توســعه معابر، خيابان ها، ميادين و فضا هاى سبز و 

تأسيسات عمومى شهر 
14 - وضــع مقررات و نظارت بــر حفر مجارى و 

مسير هاى تأسيسات شهرى
15 - تصويــب بودجــه، اصالح و متمــم بودجه 
ساالنه شــهردارى و مؤسسات و شركت هاى وابسته 
به شــهردارى با رعايت آيين نامه مالى شهردارى ها و 

همچنين تصويب بودجه شوراى شهر.

صوفى شهردار همدان: 

پارك فرامنطقه اى واليت يكى از طرح هاى 
بزرگ مديريت شهرى است

■ دهبانى صابر: جهش سرانه فضاى سبز همدانى ها با احداث پارك فرامنطقه اى واليت

كليد اصلى توسعه شهرى 
تعامل شهردارى با شورا

 يكى از پركارترين سازمان هاى عمومى شهردارى ها هستند كه بسيارى 
از شــهروندان به داليل گوناگونى در ارتباط با امور شهرى خود به آنجا 
مراجعه مى كنند و البته گاهى اين گذر با نارضايتى و گاهى هم با رضايت 

همراه بوده است.
شــهردارى ها در عرف جهانى به عنوان مظهرى از دولت محلى به شمار 
مى آيند، همچنين شوراى شهر به عنوان نهادى تصميم گيرنده به منظور 
توسعه عمران شــهرى از اهميت فراوانى برخوردار است كه اين روزها 
توجه به اين نهاد از ضرورت هاست. در ايران شورا يك نهاد منتخب مدنى 
است كه به عنوان دولت كوچك محلى كه مى تواند مشكالت و توقع هاى 
مردم را به مديريت اجرايى منتقل كند و با تأثيرگذارى در برنامه ريزى ها و 
سياست گذارى ها به گونه اى حركت كند كه طرح هاى شهرى كه در پايان 
به  وسيله دولت ابالغ مى شود، مطابق با خواسته ها و تصميم مردم باشد، 
داراى اهميت اســت. از طرفى شــوراها براساس نقش قانونى و مردمى 
كه دارند مى توانند براســاس شــرح وظايف خود و همچنين با توجه به 
گذشــت 3 دوره از كار اجرايى منشــأ تحوالت اساسى و پايدار در شهر 
شوند. اهميت و نقش شوراها در ساختارهاى اجتماعى به ويژه در مسائل 
فرهنگى، سياســى و اقتصادى با توجه به تأكيدى كه در منابع اســالمى 
شده از يكسو و از ســوى ديگر مالحظه آن در قانون اساسى جمهورى 
اسالمى ايران و كارآمدى آن در نهادهاى اجتماعى بر كسى پوشيده نيست. 
استفاده از سامانه مديريتى و نظارت دقيق در برنامه ريزى شهرى مى تواند 
راهگشــاى بسيارى از مسائل موجود در اين عرصه باشد. شورا به عنوان 
يك نهاد نوپا با هدف سازماندهى و برنامه ريزى، نظارت و باالبردن سطح 
كيفى و كمى در زمينه هاى اجتماعى، فرهنگى و سياسى و ارتقاى آنها و 
بهره ورى با هزينه كمتر پا به عرصه وجود نهاده است. البته بهبود اين روند 
به صورت مطلوب وقتى مى تواند مفيد باشد كه شوراها عالوه بر اتكا به 
قوانين موجود، در امر توسعه شهرى و مديريت بهينه و ارتباط تنگاتنگ با 
بافت هاى مختلف شهر، در رفع موانع و مشكالت موجود در عرصه هاى 
مختلف شهرى بكوشند. بررسى مشكالت و موانع موجود در عرصه هاى 
مختلف شهرى از طرف شوراها كه به عنوان سامانه مديريتى(تاحدود) و 
نظارت بر كارآمد بودن امور اجرايى (شــهردارى ها) مى تواند زمينه هاى 
توسعه شهرى به لحاظ ســاختار فيزيكى و غيرفيزيكى شهرها را بهبود 
بخشد. شوراها و شهردارى ها بايد يك شناخت كلى از منطقه خود داشته 
باشند، يعنى مبناى برنامه توســعه اى، شناخت است. پس مسئوالن بايد 
شناختى دقيق از قابليت هاى طبيعى، بناهاى تاريخى، مكان هاى فرهنگى و 

ويژگى هاى منحصر به فرد منطقه از ساير لحاظ داشته باشند. 
 پايش فعاليت هاى شهردارى از سوى شوراى شهر

شوراى شــهر يك برنامه دوم توسعه دارد كه برنامه هاى ساالنه براساس 
آن برنامه دوم اجرا مى شود و همچنين ساير برنامه ها براساس برنامه دوم 
مصوب مى شود، در اين زمينه عملكرد شهردارى هم با توجه به آن برنامه 
سنجيده مى شود. عضو كميسيون عمران مجلس در گفت وگو با صمت 
4 افزود: بدون برنامه امكان ندارد شهردارى بتواند به شهرى بودجه دهد، 
يعنى همه فعاليت ها براســاس برنامه 5 ساله اجرا مى شود. بعد از مدتى 
فعاليت هاى شهردارى از سوى شوراى شهر پايش مى شود كه چه مقدار از 
برنامه ها را انجام داده و چه مقدار از برنامه ها عقب هستند؟ چه اشكاالتى 
در زمــان اجراى برنامه ها به  وجود آمده؟ و چرا بعضى از برنامه ها انجام 
نشــده است؟ بنابراين هر 3 ماه يك بار پايشى از اجراى برنامه ها به شورا 

گزارش مى شود.
اقبال شاكرى بيان كرد: مديريت شهرى زمانى مى تواند عملكرد مناسبى 
داشته باشد كه در چارچوب سياست هاى شهرى درست و برنامه ريزى شده 
حركت كند، يكى از ويژگى هاى سياســت شهرى خوب مشاركتى بودن 
آن اســت، يعنى جايگاهى كه گروه هاى مختلف شهروندان در تدوين، 
اجرا و ارزيابى آن نقش داشته باشند و در ايران تنها نهاد محلى مشاركتى 
كه توان تأثير بر سياســت گذارى شــهرى را دارد، شوراى شهر است. از 
نگاه كارشناســان، شــورا و شهردارى ها در كشــور ما متصدى وظايف 
متعددى هستند، به گونه اى كه مى توان آنها را قوى ترين سازمان هاى ادارى 
و اجرايى در ســطوح محلى دانست. توسعه شوراهاى اسالمى مى تواند 
زمينه هاى گســترش نهادهاى غيردولتى، افزايش مشاركت مردم در اداره 
امور خود و پاســخگوكردن نهاد مديريت شهرى را فراهم كند. توجه به 
شوراى شهرى موجب ترويج فرهنگ مشاركت و حساس تر شدن شوراها 
نسبت به جايگاه فرد در مديريت شهرى شده و در نتيجه جامعه به سمت 

مشاركتى  شدن حركت مى كند.
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خبـر يادداشت

شوراى توانمند و كارآمد زمينه ساز توسعه 
و پيشرفت اسدآباد است

 عضو ســابق شوراى اسالمى شهر اســدآباد با بيان اينكه شوراى 
توانمند و كارآمد زمينه ساز توســعه و پيشرفت اسدآباد است، گفت: 
اگر شــوراى توانمند و كارآمد از سوى مردم انتخاب شود بدون شك 

مى توان به توسعه و پيشرفت شهر اميدوار شد.
حاج ســلطان هادى مهمترين اســاس توفيق خدمتگــذارى اعضاى 
شــوراهاى شــهر در اين نهاد اجتماعى را خدمت بدون انگيزه هاى 
جناحى و سياســى دانست و  افزود: داشتن روحيه جمعى و شورايى 
و تخصص از جمله ويژگى هايى اســت كه اعضاى شوراى شهر بايد 

آنها را دارا باشند.
وى  با اشاره به اهميت برنامه محورى كانديداها، بيان كرد: افراد بايد در 
موضوعات مهمى همچون ترافيك و بازگشايى معابر و در زمينه عمران 

و آبادانى، فرهنگى و اجتماعى برنامه داشته باشند.
هادى  يكى از مهمترين وظايف شوراها را  انتخاب شهردار برشمرد و 
گفت: اگر فرد مناسبى به عنوان شهردار انتخاب شود، تأثير چشم گيرى 
در وضعيت شــهر ايجاد مى شــود ضمن اينكه شوراى اسالمى شهر، 
سياست گذارى و برنامه  ريزى براى توسعه و پيشرفت شهر را بر عهده 
دارد كه اين مهم نيز با تعامل و همكارى مديريت شــهرى و شــورا 

محقق مى شود.
وى در ادامــه افزود: بى شــك مردمــى كه با حضور خــود در پاى 
صندوق هاى رأى زمينه حيات و بقاى شوراها را فراهم كرده اند، بيش 
از هر چيز به دنبال اجرايى شــدن مطالبات خود و توسعه و عمران و 

آبادانى شهرشان هستند.
عضو سابق شوراى اسالمى شهر اسدآباد يكى از اساسى ترين نيازهاى 
شهر اسدآباد را احداث پاركينگ طبقاتى دانست و گفت: با توجه به بار 
ترافيكى و افزايش تردد خودروها ايجاد اين مهم بايد بيش از گذشته 

در دستور كار شهردارى و شوراى اسالمى شهر اسدآباد قرار گيرد.
هادى در گفت وگو با ايسنا، بيان كرد: شهردارى بايد حذف پاركينگ 
منازل و پاســاژها را از دســتور كار خود خارج كند و تنها به جريمه 
اكتفا نكند، زيرا در آينده نزديك شهر اسدآباد با معضل ترافيك مواجه 

مى شود.
وى بــا دعوت از حضور مردم در پــاى صندوق هاى رأى و انتخاب 
افــرادى شايســته، گفت: حضــور حدأكثــرى مــردم در انتخابات 

تضمين كننده امنيت و اقتدار كشور است.
هادى بيان كرد: ملت بزرگ ايران، همواره در طول دوره هاى مختلف 
پس از انقالب، با صالبت و شجاعت در راستاى حفظ آرمان هاى نظام 
و حراســت از ايران اسالمى ايستادگى كرده و با هوشيارى و حضور 
آگاهانه خود توطئه هاى دشــمنان را خنثى كرده اند و بدون شــك بار 
ديگر با حضور ارزشــمند خود در پاى صندوق هاى رأى برگ زرين 
و پر افتخار ديگرى از شــكوه و عظمت حضورشان را به رخ جهانيان 

مى كشند.

تب انتخابات همه گير شد
مهدى ناصرنژاد »

 كمتــر از يــك هفته به روز موعــود انتخابات ســيزدهمين دوره 
رياست جمهورى اســالمى در 28 خردادماه سال 1400 باقى است اما 
شــواهد عينى از محافل مردمى در شهر همدان حاكى از اين است كه 
انتخابات پيش روى به موضوع روز براى قشــرهاى مردم تبديل شده 
و اغلــب از مواضع كانديداها و انتظــارات عمومى از رئيس جمهورى 
آينده كشورمان صحبت مى كنند. در همين حال به نظر مى آيد همزمانى 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا در همدان و همچنين انتخابات 
ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى و  انتخابات ميان دوره اى مجلس 
خبرگان رهبرى در چند اســتان كشورمان به شوروشوق عمومى براى 
حضــور فراگير مردم در پــاى صندوق هاى رأى گيــرى انتخابات 28 

خردادماه افزوده است. 
در همين حال با وجود اينكه ديدگاه هاى غالب  مردم بويژه عوام، نسبت 
به عملكرد دولت دوازدهم(دولت حاضر) به خاطر پيش آمدن شــرايط 
دشــوار اقتصادى به نحو محسوســى انتقادگرايانه مى باشد و در چنين 
جــوى دور از انتظار هم نخواهد بود اگر ذهنيت ها در جســت وجوى 
دولتى متفاوت باشد، وليكن اليه هايى از مردم نيز با رهبريت جوان هاى 
تحصيلكــرده، كارآفرينان و صاحبان برنامه هــاى خالقانه و نوآور  كه 
در فضــاى نســبتاً غيرعادى اقتصــادى و جنگ روانى 4 ســال اخير 
با دســت مايه اى از دانش روز،  كشــورمان را در عرصه هاى داخلى و 
بين المللى نگه داشتند، بر اين اعتقاد هستند كه دولت آينده هرگز خرابه 
تحويل نمى گيرد و مى شــود بناى پيشــرفت و شكوفايى و سازندگى 
كشورمان در تمام عرصه هاى اجتماعى و علمى و اقتصادى را بر پايه و 
فوندانسيون ايجاد شده چه از سوى دولت هاى گذشته و چه بخش هاى 

خالق و دلسوز غير دولتى ادامه داده و تكميل كرد.
اساســاً دور از انصاف و واقعيت نيست اگر بپذيريم كه به زبانى عاميانه 
تمام دولت هاى ما در 4 دهه گذشته در عرصه هاى عمل و تصميم گيرى ها 
بيشــتر(تعويض كار) بوده اند تا تعميركار، يعنــى اينكه هر كس در هر 
انتخابات تازه آمد، صورت مسئله قبلى را پاك كرده و صورت مسئله اى 

جديد نوشت و گذاشت رفت تا نوبت نفر بعدى رسيد!!!.  
چنين مواضع و نگرش هاى اجرايى، يعنى هدر دادن منابع و سرمايه هاى 

ملى و انسانى كشور! 
متأســفانه 2 دوره مناظــره تلويزيونى 7 نامزد حاضــر در رقابت هاى 
انتخاباتى كه نظرات شــديد  مثبت و منفى مردم را نيز برانگيخته است، 
بيانگر نشــانه هاى اميدواركننده از برنامه هاى قابــل اجرا براى هدايت 
جامعه ايرانى به سمت وسوى رستگارى نيست، چرا كه نامزدها در بيان 
ديدگاه ها و نظريات خود بيشتر شيوه هاى تخريبى رقبا و همچنين دولت 
رو به پايان را در پيش گرفته اند. يعنى اينكه تنها حرف و دارايى در چنته 
رئيس جمهور آينده كشورمان از بين كانديداهاى حاضر شده است انتقاد 
از اين و آن و متلك پرانى و گزيدن دولت دوازدهم، همان شيوه اى كه در 
انتخابات چندماه پيش آمريكايى ها ازسوى 2 رقيب حاضر آن ديديم و 

نكوهش هاى جهانى را هم نسبت به آن شاهد بوديم.
با تمام وجود، قشــرهاى مردم ذاتاً هوشيار كشورمان در طول 40 سال 
گذشــته و انتخابات گوناگون و بدون وقفه اين ســال ها نشان داده اند 
احســاس وظيفه خود در حفظ ارزش هاى انقالب اســالمى را جدا از 
شخصيت هاى سياسى و گروه ها و موضع گيرى هاى انتخاباتى مى دانند 
و خوب مى دانند كه چشم مخالفان انقالب به حركت و كيفيت حضور 

آنان در صحنه هاى سرنوشت ساز سياسى است.

ترس كبودراهنگى ها از واكسيناسيون
 اســتقبال ضعيف كبودراهنگى ها از واكسيناسيون، اين شهرستان را به انتهاى جدول 

واكسيناسيون استان برد و كبودراهنگ همچنان در وضعيت نارنجى بسر مى برد.
فرماندار شهرستان كبودراهنگ گفت: وضعيت شهرستان از نظر رنگ بندى نارنجى است 
و مردم همچنان بايد شــيوه نامه هاى بهداشتى را رعايت كنند و برگزارى هرگونه مراسم 
ممنوع است اما متأسفانه در سطح شهر عادى انگارى مشاهده مى شود كه آغاز كننده پيك 

جديد است.
حجت ا... مهدوى خواستار آماده سازى، جمع بندى و اجرايى كردن راهكارهاى جلوگيرى 

از تجمعات شــد و بيان  كرد: ويروس كرونا همچنان با ماســت و بايد در جامعه براى 
جلوگيرى از عادى انگارى و تجمعات فرهنگ سازى و اطالع رسانى شود. 

وى از شــهروندان كبودراهنگى خواست براى مراجعه به مراكز درمانى و تزريق واكسن 
كرونا جديت داشته باشند و افراد در اولويت دريافت واكسن را مجاب كنند تا در اين باره 
ســهل انگارى صورت نگيرد. مهدوى از پايين بودن آمار واكسيناسيون در كبودراهنگ 
ابراز نگرانى كرد و افزود: در واكسيناسيون آخرين شهرستان استان هستيم و اين موضوع 

نگرانى مسئوالن شهرستان و مراكز درمانى را دوچندان كرده است.
وى از مردم كبودراهنگ درخواســت كرد كه به شــايعات فضــاى مجازى درباره 
خطرات واكســن اعتنا نكنند، زيرا واكســن توليدى مورد اعتماد است و هيچگونه 

نيست. نگرانى  جاى 
فرماندار در ادامه به برگزارى انتخابات 1400 اشــاره كرد و افزود: در تمامى شعب اخذ 

رأى با رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى و فاصله اجتماعى انتخابات برگزار مى شود.
وى بــه حضور حدأكثرى در پاى صندوق هاى رأى تأكيد كــرد و از مردم واليتمدار و 
انقالبى شهرســتان خواست كه بار ديگر نشــان دهند كه هميشه پشتيبان رهبرى و نظام 

مقدس جمهورى اسالمى ايران هستند.
مدير شــبكه بهداشت ودرمان شهرســتان كبودراهنگ نيز در اين نشست گفت: تاكنون 
در شهرســتان براى بيش از 4هزار نفر واكسيناســيون انجام شــده به طورى كه از افراد 

واجدشرايط حدود 50 درصد افراد واكسينه شده اند.  مادستانمادستان
 madestan@hamedanpayam.com

آگهى مناقصه (نوبت دوم)

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

آگهـى مزايده

شركت كشت و صنعت و دامپرورى پگاه همدان

ــدان  ــگاه هم ــرورى پ ــت و دامپ ــت و صنع ــركت كش ش
ــاده  ــر و م ــاله ن ــامل گوس ــدادى دام ش ــر دارد تع در نظ
گاو كشــتارى و قطــع شــير را از طريــق مزايــده بفــروش 

ــاند.  رس
ــذا متقاضيــان مــى تواننــد جهــت شــركت در مزايــده  ل
از تاريــخ چــاپ آگهــى بــه مــدت يــك هفتــه بــه محــل 
ــركت  ــان ش ــتاى آورزم ــر روس ــع در مالي ــده واق مزاي
ــه  ــدان مراجع ــگاه هم ــرورى پ ــت و دامپ ــت و صنع كش

ــد. نماين
اطالعات بيشتر آدرس اينترنتى:

www.proteinhamedan.Iran dairy.ir 

شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه همــدان 
در نظــر دارد ســاخت الگــن و ابنيــه مربــوط بــه تصفيه 
ــق مناقصــه  ــدارى خــود را از طري ــه فاضــالب دام خان

واگــذار نمايــد. 
لــذا از پيمانــكاران ســازه دعــوت بــه عمــل مــى آيــد 
ــه  ــه ب ــك هفت ــدت ي ــه م ــى ب ــاپ آگه ــخ چ از تاري
ــان  ــتاى آورزم ــر روس ــع در مالي ــه واق ــل مناقص مح
شــركت كشــت و صنعــت و دامپــرورى پــگاه همــدان 

ــد.  ــه نماين مراجع
اطالعات بيشتر آدرس اينترنتى:

  www.proteinhamedan.Iran dairy.ir

تبريك و تهنيت

رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت تعاونى 
دامداران شهرستان بهار 

فرا رسيدن هفته جهاد كشاورزى را خدمت تمام كشاورزان و 
دامداران سخت كوش و پرتالش استان به ويژه 

جناب آقاى مهندس محمدكريم قـادرى
معاونت محترم فنى و اجرايى جهاد كشاورزى شهرستان بهار 

و جناب آقاى مهندس مجتبى عباسى
  رياست محترم اداره تعاون روستايى شهرستان بهار 

و همچنين تالشگران عرصه كشاورزى و دامدارى شهرستان بهار 
تبريك و تهنيت عرض مى نماييم.

فرا رسيدن هفته
دامداران س

آقا نا

آگهي حصر وراثت
آقــاى رضــا نجفيان داراى شــماره شناســنامه 
كالسه  به  دادخواســت  شــرح  به    3860652710
159/1400ش112 از ايــن حوزه درخواســت گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
جمشــيد نجفيان به شماره شناســنامه 8359 در 
تاريــخ 1386/01/26 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
منحصر  متوفى  آن  حين الفــوت  ورثه  گفته  زندگى 
متولد 1372   جمشيد  فرزند  نجفيان  به:1-رضا  است 
به شماره شناســنامه 3860652710  فرزند متوفى. 
مزبور  درخواست  مقدماتي  تشريفات  انجام  با  اينك 
را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد.
 (م الف 103)

قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

الوندى-خبرنگار  وحيــد  تويســركان-   
همــدان پيــام: اگرچه ايــن روزهــا كرونا 
محدوديت هــاى اجتماعى ايجــاد كرده اما 
نيروى جاذبه فعاليت هاى شورانگيز انتخاباتى 
موجب شــده تا تويســركان در نخســتين 
روزهاى تبليغات رسمى نامزدهاى انتخاباتى 

شوراى شهر، تويسركانى دگرگون شود.
شــور و پويايى و انگيزه خبر مى دهد از ِسر 
درون نامزدهــاى انتخاباتى و هوادارانشــان 
كه اگرچه بــه دليل رعايت شــيوه نامه هاى 
بهداشــتى از تجمعات پر ازدحام انتخاباتى 
پرهيز مى كنند اما راه هاى جايگزين را براى 
معرفى هرچه بيشــتر خود به مردم با اشتياق 

در پيش گرفته اند.
45 نامزد نهايــى انتخاباتى در مرحله نهايى 
آوردگاه انتخابات ششمين دوره شوراى شهر 
تويســركان با هم رقابت مى كنند و نخستين 
پيام رقابت جدى اين تعداد نامزد، نشــانگر 
اهميت تشكيل پارلمان شهرى براى مردم و 

به ويژه جوانان تويسركان است.
در همان ســاعات اوليه آغــاز فعاليت هاى 
رســمى و قانونــى انتخابات، پوســترهاى 
برخى نامزدها در مكان هايى كه شــهردارى 
مى كند  جلوه گرى  كرده  مشخص  تويسركان 
و برخى نامزدها انــگار به خود قول داده اند 
كه لحظه اى از زمان تبليغات رسمى را هدر 

ندهند.
هم انديشــى و گفت وگوهــاى مردمــى در 
جمع هــاى كوچــك چند نفــرى در مورد 
انتخابات داغ شــده و موج جريان ساز نگاه 
مردم به انتخابى بهتر در اين دوره شــوراى 

شهر را نمايان كرده است.
نكتــه جالب در تبليغات رســمى اين دوره 
انتخابات شوراى شــهر، ائتالف چند نفرى 
تعــداد قابل توجهى از نامزدهــا با يكديگر 
است كه پيش از اين به ندرت در تويسركان 

ديده مى شد.

فضــاى شــهرى و فعاليت هــاى مجازى و 
رســانه اى نامزدهاى انتخاباتــى به گونه اى 
شــكل گرفته كه احساس مى شود هيچ كدام 
از نامزدها قصد ندارند پا پس بكشــند و با 
جديــت و اراده اى هدفمنــد به دنبال جلب 

آراى مردمى هستند.
در همان ساعات اوليه آغاز تبليغات رسمى 
انتخابــات، كانال هاى فعال در شــبكه هاى 
اجتماعى در تويسركان شاهد رشد فزاينده و 
تبادل آخرين اخبار، نظرات و ديدگاه ها شده 
و برخى هواداران نامزدها با شــوق و انرژى 

خاصى به دنبال اقناع افكار عمومى هستند.
به نظر مى رسد اگرچه شيوع ويروس كرونا 

به هر حال با ايجاد برخى محدوديت ها، شور 
و نشــاط اجتماعى در بخش هاى مختلف را 
تا حدى دچار اختالل كــرده ولى انتخابات 
اكنون به مثابه وزيدن نســيم شور و شعفى 
اســت كه به تالش هاى روزمره بسيارى از 

مردم جهت و هدف داده است.
تويسركان از پيشــينه قابل توجه و روشنى 
در زمينه مشــاركت عمومى مردم در ادوار 
مختلــف انتخابات برخوردار اســت و در 
گمانه زنى هاى  برخــى  به رغــم  دوره  اين 
فعاليت هاى  حجم  علمى،  و  دقيق  نه چندان 
تبليغاتى نامزدهاى انتخاباتى شــوراى شهر 
با نگاهى گذرا چندين برابر گذشــته ديده 

مى شود. از اعضاى نام آشناى دوره گذشته 
يعنى دوره پنجم شــوراى شهر تويسركان، 
7 نفــر عالقه مندى خود را براى شــركت 
در دوره ششــم انتخابــات با نام نويســى 
رســمى اعالم كردند كــه از اين تعداد، 4
داوطلب  يك  شــدند،  احرازصالحيت  نفر 
انصراف  صالحيت هــا  بررســى  از  قبــل 
خــود را اعالم كــرد و  2 داوطلب ديگر  
نيــز احراز صالحيت نشــدند. نكته جالب 
توجــه آنكه يكى از 4 نفر از اعضاى دوره 
پنجم شــوراى شهر تويسركان به رغم تأييد 
صالحيــت از حضــور در مرحلــه نهايى 

رقابت انتخابات انصراف داد.

جلوه گرى شور و نشاط انتخاباتى 
در تويسركان

■ از اعضاى نام  آشناى دوره گذشته يعنى دوره پنجم شوراى شهر تويسركان، 7 نفر عالقه مندى خود را براى شركت در دوره 
ششم انتخابات با نام نويسى رســمى اعالم كردند كه از اين تعداد، 4 نفر احراز صالحيت شدند، يك داوطلب قبل از بررسى 
صالحيت ها انصراف خود را اعالم كرد و 2 داوطلب ديگر  نيز احراز صالحيت نشــدند. نكته جالب توجه آنكه يكى از  4 نفر از 

اعضاى دوره پنجم شوراى شهر تويسركان به رغم تأييد صالحيت از حضور در مرحله نهايى رقابت انتخابات انصراف داد.

فرماندار تويسركان:
بيش از 87 هزار نفر 

واجد شرايط رأى دادن 
در تويسركان هستند

 87 هــزار و 590 نفــر در شهرســتان 

تويسركان واجد شرايط رأى دادن هستند.
ــا انتخــاب  ــدار تويســركان گفــت: ب فرمان
در  مى توانيــم  ســنجيده  و  آگاهانــه 
سرنوشــت كشــور و شــهر خــود ســهيم 

ــيم. باش
حســينى بــا بيــان اينكــه 138 شــعبه 

اخــذ رأى بــراى برگــزارى انتخابــات 
ايــن  در  شــورا  و  رياســت جمهورى 
شهرســتان مهيــا شــده اســت، بيــان كــرد: 
87 هــزار و 590 نفــر واجــد شــرايط رأى 
دادن در ايــن شهرســتان وجــود دارد كــه 
از ايــن تعــداد 43 هــزار و 817 نفــر مــرد 

ــات  ــوان در انتخاب ــزار و 773 بان و 43 ه
ــد داشــت. ــاركت خواهن مش

فرماندار تويسركان افزود:  هزار و 796 نفر 
رأى اولى داريم كه 953 نفر را آقايان و843 

نفر را بانوان تشكيل مى دهند.
وى بيــان كرد: در شــهر ســركان 9 نفر، 

فرسفج 9 نفر و در شهرستان تويسركان 45 
نفر كانديدا در شــوراى اسالمى به رقابت 
مى پردازند كه ما تالش داشــتيم تمام نقاط 
شورا  كانديداى  شهرســتان  اين  روستايى 
داشته باشند كه متأسفانه در حدود 3 روستا 

عضو شورا به حد نصاب نرسيد.
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يادداشت خبر

هنرهاى شهرى چگونه بر جسم و جان شهروندان 
اثر مى گذارد؟

نقاشى ديوارى و تأثير آن بر زيست اجتماعى
فاطمه خامسى »

 نقاشــى ديوارى به عنوان نخستين زايش راستين هنرى انسان در 
ســپيده دم تاريخ همچنان تداوم و تاثير خود را در بطن زندگى جوامع 
بشــرى حفظ كرده است. طراحى فضاهاى شــهرى به عنوان مكان 
وسيع و متنوعى از كار، زندگى و آمد و شد شهروندان از ديرباز مورد 
توجه بوده اســت و در اين رابطه ديوارنگارى به عنوان هنرى شهرى 
و مردمى جلوه گر شــده كه تأثير بسيارى بر مخاطب خود مى گذارد. 
هنرهاى شــهرى داراى ابعاد گسترده اى است و شاخه هاى متنوعى از 
جمله مجسمه سازى و ديوارنگارى و طراحى محيطى حتى طراحى در 

طبيعت و فضاهاى خارج از شهر نيز در اين وادى مى گنجد.
 امــا وقتى به بحث مهم رابطه ناظر (مخاطب) بر منظر (ديوار يا مكان 
نقاشى شده) برمى خوريم، بيشتر درگير حساسيت ها و پيچيدگى هاى 

محتواى مطلب خواهيم شد.
نقاشــى ديوارى به عنوان يكى از اشكال هنرى انسان در طول تاريخ، 
همواره از اهميت خاصى برخوردار بوده و تأثير آن بر زندگى انســان 
از ديرباز تاكنون آنچنان پايدار و ماندنى است كه مى توان گفت كمتر 
رشــته هنرى چنين تأثيرى را داشته اســت. زيرا بعضى از رشته هاى 
هنرى در مقاطعى از تاريخ بنا بر ضرورت و مجموعه شرايط خاصى 
شكل گرفته و در مقاطعى ديگر كاربرد الزم خود را از دست داده اند.

امروزه نقاشى ديوارى از نظر ايجاد تأثير قوى بصرى و آفرينش زيبايى 
و هماهنگى فرم و ريتم نقش ارزشمندى در آثار معمارى و زيباسازى 
زندگى و محيط شــهرى دارد. اين رشته هنرى اگر به  درستى شناخته 
شــود و به  درستى به اجرا درآيد با توجه به فضاهاى زيبا و باشكوهى 
كه با مايه هاى فرهنگ و هنر هر قوم و ملتى درآميخته، به آن ارزش و 

اعتبار وااليى مى دهد.
در دوران معاصر با توجه به تعريف و گســتردگى ابزارهاى بيانى در 
هنر نقاشى، بخصوص پس از جنبش مدرنيسم تاكنون، نقاشى ديوارى، 
بالتبع تعريف گسترده ترى پيدا كرده است. نقاشى ديوارى در هر عصر 
و دوره اى از تاريخ كه كار شده، همچون ديگر عرصه هاى هنرى، جدا 
از مناسبات اجتماعى، سياسى، مذهبى و فرهنگى خود نبوده و اصول 
و مبانى زيبايى شناختى خود را بر اساس مجموعه شرايط حاكم زمانه 

گرفته است.
بر همين اساس نحوه استقرار بافت هاى شهرى، شكل و فرم فضاهاى 
شــهرى، ميادين، پارك ها و بوســتان ها، نماهــاى بيرونى كوچه ها، 
خيابان ها، ســاختمان ها، طراحى عالئم شــهرى، طراحى شبكه هاى 
ارتباطــى، طراحى ايســتگاه ها (مترو و اتوبوس) و گرافيك شــهرى 
(عنصر تبليغات و ارتباط تصويرى در شهر) همه و همه در قالب هنر 

و فعاليت هاى هنرى قابل طرح و بررسى است.
از طرفى نقاشــى نقش مهمى در طراحى نشــانه ها و مبلمان شهرى 
همچون ايستگاه هاى اتوبوس، فضاهاى توقفگاهى در مسيرهاى پياده، 
كف و بر خيابان ها، پل ها و كنارگذر خيابان ها دارد. تالش بايد مبتنى 
بر خارج كردن شهر از اغتشاش بصرى و رسيدن آن به پاكيزگى باشد.

شلختگى سيماى شهر هم در بعد كالن خط آسمان و احجام آن و هم 
در ســطح ملموس تر واقع در منظر عابرپياده، سبب گسستگى و رفتار 
عصبى مردم مى شود. اين عوامل در حقيقت، عوامل پنهان تربيتى شهر 
هستند نبود نظم و آرامش در نقاشــى ديوارى و مبلمان شهرى، مثل 
ســريال هاى كم ارزش تلويزيونى اســت كه تمام روابط بين آدم ها در 
آن در حد مچ گيرى، داد زدن، و دغل بازى خالصه مى شــود و نشانى 
از آدم ها و خانواده هاى فرهيخته اى كه آرام حرف مى زنند و لبخند بر 
لب دارند در آنها ديده نمى شــود. شلختگى سيماى شهر هم در بعد 
كالن خط آسمان و احجام آن و هم در سطح ملموس تر واقع در منظر 
عابرپياده، سبب گسستگى و رفتار عصبى مردم مى شود. اين عوامل در 

حقيقت، عوامل پنهان تربيتى شهر هستند.

اصالح خط حريم شهر همدان
 از 2500متر به 2200متر

  مديركل منابع طبيعى وآبخيزدارى اســتان همدان از اصالح خط 
حريم شهرهمدان از 2500متر به 2200متر خبرداد به طوريكه اصالح 
خط حريم شهرهمدان از 2500متر به 2200متر گام مهمى براى حفظ 

منابع طبيعى و محيط زيست همدان است. 
به گــزارش روابط عمومى منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان، 
اســفنديار خزائى در ديدار با مدير كل حفاظت محيط زيست استان 
،گفت: محيط زيست ومنابع طبيعى مسئله جناحى نيست، حفظ حريم 
محيط زيست ومنابع طبيعى يك وظيفه ومسئوليت عمومى است وهمه 

بايد در حفظ محيط زيست وطبيعت مشاركت  فعاالنه داشته باشند.
وى با بيان اينكه يكى ازمطالبات جدى فعاالن زيست محيطى توجه به 
منابع طبيعى و جلوگيرى از تخريب وتصرف اراضى ملى است، افزود: 
با تأكيدات اعضاى شــوراى حفظ حقــوق بيت المال در امور اراضى 
ومنابع طبيعى وطرح وتصويب در كميته امورزير بنايى استان همدان 
و تالش مجدانه كارشناســان منابع طبيعى، خط حريم شهرهمدان از 
2500 متر به 2200 متر اصالح شد. مديركل منابع طبيعى استان تصريح 
كرد: خوشبختانه دراصالح اين حريم بيش از2660هكتاراراضى ملى 
شــده كه قبًال جزء حريم شهرى محسوب مى شد و در اختيار مسكن 

وشهرسازى بوده به اراضى منابع طبيعى بازگشت داده شد.
خزائــى ادامه داد: اين طرح براى تصويب به شــوراى عالى معمارى 
وشهرســازى كشور ارسال شــده كه اميدواريم به زودى تصويب وبه 
اســتان ارسال شود كه اين موضوع بخشــى از دغدغه فعاالن زيست 

محيطى وطبيعت دوستان همدان را برطرف مى كند.
وى بــا تأكيد بــر تعامالت محيط زيســت ومنابع طبيعــى، گفت: 
سياســت هاى توســعه اى در برخى موارد موجب مشكالت زيست 

محيطى مى شود و بايد به توسعه پايدار توجه جدى شود.
اين مقام مســئول يادآور شــد: مردم مهمترين ومؤثرترين نقش را در 
حفاظت از جنگل ها ومراتع برعهده دارند و به مشاركت مردم در همه 
جنبه هــا اعتقاد داريم اما  حفظ وحراســت از منابع طبيعى و انفال را 
بايد با قدرت براى نسل هاى آينده دنبال كنيم به طوريكه تخريب منابع 
طبيعى خط قرمز ماست. وى گفت: بر خالف تصور، عرصه هاى مراتع 
داراى گونه هاى گياهى وجانورى بســيارى است و مراتع زمين خالى 

نيست و نبايد به اين ديد به مراتع نگاه كرد.
 وى با اشــاره به پارك جنگلى ســد اكباتان، خاطرنشان كرد: ما اين 
پارك جنگلى 234 هكتارى را به شــهردارى احاله مديريت كرده ايم  
ودر طراحى وتوسعه اين پارك هاى جنگلى بايد چارچوب ها وضوابط 
توســعه اى وتوجه به اسناد باالدستى وحفظ منابع طبيعى به طور كامل 
رعايت شــود و عبــور از ضوابط را نمى پذيريم. خزائى با اشــاره به 
مسائلى از جمله فرســايش خاك و گرد وغبار محلى، اظهاركرد: اين 
مسائل بايد در دراز مدت كنترل شود تا بحران هاى بيشترى ايجاد نكند 
و توسعه اراضى كشاورزى و بهره بردارى از آب هاى سرزمينى مسائل 

چالش برانگيز حوزه منابع طبيعى و محيط زيست است.
وى يادآور شــد: منابع طبيعى و حفاظت محيط زيست در يك راستا 
فعاليــت مى كنند و در برخى جهات نيــز با همكارى يكديگر به رفع 

چالش ها و مسائل مى پردازند.
محسن جعفرى نژاد بســطامى مديركل حفاظت محيط زيست استان 
همدان نيز در اين ديدار گفت: تالش مسئولين استانى و منابع طبيعى 
براى كاهش خط حريم همدان والحاق آن به اراضى تحت تملك منابع 
طبيعى، گام مهمى در حفظ محيط زيست شهر همدان وستودنى است.

حساسيت شديد دادستان به مسئله فاضالب همدان
 معاون بهره بردارى و توسعه فاضالب شركت آب وفاضالب استان همدان با اشاره به عدم 
تكميل شــبكه فاضالب استان، از شرط تكميل اين شبكه در صورت تخصيص 400 ميليارد 

تومان اعتبار خبر داد.
فرهاد بختيارى فر در گفت وگو با همدان آنالين، با بيان اينكه پاكسازى رودخانه ها از فاضالب 
نيازمند تكميل صد درصدى پروژه شبكه فاضالب است، اظهار كرد: تكميل اين پروژه نيازمند 
هزينه بسيار زيادى (400 ميليارد تومان) است كه تامين كامل آن مدت زمان زيادى را به خود 
اختصاص خواهد داد؛ شــايان ذكر است، مسئوالن ارشد استانى به همراه نمايندگان مردم در 

مجلس، به دنبال جذب سرمايه گذار براى تكميل شبكه فاضالب استان هستند.

وى با تاكيد براينكه در صورت حضور سرمايه گذار، برنامه ريزى و فعاليت 30 ساله در مدت 
زمان تنها 4 ســال صورت خواهد پذيرفت، تصريح كرد: درحــال حاضر اهداف اصلى آبفا، 
تخصيص اعتبار براى ساخت و گسترش تصفيه خانه و تكميل شبكه فاضالب است؛ الزم به 
ذكر است چند سالى است كه 40 تا 50 درصد از اعتبارات ساالنه اين شركت(6 ميليارد تومان 
اعتبار) براى گسترش و تكميل تصفيه خانه اختصاص يافته كه اميد است تا تيرماه سال جارى 

به بهره بردارى برسد.
معاون بهره بردارى و توسعه فاضالب شركت آب وفاضالب استان همدان با بيان اينكه از زمان 
تاسيس تصفيه خانه در سال 81 تا كنون، شاهد افزايش حجم ورودى هزار ليتر فاضالب در ثانيه 
به اين مكان هستيم، گفت: اين بدان معنى است كه آبفا در اين مدت توانسته ساليانه بخش قابل 

توجهى از فاضالب هاى موجود در رودخانه ها را به سمت تصفيه خانه هدايت كند.

وى ادامه داد: تاكنون تنها نيمى از شبكه فاضالب در استان تكميل شده و درصد باقى مانده نيز 
درحال اجرا است. معاون بهره بردارى و توسعه فاضالب شركت آب وفاضالب استان همدان با 
اشاره به حساسيت شديد دادستان به مسئله فاضالب استان و نظارت بر اقدامات مربوطه، عنوان 
كرد: در كارگروه هاى مربوطه بارها دادســتان دستورات مربوطه را در رابطه با تعيين و تكليف 
شبكه فاضالب و نظارت بر مسائل مربوط به عدم تكميل اين شبكه به آبفا و ساير دستگه هاى 

متولى ارسال كرده است.
بختيارى فر با تاكيد براينكه بحث اجرايى و نظارت بر عملكرد كشــاورزان در راستاى آبيارى 
محصوالت خود با فاضالب ربطى به حوزه آبفا ندارد، گفت: تنها مسئله مربوط به آبفا، پاكسازى 
رودخانه ها از فاضالب از بخش باال دست است؛ نظارت بر عملكرد اين قبيل از كشاورزان در 

حيطه وظايف دانشگاه علوم پزشكى و جهادكشاورزى است.
گفت و گوگفت و گو

@ hamedanpayam.com 

آگهي مناقصه عمومي (نوبت دوم)

شركت شهركهاي صنعتي استان همدان

نام پروژه
برآورد اوليه
(ميليون 

ريال)

مبلغ تضمين 
شركت درمناقصه     

ان (ميليون ريال)
پيم

ت 
مد

اه)
رشته و حداقل (م

پايه مورد نياز
فهرست بهاي 
پايه برآورد 

اوليه

مبلغ فروش 
اسناد 

(پرداخت 
درسامانه)

نوع 
مناقصه

آخرين 
مهلت 

بارگذاري 
پيشنهادات 

تاريخ 
بازگشايي 
پيشنهادات

مناقصه عمليات اجرايي 
پروژه احداث ، نصب 

تجهيزات ، راه اندازى و 
بهره بردارى آزمايشى 
از فاز دوم تصفيه خانه 

فاضالب شهرك صنعتي 
غذايي بهار به ظرفيت 
300 متر مكعب در روز

68,5543,42018
رتبه(5)آب 
 رتبه (5) 
تاسيسات

ا بنيه، برق، 
مكانيك، 

فاضالب و آب 
روستايي سال 
1400 و قيمت 

مقطوع

2/000/000
عمومي 

يك 
مرحله اي

1400/04/031400/04/05

 مناقصه عمليات اجرايي 
پروژه احداث ، نصب 

تجهيزات ، راه اندازى و 
بهره بردارى آزمايشى 
از فاز سوم تصفيه خانه 
فاضالب شهرك صنعتي 
بوعلي به ظرفيت 1000 
متر مكعب در روز

53,7382,68018
رتبه(5)آب
رتبه (5) 
تاسيسات

ابنيه، برق، 
مكانيك، 

فاضالب و آب 
روستايي سال 
1400 و قيمت 

مقطوع

2/000/000
عمومي 

يك 
مرحله اي

1400/04/031400/04/05

شــركت شهركهاي صنعتي استان همدان در نظر دارد پروژه هاي مندرج در جدول زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران 
و توليدكننــدگان واجد صالحيت واگذار نمايد.لــذا از كليه پيمانكاران و توليدكنندگان،دعوت بــه عمل مي آيد از تاريخ درج 
آگهي دوم به مدت 3 روزكاري (تا 1400/03/24) براي خريد اســناد به ســامانه تداركات الكترونيكي دولت (ســتاد) به آدرس

 www.setadiran.ir مراجعه نماييد.

خالصه شرايط شركت در مناقصه :
*تمامى مراحل برگزاري مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

*نوع تضمين شركت در مناقصه: به استثناء تضمين هاي معتبر موضوع آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي،هيچگونه سند و اوراق ديگري بابت سپرده 
شركت در مناقصه مورد قبول نمي باشد و در صورت عدم رعايت،پيشنهاد رد مي شود. 

*شماره حساب 4001107906376300 بنام خزانه داري كل- تمركز وجوه سپرده داخلي  شركت شهركهاي صنعتي استان همدان نزد بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران براي واريز سپرده شركت درمناقصه.

*حضور شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكات مناقصه با ارائه معرفي نامه كتبي،آزاد است .  
*ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است .

*براي كسب اطالعات بيشتر با تلفن هاي  8 – 38235806 – 081 امور قرارداد ها تماس حاصل فرماييد.
(م الف 386)

ن تان ھمدا ی ا ی  ک  ر 

آگهــى مناقصه

شهرداري منطقه يك همدان

شهرداري منطقه يك همدان در نظر دارد اجراي پروژه  ى عمرانى ذيل را به پيمانكاران ذيصالح واگذار نمايد.لذا از پيمانكاران واجد شرايط دعوت به عمل 
مى آيد از تاريخ (1400/03/22تا تاريخ 1400/04/01)، جهت دريافت اسناد مربوط به شركت در مناقصه، به آدرس همدان،ميدان امامزاده عبداهللا،ابتداى بلوار 

كاشانى،شهردارى منطقه يك مراجعه نمايند. 
خالصه شرايط شركت در مناقصه:

*حداكثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهردارى منطقه يك از تاريخ1400/03/22 لغايت 1400/04/01)
*چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد تضمين شركت در مناقصه ايشان به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم 

نيز به همين منوال عمل خواهد شد.
* مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول مندرج، به صورت نقدى به حساب 2-3331333-11-7407 بانك قرض الحسنه مهر ايران شعبه مهديه در 

وجه شهردارى منطقه يك يا اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه خواهد بود.
*متقاضى بايد بر اساس ظرفيت كارى مورد تاييد از طرف معاونت محترم برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى قيمت پيشنهادى خود را ارائه نمايد.

*بديهى است در غير اين صورت تضمين شركت در مناقصه ضبط و برابر مقرارت اقدام مى گردد.
*تمامى هزينه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

*ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
*شهردارى در رد يا قبول يك يا كل پيشنهادات مختار است. 

*شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهردارى همدان موضوع ماده 10 آيين نامه مالى شهردارى مى باشد.
*تضمين شركت در مناقصه افرادى كه در مناقصه برنده نگرديده اند به استثناء نفر اول و دوم بعد از يك هفته از ابالغ صورت جلسه كميسيون معامالت 

مسترد خواهد شد.
*بديهى است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر دوم 

آزاد خواهد شد.
*ارزيابى توانمندى فنى،بازرگانى و مالى پيشنهاد دهنده به عهده كميسيون مى  باشد و در صورت تاييد توسط كميسيون پاكت پيشنهاد قيمت بازگشايى 

خواهد شد.
*به اين پيمان ها تعديل تعلق مى گيرد. 

*اخذ گواهى امضا صاحب امضاى مجاز شركت از دفترخانه اسناد رسمى الزامى مى باشد.
*زمان بازگشايى پاكت ها مورخ 1400/04/02 ساعت 18 در محل شهردارى ستاد خواهد بود و حضور نمايندگان پيمانكاران در اين جلسه بالمانع مى باشد.

براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32519245 و 32520231 -081 تماس حاصل نماييد.
(م الف 406)

مدت مبلغ برآورد اوليه     (ريال)نام پروژهرديف
پيمان

مبلغ تضمين  شركت در 
مبلغ تضمين رتبه پيمانكارمناقصه (ريال)

انجام تعهدات
محل تامين اعتبار

1
احداث پاركينگ 
طبقاتى خواجه 

رشيد (فاز1)
3638/000/000/000ماه749/660/591/165

حداقل پايه دو حقوقى 
ابنيه و حداقل پايه 

پنج حقوقى تاسيسات 
و تجهيزات

پنج درصد كل 
درآمدهاي عمومي مبلغ پيمان

شهرداري

 نقاشــى ديوارى سهم بسزايى در زيبايى 
شــهرى دارد اما بســيارى از متخصصان و 
كارشناسان زيباشــنايى شهرى و اساتيد هنر 
و نقاشى معتقدند در همدان متأسفانه به دليل 
نگاهــى غير فنى و حرفه اى به شــكلى غير 

اصولى اين اتفاق مديريت شده است.
در همدان عمر نقاشــى هاى ديوارى به دهه 
70 برمى گردد كه به نسبت در همان سال ها 
تنهــا بازه زمانى بود كه نقاشــى  ديوارى در 
همدان گل كرد پس از آن در دهه 80 نقاشى 
چهره ها به سطح شهر راه پيدا كرد و به نوعى 

تنوع را چاشنى طرح هاى قبلى كرد.
ايــن اطالعــات را رئيس دانشــكده هنر و 
معمارى دانشــگاه بوعلى ســينا مى گويد و 
معترض است نقاشى شهرى به معناى رنگ 
طراحى هاى  شــهر،  ديوارهاى  كردن  رنگى 
بى مفهــوم و اجــراى طرح هــاى فانتزى و 
كارتونى در سطح شــهر نيست، بلكه حفظ 
يكپارچگى در فرايند نقاشى ديوارى بايد در 
رأس كار متخصصيــن و جوامعى قرار گيرد 
كه قصد آنها حرف زدن با رنگ و نقاشى در 

بين جوامع شهرى است.
شــبير پوروقــار در گفت و گــو بــا همدان  
پيــام گفت: در اين فراينــد، افراد عالقه مند 
مى توانند فضاهايى كه روزانه با آن سروكار 
دارند را از نو نقاشى كنند و پارك ها، مناطق 
شهرى، آبشارها، ميدان ها، خيابان ها، بازارها 
و ساختمان هاى عمومى را با استفاده از رنگ 

و طرح جانى دوباره بخشند.
وى بــا انتقاد از طرح هاى انتخاب شــده در 
فضاى شهرى و نقاشى ها در همدان بيان كرد: 
نقاشى شهرى بايد به گونه اى باشد كه در آن 
بافت شــهرى، هويت تاريخى شهر، جغرافيا 
و آب و هوا لحاظ شــود متأســفانه در همدان 
خيابان هاى اصلى شهر شــبيه به كتاب قصه 
كودكان شده اســت و روى آن طراحى هاى 
كارتونى و انيميشــن كار شــده در حالى كه 
اين نقوش خــاص مناطقى ويژه مانند ديواره 
مهدكودك هــا، مدارس و پارك هاى شــهرى 

است.
پوروقار با بيان اينكه نگاه هاى ســليقه اى و 
روزمره مديران در زيباســازى شهر همدان 
بيــش از هر چيــزى به اجــراى طرح هاى 
ناهمگون در فضاى شهرى همدان لطمه زده 
است، گفت: فضاى همدان يك شهر تاريخى 
و سنتى است، بنابراين خيلى از نقوش مدرن 
و فانتــزى در آن جايى ندارد اما متأســفانه 
مديران شــهرى بــه اين موضــوع كمترين 

و  نمى كنند  را  توجهــى 
بارها بــا انتصاب افرادى 
غير متخصص در فضاى 
به  زيباسازى  و  خدماتى 

اين شهر لطمه زده اند.
اين اســتاد دانشــگاه با 
بيــان اينكــه در همدان 
شهر  زيبايى  شهرسازى، 
و بســيارى از طرح هاى 
اجرا شــده شهرى دچار 
شــده  تقليد  يك ســرى 
اســت، بيــان كــرد: در 
گذشــته بافــت قديمى 
شــهر با بافت ســنتى و 
يكى  مردم  پوشش  حتى 
بود حتى ديوارهاى شهر، 
ســاختمان ها و فضــاى 
هارمونــى  آن  بصــرى 

خاصى با فرهنگ همدان داشت ولى امروزه 
فضاى  در  كوركورانــه اى  مقلد هــاى  چون 
شــهر مديريــت مى كنند هيچ يــك از اين 
موارد نه تنها رعايت نشده، بلكه يك از هم 
گسيختگى زشتى را در فضاى شهرى همدان 

ايجاد كرده است.
وى مجســمه ها را يكى از نمادهاى زيبايى 
و هويت شــهر معرفى كرد و افزود: ســنبل 
شــهر ما بزبز قندى و  4تــا تخم مرغ رنگى 
نيست كه در سطح شهر جانمايى شود وظيفه 
كارهاى  ارائه  كارشناسان شــان  و  شهرداران 

با  بتواند  كه  اســت  نفيس 
مــردم ارتباط برقرار كند و 
تاريخ،  فرهنگ،  از  نشــان 
مشاهير  اسطوره ها،  هويت 
و چهره هاى شــناخته شده 

آنان باشد.
پوروقار به آخرين جلســه 
هنر  دانشگده  كارشناســى 
و شــهردارى همدان اشاره 
كــرد و گفــت: همــواره 
جلســاتى براى هم فكرى، 
چاره انديشى  هم انديشــى، 
بين دانشگاهيان و مديريت 
ادوار  در  همــدان  شــهر 
كه  مى گيرد  شكل  مختلف 
بيشــتر نمايشى، شعارگونه 
و بــدون خروجى اســت 
به عنــوان مثــال بارها به 
شــهردارى همدان در طى سال هاى متمادى 
پيشــنهاد شــده اســت كه براى زيباسازى 
شــهر و ارائه خدمــات در اين حــوزه به 
شــهروندان يك اتقا فكر، شورا يا هر عنوان 
ديگرى تشكيل شود و از دانش و تخصص 
دانشــگاهيان و صاحبنظران در اين حوزه در 
آنجا به كار گرفته شــود اما متأسفانه مديران 
ما در همدان با باور اينكه مى توانند در تمام 
حوزه ها متخصص باشــند خود را صاحب 
ايــده و تخصص مى دانند و كمتر توجهى به 

پيشنهادات اين چنينى نشان مى دهند.

وى افزود: بــه عنوان يك شــهروند انتظار 
داريم در ســطح شــهر آثار نفيس ببينيم چه 
نقاشــى ديوارى چه مجسمه، چه المان ها و 
ســازه هاى شــهرى و يا هر اثرى كه زيبايى 
شــهر را قرار اســت متحول كند به همين 
دليل تا زمانى كه خأل بيــن مديران اجرايى 
و دانشگاهيان كه سال ها از عمر آن مى گذرد 
وجود دارد و هر روز بيشتر و بيشتر مى شود 
از بين نرود در شهر همدان نه تنها در حوزه 
نقاشــى ديوارى و يا زيباســازى شهر، بلكه 
در بســيارى از موارد نمى توان به يك آرمان 
شهر زيبا تبديل شــود زيرا بر پايه خال ها و 
كمبودها ســاخته شده است. پوروقار افزود: 
در احداث يك فضاى عمومى نبايد فقط به 
انجام شدن طرح فقط به صرف ارائه گزارش 
عملكــردى يك مدير اكتفا كرد، بلكه نياز به 
فضايى داريم كه به زيبايى تمام طراحى شده 
باشــد و در اختيار مردم قــرار گيرد تا مردم 
همه به طور يكسان از فضاهاى طراحى شده 

نهايت لذت را ببرند.
وى تأكيد كرد: به نظر مى رســد شرايط شهر 
همدان  بايد به نحوى پيش برود كه در دور 
جديــد مديريت شــهرى و روى كار آمدن 
شوراى ششم و فضايى كه قرار است شكل 
بگيرد افراد با نگاه و ايده هايى سركار بيايند 
كه بتوانند در آينده براى توسعه همدان قدم 
بردارند اتفاقى كه تا پيش از اين در همدان يا 
رخ نــداده و يا به ندرت در عملكرد اجرايى 

شهر ديده شده است.

شرايط  مى رســد  نظر  به 
شهر همدان  بايد به نحوى 
پيش برود كه در دور جديد 
روى  و  شــهرى  مديريت 
كار آمدن شــوراى ششم 
اســت  قرار  كه  فضايى  و 
شــكل بگيرد افراد با نگاه 
بيايند  سركار  ايده هايى  و 
كه بتواننــد در آينده براى 
توسعه همدان قدم بردارند

هويت تاريخى فرهنگى همدان كمرنگ شده اند

نقاشى هاى اين شهرغريبه اند
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هنرمند نهاوندى برگزيده جشنواره 
بين المللى كاريكاتور سوريه شد

و  فرهنــگ  اداره  رئيــس   
ارشاد اسالمى شهرستان نهاوند، 
گفت: هنرمند نهاوندى برگزيده 
كاريكاتور  المللى  بين  جشنواره 

سوريه شد.
احسان چراغى از هنرمندان رشته 
كاريكاتور موفق به كسب عنوان 
برگزيده از جشنواره بين المللى 

كارتون سوريه شد.
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اســالمى نهاوند، گفت: اين جشنواره در 
ماه "مى" هر ســاله با موضوعى واحد در ســوريه برگزار مى شود كه 
عالقمندان و كارتونيست ها و كاريكاتوريست ها از سراسر جهان در 

آن به رقابت مى پردازند.
امير بحيرايى افزود: احسان چراغى كاريكاتوريست نهاوندى توانست 
در اين دوره از رقابت ها جز ده نفر برگزيده اول جشنواره بين المللى 
ســوريه شود رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرستان نهاوند، 
عنوان كرد: وى يكى از هنرمندان فعال و برجسته شهرستان نهاوند است 
كه داراى جوايز متعدد ملى و بين المللى در رشته كاريكاتور مى باشد.

يارانه طرح هاى فصلى از قيمت كتاب 
جا نمانده است

 معاون فرهنگ و كتاب موسسه خانه كتاب و ادبيات ايران با اشاره 
به افزايش بودجه و يارانه طرح هاى فصلى و چند برابر شــدن آن با در 
نظر گرفتن افزايش قيمت كتاب، گفت: يارانه طرح هاى فصلى از قيمت 
كتاب جا نمانده است. به گزارش ايرنا، معاون فرهنگ و كتاب موسسه 
خانه كتاب و ادبيات ايران در گفت و گو با  ايرنا، درباره بهارانه كتاب 
1400 و فروش روزهاى نخست آن و فروش حدود 3 ميليارد تومانى 
در روز نخست از اين طرح گفت:  فروش نهايى طرح در روز نخست 
2 ميليارد و 900 ميليون تومان بود و نزديك به 50 هزار نســخه كتاب 
فروخته شــد.  عمــًال در دوره هاى قبل،  چنين عــددى را براى روز 
نخست نداشتيم ولى اين كه بخواهيم آن را چشمگير بدانيم باتوجه به 
افزايش قيمت كتاب كار درستى نيست. آزاده نظربلند، افزود: اگر سبد 
خريــد كتاب را در نظر بگيريم،  باتوجه به افزايش قيمت كتاب، مبلغ 
كلى سبد خريد ثابت، تغيير كرده است،  در نتيجه با در نظر گرفتن اين 
افزايش قيمت در چند ماهه اخير، فروش طرح بهارانه 1400 در مقايسه 

با سال گذشته، قابل توجه به شمار مى آيد اما رقم عجيبى نيست. 

منتظر «نون خ» چهارم باشيد
 فصل چهارم مجموعــه تلويزيونى «نون خ» براى نوروز 1401 
ســاخته مى شــود. اين ســريال كه در سال هاى گذشــته يكى از 
پرطرفدارترين ســريال هاى تلويزيون است، توسط سعيد آقاخانى 

ساخته مى شود.
چنــد روز قبل مهدى فرجى تهيه كننده ســريال در گفت وگويى به 
فارس گفته بود: اگر عوامل مان را بتوانيم هماهنگ كنيم امسال فصل 
چهارم ساخته مى شود تا به نوروز 1401 برسد. در ساخت ادامه اين 
ســريال ترديدى وجود ندارد اما مقدمات و شرايط ساخت آن نيز 
مهم اســت، زيرا در حال حاضر سعيد آقاخانى به عنوان كارگردان 
و بازيگر نقش اصلى ســريال تعهداتــى دارد و هنرمندان ديگر هم 
به همين صورت، كه بايد اين هماهنگى ها اتفاق بيفتد. اگر شــرايط 
فراهم شود امســال، وگرنه براى ســال ديگر كار به مرحله توليد 

برسد. اصل بر ساخته شدن است كه ان شاءا... اين اتفاق  مى افتد.
ســعيد آقاخانى، على صادقى، شــقايق دهقان، ســيروس ميمنت، 
ســيدعلى صالحى، پاشــا جمالى، يدا... شــادمانى، ندا قاســمى، 
نســرين مرادى، هديه بازوند، شيدا يوســفى، صهبا شرافتى، هدى 
اســتوارى، آتنا مهيارى، كاظم نوربخش، ماشاا... وروايى، سيروس 
سپهرى، يوسف كرمى، رضارشيدى، سيدحسين موسوى، سيروس 
حســينى فر، على اخوان، افشين ملكى، نارين ايوبى، شقايق فتاحى، 

مرتضى رستمى بازيگران سريال «نون. خ» هستند.

شيوع «فقط يك طاعون ساده» 
در كتاب فروشى ها

 رمان «فقط يك طاعون ســاده» نوشــته  لودميال اوليتســكايا با 
ترجمه آبتين گلكار توســط نشر برج منتشر و راهى بازار نشر شد. 
اين كتاب روايتى از خفقان، ترس و دلهره  مردمى كه زندگى شــان 
زير سلطه  رژيم استالين در آستانه  نابودى است و از سرنوشت شان 
بى اطالع انــد؛ اكثريــت آنهــا از تــرس اينكه هر لحظــه بيايند و 
دستگيرشــان كنند به خود مى لرزند؛ اكنون طاعون واقعى در حال 

شيوع است.
اين رمــان، داســتانى واقعــى از زندگــى دانشــمندى بــه نــام «مايــر 
ــون كار  ــن طاع ــگاه روى واكس ــه در آزمايش ــت ك ــف» اس رودل
ــود  ــال مى ش ــارى مبت ــه بيم ــش ب ــن تحقيقات ــد. وى در حي مى كن
ــود،  ــراى شــركت در كنفرانســى راهــى مســكو مى ش ــى ب و وقت
ــود.  ــر مى ش ــارى اش ظاه ــم بيم ــس عالئ ــاز كنفران ــل از آغ قب
ــود،  ــر مى ش ــف ظاه ــر رودل ــارى  ماي ــم بيم ــه عالئ ــى ك هنگام
مســئوليت رديابــى ناقالنــى كــه بــا او در تمــاس مســتقيم بودنــد، 
ــان كارى  ــود؛ پنه ــذار مى ش ــى) واگ ــس مخف ــه ان.كا.و.د (پلي ب
ــار  ــه ب ــترى ب ــع بيش ــارى فجاي ــانى بيم ــت در اطالع رس حكوم
ــرس و  ــون، ت ــاده»، طاع ــون س ــك طاع ــط ي ــى آورد. در «فق م
وحشــتى اســت كــه بــر روســيه  اســتالينى ســايه افكنــده اســت؛ 
دوره اى مملــو از ســركوب و اختنــاق كــه در آن، سرنوشــت اكثــر 

ــت. ــدام اس ــد و اع ــدان، تبعي ــدگان زن بازداشت ش
لودميال اوليتسكايا، نويسنده و فيلم نامه نويس روس است كه آثارش 
به بيش از 25 زبان زنده  دنيا ترجمه شــده اند. اين نويسنده تاكنون 
18جايزه  ادبى را در سراســر جهان از آن خود كرده  است. وى در 
ســال 1998 برنده  جايزه  مديچى در بخش بهترين رمان خارجى و 

در سال 2011 برنده  جايزه  سيمون دوبوار شد.

آغاز طوفانى «زخِم كارى»
 «زخم كارى» عنوان سريالى است كه از هفته گذشته در شبكه خانگى منتشر مى شود. 
اين سريال را محمدحسين مهدويان، كارگردان جوان و جدى سينماى ايران كارگردانى 
كرده است. پخش قسمت نخست اين سريال با بازخوردهاى بسيار مثبت منتقدان همراه 
شــد.مهدويان پس از ساخت چند فيلم ســينمايى در دهه 90 به سراغ ساخت نخستين 
ســريالش در نمايش خانگى رفت. وى با ســاخت آثار ماندگارى همچون «ايستاده در 
غبــار»، «ماجراى نيمروز»، «التــارى»، «ماجراى نيمروز؛ رد خــون»، «درخت گردو» و 

«شيشليك» در دهه 90 به يكى از تأثيرگذارترين فيلمسازان سينماى ايران تبديل شد.

مهدويــان در «زخم كارى» از فســاد اقتصــادى و باندبازى برخــى از ويژه خواران و 
جنايت هاى آنها مى گويد كه به نظر مى رسد مخاطب با آن ارتباط برقرار مى كند. محمود 
حسينى زاد نويسنده  رمان، كتابى را چند سال پيش نوشته است با نام «بيست زخم كارى» 

كه همين كتاب دستمايه نگارش فيلمنامه سريال «زخم كارى» شده است.
اين ســريال البته رده بندى سنى مثبت15 دارد كه نشان مى دهد فضاى تلخ و سياه سريال 
پر از صحنه هاى ناب سينمايى است. جواد عزتى پس از بازى در فيلم هاى طنز همچون 
«آينه بغل» و «هزارپا» به سراغ سينماى جدى رفته است كه حاصل آن بازى در فيلم هايى 
همچون «شناى پروانه» و «خورشيد» است. وى كه با كارگردان هاى صاحب نامى كار كرده 
است در جديدترين تجربه سريال ســازى مهدويان نقش اول سريالش را بازى مى كند. 

عزتى البته پيــش از اين 3 تجربه متفاوت در «التارى»، «ماجــراى نيمروز» و «ماجراى 
نيمروز؛ رد خون» با مهدويان داشته است و در «زخم كارى» متفاوت ترين بازى كارنامه 
بازيگرى اش را ارائه كرده است. حضور هانيه توسلى و رعنا آزادى ور در كنار جواد عزتى 
به عنوان بازيگران محورى سريال تركيب بازيگران اين كار را كنجكاو برانگيز كرده است.
جــواد عزتى، رعنا آزادى ور، هانيه توســلى، ســعيد چنگيزيان، الهــه حصارى، عباس 
جمشــيدى فر، مهدى زمين پرداز، اميرحسين هاشمى، (با هنرمندى) سياوش طهمورث، 
كاظــم هژيرآزاد، منوچهر عليپــور، مه لقا باقرى، مائده طهماســبى، (با معرفى) مرتضى 
امينى تبار و سارا حاتمى، (بازيگران خردسال) نيوشا على پور و مه ياس پازوكى، بازيگران 

«زخم كارى» هستند. فرهنگفرهنگ
 farhang@hamedanpayam.com

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

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

برابر رأي شــماره 274-1400/02/25 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم شهال روشن فرزند عيسى به شماره شناسنامه 
21807 صادره از بهار در اعيانى يك دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان تجارى 
و مســكونى به مســاحت 230/20 مترمربع پالك 11682 فرعى از 139 اصلى مفروز و 
مجزى شــده از پالك 283 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار 
سهم االرث متقاضى از مالك رسمى مرحوم عيسى روشن محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 99)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/05

هادى يونسى عطوف 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شــماره 286-1400/02/25 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم اشــرف 
صمدى منصور فرزند ابراهيم به شــماره شناســنامه 15491 صادره از بهار در 
ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 157/84 مترمربع پالك 11687 فرعى از 
139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى از مالك رسمى 
خانم اشرف صمدى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 (م الف 102)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/05

هادى يونسى عطوف - رئيس ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شــماره 275-1400/02/25 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم سيما حقى فرزند مصطفى به شماره شناسنامه 
379 صادره از خوانســار در اعيانى 2/667 شعير مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان 
تجارى و مسكونى به مساحت 230/20 مترمربع پالك 11682 فرعى از 139 اصلى مفروز 
و مجزى شده از پالك 283 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار 
سهم االرث متقاضى از مالك رسمى مرحوم عيسى روشن محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 96)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/05

هادى يونسى عطوف 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شــماره 281-1400/02/25 هيأت پنجم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى احمد دارابى فرزند محمد به شماره شناسنامه 
1092 صادره از بهار در 5/6 شعير مشاع از اعيانى ششدانگ يك باب ساختمان مسكونى 
و تجارى به مســاحت 381/91 مترمربع پالك 11681 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى 
شده از پالك 1621 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملك بهار خريدارى 
مع الواسطه از مالك رسمى آقاى حسين عنايتى قيصر محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 90)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/05

هادى يونسى عطوف 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

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

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

برابر رأي شــماره 140060326008000188 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى صمد شهبازى فرزند احمد به شماره شناسنامه 
4923 صادره از همدان در يك واحد گاودارى  به مســاحت 2400,00 مترمربع پالك 89 
اصلــى قريه كليجه واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبــت ملك رزن خريدارى از مالك 
رسمى آقاى ارجعلى صادقى برابر نسق شماره 92163 مورخ 1351/09/01 محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 28)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/06

حسين حيدرى 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن

 آدم با اميد زنده اســت. بگذاريد يك بار 
ديگر شــانس مان را امتحان كنيــم. خدا را 
چه ديديد. شــايد اين بار كسى به حرف مان 
گــوش داد و فكر كرد كه: «بله آقا! درســت 
اســت! هر تغييــر و بهبــودى در اقتصاد و 
سياســت از فرهنگ مى گذرد! موافقم و البته 

برنامه دقيق و با جزئيات دارم.» 
ابتدا يك خواهش داشتم: حاال كه نامزدهاى 
گرامــى مشــغول بحث و صحبــت درباره 
اقتصــاد هســتند و شــعارهاى جذابى هم 
مى دهند، لطفًا آن وسط ها چند ثانيه هم براى 
حرف هاى ديگر جا بگذارند. درســت است 
كه اقتصاد مهم اســت و شكم خالى فرهنگ 
ســرش نمى شــود، اما باور بفرماييد ماجرا 
چيز ديگرى اســت. يعنى از شما بزرگواران 
خواهش داريم ماجرا را يك جور ديگر ببينيد 

و آنقدر توى سر فرهنگ نزنيد.
 راســتش هنرمنــدان و اهالــى فرهنــگ، 
تعريف شــان از خيلى موضوعات با شــما 
بزرگــواران كمى فــرق دارد. فرهنگ يعنى 
ادبيات، شــعر، موســيقى، ســينما، نمايش، 
نقاشــى و موضوعاتى مثل اينها. در حقيقت 
ايــن بخش هــا در مجموع بنيــان فرهنگ 
مملكت را درست مى كنند. پس اگر صحبت 
از فرهنگ و هنر مى كنيد و برنامه هاى تان را 
شــرح مى دهيد، بفرماييد كه مشــخصًا قرار 

است براى اين موضوعات چه كنيد.
1- ســينماى ايــران نفس هــاى آخرش را 
مى كشــد. كرونا همــه چيز را بــه تعطيلى 
كشــانده. فقط آنهايى دارنــد همچنان كار 
مى كننــد كــه پول دارنــد و ســرمايه گذار 

گردن كلفت پشت شان است. 
ســينماى جوان حاال يك شــوخى بيشــتر 
نيســت. در ايــن وضعيت برنامه تــان براى 
سينماى مملكت چيســت؟ پيشنهاد مى كنم 

در  را  موضــوع  ايــن 
مناظره هــا هــم مطرح 
كنيــد. قبلش هم لطف 
بفرماييد اسم 4 تا فيلم 
كــه در ده ســال اخير 

ديده ايد را بگوييد. 
2- تــا به حــال تئاتر 
مى دانيــد  رفته ايــد؟ 
تاريك  صحنــه  وقتى 
مى شــود تــا بازيگرها 
و  بياينــد  ســن  روى 
نمايش را آغــاز كنند، 
آدم صــداى نفس هاى 
را  دســتى اش  بغــل 

مى شــنود و اينجا دقيقًا همان لحظه اى است 
كه معجزه تئاتر اتفاق مى افتد؟ خبر داريد كه 

تئاتر كشور چه حال و روزى 
و  بازيگران  مى دانيــد  دارد؟ 
عواملى كه نان شب شــان از 
اين راه بــود االن دارند چه 
كار مى كنند؟ مطمئن هســتم 

كه نمى دانيد.
3- موسيقى؟ بگذريم.

4- قيمــت كتــاب و مجله 
ســر به فلك گذاشته است. 
ناشــرانى را مى شناســم كه 
را  دستگاه شــان  و  دم  دارند 
مى فروشــند تــا بگذارند در 
بانك و ســودش را بگيرند. 
عطــاى كار فرهنگــى را به 
لقايش بخشــيده اند. آنقدر عذاب كشيدند و 
زجر ديدنــد كه قيد هر چه چاپ و كتاب و 

فرهنگ اســت را زده اند. براى اين قشر كه 
اتفاقًا صداى شــان ضعيف تر است و اصوالً 

رسانه اى هم نيستند چه فكرى داريد؟
5- اگر كســى از شــما به عنوان فردى كه 
مى خواهد رئيس جمهور مملكت شود، سؤال 
كند كه مى دانيد در حال حاضر هنرمندانى كه 
در زمينه نقاشــى و خوشنويسى كار مى كنند 
همه افسرده و خســته هستند، چه جوابى و 
مهمتر از آنچه برنامه اى داريد كه ارائه كنيد؟

آدم بــه اميــد زنده اســت. يك بــار ديگر 
شــانس مان را امتحان كنيم بــه اين آرزو كه 
كسى صداى اهالى فرهنگ و هنر را بشنوند. 
مى دانم كه اقتصاد اولويت است، اما فراموش 
نكنيم كه در همه اين ســال ها فرهنگ و هنر 
براى آقايان موضوعى درجه 2 بوده اســت. 

اميدوارم امسال اينطور نباشد.

 دومين مناظره نامزدهاى ســيزدهمين دوره از 
انتخابات رياســت جمهورى كه قرار بود با تمركز 
بر موضوعات فرهنگى و اجتماعى پخش شــود، 
بــا حدأقل اشــاره  ها به اين موضوعــات و بدون 
ارائــه برنامه اى براى آينــده و راهكارى براى حل 
مشــكالت حوزه فرهنگ و هنر، آب پاكى را روى 

دستان هنرمندان ريخت.
از زمــان آغاز تبليغــات كانديداهــاى انتخابات 
رياست جمهورى، به كررات اين نقد از سوى اهالى 
رســانه و همچنين كارشناسان و فعاالن فرهنگى و 
هنرى مطرح شد كه جاى خالى فرهنگ و هنر در 
برنامه ها و حتى شــعارهاى هر 7 نامزد احســاس 
مى شــود؛ با اين وجود كماكان ايــن اميد و انتظار 
وجود داشــت كه حدأقل در مناظــره انتخاباتى با 
موضوع تخصصى فرهنگ، هر يك از كانديداها از 
اين فرصت اســتفاده و به بيان رويكرد خود درباره 
موضوعــات فرهنگى و هنــرى و ارائه برنامه هاى 
مدون و راهكارهايى براى حل مشــكالت موجود 

اين حوزه، بپردازند. 
به گزارش ايسنا، اغلب پرسش هاى مطرح شده از 
نامزدها در دومين مناظره تلويزيونى كه عصر روز 
سه شنبه (17 مردادماه) روى آنتن شبكه يك سيما 
رفت، اساساً رنگ و بوى فرهنگى و هنرى نداشت 

و به موضوعات اقتصــادى و اجتماعى اختصاص 
داشــت و اگر برخى از نامزدها هم اشاره اى كوتاه 
و ســطحى به اين حوزه داشتند، در بخش بيانيات 
كلى خودشان بود. در واقع مناظره دوم كه با محور 
«فرهنگى» در كنار موضوعات اجتماعى و سياسى 
تعريف شــده بود، با كمترين سهم از «فرهنگ» و 
بخصوص «هنر» در پرسش هاى مجرى و همچنين 

برنامه هاى نامزدها همراه بود.
در ايــن ميان اما برخى نامزدهــا تالش كردند در 
جمع بنــدى نهايى خود، اشــاره هاى مختصرى به 
جايــگاه اهالى فرهنگ و هنــر و همچنين اهميت 
نقش رسانه در دنياى امروز داشته باشند؛ به عنوان 
مثال يكى از نامزدها با زيربنايى دانســتن مســأله 
اقتصاد، حل مشــكالت فرهنگى بــه عنوان روبنا 
را منوط به حل مشــكالت اقتصــادى عنوان و از 
برخى ديگر از كانديداها انتقاد كرد كه نســبت به 
چهره هاى مهم و فاخر حوزه هاى فرهنگى و هنرى 
كشور بى اعتنا هستند و تنها در دوره انتخابات، براى 
گرفتن عكس هاى يادگارى ياد اين قشر مى افتند و 
يا از موســيقى رپ براى جلب نظر مردم استفاده 
مى كنند. همچنين يكى از نامزدها هم كه تالش كرد 
با به كار بردن يك بيت شعر، براى لحظاتى فضاى 
استوديوى مناظره را فرهنگى كند، به اشتباه بخشى 

از ترانه يك خواننــده ممنوع الفعاليت در ايران را 
خواند و آن را به دانشجوى رشته شيمى نسبت داد.
اين نامزد همچنين در تنها پرسش فرهنگى مناظره 
دوم كه به قيد قرعه به او تعلق گرفت و به شوراى 
عالى انقالب فرهنگى اختصاص داشت، وعده داد 
كه در صورتى كه رئيس جمهور شود، اين شورا را 

منحل مى كند.
نامزدهــاى  بى توجهــى  امــا  ميــان  ايــن  در 
رياست جمهورى به مقوله فرهنگ و هنر آن هم در 
مناظره اى كه قرار بود اساســاً به اين حوزه بپردازد، 
موجى از انتقادات را به دنبال داشته است. در همين 
راستا ســيد عباس صالحى ـ وزير فرهنگ وارشاد 
اســالمى ـ در صفحه توييتر خود نســبت به اين 
موضوع واكنش نشان داد و نوشت: «فرهنگ و هنر 
بخش مغفول مناظرات بود. حتى در دومين مناظره 
با عنوان فرهنگ و اجتماعى. ايران بدون فرهنگ و 
هنر ايران نيست. از كدام برنامه ها سخن مى گوييم؟» 
البتــه پيــش از برگــزارى اين مناظــره نيز چنين 
عملكردى از ســوى نامزدها قابــل پيش بينى بود؛ 
چنانچــه در فعاليت هــاى انتخاباتــى نامزدهاى 
ســيزدهمين دوره، نه مانند دوره هاى گذشته نامى 
از كارگردانان ســينما به عنوان سازندگان فيلم هاى 
تبليغاتــى به ميان آمــد و نه اســمى از هنرمندان 

موسيقى كه معموالً ســاخت ترانه هاى تبليغاتى را 
عهده دار مى شوند.

با اين همه همچنان يكى از پرســش هاى اساسى 
فعاالن و عالقه مندان عرصه فرهنگ و هنر اين بود 
كه چرا در ميان انواع و اقسام شعارهاى نامزدهاى 
انتخابات رياست جمهورى، خبرى از فرهنگ و هنر 

نيست؟!
نگاهى گذرا بــه برنامه هــاى انتخاباتى نامزدهاى 
انتخابات رياست جمهورى در سال 1400 به خوبى 
نشان مى دهد كه حلقه  اصلى مفقوده در برنامه هاى 
كانديداها، فرهنگ و هنر است و به جاى آن، تمركز 
اصلى هر يك از نامزدها بيشــتر بــر موضوعات 

اقتصادى، سياسى و روابط بين المللى است.
هرچند در شــرايط فعلى و با توجه به مشــكالتى 
كه مردم با آن دســت و پنجه نــرم مى كنند، تأكيد 

بــر مباحث اقتصادى و سياســت خارجى چندان 
هم دور از انتظار نيســت، اما تمركز بيش از اندازه  
بر اين مشــكالت، نتيجه اى جز ايجاد شائبه   طرح 
شــعارهاى بى پايه، با هدف دســت گذاشتن روى 
نقطه ضعف ها و كشاندن رأى مردم به سمت خود، 

چيزى عايد نامزدها نخواهد كرد.
در ايــن ميان اما فــارغ از برنامه هــاى هر يك از 
نامزدها براى حل مشــكالت سياسى و اقتصادى، 
انتظار مى رفت كه تاكنون به گوشه اى از دغدغه ها 
و مشــكالت عرصه فرهنگ و هنر كشــور نيز به 
صورت جدى اشاره مى شــد؛ آن  هم در شرايطى 
كــه فعاالن اين حــوزه  در بخش هاى مهمى چون 
نشر، سينما، تئاتر، موسيقى و رسانه در دوران كرونا 
آسيب هاى بسيارى را متحمل شدند و همچنان هم 

روزهاى دشوارى را مى گذرانند.

چند خطى با آقايان كانديداى رياست جمهورى

توِى سر فرهنگ و هنر نزنيد

مناظره دوم آب پاكى را روى دستان هنرمندان ريخت

حكايت «بى فرهنگى» در مناظره اى فرهنگى!

فرهنگ يعنى ادبيات، شعر، 
نمايش،  سينما،  موسيقى، 
مثل  موضوعاتى  و  نقاشى 
اينهــا. در حقيقــت اين 
بخش ها در مجموع بنيان 
فرهنگ مملكت را درست 

مى كنند



C M

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

شنبه  22 خرداد ماه 1400  شماره 4056

9
جامعهجامعه

 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

جذب 20 هزار نفر در آزمون استخدامى امسال
  وزير آموزش وپرورش با اشــاره به تالش هاى صورت گرفته براى بازگشــايى مدارس با بيان اينكه تالش ما باز شــدن 
مدرســه در ســال تحصيلى آينده اســت گفت: الزمه اين كار واكسيناسيون معلمان اســت و اين موضوع مهم از اولويت هاى 

وزارت بهداشت است.
به گزارش ايسنا، محسن حاجى ميرزايى بيان كرد: درخصوص نيروى انسانى نكته اساسى اين است كه در درجه اول بتوانيم به نيروى 

باكيفيت دست پيدا كنيم و دسترسى به معلمان با قابليت، از حقوق دانش آموزان است.
وى با اعالم اين خبر كه در آزمون استخدامى تيرماه سال جارى، 20 هزار نفر جذب آموزش وپرورش مى شوند، افزود: تالش ما همواره 
ساماندهى بر مبناى چارچوب و اصولى بود كه در حق كسى اجحاف نشود و همه مساعى خود را به كار بستيم تا در قبال افرادى كه 

قانون براى آنان تعيين تكليف كرده غفلت و كوتاهى صورت نگيرد.

راه اندازى 510 پايگاه  آتش نشانى روستايى در دولت تدبير و اميد
 معاون امور دهيارى هاى ســازمان شــهردارى و دهيارى ها از راه اندازى 510 ايستگاه آتش نشانى روستايى به منظور ارتقاى ايمنى 

روستاهاى كشور  در 8 سال فعاليت دولت تدبير و اميد خبر داد.
على قربانى در گفت وگو با ايرنا افزود: از ابتداى تشكيل نهاد دهيارى ها از سال 1382 تاكنون در مجموع 938 پايگاه آتش نشانى در 

روستاهاى كشور راه اندازى و به ماشين آالت آتش نشانى تجهيز شد.
وى گفت: اين مجوز براى 2 ســال داراى اعتبار اســت و طى آن امكان جذب ســاالنه حداكثر 200 نفر از مشــموالن واجد 
شــرايط داراى مدارك تحصيلى كاردانى، كارشناسى و كارشناسى ارشد براى به كارگيرى در پايگاه هاى آتش نشانى روستايى 

فراهم شده است.
قربانى بيان كرد: راه اندازى پايگاه آتش نشانى در روستاها خدمتى است كه تا پيش از تأسيس نهاد دهيارى ها در روستاها ارائه نمى شد.

جامجم: تجربه جهانى انتخابات عصر كرونا
 هم فال هم تماشا!!

مهدتمدن: گذر پاستور از مسير وين 
 حواستون به ساعت ورود و خروجش باشه!!

همشهرى: خطر افزايش ساختمان هاى شاخك دار 
 ديگه خود ساختمونا هم از قيمت ها شاخ درآوردن!!

جام جم: چرا مناظره ها داغ نمى شوند
 همينه كه نونشون به تنور تا االن نچسبيده!!
همشهرى: زنان روستايى اقتصادشان را مى بافند

 بدون شرح!!
دنياى اقتصاد: باخت اقتصاد دولتى به مرغ

 حتى اينجام مرغشون يه پا داره!!
توريسم: لحظه شمارى گردشگرى براى تابستان 2021

 حواستون باشه به رنگ بندى كرونا لطمه نزنه!!
نسل فردا: دوقطبى جديد؛ مذاكره و معيشت

 با اين تفاوت كه يكى در شمال و ديگرى در جنوب سير مى كند!!
ابتكار: مناظره فرهنگى در غيبت فرهنگ

 هيجانش به همين نبودنشه بقيه اش حله!! 
قدس: وعده هاى يارانه اى؛ ممكن يا غيرممكن؟

 اينجاست كه بايد گفت الوعده وفا!!
كيمياى وطن: چوب گرانى الى چرخ زندگى
 احتماالً دوسره كه هيچجوره نمىچرخه!!
شاخه سبز: مسكن هايى با يك بام و دو هوا

 اينم يه نوع آپشــن براى تهويه هوا توى دوران كرونا به حســاب 
مى ياد!!

يادگار امروز: اختالل در حركت قطار «واكسيناسيون» كرونا
 براى رفعش مى تونين تا اطالع ثانوى اسكوتر هم جايگزين كنيد!!

كسب وكار: گام بلند بورس در مسير شفافيت
 يه GPS بهش وصل كنيد مسيرها رو قاطى نكنه!!

 نيلوفر بهرمندنژاد »
 دختران امروز مادران فرداى اين جامعه هستند؛ 
مادرانى كه بايد نسل هاى آينده را براى پيشبرد جامعه 
تربيت كنند؛ جايــگاه و نقش دختــران در عرصه 
خانواده و اجتماع يكى از موضوعات مهم اجتماعى 
روز اســت كه بايد اين جايگاه حفظ شــود و مورد 

اهميت خانواده قرار گيرد.
برهمين اساس،والدت حضرت معصومه(س) و روز 
دختر بهانه اى شد تا به سطح شهر بروم و پاى حرف ها 
و خواسته هاى دختران بنشينم. آنچه در ادامه مى خوانيد 

گوشه اى از درد ودل  دختران سرزمينمان است.
دختران امروزى از جامعه كنونى 

چه انتظارى دارند؟
زهرا دختر 17 ســاله  اى اســت كه از همان ابتداى 
گفت وگو بــه تفكيك جنســيتى در جامعه كنونى 
اشــاره مى كند و مى گويد: كاش مى شد مردم با ديد 
بازترى به دختران نگاه مى كردند هرچقدر كه زمان 
مى گذرد به جاى اينكه افكار و عقايد مردم به روزتر 
شود ديدگاه مردم نسبت به جايگاه دختران منفى-تر 
مى شود اگر توجه كرده باشــيد مى بينيد كه از همه 
لحاظ پسران جايگاه بهترى نسبت به دختران دارند 
و معتقدم كه اين موضوع موجب افزايش چالش هاى 

پيش روى دختران در آينده مى شود.
مژده و حنانه كه چند سالى است از دوران دوستى  شان 
مى گذرد و هركدام 18 ســال سن دارند وقتى از آنها 
مى خواهــم از آرزوهاى خود بــه عنوان يك دختر 

بگويند چند لحظه اى مى خندند و مى پرسند: آرزو؟ 
از كــدام آرزوهايمان بگوييم در حالى كه ســنى از 
بزرگترهايمان گذشته اميدى به آينده ندارند و با اين 
همه مشكالت و گرانى دست وپنجه نرم مى كنند ما 
كه ديگر جاى خود داريم تازه اول راه هســتيم و نه 

به ادامه تحصيل  اميدى داريم و نه به ازدواج مفيد.
در حالى كه مژده صحبت حنانه را قطع مى كند، در 
ادامه مى گويد: در جامعه اى كه در ذهن شان اينگونه 
جا افتاده اســت كــه دختر فقط بايــد خانه دارى و 
بچه دارى كند چگونه مى توان به آينده فكر كرد و تنها 
دغدغه اصلى  بعضى از خانواده ها ازدواج دخترانشان 
شده چگونه مى توان رشد كرد با اين وجود ديگر ميل 

و رغبتى براى رسيدن به آرزوهايم را ندارم.
  زندگيمان پر شد از آرزوهاى دور

صنا، مريال و ياسمن كه به گفته خودشان چندسالى 
اســت به طور حرفــه اى در رشــته كاراته فعاليت 
دارنــد از آنها دربــاره زندگي، آرزوهــا و اهداف، 
محدوديت ها و موانعي كه سر راهشان وجود دارد، 
سؤال مي كنم. چند ثانيه اى به هم نگاه مى كنند و بعد 
صنا شــروع به صحبت مى كند: از زمانى كه كرونا 
وارد كشور شد محدوديت هاى ما نيز براى فعاليت 
در اين رشته ورزشى هم افزايش يافت به طور مثال؛ 
تعطيلى باشــگاه يكى از همين محدوديت هاســت 
در حال حاضر كه باشــگاه تعطيل شــده ديگر حق 
ورزش كردن در فضاى باز، حق دويدن در خيابان، 
دوچرخه سوارى و بسيارى چيزهاى ديگر را نداريم؛ 

چه بســا دختران ورزشــكار ايران كه در مسابقات 
بين المللى با پوشــش كامل وارد صحنه شــده اند و 
توانســته اند در مقامات باال مدال طال كســب كنند، 
نســل جوانى همچون ما به آزادى بيشــترى براى 
شــكوفا كردن استعدادهايش نياز دارند؛ آزادى نه به 
آن معنا كه حريم  ها را بشــكنيم؛ كاش روزى برسد 
اين موضوع تفكيك جنســيتى طورى در جامعه جا 

بيفتد كه هيچ تفاوتى بين جنس دختر و پسر نباشد.
بزرگترين آرزوي ياسمن اين است كه بتواند با اين 
اطمينان كه كســي بيرون از خانه مزاحمتي برايش 
ايجاد نمى كند و بدون اينكه به ديگران توضيح دهد 
كجا مي رود و كي بر مي گردد، يك روز را به خودش 
اختصاص بدهــد و از اينكه يك محدوديت زمانى 
خــاص را براى ورود و خروجــش به خانه تعيين 
مى كنند رنج مى برد و با حالتى اندوهناكى مى گويد 
كاش اين دوران بازخواســت شدن به اتمام برسد تا 
كمــى هم ما از اين دوران نوجوانى و جوانى بتوانيم 

لذت ببريم.
اسما يكى ديگر از دختران اين سرزمين است كه در 
اين باره مى گويد: زندگي موهبتي است كه خدا به هر 
كسي نمي دهد، همانطور كه بعضي ها زنده هستند، اما 
زندگي نمي كنند. از نظر من بين دختر و پسر در اين 
دوره هيچ تفاوتى وجود ندارد  و مقصر اصلى اينكه 
ديدگاه منفى در بين دختران ايجاد شــده خودشان 
هســتند كه يك فضاى منفى را به وجود آورده اند و 
عرصه را به خود تنگ كرده اند همين عامل ســبب 

شده كه تفاوت فرهنگى بين نسلى آنقدر عميق باشد 
كه خود فرد هم احساس پشيمانى كند  از اينكه هيچ 

دخالتى در تعيين جنسيت خود نداشته است.
همچنين وى بر اين باور است كه براى همه جوان ها 
دغدغه مشتركى وجود دارد كه از همه مهمتر امنيت 
شــغلى اســت كه اكنون در بين دختران و پســران 

يكسان است و هيچ تفاوتى ندارد.
تابشــى يكى از مادرانى اســت كه خــود داراى 3

فرزند دختر است و از همان ابتداى صحبتش درباره 
چالش هاى دختران امــروزى اينگونه بيان مى كند: 
مهمترين چالشى كه دختران امروز ما دارند، اين است 
كه حقوق و مسئوليت هاى شان را كامل نمى شناسند. 
من از ديدگاه خودم به عنوان معلم و مشاور مدرسه 
اين را مى گويم. بچه ها بايد به يك جهان بينى برسند 
كه در آن جهان بينى اراده و مســئوليت را خوب ياد 
بگيرند؛ فكر مى كنم  اصلى ترين مكان براى يادگيرى 
اينگونه موارد محيط خانواده و رابطه صميمى پدر و 
مادر است كه مى تواند در شكل گيرى دختران نقش 
بســزايى داشته باشــد. س.ش كه تمايلى به معرفى 
كامل نام خود ندارد، دانشجوى ترم آخر روان شناسى 
اســت از دغدغه هاى ازدواج، اشتغال خود در آينده 
مى گويــد: من مادر آينده اين جامعه هســتم و بايد 
محكم تر از اين حرفا باشم، بايد روى انرژى خودم 

كار كنم و مثبت نگر باشــم، به نظرم براى رسيدن به 
اوج، مسيرى طوالنى دارم، البته قبًال مثبت نگر بودم، 
اما چند وقت اخير به خاطر نبود بازار كار در رشــته 
تحصيلى ام اين ديدگاه در من كمتر شــد. ميترا يكى 
ديگر از اين دخترانى است كه آرزو دارد روزى يك 
آتش نشان حرفه اى شــود اما به دليل مخالفت هاى 
خانواده اش بايد از اين خواسته خود چشم پوشى كند 
و بايد به سراغ شغل هايى برود كه درخور يك خانم 
باشد و تمام شغلش بايد به همان ميز و صندلى و يك 
محدوديت زمانى خالصه شــود، اما او معتقد است 
كه شغل مردانه و زنانه ندارد و هرچيزى بستگى به 

ميزان قدرت دارد.
به نظر وى، محدوديت ديگري كه بر روابط اجتماعي 
يك دختر اعمال مي شود، در محيط هاي كاري است 
كه سبب مي شــود نگذارند به آن اندازه كه توانايي 
دارد، فعال باشــد و پشتيباني مناسبي نيز از دخترها 
نمي شود و اختيار عمل چنداني به آنها داده نمي شود.
گفت وگــوي ما بــا دخترانــي در رده هاي ســني 
مختلف و ديدگاه هــاي متفاوت بود، دختراني كه با 
وجود تفاوت هاي ظاهري، خواســته ها و گاليه هاي 
مشابهي داشتند دخترانى كه مي خواهند فارغ از نوع 
جنسيتى شــان، بتوانند توانايي هــاي خود را نمايان 

كنند.

دختران نوجوان:

آرزوهايمان 
در دغدغه هايمان گم شد
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رئيس سازمان صنعت و معدن استان خبر داد
3 برند فرش همدان در راه جهانى شدن

 ســال 99، 4 برند بين المللى فرش اســتان همدان ثبت شد و 3
برند ديگر براى ثبت بين المللى در دســتور كار استان در سال 1400

قرار دارد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بيان اينكه سال 
99 در اســتان همدان 4 برند در حوزه فرش به صورت بين المللى ثبت 
شــد، گفت: برند جوزان، مهربان، ساالرى و عشوند ثبت جهانى شدند 
و ثبت 3 برند ديگر را در دستور كار قرار داده ايم و اميدواريم با پيگيرى 

همكاران اين سازمان تا پايان سال ثبت بين المللى شوند.
حميدرضا متيــن بيان كرد: با توجه به اينكه فرش دســتباف ايرانى از 
تب وتاب افتاده، باز هم بازارهاى اســتان همدان بارانداز فرش است و 
در حال حاضر دادوســتد انجام مى شود، البته وضعيت موجود هنوز به 
مطلوبيت نهايى نرسيده، زيرا ما استعداد و پتانسيل بيشترى را در استان 

همدان داريم. 
وى با بيان اينكه وضعيت صادرات خيلى خوب نيست، گفت: اميدواريم 
تمهيداتى انديشــيده شــود تا از نظر صــادرات و واردات مواد اوليه 

مشكالت حل شود.
متين با بيان اينكه مركز آموزش متوسطه فرش را راه اندازى كرده ايم اما 
اكنون مشــكالتى در اتحاديه تعاونى فرش دستباف داريم، بيان كرد: در 
بحث فرش، كارشناســان ويژه اى در استان داريم كه در ايران تأثيرگذار 
هســتند، اما خيلى خوب منسجم نشدند و ما به علت شرايط موجود و 

فشار كارى از فرش غافل مانديم.
رئيــس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان همــدان افزود: در 
حال حاضر 50 هزار بافنده فرش و 16 هزار بيمه شــده در استان وجود 

دارد كه تاكنون 22 هزار كارت براى اين افراد صادر شده است.
متين با بيــان اينكه 17 هزار نفر بافنده نيز به مــا مراجعه نكردند و به 
صورت خانگى كار خود را انجام مى دهند، بيان كرد: 150 واحد پشتيبان 
و 3 مجتمع توليدى داراى مجوز، يك اتحاديه استانى، 7 اتحاديه فراگير 

و يك انجمن فرش در استان همدان داريم.
رئيس مركز فرش همــدان نيز با بيان اينكــه در حال حاضر در بحث 
بازاريابى و فروش و اعتبارات مشــكل داريم، گفت: استان همدان در 
توليد مشكلى ندارد، بلكه مشكل و چالش اصلى نبود تاجر و بازاريابى 
است. فرش هاى توليدى مصرف داخلى ندارد و تجارى هستند، بنابراين 

از مركز ملى فرش مى خواهيم به استان كمك كنند.
آقايار فراشــى بيان كرد: سال گذشته اعتبارى به ما تخصيص داده نشد 
و ما مى خواهيم اعتبارى در ارتباط با اتحاديه شركت هاى تعاونى درنظر 

گرفته شود.
عامل توسعه خوشــه فرش همدان نيز با بيان اينكه بازار فروش فرش 
همدان در بازارهاى آلمان، سوئد، تركيه و اوراسيا وجود دارد اما نيازمند 
حمايت هستيم، گفت: پروژه توسعه خوشه فرش همدان از دى ماه سال 

گذشته آغاز شد و تا پايان ارديبهشت ماه مطالعات آن طول كشيد.
رضا نادرى با اشاره به اينكه بنده در خوشه  فرش استان هاى كردستان، 
لرستان و چهارمحال وبختيارى ناظر بودم و اكنون به عنوان عامل خوشه 
فرش همدان فعاليت مى كنم، افزود: براى ســال اول 26 برنامه عملياتى 
در نظر گرفتيم و اســتراتژى هاى خود را مشــخص كرديم و در حوزه 

حساس سازى، شبكه سازى، آموزش و بازايابى برنامه داريم.
وى بيــان كرد: اصلى ترين برنامه هاى 2 ماه اول ما جمع آورى اطالعات 
اعضا و ذى نفعان، در نظر گرفتن مكانــى براى جمع آورى مواداوليه و 
پردازش پشم است كه 4 سوله از فنى وحرفه اى به عنوان مكان آموزشى 
دريافت كرديم و شــركت شــهرك هاى صنعتى نيز اين مكان ها را با 
دستگاه هاى پشم چينى مدرن آلمانى و 25 دستگاه ريسندگى تجهيز كرده 

و قرار است در اختيار انجمن قرار گيرد.
عامل توسعه خوشه فرش همدان گفت: همزمان براى بحث شست وشو 
و رنگرزى مكاتبه مى كنيم و در بحث طراحى چند جلسه داشتيم و سعى 

كرديم 50 طرح اوليه استان را جمع آورى كنيم.
نــادرى افزود: حدود يك ميليارد و 680 ميليون تومان براى ســال اول 
درنظر گرفتيم كه توســط اعضاى خوشه، شركت شهرك ها و نهادهاى 

پشتيبان مانند فنى وحرفه اى تأمين مى شود.
وى گفت: در كشــور ســوئد توانســتيم مركزى بــراى فروش فرش 
چهارمحال وبختيارى فراهم كنيم كه در يك ســال فروش خوبى انجام 
داديم و در اســتان همدان هم اين پتانسيل وجود دارد كه در كشورهاى 
آلمان، تركيه، سوئد و اوراسيا امكان فروش داشته باشيم، اما حضور در 

اين بازارها نيازمند كمك است.
عامل توسعه خوشه فرش همدان در پايان در رابطه با بازار داخلى فرش 
ايرانى، بيان كرد: بهتر اســت اگر امكان داشته باشد در بازار داخلى وام 

كم بهره در اختيار خريداران قرار گيرد.

برداشت 300 هزار تن گندم از مزارع استان همدان 
پيش بينى مى شود

 رئيس ســازمان جهاد كشــاورزى اســتان همدان با اشــاره به آغاز برداشت گندم از 
مزارع اســتان، گفت: پيش بينى مى شود در ســال زراعى جارى 300 هزار تن محصول از 

گندم زارهاى استان برداشت شود.
به گزارش ايرنا، منصور رضوانى جالل در ســتاد برداشت گندم و دانه هاى روغنى استان 
همدان كه به صورت ويدئوكنفرانس با حضور فرمانداران شهرستان هاى تابعه استان برگزار 
شــد، افزود: بر همين اساس برداشت 67 هزار و 690 تن گندم از مزارع آبى و 232 هزار 

و 220 تن از گندم زارهاى ديم استان همدان را پيش بينى مى كنيم.

وى بيان كرد: همچنين ميزان برداشــت محصول جو در سال زراعى جارى از زمين هاى 
آبى را 49 هزار و 96 تن و  از ديم زارهاى استان را 38 هزار و 950 تن پيش بينى مى كنيم. 
رضوانى جالل با بيان اينكه كلزا بهترين محصول جايگزين براى دوره تناوب است، گفت: 
ميزان پيش بينى ما براى برداشت محصول كلزاى استان در سال زراعى جارى نيز بيش از   
هزار و 64 تن است. وى افزود: سطح زيركشت گندم آبى استان در سال زراعى جارى 68 

هزار و 500 هكتار و سطح زيركشت گندم ديم نيز 333 هزار هكتار بوده است.
به گفته رضوانى جالل، ســال گذشته حدود 600 هزار تن گندم مازاد بر نياز از كشاورزان 

استان همدان خريدارى شده است.
وى بيان كرد: بيش از  22درصد از ارزش افزوده و 26 درصد اشتغال استان همدان مربوط 

به بخش كشاورزى است.

*از خروج غيرقانونى گندم از استان همدان جلوگيرى شود
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى همدان نيز در اين جلسه با تأكيد بر اينكه بايد از 
خروج غيرقانونى گندم از استان جلوگيرى شود، گفت: ميزان برداشت گندم سال زراعى 

جارى كشور حدود  2ميليون و 300 هزار تن است. 
ظاهر پورمجاهد افزود: برداشــت گندم از اراضى كشاورزى در سال جارى 40 درصد به 

دليل كاهش چشمگير بارندگى در سراسر كشور كاهش يافته است.
وى گفت: بارنامه  حمل گندم به خارج از استان حتماً بايد با هماهنگى اداره غله و خدمات 

بازرگانى استان همدان صادر شود.
پورمجاهد با بيان اينكه گندم مورد نياز اســتان بايد تأمين و حفظ شــود، بيان كرد: مراكز 

خريد گندم تضمينى در استان همدان، بايد استانداردهاى الزم را داشته باشند. 
اقتصاداقتصاد

 eghtesad@hamedanpayam.com

 انتخابات شــوراى شــهر كه اين روزها با عنوان 
پارلمان شهرى حرف نخســت را بين هر اجتماعى 
مى زند چند روز ديگر برگزار مى شــود. آنچه در يك 
روز با رويكرد انتخابات اتفاق مى افتد نتايجى دارد كه 
تا 4 سال سايه بر مديريت امور شهر خواهد انداخت.

در ميان گزينه ها، اما چه كسانى اقبال جذب باور مردم 
را به خود اختصاص خواهند داد؟

علما، عقال و اجتماعات علمــى و مردمى  و محلى 
مى گويند افراد باتجربه كه امتحان خود را در مديريت 
شــهرى پس داده اند قابل تأمل تر براى يك انتخاب 

اصلح خواهند بود.
در ميان چهره هاى كانديداهاى ششمين دوره انتخابات 
شــوراى اسالمى شهر همدان نام چند گزينه به نيكى 
مى درخشد در اين ميان اشاره به جايگاه تأثيرگذار سيد 

مسعود عسگريان بيراه نيست.
مردى كه دلســوز پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين 
بوده و به شــهردار پل ســاز معروف اســت و اكثر 
تقاطع هاى مطرح شهر در دوره وى ساخته شده  است 
و چهارچوب جغرافيايى و تاريخى اين شــهر را به 
خوبى مى شناسد. عسگريان در سن 56 سالگى چنان 
كارنامه درخشانى از عملكرد خود در مديريت شهرى 

دارد كه يكى از ديگرى حائز اهميت تر است.
سيد مسعود عسگريان داراى مدرك كارشناسى ارشد 
مديريت است، در دوره هاى متعدد در شوراى اسالمى 
شــهر رد پاى ماندگارى از خود را به جاى گذاشــته 

اســت كه اكنون مى توان آن را يك نمونه بارز از افراد 
تأثيرگذار دانست.

وقتــى به گزيده اى از تأكيدات و خروجى عملكرد و 
نوع نگاه عسگريان پرداخته مى شود عناوينى تأثيرگذار 
در مديريت شــهرى و توصيه هاى مديريتى وى در 
رسانه ها مطرح مى شود كه مى توان از بين آنها به اين 

موارد اشاره كرد:
■   مردم نبايد از تصميمات مقطعى ما متضرر شوند.

■   جذب سرمايه گذار بومى اولويت شهردارى همدان 
باشد.

■  پياده راه ســازى ها با تأمل بر رويكرد انسان محورى 
بوده است.

■   قوانين و ضوابط دست و پاگير در مديريت  شهرى 
همدان حذف شود.

■   تكميل طرح هاى نيمه كاره همدان منتظر اما و اگرها 
است.

■   طرح جامع در كش وقوس منافع مردم و خواسته 
برخى!

اين موارد بيانگر آن اســت كه در عمر مديريتى وى 
در پنجمين دوره شــوراى اســالمى شــهر همدان 
اتفاقات شايسته اى رقم خورد كه تأثيرات اغلب آنها 
تا ســال هاى ســال در روند مديريت شهرى همدان 

ماندگار خواهد بود.
اكنون كه مجال گريزى به برگزيده اى از فعاليت  هاى 
عســگريان به ميان مى آيد اين موارد نيز خودنمايى 

مى كند. 
وى به سوابق مشهودى در شورا و شهردارى همدان 

مشهور است همچون:
■   آغازگــر صنعت پل ســازى با ســاخت 8 تقاطع 

غير هم سطح. 
■   ســاخت 4 پاركينگ طبقاتى بــراى هزار خودرو 

در شهر. 
■  ســاخت مجهزترين مجموعه آبى تفريحى شهر 

همدان. 
■   اجراى زيرساخت شهر الكترونيك و... .

آنچه مردم را براى تصميم گيرى در رأى دادن به چنين 
چهره اى مجاب مى كند تأكيد وى بر تخصص و تجربه 

است. 
عســگريان كه اكنون رئيس شوراى شهر پنجم است 
و براى ورود به شــوراى ششــم كانديدا شده است 
در ســوابق خود تجربه شهردار همدان در دوره سوم 
شوراى شهر، رئيس شــوراى سازمان هاى وابسته به 
شــهردار، عضو مجمع شهرداران آسيا و عضو يت در 

مجمع كالنشهر هاى كشور  را داراست.
نكته قابل توجه ديگر اين است كه عسگريان اكنون در 

ليست هاى متعددى از جمله:
*ليست منتخبين جبهه اتحاد و حزب مؤتلفه  

*جبهه ائتالف وحدت ملى 
*پويش، مردمى بهنام جويان

*جبهه همبستگى ملى نيروهاى انقالبى

*برگزيدگان ائتالف وحدت ملى شهر همدان حضور 
دارد.

حضور ســيد مسعود عســگريان اين پيام را به مردم 
منتقل مى كند كه توانمندى وى قابل توجه اســت كه 
توانسته در ليست هاى متعدد مورد حمايت گروه هاى 

مختلف قرار گيرد.
جان كالم اينكه با اتكا به فرمايشات مقام معظم رهبرى 
كه مى فرمايند" در اداره شــهر علم و فكر و برنامه و 

اشخاص عالِم اســتفاده كنيد" مى توان با درايت فكر 
و عقل عنوان كرد، اين بار  ســيد مســعود عسگريان 
مى تواند يك گزينه تمام عيار باشــد تا با نقش اسم 
وى با کد انتخاباتــی ١۵٨٩ بر روى برگ 
رأى به عنوان يك شــهروند حق شهروندى را براى 
انتخاب اصلح پاى صندوق هاى رأى ادا كرد. باشــد 
كه شوراى ششــم با بهره گيرى از تجربه اين مدير 
اصلح شهرى راهى روشن را پيش روى داشته باشد.

 تابلو و دكوراســيون هاى جذاب و چشــمگير 
بنگاه هاى متعدد مشــاورين امالك در خيابان هاى 
شــهر همدان ممكن اســت درآمدزايى قابل توجه 
اين بنگاه ها را در اين روزهاى سخت اقتصادى در 

اذهان متبادر سازد.
گذرى در خيابان هاى باال تا پايين شهر همدان نشان 
مى دهــد تعداد بنگاه هاى مشــاور امالك بويژه در 
سال هاى اخير افزايش ناگهانى داشته اند حتى برخى 
از ديگــر فعاليت هاى اقتصــادى نيز با تغيير مجوز 
اقــدام به راه اندازى بنگاه امالك كرده اند  به طورى 
كه اكنون در سطح شهر همدان  هزار و500 مشاور 

امالك مشغول فعاليت هستند.
باال رفتن بدون منطق قيمت ملك در ســطح كشور 
و به طور خاص در شــهر همــدان كه بر اثر داليل 
متعددى از جمله بارش ابر تورم بر ســر اين بازار 
رخ داد از سويى و گره خوردن كميسيون مشاورين 
امالك به اين افزايش قيمت هاى هنگفت از ســوى 
ديگر  ســبب شد برخى با يك حساب سرانگشتى 
و پيش بينى درآمد قابل توجه، وارد اين كسب وكار 

شوند.
همچنين برداشتن قانون حدود صنفى كه متقاضيان 
را مؤظف مى كرد حدودى از جمله مسافت طولى 

و شعاعى را براى راه اندازى 
رعايت  مشــابه  كسب وكار 
كنند سبب شــده هم اكنون 
آســان تر   مجوز  صــدور  با 
امالك  مشاورين  شغل  براى 
در يــك خيابــان در همدان بيش از 20 مشــاور 
امالك مشــغول كار باشند اين امر در نهايت زيان  
مشــاورين امالك بخصــوص تازه واردها در اين 
بازار را در پى داشــته به طورى كه برخى از آنها 

اقدام به ابطال مجوز خود كرده اند.
يك مشــاور امالك جوان در خيابان ميرزاده عشقى 
همدان در اين ارتباط به خبرنگار ما مى گويد: اوايل 
ســال گذشــته با گذراندن كالس هاى آموزشى و 
مراحل كســب مجوز بنگاه امالك را افتتاح كرديم، 
اما تاكنون موفق نشده ام يك ملك هم  معامله كنم، 
بنابرايــن تصميم گرفتم مجــوز را باطل كنم چون 

بزودى بايد دنبال كارهاى مالياتى هم بروم.
وى ادامه مى دهد: پدر من در بحبوحه گران شــدن 
ملك خانه شخصى خود را فروخت و بعد با گرانى 
ملــك ديگر تــوان خريد خانه پيــدا نكرد و حاال 
مستأجر است، با پول آن خانه من مغازه رهن كردم 
ولى حاال پس از چند ماه بيكار در مغازه نشستن با 
پرداخت هزينه بــراى دكور و گاوصندوق و ديگر 

ملزومات بايد مجوز را باطل كنم.
يك كارمند بازنشســته كه مشاور امالك هم هست 
نيــز  در اين ارتباط با اظهــار  گله مندى از  صدور 
سهل و آســان مجوز مشاور بنگاه امالك مى گويد: 

بنگاه امالك براى فردى كه جوان اســت و  شغل 
ندارد مناسب نيست، زيرا بايد آنقدر بيكار در مغازه 
بنشيند تا يك مشترى پيدا شود. از طرفى هر كسى 
نبايد مجوز مشاور بنگاه امالك را به راحتى بگيرد، 
ايــن كار نيازمنــد تجربه و مهارت اســت، زيرا با 

سرمايه و دارايى مردم سروكار دارد.
وى بيان مى كند: شــايد وجود چند ســوپرماركتى 
يا ديگر صنوفى كه نياز معيشــتى را تأمين مى كنند 
در كنار هم ســبب راحتى كار مردم شوند، اما بنگاه 
امالك اگر در همســايگى يكديگر باشــند كار به 

رقابت ناسالم كشيده مى شود.
اين كارمند بازنشسته ادامه مى دهد: درصد كميسيون 
بنگاه هاى امالك نيز در سال هاى اخير كاهش قابل  
توجهى يافته و براساس قانون از نيم درصد  ابتدا به 

25 درصد و هم اكنون به 8 درصد رسيده است.
تعداد مشاورين امالك كه از رشد قارچ گونه بنگاه ها  
و درصد كميسيون بنگاه از معامالت ناراضى هستند 
كم نيســت در رأس آنها رئيس اتحاديه مشاورين 
امالك شــهر همدان اســت كه با بيان نارضايتى از 
وضــع موجود در گفت وگو با همدان پيام مى گويد: 
هر چند تعــداد كمى از مشــاورين امالك درآمد 
خوبــى دارند، اما 90 درصد مشــاورين امالك در 
شرايط فعلى درآمد كافى ندارند  و براى افرادى كه 
اخيراً جواز  بنگاه امالك گرفته اند حتى نتوانتسته اند 

خرج و مخارج هزينه شده را  كسب كنند.
جمالى ادامه مى دهد: شــغل بنگاه امالك عمًال در 
ماه هاى پايانى ســال در ركود اســت، زيرا عمومًا 

در اين ماه ها به دليل فرارســيدن ايام عيد تمايل به 
جا به جايى كم است در فصل بهار نيز اوضاع تقريبًا 
به اين حالت اســت، اما فصل تابستان براى بنگاه 

امالك خوب است.
وى مى گويد: در سال گذشته به دليل شرايط كرونا 
و اوضاع اقتصادى با حكم دادســتان افزايش بيش 
از 20 درصد اجاره بها ممنوع شــد كه ســبب زيان 
بنگاه دارها شد، زيرا توافق قيمت موجر و مستأجر 
بيشــتر بود و وقتى بنگاه مى خواست قانونى عمل 
كند افراد بين خودشان توافقنامه اى امضا مى كردند 
و از طرف ديگر از اواســط ســال گذشته درصد 
كميسيون بنگاه هاى امالك با تصويب هيأت نظارت 
اســتانى يكباره 20٪درصد كاهش يافت به طورى 
كه از 28٪درصد به  08٪درصد از هر طرف معامله 

رسيده است.
جمالى ادامه مى دهد: در شغل بنگاه امالك گردش 
مالى باالســت، اما درآمد كم است حق الزحمه اين 
شغل نسبت به سال هاى گذشته به يك سوم كاهش 
يافتــه در حالى كه اداره امور مالياتى بدون توجه به 
درآمد مبلغ قابل توجهى از مشاورين امالك ماليات 

و ماليات بر ارزش افزوده مى گيرد.
وى بيان مى كند: اين مسائل سبب شده موارد ابطال 
جواز كسب بنگاه امالك افزايش يابد هر چند هنوز 
هم صدور پروانه انجام مى شود براى مثال از ابتداى 
سال جارى 35 مورد ابطال  و 41 مورد صدور مجوز 

داشته ايم.
جمالى مى گويد: در سال گذشته 341 مورد مجوز 

بنگاه امالك صادر شده و 87 مورد نيز ابطال مجوز 
ثبت شده است كه در مجموع در حال حاضر  هزار 
و500 مشاور امالك در شهر همدان و حومه فعال 

هستند.
در پيگيرى هــاى خبرنگار همدان پيــام هم اكنون 
نيــز برخــى از بنگاه ها درصد كميســيون خود را 
از معامالت ملك نيم درصــد از هر طرف معامله 
دريافــت مى كنند كــه دليل اين امــر در ناآگاهى 
شــهروندان نهفته اســت در اين ارتباط نيز رئيس 
اتحاديه مشاورين امالك شهر همدان مى گويد: در 
صورت دريافت مبلغى بيش از درصد تعيين شــده 
شــهرندان مى توانند به اتحاديه مراجعه كنند تا در 
صورت برگشت ندادن پول آنها پرونده بنگاه مشاور 

امالك متخلف به تعزيرات ارسال شود.
وى  ادامه مى دهد: البته دليل اين امر را مى توان در 
كاهش چشمگير كارمزد عادالنه  مشاورين امالك و 

ناگريزى در توافق بنگاه با مشتريان دانست. 
بــه گزارش همدان پيــام، گره خوردن كميســيون 
بنگاه هاى امالك به قيمت ملك خود سبب ترغيب 
و ميــل برخــى از امالك به افزايــش قيمت ملك 
مى شود در حالى كه پيشنهاد نرخ ثابت براى انجام 
هر معامله در بنگاه مى تواند حدأقل از فرصت جويى  

دالالن بكاهد. 
در مجموع بازار ملك و بخصوص مسكن در كشور 
و بويژه در شــهر همدان  بســيار نابه سامان بوده و 
نيازمنــد بازنگرى در حلقه هــاى توليد تا مصرف 

است، زيرا بازنده اين وضعيت مردم هستند.

 گرانــى پى درپى برخــى كاالهاى اساســى، واكنش 
رئيس جمهور را به دنبال داشت و حاال بايد ديد كه آيا اين 

قطار گرانى متوقف مى شود يا خير.
حســن روحانى با تأكيد بر مصوبــه دولت براى كنترل و 
جديت در افزايش نيافتن قيمت ها  گفت كه دولت صريحًا 
تأكيــد و اعالم كــرده افزايش قيمت كاالهــا بويژه اقالم 
ضرورى مــردم به هيچ وجه پذيرفتنى نيســت و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت(صمت) مؤظف است با جديت و 
با هماهنگى دستگاه هاى ذى ربط (اصناف و توليدكنندگان) 
نســبت به كنترل قيمت ها و ممانعت از افزايش آنها اقدام 
كند و مانع از فشــار مضاعف به زندگى و معيشت مردم 
در شــرايط كنونى اقتصادى شــود. به گزارش ايسنا، اين 
اظهارات در حالى مطرح شــده كه با وجود گذشت 3 ماه 
از آغاز ســال 1400، قيمت مرغ، روغن و شــكر به طور 
قانونى و نان در برخى مناطق بدون مجوز ستاد تنظيم بازار 

گران شــده اســت. البته در مورد مرغ، با وجود اينكه در 
فروردين ماه امسال مجوز افزايش  4 هزار و500 تومانى اين 
محصول صادر شد و قيمت مصوب آن به 24 هزار و 900 
تومان رسيد، در روزهاى اخير دوباره شاهد گران شدن اين 
محصول بوديم؛ تا جايى كه قيمت هر كيلو مرغ به بيش از 
30 هزار تومان رسيده است اما، وزارت كشاورزى به عنوان 
متولى اين حوزه مشــكالت بازار مرغ را گردن نمى گيرد. 
وزارت صمت هم با اين عنوان كه وظيفه تأمين و عرضه 
مرغ از اين وزارتخانه گرفته شده، تأكيد دارد مسئوليتى از 

اين بابت ندارد. 
 مســئوالن از افزايش قيمت شوينده عقب 

نشستند
در حالى كه 2 روز پيش نامه اى منتشر شد كه در آن انجمن 
صنايع شوينده، بهداشــتى و آرايشى ايران به شركت هاى 
توليدى اعالم كــرد مى توانند از 17 خردادماه قيمت مايع 

دستشــويى، مايع ظرفشويى، پودر و مايعات لباس شويى، 
صابون و خميردندان 25 درصد و مابقى محصوالت را 20 
درصد افزايش دهند، روز گذشته رئيس اين انجمن گفت 

كه افزايش قيمت ها هنوز اعالم نشده است.
 توليدكنندگان هم در فشار!

با اين حال بيشــتر توليدكنندگان مى گويند كه با توجه به 
كاهش قــدرت خريد مردم در ســال هاى اخير تمايلى به 
افزايــش قيمت محصوالت خود ندارند، اما افزايش قيمت 
مواد اوليه و ســاير هزينه هاى توليد، آنها را وادار به افزايش 
قيمت محصول نهايى مى كند. اين وضعيت تا جايى پيش 
رفته كه رئيس انجمن صنايع شوينده، آرايشى و بهداشتى 
از افزايش هفتگى و ماهانه قيمت مواد اوليه پتروشــيمى 
خبر داده و  از دولت خواسته كه درخصوص سياست هاى 
كنونى تعيين نرخ پايه محصوالت پتروشــيمى در بورس 
كــه از 2 مؤلفه نــرخ جهانى و نــرخ ارز نيمايى تبعيت 
مى كند، بازنگرى كند تا از اين طريق در شرايط كنونى از 
افزايش نرخ محصوالت ساخته شده نهايى صنايع وابسته 

كه تعداد آنها نيز قابل توجه است، جلوگيرى شود.  

«عسگريان» 
مديرى با تجربه و متخصص

■ رياست شوراى پنجم، شهردار كالن شهر همدان، عضو مجمع شهرداران آسيا
 از توانمندى هاى عسگريان است

ورود رئيس جمهور به سريال گرانى ها
قطار گرانى كاالهاى اساسى متوقف مى شود؟

همدان شهر بنگاه مشاور امالك 

كميسيون بنگاه امالك كاهش يافت

در اداره شهر علم و فكر و برنامه و اشخاص عاِلم استفاده كنيددر اداره شهر علم و فكر و برنامه و اشخاص عاِلم استفاده كنيد
مقام معظم رهبرىمقام معظم رهبرى

كد انتخاباتى:كد انتخاباتى:  15891589
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3 هاكى باز همدانى در اردوى تيم ملى
  3 هاكى باز مستعد استان به اردوى انتخابى تيم ملى بانوان كشور 

دعوت شدند.
اردوى انتخابــى تيم ملى هاكى بانوان كشــور از 21 خردادماه آغاز 
شــده و به مدت يك هفته در دانشگاه علوم وتحقيقات تهران برگزار 

مى شود.
از ســوى كادرفنى تيم ملى «ســاناز بهرامــى، آزاده صفايى و زينب 
احمدى» 3 هاكى باز مســتعد همدانى براى حضــور در اين اردوى 

انتخابى به تيم ملى دعوت شدند.
29 هاكى باز از اســتان هاى مختلف كشور براى حضور در اين اردو 
كه با نظارت «نيلوفر عبدى» ســرمربى تيم ملى هاكى بانوان برگزار 

مى شود، دعوت شده اند.
بانوان هاكى باز اســتان پس از درخشــش در رقابت هاى ليگ برتر 

كشور، براى حضور در اردوى تيم ملى انتخاب شدند.

مدارس تخصصى ُكشتى 
در استان ايجاد مى شود

 بزودى با راه اندازى مدارس تخصصى ُكشتى و دعوت از بهترين 
مربيان ســازنده اين رشته ورزشــى، به صورت حرفه اى نسبت به 

پرورش و شكوفايى استعدادهاى استان اقدام مى شود.
رئيــس هيأت كشــتى اســتانبا با اعالم ايــن مطلب و بــا تأكيد بر 
شناسايى و پرورش استعدادهاى نخبه ُكشتى در استان همدان گفت: 
پشتوانه ســازى رمز موفقيت هر رشته ورزشــى است و قصد داريم 
با برنامه ريزى منســجم و بلندمدت، نسبت به سازندگى نخبه ها در 
ُكشتى بهترين شرايط را فراهم كنيم و بزودى آيين نامه مدارس ُكشتى 
به شهرستان ها ابالغ مى شود و هدف ما برگزارى دوره هاى آكادميك 

همراه با دانش نوين ُكشتى براى نوآموزان است.
حميدرضا يارى با تأكيدبر لزوم به كارگيرى مربيان كارآمد در عرصه 
ُكشتى استان افزود: داشــتن تعداد مربيان كمتر با خروجى با كيفيت 
بهتر از همراهى چندين مربى بدون داشــتن نتيجه و خروجى مثبت 

است.
وى خواستار انتخاب فرد اصلح به عنوان مسئول كميته مربيان كشتى 
شهرستان ها شد و گفت: هيأت كشتى شهرستان ها مسئول اين كميته 
را از بين مربيان مؤثر و متعهد خود انتصاب و معرفى كنند تا زير نظر 

كميته استان به كشتى خدمت رسانى داشته باشند.
رئيس هيأت كشــتى همدان همچنين خواستار توجه شهرستان ها به 
بانوان شــد و افزود: بانوان براى شكوفايى در ورزش ُكشتى نيازمند 
حمايت هســتند و بايد خواسته هاى آنان در توسعه اين رشته تحقق 

يابد.
وى با قدردانى از نگاه حمايتى اعضاى هيأت رئيســه ُكشــتى استان 
به برنامه هاى اجرايى گفت: مصوبه هاى اعضاى هيأت رئيســه، آينده 

درخشان را براى ُكشتى اين استان رقم مى زند.

كره جنوبى نخستين تيم صعودكننده
  ديدارهاى انتخابى جام جهانى 2022 قطر در قاره آسيا با انجام يك 
ديدار از گروه H دنبال شــد كه در آن كره جنوبى با 5 گل ســريالنكا 
را در هــم كوبيــد تا با 13 امتياز، عمًال صعود خــود را به دور بعدى 

رقابت ها قطعى كند. 
كره جنوبى در بازى آخر بايد به مصاف تيم ملى فوتبال لبنان برود 
كــه در رده دوم جدول رده بندى قــرار دارد. در صورتى كه لبنان 
بتوانــد با اختالف بيش از 8 گل، كره جنوبى را شكســت دهد كه 
بســيار دور از انتظار است، خود به عنوان تيم نخست به دور بعد 
صعود مى كنــد و كره به عنوان يكى از بهترين تيم هاى دوم راهى 

مى شود. بعد  مرحله 

صيادمنش سومين بازيكن ارزشمند زوريا
 اللهيار صيادمنش بازيكن ايرانى تيم فوتبال زوريا لوهانســك در 
جديدترين آپديت سايت ترانسفرماركت به سومين بازيكن ارزشمند 
تيمش تبديل شــد. صيادمنــش همچنين در رده 36 بــا ارزش ترين 
بازيكنان ليگ اوكراين، نهميــن بازيكن گرانقيمت فوتبال ايران و در 
ميان همسن و ساالن خود و متولدين 2001 در رده صدوبيستم جاى 

گرفت.

مسابقات قهرمانى يورو 2020 كليد خورد
 يورو 2020 از روز گذشــته با جذابيت بااليى آغاز شد و تيم هاى 
بســيارى ســعى دارند تا اين دوره از رقابت ها را به يكى از مهمترين 

يوروهاى تاريخ بدل سازند.
يورو 2020 كه قرار بود ســال گذشــته برگزار شــود، به دليل شيوع 
ويروس كرونا يك ســال به تعويق افتاد و حاال از روز گذشته در 11

كشور اين مسابقات آغاز شد. 
ايــن رقابت با حضــور 24 تيم در 6 گروه دنبال مى شــود و به مانند 
يورو 2016 تيم هاى اول و دوم به صورت مستقيم راهى مرحله بعدى 
مى شوند و از بين تيم هاى سوم 4 تيم برتر به مرحله حذفى راه مى يابند 

تا 16 تيم پايانى مشخص شود. 

اتلتيكو ميزبان مسابقات خانگى رئال مادريد 
مى شود

 باشگاه رئال مادريد خواســتار برپايى مسابقات خانگى اين تيم تا 
زمان بازسازى برنابئو در ورزشگاه اتلتيكو شد.

در آخرين مرحله عمليات بازگشــت به برنابئو، باشگاه رئال مادريد از 
برپايــى بازى در خانه اتلتيكو مادريد خبــر داد تا بين 20 تا 30 هزار 

هوادار را در اين ورزشگاه جاى دهد.
رئال مادريد از 2 مارس 2020 به زمين چمن برنابئو پا نگذاشته است. 
ورزشگاه فعلى آنها، اســتاديو آلفردو دى استفانو، با توجه به ظرفيت 

كمترى كه دارد، نمى تواند ميزبان اين تعداد هوادار باشد.
روابط صميمانه بين اين دو باشــگاه  باعث شــده كــه اتلتيكومادريد 

آمادگى خود را براى ميزبانى مسابقات رئال مادريد اعالم كند. 

غيبت كره شمالى در توكيو نهايى شد
  كميته بين المللى المپيك غيبت كره شمالى در توكيو را نهايى كرد.
كميته بين المللى المپيك (IOC ) غيبت كره شمالى در بازى هاى 2020

توكيو را قطعى كرد.
كميته بين المللى المپيك اعالم كره شــمالى مبنى بر حاضر نشــدن در 

بازى هاى المپيك توكيو را بررسى و آن را نهايى كرد.
كميته المپيك كشــور كره شــمالى در حالى تصميم بــه انصراف از 
بازى هاى 2020 گرفت كه كميته بين المللى المپيك را از داليل تصميم 
خود مطلــع نكرد اما در عين حال وزارت ورزش اين كشــور در ماه 
آوريل اعالم كرد كه محافظت ورزشكارانش در برابر ويروس كرونا را 

دليل غيبت در توكيو اعالم كرد.
ســى ودومين دوره بازى هاى المپيك تابستانى در روزهاى اول تا 17

مردادماه سال جارى در توكيو برگزار مى شود. 

سارى تا 2023 سرمربى التزيو شد
  مائوريسيو ســارى به عنوان ســرمربى جديد تيم فوتبال التزيو 

انتخاب شد.
مســئوالن باشگاه التزيو مائوريسيو سارى را به عنوان سرمربى جديد 

خود معرفى كردند. 
ايــن مربى تا ســال 2023 قرارداد خود را با تيــم التزيو امضا كرد تا 

جانشين سيمونه اينزاگى شود كه راهى اينتر شد. 
سارى پيش تر هدايت چلسى را برعهده داشت ولى نتايج خوبى كسب 

نكرد و از سمت خود استعفا داد.

رونالدو يك قدم ديگر به دايى نزديك تر شد
 فوق ستاره پرتغالى با گل زنى در 
ديدار تداركاتى يــك قدم ديگر به 

على دايى نزديك تر شد.
در ديــدار تداركاتــى تيــم ملــى 
ــدو  ــس  رونال ــال كري ــال پرتغ فوتب
موفــق بــه گل زنــى شــد تــا تعــداد 
گل هــاى زده خــود را بــه عــدد 

104 گل رســاند.
اســطوره فوتبال ايران با 109 گل زده آقاى گل فوتبال جهان است و 

رونالدو 5 گل با على فاصله دارد.

جذب اسپانسر در دستور كار هيأت هاى 
ورزشى است 

 رؤســاى هيأت ها مؤظف هستند با جذب اعتبار و اسپانسر 
امورات خود را پيش ببرند.

مديركل ورزش وجوانان اســتان در جمع رؤســاى هيأت هاى 
ورزشــى استان با بيان اين مطلب گفت: امروز اداره هيأت هاى 
ورزشــى تنها به عهده اداره كل نيست، بر اساس قانون دولت 
مؤظف اســت تا 47 درصد مخــارج و هزينه هاى هيأت هاى 

ورزشــى را بپردازد و مابقى را نيز رؤســاى هيأت ها مؤظف 
هســتند با جذب اعتبار و اسپانسر و يا تعامالت برون سازمانى 

محقق كنند تا بتوانند امورات خود را پيش ببرند.
ــهم اداره كل  ــزود: در بحــث 47 درصــد س ــيفى اف ــد س حمي
ســعى بــر آن اســت بــه هيأت هــاى ورزشــى فعــال و داراى 
برنامــه اعتبــار داده شــود تــا شــاهد زحمــات آنهــا در ورزش 

اســتان باشــيم.
وى بــا بيان اينكه امروز در بحث به كارگيرى بازنشســتگان 
در هيأت هاى ورزشــى بايد تابع قانون باشيم، گفت: همه ما 

بايد سعى كنيم در دوران فعاليت خود به بحث مديرپرورى 
نيز بپردازيم تا آينــدگان را از تجارب ارزنده خود بهره مند 
كنيم. همچنين گروه مشــاورين ورزشى تحت عنوان شوراى 
راهبردى ورزش و جوانان اســتان را با حضور پيشكسوتان 
ايجاد مى كنيم تا از تجارب اين عزيزان بيش ازپيش اســتفاده 

كنيم.
ســيفى بيان كرد: يكى از اقدامات مؤثر در جذب گردشگران 
ورزشــى ايجاد سايت كمپ هاى ســطح ارتفاع است كه براى 

نخستين بار در استان همدان اجرايى شده است.

معصومه حسينى قهرمان تكواندو 
تنها دختر ايرانيم كه 

انگشتر طالى 2018 جهان 
را كسب كردم 

 سيده معصومه حسينى قهرمان تكواندو 
بانوى استان كه افتخارات جهانى پرشمارى 
دارد نخســتين بانوى ايرانى است كه موفق 
به كسب انگشــتر طالى مسابقات جهانى 
شد و نامش در فدراسيون جهانى تكواندو 

ثبت شد.
وى كارشناس تربيت بدنى است كه از 14

سالگى با ورزش تكواندو آشنا شد و باالى 
50 مدال كشورى كسب كرده است.

اســتان  توانمنــد  دختــران  از  حســينى 
مــدال  چنديــن  و  مى شــود  محســوب 
جهانــى را كســب كــرده كــه مى تــوان بــه 
ــابقات  ــتر طــالى مس ــدال طــال و انگش م
2018 كره جنوبــى، مــدال طــالى 2018

قهرمانــى آســيا در ويتنــام و در مــدال 
طاليــى جهانــى 2019 در چين تايپــه و 
2 مــدال طاليــى جهــان 2020 و چنــد 
ــى  ــم مل ــاى تي ــور در اردوه ــال حض س

ــرد. ــاره ك اش
در  ورزش  وضعيــت  خصــوص  در  وى 
نزد بانوان اســتان گفت: در سال هاى اخير 
توجه ويژه اى به ورزش بانوان شــده است 
و نگاه ويژه استاندار و حضور يكى از بدنه 
ورزش در رأس هرم ورزش استان كه حال 
ورزشكاران را درك مى كند اوضاع بهتر هم 

شده است.
حسينى افزود: با اين روند حمايت به آينده 

ورزش بانوان اســتان خوش بين هستم و با 
توجه به توانمندى و عالقه دختران اســتان 
بــه ورزش يقين دارم كه حرف هاى زيادى 

براى گفتن داشته باشند.
دختــران  جهــان  تكوانــدو  قهرمانــى 
همســن و ســال خــود را بــه گرايــش 
بــه ورزش تشــويق كــرد و گفــت: اســتان 
دختــران توانمنــد و مســتعد بســيارى دارد 
ــئوالن و  ــت مس ــا حماي ــدوارم ب ــه امي ك
تــالش و ممارســت بــه ســكوهاى آســيايى 

ــد. ــت يابن ــى دس و جهان
وى حمايت خانواده را ركن اصلى موفقيت 
دانســت و افزود: همسر و خانواده ام نقش 
پررنگــى در موفقيت هاى من داشــته اند و 
اگر حمايت همسر و خانواده ام نبود موفق 

نمى شدم.
حســينى در خصــوص ســقف آرزوهاى 
ورزشــى خود گفت:  به بزرگترين آرزويم 
كه مســابقات جهانى و كسب انگشتر طال 
بود رســيديم و اميدوارم كه با توجه ويژه 
به ورزش بانوان، استان همدان بتواند قطب 

ورزش كشور شود.

فاطمه بربط قهرمان جودو آسيا 
بانوان همدان قطب جودو 

كشور هستند 
ــام  ــواده تم ــك خان ــط از ي ــم برب  مري
بانــوى  نخســتين  و  اســت  ورزشــى 
ــب  ــه كس ــق ب ــه موف ــت ك ــورمان اس كش

مــدال نقــره جوانــان آســيا شــد.
بربط متولد 1378 و دانشــجوى كارشناسى 
ترتيب بدنى دانشــگاه بوعلى سينا است و از 
ســال 1390 ورزش جودو قهرمانى را آغاز 

كرده است.
اين قهرمان جوان آســيا ورزش را از همان 
سنين كودكى آغاز كرد و چون در خانواده اى 
ورزشى به دنيا آمد خيلى زود با ورزش آشنا 
شــد و در كودكى در خانــه همراه برادرش 
ُكشــتى مى گرفت و با توصيه پدرش كه از 
مربيان ُكشــتى همدان است به سمت رشته 

جودو گرايش پيدا كرد.
بربط در كارنامه ورزشــى خود 2 نفره و يك 
برنز قهرمانى آســيا را دارد و در سال 2018 
در وزن 70 كيلوگرم نفر هشتم جوانان جهان 
شــد. وى ورزش بانوان را در استان خوب 
توصيف كرد و گفت: دختران استان گرايش 
خوبى به ورزش دارند و قهرمانان بزرگى در 
قايقرانى، تيرانــدازى و پينگ پنگ داريم كه 
حكايت از توجه و گرايش دختران به ورزش 

را دارد.
اين قهرمان آســيا حمايت مسئوالن استان و 
دســتگاه ورزش را از بانوان خوب توصيف 
كرد و گفت: توجه مسئوالن باعث شكوفايى 
ورزش بانوان استان شده است، اما اين كافى 

نيســت و ورزشكاران بانو انتظارات بيشترى 
دارند. وى دختران همســن و ســال خود را 
به ورزش تشــويق كرد و افزود: تمام جامعه 
براى حفظ ســالمتى بايد حتماً ورزش كنند. 
و دختران اســتان حداقل روزى 30 دقيقه به 
ورزش كردن بپردازند و سپس گام در جاده 

قهرمانى بگذارند.
بربط از دختران خواست كه براى اهداف شان 
بجنگند حال اين اهداف ورزش و يا تحصيل 
باشــد هرگز نااميد نشوند و هيچگاه ورزش 
را فراموش نكنند. وى جايگاه ورزش جودو 
استان را در كشور عالى دانست و گفت: قبل 
از كرونــا ما قطب ورزش جودو در كشــور 
بوديم و در مسابقات از 7 وزن 6 طال كسب 
مى كرديم و همــراه در رده بندى تيمى مقام 

نخست از آن دختران همدان بود.
نايب قهرمــان جوانــان آســيا در پايــان از 
آرزوهايــش گفت و افزود: از 10 ســالگى 
تمريــن را آغاز كردم و هدفم كســب مدال 
طــالى المپيك و جهان اســت و اميدواريم 
كه اين رشــته المپيكى شود و بتوانيم از اين 

رقابت ها براى استان مدال كسب كنم.

نقش پررنگ دختران استان 
در مدال آورى ورزش

 بانــوان اســتان همدان در ســال هاى 
اخير نقش پررنگــى در مدال آورى ورزش 
استان داشــته اند و على رغم كمبودها نتايج 

قابل قبولى كسب كرده اند.
حضــور دختــران قهرمــان اســتان همچــون 
شــيما صفائى نابغــه تنيــس روى ميــز، آرزو 
ــى  ــى در قايقران ــا زارع ــى و كيمي حكيم

كــه حكيمــى ســابقه حضــور در المپيــك 
را دارد، مه لقــا جام بــزرگ در تيرانــدازى 
ــك را دارد،  ــور در المپي ــابقه حض ــه س ك
ــور و  ــودو كش ــان ج ــط قهرم ــه برب فاطم
نخســتين بانــوى همدانــى كــه موفــق بــه 
كســب مــدال جهانى شــد، ســيده معصومه 
حســينى از تكوانــدو كــه نخســتين انگشــتر 

طــالى  مســابقات را كســب كــرد و رضوان 
ــى  ــوى همدان ــه نخســتين بان سلماســى ك
فاتــح اورســت بــود و... نمونه هايــى از 
چهره هــاى بانــوان اســتان در عرصــه 
ورزش ايــران و جهــان هســتند كــه حكايت 

ــا در ورزش دارد. ــوب آنه ــگاه خ از جاي
در آســتانه روز دختــر و تولد حضرت 

معصومه(س) تــالش كرديم تــا با اين 
قهرمانان گفت وگويى داشته باشيم كه تنها 
موفق به گفت وگو با سيده معصومه حسينى 
از تكواندو و فاطمه بربط در جودو شــديم 
و مابقى دختران قهرمان به دليل حضور در 
اردوى تيم ملى و داليل ديگر قادر به ارتباط 

نشديم.

در ليگ دسته دوم كشور

شهـردارى در 
سوداى قهرمانى و 

پاس در تكاپوى بقا 
سليمان رحيمى»

 رقابت هــاى فوتبال دســته دوم در هفته 22 در 
گروه دوم برگزار شد و مسابقات گروه نخست نيز 
امروز دنبال مى شــود. در اين رقابت ها تيم فوتبال 
شــهردارى همدان بــا يكه تازى درصــدر جدول 
سوداى قهرمانى و صعود دارد و ديگر تيم همدانى 

پاس در تكاپوى بقا است.

تيم فوتبال شــهردارى همدان كه با بازيكنان وكادر 
فنى بومى و بــا صرف هزينه اى معقول توانســته 
نتايج قابل قبولى كســب كند و حاال با قرار گرفتن 
در صدر جدول ســوداى قهرمانــى و صعود دارد 
امروز در ديدارى حســاس ميزبان سپيدرود رشت 
است. شــهردارى با 40 امتياز در صدر و سپيدرود 
بــا 31 امتياز در رده چهارم قــرار دارد. اين ديدار 
سرنوشت ساز مى تواند تا حدودى صعود شهردارى 

را مسجل كند.
شــاگردان طالئى منــش كــه از انگيــزه بااليــى 
برخوردارند امشــب به خوبى به شــرايط جدول 
واقف هســتند و در اين ديــدار خانگى به كمتر از 
پيروزى قانع نخواهند بود. تيم شهردارى همدان كه 
11 برد و 7 مساوى و تنها 3 باخت در كارنامه خود 

دارد با ثبت 21 گل يكــى از تيم هاى برتر در خط 
حمله اســت و اميد زيــادى دارد كه به رقابت هاى 
ليگ يك صعــود كند با توجه بــه بازى هاى باقى 
مانده و توان بازيكنان شــهردارى رســيدن به ليگ 
يك بسيار ممكن است و اگر حوادث غيرفوتبالى و 
غرور سد راه نشود تيم شهردارى امسال مى تواند با 

اقتدار به ليگ يك صعود كند.
طالئى منش بــا آناليز بازى ها به خوبى از شــرايط 
جدول آگاه است و اجازه نخواهد داد كه بازيكنان 
جوانش وارد مســائل حاشيه اى شــوند. اين تيم با 
داشــتن مهره هاى جوان و با تجربــه و انگيزه باال 
مى تواند در اين بازى نيز به برترى برسد و راه خود 

را براى صعود هموارتر كند.
در ديگــر ديدارهاى گروه نخســت امروز دو تيم 

علم وادب و محتشم داربى تبريز را برگزار مى كنند، 
شــهردارى بندرعباس از ايرانجوان بوشهر پذيرايى 
مى كند، مس كرمان ميزبان اســپاد تهران است، ملى 
حفــارى و نفت و گاز گچســاران در اهواز با هم 
ديدار مى كنند و ويســتاتوربين تهران پذيراى اتحاد 

آواالن كامياران است.
اما هفته بيســت ودوم اين رقابت هــا در گروه دوم 
برگزار شد و تيم فوتبال پاس با قبول شكستى ديگر 

همچنان در رده دهم جدول باقى ماند.
پاس اين هفته راهى اميديه شد تا با نفت رده دومى 
بازى كند. در ايــن ديدار على رغم آنكه پاس بازى 
نسبتًا خوبى ارائه داد اما در نهايت 2 بر يك مغلوب 
اين تيم جنوبى شــد تا از حضور در پلى اف كامًال 
قطع اميد كند و حاال در تكاپوى اين اســت كه در 

ليگ دسته دوم باقى بماند.
پاس براى بقا در ليگ در 4 بازى آينده خود حداقل 
بــه 4 امتياز نياز دارد. اين تيم هزينه بســيار بااليى 
براى تيم دارى در اين فصل داشت در كسب نتيجه 
ناكام ماند و اين تيم نفرين شده باز هم از صعود باز 

ماند تا همچنان در ليگ 2 درجا بزند.
در ديگر ديدارهاى اين گروه شــهداى بابلسر با 
يك گل اترك بجنورد را شكســت داد. ســردار 
بوكان با همين نتيجه از سد شهردارى بم گذشت 
ميــالد تهران در يك بازى پرگل 4 بر 3 بال و پر 
عقاب را قيچى كرد مس شهر بابك با يك گل بر 
نيروى زمينى فائق آمد و شهردارى ماه شهر موفق 
شــد شــاهين بندرعامرى را يك بر يك متوقف 

كند.
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پيام تبريك دكتر مونسان به مناسبت
 روز جهانى و هفته صنايع دستى

ايران  صنايع دســتى  باالى  ظرفيت   
موجب جلب بيشتر سليقه مخاطبان 
و ايجــاد بازارهاى جديد شــده 

است
وزير ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى در پيام تبريك 
روز جهانى و هفته صنايع دســتى 
گفت: «ظرفيت باالى صنايع دســتى 
ايران به همراه ذوق و خالقيت هنرمندان 
و تلفيق رشته هاى مختلف صنايع دستى، خلق آثار جديد و زيبا را فراهم 
كرده و سبب جلب بيشتر سليقه مخاطبان و ايجاد بازارهاى جديد شده 

است»
ظرفيت باالى صنايع دستى ايران موجب جلب بيشتر سليقه مخاطبان و 

ايجاد بازارهاى جديد شده است
در پيام دكتر على اصغر مونسان آمده است: 

«از جمله مواريث ارزشــمندى كه از گذشته هاى دور تاكنون به عنوان 
بخشى از شناسنامه هويتى ايرانيان در قالب آثار ملموس باقى مانده و به 
طور توأمان فرهنگ، توليد و تجارت جامعه را تأمين كرده، صنايع دستى 
ايران اســت كــه همواره به عنوان شــاخصه اى خــاص، معنابخش و 
اعطاكننده هويتــى زيبا به زندگى ايرانيان بوده و امروز نيز به  واســطه 
فعاليت هاى تجارى و برندسازى، جايگاهى قابل  توجه در سبك زندگى 

مردم دارد.
كشور ما با دارا بودن 295 رشته فعال صنايع دستى جزو كشورهاى برتر 

از لحاظ تنوع محصوالت اين هنر- صنعت است.
ظرفيت باالى صنايع دســتى ايران به همراه ذوق و خالقيت هنرمندان و 
تلفيق رشــته هاى مختلف صنايع دستى، خلق آثار جديد و زيبا را فراهم 
كرده و سبب جلب بيشتر سليقه مخاطبان و ايجاد بازارهاى جديد شده 

است. 
نقش صنايع دستى در اقتصاد كشور بر كسى پوشيده نيست، بنابراين در 
روند بومى سازى و توسعه اقتصاد غيرنفتى و اقتصاد، حوزه صنايع دستى 

در دولت دوازدهم بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفت.
توسعه صادرات و كسب مقام نخست ايران در ثبت شهرها و روستاهاى 
جهانى صنايع دستى، باززنده ســازى 115 رشته منسوخ شده، گسترش 
آموزش هاى عمومى بــراى عالقه مندان و دوره هــاى تخصصى براى 
ارتقاى ســطح دانش و تكنيك هنرمندان و صنعتگران، تجارى سازى و 
اجراى ايده هاى نو در بســته بندى و ارائه محصوالت، ترويج و اجراى 
طرح هايى مانند جشــنواره ها و رويدادهاى ملى و بين المللى، راه اندازى 
نمايشگاه ها و بازارچه هاى صنايع دستى، افزايش حمايت هاى صنفى از 
صنعتگران، بخشــى از اقداماتى است كه در ســال هاى اخير در حوزه 
صنايع دســتى اتفاق افتاده و موجب تحرك و رشــد افزون تر اين هنر- 

صنعت شده است.
به اميد اســتمرار اين مســير روشــن، بيســتم خردادماه، روز جهانى 
صنايع دســتى و فرارسيدن هفته صنايع دستى را تبريك مى گويم و براى 

تمامى فعاالن اين عرصه ارزشمند، آرزوى توفيق و سالمتى دارم.»

پيام تبريك معاون صنايع دستى و هنرهاى 
سنتى به مناسبت روز جهانى 

صنايع دستى
  معاون صنايع دستى و هنرهاى 
ميراث فرهنگى،  ســنتى وزارت 
گردشــگرى و صنايع دستى در 
پيامى روز جهانى صنايع دســتى 
را به خانواده بزرگ صنايع دستى 

تبريك گفت. 
 در پيام پويا محموديان آمده است:

صنايع دستى ايران به عنوان عينى  ترين بخش توليد 
در حوزه فرهنگ، نمادى برجســته و مصداقى بارز از زيبايى، ظرافت، 
اصالت، رويش و حيات دوباره اســت. حياتى سرشــار از خالقيت و 
نوآورى كه عالوه بر پيوند هنر و اقتصاد، تأمين معيشــت و اشــتغال به 
 واسطه توليد و تجارت، محملى اصيل متشكل از معانى، نقوش، رنگ  ها 

و فنون را به منظور بروز و اشاعه هنر ايرانى  اسالمى فراهم مى آورد.
روز جهانى صنايع دســتى و هفته گراميداشــت صنايع دســتى كشور، 
نكوداشتى اســت براى يادآورى اين مهم كه قلب فرهنگ و هنر بومى 
اين ســرزمين باشكوه، با قدرت و سطوت مى  تپد و فردايى روشن تر را 
نويد مى دهد. روز جهانى و هفته صنايع دستى بر همه ايرانيان، بخصوص 

خانواده بزرگ، محترم و عزيز صنايع دستى مبارك و فرخنده باد.»
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خوشا آنانكه سوداى تو ديرند                                     كه سر پيوسته در پاى تو ديرند
به دل ديرم تمناى كسانى                                                  كه اندر دل تمناى تو ديرند
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■ حديث:
امام على(ع):

 رعايت حّق كسى هرگز نبايد مانع شما از اقامه حّق بر او شود.      
غرر الحكم : ح 10328

 45 هزار هنرمند در 30 هزار كارگاه صنايع دستى 
در همدان فعال هســتند و  بيش از 270 نمايشــگاه 
صنايع دســتى تا به امروز در همدان برگزار شــده 
اســت. اين آمار بيانگر  جايگاه ارزشــمندى است 
كه هنرمندان در اشــتغالزايى استان همدان دارند و 
از محورى ترين سياســت هاى دولت براى رشــد و 

تقويت به شمار مى رود.
صنايع دستى  و  گردشگرى  ميراث فرهنگى،  مديركل 
اســتان همدان گفت: بــا آغاز هفته صنايع دســتى، 
در اســتان همدان بيــش از 25 برنامه بــا محتواى 

صنايع دستى اجرا مى شود.
على مالمير در تشــريح ايــن برنامه هــا بيان كرد: 
رونمايى از طرح ســنتى ســردر كارگاه هاى مبل و 
منبت روستاهاى اشترمل، سيدشهاب و جيجانكوه، 
بازديد از كارگاه پيشكسوت و كارآفرين رشته منبت 
در روستاى اشترمل از  برنامه هاى اين استان در هفته 

صنايع دستى است.
وى گفــت: نشســت خبرى بــا اصحاب رســانه، 
هنرمندان و همكاران صنايع دستى، پخش كليپ هاى 
كارگاه گردى با عنوان دســت هاى هگمتانه در طول 
هفته صنايع دســتى با محوريت معرفى رشــته هاى 
متنوع صنايع دســتى در بســتر فضاى مجازى، آغاز 
به كار نمايشــگاه صنايع دستى به مدت يك هفته در 
عمارت باغ نظرى، آغاز به كار بازارچه صنايع دستى 
در تپه هگمتانه، تجليل از اســاتيد و پيشكســوتان 
مسابقه  كارآفرين، برگزارى  صنايع دســتى و بانوان 
مجازى صنايع دســتى اصيل هنرمندان همدانى براى 
شــركت در مســابقات نشان ملى كشــور از جمله 

برنامه هاى هفته صنايع دستى در همدان است.
مالمير بيان كرد: معرفى شــهرهاى جهانى در بستر 

فضــاى مجــازى، بازديد از روســتاى داويجان در 
رشــته مرواربافى و بررســى ماهيت روســتا براى 
دفــاع به عنوان روســتاى ملى مرواربافى در ســال 
1400، رونمايى از ســند راهبردى افق 1404 شهر 
جهانى منبت مبلمان، افتتــاح كارگاه مرواربافى در 
مالير، اجراى برنامه در شبكه سيماى استان همدان 
توسط هنرمندان در طول هفته صنايع دستى از ديگر 

برنامه هاى هفته صنايع دستى در همدان است.
مديركل ميــراث فرهنگى اســتان همــدان افزود: 
برگزارى كارگاه آموزشى ساخت صنايع  دستى نفيس 
در رشــته چوب و معرق، افتتاح كارگاه سفال سازى 
2 روستا در شهر جهانى سفال اللجين، اعطاى نشان 
اعتماد صنايع دســتى به فروشگاه هاى سفال در شهر 
جهانى ســفال، نشست با تشــكل ها و پيشكسوتان 
حوزه صنايع دستى اســتان با موضوع آسيب شناسى 
و برنامه ريزى براى شرايط كرونا از ديگر برنامه هاى 

پيش بينى شده است.
وى در پايــان گفــت: آغاز بــه كار بازارچه بزرگ 
سيفيه، آغاز به كار پروژه عمرانى مجموعه كارگاهى 
كوثر مالير، كارگاه آموزش صنايع دســتى با عنوان 
صنايع دستى و پيوند نســل ها در تويسركان، تجليل 
از پيشكســوتان صنايع دســتى در شهرستان رزن و 
درگزين، معرفى رشــته هاى فعال صنايع دســتى در 
طول هفته صنايع دستى در بســتر فضاى مجازى و 
جلسه با فعاالن صنايع دستى در شهرستان ها در طول 
هفته صنايع دســتى از ديگــر برنامه هاى اجرايى در 

طول اين هفته در همدان است.
دائمى  نمايشــگاه  هگمتانه»  «تپــه  در   

صنايع دستى 
صنايع دستى  و  گردشگرى  ميراث فرهنگى،  مديركل 

استان همدان گفت: 45 هزار هنرمند 
و 30 هــزار كارگاه داراى مجوز در 
اســتان وجود دارد كــه در عرصه 
اقتصادى و ايجاد فرصت هاى شغلى 

نقش آفرينى مى كنند.
على مالمير در مراسمى به مناسبت 
روز جهانــى صنايع دســتى در باغ 
نظــرى همدان، بيان كــرد: در چند 
سال گذشته شــاهد نمايش جايگاه 
ســطح  در  صنايع دســتى  حــوزه 
بين المللــى بوده ايــم. در اين رابطه 
برندســازى شــهرى رتبــه اول را 
به خــود اختصاص داد و اســتان 
همدان نيز رتبه اول كشور در حوزه 
جهانى و ملى را كسب  شــهرهاى 

كرد.
وى با بيان اينكه حوزه صنايع دستى 
هنرى  ارزش هــاى  تمــام  كنار  در 
و اســاتيد به نــام به لحــاظ كمى، 
گستردگى و فراگيرى جايگاه مهمى 
دارد، گفت: صنايع دســتى مى تواند 
بيشــترين  حمايت،  كمتريــن  بــا 

ارزش افزوده را داشــته باشد تا از دريچه هنر درآمد 
اقتصادى را كسب كند و در زمينه صادرات نيز مؤثر 

باشد.
وى با اشــاره به اينكــه صنايع دســتى مى تواند در 
حوزه صادرات، توســعه گردشــگرى و اشتغالزايى 
نقش آفرينى كند، بيان كرد: ظرفيت اين حوزه بسيار 
زياد است، اما راه نرفته هم در اين حوزه وجود دارد.

مالمير با اشــاره به اينكه بايد اســاتيد اين حوزه را 

ارج نهاد و معرفى كرد، گفت: 
در سال هاى گذشــته 13 هزار 
نفر بــه هنرمندان ايــن حوزه 
در اســتان اضافه شده اند، 160 
ميليارد تومان تسهيالت كم بهره 
ارائه شده همچنين 12 هزار نفر 
در اين حــوزه آموزش ديده اند 
و 270 نمايشــگاه صنايع دستى 

برگزار شده است.
مالمير بيان كرد: پس از جهانى 
شدن شهرهاى همدان در حوزه 
صنايع دستى شرايطى فراهم شد 
كه شاهد رغبت سرمايه گذاران 
بــراى ايجاد نمايشــگاه دائمى 
بوديم كه در اين راســتا ايجاد 
يك نمايشــگاه در شهرســتان 

مالير در حال پيگيرى است.
وى با اشــاره به اينكه به دنبال 
دائمى  نمايشــگاه  راه انــدازى 
هگمتانه  تپه  در  صنايع دســتى 
هســتيم، گفــت: حضــور پر 
رنگ تشــكل هاى حرفه اى در 
صنايع دستى مثبت اســت و در تداوم و حركت رو 
به جلــو اين حوزه مؤثر اســت، همچنين به بخش 
دولتى كمك مى كند، بنابراين ميراث فرهنگى استان 

در راستاى تشكل سازى گام برمى دارد.
صنايع دستى  و  گردشگرى  ميراث فرهنگى،  مديركل 
اســتان همدان در پايــان بيان كرد: بيــش از 700 
مجموعه توليدى با اشــتغالزايى بين 25 تا 100 نفر 
در اســتان فعاليت دارند كه از منظر اقتصادى بسيار 

بااهميت است.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى همدان 
نيز در ادامه گفت: اولويت اســتان در سند راهبردى 
و برنامه عملياتى در حوزه اشــتغال، سرمايه گذارى 

و توليد است.
ظاهر پورمجاهد با بيان اينكه ُحسن صنايع دستى اين 
اســت كه مى تواند در محيط زندگى انجام شــود و 
يك ظرفيت مهم اســت، افزود: اگر بخواهيم كارى 
در رابطه بــا اقتصاد خانوار انجــام دهيم در حوزه 
تقويت، توســعه و تحرك فعاليت هاى حوزه صنايع 

دستى است.
تأثيرگــذار  رشــته هاى  اگــر  گفــت:  وى 
ــايى  ــا شناس ــازار آنه ــخص و ب ــتى مش صنايع دس
ــر  ــالوه ب ــد، ع ــدا كن ــعه پي ــد توس ــود مى توان ش
ــتان  ــى اس ــاط كانون ــود در نق ــالش مى ش ــن ت اي

كارهايــى در ايــن رابطــه انجــام شــود.
پورمجاهــد بيان كــرد: در حوزه فــرش 57 هزار 
شــاغل در استان وجود دارد كه بايد به عنوان كانون 
اشــتغال پشــتيبانى شــود اما در 2، 3 سال گذشته 
محدوديت هايى پيدا شــد كه يكى از آنها تسهيالت 

بانكى بود.
وى با بيان اينكه نتوانسته ايم همه نيازهاى اين حوزه 
را بــرآورده كنيم، ادامه داد: در رابطه با تســهيالت 
كرونايى تمام تالش اين بود كه كارگاه ها شناســايى 
شوند و ليست آنها در اختيار وزارتخانه هاى ميراث 

فرهنگى و كار قرار گيرد. 
پورمجاهد با اشاره به اينكه 42 درصد اشتغال استان 
در حوزه خدمات و بازرگانى است، افزود: متأسفانه 
بخش عمده اى كه از كرونا آســيب ديد هم در اين 

حوزه بوده است .

 اســتاد عباس دلزنده از نــازك كاران چوب 
همدان اســت كه نام وى همواره در ســال هاى 

اخير با هنر در هم آميخته است .
اين هنرمند از 12 ســالگى تاكنون كه 66 سال 
دارد عاشقانه در حرفه خراطى و نازك كارى از 

خود ردپاى هنرمندانه به جاى گذاشته است .
استاد در مناسبت روز صنايع دستى مورد تقدير 
صنايع دســتى  و  گردشــگرى  ميراث فرهنگى، 
قرار گرفت، به اين مناســبت در حاشيه مراسم 
بزرگداشــت صنايع دســتى در باغ نظرى شهر 
همدان  از وى مى خواهــم از روزهاى فعاليت 
هنرى خــود و تجاربــش بــراى هنرمندان و 

دوست داران هنر بگويد  .
دلزنده مى گويد: پدرم از 12 سالگى كار مشبك 
در داخل منزل انجام مى دادند هرچند معلم خط 
و نقاشــى نيز بودند، بنابراين من هم خيلى زود 
به مشــبك عالقه مند شــدم و به محض اينكه 
پدرم بيرون مى رفت بــا ابزارش بازى مى كردم 

و خرابكارى هم داشتم.
وى ادامــه مى دهــد: پس از مدتى با ســاختن 
چيزهايى با چوب همچون اول اســم و اسماء 
ا... شــروع به كســب درآمد كردم، حدود 12 
ســالم بود و ظرف چند ماه توانســتم كارهاى 
خوبى انجام دهم به طورى كه آن موقع درآمدم 
دوشادوش آدم بزرگ ها پيش مى رفت و همين 

موضوع باعث شد كارم را ادامه دهم.
اســتاد مى گويد در آن زمان يكى از مشــكالت 
انتقال كار و انديشــه بود كــه اكنون نيز وجود 
دارد، برخى اساتيد دوست نداشتند فوت و فن 
خود را يــاد بدهند كه االن هم شــايد اينگونه 
باشد هرچند باز االن وضعيت بهتر شده و عمر 

بيخودى تلف نمى شود.
بعد هم از عالقه وافر و عاشقانه خود به كارش 
مى گويد و ادامه مى دهــد: خيلى به كارم عالقه 
داشتم، بنابراين فكر كردم و به اين نتيجه رسيدم 
كــه باالترين چيــزى كه در خراطــى مى توان 
ساخت، ساز است به همين دليل دنبال ساخت 
سازهاى ســنتى رفتم و ابتدا با تنبور آغاز كردم 
هرچند آن موقع ياد گرفتن سخت بود ولى االن 

بهتر شده است.
بنــده كارم را با قالب منقلــى آغاز كردم، قالب 
منقلى شكل دهنه ســاز است و كف داشت كه 
درون آن ذغــال و چــوب مى ريختيم؛ حرارت 
باعث مى شــد چوب خيس شده و شكل بگيرد 
اما بعدها قالب هــاى چدنى و فلزى نيز به ميان 

آمد.
با لبخندى بر لــب ادامه مى دهد: از بچگى يادم 
هست استادى بود كه ســعادت ديدن او را هم 
نداشتم، اســتاد موال؛ استاد نازك كار چوب بود 
و تمام كارهــاى او را اروپايى هــا مى بردند و 
قديمى هاى همــدان مى دانند كه بنابر داليلى كه 

محترم اســت؛ به كسى كار ياد نمى داد اما من با 
پسر او دوست شــدم به طورى كه نصف روز 
در كارگاه خودم بودم و نصف روز را با اســتاد 

مهدى مى گذراندم.
به قدرى با هم دوست بوديم كه تمام چيزهايى 
كه از پدر مرحومش به او رسيده بود در نهايت 
همه به من رسيد از جمله ميز كار و رنده و ....

اســتاد دلزنده مى گويد: فاصله سنى من و پسر 
اســتاد موال زياد بود ولى از بس عشق و عالقه 
دوســتى با وى داشــتم، از نظر كارى نتوانستم 
فوت و فن زيادى يــاد بگيرم، اما ياد گرفتم كه 
با ديدن ياد بگيرم و به نوعى اســتاد من ديدن و 

نگاه كردن به كار بود.
اســتاد به كارهاى خاص خود اشــاره مى كند 
و ادامــه مى دهد: بعدها ديــدم كارهاى چوبى 
زيادى هست، بنابراين بايد كارى انجام دهم كه 
اكنون موجود نيست مثًال در جعبه هاى مختلف 
قفل هــاى محدودى اســت و كارايى مناســب 
ندارند، بنابراين شروع كردم با چوب و فنر قفل 
ساختم، 14 قفل جورواجور ساخته ام به طورى 
كه جعبه اى دارم كه 12 ســال است باز و بسته 

مى شود، اما صدمه اى به آن نرسيده است.
هميشــه با خودم مى گويم چوب قشــنگ كه 
قشــنگ اســت اما بايد كارى كــرد كه يك اثر 
چوبى بعد 800 ســال كه از عمرش گذشت به 
آن درجه زيبايى برسد و جوش ها و تنه ها با آن 
سبك و ســياق خودنمايى كند و دنياى زيبايى 

را در آن ديد.
اســتاد معتقد بود كه نمى شود همه درخت هاى 
كهن براى ساخت جعبه ها از بين برود، بنابراين 
بايد كار مى كرديم كه هم كار زيبا شــود و هم 
الزم نباشــد درخت هاى نايــاب از بين برود، 
بنابراين سبكى را گسترده كردم و به شكل هاى 
مختلف تا حد قابل قبولى انجام دادم و كاملش 
كردم كه معرق منظم نــام دارد و همه ابعاد آن 

يكى است.
اســتاد دلزنده هنر خاتم را يكى از افتخارات ما 
مى داند و مى گويد: از بركت اســتاد خاتم است 
كه اين هنر ماندگار شــده، هر چند معرق منظم 

شباهت ها و تفاوت هايى با خاتم دارد.
از فرزندان اســتاد كه مى پرســم مى گويد: يكى 
از فرزندانــم در اين كار اســت، پســرم عالوه 
بــر تحصيل در رشــته بــرق و فعاليت در يك 
كارخانه، در اين كار نيز دســتى بر آتش دارد و 
كارهايى را توليد كرده است و عالقه مند است.

از اســتاد پرســيدم تاكنون چه تعداد آثار توليد 
كرده و كدام را بيشــتر دوســت دارد كه پاسخ 
مى دهد؛ خيلى زياد اســت و شــايد به چندين 
هزار اثر برســد اما همه را نگه نداشــتم، برخى 
را دوســتانم بردند و برخى را فروختم اما آثار 

شاخصم را نگه داشته ام

اجراى 25 برنامه 
با محوريت صنايع دستى 
در استان همدان

رئيس كميسيون گردشگرى و سرمايه گذارى 
شوراى شهر  تأكيد كرد

لزوم توجه جدى به جايگاه هنرمندان 
براى تحقق شهرى پر نشاط

 رئيس كميسيون گردشگرى و سرمايه گذارى شوراى شهر 
همدان گفت: سخن گفتن از هنر و هنرمندان اين مرز و بوم و 
بزرگان فرهنگ و نام آوران آن در پيشــگاه شما و مردم بزرگ 
و فرهيخته پايتخت زمزمه اى اســت همدالنه، مردم ايران زمين 

همواره هنر را ستوده و گرامى داشتند.
حســين قراباغى افزود: شــايد ندانيم كه در سال هاى گذشته 
طرح و اليحه اى در شــوراى شــهر براى ارج گذاشتن به هنر 
و هنرمندان اين شــهر به تصويب رسيده است. بديهى است 
كــه هنرمندان نيز حقى در اين شــهر دارند. شــهر به هنر و 
هنرمندانش مى بالد. در حقيقت هنرمندان ما ســفيران عشــق، 
محبت، فرهنگ و هنر شــهر هســتند و سرمايه هاى ارزشمند 

ميهن محسوب مى شود.
اين عضو شــوراى شــهر همدان بيان كرد: امروزه شهرها و 
ابرشــهرها با انسان معنا مى شــوند و هويت خود را از انسان 
مى گيرند. مشــاهير، دانشــمندان و هنرمندان مايه فخر شهر 
و همشــهريان مى شــوند و به شــهر هويت مى بخشند و نام 
پيشــقراوالن دين، علم و دانش، فرهنــگ و هنر با افتخار بر 
پيشانى شهرها مى درخشد. قطعاً تنديس هاى آنان در ميدان ها و 

گذرگاه هاى شهرى افتخارآفرينى مى كنند.
قراباغى گفت: شــايد به رســم ســنت ديرينه پاســدارى و 
قدرشناســى از بــزرگان و نام آوران، نامگــذارى چند كوچه 
و خيابان به نام مشــاهير و هنرمندان شــهر گامى كوچك در 
انجام وظيفه ما باشــد. شــايد بتوانيم با چند كتاب و سرديس 
و چند بزرگداشــت ارادت خود به هنرمندان و مشاهير شهر 

نشان دهيم.
وى ادامه داد: اما بى هنرى خواهد بود اگر به همين بسنده كنيم 
كه ســرمايه هنر و فرهنگ ما بســيار گران سنگ است و وجه 
تمايز فرهنگ ايرانى و اســالمى ما در همين موضوع اســت، 
اگر قرار اســت شهر ما شهرى انســان محور باشد و اگر قرار 
است در عرصه فرهنگ و هنر سخنى براى گفتن داشته باشيم 
يا بخواهيم شهرى زيبا و دلنشــين و پرنشاط و آرامش بخش 
بسازيم و در آن زندگى كنيم الزم است توجه جدى به هنر و 

هنرمندان، دانشمندان و شاعران سرزمينمان داشته باشيم.
قراباغــى گفت: باور كنيد كه هنر نشــاط و زندگى به مردم و 
سرمايه اجتماعى به نظام مى بخشــد. هنر براى اقتصاد رونق، 
براى فرهنگ فروغ و زيبايى و براى سياســت لطافت و براى 

اجتماع مهربانى  را به ارمغان مى آورد.

تقدير هنرمندانه از  دلزنده در روز جهانى صنايع  دستى 

مالمير:معرفى شــهرهاى 
فضاى  بســتر  در  جهانى 
مجازى، بازديد از روستاى 
رشــته  در  داويجــان 
مرواربافى و بررسى ماهيت 
روستا براى دفاع به عنوان 
روستاى ملى مرواربافى در 
ســال 1400، رونمايى از 
افق 1404  راهبردى  سند 
شهر جهانى منبت مبلمان، 
افتتــاح كارگاه مرواربافى 
برنامه  اجــراى  مالير،  در 
در شبكه ســيماى استان 
هنرمندان  توسط  همدان 
در طول هفته صنايع دستى 
از ديگــر برنامه هاى هفته 
همدان  در  صنايع دســتى 

است

تركيه در انتظار مسافران ايرانى
 با سفر هيأتى از زنان كارآفرين و بازرگان ايرانى به شهر وان، پس از 
14 ماه بسته بودن مرزهاى زمينى بين ايران و تركيه، فعاالن گردشگرى 
شهر وان اميدوارند رفت و آمد گردشگران ايرانى به اين منطقه از تركيه 

زودتر از سر گرفته شود.
مهدى عباســى، كارشناس گردشگرى و مدير پيشين گردشگرى منطقه 
آزاد ارس به ايسنا گفت: پس از گذشت يك سال از بسته شدن مرزهاى 
زمينى تركيه با ايران به علت جلوگيرى از شيوع كرونا، مرز كاپى كوىـ  
رازى از 17 مى (27 ارديبهشــت) باز شد و يك گروه 41 نفره از تجار، 
استادان هنر و صنايع دســتى و زنان كارآفرين ايرانى از اين پايانه وارد 

شهر وان شدند كه هتلداران اين شهر با گل به استقبال آن ها رفتند.
وى افزود: دروازه گمرك كاپى كوى در استان وان كه طوالنى ترين مرز 
زمينــى را با ايران دارد، پــس از 14 ماه تعطيلــى از 17 مى به عنوان 
بخشى از اقدامات ستاد كروناى تركيه به روى گردشگران زمينى پياده و 
وسايل نقليه باز شد. با توجه به اين كه تعداد مبتاليان به ويروس كرونا 
در شهرستان ساراى اســتان وان و موقعيت متقابلش در ايران در حال 
افزايش بود، از 24 مارس سال 2020 اين مرز زمينى بسته شد، ولى حاال 
گردشگران مى توانند با در دست داشتن نتيجه منفى آزمايش پى سى آر كه 
طى 72 ساعت قبل از ورود به تركيه انجام شده است، از دروازه گمرك 

كاپى كوى به صورت زمينى وارد تركيه شوند.


