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رئيس مركز ملى فرش در همدان:
فرش دستباف ايرانى صاحب 

نشان جهانى شد
 رئيس مركز ملى فرش ايران از ثبت يك نشــان 
براى فرش دســتباف كشــورمان در سازمان جهانى 
مالكيت معنــوى واى پو خبر داد و گفت: از اين پس 
فرش دســتباف با اين نشان مشخص صادر مى شود 
تا اصالــت و هويت هنر صنعــت ايرانى در عرصه 

بين الملل حفظ شود.
به گزارش ايرنا، فرحناز رافع در كميته فرش اســتان 
همــدان بيان كرد: به رغــم توليــدات ارزنده، فرش 
دستباف به شدت در عرصه ماركتينگ (بازاريابى) و 
برندينگ ضعيف است و در اين راستا در 15 ماه اخير 

اقدامات قابل توجهى صورت گرفته است.
وى ثبت جهانى يك نشــان براى فرش دستباف را 
حركت بزرگى در راســتاى حفظ و حراست از اين 
هنر صنعت اصيل دانســت و گفت: اين نشان شامل 
يك گل شاه عباسى است كه در وسط آن يك درخت 
سرو تعبيه شــده و اطراف آن نشان صلح و دوستى 

طراحى شده است.
رئيس مركز ملــى فرش ايران بيان كرد: اين نشــان 
توســط يك شركت از كره جنوبى به صورت رايگان 
طراحى و با حمايت ســازمان جهانى واى پو به ثبت 

رسيده است.
وى از طراحى ســايت بين المللى فرش دستباف نيز 
خبر داد و گفــت: اين كار هم با همــكارى واى پو 
(سازمان جهانى مالكيت معنوى) در راستاى معرفى و 
ترويج برند فرش ايرانى است كه به زودى راه اندازى 

مى شود.
رافع تبديل هر روســتا به يك فروشگاه آنالين را 
از ديگر اقدامات ارزنده براى رونق تجارت فرش 
دستباف اعالم كرد و افزود: اين نرم افزار نيز توسط 
جمعى از نخبگان در حال طراحى است تا حاصل 
بافنده ها به نرخ واقعى و بدون واســطه به فروش 

برسد. 

روز جهانى صنايع دستى 
بر هنرمندان ايران زمين گرامى باد

 در دنياى خشــن امروز كه نشانه اســتيالى تكنيك بر روح انسان 
است، صنايع دســتى يعنى دميدن روح لطافت به اين زندگى خشن و 
انسان تا هست لطافت را مى خواهد و صنايع دستى اين نياز مبرم انسان 
را بــرآورده مى كند. دهم  ژوئن مصادف با 20 خرداد ماه، روز جهانى 
صنايع دســتى است. روزى براى گراميداشــت هنر و آثارى كه مردان 

و زنان سختكوش كشورها، آنها را با دل و جان شان توليد مى كنند. 
در كشــورمان ايران، بيش از 3 ميليون هنرمند و صنعتگر در 300 رشته 
مختلف هنرهاى سنتى و صنايع دستى مشغول به كار هستند. همچنين 
در ســال گذشته صنعت صنايع دستى كشــور، با درآمدى بالغ بر 281 
ميليون دالر، نقش بســزايى در صادرات غيرنفتى ايران ايفا كرده است. 
صنايع دستى صنعتى اســت كه امروزه در بسيارى از كشورهاى جهان 

آن را ارج مى نهند.
 پس از پايان جنگ جهانى دوم، توليدات صنايع دستى و هنرهاى سنتى 
كشــورهاى داراى قدمت، مورد توجه كشــورهاى پيشرفته و صنعتى 
قرار گرفت. نخستين همايش جهانى مربوط به صنايع دستى، در تاريخ 
10 ژوئن (20 خرداد ماه) ســال 1964 و با شركت مسئوالن دولت ها، 
اساتيد دانشــگاه ها و هنرمندان و صنعتگرانى از اقصانقاط دنيا (بيش از 

40 كشور جهان) در شهر نيويورك برگزار شد.
 هنرمندان زيادى در ايران و بخصوص شــهر همدان  به صنايع دستى 
مشغول هستند. براى بهتر شدن صنعت صنايع دستى بايد سرمايه گذارى 
بيشــترى دراين زمينه انجام شود. صنايع دســتى مى تواند در صورت 
ســرمايه گذارى بخش زيادى از مشكالت اقتصادى كشور را حل كند. 
ســفال گرى،  قالى بافى، ميناكارى، قلم زنى، خاتــم كارى، آيينه  كارى، 
گليم بافى، كاشــى كارى، خراطى، زيورآالت زيبــا و... جزو هنرهاى 

دستى به شمار مى روند.
اســتان همدان به عنوان مهد توليد آثار ارزشــمندى از جمله ســفال، 
مبل ومنبت و ده ها هنر صنايع دســتى ديگر كه شــهرت جهانى دارند 
در حوزه صنايع دستى سخن هاى شــنيدنى دارد و با معرفى هنرمندان 
برجسته و مطرح كشورى توانسته جايگاه هنر در اين استان را به خوبى 

به نمايش بگذارد.
رشد ارزش صادرات صنايع دستى در سال هاى گذشته و كسب عناوين 
شــهر جهانى سفال و شــهر ملى منبت از جمله اين موفقيت ها بوده و 
دركنار آن انتقال فرهنگ آداب و رســوم مــردم اين خطه هنرپرور به 

جهانيان را نيز بايد به موفقيت هاى هنرمندان اين استان اضافه كرد.
صنايع دستى شهرستان هاى استان همدان نيز جلوه اى از روح هنرمندانه 
و دســتان هنرمندانى اســت كه با ذوق و انديشه واال به خلق اين آثار 
هنرى مى پردازند، به طورى كه استان همدان به پشتوانه هنر و ظرافت 
روح هنرمندان گذشــته و حال خود و با الگوگيرى از آداب و رســوم 
نياكان خود و در راســتاى توســعه رونق توليد، حرف هاى زيادى در 
عرصه صنايع دستى براى كشور و جهان دارد و با بهره گيرى مناسب از 
ظرفيت هاى اين بخش، در مســير پيشرفت و توسعه، گام هاى اساسى 

برمى دارد.

به مناسبت روز جهانى صنايع دستى
 نمايشگاه آثار شهرها و روستاهاى جهانى 

صنايع دستى برگزار مى شود
 همزمان با فرا رسيدن روز جهانى صنايع دستى، نمايشگاهى از آثار 

شهرها و روستاهاى جهانى صنايع دستى برگزار مى شود.
ايــن نمايشــگاه به مناســبت فرارســيدن 20 خردادمــاه روزجهانى 
صنايع دســتى، شــنبه 22 خردادماه 1400 در محل ساختمان مركزى 
وزارت ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى با حضور مديران 
ارشــد اين وزارتخانه، تعدادى از نماينــدگان مجلس و فرمانداران و 

شهرداران شهرهاى جهانى صنايع دستى افتتاح مى شود.
هم زمان با برگزارى اين نمايشــگاه، كتاب هاى مرتبط با آثار شهرها و 
روســتاهاى جهانى صنايع دســتى به همراه تعدادى از آثار نفيس آنها 

رونمايى مى شود.
در روز يكشنبه 23 خردادماه نيز  وبينار تخصصى با حضور مديران كل 
ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 31 استان برگزار مى شود و 
در اين مراسم از برترين هاى شــبكه هاى فروش مجازى صنايع دستى 
تجليل خواهد شد. دوشنبه 24 خردادماه نيز در مراسمى فيلم مستندى 
از رشــته نمدمالى كه در اســتان خوزستان احيا شــده است، پخش 
مى شود. ديدار با تعدادى از هنرمندان، تجليل از هنرمندان پيشكسوت 
و برگزارى نشست هاى تخصصى از ديگر برنامه هاى اين وزارتخانه به 

مناسبت روز جهانى صنايع دستى است.

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

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

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هـوا
پيش بيني وضع هـوا: 

صاف تا كمى ابرى- وزش باد

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي

پنجشنبه  20 خردادماه 1400  29 شوال 1442  9 ژوئن 2021  شماره 4055

www.HamedanPayam.comاوقـات شرعي ■
اذان صبح               04:18   
خورشيد         06:02                   طلوع 
اذان ظهر                      13:15
غروب خورشيد              20:29
اذان مغرب                   20:49 
نيمه شب شرعي           00:23

باباطاهر

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

 هنگامى كه مردم او را براى بيعت خواستند ؛ بدانيد كه اگر خواسته شما را اجابت كنم، شما 
را آن گونه كه مى دانم ، راه بََرم و به سخِن سخن سرايان و سرزنش سرزنش كنندگان، گوش 

فرا ندهم .     
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 از نحوه آغــاز فعاليت تان در حوزه هنر 
صنايع دستى بگوييد. 

من از دوران كودكى به هنر ســفالگرى روى آوردم 
كه ســفال گرى در خانواده ما موروثى است. پدر و 
پدربزرگ من از اســاتيد برجسته اللجين بوده و از 
اجداد پدرى اين هنر زيبا به من، ارث رسيده است و 

با عشق به اين كار مشغولم. 
 براى ســامان دهى بهتر كارهاى تان چه 

فعاليتى كرده ايد؟ 
براى ســامان دهى هرچه بهتر فعاليت خود، شركتى 
را با نام «شــركت نقش برجسته به نگار» ايجاد كرده 
و با ايــن برنــد فعاليت هاى هنرى خــود را ادامه 
مى دهم. گروه هنرى به نگار در راســتاى ارج نهادن 
به هنر اصيل و ناب ايرانى كه نشــان از خلوص و 
بى همتايى اين نگين پرنقش بر انگشترى فرهنگ و 
آداب بى مثال ايرانيان اســت و با نيت تلفيق هنر با 
صنعت كه تار و پودش را تنها با عشق مى توان به هم 
تنيد، واحدى را به نام شركت نقش برجسته به نگار 
تأســيس كردم. اين شركت با ايجاد بسترى مناسب 
و يارى گرفتن از اساتيد و هنرمندان بزرگ و موفق 
به آفرينش هاى بديع و ماندگار با الهام از هنر اصيل 
ايرانى شده كه اميدواريم همچون هميشه تحسين هر 

بيننده اى را به همراه داشته باشد. 
 از تجربيــات و افتخــارات گروه خود 

برايمان بگوييد.
اين گروه هنرى تجليل شده در كتاب هنرمندان ايران 
و تجليل شده در كتاب نقش آفرينان ايران زمين را در 
كارنامه خود داشته و كسب عنوان هنرمند برتر سال 
91 استان همدان، كارشناس سفال و نقش برجسته 
در نخستين نمايشــگاه و جشــنواره صنايع دستى 
محصوالت و ســبك زندگى ايرانــى، آفريقايى و 
عربى در مصالى تهران، دريافت لوح تقدير از استاد 
محمود فرشچيان، عضويت هيأت مديره و داور چند 
انجمن و جشنواره هنرى در استان همدان و كسب 
چندين مقام استانى و كشورى را در كارنامه فعاليتى 

خود دارد.
 به برخى از اهداف همسو با فعاليت هاى 

اصلى گروه اشاره مى كنيد؟ 
تكنيــك نقش برجســته ســفال در دانشــگاه ها و 
آموزشگاه هاى خصوصى سراسر كشور به دليل شيوه 
و تكنيك هاى نوين گروه به نگار تدريس مى شود كه 
تدريس اين موارد در دانشــگاه ها و آموزشگاه هاى 

خصوصى محبوبيت ويژه اى پيدا كرده است. 
آموزش غيرحضورى در ايران و چند كشور خارجى 
از ديگــر فعاليت هاى اين گروه اســت كــه با اين 
شــيوه عالقه مندان در سراسر جهان از طريق پكيج 
آموزشى كه توســط هيأت مديره گروه برنامه ريزى 
شــده آموزش مى بينند و هنرجــو مراحل آموزش 
خود را طى مــدت دوره، تحت نظارت و حمايت 
گروه طى مى كند كه اين پكيج آموزشى شامل ابزار 
مخصوص فعاليت هنرى و يك لوح فشرده است كه 
با 6 كليپ آموزشــى تمام مراحل اجرا را به هنرجو 

آموزش مى دهد.
گردآورى كتاب «نقش برجسته به زبان ساده» براى 
استفاده در مراكز آموزشى از ديگر فعاليت هاى اين 
گروه است. اين كتاب كه به زودى منتشر مى شود با 
كمك چند نفر از اساتيد هنرهاى تجسمى كشور و 
با ارجاع به كتاب هاى مرجع مرتبط نگارش شــده 
و آموزش نقش برجســته را به زبانى ســاده و گويا 

بيان مى كند.
 برخى از كارهاى فاخرتــان را براى ما 

معرفى كنيد.
ســاخت بزرگترين نقــش برجســته يكپارچه و 
همچنين بزرگترين چهره ســاخته شــده با سفال 

جهان مربــوط به پرتره محمدعلى فرشــچيان به 
ســفارش بيمارســتان تخصصى قلــب و عروق 
فرشــچيان بــراى تجليل و قدردانــى از خانواده 
محمدعلى فرشــچيان انجام شــد كــه در 6 ماه 
اين نقش برجســته، طراحى اجرا و نصب شــد، 
تابلوهاى البى و طبقات برج هاى دوقلوى ســپيد 
همدان، تابلو نقش برجســته خطوط مترو تهران، 
يادبود  تابلــوى  اجراى  اصفهان،  اجالس  ســالن 
جهانى شــدن اللجين و المان جهانى شــدن اين 
شــهر به عنوان شهرجهانى ســفال، نقش برجسته 
نماى دادگســترى اروميه، نقش برجسته فرودگاه 

شــيخ انور  بيمارســتان  كيش،  بين المللى 
ســليمانيه عراق و ســاخت ده ها مجسمه 
درنقاط مختلف كشــور و جهان از جمله 

فعاليت هاى اين گروه است.
 در خصوص شــركت در برنامه 

عصر جديد برايمان بگوييد. 
من و دوستانم با اجراى نقش برجسته «جاِن 
ميراث» به موضوع ونداليســم (تخريب و 
ســرقت آثار باســتانى) پرداخته كه برلزوم 
حفظ و حراســت از اين آثار اشاره مى كرد 
و باعث تحولى در بيان اين چنين دغدغه ها، 
براى نخستين بار در صداوسيماى جمهورى 

اسالمى ايران پرداخته شد.
افتخارآفرينــى در برنامــه «عصــر جديد» 
پربيننده ترين برنامه تلويزيونى ايران از جمله 
افتخــارات اين گروه اســت. گروه هنرى 
به نگار پس از انتخاب اوليه توســط اساتيد 
اســتعداديابى برنامه عصر جديد، موفق به 
افتخارآفرينى در دو مرحله، با كسب تمامى 
آراى هيأت داوران شد. حفظ محيط زيست 
در مرحله نخســت و حفظ آثار تاريخى و 
ملــى در دومين مرحله مســابقه، دغدغه و 
موضوعاتى بود كه توسط گروه با سناريوى 
جذاب به نمايش درآمدند و موجب شگفتى 

داوران و مخاطبان شد.
به ويژه اجراى دوم، با عنوان «جاِن ميراث» 
باعث تحولــى در بيان اين چنين دغدغه ها 
براى نخستين بار در صداوسيماى جمهورى 
اســالمى ايران شد كه به موضوع ونداليسم 
(تخريب و ســرقت آثار باســتانى) و لزوم 

حفظ و حراست از اين آثار اشاره مى كرد.
 از ديگــر كارهايى كــه درآينده 
برايمان  مى دهيــد  انجام  نزديــك 

بگوييد؟ 
اجراى زنده ســاخت نقش برجســته در 
شــبكه تلويزيونى العالــم و حضور فعال 

در رويدادها و نمايشــگاه هاى صنعت ساختمان در 
كشورهاى حاشيه خليج فارس از ديگر فعاليت هاى 
اين گروه اســت. اجراى تابلو نقش برجسته اماكن 
ديدنى و مشــاهير همدان در مجموعه غارعليصدر، 
تابلوى اماكن باســتانى عراق، نقش برجسته نماى 
كتابخانه ملــى اراك، مجموعه تابلوهاى جام جهانى 
2022 قطر و ده ها پروژه ديگر از جمله فعاليت هاى 

آتى اين گروه است.
 مزايا و تبحر شــما در زمينه كتيبه كارى 

چيست؟ 
ضمانت آثــار در برابر عوامل جوى، توليد و توزيع 

لعاب هاى يك بار پخت تا 4 بار پخت در سراســر 
كشــور، اســتفاده از ماده هاى جديد و بــه روز دنيا 
جهت اســتفاده در شــرايط جوى و موقعيت هاى 
مكانى خاص، تلفيق هنرهاى ســنتى ايران براساس 
موازين زيبايى شــناختى نوين، شيوه جديد در اجرا 
و فرم دهى كتيبه خط ها و قابل اجرا با هر نوع خط، 
حجم و اندازه، بهره گيــرى از اتاق فكر متخصص 
براى ايده پــردازى، نوآورى و ايجــاد تكنيك هاى 
جديد، بهره گيرى از آزمايشــگاه بدنــه و مواداوليه 
با پيشــرفته ترين دســتگاه هاى دنيــا از جمله اين 

توانمندى هاست.

گفت وگويى  با عليرضا به رقم استاد جوان كتيبه كار

تنيدن تار و پود عشق با تلفيق هنر و صنعت
 عليرضا به رقم از جوانان نخبه و فعال در حوزه صنايع دستى است كه معتقد است تلفيق هنر با صنعت را تنها با تار و پود عشق مى توان به هم تنيد.

وى متولد 1367 در اللجين، شهرجهانى سفال، از هنرمندان جوانى است كه با افتخارآفرينى در برنامه «عصر جديد» پربيننده ترين برنامه تلويزيونى ايران، خوش درخشيد. 

بازتاب يك گزارش
مديرمسئول محترم روزنامه همدان پيام

با سالم و احترام
 به استحضار مى رساند در خصوص مطلب چاپ شده مورخ 5 خردادماه سال جارى به شماره 
4044 در ســتون گردشگرى، صفحه 8 با عنوان "افتتاح سد، نعمت آباد را آباد نكرد" اين شركت 

جوابيه اى را به شرح ذيل جهت چاپ در آن روزنامه صادر كرد.
■ در حال حاضر تعداد افراد شاغل در پروژه سد نعمت آباد 22 نفر مى باشند كه حدود 90 درصد 
پرســنل شاغل از نيروهاى بومى منطقه و شهرستان اســدآباد است و به علت فقدان نيروى كار 

متخصص مانند ابزار دقيق، راننده گريدر و... از نيروهاى غيربومى استفاده شده است.
■ حق آبه كشاورزان پايين دست به قوت خود باقى است و ايشان در حال تشكيل تعاونى آب بران 

براى استفاده از حق آبه خود مى باشند.
■ تملك پروژه انجام شده و نيازى به خريد زمين كشاورزى وجود ندارد. همچنين قيمت تملك 
اراضى مطابق نظر كارشناسان رسمى دادگسترى و منتخب كشاورزان تعيين و به ايشان پرداخت 

شده و پس از آن اقدام به واگذارى زمين كرده اند.
* منصور ستوده 
رئيس هيأت مديره و مديرعامل  همدان پیام در کنار شامست!
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شهردارى تهران بزرگ
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بدبين به مديريت شهرى؛ اميد به شوراى جديـد

5

10

شيپـور تبليغات 
به صدا درآمد

■ شورا، مجلس و رياست جمهورى انتخاباتى سه گانه 
در استان

تخصيص 110 ميليارد اعتبار عمرانى 
توسط شهردارى منطقه 4 

■ صوفى: تحول ترافيكى درشهرك فرهنگيان با اجراى چند 
پروژه شهرى خواهيم داشت

■ شاكرى: كاهش تصادفات و افزايش ايمنى، ارمغان احداث 
معابر جديد است

7و6

5

9



Y K
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پنجشنبه  20 خرداد ماه 1400  شماره 4055

2

يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

شور تبليغاتى داشته باشيد
 1- بر اســاس مــاده 75 قانون و مــاده 61 آيين نامــه اجرايى 
انتخابات، داوطلبان انتخابات شــوراها كه تائيد صالحيت شــده و 
اســامي آنها توسط فرماندارى ها اعالم شده مي توانند تبليغات خود 

را از تاريخ 20 تا 26 خرداد ماه به مدت 7 روز به انجام برسانند.
يــك هفته اى كه از فردا آغاز خواهد شــد و تا 24 ســاعت قبل از 

انتخابات ادامه خواهد داشت.
2- قانون انتخابات شــوراها به ويژه  در زمينــه مدت زمان قانونى 

تبليغات نيازمند اصالح است.
اين قانون هر چند از ســوى مجلس در اكثر دوره ها اصالح مى شود 
اما كمتر به حقوق داوطلبان در آن توجه شــده و سعى مى شود دايره 

داوطلبى. در چارچوب قانون محدود تر شود.
 3- اين محدوديت ها در كنار فشــارهايى كه به شوراهاى شهر براى 
محدودسازى اختيارات آنها و تبديل آنها از پارلمان مديريت شهرى 
به شورايى براى مديريت شــهردارى آن هم نه در طرح هاى مهمى 
چون طرح جامع، وارد مى شــود، از جذابيت شوراها براى داوطلبى 

كاسته است.
اين ســخن به  اين معنى اســت كه داوطلب پس از محدوديت هاى 
داوطلبى بايد محدوديت هاى شوراى شهر را تجربه كند و قطعا عقل 

حكم به تجربه محدوديت نمى دهد.
4- در قانون تنها يك هفته براى تبليغات شــوراى شهر زمان تعيين 
شده اســت.يك هفته اى كه عمال از ســوى اكثر داوطلبان رعايت 

نمى شود و اين رعايت نكردن مختص به انتخابات پيش رو نيست.
بسيارى از افرادى كه قصد داوطلبى در انتخابات شوراها داشته اند از 
مدت ها قبل و حتى از زمان قصد به داوطلبى، تبليغات غير رسمى و 

چهره به چهره را با اولويت فاميل و آشنايان آغاز مى كرده اند.
5- انتخابات شــوراها با انتخابات رياست جمهورى برگزار مى شود 
در حالى كه اين دو انتخابات از يك جنس نيســتند آن يكى ملى و 

سياسى و اين يكى محلى و غير سياسى است.
اما همزمانى اين دو انتخابات باعث شــده تا انتخابات شــوراها در 
ســايه انتخابات رياست جمهورى قرار بگيرد و در شرايطى كه مردم 
هنوز به انتخابات حساســيت الزم را نيافته انــد، كار براى داوطلبان 

شوراها سخت شود.
6- بــا آنكه فرصت تبليغاتى انتخابات رياســت جمهورى از اوائل 
ماه شروع شده اســت اما داوطلبان انتخابات تاكنون موفق نشده اند 
شور و نشــاط الزم براى همراه كردن مردم و توجه آنها به موضوع 

انتخابات را ايجاد كنند.
سخنان تكرارى، رقابت يك شــكل، پرهيز از ورود به مسائل اصلى 
كشــور و وعده بسيار در شرايط خستگى مردم از وعده ها از جمله 
داليل ناكامى داوطلبان انتخابات رياســت جمهورى در همراه كردن 

مردم است.
7- حال در اين شــرايط اين داوطلبان شوراها هستند كه مى توانند 
فضا را تغيير داده و با شــور تبليغاتى، مردم را با خود همراه كرده و 

مشاركت در انتخابات را افزايش دهند.
هر چند يك هفته فرصت كمى اســت اما صداقت بيشتر موجود در 
بين اكثر داوطلبان شــوراها به عنوان عنصر اصلى مورد جســتجوى 
مردم در انتخابات، مى تواند فضاى انتخابات را تغيير داده و شــور و 

نشاط انتخاباتى را در اين هفته به انتخابات وارد كند.

اهداى 4 هزار و 300 سند تاريخى حفاظت 
محيط زيست استان به مركز اسناد غرب كشور

 به مناســبت هفته محيط زيست، 4 هزار قطعه عكس و 300 حلقه فيلم 
"وى. اچ. اس" متعلق به آرشــيو تصويرى حفاظت محيط زيست استان به 

مركز اسناد و كتابخانه ملى منطقه غرب كشور اهدا شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل حفاظت محيط زيست استان همدان، در 
سومين روز از هفته محيط زيست، آرشيو راكدصوتى و تصويرى حفاظت 
محيط زيســت اســتان همدان براى نگهدارى و ارزشيابى به مركز اسناد و 

كتابخانه ملى غرب كشور در همدان اهدا شد.

مديركل حفاظت محيط زيست استان همدان در مراسمى كه به اين منظور 
در آمفى تئاتر اين اداره كل برگزار شد گفت: پس از 50 سال از عمر سازمان 
حفاظت محيط زيســت، مى بايســت بازنگرى در اقدامــات و عملكردها 

صورت گيرد و بازسازى اين سازمان آغاز شود.
محسن جعفرى نژاد با توجه به شعار قرن حفاظت از زيست بوم هاى ايران، 
بازنگرى، نوســازى و بازســازى بيان كرد: در روند نوسازى اين سازمان، 
نياز به تعيين و تقويت مســيرهاى حفاظت از محيط زيست داريم تا شاهد 

انقراض گونه ها و افزايش آلودگى ها نباشيم.
وى با تأكيد بر رعايت حقوق نســل هاى آينده گفت: نســل هاى آينده به 
هواى ســالم و محيط زيســت عارى از آلودگى نياز دارند و عملكرد ما را 

نقد مى كنند.
مديركل مركز اسناد و كتابخانه ملى غرب كشور نيز بيان كرد: اسناد تاريخى، 
به مرور زمان دســتخوش تغيير شده و از لوح هاى گلى دوره هخامنشى به 
سمت منابع ديجيتال كنونى رفته ايم و نوع آرشيو منابع ديدارى و شنيدارى 

به سرعت درحال تغيير است.
ميثاق گودرزى گفت: منابع موجود در سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران، 

منبع باارزش تاريخى براى محققان و تاريخ پژوهان است.
گفتنى است، اسناد اهدايى شــامل عكس هاى چاپ شده، فيلم هاى "وى. 
اچ. اس" و آلبوم هاى عكس از رويدادهاى محيط زيســتى استان همدان و 

گونه هاى گياهى و جانورى آن در دهه هاى 70 و 80 شمسى است.

برنامه اوقات فراغت دانش آموزان 
در 160 پايگاه استان همدان اجرا مى شود

معــاون  اعــالم  بنابــر   
اداره كل  پرورشــى وفرهنگى 
آموزش وپــرورش اســتان همدان 
فراغــت  اوقــات  برنامه هــاى 
دانش آموزان به صورت مجازى در 
بيش از 160 پايگاه و 356 مدرسه 
منتخب استان همدان اجرا مى شود.

يوســف ســعيدى، در گفت وگو 
با ايرنــا گفت: برنامه هاى اوقــات فراغت دانش آمــوزان با رويكرد 
مهارت آموزى و متناســب با نيازها و عاليق دانش آموزان تدارك ديده 

شده است.
وى بــا اشــاره به نقــش خانواده هــا در برنامه هاى اوقــات فراغت 
دانش آموزان بيان كرد: در شــرايط كرونايى كــه برگزارى حضورى 
كالس ها محدود اســت، هر خانه مى تواند نقــش يك پايگاه اوقات 

فراغت را داشته باشد.
سعيدى اســتفاده بهينه از فضاى مجازى در برنامه هاى اوقات فراغت 
را داراى اهميت دانســت و گفت: شبكه شاد ظرفيت خوبى را براى 
پيشــبرد اهداف و اجراى مطلوب برنامه ها به صورت مجازى ايجاد 

كرده است.
وى بيان كــرد: كالس هاى مجازى اوقات فراغت دانش آموزان از اول 
تابستان آغاز و پيش بينى مى شود صد هزار دانش آموز در اين كالس ها 

شركت كنند.
معاون پرورشــى وفرهنگى اداره كل آموزش وپرورش اســتان همدان 
گفــت: پيش از آغاز شــرايط كرونايى، 457 عنــوان برنامه به منظور 
آموزش و تربيت دانش آموزان و همچنين پر كردن اوقات فراغت آنها 

در فصل تابستان در نظر گرفته شده بود.
در سال تحصيلى 1399-1400 نزديك به 296 هزار دانش آموز در بيش 
از 2 هزار و 500 مدرسه دولتى و غيردولتى همدان به صورت مجازى 

تحصيل كردند.

توسط شهردارى منطقه 4 صورت گرفت
تقدير از 10 شهروند برگزيده در پويش 

كاشت 8 هزار گل  محمدى

 در مراســمى با حضور سرپرســت شــهردارى منطقه 4 و رئيس 
ســازمان سيما، منظر و فضاى سبز شــهردارى همدان از 10 شهروند 

برگزيده در پويش كاشت 8 هزار گل محمدى تقدير شد.
سرپرست شــهردارى منطقه 4 در اين مراسم گفت: شهردارى منطقه 
4 در ورود به ســال جديد، 8 هزار گل محمدى بين شهروندان توزيع 
كرد و همراه با اين اقدام، پويشــى هم راه اندازى شــد كه شهروندان 

عكس هاى خود را از كاشت اين گل ها براى ما ارسال كنند.
مجيد شــاكرى با تشكر از همراهى شهروندان در اين پويش بيان كرد: 
بسيار خوشــحالم كه شهروندان در مســائلى كه در شهر و از سوى 
مديريت شهرى اتفاق مى افتد عكس العمل نشان مى دهند و اين حضور 

و اعالم نظر قطعاً در پيشرفت و زنده بودن شهر مؤثر است.
وى با اشــاره به شعار «شهر ما خانه ماست» گفت: معموالً اين شعار، 
شــهروندان را ياد نظافت و پاكيزگى مى اندازد، ولى يكى از ابعاد مهم 
اين عبارت، سرســبزى، طراوت و فضاى سبز شهر است كه بايد در 
زندگى شــهروندان، هم داخل خانه و هم فضاى شهرى نمود داشته 

باشد.
شــاكرى افزود: اميدوارم با كمك شــهروندان و با همكارى سازمان 
فضاى سبز شــهردارى همدان بتوانيم در حوزه فضاى سبز، اقدامات 

ارزنده اى كه شايسته شهرمان است انجام دهيم.
در ادامه شهروندان خاطرات خود را از كاشت گل محمدى بيان كردند 
و از اقدام پسنديده شهردارى منطقه 4 قدردانى كردند و خواستار ادامه 

چنين برنامه هايى از سوى شهردارى شدند.
در پايان اين مراسم و با حضور حسين خانجانى رئيس سازمان سيما، 
منظر و فضاى سبز شهردارى همدان از 10 برگزيده اين پويش تقدير 

شد.

پاكسازى اراضى پيرامون كشتارگاه 
صنعتى دام همدان 

 شــهناز كرمــى - خبرنگار همــدان پيام: رئيس محيط زيســت 
شهرستان بهار از پاك ســازى اراضى كشتارگاه صنعتى دام همدان در 
هفته محيط زيست خبر داد و همچنين پاك سازى جنگل يوخارى چاى 

واقع در صالح آباد در امروز خبر داد.
معصومه پارچيان گفت: همگام با شعار امسال محيط زيست «نيم قرن 
حفاظت از زيست بوم هاى ايران، بازنگرى، نوسازى و بازسازى» و به 
منظور تنوير افكارعمومى و ارتقاى مشــاركت مردمى در امر حفاظت 

در محيط زيست با همكارى پرسنل كشتارگاه دام همدان انجام شد.
وى در ادامه با يادآورى اصل پنجاهم قانون اساســى افزود: طبق اين 
قانون حفاظت از محيط زيســت وظيفه عمومى تلقى شــده است در 
ســال جارى اين دومين حركت نمادين و پاك سازى محيط زيست با 
مشــاركت ارگان هاى ذى ربط در امر حفاظــت از محيط و مديريت 

اصولى پسماند است.

1-  خودروهاى تشــريفات خريدارى شده صدا و سيما بى مصرف 
مانده است. گويا داوطلبان تمايلى به استفاده از نوع تشريفات پيش بينى  
شده صدا و سيما براى ورود به اين سازمان ندارند. گفتنى است صدا و 
سيما 10 خودروى تاراى صفر كيلومتر خريدارى كرده تا كانديداهاى 
رياســت جمهورى را با چراغ چشــمك زن و جفت راهنما از درب 
سازمان تا استوديو ببرند! اما اين تشريفات با استقبال داوطلبان مواجه 

نشده است.
2- اعضاى احزاب اصالح طلب برخالف تعهدات حزبى در انتخابات 
عمل مى كنند. گويا اعضاى اين احزاب در سكوت حزب ، به صورت 
فــردى تصميم به حمايت  يكى از داوطلبــان اصالح طلب گرفته اند. 
گفتنى است اين اختالف نظرها به ضرر احزاب در آينده منجر خواهد 

شد.
3-نيروى انتظامى قصد دفــاع از اقدامات خود در برابر نقد داوطلبان 
رياست جمهورى در مناظرات را دارد. گويا اين واكنش پليس به بحث 
گشــت ارشاد در مناظره ها خواهد بود. گفتنى است مخالفت و نقد به 

گشت ارشاد در چند مناظره اخير از نقدهاى ثابت بوده است.
4-ارســال پيامك انبوه براى تماشاى مناظره هم به كمك صدا و سيما 
نيامده است. گويا اين پيامك انبوه براى  بسيارى از كاربران تلفن همراه 
براى  تماشاى دومين مناظره انتخاباتى كانديداهاى رياست جمهورى 
ارسال شده است. گفتنى است مناظرات به شكلى كه برگزار مى شود 

نتوانسته به جذب مخاطب براى صدا و سيما كمك كند.
5- رئيــس دولت اصالحات بيانيه اى بــراى حمايت از داوطلبى در 
انتخابات نداده است. گويا روز گذشته  اطالعيه اى جعلى در شبكه هاى 
اجتماعى مبنى بر حمايت خاتمى از يك كانديداى رياست جمهورى، 
منتشر شــده كه تكذيب شده است. گفتنى است اصالح طلبان تا كنون 
اعالم كرده اند در انتخابات رياست جمهورى داوطلبى ندارند هر چند 

امكان تغيير اين نظر نيز مى رود.

  بنابر اعالم مديركل راه وشهرسازى استان 
همدان پنجمين مرحله ثبت نام طرح مســكن 
ملى در اين استان از ساعت 12 ديروز آغاز و 

به مدت يك هفته ادامه دارد.
داريوش حســينى در گفت وگو با ايرنا گفت: 
در اين دوره از ثبت نام مسكن ملى، از ظرفيت 
بيشــتر شهرهاى استان اســتفاده شده است و 
متقاضيان مســكن ملى در شهرهاى كوچك 

استان نيز مى توانند در اين طرح ثبت نام كنند.
وى افزود: در اين مرحله از ثبت نام متقاضيان 
10 شهر اســتان مى توانند با مراجعه به سامانه 

اين طرح، درخواست خود را ثبت كنند.
حسينى بيان كرد: متقاضيان مى توانند با مراجعه 
www.tem.mrud.ir به ســامانه اينترنتى
شرط هاى نام نويســى در اين طرح را مطالعه 
و نســبت به ثبت نام و بارگذارى مدارك خود 

اقدام كنند.
وى ادامــه داد: در ايــن مرحلــه ثبت نام در 
شــهرهاى رزن، دمق، كرفس، فامنين، قهاوند، 
كبودراهنگ، گل تپه، فيروزان، برزول و مريانج 

در نظر گرفته شده است.
مديــركل راه وشهرســازى اســتان همــدان 
خانــه  نداشــتن  بــودن،  متاهــل  گفــت: 
توســط خــود و همســر، خانــه اولــى بــودن، 
5 ســال ســكونت در شــهر موردنظــر، ســبز 
بــودن فــرم «ج» آنهــا (اســتفاده نكــردن 
ارگان هــاى  يارانه هــاى  و  تســهيالت  از 
دولتــى) و داشــتن 35 ســال ســن بــراى 

ــران خودسرپرســت، از شــرط هاى الزم  دخت
ــت. ــرح اس ــن ط ــان در اي ــام متقاضي ثبت ن
وى بيان كرد: در 4 مرحله گذشته، نزديك به 
25 هزار متقاضى استان همدان در اين سامانه 

براى طرح مسكن ملى اقدام كردند.
ــش  ــى و پاالي ــا بررس ــه داد: ب ــينى ادام حس
مــدارك 18 هــزار نفــر از متقاضيــان، شــرايط 
ثبت نــام 12 هــزار نفــر از واجديــن شــرايط 
محــرز و بــراى واريــز وجــه اوليــه بــه آنهــا 

ــد. ــانى ش اطالع رس

وى ادامه داد: در مجموع نزديك به 6 هزار و 
200 متقاضى با افتتاح حساب، وجه اوليه اين 
طرح به مبلغ 40 ميليون تومان را واريز كردند.

مديركل راه وشهرســازى استان همدان گفت: 
متقاضيانى كه وجــه اوليه را واريز نكردند از 
همه مراحل ثبت نام حذف و در مراحل بعدى 

دوباره مى توانند ثبت نام كنند.
حســينى بيان كرد: 4 هــزار و 800 متقاضى 
تأييد شده در شهر همدان مبلغ اوليه را واريز 
كردند و براى هــزار و 300 نفر از آنها زمين 

تعيين شده است.
وى افــزود: زمين هــاى تعيين شــده براى 
ايــن تعــداد از متقاضيــان در مناطق كوى 
شهيدبهشتى، شهرك مدنى و شهرك فرهنگيان 

واقع شده است.
مديركل راه وشهرســازى استان همدان گفت: 
بــراى نزديك بــه 3هــزار و 500 متقاضى 
در اســتان همدان كمبود زميــن داريم كه با 
تصويب طرح گسترش شهر، براى اين تعداد 

نيز زمين تأمين مى شود.

  بنابر گفتــه معاون غذا و دارو دانشــگاه 
علوم پزشكى ابن ســينا مبنى بر اينكه كمبودى 
در تأمين داروهاى كرونا در همدان نداشتيم با 
تأمين داروهاى موردنياز طبق پروتكل درمانى 
وزارت بهداشت، كمبود دارويى در پيك هاى 

كرونا نداشته ايم.
ايرج خــدادادى در گفت وگو با فارس با بيان 
اينكه در پيك هاى كرونا مشكل تأمين داروهاى 
كرونا را نداشتيم گفت: خوشبختانه داروهاى 
موردنياز را پيش بينى و از قبل پيك تهيه كرديم 
و به همين خاطر در اين ايام با مشكلى مواجه 

نبوديم.
وى با بيان اينكه تمام پزشكان ملزم به رعايت 
پروتكل ها در نحوه اســتفاده از داروها شدند 
افزود: ممكن است پزشكى معتقد باشد دارويى 
خارج از پروتكل براى درمان بيماران مؤثر بوده 

و با كمبود هم مواجه باشــد اما داروهايى كه 
وزارت بهداشت در پروتكل درمانى قيد كرده 
بود و همه مكلف به رعايت آن بودند، از سوى 

دانشگاه تأمين شده و كمبودى نداشتيم.
معــاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــكى 
ابن ســينا با بيان اينكه در بيمارستان ها نيز در 
موارد بسترى هيچگونه كمبودى درخصوص 
داروهــاى مــورد نياز نداشــتيم گفــت: در 
حال حاضر كاهش شيب بيمارى كرونا را شاهد 

هستيم كه اميدواريم پيك بعدى اتفاق نيفتد.
وى در پاســخ به اينكه آيا اخيراً پژوهشگران 
اســتان داروهايى را براى درمان كرونا معرفى 
كرده اند كه به وزارت بهداشــت اعالم شود؟ 
افزود: خير، كسى مراجعه اى نداشته، البته ابتدا 
مراجعات در حوزه معاونت تحقيقات دانشگاه 
انجام مى شود و اگر آنجا به مراحل نهايى رسيد 

و راستى  آزمايى انجام شد براى مراحل ادارى 
به معاونت غذا و دارو معرفى مى شود.

خدادادى با تأكيدبر اينكه ســال 98 و ابتداى 
ســال 99 ادعاهايى مبنى بر كشــف داروهاى 
كرونا در برخى از اســتان هاى كشــور شد كه 
همدان نيز جزئى از آنها بود گفت: در اســتان 
همدان صحت اين ادعا هيچ گاه اثبات نشــد و 
فرد مدعى نيز هيچ گاه از مراحل قانونى پيگير 

كار خود نشد.
وى بيان كرد: رســانه ها درخواســت داشتند 
براى بررسى دقيق كشفيات اين فرد در اختيار 
وزارت بهداشــت قرار گيرد و توسط تيم هاى 
تحقيقاتى راســتى آزمايى شــود كه با اين كار 
موافقت شد اما فرد مراجعه اى به ما براى اين 

منظور نداشت.
معاون غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشــكى 

ابن سينا بيان كرد: ممكن است در سطح جامعه 
صحبت هايى در اين زمينه شــود اما اينكه به 
شكل رسمى و آكادميك كار انجام شود و افراد 
اعتماد كنند و از ايــن دارو براى درمان بيمار 

خود استفاده كنند، نبوده است.
خدادادى با بيان اينكــه افراد زمانى اعتماد 
مى كنند دارويى را اســتفاده كنند كه مطمئن 
باشند، داراى مجوز باشد گفت: راه قانونى 
هر موضوعى مشــخص اســت و اگر كسى 
ادعاى توليــد دارو دارد بايد فرايند قانونى 

را طى كند.
وى بيان كرد: اميدواريــم موضوع توليد دارو 
توســط جوانان محقق شــود و ما نيز استقبال 
مى كنيــم، اما اينكه بدون طــى مراحل قانونى 
ادعايى شــود و افرادى حاضر نشوند مراحل 
قانونى را طى كنند، وزارت بهداشت نمى پذيرد.

سند جامع
 اقامه نماز استان 
تدوين مى شود

  ســند جامــع اقامه نماز اين اســتان در 
راســتاى تشــريح و تبيين اهميت نماز براى 
آحاد جامعه و كاركنان دســتگاه هاى اجرايى 

تدوين مى شود.
به گزارش ايرنا، اســتاندار همدان در شوراى 
فرهنگــى و اجتماعــى اقامه نماز اســتان، 
كه بــا حضور اعضــاى شــورا، به صورت 
ويدئوكنفرانس با فرمانداران و ائمه جماعات 
سراسر استان برگزار شد، گفت: تدوين سند 
جامع اقامه نماز اســتان پس از مطرح شدن 
در شــوراى اقامه نماز و تصويب آن به همه 
واحدها و دستگاه هاى اجرايى ابالغ مى شود.

سعيد شاهرخى با بيان اينكه پرداختن به نماز 

در حوزه شخصى و اجتماعى ركن و اساس 
اســت افزود: به منظور توجه بيشتر به نماز و 
ارائه راهكارهاى الزم در اين باره توافق نامه اى 
بين وزارت كشور و حجت االسالم قرائتى در 
راســتاى فرهنگ نماز منعقد شده كه بسيار 

جامع است.
وى بيان كرد: مســئوالن توجــه ويژه اى به 
فرهنگ نماز و توجه به اقامه آن داشــته اند و 
اين استان در زمينه اقامه نماز، هم  در ادارات 
و هم در حوزه عمومى رتبه برتر كشورى را 

دارد. 
شاهرخى حمايت از مساجد را در تقويت و 
پشتيبانى از فرهنگ و اقامه نماز مؤثر دانست 
و گفت: مديران دستگاه هاى اجرايى متصدى 

اقامه نماز در ادارات باشند.
دبير ســتاد اقامه نماز اســتان همدان نيز از 
برگزارى جشــنواره اذان به صورت كشورى 
و ملــى به دبيرى اســتان همــدان خبر داد 
و گفــت: اســتفاده از ابزارهــاى فرهنگى، 

نقاشــى، فيلم سازى و  هنرى، موشن گرافى، 
داستان نويســى از جمله آثار ارســالى به اين 

جشنواره كشورى است. 
با  حسنى حلم  مرتضى  ســيد  حجت االسالم 
بيان اينكه اهميت اقامه نماز آنطور كه بايد به 
درستى درك نشده گفت: مديران دستگاه هاى 
اجرايــى همــواره بايد متصدى و مشــوق 
اقامه نمــاز جماعت در اداره هــا و نهادهاى 

زيرمجموعه خود باشند.
وى با بيان اينكه ســتاد اقامه نماز استان در 3

حيطه فرهنگى، آموزشى و نظارت و ارزيابى 
فعاليت خــود را ارائه مى دهد  افزود: در اين 
راســتا دوره هاى آموزشى به صورت مجازى 
براى مديران، ائمه جماعات مدارس و دبيران 

برگزار شده است.
به گفته حســنى حلم تجليل از فعاالن عرصه 
نمــاز، تهيه بيــش از 70 كليپ بــا موضوع 
مهدويت و نماز و انتشار در فضاى مجازى، 
مســابقه كتابخوانى بــا موضوعــات نماز، 

مهدويت و غدير و شركت بيش از 10 هزار 
نفر از سراسر كشــور، برگزارى اجالس هاى 
هم انديشــى،  نشســت هاى  و  دانش آموزى 
برگزارى مسابقه نماز اولى ها و جشن تكليف 

از اهم فعاليت اين ستاد در استان است.
دبير ستاد اقامه نماز اســتان همدان، اهميت 
به اقامه نماز را ثمره اين حكومت دانســت 
و يادآور شد: مديران دستگاه هاى اجرايى از 
ظرفيت هايى كه در اختيار دارند براى ترويج 

اين فريضه الهى استفاده كنند.
وى با اشــاره به اهداف اين شــورا به عنوان 
برنامه ريز و ناظر بر عملكرد اين فريضه الهى 
گفت: پيگيرى ميزان توجه و اهميت نماز در 
ادارات و دستگاه هاى اجرايى از وظايف مهم 

اين شورا است.
حسنى حلم با بيان اينكه امروز وظيفه اساسى 
ما حفظ و اقامه نماز در بين آحاد مردم به ويژه 
جوانان است، بيان كرد: مقام معظم رهبرى نيز 

بر اين امر تأكيد ويژه دارند.

مرحله پنجم ثبت نام مسكن ملى 
در استان همدان آغاز شد

همدان كمبودى در داروهاى كرونا ندارد

 استقبال از توليدات دارويى پژوهشگران

@bazarehamedan
اگر به دنبال آگهى هاى استخدامى  هستيد 

        به كانال تلگرامى زير  مراجعه نماييد

نيازمنديهاى 

هرروز 

استان همدان
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

انتصاب رئيس كميته روستايى هيأت گلف
 راهله بنى اردالن به عنوان مسئول كميته روستايى هيأت گلف استان 

همدان منصوب شد.
رئيس هيأت گلف استان با صدور حكمى راهله بنى اردالن را به عنوان 

مسئول كميته روستايى هيأت گلف استان همدان منصوب كرد.
على اصغر ســالوند گفت: اين انتصاب در راستاى معرفى و همگانى 
كردن ورزش گلف و رشــته هاى زيرمجموعــه آن مانند مينى گلف، 
وودبال و بهكاپ در جوامع روســتايى و جذب بيشــتر ورزشكاران 

صورت گرفته است.
وى افزود: با توجه به تجارب ارزنده و عالقه نام برده در زمينه ورزش 
گلف در آينده شــاهد جذب حداكثرى جوانان و نوجوانان و اجراى 
برنامه هاى متنوع و گســترده در مناطق روستايى همدان خواهيم بود. 
همچنين در همين راســتا راهله بنى اردالن ضمن معارفه و تشــريح 
سوابق مرتبط خود برنامه هاى آتى خود را ارائه و تشريح كرد. استفاده 
از ظرفيت هاى مناطق روستايى بهترين فرصت براى جذب حدأكثرى 
ورزشــكاران در تمام رده هاى ســنى و اجراى طرح هاى گوناگون در 
راســتاى گسترش و ترويج گلف و رشته هاى زيرمجموعه آن است و 
در فاز دوم برنامه ها افراد به كميته استعداديابى جهت آموزش و انجام 

تمرينات مستمر و اعزام به مسابقات معرفى مى شوند.

اردوى آمادگى دووميدانى استان در مالير
 پيست دووميدانى استاديوم 5 هزار نفرى سردار شهيد حاج مرتضى 
روحيان شهرستان مالير ميزبان اردوى آمادگى دووميدانى كاران استان 

همدان بود.
اردوى آمادگى دووميدانى كاران استان همدان با هدف ايجاد آمادگى و 
محك زدن توانايى ورزشكاران اين رشته ورزشى در استان در بخش 
آقايان با همكارى هيأت هاى دووميدانى اســتان و شهرســتان و اداره 
ورزش وجوانان در پيســت دووميدانى استاديوم 5 هزار نفرى سردار 

شهيد حاج مرتضى روحيان برگزار شد.

نيمار به ركورد پله نزديك تر شد
  ستاره تيم ملى فوتبال برزيل براى رسيدن به ركورد گل زنى پله با 

سلسائو تنها 11 گل اختالف دارد.
تيم ملى فوتبال برزيل در انتخابى جام جهانى به مصاف پاراگوئه رفت 
و با 2 گل به پيروزى دست پيدا كرد. ستاره برزيل در اين بازى نيمار 

بود كه يك گل به ثمر رساند و يك پاس گل هم داد.
نيمار با گلى كه در اين بازى به ثمر رســاند شمار گل هاى خود را با 
پيراهن تيم ملى برزيل به عدد 66 رســاند. او در بين بهترين گل زنان 

تاريخ فوتبال برزيل در رده دوم قرار دارد.
بهترين گل زن تاريخ سلسائو، پله اسطوره فوتبال اين كشور است كه 

توانست 77 گل به ثمر برساند.
نيمار باتوجه به سن وســالى كه دارد به راحتى مى تواند به ركورد پله 

دست پيدا كند و بهترين گل زن تاريخ برزيل شود.

پيروزى برزيل و تساوى تلخ آرژانتين
  تيم ملى فوتبــال برزيل در ادامه نتايج خــوب خود در انتخابى 
جام جهانــى با 2 گل پاراگوئه را شكســت داد ايــن درحالى بود كه 

آرژانتين يك تساوى تلخ را به دست آورد.
در انتخابى جام جهانى 2022 در آمريكا جنوبى 5 ديدار برگزار شد كه 
در يكى از حســاس ترين بازى ها تيم ملى فوتبال آرژانتين به مصاف 
كلمبيا رفت كه اين بازى برنده نداشــت و با تساوى دو بر دو به پايان 
رسيد. آرژانتين در اين بازى با 2 گل پيش افتاد، اما كلمبيا هر 2 گل را 
جبران كرد. گل دوم اين تيم در دقيقه 94 به ثمر رســيد تا آلبى سلسته 
يك تساوى تلخ را تجربه كند. و اما برزيل صدرنشين جدول رده بندى 

در ادامه نتايج خوب خود با 2 گل پاراگوئه را از پيش رو برداشت.
ستاره برزيل در اين بازى هم نيمار بود. وى در دقيقه 4 گل نخست را 

به ثمر رساند و در دقيقه 93 هم يك پاس گل به پاكوئتا داد.
در ديگــر بازى ها اكوادور  2 بر يك مقابل پرو تن به شكســت داد، 
ونزوئال با اروگوئه بدون گل مساوى كرد و شيلى نيز با پرو يك بريك 

مساوى كرد.

شكوفايى نخبه هاى ورزشى استان 
در المپياد استعدادهاى برتر

  المپياد اســتعدادهاى برتر كشور فرصتى طاليى براى شكوفايى نخبه هاى ورزشى 
اســت و هيأت ها بايد برنامه ريزى مطلوبى براى حضور موفق در اين مسابقات داشته 

باشند.
مديركل ورزش وجوانان استان در نشست هماهنگى برگزارى المپياد استعدادهاى برتر 
كشــور با هيأت هاى ورزشى استان، گفت: رشــته هاى مختلف اين المپياد به ميزبانى 
اســتان هاى مختلف كشور برگزار مى شــود و به طورقطع همدان نيز سهم بسزايى در 

انجام اين مســابقات دارد. انتظار ما حضور قدرتمند در اين المپياد اســت ضمن  اينكه 
براى ميزبانى از چند رشته ورزشى نيز بهترين امكانات را مهيا مى كنيم.

حميد ســيفى با تأكيدبر لزوم توجه به شناسايى و شكوفايى استعدادهاى ورزشى، بيان 
كرد: بايد به دنبال استعداديابى آكادميك براى عمومى ورزش و جامعه باشيم تا بتوانيم 

افراد توانمند در رشته هاى مختلف ورزشى را شناسايى كنيم.
وى بــا بيان اينكه امروز تنهــا افرادى مى توانند در عرصه عمل فعال باشــند كه داراى 
تخصص هســتند، گفت: خوشــبختانه با پيگيرى هاى انجام شــده مركز استعداديابى 
ورزش وجوانان اســتان براى تحقق اين مهم در حوزه ورزش راه اندازى شده تا بتوانيم 

سطح كيفى فعاليت ورزشكاران را ارتقا دهيم.

سيفى آمادگى ذهنى ورزشكاران را ديگر موضوع مهم در حوزه استعداديابى عنوان كرد 
و افزود: استعداديابى داراى شــاخص هاى متعددى است كه بسيارى از آنها در رفتار، 

حركات و فعاليت ها بايد شناسايى شوند.
وى با تأكيدبر اينكه استعداديابى و برندسازى دو مقوله بسيار مهم در ورزش است،بيان 
كــرد: امروز بايد اتالف انرژى در ورزش و ورزشــكاران را به حداقل برســانيم، زيرا 

فرصتى براى آزمون  و خطا در جامعه نداريم.
سيفى بر ضرورت برگزارى دوره آموزشى استعداديابى ورزشى ويژه مربيان تأكيد كرد 
و افزود: اســتعداديابى اصل كار در ورزش اســت و با برنامه ريزى مطلوب مى توانيم 

شاهد موفقيت و درخشش ورزشكاران در آينده باشيم.

  هفته چهارم مســابقات پرش با اســب به 
مناسبت سالروز قيام خونين 15 خرداد مردم قم 

در همدان برگزار شد.
هفته چهارم مســابقات پرش با اسب تقويم 
عملياتى هيأت ســواركارى استان همدان در 
روزهاى 12 و 13 خردادمــاه با عنوان «جام 
قيام» در حالى برگزار شــد كه همچنان شهر 
همــدان در شــرايط زرد كرونايى و رعايت 
دســتورالعمل هاى قرنطينه اى كوييد19 است 
و در مجموع رده هاى اســب مبتدى، ســوار 
 ، O3 رده مالكين غيرحرفه اى ،E مبتدي، رده
اسب هاى زائيچه ايران و رده C1 گروه سنى 
آزاد 42 سواركار شركت كننده از باشگاه هاى 
سواركارى اويســنا، ايثار، گشتاسب، خوشه 
طاليى در مانژ مجموعه ســواركارى اكباتان 
بــا هم به رقابت پرداختنــد و حاصل تالش 
سواركاران در هر رده و پس از 2 روز مسابقه 

از سوى جايگاه داوران اعالم شد:
«رده C1 آزاد» كه در جدول داورى به صورت 
دوراندى و  بدون باراژ برگزار شد، اميرحسين 
احمدى ثابت با اسب فرح دونا از باشگاه اكباتان 
به مقام نخست رسيد و مهدى صمدى با اسب 
ويكتوريا از باشگاه ايثار و فرزاد سهيل قاسمى با 
اسب سينتيا از خوشه طاليى دوم وسوم شدند. 
رده اسب هاى زائيچه ايران» هم يك دور و يك 
باراژ برگزار و داورى شــد و در پايان مهرداد 
سهيل قاسمى با اسب ديزاين از خوشه طاليى، 

مهدى صمدى با اسب جسيكا از باشگاه ايثار 
و ثنا شوشــترى با اسب مايا از اكباتان عناوين 
نخست تا ســوم را به خود اختصاص دادند.

رده مالكين غيرحرفــه اى O3 در جدول يك 
دور و يــك باراژ برگزار و داورى شــد و در 
نتيجه سواركارانى چون عباس فارسى با اسب 
ايزالين ، احمد بطحايى با اسب Morvena و 

آرمين احمدى با اسب آتالنتا 
هر 3 سواركار از باشگاه اكباتان مقام هاى برتر 

اين رده را كسب كردند.

در رده «سوار مبتدي» اين هفته فرنود افروخته، 
امين گمارى و يســنا شوشترى مسير را بدون 
خطــا طــى كردند تــا مطابق مقــررات ملى 
فدراســيون ســواركارى رده بندى شــده و به 
فهرست سواركاران هفته هاى اخير اضافه شوند.
همچنين اسب هاى مشكى، ژولى، سام كارلو، 
هانتر، آرس، توسن، جنسيس، صنم و بارلوس 
E در رده بندى  در رده اسب هاى مبتدي و رده

مقررات ملى قرار گرفتند.
همانطور كه پيش بينى شــده بود ورزشكاران 

هيأت ســواركارى اســتان همدان پس از اين 
مسابقه از روز دوشنبه 17 تا جمعه 21 خردادماه 
در نهمين دوره تورهاى كشورى پرش با اسب 
جام صدران پيشرو اسب در باشگاه سواركارى 
آزمون تهــران با ســاير شــركت كنندگان از 
استان هاى كشور به رقابت مى پردازند. عليرضا 
اميرحسين  قاســمى،  فرزادســهيل  بختيارى، 
احمــدى ثابت، مهــدى صمدى و محســن 
حداديان ســواركاران اعزامى اســتان در اين 

رويداد ملى هستند.

هفته چهارم مسابقات پرش با اسب 
در همدان برگزار شد
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خبـر خبـر

هيأت دولت اليحه تشكيل شورايارى ها را 
تصويب كرد

 هيأت دولت روز گذشــته با هدف تقويت مردم ساالرى  اليحه 
تشــكيل شــورايارى ها تحت عنوان «اليحه الحاق يك بند به ماده 
80 قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاى اسالمى كشور 
و انتخاب شــهرداران (مصوب 1375 بــا اصالحات بعدى آن» به 

تصويب رساند.
طبق اصل يكصدم (100) قانون اساســى، براى پيشــبرد ســريع 
برنامه هــاى اجتماعى، اقتصــادى، عمرانى، بهداشــتى، فرهنگى، 
آموزشــى و ســاير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به 
مقتضيات محلى، نظارت بر اداره امور محلى به شــوراهاى اسالمى 
واگذار شــده و بر اين اساس، شــوراهاى مذكور به موجب قانون 
تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاى اسالمى كشور و انتخاب 

شهرداران مصوب 1375 شكل گرفته اند.
در بنــد (5) مــاده 80 قانون مذكــور (با اصالحــات بعدى آن)، 
«برنامه ريــزى در خصوص مشــاركت مردم در انجــام خدمات 
اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى 
با موافقت دستگاه هاى ذيربط» به عنوان يكى از وظايف شوراهاى 

اسالمى شهر مورد شناسايى قرار گرفته است.
بــه گــزارش ايرنــا، جلــب مشــاركت مــردم نيازمنــد بــه كارگيــرى 
ــا  ــات ب ــادل اطالع ــراى تب ــف ب ــون مختل ــا و فن ــازِ و كاره س
ــرات  ــدى نظ ــع  بن ــان و جم ــاى آن ــت بازخورده ــردم، درياف م
ــاى  ــه ج ــال» ب ــهروند فع ــان «ش ــه آرم ــل ب ــور ني ــه منظ ــان ب آن
يــك شــهروند اداره شــونده صــرف و بــه عبارتــى ديگــر، تبديــل 
شهرنشــينان بــه شــهروندان اســت و ايــن امــر ضرورتــى ناگزيــر 

ــردم ســاالرانه اســت. ــى م ــراى تحقــق حكمران ب
بايد توجه داشــت كه شــورايارى ها نهاد تصميم گيرى و مديريتى 
مســتقل نيستند و در واقع امر، فاقد قدرت عمل و كنترل مؤثر بوده 
و بر اساس نظريه نردبان مشاركت شهروندى، در پايين ترين سطح 

مشاركت (سطح مشاركت مشورتى) قرار مى گيرند.
شورايارى ها، يار و مشاور شوراهاى اسالمى در شهرهاى بزرگ در 
مديريت بهينه اين شهرها، حفظ هويت محالت قديمى و تاريخى 
و هويت بخشــى به ساكنين محالت، كمك به برنامه ريزى عادالنه 
براى توزيع منابع و خدمات در ســطح محالت مختلف شــهر و 
شكل دهى ساز و كار اجتماعى براى پيگيرى خواسته ها و مطالبات 
ساكنين محالت تلقى مى شوند و به عنوان شورايى مستقل و جديد 

در ذيل اصل هفتم و يكصدم قانون اساسى قلمداد نمى شوند.
اين درحالى است كه بنا بر دادنامه شماره 9909970905810550
مورخ 17 / 4/ 1398 هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى، مصوبات 
شماره 51536/136353 مورخ 12 / 11/ 1393 و 56712/38494
مورخ 3 / 4  / 1398 هيأت وزيران ناظر بر همكارى وزارت كشور 
در امور اجرايى و نظارت انتخابات شــورايارى ها با شوراى شهر و 
شهردارى و همچنين مصوبات شوراى اسالمى شهر تهران در اين 
خصوص به دليل عدم پيش بينى شــورايارى  در هيچ يك از قوانين 

ابطال گرديده است. 
گرچه مبانــى اين دادنامه محل تأمل اســت ولى معاونت حقوقى 
رئيس جمهــور به دليل اهميّت موضوع و ضــرورت جلوگيرى از 
متوقف شدن فعاليت شــورايارى ها، اين اليحه را به دولت تقديم 
نمود كه پس از بررســى در كميسيون هاى دولت، امروز در دستور 

هيأت دولت قرار گرفت و به تصويب رسيد.

نجات محيط زيست ايران اولويت دولت 
سيزدهم باشد

 يــك كارشــناس محيط زيســت ضمــن بررســى وعده هاى 
زيســت محيطى كانديداهاى رياســت جمهورى معتقد است سازمان 
حفاظت محيط زيست بايد ازنظر امكانات، اعتبارات و نيروى انسانى 
تقويت شــود تا بتواند به ساير دستگاه ها امر و نهى كند و از حق وتو 

برخوردار باشد.
به گزارش ايسنا، درحالى دومين مناظره نامزدهاى سيزدهمين دوره از 
انتخابات رياست جمهورى با تمركز بر موضوعات فرهنگى، اجتماعى 
و سياسى برگزار شــد كه برخى از نامزدها در حد چند كلمه به كلى 
گويى در حوزه محيط زيســت پرداختند البته از زمان آغاز ثبت  نام و 
تبليغات كانديداهاى رياست جمهورى همواره فعاالن محيط زيست، 
كارشناسان و تشكل هاى مردم نهاد نسبت به جاى خالى محيط زيست 
در شــعارها و برنامه هــاى نامزدها اعتراض داشــتند و حتى پس از 
برگزارى مناظره اول، عيسى كالنترى - رييس سازمان حفاظت محيط 
زيســت - نيز در نشســتى خبرى از بى توجهى كانديداهاى رياست 

جمهورى به مشكالت زيست محيطى كشور انتقاد كرد.
با وجود اين در مناظره دوم يكى از كانديداها به موضوع درنظر گرفتن 
حق وتو براى ســازمان حفاظت محيط زيســت درجهت مخالفت با 
برخى از طرح هاى توســعه و پروژه هاى عمرانى اشاره كرد البته اين 
نخستين بار نيست كه مســئله حق وتو براى سازمان حفاظت محيط 
زيست مطرح مى شود. احمدرضا الهيجان زاده - معاون محيط زيست 
دريايى ســازمان حفاظت محيط زيســت - چندى پيش در نشستى 
عنوان كــرده بود كه روزنه هايى در قانون بــراى مقابله با تصميمات 
سازمان حفاظت محيط زيست وجود دارد. از اين رو اين سازمان بايد 
حق وتويى داشته باشــد و اگر با طرح و پروژه اى مخالفت كرد هيچ 

دستگاهى حق ورود نداشته باشد.
على  محمد شــاعرى - نماينده دوره دهم مجلس شوراى اسالمى و 
كارشــناس محيط زيست - نيز در گفت و گويى با ايسنا ضمن اشاره 
به اينكه سازمان يا وزارت محيط زيست در بسيارى از كشورها داراى 
حق وتو اســت، اظهار كرد: در اين كشورها دولت ها مى توانند جلوى 
اجراى طرح هاى توســعه يا عمرانى كه سبب تخريب محيط زيست 

مى شود و آثار جبران ناپذيرى دارد را بگيرند.
وى در ادامه با تاكيد بر اينكه طرح هاى توســعه بايد با رعايت اصول 
زيســت محيطى و ارائه ارزيابى هاى زيســت محيطى به مرحله اجرا 
برســند، تاكيد كرد: محيط زيست نبايد قربانى توسعه شود. از اين رو 
در بسيارى از كشــورها طرح هاى توسعه و عمرانى با موافقت نهايى 

مجموعه هاى محيط زيست اجرايى مى شوند.
شــاعرى افزود: از اين رو داشــتن حق وتو براى محيط زيست امتياز 
بسيار خوبى است چراكه درحال  حاضر يكى از مهمترين چالش هاى 
جامعه بشرى، چالش هاى زيست محيطى است البته يكى از مهمترين 
پايه هاى اصلى توسعه پايدار نيز حفظ محيط زيست است كه اگر به آن 
بى توجهى كنيم جامعه انسانى فرو خواهد ريخت و قادر به پيشرفت 
نخواهد بود. اين كارشناس محيط زيست در پاسخ به اين پرسش ايسنا 
كه آيا در شرايط كنونى ســازمان حفاظت محيط زيست از قدرت و 
حمايت هاى الزم براى اســتفاده از حق وتو برخوردار اســت يا خير، 
توضيح داد: متاســفانه درحال  حاضر سازمان حفاظت محيط زيست 
ســازمانى مقتدر نيست كه بتواند به ساير دستگاه ها امر و نهى كند. از 
سويى ديگر از نظر امكانات، اعتبارات و نيروى انسانى ضعيف است.

وى  تصريح كرد: اگر قرار اســت كه اين سازمان حق وتو داشته باشد 
بايد اختيارات و امكانات الزم در اختيار ســازمان محيط زيست قرار 
گيرد و از طرفى ديگر نظر اين سازمان فصل الخطاب اجراى برنامه هاى 

توسعه باشد و حرف آخر را اين دستگاه بزند.
شــاعرى ادامه داد: متاسفانه فرهنگ محيط زيستى ما در كشور هم در 
بين مســئوالن و هم در بين مردم پايين اســت و ارزش چندانى براى 
محيط زيست قائل نيستيم. از اين رو امروزه با بحران هاى خطرناكى در 
اين حوزه ازجمله خشكســالى، كمبود آب، آلودگى هوا، فرونشست 

زمين، تغيير اقليم، بيابان زايى و... دست و پنجه نرم مى كنيم.

تكليف شهرداران براى آماده سازى فضاى تبليغات
به حدنصاب نرسيدن 8 شهر براى برگزارى 

انتخابات شوراها
 بنا بر اعالم معاون عمرانى وزير كشــور در انتخابات ششــمين دوره شوراهاى سراسر 
كشور هشت شــهر حدنصاب برگزارى انتخابات شوراها را ندارند و به صورت جانشينى 

اداره خواهند شد.
به گزارش ايسنا، جمالى نژاد در دومين نشست معاونين هماهنگى امور عمرانى استاندارى 
هاى كشور با تاكيد بر لزوم انتقال تجربيات و بحث و تبادل نظر در خصوص چالش هاى 
موجود در حوزه عمرانى استاندارى ها گفت: نشست معاونين عمرانى استاندارى ها با توجه 

به قرارگيرى ما در دوره اى سرنوشــت ساز كه همزمان با تغيير حاكميت ملى شاهد تغيير 
حاكميت محلى نيز هستيم از اهميت بسزايى برخوردار است.وى افزود: با برگزارى انتخابات 
شــوراها سرنوشت تعيين شهرداران در شهرها و دهياران در روستاها مشخص خواهد شد. 
به اين ترتيب در 1400 شــهر و 40 هزار روستا اين افراد توسط شوراها انتخاب مى شوند. 
لذا در اين جلســه با حضور معاونين عمرانى استاندارى ها مسائل مختلف پيرامون انتخاب 
شــهرداران و دهياران مورد بررســى قرار مى گيرد.وى ادامه داد: در اين دوره خوشبختانه 
استقبال خوبى براى كانديدا شدن در شوراها به وجود آمده است. به شكلى كه تنها در هشت 
شهر ما ظرفيت به حد نصاب نرسيده و در اين شهرها انتخابات شورا نداريم و به صورت 
جانشينى اين شهرها اداره خواهند شد. پنج شهر در استان فارس، يك شهر در اصفهان و يك 
شهر در بوشهر بوده است. قطعا با انتخاب شهرداران و دهياران تغيير و تحول آنها بسيار مهم 

است و معضالتى ممكن است در اين راستا وجود داشته باشد. لذا امروز با حضور معاونين 
عمرانى اين معضالت بررسى مى شود تا تحويل و تحول به بهترين شكل ممكن در شهرها 

و روستاها محقق شود.
معاون وزير كشــور تاكيد كرد: در هفته دولت و همچنين ايام اهللا دهه فجر پروژه هايى در 
كشــور افتتاح شد كه در دو مرحله با حضور رئيس جمهور پروژه هايى درحوزه شهرها به 
بهره بردارى رسيد. در تالش هستيم در اين جلسه هماهنگى الزم براى تكميل پروژه هاى 
نيمه تمام تا پايان دولت انجام شــود تا بتوانيم در جلســه اى ديگر اين پروژه ها در حوزه 
مديريت شهرى و محلى به بهره بردارى برســد. جمالى نژاد گفت: در برگزارى انتخابات 
سال جارى تاكيد ويژه اى بر رعايت پروتكل هاى بهداشتى با توجه به شيوع كرونا ويروس 

وجود دارد.
گزارشگزارش

 gozaresh@hamedanpayam.com

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

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و اراضــي و س ثبت

ــت  ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــوع قان ــماره 140060326008000177 موض ــر رأي ش براب
ــوزه  ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س ــي اراض ثبت
ثبــت ملــك رزن تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى صفرعلــى نــادرى فرزنــد 
ــه  ــه  ب ــه شــماره شناســنامه 961 صــادره از ســردرود در يــك واحــد گلخان امــام وردى ب
مســاحت 7300,00 مترمربــع پــالك فرعــى 2101 از 158 اصلــي قريــه ســلطان آباد واقــع 
ــام وردى  ــاى ام ــمى آق ــك رس ــدارى از مال ــك رزن خري ــت مل ــدان بخــش 5 ثب در هم
نــادرى دارنــده ســند شــماره 55 مــورخ 1349/05/21 و 21734 مــورخ 1346/10/21 محــرز 
گرديــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــي مي شــود، در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي 
اعتراضــي داشــته باشــند مي تواننــد از تاريــخ انتشــار اوليــن آگهــي بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه 
ــم نماينــد.  ــه مراجــع قضايــي تقدي ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســليم اعت از تاري
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذك ــاي م ــورت انقض ــت در ص ــي اس بديه

مقــررات ســند مالكيــت صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 25)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/04

حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن

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

ــن تكليــف وضعيــت  ــون تعيي ــه قان ــاده 13 آيين نام ــون و م ــاده 3 قان آگهــي موضــوع م
ــمي ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و اراضــي و س ثبت

برابــر رأي شــماره 140060326008000189 موضــوع قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــي 
ــت  ــوزه ثب ــي ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمي مس ــند رس ــد س ــاختمان هاي فاق ــي و س اراض
ملــك رزن تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقــاى اكبــر محمــودى مهــران فرزنــد 
ابوطالــب بــه شــماره شناســنامه 2536 صــادره از قــروه درگزيــن در يــك واحــد گاودارى 
بــه مســاحت 5500,00 مترمربــع پــالك 83 اصلــي از قريــه نيــر واقــع در همــدان بخــش 5 
حــوزه ثبــت ملــك رزن برابــر ســند شــماره 290385 مورخــه 1398/02/29 دفتــر خانــه 5 

همــدان كــه بــه نــام خــود متقاضــى مــى باشــد محــرز گرديــده اســت. 
 لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مي شــود، 
در صورتــي كــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكيــت متقاضــي اعتراضــي داشــته 
ــراض خــود را  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــخ انتشــار اوليــن آگهــي ب باشــند مي تواننــد از تاري
بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت يــك مــاه از تاريــخ تســليم 
ــي اســت در  ــد. بديه ــم نماين ــي تقدي ــع قضاي ــه مراج ــود را ب ــراض، دادخواســت خ اعت
صــورت انقضــاي مــدت مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالكيــت 

صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 27)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/04

حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن

آگهي حصر وراثت
آقاى عين اله سهرابى داراى شماره شناسنامه 6009 به شرح دادخواست به كالسه 157/1400ش112 از اين 
حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان شعبان سهرابى به شماره 
شناســنامه 502 در تاريخ 1400/09/16 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
متوفى منحصر است به:1-عين اله سهرابى فرزند شعبان به شماره شناسنامه 6009 متولد 1334/09/09 
فرزند متوفى، 2- محرمعلى ســهرابى فرزند شعبان به شماره شناســنامه 9 متولد 1345/02/06 فرزند 
متوفى، 3- فاطمه سهرابى فرزند شعبان به شماره شناسنامه 111200 متولد 1354/07/02 فرزند متوفى، 
4- طوبى سهرابى فرزند شعبان به شــماره شناسنامه 7380 متولد 1349/10/09 فرزند متوفى. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 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 93)
قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

كارت دانشجويى به نام نذير اخگر، فرزند جمشيد، به شماره ملى 
3810358312 و شماره دانشجويى 9613136008 ، رشته زمين 

شناسى مهندسى مقطع كارشناسى ارشد از دانشگاه بوعلى سينا 
همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهي مناقصه عمومي (نوبت اول)

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 

 مسيرهاى احداث شده در ورودى شهرك 
فرهنگيان منجر به تسهيل ترافيك روگذر غدير 
و همچنيــن تردد در كوى فرهنگيان و كاهش 
تصادفات و افزايش ايمنى خودروهاى عبورى 

شده است.
شهردار همدان گفت: با تكميل بوستان فدك 
و آغاز ساخت و ســازها در ايــن منطقه اثرات 
مثبت فراوانى را براى ســاكنان و شــهروندان 
به ارمغان مى آورد و موجب ســامان دهى بلوار 
آيت ا... نجفى به عنــوان يكى از ورودى هاى 

شهر همدان مى شود.
عباس صوفــى افزود: با آغــاز احداث فاز 2
تقاطع غدير در ورودى مسير تهران به همدان 
و اتصال آن به محور غرب كشور، گره ترافيكى 
اين منطقه به طور كامل رفع مى شود. اين پروژه 
به دو بخش احداث كنــدرو در بلوار آيت ا...
نجفى و احداث بلوار 45 مترى تقســيم شده 
بود و  26 هزار مترمكعــب خاك بردارى اين 
پروژه از ســال گذشته آغاز و از ارديبهشت ماه 

ســال جارى عمليات عمرانى به طور جدى 
آغاز شد.

وى بيان كرد: اين مسير در گذشته همواره 
با حجم ســنگين ترافيــك مواجه بود كه 
اكنون با ساخت اين سازه عظيم بخش قابل  

توجهى از حجــم ترافيك موجود در تقاطع 
كوى فرهنگيان حل شــده و به زودى جريان 
رفت وآمد به سمت ميدان چراغ قرمز «تقاطع 

شهيد همدانى» نيز بهبود مى يابد.
صوفى با اشــاره به آغاز عمليات بتن ريزى پل 
غدير همدان، گفت: طول عرشه پل كه در حال 
بتن ريزى آن هســتيم 113 متر و حجم بتن آن 

783 مترمكعب است.
وى  افــزود: اجراى فاز دوم پل غدير با هدف 
تسهيل عبورومرور شــهرى و بهبود وضعيت 
ورودى جنوبى شــهر همدان به عنوان دروازه 
منطقه غرب كشور از اهميت بااليى برخوردار 

بوده و هم اكنون اجرايى شده است.
شــهردار همدان با بيان اينكــه عزم جدى در 
اجراى طرح هاى عمرانــى و خدماتى داريم، 
بيان كــرد: تحريم ها و مشــكالت اقتصادى 
جارى در كشور موجب توقف اجراى طرح ها 

نشده است.
وى كيفيــت را ســرلوحه اجــراى طرح هاى 
عمرانى و خدماتى در شــهر همدان دانســت 
و گفت: تمــام طرح ها مطابق بــا معيارهاى 

كارشناسان خبره درحال انجام است.
صوفى افزود: با اجــراى هم زمان چند پروژه 
در ورودى شهرك فرهنگيان عالوه بر افزايش 
ايمنى، ترافيك اين محدوده نيز متحول شــده 

است.
وى با اشاره به اينكه ورودى كوى فرهنگيان از 

ساليان گذشته 
تقاطع  مســير  از  فقط 
غيرهمســطح غدير صورت مى گرفت، افزود: 
ايــن مســير داراى گره ترافيكى بــود و تردد 
خودروهاى عبورى از مسير تهران به خطرات 

اين معبر افزوده بود.
 اضافه شدن يك ورودى جديد

سرپرست منطقه 4 شــهردارى همدان گفت: 
اهالى شــهرك فرهنگيان در تردد به اين منطقه 
دچار مشــكالتى بودند كه اضافه شــدن يك 
ورودى جديد از داخل بلوار آيت ا... نجفى به 
بلوار شهيد بختيارى مقدارى از اين مشكالت 
را كاســته بود ولى همچنان يك مسير ديگر با 
دسترســى هاى متنوع در اين منطقه ضرورت 
داشــت كه به يارى خدا در سال جارى محقق 

شد.
مجيد شــاكرى افزود: با آغــاز احداث فاز 2
تقاطع غديــر و ايجاد فضــاى كارگاهى اين 

پروژه، عمًال ورودى قديمى مســدود شد و 
ورودى بلوار بختيارى به كمك ترافيك اين 

قسمت شتافت.
وى بيان كرد: طبق طرح تفضيلى ســاخت 
ورودى ديگــرى هم در دســتور كار قرار 
گرفت كــه با توافق با مالكان، زمين ســهم 
شــهردارى به ارزش 800 ميليــارد ريال به 

احداث اين بلوار جديد اختصاص يافت.

گفت:  شــاكرى  
تورم  وجــود  با 
اقتصادى، بودجه 
ايــن  عمرانــى 
مبلغ  بــه  پروژه 
110 ميليــارد ريال 
تأمين شــد و احداث 
500 متــر بلــوار 45 مترى، 
ميدان در انتهاى بلــوار و نيز 700 متر كندرو 
با عرض 14 متر همراه با توقف گاه با مساحت 
تقريبى 33 هزار مترمربع در دســتور كار قرار 

گرفت.
سرپرست  منطقه 4 شــهردارى همدان افزود: 
با تالش  شبانه روزى و مســتمر همكاران در 
واحد فنى و عمرانى، اين پروژه به لطف خدا 
در آبان ماه سال جارى به اتمام رسيد و با توجه 
به محدوديت هاى كرونايى متأسفانه نتوانستيم 
ميزبان مراسم افتتاحيه باشيم و خود شهروندان 

اين مسير را افتتاح كردند.
شــاكرى  گفت: احداث اين پروژه در راستاى 
تكميل فاز 2 روگذر غدير و با طول كلى 1/5

كيلومتر اجرايى شد كه شامل كندرو 14 مترى، 
بلوار 45 مترى، راست گرد، چپ گرد و ميدان 
اصلى در دستور كار قرار گرفت و با 26 هزار 

مترمكعب خاك بردارى آغاز و با تأمين 62 هزار 
تن مصالح، عمليات زيرسازى صورت گرفت 

و 6 كيلومتر نيز جدول گذارى شد.
وى  با اشــاره به احداث 2 خط جدول گذارى 
تك با طول 3 كيلومتر و 2 خط جدول گذارى 
نهرى با طول 3 هزارمتر گفــت: در اين بلوار 
با لوله گذارى پلى اتيلــن 600 به طول 50 متر 
در 3 نقطه، آب هاى سطحى به داخل رودخانه 
هدايت شده كه در مواقع بارندگى مشكلى پيش 

نخواهد آمد.
شــاكرى  با اشاره به تحول اساسى در ورودى 
و خروجى شهرك فرهنگيان بيان كرد: پس از 
اتمام فاز 2 روگــذر غدير، خودروهايى كه از 
مســير تهران به كرمانشاه تردد مى كنند پس از 
عبور از سطح اول پل غدير وارد بلوار آيت ا... 
نجفى شــده و به مســير خود ادامه  مى دهند 
و كســانى هم كــه مى خواهند وارد شــهرك 
فرهنگيان شوند بايد عبور از بلوار آيت ا... نجفى 
را انتخاب كنند و با ادامه مسير از دسترسى اول 

يا دوم وارد كوى فرهنگيان شوند.
وى گفت: بــراى ورود و خروج به شــهرك 
فرهنگيان از 3 طريق امــكان تردد وجود دارد 
كه اين معابــر بار ترافيكى اين منطقه را كنترل 

مى كند. 

تخصيص 110 ميليارد اعتبار عمرانى 
توسط شهردارى منطقه 4 

■ صوفى: تحول ترافيكى درشهرك فرهنگيان با اجراى چند پروژه شهرى خواهيم داشت
■ شاكرى: كاهش تصادفات و افزايش ايمنى، ارمغان احداث معابر جديد است
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خبـر خبـر

برخورد با مشتركان پر مصرف 
تشديد مى شود

■ مجتبى مرسلى روابط عمومى اداره آبفا اسدآباد
 كاهــش ميزان بارندگى ســال جارى، افزايش دما، كاهش ســطح 
آب هــاى زيرزمينى از جمله عواملى هســتند كه تأمين آب در بخش 
شــرب را تحت تأثير قرار داده اند كه با توجه به اين شرايط پيش بينى 
مى شــود در تابستان گرم امسال منابع آبى برخى روستاها را از دست 

بدهيم و مجبور به آب رسانى با تانكر سيار شويم 
اين در حالى اســت كه على رغم هشــدار قبلى درخصوص رعايت 
صرفه جويى، متأســفانه برخى مشتركان اين موضوع را جدى نگرفته 
و كمــاكان جهت مصارف غيرضرورى هم از آب شــرب اســتفاده 
مى كنند كه ادامه اين روند تأمين آب شرب شهر اسدآباد و آجين را نيز 

تحت تأثير قرار  مى دهد.
برخورد با مشــتركان پرمصرف تشديد مى شــود و نيز در مرحله اول 
به اين مشــتركان اخطار داده مى شود و در صورت تكرار انشعاب به 

صورت موقت قطع مى شود. 
از تيرماه مديريت فشــار در شبكه توزيع در دستور كار قرار داشته و 
محدود به شــب ها خواهد بود كه در صورت صرفه جويى حدود 20

درصدى مشتركان اين محدوديت نيز قابل رفع است. 

استفاده از اموال دولتي و كارمندان اداري 
در انتخابات ممنوع است

■ ابراهيم صفرى كارشناس روابط عمومى فرماندارى اسدآباد:
  استفاده از اموال دولتي و كارمندان اداري در انتخابات ممنوع است 
و فعاليت كارمندان در ســاعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و 
ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات ـ شركت هاي دولتي و مؤسسات 
وابســته به دولت و نهادها و مؤسســاتي كه از بودجه عمومي به هر 
مقدار اســتفاده مي كنند و در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور 
ممنوع بوده و در صورت مشاهده در اسدآباد به مراجع قضايى معرفى 

مى شوند.

110واحد پلمپ شدند
■ مهدى نورى روابط عمومى اداره صمت

 در رابطه با واحد بازرسى و نظارت اداره صمت از دهم فروردين 
مــاه با همكارى اتاق اصناف اماكن و ســاير ادارات مرتبط تعداد  5
هزار و150بازرســى در خصوص رعايت پروتكل ها توسط صنوف 
انجام داده كه در اين بازرســى ها 110واحد پلمب شــدند و 8واحد 
معرفى به تعزيرات و  هزار و6مورد نيز تذكر به صنوف داده شــده 
است.تنظيم بازار نيز از ابتداى سال اقالم زير جذب و در سطح شهر 
و روســتاها  توزيع شده است كه شــامل: 76تن روغن مايع،60تن 
قند،80  تن برنج، 20تن شكر و30تن روغن صنوف نيز جذب شده 

و بين قنادان، گرده پزى ها و رستوران هاست.

استعدادياب آكادمى سپاهان اصفهان در 
اسدآباد منصوب شد

 على اصغر گوهرى به عنوان استعدادياب آكادمى سپاهان اصفهان در 
اسدآباد منصوب شد. وى داراى مدرك مربيگرى C آسيا و مؤسس باشگاه 
فرهنگى ورزشى فاتح اسدآباد است. ديدگاه مديريتى در سطوح حرفه اى 
ورزش، شناسايى و پرورش ورزشكاران نخبه و بااستعداد امرى بسيار مهم، 
ضرورى و اساسى است. در ورزش فوتبال اين موضوع با تصويب قانون 
بوسمن در سال 1995 ميالدى نمود بيشترى پيدا كرد و باشگاه هاجهت 
فائق آمدن بر هزينه هاى ناشى از دستمزدهاى نجومى بازيكنان، در زمينه 
شناســايى و پرورش بازيكنان جوان به عنوان يك روش مؤثر اقتصادى 
سرمايه گذارى كردند. بديهى است كه عملكرد برتر بازيكنان فوتبال تنها 
مى تواند با كشف استعداد، رشد و توسعه توانايى هاى بالقوه بازيكنان در 
سنين پايه به تكامل برسد. درحقيقت كشف استعداد در فوتبال مرحله اول 
فرآيند پرورش مى باشــد. اين فرآيند با رشد مهارت هاى ذاتى و اكتسابى 
بازيكنان در آكادمى ها ادامه يافته و با حرفه اى شدن بازيكنان در باشگاه ها 
تكامل مى يابد كه بســيار حائز اهميت است، بنابراين بازيكنى كه بتواند 
مربيان و مديران را قانع كند كه يك استعداد است، بايد در محيط يادگيرى 

مناسب براى شكوفايى توانايى هاى خود قرار گيرد.

راه اندازى ستاد انتخاباتى در 5  نقطه شهر ممنوع است
■ مهدى سليمانى مسئول كميته اطالع رسانى ستاد انتخابات اسدآباد

 بر اســاس نظارت هاى ســتاد، برخى از داوطلبان در حال تبليغ هستند و انتظار ما از كسانى كه مى خواهند در شوراى شهر به عنوان 
پارلمان محلى قانون گذار باشند، اين است كه قانون انتخابات را هم رعايت كنند. با توجه به اينكه راه اندازى هرگونه ستاد انتخاباتى در 
5  نقطه پرتردد  سطح شهر اسدآباد ممنوع است. با توجه به شرايط كرونا و شلوغى و پرتردد بودن برخى از نقاط سطح شهر اسدآباد 
در راستاى سالمتى شهروندان راه اندازى هرگونه ستاد انتخاباتى در 5 مسير شهر در زمان تبليغات ممنوع است كه افراد براى اطالع از 
اين نقاط مى توانند نسبت به گرفتن  استعالم اقدام كنند. مسير شماره يك خيابان رفسنجانى حدفاصل ميدان امام(ره) تا ميدان دانشگاه، 
مسير شماره2 خيابان فرهنگ حدفاصل ميدان امام(ره) تا ميدان غدير، مسير شماره 3 بلوار شهيد بهشتى ميدان امام(ره) تا ميدان مطهرى، 
مسير شماره 4 خيابان بسيج حدفاصل ميدان غدير تا فروشگاه وين ماركت و مسير شماره 5 خيابان 15 خرداد حدفاصل ميدان غدير تا 

فروشگاه رفاه و نيز ميادين امام خمينى(ره) و غدير داراى ممنوعيت و محدوديت راه اندازى ستاد انتخاباتى خواهند بود.

اجراى طرح بينايى سنجى كودكان3 تا6 سال در شهرستان رزن و درگزين آغاز شد
■ حسين  واحدى روابط عمومى بهزيستى رزن 

 رئيس اداره بهزيستى شهرستان رزن از آغاز برنامه پيشگيرى از تنبلى چشم و معاينه چشم كودكان در پايگاه دائمى معاينه بينايى در 
شهرستان رزن و درگزين خبر داد.

به گزارش روابط عمومى بهزيســتى رزن، رستم خانى گفت: برنامه پيشگيرى از تنبلى چشــم و ساير اختالالت بينايى ويژه كودكان كه 
همه ساله در آبان ماه انجام مى شود در 2 سال اخير به دليل شيوع ويروس كرونا و جلوگيرى از ازدحام مراجعه كنندگان در راستاى تحقق 
اهداف تعيين شــده تا پايان ســال ادامه دارد.وى افزود: پس از معاينه اوليه با دستگاه بينايى سنجى در پايگاه تنبلى چشم، كارت سالمت 
صادر مى شود و در صورت مشكوك بودن به اپتومتريست ارجاع مى گردند. رستم خانى بيان كرد: تمامى كودكان 3 تا6 سال ضروريست 
هرسال يك مرتبه به اين مراكز مراجعه كنند و در صورتى كه در مراجعه اول سالمت چشم آنها تأييد شد ضرورى است در سال هاى بعد 

نيز غربال گرى بينايى تكرار شود. چشم كودكان در حال رشد بوده و اختالالت بينايى ممكن است در كودكان بروز كند.

 مالير-خبرنــگار همدان پيــام- هرچــه 
بــه روز برگــزارى انتخابــات در كشــور  
ــن  ــواى اي ــال و ه ــويم، ح ــك مى ش نزدي
ــاس تر  ــز حس ــى ني ــم و سياس ــه مه عرص
عرصــه  و  تبليغــات  فضــاى  مى شــود. 
انتخابــات در شــهر ماليــر را بايــد از چنــد 
زاويــه بررســى و واكاوى كــرد، هرچــه 
ــن  ــازى اي ــات در فضــاى مج ــور انتخاب تن
ــات  ــود از تبليغ ــر مى ش ــهر داغ و داغ ت ش
ــى  ــر آنچنان ــى، خب فضــاى حقيقــى و ميدان
نيســت كــه شــايد دليــل آن هميــن فضــاى 

ــت. ــازى اس مج
ــل  ــه قاب ــى، آنچ ــهرى و ميدان در فضــاى ش
ــى  ــتاد انتخابات ــاد 2 س ــت ايج ــاهده اس مش
ــد  ــب چن ــت، نص ــاوت اس ــزد متف از 2 نام
پوســتر بــزرگ از نامزدهــا و نيــز تبليغــات در 
مكان هايــى اســت كه توســط شــهردارى مهيا 
شــده اســت. خوشــبختانه در شــهر مالير، در 
و ديــوار و درختــان از تبليغــات در امــان 
مانــده كــه اميــد اســت تــا روزهــاى پايانــى 
هــم ادامــه داشــته باشــد. آنچــه قابــل توجــه 
اســت ايــن اســت كــه در گزارش هــاى 
ــطح  ــام در س ــگاران همدان پي ــى خبرن ميدان
ــه رأى  ــبت ب ــان نس ــر جوان ــتان مالي شهرس

دادن بى تفــاوت هســتند، امــا ايــن در حالــى 
ــزه  ــال انگي ــاالى 40 س ــراد ب ــه اف ــت ك اس
ــن  ــات اي ــركت در انتخاب ــراى ش ــترى ب بيش

ــد. دوره دارن
* 238هزار و 475 نفر در شهرستان 

مالير واجد شرايط رأى هستند
238 هــزار و 475 نفــر در اين شهرســتان 
واجد رأى هستند كه از اين تعداد 118 هزار 
و 938 نفــر مــرد و 119 هــزار و 537 نفر 
زن هســتند.5هزار و 393 نفر در اين دوره 
از انتخابات در شهرســتان مالير رأى اولى 
هســتند. از مجموع 195 داوطلبى كه براى 
شوراهاى اسالمى شهر ثبت نام كردند، 9 نفر 
انصراف دادند، 15 نفر ردصالحيت شــدند 
و در نهايت صالحيت 173 نفر تأييد شــد 
كــه 112 نفر مربوط به شــهر مالير، 7 نفر 
اسالمشــهر آقگل، 9 نفر ازندريان،  14 نفر 
شــهر ســامن، 14 نفر زنگنه و 17 نفر شهر 

جوكار است.
959 نفر در انتخابات شــوراهاى اســالمى 
روســتا ثبت نام كردند كــه از اين تعداد 27
نفــر انصــراف دادند و صالحيــت 32 نفر 
نيز احراز نشــد و در نهايت 900 داوطلب 
صالحيت شــان نهايى شــد. در اين دوره از 

انتخابات، در 169 روستاى شهرستان مالير 
مى شود  برگزار  اسالمى  شوراهاى  انتخابات 
كه همه روســتاهاى باالى 20 خانوار مالير 
در اين دوره صاحب شــورا مى شــوند. 5

هزار نفر در روز برگزارى انتخابات در اين 
شهرســتان به صورت مستقيم دخالت دارند 
كه 2 هزار نفــر اين تعداد عوامل اجرايى را 

مى كنند. پشتيبانى 
انتخابــات  برگــزارى  دوره   12 در 
رياســت جمهورى در اين شهرستان متوسط 
نرخ مشــاركت مردم باالى 60درصد و نرخ 
مشــاركت مــردم در انتخابات شــوراهاى 
اســالمى باالى 63 درصد بــوده كه در هر 
دوره روند مشــاركت رو بــه افزايش بوده 

است.
داوطلبان شــوراهاى اســالمى با توجه به 2

منطقه شهردارى مجاز به زدن 2 ستاد و البته 
خارج از رينگ مركزى شهر هستند.

محيطــى  تبليغــات  بــراى  نقطــه   45
ــطح  ــالمى در س ــوراهاى اس ــان ش داوطلب
ــه از 112 ــت ك ــده اس ــى ش ــهر پيش بين ش

ــد و  ــى كرده ان ــالم آمادگ ــر اع ــر 50 نف نف
ــهردارى  ــى ش ــا هماهنگ ــا ب ــردا بنره از ف
ــود و  ــب مى ش ــاط نص ــن نق ــر در اي مالي

از فــردا تبليغــات داوطلبــان شــوراى شــهر 
مى شــود. آغــاز 

ــه  ــه ب ــا توج ــات ب ــن دوره از انتخاب در اي
شــيوع ويــروس كرونــا، 16 شــعبه بــه 
ــتان  ــن شهرس ــذ رأى در اي ــعبه اخ 214 ش
اضافــه شــد و بــه 230 شــعبه رســيد كــه از 
ايــن تعــداد 155 شــعبه ثابــت و 75 شــعبه 
ــر  ــتان مالي ــدار شهرس ــت. فرمان ــيار اس س
ــگاران  ــع خبرن ــته  در جم ــم روز گذش ه
ــگاران و  ــرد خبرن ــانه عملك و اصحاب رس
ــر را   ــتان مالي ــانه در شهرس ــاب رس اصح
مطلــوب و قابــل تقديــر دانســت و  گفــت: 
ــا توجــه  در انتخابــات 28 خردادمــاه نيــز ب
بــه نقــش و جايــگاه اثرگــذار خــود، مــردم 
را جهــت حضــور در پــاى صنــدوق هــاى 
ــد.  ــويق كنن ــور تش ــاركت پرش رأى و مش
قــدرت ا... ولــدى در پايــان بيــان كــرد: 
مجــازى  فضــاى  در  خوبــى  توليــدات 
ــه  ــود ك ــام مى ش ــگاران انج ــط خبرن توس
نشــان از عــزم و اراده خــوب آنــان دارد و 
در روزهــاى باقــى مانــده نيــاز اســت بــراى 
ــات،  ــردم در انتخاب ــرى م ــور حدأكث حض
ــى مثبــت توســط  بســته هاى عملياتــى روان

ــود. ــر ش ــد و منتش ــانه تولي اصحــاب رس

گزارشى از حال وهواى انتخابات در مالير

امتحانات پايان ترم مجازى 
برگزار مى شود

■ خديجه عطايى روابط عمومى دانشــگاه 
آزاد واحد اسدآباد

 طبق آخرين اطالعيه از طرف ســازمان 
مركــزى، امتحانــات پايان ترم دانشــجويان 
دانشــگاه آزاد اســالمى واحد اســدآباد به 

صورت مجازى برگزار مى شود.
طبق تقويم آموزشــى دانشگاه آزاد اسالمى، 

امتحانات دانشگاه آزاد اسالمى واحد اسدآباد 
از 12 تيرماه آغاز مى شود و پايان كالس هاى 
آموزشى مجازى 3 تيرماه در نظر گرفته شده 
است. با توجه به شرايط حال حاضر، برگزارى 
كالس هاى آموزشــى مجــازى و همچنين 

امتحانات پايان ترم دانشجويان عزيز در بستر 
،،،وادانا،،، است.

اميدواريم در ســال تحصيلى جديد بتوانيم به 
صورت حضورى ميزبان دانشجويان گرامى 

باشيم
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تا انتخاباتتا انتخابات
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يادداشت

دبير ائتالف وحدت ملى استان:
در انتخابات رياست جمهورى به دنبال «وحدت» هستيم

 ائتالف وحدت ملى يك تشــكل فراجناحى اســت و براى برون رفت از مشــكالت 
اقتصادى، امنيتى و سياسى برنامه منسجم دارد.

دبير ائتالف وحدت ملى استان در نشستى با بيان اينكه ائتالف وحدت ملى متشكل از 23
حزب، تشــكل و اصناف كشور است كه به صورت فراجناحى و با مجوز رسمى وزارت 
كشور فعاليت مى كند، گفت: ائتالف وحدت ملى داراى معاونت ها و كارگروه هايى است 

كه در تمام شهرستان ها با چارت مشخصى فعاليت مى كنند.
به گزارش ايســنا، علــى جاللوند در رابطه با اينكه مهمترين مســأله در رابطه با ائتالف 

وحدت ملى اين است كه ما به دنبال كار ستادى نيستيم كه پس از انتخابات اهداف خود را 
فراموش كنيم، بيان كرد: تنها 20 درصد فعاليت ما ستادى است و مابقى آن كار تشكيالتى 

است و مصمم بر شوراى سياست گذارى هستيم.
وى با بيان اينكه يكى از رئوس كار ما مطالبه گرى بوده و وحدت ملى براى برون رفت از 
مشــكالت اقتصادى، امنيتى و سياسى برنامه منسجم است، افزود: 123 نفر از نمايندگان 
مجلس از اعضاى جبهه ائتالف وحدت ملى هســتند و اين افــراد ميثاق نامه جبهه ما را 

پذيرفتند و ما به دور از هرگونه رقابت حزبى با هم كار مى كنيم.
دبير ائتالف وحدت ملى اســتان با اشاره به اينكه در ائتالف جبهه وحدت ملى سامانه اى 
تشــكيل شده كه افراد با مراجعه به اين سامانه  www.vahdatmeli.com به آدرس
مى توانند عضو ائتالف جبهه وحدت ملى شــوند، گفت: جبهــه ائتالف وحدت ملى 5

ميليون عضو در كشور و بيش از 400 عضو در استان همدان دارد.
جاللوند بيان كرد: وحدت ملى به دنبال اين اســت كه به جاى رويكرد صرفاً انتقادى با 

نيروهاى متخصصى كه دارد، راهكارهايى براى حل مشكالت ارائه بدهند.
وى در رابطه با اهداف كالن تشــكيل اين ائتالف گفت: ايجاد تعامل حدأكثرى احزاب، 
بهره مندى از پتانسيل متخصصان بومى، تالش در جهت ارتقاى امنيت فرهنگى، اقتصادى 
و سياســى، تالش براى بهره مندى از جوانان، تقويــت اقتصاد مقاومتى و كمك به ايجاد 

تعامالت بين المللى از اهداف كالن تشكيل ائتالف وحدت ملى است.
جاللوند با بيان اينكه در انتخابات رياست جمهورى به دنبال وحدت هستيم، افزود: ائتالف 
وحــدت ملى ايــران در بيانيه اى با توجه به صحبت هاى آقاى رئيســى كه گفت حضور 

فراجناحى در انتخابات دارد، از وى به عنوان كانديداى اصلح حمايت كرد.

موضوع اين نيست
1- انتخابات پس از پيروزى انقالب اسالمى يكى از شاخص هاى 

مهم مردم ساالرى در كشور بوده است.
اين اقدام با افتخار به آن توسط مسئوالن در مقايسه ميزان دموكراسى 
حدأقل با كشــورهاى منطقه همراه بوده است كه عمده اين افتخار در 
ميزان مشــاركت و حماسه ســازى حضور مردم  در انتخابات ها بوده 

است.
2- در انتخابات مجلس يازدهم اما ميزان مشــاركت تعريفى نشــد و 
بحث هاى بســيارى درباره چرايى پايين بودن سطح مشاركت شكل 

گرفت.
در اين ميان انتظار بود كه وزارت كشــور به عنوان دستگاه تخصصى 
مجرى انتخابات در اين زمينــه كار تحقيقاتى و مطالعاتى قوى انجام 
دهد و براى انتخابات رياست جمهورى با آسيب شناسى عمل كرده و 

مشاركت را افزايش دهد.
3- تمامى نظرســنجى هاى معتبر كه در كشــور انجام شده و در حال 
انجام است حكايت از مشاركتى حداكثر 52درصدى در انتخابات دارد.
اين نظرسنجى ها از 34 درصد تا 52 درصد را براى شاخص مشاركت 
در انتخابــات نشــان مى دهند كه حكايت از تشــابه اين نرخ به نرخ 

مشاركت در انتخابات مجلس يازدهم دارد.
4- اين نظرســنجى ها نشان مى دهد وزارت كشــور موضوع مطالعه 
و آسيب شناســى انتخابات مجلس يازدهم به ويژه در شــاخص مهم 

مشاركت را جدى نگرفته است.
در واقع وزارت كشــور تنها به اجراى انتخابات به عنوان يك پروژه 
بدون توجه به روند آن بر  اســاس تقويم پروژه توجه داشــته و قطعًا 
در اين زمينه بر اساس تجربه هاى اندوخته شده موفق عمل مى كند و 
شــاخص هاى ديگر مانند مشاركت، چندان اهميتى براى اقدامات اين 

وزارتخانه نداشته است.
5- اين در حالى اســت كه نهادى كه با مشــاركت پايين مردم شكل 
مى گيرد يا داوطلبى كه با رأى كم انتخاب مى شود، قدرت و توان الزم 
را براى پيشبرد امور كشور ندارد و در طول فعاليت با صفت حدأقلى 

توسط مخالفان و رقبا خوانده شده و آزار خواهد ديد.
موضوعى كه اكنون مجلس و نمايندگان مجلس يازدهم به آن گرفتار 

هستند.
6- از اين منظر وزارت كشور وظيفه داشته و دارد كه انتخابات را تنها 
در اجــرا برنامه ريزى و پيش نبرد، بلكــه زمينه انتخاباتى حدأكثرى و 

راهگشا براى مردم و كشور را فراهم كند.
وزارت كشــور به عنوان نهاد تخصصى سياســت داخلى توان اين را 
داشته است كه با تشكيل تيم مطالعاتى و همگرايى با ديگر وزارتخانه ها 
چرايى كاهش مشاركت در انتخابات گذشته را احصا و راهكار افزايش 
مشاركت ارائه كند و آخرين انتخابات دولت تدبير و اميد را با تدبير به 

انتخاباتى با مشاركت باال تبديل كند.
7- روز گذشته وزير كشور توضيحاتى درباره سطح مشاركت مردم در 
انتخابات ارائه كرده كه بيشتر توجيه كم كارى اين وزارتخانه بوده است.
رحمانى فضلى گفته اســت؛ كانون هاى مشــاركت زا به دليل شرايط 
كرونايى با كندى يا فعاليت نكردن مواجه هستند. مدارس و دانشگاه ها 
كه از كانون هاى مهم مشاركت بودند، تعطيل هستند. مساجد كه محل 
اجتماع مردم بود، اكنون در حد اقامه نماز فعال هستند. اغلب نامزدها 
در شهرســتان ها ســتاد تبليغاتى ندارند. با وجــود اينكه براى برپايى 
ميتينگ ها و تجمعات مجوز داده شــده اما تــا امروز حتى يك مورد 

ميتينگ هم برگزار نشده است.
وى در پايان هم توصيه  نااميدكننده اى براى مشاركت داشته كه از همه 
دســتگاه هاى اجرايى، همه مردم و كانون هاى اجتماعى كه مى توانند 

مؤثر باشند، مى خواهيم كه فعال شوند.
اين سخنان كه  به نوعى خارج از موضوع است، بى برنامه گى وزارت 
كشور براى تأثير بر ميزان مشاركت و پايان راه وزيرى را نشان مى دهد 
كه گويى از 8 سال وزارت در وزارتخانه مهم كشور خيلى خسته شده 

و نياز به استراحت دارد.

انتخابات 
درصد آراى پيروز رئيس جمهورتعداد كانديداهاىمورخرياست جمهورى

ميزان مشاركتانتخابات

67,41٪75,7٪ابوالحسن بنى صدر96 نفربهمن 1358دوره اول

64,24٪90٪محمدعلى رجايى4 نفرمرداد 1360دوره دوم

آيت ا... العظمى سيد 4 نفرمهر 1360دوره سوم
74,26٪95,03٪على خامنه اى

آيت ا... العظمى سيد على 3 نفرمرداد 1364دوره چهارم
54,78٪85٪خامنه اى

54,59٪94,5٪آيت ا...  اكبر هاشمى رفسنجانى2 نفر مرداد 1368دوره پنجم

50,66٪63٪آيت ا...  اكبر هاشمى رفسنجانى4 نفرخرداد 1372دوره ششم

حجت  االسالم سيد محمد 4 نفرخرداد 1376دوره هفتم
79,92٪69٪خاتمى

حجت  االسالم سيد 10 نفرخرداد 1380دوره هشتم
66,77٪77٪محمد خاتمى

62,84٪62٪محمود احمدى نژاد7 نفرخرداد 1384دوره نهم

84,83٪63٪محمود احمدى نژاد4 نفرخرداد 1388دوره دهم

حجت االسالم والمسلمين حسن 6 نفرخرداد 1392دوره يازدهم
72,94٪50,71٪روحانى

حجت االسالم والمسلمين حسن 4 نفرخرداد 1396دوره دوازدهم
73,71٪57,13٪روحانى

---7 نفر(تاكنون)خرداد 1400دوره سيزدهم

محمد ترابى»
انقــالب  پيــروزى  از  پــس   
اسالمى در نخســتين دوره انتخابات 
رياســت جمهورى كه پنجم بهمن ماه 
نخســتين  و  شــد  برگــزار   1358
انتخاب  كشــورمان  رئيس جمهــور 
شد.در دوره اول تعداد 124 نفر براى 
ثبت نام  رياســت جمهورى  انتخابات 
كردنــد كه پس از اعــالم انصراف و 
اســتعفاى چند تن از آنهــا تعداد 96
نامزد به رقابت با يكديگر پرداختند. 

حكــم  بــه  نگهبــان  شــوراى 
1358 اســفندماه  در  امام خمينى(ره) 

تشــكيل و با انتخاب شدن فقهاى آن 
به صورت رســمى از تيرماه سال 59
فعاليــت خود را آغاز كــرد.از اين رو 
از دوره دوم انتخابــات به بعد تعداد 
كانديداها با بررسى صالحيت  آنها به 
دست شوراى نگهبان به كمتر انگشتان 

دست رسيد.
3 دوره از انتخابات كشــورمان زودتر 
از موعد برگزار شــد. پــس از عزل 
بنى صــدر در مردادمــاه 60، پس از 
شهادت رجايى در شــهريورماه 60، 
و  امام خمينــى(ره)  رحلــت  از  پس 
انتخــاب آيت ا... خامنــه اى به عنوان 
خبرگان  مجلس  توسط  انقالب  رهبر 
رهبــرى در مردادمــاه 68 انتخابات 
رياست جمهورى در كشورمان زودتر 
از موعــد قانونى خود برگزار شــده  

است. 
نهميــن دوره انتخابــات نيز در جاى 
خود نيز استثنا اســت. اين انتخابات 
به دليل به دســت نياوردن حدنصاب 
نيمــى از آرا به وســيله هــر يك از 

نامزدها، براى نخســتين بار در تاريخ 
انتخابات رياست جمهورى، به مرحله 
دوم كشــيد و محمود احمدى نژاد و 
آيت ا... اكبر هاشمى رفسنجانى به دور 
دوم راه يافتند.احمدى نژاد كه در دوره 
اول از مرحوم هاشمى از لحاظ تعداد 
آرا  عقب تــر بود، توانســت در دوره 
دوم از وى پيشــى گرفته و بر مسند 

رياست جمهورى تكيه زند. 
در ايــن دوره از انتخابــات همچنيــن 
6 صالحيــت  احــراز  از  پــس 
انتخابــات  نامزد هــاى  از  نفــر 
مصطفــى  رياســت جمهورى، 
ــز  ــزاده ني ــن مهرعلي ــن و محس معي
ــرى  ــم رهب ــخيص مقام معظ ــا تش ب
رقابــت  عرصــه  در  توانســتند 
انتخاباتــى ورود پيــدا كننــد كــه البتــه 
پــس از انصــراف رضايــى تعــداد 

كانديداهــا بــه 7 نفــر  رســيد. 
البتــه از ايــن قبيــل انصراف ها در 
دوره هاى اخير نيز بوده است، به طور 
مثــال در يازدهميــن دوره انتخابات 
عارف و حداد عادل و در دوازدهمين 
دوره انتخابــات قاليباف و جهانگيرى 
به نفــع كانديداهاى ديگر كناره گيرى 

كردند. 
انتخابــات  دوره  ســيزدهمين 
رياست جمهورى با 7 كانديدا تاكنون 

در 28 ماه جارى برگزار مى شود. 
همدان  استان  مردمى  مشاركت  ميزان 
انتخابــات  دوره  دوازدهميــن  در 
بود  درصد   73/8 رياســت جمهورى 
كه تقريبــاً با درصد مشــاركت كلى 
كشور(73/71 درصد) برابرى مى كند.

با اين حال آخرين نظرسنجى روزنامه 

همدان پيام در رابطه با ميزان مشاركت 
مردمى در انتخابات 34٪ اعالم كرده  
بودنــد كه رأى خواهنــد داد و ٪14

اعــالم كرده بودند كــه هنوز تصميم 
نگرفته اند. 

ميانگين مشاركت مردمى در انتخابات 
رياست جمهورى از نخستين دوره تا 
دوره گذشــته 67/25 درصد اســت. 
گفتنى است كه تاكنون ميزان مشاركت 
در انتخابــات رياســت جمهورى در 
كشورمان زير 50 درصد نبوده است. 

سومين  در  خامنه اى  آيت ا...  حضرت 
دوره انتخابات توانستند باالترين  آراى 
مردمــى(95/03 درصــد) را به خود 

اختصاص دهند. 
باالتريــن ميــزان مشــاركت مردمى 
انتخابــات  دوره  دهميــن  در 
ميان  رقابــت  در  رياســت جمهورى 
احمدى نژاد و ميرحسين موسوى رقم 

خورد. 
ــژاد تنهــا  گفتنــى اســت كــه احمدى ن
ــورمان  ــاله در كش ــور 8 س رئيس جمه
ــات 4 ســاله دوم  ــه در انتخاب اســت ك
خــود توانســت آراى مردمــى باالتــرى 
از انتخابــات دوره اول خــودرا بــه 
دســت آورد، ايــن در حالــى اســت كــه 
ســاير رؤســاى جمهور كشــورمان كــه 
در 2 دوره بــر دولــت رياســت كردنــد 
تعــداد آراى دوره اول شــان از دوره دوم 

بيشــتر بــوده اســت. 
البتــه گفتنــى اســت كــه آراى انتخاباتى 
حســن روحانــى در دوره اول و دوم 
ــر (دور دوم  ــر دولــت براب رياســتش ب
آراى مردمــى كمــى بيشــتر) بــوده 

اســت. 

بررسى ميزان مشاركت مردمى در ادوار مختلف رياست جمهورى

تاكنون ميزان مشاركت 
زير 50 درصد نبوده

 مناظره هــاى دوم (عصر سه شــنبه) شــبيه به 
مناظره هــاى اول ميدانى براى تأكيد افراد از هر دو 

جريان بر سر مواضع خود بود.  
از ســوى ديگر ياركشــى هاى انتخاباتى نسبت به 
مناظره اول و در روز هاى اخير دســتخوش تغيير 

نشده بود. 
جليلى كه با يك بسم ا... غليظ حرف خود را آغاز 
مى كرد و مستقيم به سراغ اصل موضوع يعنى حمله 
به همتى مى رفت. اين در حالى اســت كه دومين 
كلمــه پركاربرد زاكانى در مناظره  اول "همتى" بود 
و در مناظــره دوم تنها ســعى مى كرد نام وى را بر 
زبان نبرد، ولى حمله بــه دولت روحانى و همتى 
بود. در اين ميان قاضى زاده هاشمى تالش مى كرد با 
انتقاد هاى كلى از نوع صحبت هاى كانديداها خود 
را خارج از منازعات انتخاباتى نشان بدهد، كه البته 
همتى اين تناقض رفتارى ميان زاكانى و قاضى زاده 

را بازى پليس بد، پليس خوب خواند. 
از ســوى ديگر مهرعلى زاده بــا گرفتن يك چهره 
موجه و رعايت استفاده از الفاظ ادبى، از هيچگونه 
حمله به آيت ا... رئيســى دريغ نكرده اســت. البته 
گفتنى اســت از آنجايى كه رئيســى گزينه اصلى 
جريان اصول گرا به حســاب مى آيــد، همتى نيز 
اصلى ترين چالش هاى خود را خطاب به رئيســى 
مطــرح مى كند. در اين ميان رضايى با حفظ اصول 

اصول گرايى، بر سر مواضع خود تأكيد مى كرد.
با اين حــال مى توان گفت كه مواضع كانديداها از 
هــر دو جريان در اين مناظره هــا قابل پيش بينى و 
تكرارى بود. حمله به عملكرد دولت بخصوص در 
بحث سياســت خارجى و اقتصاد كه اصول گرايان 
دليــل اصلــى  آن را ضعف مديريتــى دولتمردان 
مى خوانند، از سوى ديگر دراز كردن انگشت اتهام 
جريان مقابل به سمت اصول گرايان با عنوان "شما 

نمى گذاريد ما كار كنيم".

در اين مناظره ها همتى با جليلى بر ســر مواضعى 
همچــون FATF و برجام بر تأكيــدات جريان 
متبوع شــان تأكيد كردند. همتى رضايى و جليلى 
را متهم بــه معطل كردن FATF مى كرد و جليلى 
نيز همتى و دولت روحانى را به معطل گذاشتن و 
وابسته كردن اقتصاد كشــور به مذاكرات و برجام 

متهم مى كرد. 
در اين مناظر ه نيز كانديداها بر اقشار و اقليت هاى 
كشور بار ها و بارها تأكيد كردند، خانم ها، هنرمندان، 
معلولين و... اصلى ترين تأكيــدات كانديداها بود، 
اظهارات از قبيل اينكه "بگذاريد مردم زندگى شان 
را بكنند"،"چــرا پيامك بى حجابى  مى فرســتيد"، 
چرا جوانان را به جرم آب بازى در پارك دســتگير 
مى كنيد" و... نيز چاشنى اين حمايت ها و تأكيدات 

بر قشر هاى مختلف در جامعه بود. 
وعده هايــى همانند افزايــش و دادن يارانه نقدى، 
وام هاى ازدواج دندان گير، افزايش حقوق كارگران 
و معلمــان و... نيــز جــزوى از راه حل هاى رفع 
مشكالت اقتصادى برخى از كانديداها بود. با اين 
حال بــه قول برخى از هميــن كانديداها، راهكار 
تأمين منابع مالى اين وعده هــاى انتخاباتى همواره 
در هاله اى از ابهام قــرار دارد. رضايى براى تأمين 
وعده يارانه 450 هــزار تومانى خود از 137 هزار 
ميليــارد دالرى يارانه پنهانــى صحبت مى كند، كه 
عالوه بر همتى به عنوان رئيس سابق بانك مركزى، 
بلكه زاكانى نيز به عنوان رئيس مركز پژوهش هاى 

مجلس اين مسأله را تأييد نمى كند. 
از ســوى ديگر عزم جدى براى مبارزه با فســاد، 
رانت خــوارى و دالل بازى برخــى از افراد بانفوذ 
در كشــور را مى توان نقطه مشترك اين كانديداها 
دانســت. اختالف كانديداهــا در روش مبارزه با 
اين مجرمان بود، كانديداهــاى منتصب به جريان 
اصالحــات مقابله بــا دالالن تحريــم را اولويت 
مى دانســتند و اصول گرايان مبارزه با مديران فاسد 
و رانت خوار را از واجبات دولت خود مى خواندند. 
اين روزها كه بازار واكنش نشان دادن در رسانه ها 
و فضــاى مجازى در ســطح بااليى قــرار دارد، 
روز گذشته (چهارشــنبه) نيز مناظره كانديداهاى 
انتخابات رياست جمهورى واكنش هايى را به همراه 

داشت كه در ادامه گزارش مى خوانيد: 
 دعوا بر سر اينكه چه كسى كارمند است

 رئيسى در واكنش به اظهارات همتى در مناظرات 
مبنى بر اينكه "آقاى رييســى شما اينجا نشسته ايد 
و به مايى كه شــوراى نگهبان تعيين كرده، توهين 
مى كنيد. مگر ما كمتر از شما خدمت مى كنيم؟  مگر 
ما چه كرده ايم كه شما فكر مى كنيد در حد كارمند 
شما هستيم"، در صفحه اينستاگرامى خود با انتشار 

عكسى نوشت: من با افتخار يك كارمندم.
همتــى نيــز در توئيتى در واكنش بــه اين عكس 
نوشــت: من هم با افتخار يك كارمند هستم، شما 
هــم اگر واقعاً كارمند بوديد از اين عنوان به منظور 

تحقير رقيب استفاده نمى كرديد.

 آقاى صداوســيما كه ســؤال طراحى 
كنار  را  اقتصــادى  جنــگ  چــرا  كرديد؛ 

گذاشتيد؟ 
رئيس جمهــور در جلســه هيأت دولــت كه على 
عســگرى رئيس صداوســيما نيــز در آن حضور 
داشــت،  گفت: آقاى صداوسيما كه سؤال طراحى 
كرديد، چرا در بحث اقتصادى، جنگ اقتصادى را 
نگفتى؟ چرا فراموش كردى؟ بعد از اينكه ســيل 
اعتراض هــا آمد در مناظــره دوم، دو كلمه گفتند. 
واقعيت هــا را به مردم بگوييــد. ما در دوره جنگ 

اقتصادى بوديم.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى همچنين 
خطــاب به نامزدها گفت: چــرا نمى گوييد دولت 
كشور را از شمول فصل هفتم منشور سازمان ملل 
خــارج كرد؟ چرا نمى گوييد بــا برجام موافقيد يا 
مخالفيد؟ االن تنها راه كشــور، بازگشت به برجام 
است. وى در بخش ديگرى از اظهاراتش گفت: كار 
به جايى  رسيده كه كسانى كه در همين دولت با من 
سينه  به  سينه مى شدند و همه جوره پرونده درست 
كرده  بودند كه شــبكه هاى اجتماعى مختلف بايد 
فيلتر شــوند، مى گويند مخالف فيلترينگند؛ خدارو 

شكر همه مخالفند با فيلتر كردن.
روحانى همچنين در مورد اظهارات نامزدها درباره 
پهناى باند اينترنت گفت: الحمدا... همه مى گويند 
ما طرفدار پهناى باند هستيم. اين باند چقدر خوب 

شده اخيراً، پهنايش قبًال خيلى ها را اذيت مى كرد.
 نامزدهاى انتخابات به موضوع سالمت 

و كرونا ورود نكنند
وزير بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــكى در 
همايشى گفت: من وزير سياسى نيستم از نامزدهاى 
انتخابــات مى خواهم در بحث هاى سياســت زده 
انتخابــات به موضوع ســالمت و كرونــا ورود 
نكنيد. كســانى كه تفاوت ويروس كرونا را با بقيه 

ويروس ها نمى دانند دل مدافعان سالمت را كه 16 
ماه جانفشانى كردند نشكنند.

ســعيد نمكى افزود: برخى به اشتباه و ناشيانه ابراز 
ارادت من به مقام معظم رهبرى را تفسير به خطى 
بودن كردند، بســيار اشــتباه مى كنند، بنده به هيج 
جريان سياسى وابسته نيســتم و نخواهم بود، من 
سياست بلدم اما در اين وادى نيستم، زيرا سياست 
انســان را جزم انديش مى كند، صداقــت و رفتار 
صادقانه را از بين مى برد، زيرا شــاعر ديارم گفت، 
«من قطارى را ديدم كه سياست مى برد و چه خالى 
مى رفت». اينكه از راست ترين راست و چپ ترين 
چپ ضربه مى خورديم معنايش اين اســت كه به 

هيچ جريان سياسى تعلق نداريم.
 هدف اصلى در مناظرات زدن دولت است

محمــود واعظى رئيس دفتــر رئيس جمهورى در 
حاشيه جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به پرسشى درباره مطالب مطرح شده توسط 
برخى از كانديداهاى انتخابات رياســت جمهورى 
در مناظره تلويزيونى نيز گفت: متأسفم از اينكه در 
اين مناظره گويا هدف اصلى زدن و تخريب دولت 
اســت؛ البته اكثريت اين افراد با تفكرات شان در 8
سال گذشــته همواره اين كار را كردند و توفيقات 

دولت را نديدند. 
 دستور رييسى براى جمع آورى بنرهاى 

وى از سطح شهر
سخنگوى ســتادهاى مردمى حامى ابراهيم رييسى 
در حساب كاربرى خود در توييتر نوشت: آيت ا... 
رييســى به ستادهاى مردمى دســتور داده است به 
ســرعت بنر عكس هاى وى از سطح شهرها جمع 
شــود و جلو هرگونه چاپ و نصب بنرهاى جديد 

تصاوير وى هم گرفته شود. 
مهدى دوســتى در اين پيام نوشت: رييسى معتقد 
اســت مردم خادم خودشــان را مى شناسند و پول 
خرج كردن براى چاپ پوستر هيچ توجيهى ندارد.

 مخالف مذاكره نيستم
زاكانــى در مصاحبه اى روزگذشــته اعالم كرد: 
اصل مذاكره  را نفى نكردم و با هرچه كه به منافع 
ملــى اضافه كند موافق هســتم ما در مورد برجام 
يك سلســله خاســتگاه ها و مطالباتى داريم، البته 
با ماهيت برجام كار نداريــم ما به تعهدات خود 
پايبند بوديم اما اروپــا و آمريكا به تعهدات خود 

پايبند نبودند.

واكنش ها به مناظره دوم

رئيسى دستور جمع آورى بنر ها را داد
■ رقابت همتى و رئيسى بر سر اينكه چه كسى به كارمند بودنش افتخار مى كند

■ همه كانديداها خواستار مبارزه با فساد رانت خوارى بوده و همديگر را متهم مى كنند

رئيس جمهور آينده بايد به دنبال
برطرف كردن سريع مشكالت مردم باشد

 رئيس جمهور آينده بايد با تيمى قوى و برنامه اى قابل اجرا به دنبال 
حل و برطرف كردن سريع مشكالت مردم باشد.

به گزارش تســنيم، امام جمعه همدان و نماينده ولى فقيه در اســتان در 
جمع نخبگان شهرســتان بهار با اشــاره به بزرگان، علما و شهداى اين 
شهرســتان گفت: شهر بهار مايه افتخار ما است و امروز توفيق حضور 
در اين محل كه شــيخ محمد بهارى و شهداى عزيز در آن خفته اند را 

پيدا كرده ايم.
حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى با تأكيد بر اينكه نسل جديد 
بايد مسيرى كه توســط شيخ بهارى ها ترسيم شده را استمرار ببخشند 
گفت: در اين جلســات بيشتر مايل هستيم تا از نظرات و صحبت هاى 

جوانان و نخبگان جامعه بهره ببريم.
امام جمعه همدان افزود: گاهى بايد مسئوالن از راهكار هايى كه توسط 
جوانان و نخبگان مطرح مى شــود استفاده كنند و فرصتى را براى بيان 
ايده ها به نسل جوان بدهند. شعبانى با اشاره به اينكه نخست بايد مبانى 
فكرى درست شود و سپس وارد مرحله و ميدان اجرا شويم، بيان كرد: 
اينكه مى بينيم فردى همچون شهيدحاج قاسم سليمانى حتى با شهادت 
خود نيز در جامعه تحول ايجاد مى كند به اين دليل است كه قبل از ورود 
به ميدان، انديشــه و جهان بينى ايشان اصالح شده و فكرش منطبق بر 
ضوابط خواهد بود. وى با تأكيد بر اينكه اگر جهان بينى درستى نداشته 
باشــيم ممكن است در آينده دچار انحراف شويم گفت: عده اى كه در 
اوايل انقالب جزو انقالبيون بودند و سپس با انقالب زاويه پيدا كردند، 
به علت نداشتن مبانى فكرى قوى و عميق در آنها بود. امام جمعه همدان 
با اشــاره به ايام انتخابات بيان كرد: اخالق سياســى به اين معنى است 
كه نبايد براى منافع شــخصى از رأى به اصلح بپرهيزيم و براى رسيدن 

شخص ديگر به جايگاه و مقام نبايد دنياى خود را خراب كنيم.
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«بيمه مشاوره»
 آرزويى در انتظار تحقق در دولت سيزدهم

 مديركل مشاوره و امور روان شناختى سازمان بهزيستى كشور با بيان اينكه باتوجه به 
شرايط اجتماعى، اقتصادى و پاندمى كرونا در آينده تقاضاى شديدى براى تأمين خدمات 
روان شناختى وجود خواهد داشت، گفت: پياده سازى بيمه مشاوره و خدمات روان شناختى 
كه در بند(ج) ماده 102 برنامه ششــم هم ديده شــده و بسته خدمتى استاندارد تهيه شده 
توســط سازمان بهزيســتى بايد جزء الزامات و فوريت هاى دولت بعد قرار گيرد.  بهزاد 
وحيدنيا در گفت وگو با ايســنا بيان كرد: يك وجه مهم اين است كه سالمت روان مردم، 
با مقوله هايى نظير ســبك زندگى، نوع تصميم گيرى، كارايى و اثربخشى فردى و كفايت 

اجتماعى، دستيابى به انتخاب هاى مؤثرتر و تعيين مسير زندگى ارتباط مستقيم دارد.

استفاده از«شاد» تا پايان سال 1400 رايگان است
 مشاور وزير و مسئول شــبكه آموزشى دانش آموز (شاد) از استمرار شبكه شاد در 

تابستان خبر داد و گفت: استفاده از«شاد» تا پايان سال 1400 رايگان است.
به گزارش ايسنا، «نيلوفر شرفى» بيان كرد: «شبكه شاد» به عنوان پلتفرم رسمى آموزش 
مجازى وزارت آموزش وپرورش كه فعاليت خود را از ســال گذشته آغاز كرده است 

همچنان به فعاليت خود در تابستان سال جارى ادامه مى دهد.
وى افزود: اين شبكه الگويى از محيط صيانت شده در فضاى مجازى است كه توانست 
«نظام تعليم و تربيت كشــور» را در مواجهه با بحران تعطيلى آموزش حضورى ايمن 
كند، بنابراين آموزش وپرورش با استفاده از ظرفيت شاد توانست يك سال تحصيلى را 

با آموزش مجازى پشت سر بگذارد.

پرداخت هزينه نسخ الكترونيك فروردين و 
ارديبهشت ماه مراكز طرف قرارداد

 معاون برنامه ريزى، مديريت وتوسعه منابع سازمان بيمه سالمت از پرداخت هزينه 
نســخ الكترونيك فروردين و ارديبهشــت ماه ســال جارى تمامى داروخانه ها و ساير 
مؤسســات طرف قرارداد خبر داد. به گزارش مهر، حســين رنجبران با تأكيدبر اينكه 
پرداخت به موقع به مراكز درمانى و مؤسســات از اولويت هاى ســازمان بيمه سالمت 
است گفت: نظر به اهميت تأمين به موقع داروهاى موردنياز بيمه شدگان تسويه مطالبات 
داروخانه هاى طرف قرارداد در اولويت پرداخت هاى سازمان قرار گرفت و با تخصيص 
از محل منابع ســال 1400، تمامى مطالبات سال 1399 داروخانه هاى طرف قرارداد در 

سراسر كشور تا پايان اين هفته تسويه مى شود.

بچه مهندس ها و هزارتوى پروژه هاى علمى
 اردشير مظاهرى »

 شــب هاى ماه مبارك رمضان فرصتى دســت داد كه بيننده سريال 
«بچه مهندس» از تلويزيون باشم. سريالى كه جدا از ضعف ساختاريش، 
فيلم نامه آن حــرف و حديث هايى هر چند كوچك درخصوص روند 
تحصيل و اجراى پروژه هاى تحقيقاتى و مطالعاتى جوانان خالق و نوآور 

اين مرزوبوم را فراروى بيننده قرار داد.
واقعيت اين است كه مشكالت فراروى دانش پژوهان و دانشجويان در 
اجراى پروژه ها و طرح هاى علمى و مطالعاتى از زواياى پنهانى است كه 
به رغم گسترش كّمى مراكز علمى و ايجاد معاونت علمى وفناورى نهاد 
رياست جمهورى هنوز در مراجع تصميم گيرى مراكز علمى چندان مورد 

نگرش كيفى قرار نگرفته است.
مشكالتى كه زمينه ساز سرخوردگى پژوهشگران جوان شده و دست مايه 
پديده فرار مغزها قرار مى گيرد. پديده اى كه امروز حتى بعضى از رؤساى 

دانشگاه ها نسبت به آن اظهار نگرانى مى كنند.
شوربختانه هنوز برخى مراكز دانشگاهى حتى تراز اول كشور آنچنان با 
نارسايى سخت افزارى و نرم افزارى مواجه هستند كه دانشجويان براى 
اجراى پروژه هاى تحقيقاتى و علمى خود به رغم مشكالت مالى ناچارند 
از جيب هزينه كنند يا گاهى اوقات پس از ماه ها تالش عطاى پروژه را 

به لقايش بخشيده و آن را رها كنند.
نمونه مصداقى اين اندك گفتار، اظهارات برخى از دانشــجويان مقطع 
كارشناسى ارشد يكى از دانشگاه هاى تراز اول كشور است كه  فرسودگى 
تجهيزات آزمايشگاهى، كمبود امكانات، نبود مواداوليه آزمايشگاهى و 
نبود همراهى و همكارى اساتيد و مسئوالن ذى ربط زمينه ساز آن مى شود 
كه به رغم چند ماه تالش بى وقفه، پروژه رها مى شود كه اگر همراهى بود 
و پروژه به بار مى نشست شايد دستاوردى جديد در يك حوزه خاص 

را براى كشور به دنبال داشت.
حتماً از اين دســت دانشجويان و دانش پژوهان كم نداريم كه امروز در 
هزارتوى مســائل و مشكالت اجراى طرح هاى تحقيقاتى خود گرفتار 
بوده و در خوش بينانه ترين حالت ناچارند پروژه را به نام اســتاد راهنما 
تمام كرده تا حداقل براى او آب و نانى داشته باشد. حال اينكه دست هاى 
پيــدا و پنهانى نيز به خاطر منافع سرشــار از واردات مواداوليه بعضى 
حوزه ها، مانع اجراى شــمارى از طرح هــا و پروژه هاى اثرگذار علمى 

مى شوند درد ديگرى است كه جاى بحث خاص خود را دارد.
در هر حال اينكه مقام معظم رهبرى جوانان نخبه را پاره تن خود مى دانند 
و مى فرماينــد «تا نفــس دارم ذره اى در دفــاع از جامعه نخبگان كوتاه 
نمى آيم.» و اينكه خواستار مانع زدايى از توليد مى شوند بى گمان يكى از 
مصاديق آن حمايت از اين قبيل دانشجويان و دانش پژوهان نوآورى است 
كه شايد در اجراى پروژه هاى خالقانه خود به رغم ماه ها يا سال ها تالش، 
پس از مواجه شــدن با بى مهرى ها و كمبودهايى كه به لحاظ مشكالت 
مالى، خود از عهده آن بر نمى آيند با سرخوردگى مواجه شده و خالف 
ميل باطنى تن به مهاجرت مى دهند و سال ها اندوخته علمى خويش كه با 
سرمايه كشور به آن دست يافته را به ثمن بخس در اختيار ديگر كشورها 
قرار مى دهند. شــايد در اين راستا عالوه بر مسئوالن تصميم گير، وظيفه 
سنگين ترى متوجه حوزه نهاد نمايندگى ولى فقيه در دانشگاه ها و مراكز 
آموزش عالى باشــد كه ضرورى است در اجراى فرامين رهبرى در اين 
عرصه ورود  كاربردى پيدا كنند و با تعامل بين بخشى و حتى فرابخشى، 
مسير پرپيچ و خم طرح هاى مطالعاتى درحال اجراى دانشجويان خالق 
را هموار كنند و عالوه بر ايجاد روحيه اميد در دانش پژوهان، مانع از برخى 

كج روى هاى خالف اخالق در اين مسير شوند.
 مشاركت اجتماعى در گروى تقويت اعتماد اجتماعى است

همدان پيام:رئيس انجمن علمى مددكارى اجتماعى ايران بيان كرد كه به 
منظور افزايش مشاركت اجتماعى در يك جامعه بايد اعتماد اجتماعى 
در آن تقويت شــود و اين مهم جز با توجه به منافع و مصالح جمعى 

محقق نمى شود.
مصطفــى اقليمــا در گفت وگو با ايرنا گفت: مشــاركت در يك گروه 
اجتماعى براساس اصول، اهداف و مقاصد مشخص شكل مى گيرد. به 
عنوان مثال، مشــاركت در خانواده مطابق با وظايف و مسئوليت نقش 

والدين، همسر و فرزندان تداوم يافته و باعث ادامه ارتباطات مى شود.
وى بيان كرد: در ســطح ساختار اجتماعى كالن نيز با توجه به حضور 
گروه هاى اجتماعى مختلف، منافــع متعدد و اهداف و مقاصد متمايز، 

مشاركت مستلزم پذيرش مصالح جمعى است.
اقليما گفت: پذيرش منافع عمومى سبب تقويت اعتمادجمعى و در نتيجه 
افزايش مشاركت اجتماعى مى شود و فردگرايى و عمل كردن براساس 

منافع شخصى، مشاركت اجتماعى را كاهش مى دهد.
وى افــزود: توجه به اين منافع فردى در ســطح خانواده هم مى تواند 
ارتباطات اجتماعى را متزلزل و اعتماد اجتماعى را از بين ببرد.به عنوان 
مثال، درخواست ازدواج يك پسر با هدف دستيابى به ثروت بدون شك 

در سال هاى آتى زندگى مشترك را تخريب مى كند.
اقليما  بيان كرد: بنابراين براى تقويت مشاركت اجتماعى در هر جامعه 

بايد منافع و مصالح جمعى را درنظر گرفت و در اين راستا عمل كرد.
 رشد و بالندگى يك جامعه با تقويت منافع جمعى محقق 

مى شود
وى گفت: رشــد و بالندگى يك جامعه نيــز در گروى توجه به منافع 
جمعى است. توجه به اهداف و مصالح عمومى اعتماد و همدلى را در 
كشــور تقويت كرده و مشاركت اجتماعى را افزايش مى دهد و اين امر 

بدون شك باعث رشد وكمال يك جامعه مى شود.
پدر مددكارى اجتماعى ايران افزود: اين مشاركت (كوتاه مدت، ميان مدت 
يا بلندمدت) نيز بايد تابع قوانين و ضوابط باشد، تقسيم كار اتفاق افتد و 
مطابق با منافع اجتماعى تداوم يابد، در غير اين  صورت اعتماد اجتماعى 

از دست مى رود و اعتماد «از دست رفته»  به سهولت بازنمى گردد.
 مشــاركت اجتماعى پذيرش مهارت و تخصص يكديگر 

است
وى در ادامــه با بيان اينكه به منظور دســتيابى به مشــاركت اجتماعى 
ارتباطات و كاركردها نيز بايد مشــخص شود، گفت: گاه اهداف پنهان 
هم مشاركت اجتماعى در گروه را متزلزل مى كند، مشاركت اجتماعى با 

پذيرش «يكديگر»  اتفاق مى افتد.
رئيــس انجمن علمى مــددكارى اجتماعى ايران بيان كرد: مشــاركت 
اجتماعى در حقيقت پذيرش مهارت و تخصص يكديگر است، بدون 
پذيرش يكديگر مشاركت اتفاق نمى افتد، بايد به مهارت همديگر اعتماد 
كنيم و براساس اين اعتماد واطمينان مشاركت اجتماعى را افزايش داده 

و در راستاى رشد وبالندگى قدم برداريم.

 فرمانده انتظامى اســتان از دستگيرى باند 
خريداران اموال مســروقه و كشــف بيش از 
1500 قطعه اموال سرقتى به ارزش 10 ميليارد 

ريال در تويسركان خبرداد. 
به گزارش پايــگاه خبرى پليس، "ســلمان 
اميرى" در تشــريح جزئيات ايــن خبر بيان 
كــرد: در پى وقوع چندين فقره ســرقت در 
سطح حوزه استحفاظى شهرستان تويسركان، 
دستگيرى ســارق يا سارقان به صورت ويژه 
در دستوركار ماموران انتظامى اين شهرستان 

قرار گرفت.
وى افزود: در اين راستا طرح مبارزه با سرقت 
با به كارگيرى تمامى ظرفيت ها در مورخه 10

خرداد ماه با استفاده از توان واحدهاى اجرايى 
پليس هاى تخصصى و كالنترى هاى ســطح 

شهرستان اجرا شد.
فرمانــده انتظامــى اســتان اظهار كــرد: در 
اين طــرح ماموران كالنترى 11 شهرســتان 
تويســركان بــا انجــام اقدامات پليســى و 
اطالعاتى توانســتند 10 بــاب انبار كه محل 
دپوى اموال مســروقه در ســطح شهرستان 

تويسركان بود را شناسايى كنند.
اين مقام انتظامى گفت: پس از هماهنگى هاى 
قضائى ماموران توانستند باند خريداران اموال 
مسروقه در شهرســتان تويسركان را متالشى 
و 4 مالخــر را دراين رابطه دســتگير كنند كه 
پس از تشكيل پرونده تحويل مراجع قضائى 

شهرستان شدند.
اميرى در ادامه گفت:در بازرسى از اين انبار 
ها بيش از 1500 قطعه اموال ســرقتى شامل 
وســايل منزل، قطعات مخابراتــى، كابل و 
سيم برق، وسايل ســاختمان هاى نيمه كاره 
و ادوات كشــاورزى بــه ارزش 10 ميليارد 
ريال  كشف شد كه پس از انتقال به كالنترى 
11 شهرســتان ، اقدامات الزم در راســتاى 
شناسايى مال باختگان و تحويل اموال مسرقه 

در حال انجام مى باشد.
فرمانده انتظامى اســتان گفت: از شهروندان 
عزيز مى خواهيم هر گونه موارد مشــكوك و 
اطالع از فعاليت هاى ســارقان و يا خريداران 
اموال مســروقه را از طريق تلفن 110 مر كز 

فوريت هاى پليسى اطالع رسانى كنند.

شهرســتان  انتظامــي  سرپرســت   
"كبودرآهنگ"، از كشف 15دستگاه استخراج 
ارز ديجيتــال قاچاق از يك واحد توليدي در 

اين شهرستان خبر داد. 
به گــزارش پايــگاه خبري پليــس، "هادي 
پو ررجب"، در تشريح اين خبر گفت: مأموران 
پليس امنيت اقتصادي شهرستان كبودرآهنگ 
در پي كســب خبرى مبني بر استفاده تعدادي 
دستگاه استخراج ارز ديجيتال در يك كارگاه 
بررسى  كبودرآهنگ،  شهرســتان  در  توليدي 

موضوع را در دستور كار قرار دادند.
وى افزود: در  بازرســي از ايــن محل، 15

دســتگاه اســتخراج ارز ديجيتال قاچاق به 
همــراه كابل و پاورهــاي مربوطه كه ارزش 
آن ها توسط كارشناســان 300 ميليون ريال 
برآورد شــده، كشــف و يك متهــم در اين 
خصوص با تشكيل پرونده به مرجع قضائى 

معرفى شد.
سرپرســت انتظامي شهرستان كبودرآهنگ در 
پايان گفت: قاچاق كاال بــه توليدات داخلي 
كشــور ضربه مستقيم مى زند كه از تمام مردم 
تقاضا مى شــود، هرگونه اخبار در خصوص 
كاالي قاچاق را از طريق شماره تلفن 110 به 

پليس اطالع دهند.

كشف 15 عدد دستگاه استخراج ارز 
ديجيتال قاچاق در كبودرآهنگ 

دستگيرى خريداران اموال مسروقه 
در تويسركان 

 حضــور نخبگان در تصميم ســازى ها 
مقام  پاسداشــت  نوعى  تصميم گيرى ها  و 
علمى و خدمات ارزندة آنان اســت. ديدن 
چهره هــاى جوان بين كانديداى شــوراى 
شهر ايجاد انگيزه اى اســت براى مردم تا 
بدانند روزهاى روشنى در حوزه مديريت 

شهرى پيش روى است .
جوان گرايــى در حوزه مديريتى شــهرى  
يكــى از ضرورياتى اســت كــه مى تواند 
انرژى و پويايى قابل توجهــى را در ابعاد 
گوناگون ايجاد كنــد. اگرچه در برخى از 
حوزه هاى بسيار حساس كه البته نمى توان 
تعميم  تمامى عرصه هاى مديريتى  آن را به 
داد، ضــرورت اســتفاده و بهره گيــرى از 
مجرب  و  كارآزموده  كاركشــته،  مديريت 
اجتناب ناپذير به نظر مى رسد، اما على رغم 
اهميت بســيار باال و غيرقابل انكار عنصر 
تجربه در عرصه مديريت، انرژى مضاعف، 
ذهن خالق و انگيــزه فزاينده مدير جوان 
براى پيشــرفت و توســعه از موضوعات 
بســيار حائز اهميتى اســت كه با تكيه بر 
آن مى توان جوششــى اثرگذار در رگ هاى 
مديريتى شــهرى و حتى كشورى تزريق 

كرد.

جوان گرايى يكى از مؤلفه ها و شاخصه هايى 
است كه براساس آن مى توان ميزان پويايى 
يك مجموعــه را تعيين كرد و تخمين زد. 
جوان گرايــى به عنوان فاكتور اصلى تداوم 
تحرك و استمرار آن در هر مجموعه اى به 
حساب مى آيد و هر چه دامنه فعاليت يك 
نهاد يا ارگان دولتى يا خصوصى بزرگ تر 
باشــد، اهميت اين تحرك و پويايى بيشتر 
اســت و البتــه اهميــت جوان گرايى در 
عرصه هاى مديريتى و فكرى هم به تبع آن 

افزايش مى يابد.
 آنچه گروه هــاى خودجوش مردمى را بر 
آن داشــت تا  در حمايــت از كانديداى 
جوان اين نوشــتار را مرقوم نمايند توصيه 
به اقشار مختلف جامعه بود كه در انتخاب 
كانديداهــا اولويت را بــه جوانان نخبه و 

كارشناس دهند.
ضــرورت بــه كارگيرى تفكر و انديشــة 
نخبگانى در بدنــة اجرايى و تصميم گيرى 
شــهرى، يك امــر غيرقابل انكار اســت. 
حضور اجتماع نخبگان و دانشــگاهيان در 
شوراى شهر عالوه بر اينكه نوعى تكريم و 
پاسداشت مقام و خدمات علمى و فناورانه 
آنان اســت، مى تواند زمينه ساز تصميميات 

علمى تر و عملى تر در توسعة شهرى باشد.
در يــك كالم مــا گروهى از مردم شــهر 
همدان اميدوار به آينده روشن شهر هستيم 
كه قرار است در دســتان كانديداى داراى 

تجربه در شوراى شهر قرار گيرد.
حميــد  هدفمنــد  برنامه هــاى  امــروز 
بادامى نجــات با كد انتخاباتــى 1176  به 
عنوان يك نخبه و فرهيخته جوان همدانى 
چراغ راه آينده اســت. اميــد آنكه فرداى 
شهر ما  در دســت حامى فرهيخته اى كه 
آشنا به امور برنامه وبودجه و امور عمرانى، 
فرهنگى، اجتماعى و تاريخى استان است 

باشد.
شــعار  با  حاال  كه  جوان  كانديداى  اين 
دوباره خدمت، دوبــاره زندگى با قرار 
گرفتن در جايگاه شــوراى شهر همدان 
مى تواند اثرگذار مثبت باشــد و امور را 
بــه طرف تعالى پيش ببــرد، برنامه هاى 
صحيح  شــناخت  مؤيد  وى،  شده  ارائه 
ايشــان از موانع ترقى و توســعه استان 
ودلسوزى  تعهد  اســت،  همدان  شهر  و 
اين كانديداى جوان محرز شــده است، 
انتخاب بادامى نجــات، انتخاب يكى از 

برترين هاست.

دوباره خدمت دوباره زندگى 
با حميد بادامى نجات 

■ شوراى شهر به نخبه جوان  نياز دارد
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غيبت در كنسرت هاى آنالين «برخط ماه و نوا»
اسمى از همدان نيست

  جــدول پخش اجراهاى چهارمين دوره كنســرت هاى آنالين با 
عنوان «برخط ماه و نوا» و بسترهاى پخش مجازى اين رويداد معرفى 
شــدند. براساس جدول منتشر شده، 12 گروه موسيقى در بخش هاى 
موسيقى دســتگاهى، نواحى، كالســيك غربى در اين برنامه حضور 
دارند. برنامه اى كه اگرچه براى اهالى موســيقى اتفاق خوبى اســت 
اما يك پرســش اساسى را پيش چشــم همدانى ها مى گذارد: همدان 
موسيقى ندارد؟ در اين جدول گروه هاى مختلفى از لرستان، كرمانشاه 
و خراسان حضور دارند و برنامه هاى شان را به صورت آنالين برگزار 
مى كنند اما از موســيقى همدان خبرى نيســت. اتفاقى كه البته تازگى 

ندارد. 
براســاس اعالم برگزاركنندگان اين جشــنواره موســيقى، صفحات 
اينســتاگرامى انجمن موسيقى ايران، بنياد رودكى و هفدانگ به عنوان 
بسترهاى پخش مجازى معرفى شــده و مخاطبان مى توانند براساس 
زمان بندى مشــخص شــده در جدول، به صورت رايگان اجراها را 
مشاهده كنند. اين مجموعه از اجراها به صورت آنالين توسط انجمن 
موسيقى ايران با مشاركت بنياد فرهنگى هنرى رودكى و حمايت دفتر 

موسيقى برگزار مى شود.
ايــن فصــل از برنامه ها در 3 دوره توســط انجمن موســيقى ايران 

برنامه ريزى و به صورت ماهيانه اجرا مى شود. 

در گذشت گوينده پيشكسوت راديو همدان 
گوينده  دوســتى»  «زهــره   
ســابقه  بــا  و  پيشكســوت 
صداوسيماى مركز همدان بر اثر 
ابتال به ويروس كرونا فوت كرد.

دوســتى از گويندگان با اخالق 
و با سابقه راديو همدان بود كه 
با اجــراى برنامه هاى مختلف و 
متعــدد افتخــارات فراوانى در 
حوزه كارى خود در طول دوران 

خدمتش كسب كرد.
اين گوينده پيشكســوت در يكم مهرماه 1345 در شهر همدان متولد 
شد و از سال 1363 با شغل گويندگى وارد صداوسيماى مركز همدان 
شد و در مشاغل نويسندگى و تهيه كنندگى برنامه هاى مختلف در راديو 

به كار خود ادامه داد.
بــه گزارش ايســنا، وى در طول دوران خدمتــش عناوين زيادى را 
در جشنواره هاى مختلف كســب كرد كه مى توان به برگزيده بهترين 
تهيه كننده راديويى براى نمايش عاشق كشون در جشنواره نهم مراكز 
در سال 80، تهيه كننده برتر شبكه جوان در سال 80، برگزيده بهترين 
تهيه كننده راديويى براى نمايش دل و دشنه در جشنواره دهم مراكز در 
سال 81، نامزد بهترين توليدات راديويى مراكز استان ها براى برنامه هاى 
صداى جوانــى (1380)، حرف هاى جوانى، آيين هاى بومى (1386)، 
هفت دروازه (1393)، صبح الوند (1389) و برگزيده بهترين تهيه كننده 
راديويى براى نمايش حســرت جاويد در جشنواره پانزدهم مراكز در 

سال 86 اشاره كرد.

تهيه 25 عنوان «كتاب گويا» در همدان
  مديــر ادبيات و تاريــخ دفاع مقدس اداره كل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع 

مقدس استان همدان از تهيه 25 عنوان «كتاب گويا» در همدان خبر داد. 
ــاى  ــال 98 كار كتاب ه ــت: از س ــارس، گف ــا ف ــو ب ــوردار در گفت وگ ــد برخ محم
گويــا آغــاز شــده و تاكنــون بالــغ بــر 25 عنــوان كتــاب در حوزه هــاى مختلــف در 
اســتان توليــد شــده اســت. در حــوزه زنــان، شــهداى مدافع حــرم، كــودك، آزادگان 
ــى  ــب كتاب هاي ــاى مخاط ــه ذائقه ه ــه ب ــا توج ــف ب ــرهاى مختل ــهداى قش و ش

ــم.» ــد كرده اي تولي

ــا بيــان اينكــه كتــاب  گويــاى «طلبــه عشــق» بــه تازگــى در ماليــر رونمايــى  وى ب
شــده كــه بــه مــدت 3 روز در ســاعت 13:30 در شــبكه راديويــى همــدان پخــش 
ــتان  ــان اس ــاركت اداره كل ورزش وجوان ــا مش ــاب ب ــن كت ــرد: اي ــان ك ــود بي مى ش
ــتان از  ــهيد اس ــكاران ش ــى از ورزش ــورد يك ــه در م ــده ك ــع آورى ش ــدان جم هم

ــد. ــز بودن ــه ني ــر اســت كــه طلب شهرســتان مالي
برخوردار با اشــاره به اينكه اين كتاب توسط ليال گودرزيان فرد جمع آورى و از سوى 
نسرين واالمقام تهيه كننده صداوســيماى استان به كتاب گويا تبديل شده است گفت: 
گويندگان اين كتاب گويا موســى طالبيان، معصومه حسنى و صابر سماواتى هستند و 

ناظر طرح نيز من هستم.

وى بــا بيــان اينكه همدان در حــوزه كتاب گويا از لحاظ كميت و كيفيت نخســتين 
استان شناخته شــده و جلوتر از استان هاى ديگر حركت مى كند بيان كرد: اين  كتاب ها 
براى نخســتين بار از شبكه راديويى استان پخش مى شوندكه تاكنون هيچ استانى چنين 

برنامه اى نداشته است.
برخــوردار بــا بيــان اينكــه اســتان همــدان 2 ســال رتبــه اول كشــورى را در حــوزه 
ــت  ــتانى اس ــتين اس ــدان نخس ــزود: هم ــت اف ــرده اس ــب ك ــا كس ــاى گوي كتاب ه
ــدا  ــب ايران ص ــبكه پرمخاط ــا را در ش ــا، كتاب ه ــاى گوي ــش  كتاب ه ــه در بخ ك
بارگــذارى كــرده كــه مخاطبــان مى تواننــد از ايــن طريــق بــه ايــن منابــع دسترســى 

پيــدا كــرده و اســتفاده كننــد. فرهنگفرهنگ
 farhang@hamedanpayam.com

آگهى مناقصه عمومى واگذارى خدمات شهرى و فضاى سبز 
شهردارى فامنين

روابط عمومى شهردارى فامنين

شهردارى فامنين در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 1597 مورخه 1400/02/30 از شوراى اسالمى شهر واگذارى امور مربوط به پيمانكارى خدمات 
صورت  در  توانند  مى  متقاضيان  نمايد.لذا  واگذار  الشرايط  واجد  حقوقى  اشخاص  به  سال  يك  مدت  طى  را  فامنين  شهردارى  سبز  فضاى  و  شهرى 
تمايل براى شركت در مناقصه از طريق مراجعه حضورى به امور مالى شهردارى فامنين اسناد تهيه نمايند و جهت اطالعات بيشتر به سايت اينترنتى 

www.famenincity.ir  مراجعه نمايند.
1-متقاضيان مى بايستى مبلغ 2,280,000,000 ريال (دو ميليارد و دويست و هشتاد ميليون ريال) به عنوان سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه 
بانكى سه ماهه،اسناد خزانه بى نام و يا واريز نقدى به حساب شماره 0105755046007 شهردارى فامنين نزد بانك ملى ايران شعبه فامنين واريز نمايند و در 
پاكت الف ضمانت نامه بانكى،اسناد خزانه بى نام و يا فيش واريزى و در داخل پاكت ب مدارك فنى و تخصصى و نيز رزومه كارى و در پاكت ج برگه پيشنهاد 
قيمت را قرارداده و حداكثر تا تاريخ 1400/03/31 از طريق پست پيشتاز به آدرس: همدان-فامنين-شهردارى فامنين به كد پستى 6561617166 ارسال 

نمايند و يا به صورت حضورى به دبيرخانه شهردارى فامنين نمايند و رسيد دريافت نمايند. 
متذكر مى گردد درج اطالعات فردى به صورت كامل،آدرس،تلفن و نيز مبلغ پيشنهادى به صورت ماهيانه به عدد و حروف در فرم پيشنهاد قيمت ارسالى 

توسط متقاضيان الزامى است.
1- به پيشنهاد هاى مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

2- چنانچه نفر اول برنده مناقصه  از انجام قرارداد و معامله منصرف شود، سپرده وى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد ، بديهى است در مورد نفرات دوم 
و سوم نيز به همين صورت خواهد بود.

3- كليه هزينه هاى مناقصه  اعم از هزينه هاى درج آگهى در روزنامه ، كارشناسى و غيره به عهده برنده مناقصه مى باشد.
4- شهردارى فامنين در رد و يا قبول پيشنهادها مختار است.

5- زمان دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 1400/03/20 لغايت 1400/03/31 مى باشد
6- مهلت قبول و ارسال پيشنهادات تا تاريخ 1400/04/01 مى باشد.

7- تاريخ تشكيل كميسيون معامالت روز چهارشنبه مورخ 1400/04/02 رأس ساعت 10 صبح در محل شهردارى تشكيل مى گردد.
8- كليه شرايط و مشخصات در اسناد مناقصه  موجود مى باشد كه بايد به تأييد شركت كننده رسيده و در پاكت ب به همراه ساير اسناد ارسال گردد..

9- جهت اطالعات بيشتر با شماره 4-08136822020 تماس حاصل فرماييد. (امور ادارى)
(م الف 85)

 CNGتجديد آگهى مزايده بهره بردارى از جايگاه
 شهردارى فامنين

روابط عمومى شهردارى فامنين  

شهردارى فامنين در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 1545 مورخه 1400/01/21 از شوراى اسالمى شهر بهره بردارى از جايگاه CNG  را طى مدت يك 
سال به اشخاص حقيقى يا حقوقى واجد الشرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مى توانند در صورت تمايل براى شركت در مزايده از طريق مراجعه حضورى به 

امور مالى شهردارى فامنين و جهت اطالعات بيشتر به سايت اينترنتى  www.famenincity.ir  مراجعه نمايند.
1-متقاضيان مى بايستى مبلغ 500,000,000 ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده به صورت ضمانت نامه بانكى ، اسناد خزانه بى نام و يا واريز نقدى به 
حساب شماره 0105755046007 شهردارى فامنين نزد بانك ملى ايران شعبه فامنين واريز نمايندو در پاكت الف ضمانت نامه بانكى ، اسناد خزانه بى نام و 
يا فيش واريزى و در داخل پاكت ب مدارك فنى و تخصصى و نيز رزومه كارى و در پاكت ج برگه پيشنهاد قيمت را قرارداده و حد اكثر تا تاريخ 1400/03/31 
از طريق پست پيشتاز به آدرس: همدان-فامنين-شهردارى فامنين به كد پستى 6561617166 ارسال نمايند و يا به صورت حضورى به دبيرخانه شهردارى 
فامنين نمايندو رسيد دريافت نمايند.متذكر مى گردد درج اطالعات فردى به صورت كامل،آدرس،تلفن و نيز مبلغ پيشنهادى به صورت ماهيانه به عدد و 

حروف در فرم پيشنهاد قيمت ارسالى توسط متقاضيان الزامى است.
1- داشتن اطالعات فنى و تخصصى در زمينهCNG  و نيز دارا بودن مجوز فعاليت مورد تاييد از شركت پخش فراورده هاى نفتى شركت گاز خود و يا شركت 

گاز استان همدان جهت شركت كنندگان الزامى مى باشد.
2- به پيشنهاد هاى مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- چنانچه نفر اول برنده مزايده از انجام قرارداد و معامله منصرف شود، سپرده وى به نفع شهردارى ضبط خواهد شد ، بديهى است در مورد نفرات دوم و 
سوم نيز به همين صورت خواهد بود.

4- كليه هزينه هاى مزايده اعم از هزينه هاى درج آگهى در روزنامه،كارشناسى و غيره به عهده برنده مزايده مى باشد.
5- شهردارى فامنين در رد و يا قبول پيشنهاد ها مختار است.

6- پرداخت كليه هزينه هاى آب، برق،گاز و تلفن جايگاه ، حقوق و مزاياى كاركنان به كارگرفته شده، هزينه هاى جارى كارگاه CNG  و غيره به عهده 
برنده مزايده خواهد بود.

7- زمان دريافت اسناد مزايده از تاريخ 1400/03/20 به مدت 10 روز تا تاريخ  1400/03/31 مى باشد.
8- مهلت قبول و ارسال پيشنهادات تا تاريخ 1400/04/01 باشد.

9- تاريخ تشكيل كميسيون معامالت روز چهارشنبه مورخ 1400/04/02 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر شهردار تشكيل مى گردد.
10- كليه شرايط و مشخصات در اسناد مزايده موجود مى باشد كه بايد به تأييد شركت كننده رسيده و در پاكت ب به همراه ساير اسناد ارسال گردد.

11- متقاضيان مى بايست داراى ظرفيت مجاز و داراى تأييديه ظرفيت از شركت پخش و فرآورده هاى نفتى را در پاكت ب ارائه نمايند.
(CNG آقاى ربانى مسئول جايگاه) .12- جهت اطالعات بيشتر با شماره 4-08136822020 تماس حاصل فرماييد

13- مبلغ پايه بدون احتساب ارزش افزوده مى باشد و به مبلغ پيشنهادى 9٪ ماليات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
(م الف86 )

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ريال)مبلغ برآورد اوليه به صورت ماهيانه به ريال (قيمت پايه)عنوان

CNG 550,000,000500,000,000بهره بردارى از جايگاه

 طرح «بهارانه كتاب 1400» همزمان با سراســر 
كشور از دوشنبه 17 خردادماه در همدان آغاز شده 
اســت. بهارانه كتــاب 1400، هفدهمين دوره اين 
طــرح فروش كتاب به صورت فصلى و با تخفيف 
ويژه اســت. 19 كتاب فروشى استان همدان امسال 
در اين طرح شــركت دارند؛ 19 كتاب فروشى در 
همدان و 3 كتاب فروشــى در مالير. ســقف مجاز 
خريد بــراى هر خريدار 2 ميليون ريال اســت و 
خريــداران مى توانند تا 23 خردادمــاه با مراجعه 
كتاب هاى  كتاب فروشــى هاى عضو طــرح ،  بــه 
عمومى، كودك  و نوجوان و دانشگاهى را با يارانه 

20درصدى خريدارى كنند.
 اسامى را در سايت ببينيد

به گفته مديركل فرهنگ وارشــاد اســالمى همدان 
خريداران مى توانند اســامى كتاب فروشــى ها در 

 tarh.ketab.irكتاب فصلى  طرح هاى  ســايت 
را ببينند. احمدرضا احســانى به ايسنا گفته است: 
عضو  كتاب فروشــى هاى  مشــخصات  و  «اسامى 
طــرح بهارانه كتاب 1400، به تفكيك هر شــهر، 
روى ســايت طرح هاى فصلى كتاب قابل مشاهده 
اســت. همچنين به منظور رونق بخشيدن به بازار 
كتــاب و ترويج كتاب خوانــى، معاونت فرهنگى 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى از سال 1394 
تســهيالتى را در قالب يارانه خريد كتاب از طريق 
كتاب فروشى هاى سراســر كشور، به طور مستقيم 
به خريــداران كتاب پرداخت مى كند. در اين طرح 
كتاب فروشى هايى كه شــرايط الزم را دارا باشند، 
پــس از ثبت نام، مى توانند كتاب هــاى خود را كه 
با شــرايط تعيين شــده مطابقت داشــته باشند به 

خريداران بفروشند.»

 موفق يا شكست خورده؟
از سال 1394 كه وزارت فرهنگ  و ارشاد اسالمى 
ايــن طرح را آغاز كرد، منتقــدان مى گفتند چنين 
طرح هايــى نمى تواند مردم را كتاب خوان كند. در 
مقابل مدافعان اعتقاد داشتند كه گرانى كتاب يكى 
از مهمترين عواملى اســت كه باعث شــده مردم 
كمتر ســراغ كتاب بروند پــس تخفيف مى تواند 
هــم به مردم و هم كتاب فروشــان كمك كند. در 
اين ســال ها وقتى اين طرح آغاز شد، نتيجه كار 
بيشــتر به نظر مدافعان آن نزديــك بود؛ فروش 
كتاب بيشتر شــد و هم كتاب فروشى ها راضى به 
نظــر مى آمدند و هم خريداران. با گذشــت زمان 
اما اوضــاع كمى تغيير كرد. افزايــش قيمت ها با 
تخفيف همخوان نشــد و كتاب فروشان و ناشران 
مجبور بودند در آستانه آغاز طرح، قيمت هاى شان 

را طــورى افزايش دهند تا تخفيفات ضرر زيادى 
در ايــن بازار كســاد به آنها وارد نكند. مشــكل 
بزرگتر امــا وجود بازار كتاب قاچاق در ســطح 
شهر و ســايت هاى مختلف بود. خريدار مى ديد 
كتابى كه قرار اســت در طرح هــاى فصلى با 20 
درصد تخفيف بخرد، مى تواند از گوشــه خيابان 
يا ســايت هايى مثل ديجى كاال با 40 يا 50 درصد 
خريدارى كند. نتيجه چه شــد؟ ســايت هايى كه 
بدون هيچ مشكلى كتاب قاچاق مى فروختند روز 
به روز قوى تر شدند و ناشــران و كتاب فروشان 
رســمى روز به روز ضعيف تر. پــس طرح هاى 
فصلــى كتاب همچنــان نتوانســت بخش اصلى 

جامعه را به كتاب فروشى ها برساند.
 هدف اصلى طرح چه بود؟

ســال  از  اســالمى  ارشــاد  و  فرهنگ  وزارت 

ابتــداى آغاز ايــن طرح، بــراى هدفمندكردن 
يارانه نشــر طرح هــاى فصلى فــروش كتاب 
را آغــاز كرد. در اين طرح ها كتاب فروشــى ها 
مى تواننــد روى فــروش كتاب بــه خريداران 
تخفيف بدهند و مبلغ تخفيف داده شــده را از 

كنند.  دريافت  وزارتخانه 
ــام طرح هــاى فــروش  ــا ن در ايــن طرح هــا كــه ب
فصلــى مشــهور شــده اند، كتاب فروشــى هايى 
كــه شــرايط الزم را داشــته باشــند، پــس از 
ثبت نــام، مى تواننــد كتاب هــاى خــود را كــه 
بــا شــرايط تعييــن شــده مطابقــت داشــته باشــند 
ــه  ــن دوره ك ــند. در آخري ــداران بفروش ــه خري ب
ــى  ــود، 936 كتاب فروش ــاب 1399 ب ــتان كت زمس
از سراســر كشــور در ايــن طــرح مشــاركت فعــال 

داشــته اند.

طرح بهارانه كتاب 1400 آغاز شد

خريد كتاب «اصل» 
از كتاب فروشى ها

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى
 (نوبت دوم)

اداره كل ورزش و جوانان استان همدان

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

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

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

1400/03/20 مى باشد. 
(م الف 387)

فراخوان عمومى غربالگر بينايى سنجى

روابط عمومى اداره كل بهزيستى استان همدان

ــه اطــالع مــى رســاند بهزيســتى شهرســتان همــدان  ــن وســيله ب بدي
ــراد  ــال از اف ــا 6 س ــودكان 3ت ــنجى ك ــى س ــرى بيناي ــت غربالگ جه

ــد. ــى نماي ــكارى م ــه هم ــوت ب ــل دع ــرايط ذي ــا ش متقاضــى ب
شرايط غربالگر سطح يك: 

از  غير  (به  پيراپزشكى  هاى  رشته  در  كارشناسى  مدرك  دارندگان  *تمامى 
اپتومتريستى)

شده  تعيين  آموزشى  هاى  دوره  گذراندن  به  منوط  متقاضيان   همكارى   *
توسط سازمان بهزيستى خواهد بود.

* دستمزد غربالگر طبق تعرفه هاى ابالغى سازمان بهزيستى كشور خواهد 
بود.

* رعايت دستورالعمل ها و بخشنامه هاى سازمان بهزيستى توسط غربالگر 
الزامى مى باشد. 

* محل فعاليت غربالگر توسط بهزيستى شهرستان همدان تعيين خواهد شد 
ظرفيت  براساس  و  آموزشى  دوره  گذارندن  از  بعد  متقاضى  افراد  بكارگيرى 

مورد نياز شهرستان مى باشد.
* افرادى كه توان مالى تهيه دستگاه بينايى سنجى را 

دارند در اولويت همكارى قرار مى گيرند.
شرايط غربالگر سطح دو:

*تمامى كارشناسان بينايى سنجى داراى پروانه فعاليت و سابقه فعاليت. 
دستمزد اپتومتريست ها طبق تعرفه هاى ابالغى سازمان بهزيستى كشور مى 

باشد.
* رعايت دستورالعمل ها و بخشنامه هاى سازمان بهزيستى توسط غربالگر 

الزامى مى باشد.
ــا شــماره هــاى  -افــراد متقاضــى در صــورت داشــتن هرگونــه ســؤال ب

ــد. ــل نمايي ــاس حاص ــى 522 - 506 تم 38223611و38247170 داخل
-زمان مراجعه از تاريخ چاپ آگهى به مدت ده روز مى باشد.

(م الف 393 )

ن تان ھمدا ی ا ل  اداره 
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شورا خبـر

ليست اسامى كانديداهاى شوراى شهر 
كبودراهنگ و درگزين

 در اجــراي ماده 54 قانون انتخابــات و ماده 56 آيين نامه اجرايي 
اســامي و كد نامزدهاي ششــمين دوره انتخابات شوراهاي شهرهاى 

استان منتشر شد. 
طبق ماده 75 قانــون و ماده 61 آيين نامه اجرايى انتخابات داوطلباني 
كه اسامي آنها اعالم شده مي توانند تبليغات خود را از تاريخ 20 تا 26

خرداد ماه به مدت 7 روز به انجام برسانند.

آقاى رئيس جمهور!
توجه به زنان نمايش عددى 

منسب و مسئوليت ادارى نيست
 چيزى به آغاز ســيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى باقى 
نمانده است، اما همواره در همين  بازه زمانى كوتاه جريان ها و كمپين هاى 
انتخاباتى مختلفى شــكل مى گيرد كه در بسيارى از آنان موضوع زنان 
مطرح اســت تا جايى كه حتى با داغ شــدن تنــور انتخابات به بحث 
رئيس  جمهور شــدن خانم ها مى پردازند، از همين رو جامعه اســالمى 
دانشجويان دانشــگاه بوعلى همدان با رويكردى ديگر به اين موضوع 
پرداخته است و عنوان رئيس جمهور شدن را تنها به رئيس جمهور شدن 
زنان تقليل نداده و با نگاهى تازه  به اين معنى كه هر زن مى تواند به سبب 
نقش تأثيرگذارش در خانواده و جامعه يك رئيس جمهور باشد به بررسى 

جزئيات اين ادعا پرداخته است.
از آنجا كه نقش زنان در انتخابات و تأثير متقابل مشــاركت حدأكثرى 
بانوان براى انتخاب اصلح در بهبود وضعيت زنان همواره جاى تأمل و 
بررسى دارد مدرس دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده كه 
ميهمان سلسله نشست هايى تحت عنوان خانم رئيس جمهور بود، گفت: 
زنان نيمى از جامعه هستند و حضور آنها مى تواند سرنوشت انتخابات را 
تغيير دهد، زيرا هم حق رأى خود را دارند و هم مى توانند خانواده شان 

را با خود همراه كنند.
مرضيه شــعربافچى همچنين در ادامه  به اهميت بهبود وضعيت زنان 
پرداخت و افزود: جهت گيرى كانديداى رياســت جمهورى نسبت به 

حوزه زنان و فعاليت هاى سياسى، اجتماعى آنها بسيار مهم است.
وى با اشــاره به تاريخچه توجه به حضور زنان در عرصه اجتماع كه به 
ماجراى كوى دانشگاه 78 برمى گردد  گفت: پس از اين اتفاق رفته رفته 
حضور بانوان و حقوق آنها در انتخابات هاى رياســت جمهورى نقش 
پررنگى گرفت و جريان هاى فمينيســتى كه مدعى دفاع از حقوق زنان 
بودنــد در قالب جنبش هايــى آغاز به فعاليت كردند، امــا دركنار اين 
حركت ها بانوانى كه الگوى آنها منظومه فكرى حضرت امام(ره) بود كه 
زنان را ســردمدار نهضت مى دانست و آنها را انسان ساز خطاب مى كرد 
در كنار نقش خانوادگى به حضور جدى در عرصه سياسى واجتماعى 

پرداختند.
شــعربافچى با بيان اينكه متأسفانه جنبش هاى دانشجويى كه چندسالى 
اســت دچار رخوت شــده اند و مطالبه جدى ندارند، بيان كرد: از آنجا 
كه جنبش هاى دانشجويى هميشه محرك و مولد به شمار مى روند، اما 
متأسفانه مدتى اســت كه ديگر كمتر شاهد چنين جنبش هايى در بين 
دانشجويان هســتيم درحالى كه در زمينه گفتمان سازى صحيح مسائل 

زنان و خانواده تشكل هاى دانشجويى بايد تأثير محورى داشته باشند.
در ادامه نيز يك مدرس دانشــگاه بوعلى سينا همدان به شعارهاى پوچ 
كانديداهــاى دوره هاى قبل و وعده هاى عملى نشــده آنها و همچنين 
پيامدهاى ســوءفرهنگى واجتماعى اســتفاده ابزارى زنان در هياهوى 
انتخابات پرداخت و گفت: زنى انسان ســاز و جامعه ســاز اســت كه 
دغدغه مند باشــد وآگاهى داشته باشد تا بتواند در آنچه پيرامون جامعه 
مى گذرد اثرگذار باشد. فائزه بااليى با بيان اينكه مسير زيادى تا رسيدن 
به جامعه آرمانى وجود دارد، گفت: اگرچه پيشرفت هاى زيادى در زمينه 
زنان پس از انقالب صورت گرفته است ولى نقاط ضعفى هنوز وجود 

دارد كه نيازمند توجه و ورود جدى است.
وى با بيان اينكه متأسفانه حوزه زنان هميشه شعار در انتخابات بوده و 
از وعده به عمل نرســيده است، افزود: زنان آنقدر ارزش و جايگاه شان 
باالست كه اجازه ندادند ابزار تبليغاتى كانديداها شوند و همين طور با اين 
وعده هاى پوچ برخى كانديداها كه اصًال دغدغه آنها را ندارند و نگاهش 

به زنان صحيح نيست به او رأى دهند.
بااليى گفت: همواره شاهد هستيم در دوره هاى مختلف وعده و وعيد 
بسيارى به زنان از سوى كانديداهاى رياست جمهورى داده شده است 
تا جايى كه در دوره هاى قبل وعده وزير شدن زنان و بيمه زنان خانه دار 
داده شــد، اما هيچ كدام نه تنها نهايى نشد، بلكه به فراموشى هم سپرده 
شــد. به همين دليل به نظر مى رســد بيش از هر چيزى كانديدايى كه 
در تــالش براى پررنگ شــدن حضور زنان در جامعه اســت بايد به 
اولويت هاى اساســى زنان بپردازد. در ادامه كارشــناس حوزه رسانه و 
علوم اجتماعــى و فعال حوزه زنان وخانواده نيز به مطالبات و انتظارات 
حقيقى زنان از دولت آينده پرداخت و افزود: زنان در حوزه هاى مختلف 
از جمله  اقتصادى، اجتماعى  و فرهنگى مطرح و مطالبات جدى دارند. 
طيبه ميرزااسكندرى  گفت: در حال حاضر بيمه زنان سرپرست خانوار، 
اشــتغال زنان، ازدواج و فرزندآورى و بســيارى مطالبات ديگر براى 
بانوان از جايگاه و اولويت ويژه اى برخوردار اســت از طرفى با توجه 
به قشــرهاى متعدد زنان مثل دختران دانشجو، مادران، زنان شاغل و... 
انتظارات متفاوتى  نيز براى هر يك از اين اقشار تعريف مى شود كه به 

طور قطع با يكديگر متفاوت است.
وى با بيان اينكه بانوان جامعه بايد با كمك قشر نخبه كه دغدغه زنان را 
دارند صداى خود را به گوش مســئوالن و رئيس جمهور آينده برساند، 
افزود: قبل  ازپرداختن به مطالبه گرى مهمترين اتفاقى كه بايد بيفتد اين 
است كه  گفتمان صحيح حوزه زنان در جامعه شكل بگيرد به طورى كه 
اگر گفتمان سازى در اين زمينه رخ ندهد مطالبات فرعى جاى خود را به 
مسائلى اصلى حوزه زنان مى دهد و كانديداى رياست جهمورى به جاى 
نيازسنجى نياز سازى مى كنند كه مى تواند به قشر زنان و فرهنگ عمومى 
جامعه آسيب بزند. ميرزااســكندرى با بيان اينكه همواره در دوره هاى 
انتخاباتى مطرح مى شــود كه برخى زنان به دليل ناديده گرفته شــدن 
خواسته ها و مطالبات شان از حضور در كنار صندوق هاى رأى خوددارى 
مى كنند، گفت: متأســفانه اين نوع اعتراض يك استدالل ضعيف است. 
به عبارتى اگر زنان خواســته و مطالبه اى دارند كه به آن بهايى در امور 
اجرايى دولت داده نشــده اســت برعكس نه تنها بايد رأى به انتخاب 
رئيس جمهورى اصلح دهند، بلكه پس از استقرار و آغاز فعاليت اجرايى 
بايد به خاطر رأى و تأييدى كه به او در زمان انتخابات دادند اعتراض و 
پيگيرى مسائل خود را مطالبه كنند. به عبارتى زنانى كه خواهان تغيير در 
جايگاه اجتماعى زنان هستند به جاى قهر از رأى دادن نه تنها بايد رأى 

دهند، بلكه بايد انتظارات خود را نيز پيگيرى كنند.

همه چى در گرپوى انتخاباتى مردم پسند
مهدى ناصرنژاد   »

 قطار انتخابات همزمان رياست جمهورى اسالمى، ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى در 
چند شــهر و مجلس خبرگان رهبرى نيز در چند استان كشورمان به سرعت دارد به ايستگاه 
آخر يعنى روز رأى گيرى نزديك مى شــود. اين رويداد مهم سياســى 28 خردادماه جارى به 

وقوع خواهد پيوست.
بزرگتريــن وجه تمايز انتخابات در ايران، بخصوص انتخابات فراگير رياســت جمهورى با 
كشورهايى كه انتخابات دارند، در اهميت ميزان مشاركت مردمى در چنين فرآيندسازى بزرگ 
سياســى و اجتماعى اســت و با انتخاب فرد اصلح و موردنظر اكثريت مردم تكميل شده و 
دوروى ســكه اى رايج و دندان گير در معادالت داخلى و بين المللى را تشــكيل مى دهد. در 
صورتى كه بســيارى كشورها در انتخابات خود ســواى در نظر داشتن اكثريت يا اقليت آرا 

براى فرد برنده يا بازنده، به ميزان مشاركت مردمى به عنوان ضمانت مشروعيت يك نظام و 
حكومت خود دغدغه مند نيستند. 

اما چرا در جامعه اســالمى ما به ميزان و كم وكيف مشــاركت مردمى در هر انتخابات بيشتر 
از فــرد و جناح برنده يا بازنده اهميت داده مى شــود، به اين دليل كه خود مردم با ديدگاه ها 
و گرايش هاى مختلف صاحبان اصلى انتخابات تلقى مى شــوند و حضور پررنگ  مردم در 
پاى صندوق هاى رأى گيرى بيانگر صحت و مشــروعيت انتخابات از منظر صاحبان اصلى 
آن مى باشــد و چنين معيارى ريشــه در تفكرات انقالبى هموطنان ايرانى دارد كه با اتحاد و 
حضور حدأكثرى و درك صحيح و كامل از شرايط روز انقالب اسالمى در عرصه هاى جهانى 
شــكل مى گيرد. با اين حال انتخابات امسال به لحاظ تحوالت زيادى كه در تمام بسترهاى 
سياسى و اجتماعى كشورمان حدأقل در 4 سال اخير به وقوع پيوسته است، مردم براى خود 
اين حق را قائل هســتند تا با حساسيت هاى بيشــترى به كار و زار  انتخابات و كانديداهاى 

حاضر در رقابت هاى انتخاباتى چه در منظر رياســت جمهورى و چه مجلس قانون گذارى و 
شوراى اسالمى نگاه كرده و بيانديشند. مردم بويژه جوانان اينك به درجه اى از پختگى سياسى 
رســيده اند كه كمتر به نام ها اهميت مى دهند و كارنامه مدعيان خدمت گذارى و اخالص در 
كشوردارى و تصميم سازى براى كشور در فرصت ها را قضاوت مى كنند. مردم همچنين اين 
تجربه را دارند كه شعارهاى دهن پركن و جمله بندى هاى كليشه اى در ميتينگ هاى انتخاباتى 
را راحت باور نكنند و يا با واقعيت هاى جامعه محك بزنند. در اين شرايط كمتر فرد ايرانى 
با كمترين آگاهى از الفباى سياســى و جايگاه كشور در بزنگاه هاى بين المللى است كه نداند 
انتخابات امســال چه گره محكمى با سرنوشت كشور دارد و صرف نظر از نام و نشان برنده 
انتخابات رياست جمهورى، اين ميزان مشاركت عمومى است كه پشتوانه ساز حضور قدرتمند 
كشورمان در معادالت بين المللى خواهد بود و همه چى براى 4سال آينده در گروى انتخاباتى 

مردم پسند در 28 خردادماه سال 1400 مى باشد.
تا انتخاباتتا انتخابات

 siasat@hamedanpayam.com

 راى اولىواجد شرايطتأييد صالحيترد صالحيتانصرافىشهرستان

141581862251900اسدآباد
8477986932081بهار

11563875901796تويسركان
203032137717درگزين
3033610521368رزن
601931690780فامنين
9311732384755393مالير
53931496093339نهاوند
352236053207510922همدان

410501084242606كبودراهنگ
9772979142597030902مجموع

 تبليغات رسمى كانديداهاى ششمين دوره 
انتخابات شوراى شــهر و روستا در حالى از 
امروز آغاز مى شــود كه رقابت هاى انتخاباتى 
در 32 شهر، 918 روستا و 2تيره عشايرى در 

استان انجام مى شود. 
آمار منتشر شده از سوى ستاد انتخابات استان 
979 داوطلب تأييد صالحيت شــده خود را 
آماده رقابت براى انتخابات شــوراى اسالمى 

در شهرهاى استان كرده اند.
در جريان ثبت نــام از داوطلبان شــوراهاى 
اسالمى شهرها كه اسفندماه سال گذشته انجام 
شد، هزار و 130 نفر نام نويسى كردند كه 178
نفر از آنها ســابقه عضويت در شوراى شهر 

را داشتند.
از اين تعداد در شهرســتان همدان 440 نفر، 
مالير 194 نفــر، نهاوند 101 نفر، اســدآباد 
110 نفــر، بهار 89 نفر، تويســركان 79 نفر، 
كبودراهنگ 63 نفــر، رزن 36 نفر، درگزين 
32 نفر و فامنين 23 نفر  ثبت نام كرده بودند. 
در حال حاضــر كه تبليغــات كانديداها آغاز 
شــده اســت، شــاهد رقابت 979 داوطلب 
هســتيم كه 314 نفر از آنها جزو كانديداهاى 
شوراى اسالمى در شهر همدان هستند كه از 
اين تعداد 35 نفر سابقه عضويت در شوراى 

شهر دارند. 
انتخابات شوراهاى اسالمى شهر در 32 شهر 
اســتان برگزار مى شود كه در شهر همدان 11

نفر براى عضويت در شوراى اسالمى انتخاب 
مى شــوند. تعداد اعضاى شوراى اسالمى در 
شهرهاى مالير، نهاوند، اسدآباد و تويسركان 
7 نفر است و 27 شهر استان نيز داراى شوراى 

شهر 5 نفره هســتند. در مجموع 174 نفر در 
32 شهر استان همدان انتخاب مى شوند.

در 918 روســتاى اســتان و 2 تيره عشايرى 
استان نيز انتخابات شــوراى اسالمى روستا 
برگزار مى شود. 106 روســتاى استان داراى 
شوراى روستايى 5 نفره و 812 روستا داراى 

شوراى روستايى 3 نفره هستند.
ثبت نام از داوطلبان شوراهاى اسالمى روستا 
فروردين  ماه ســال جارى انجام شــد كه در 
جريان آن 5هزار و 439 نفر نام نويسى كردند. 
كــه در مجمــوع  5 هــزار و 178 نفر تأييد 

صالحيت شدند.

در نهايت تعــداد  2هزار و966 نفر به عنوان 
عضو شوراى اسالمى روستا انتخاب مى شوند 
كه با احتساب 174 نفر عضو شوراى اسالمى 
شهر تعداد  3 هزار و140 نفر به عنوان عضو 
شوراى اسالمى شهر و روستا در سطح استان 

انتخاب مى شوند.
براساس اعالم ســتاد انتخابات استان همدان 
يك ميليــون و 425 هــزار و970 نفر واجد 
شــرايط رأى دادن هســتند كه از اين تعداد 
3هــزار و 688 نفــر رأى اولى محســوب 

مى شوند. 
انتخابات شوراها همزمان با رياست جمهورى 

سيزدهم 28 خردادماه برگزار مى شود و البته 
در استان همدان تبليغات ميان دوره اى مجلس 
شوراى اسالمى نيز از شب گذشته در حوزه  

انتخابيه بهار و كبودراهنگ  آغاز شده است.
اسالمى  شــوراى  كانديداهاى  تبليغات  آغاز 
شــهر و روســتا مى تواند بر شــور و شوق 
انتخاباتــى بيفزايــد و در كنــار رقابت هاى 
نامزدهاى رياست جمهورى، تبليغات داوطلبان 
شوراها نيز رنگ و بوى ديگرى خواهد داشت  
و چه بسا با توجه به اهميت و جايگاه شوراى 
شهر و روستا و جنبه محلى اين انتخابات، در 

بحث مشاركت مردم نيز تأثيرگذار باشد. 

شيپور تبليغات به صدا درآمد
■ شورا، مجلس و رياست جمهورى انتخاباتى سه گانه در استان

قروه درگزين 
كد نامزدنام خانوادگىنامرديف

15احدىامين 1
16احمديانعلى 2
17اسدى حسن 3
18ايرانىبهروز4
19تقوايى پيدايش مجيد 5
21حسنى على 6
24خرقانىشهرام 7
25خرقانى شنجورىداوود 8
26شجاعيان فرود وحيد 9
27طاهرى احمد 10
28طاهرى حميدرضا11
29طاهرى فاخر امير12
41عزتىمصطفى13
42فرجىجعفر14
45قدسىمحمود15
46كبيرقراگوزلوعلى اكبر16
48مرادىاصغر17
49نورمطلوبداود18
51هژيركمالزهرا19
52يوسفى فاتح على 20

 جبهه اصالح طلبان فرايند 3 ماهه اى را طى 
كرد تا بتواند برنامه مناســبى براى حضور در 
انتخابات داشــته باشد و پس از تصميم هايى 
كه گرفته شد در نهايت در كمترين زمان ستاد 
انتخاباتى عبدالناصر همتى در اســتان همدان 

تشكيل و افتتاح شد.
رئيس ستاد انتخاباتى همتى در استان همدان 
در مراســم افتتاحيه اين ســتاد با قدردانى از 
بزرگان اصالح طلــب گفت: مهمترين چيزى 
كه ما را در كنار هــم قرار داده صندوق رأى 

و جمهوريت در كنار اسالميت نظام است.
جواد گياه شــناس بــا بيان اينكه مشــاركت 
حداكثرى همواره مورد توجه نظام اســالمى 
ما بوده، ما را به اين عرصه وارد كرده اســت، 
افزود: در ايــن راه همــواره از رهنمودهاى 

اصالح طلبان  تمامى 
اســتفاده كرديــم تا 
در نهايــت بتوانيم با 
راه  مناسبى  رويكرد 
پيش  در  را  خودمان 

بگيريم.
وى با تأكيد بر اينكه در كمترين زمان ســتاد 
دكتر همتى در همدان تشكيل شد، گفت: ستاد 
همتى در كبودراهنگ به دليل اينكه زادگاه وى 

است 2 روز پيش افتتاح شد.
گياه شــناس در ادامه صحبت هايش بيان كرد: 
از مردم اســتان همدان انتظار داريم تا در اين 
شــرايط يكى از افتخارات خودشان را وارد 
مرحله   ديگرى در سطوح باالى مديريتى در 

كشور وارد كنند.
رئيس ستاد انتخاباتى همتى در استان همدان 
همچنين گفت: با توجه به نظرســنجى هايى 
كه انجام شــده، رقيب ما در اين انتخابات 5 
كانديداى اصولگرا نيســت، رقيب ما يأس و 
نااميدى در عرصه اجتماعى و مشاركت پايين 

مردم در انتخابات است. وى با اشاره به اينكه 
هيچ كدام از كانديداها به مسأله كرونا، تحريم 
و تأثيرات آن بر جامعه اشاره نكردند، افزود: 
ما در اين ستاد در چندين كميته فعال شديم تا 
در روزهاى آينده فعاليت هاى تبليغاتى خود را 

به صورت گسترده آغاز كنيم.
گياه شــناس يكى از مشــكالت اساســى در 
شــرايط فعلى جامعه را نداشتن تريبون الزم 
براى بيان مشكالت نام برد و گفت: با وجود 
اينكه خيلى از مشكالت را به عملكرد بانك 
مركزى نســبت مى دهند، اما بايد بيان كنم كه 
بانك مركزى در برابر تحريم ها و فشارها هيچ 

استقاللى از خود ندارد.
وى ادامــه داد: همتى به همــه قول داد تا در 
مدت كوتاهى شرايطى را ايجاد كند كه ثبات 
اقتصادى شكل بگيرد و تحريم ها شكسته شود 
و من خواهش مى كنم كه همه ما در باال بردن 

مشاركت سياسى تالش كنيم.
گياه شــناس با بيان اينكه امــروز با 2 تحريم 
مواجه هســتيم، گفت: ابتدا؛ تحريم انتخابات 

كه بايد خودمان در داخل كشــور آن را حل 
كنيم و بعد تحريم بين المللى است.

رئيــس ســتاد انتخاباتــى همتــى در پايان 
صحبت هايش ابراز اميدوارى كرد تا با شعار 
"تعامل از خانــه تا جهان" و "هر نفر ده نفر" 
بتوانيم مشاركت را كه مسئوليت اجتماعى ما 
اســت باال ببريم و بتوانيم رشد آراى خوبى 

براى همتى رقم بزنيم.
مشاور ستاد انتخاباتى همتى در استان همدان 
نيز در اين مراســم بيان كرد: امروز شــرايط 
رقابت نابرابر است و اجازه حضور اصالحات 

در اين انتخابات را ندادند.
محمدابراهيــم الهى تبار ادامــه داد: آمديم كه 
بگوييم به جمهورى اســالمى رأى داديم نه 

حكومت اسالمى.
وى در پايان گفت: متأســفانه امســال فضا و 
شور انتخاباتى در بين مردم ديده نمى شود، ما 
به دنبال مشاركت مردم هستيم، اگر مردم پاى 
نظام نباشند نظام ســرمايه اجتماعى نخواهد 

داشت.

شعب اخذ رأى 
در استان همدان 
افزايش يافت

 شعب اخذ رأى با هدف پيشگيرى از 
تجمع و ازدحام افراد افزايش يافته اســت 
و در اين راســتا شعب شــلوغ شناسايى 
و در اين مناطق شــعبه هايى افزوده شده 
اســت. 67 شعبه به شــعب اخذ رأى اين 
اســتان براى انتخابات 1400 اضافه شده 

اســت. مســئول كميته فناورى اطالعات 
ستاد انتخابات استان در گفت و گو با ايرنا 
گفــت: عالوه بر اين، نرم افــزار «انتخاب 
ايــران» به منظور شناســايى شــعب در 
دسترس و خلوت براى شهروندان تدارك 
ديده شــده و در اختيار عمــوم مردم در 

سطح استان قرار مى گيرد.
محمدحســن ميرزايــى افزود: بــا توجه 
به برگــزارى الكترونيكى ششــمين دوره 
همدان  شــهر  اسالمى  شــوراى  انتخابات 

زمينه الزم براى آموزش شــهروندان درباره 
چگونگى رأى دادن فراهم شده است.

وى گفــت: بــراى هر شــعبه اخــذ رأى 
شــهر همدان به طور متوســط 3 صندوق 
الكترونيكى در نظر گرفته شــده اســت و 
در صورت نياز امكان اضافه شــدن آن به 4

صندوق هم وجود دارد.
مســئول كميته فنــاورى اطالعات ســتاد 
انتخابات اســتان بيان كرد: براى هر 5 شعبه 
برگزارى انتخابات مكانيزه يك كارشــناس 

فنى پشــتيبان در نظر گرفته شــده است و 
براى مابقى شــعب به ازاى هر 10 شــعبه 
يك كارشناس فنى و پشتيبان لحاظ شده كه 

آموزش هاى الزم را فرا گرفته اند.
ميرزايى گفت: دســتگاه احــراز هويت و 
صندوق هاى اخذ رأى الكترونيكى مجهز به 
سيســتم برق اضطرارى بوده و در صورت 
قطعى برق تا 2 ســاعت بدون نياز به برق 
كار مى كند كه اين دســتگاه ها قابليت شارژ 

نيز دارند.

همتى دير آمد اما قوى آمد

نام خانوادگى نام رديف
اسالمى مرتضى 1
اسماعيلى محمد هادى 2
اميدى ميثم  3

امينى نسب يوسف  4
بابايى غالمرضا 5
باللى امين 6
بهرامى على 7
جمشيدى شهرام 8
حسنى مصطفى 9
حضرتى رضا 10
خانى محمد  11
ره گشا محمد 12
سلطانى محمد  13

شيرمحمدى محمد 14
صفرى محسن 15
عبداللهى هادى  16
غالميان راد على حسين 17
فرجى عباس 18
قلى ئى غالمرضا 19
قيطاسى ناصر 20
كردى غفور 21

مجيد زاده سيد داود 22
مجيدى عليرضا 23
ملكى رحيم 24
نظرى سيد حسن 25
يعقوبى محمد 26
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 اميدقانع
 اگر بخواهيم نگاهى به گذشته همدان داشته باشيم اولين چيزى كه به ذهنم مى آيد كتاب عكسى است كه توسط مرحوم استعدادى به چاپ رسيده، در عكس هاى اين كتاب به صورت سلسله وار اتفاقاتى كه براى همدان افتاده را مى بينيد؛ ساختار مسكن و خيابان ها 
را، و حتى مى توان بر اساس عكس ها، مطالعات اجتماعى و جامعه شناختى داشت. هر وقت به عكس ها نگاه مى كنم حس و حال خوبى به من دست مى دهد اما با تماشاى عكس هاى امروزى شهر حس خوبى به من دست نمى دهد. بر همين اساس به نظر من همدان 

در گذشته به لحاظ ساختار شهرى، كالبدى، اجتماعى و فرهنگى بهتر بوده است. 
در دهه اول ســال 1300 كارلز فريش طرحى را براى همدان ارايه كرد كه اگر نقشــه شــهر وين را نگاه كنيد، 80 درصد همدان شــبيه اين شــهر است يعنى طرحى كه كارلز فريش براى همدان آورد همان نگاه و تفكرى بود كه براى طراحى شهر وين بكار رفته است. 
در اين باره دكتر سروش صحبت هايى كرد كه با حدود 50 درصد نظرات ايشان موافق هستم و معتقد هستم كه اين نوع طراحى براى همدان مزايايى هم داشته است. درست است كه اين 6 خيابان يكسرى از محالت شهر را قطع كرده كه در شهرسازى به آن «مدل 
هوسمانى» مى گوييم. هوسمان شهردار پاريس بود كه با عريض كردن خيابان ها و تخريب يكسرى از خانه ها و محالت برخى از نقاط مهم شهر پاريس را بهم وصل كرد. در اين تفكرى  برخى نقاط را بلدورزى خراب مى كنند و راه ها را باز مى كنند. از نظر من طراحى 

اين 6 خيابان براى شهر همدان اجتناب ناپذير بود. چون در دوره پهلوى اول همدان به تبع از كشور به سمت مدرن شدن مى رفته است كه در تهران هم همين اتفاق افتاده و برخى باروها و دروازه ها تخريب شده و به جاى آنها خيابان ها كشيده شده اند.
وقتى عكس ها و فيلم هاى موجود از دوره قاجار را نگاه مى كنيم، مى بينيم كه اكثر شهرها شبيه روستا بوده اند. پس ايجاد يكسرى تغييرات پس از دوره قاجاريه در كشور يك نياز بود.

بنده نمى خواهم بگويم كه توسعه از خراب شدن به وجود مى آيد ولى اگر نقشه قبل از 1302 همدان را نگاه كنيم، مى بينيم كه همدان يك شهر فشرده  و متراكم بوده كه كوچه هاى باريك داشته، آن زمان همدان ساختار خاصى نداشته و فقط محله محور بوده است. به 
نظر من ساخت 6 خيابان اصلى در شهرى كه برنامه ريزى نداشته كار خوبى بوده است.

اما حاال پس از گذر از حالت سنتى به مدرن، مى بايست دوباره با استفاده از عناصر سنتى و هويت قديمى شهر همدان از دوره مدرن به پسا مدرن برسيم و با نگاهى به گذشته و استفاده از امكانات حال حاضر آينده اى بهتر براى شهر همدان رقم بزنيم.

البرزنيا
 در خصوص چشم انداز شــهر همدان براى افق 1420 طبق روال 
متداول ابتدا بايد به چشم اندازهاى شهر در سال هاى گذشته پرداخت. 
در دو گام بعدى به شناسايى و انتخاب چشم انداز براى آينده  انديشيد 
آيا براى شــهر در ســال هاى گذشــته به صورت رسمى و غيررسمى 

چشم انداز تعريف شده است.
بــراى نمونه مى توان از مطالعات آمايش اســتان همدان نام برد كه در 
سال هاى 85-1380 براى افق 1404 شــهر همدان چشم اندازهايى را 
با توجه به مأموريت شــهر همدان در منطقه غرب شــهرى با اقتصاد 

گردشگرى تدوين شده بود.
يا عبارت «همدان پايتخت تاريخ و تمدن» چشم اندازى است كه توسط 
مســئوالن براى شهر همدان رقم خورده است. هر چند اين چشم انداز 
روند علمى چشم اندازســازى را طى نكرده اما گويا افقى براى شــهر 
همدان است كه بايد يكسرى از برنامه ها و طرح ها بر اساس آن تدوين 

و پيگيرى شود.
اين چشــم انداز با توجه به شكوه و گذشته درخشان شهر همدان براى 
آينده اين شــهر تدوين شده اســت و وظيفه مديران شهرى از جمله 
شــهردارى و شوراى شهر بود كه مى بايست با مشاركت هر چه بيشتر 
شــهروندان و متخصصان پى تحقق اين چشــم انداز بر مى آمدند. و يا 
در برنامه 1420 شــهر همدان همه دستگاه هاى اجرايى بايد برنامه ها و 
طرح ها و پروژه هاى خود را در راســتاى چشم انداز 1420 شهر همدان 
بكار ببرند تا بتوانند به همدان 1420 كه شــهرى با اقتصاد گردشگرى 

است، برسند.
نرسيدن به اين چشم اندازها يا تأخير در تحقق آن گوياى اين امر است 
كه چشم انداز و تحقق چشم انداز امرى است مشاركتى و مشاركت مردم 

و دستگاه هاى اجرايى را مى طلبد.
طبيعى اســت در راستاى تحقق چشم انداز شــهردارى و شوراى شهر 
بايد به برگزارى نمايشــگاه ها جلب مشاركت مردم، رايزنى و بحث با 
مسئوالن و مديران دستگاه هاى اجرايى پرداخت و اگر به گذشته شهر 
همدان از ابعاد هويتى و ساختار و جايگاه و اقتصاد اين شهر در كشور 
با دقت نگاه كنيم و القابى كه به خود به يدك مى كشد را مورد بررسى 
قرار دهيم شــهرى كه روزگارى پايتخــت حكومت هاى مختلف بوده 
و بر ســر راه ابريشم قرار داشــته و به قول جكسون در سفرنامه خود 
از قول بازرگانان اين شــهر را انبار ايران مى نامد و القاى از جمله تنها 
شهر شــعاعى – دايره اى ايران از نظر كالبدى، گوياى گذشته با شكوه 
است كه اين گذشته مى تواند پايه مناسبى براى تدوين چشم انداز آينده 

خوبى باشد.

سروش
 از ساليان گذشــته در بسيارى موارد موضوع مطالعه غربى ها بوده ايم 

اما آنها هيچ وقت موضوع مطالعه ما نبوده اند. در واقع آنها اجازه دارند در 

مورد ما مطالعه كنند، كتاب و مقاله بنويسند و حتى شهرى مثل همدان را 

به هر شــكلى كه دوست دارند طراحى كنند. اما فكر نمى كنم تفكر غربى 

اين اجازه را به شرقى ها داده باشد كه براى آنها تصميم گيرى، برنامه ريزى 

و طراحى كنند. اين اتفاق باعث شــد كه در ســال 1302 در بافت قديم 

همدان جراحى نابخردانه اى صورت بگيرد كه در اروپا فقط با جنگ چنين 

اتفاقى و ويرانى هايى رخ داده است. به عنوان مثال در انگليس مى بينيد كه 

قانون 200 ســاله وجود دارد و 2 صده است كه بناهايش را حفظ و احيا 

مى كنند. در كشــورهايى مانند انگليس و فرانسه و... محال است كه يك 

ســاختمان ســنتى را از بين ببرند. اما در همدان به راحتى براى ايجاد 6 

خيابان، بازار قديمى را شكافتند و كاروانسرا را تخريب كردند. به نظر من 

روزى كه كلنگ گرفته اند و كاروانسرايى كه در مسير بوده را خراب كرده 

و به خيابان تبديل كرده اند و يا راستاى زغالى ها را خراب كرده اند بايد در 

تاريخ ثبت شود. آن روز اسفناك ترين روز براى همدان است.

به نظر من آنها از بى ســوادى و نابخردى ايرانى ها استفاده كرده اند و شهر 
ما را به اين شكل درآورده اند.

عــرض 30 مترى براى خيابانى در نظر گرفته اند كه از آن درشــكه عبور 

كند و بعد گفته اند براى 50 ســال آينده ساخته ايم. آيا در ايتاليا، ونيز، آتن 

و يونــان هم چنين كارى كرده اند؟ خير، آنهــا بافت قديم را كامًال حفظ 

كرده اند و موتورسيكلت هاى دوطرفه و مينى ماينر (ماشين كوچك) براى 

كوچه پس كوچه هاى تنگ و باريك شــان ســاخته اند. پس آنها مى دانند با 

بافت قديم شان چه كنند اما ما اينها را از دست داده ايم.

ديگران براى ما تصميم گرفتند و نقشــه شــعاعى را براى شــهر همدان 

طراحــى كردند و آن را به ما تحميل كردند كه به طرح جامع اين شــهر 

تبديل شــد. بنده هميشه مى گويم طرح جامع ساختار توسعه يك شهر را 

تعريف مى كند كه اين طراحى شــهر، طرح جامع همدان بود و والسالم. 

يعنى طراحى اوليه شهر ما همان است و بعد از آن طرح جامع تهيه كردن 

براى همدان يك كار غلطى اســت. ما بايد بگوييم اين طرح را داريم حاال 

كاربرى هــا را چطور تعريف كنيم كه ديگر بايــد وارد جزئيات تفصيلى 

بشويم. پس به اين داليل است كه من منتقد طرح جامع هاى بعدى بوده ام. 

طرح جامع يك بار براى شــهر طراحى مى شــود كه طراحى اوليه شهر را 

تعيين مى كند. و بعد از آن به تناســب رشــد و توسعه بايد خيلى ظريف 

و مينياتورى براســاس نياز، شهر را توسعه بدهيم، مانند كارى كه غربى ها 
براى خودشان انجام داده اند.

به نظرم در اين مدت بزرگ شــدن شــهر، براســاس روزمرگى بود يعنى 

هيچگونه اســتراتژى بر شهر حاكم نيست. ما نتوانستيم آينده و چشم انداز 

شــهر را برنامه ريزى كنيم و تصميم بگيريم در چند سال معين به آن نقطه 

برســيم. ما حتى در چشــم انداز ملى هم موفق نبوده ايم. وقتى چشم انداز 

تعريــف مى كنيم بايد يك برنامه هوشــمند در كنارش باشــد تا هر روز 

پيشرفت ها را بررسى كند اما ما در شهرها هيچ كنترل هوشمندى نداريم. 

معمــوال در همدان روال كار اينطور بوده كه وقتى پولى از جايى رســيده 

پــروژه اى را آغاز كرده ايم يا اينكه آرام آرام آغاز به خام فروشــى شــهر 

كرده ايم و بخش هايى از شــهر را فروخته  و خرج خودش كرده ايم. همين 

بى برنامگى ســبب شــده كه امروز شــهرى ناقص الخلقه داشته باشيم كه 

نمى تواند به درســتى به حيات خودش ادامه بدهد. شــما مى بينيد كه 

بســيارى از شهرها مانند تهران به مرحله اورژانســى رسيده اند كه ديگر 

كســى به فكر برنامه ريزى براى آن نيست و فقط براى لحظه هاى بحرانى 

ماننــد آلودگى هــوا و تعطيلى مدارس براى همــان مقطع تصميم گيرى 
مى كنند.

اين نشــان مى دهد كه به روزمرگى دچار شــده ايم چون چشــم اندازى 
نداشته ايم. 

ما اغلب مواقع شــعارى صحبت كرده ايم. مثــال مى گوييم محور همدان 

گردشگرى است، چه كســى گفته و ثابت كرده كه محور توسعه همدان 

گردشگرى است؟ يك زمانى آقاى خرم به عنوان استاندار سابق كه بزرگ 

شده اصفهان اســت و مانند اصفهانى ها كه فكر مى كنند همه جا اصفهان 

اســت به همدان آمد و گفت محور توسعه همدان هم بايد مانند اصفهان 

گردشــگرى بشــود. در صورتى كه گردشگرى شــدن به اين راحتى ها 

. به اصفهان كسى گردشگرى بودن را ديكته نكرد بلكه مردم بودند 
نيست

كــه گفتند برويم اصفهــان را  بگرديم. اصفهان در ابتدا صنعتى شــد و 

توســعه پيدا كرد، پولدار شد و توانســت اماكن گردشگرى را حفظ كند 

و در هتل ها و تفرجگاه ها خدمات خوب ارائه بدهد. كه اينها باعث شــد 

گردشــگر به آن سمت ســوق پيدا كند. پس نيازى نيست شعار بدهيم و 

بگوييم همدان گردشــگرى است احتياجى نيست ما براى كسى دعوتنامه 

بفرســتيم و سروصدا كنيم كه همدان گردشگرى است و مردم به شهر ما 

بياييد؛ گردشگرى شدن اصًال به اين صورت نيست. گردشگر و توريست 

خودش محل تفريح اش را انتخاب مى كند. با اين تفاصيل آيا همدان محل 
انتخاب مردم ايران است؟

وفايى 
شده و الگوبردارى از يك شهر كه در دوره خودش يكى از زيباترين شهرها بوده هم «تخريب بلدوزرى» به حساب نمى آيد. و بر اساس يك طرح از پيش طراحى پيش با طرح مهندســى آلمانى اجرا شــده يك طرح منحصربه فرد است و خيلى اوليه شــهر همدان يك نقطه قوتــى دارد و آن اينكه نوع مداخالتى كه چند دهه اعمال مى كرديم. اما موضوعى كه امروز وجود دارد اين است كه خوشبختانه طرح شــد و اگر ما هم در آن دوره جاى آنها بوديم شايد همين تغييرات را در شهرها و در همدان هم تغيير به گونه اى صورت گرفت كه طراحى آن به شــكل شــعاعى  در يك دوره اى شهرهاى كشور با تحوالت عظيمى در شهرسازى مواجه  شد 

دســت دادن بناهاى تاريخى و بافت هاى با ارزش شان نماندند بلكه از طرح اجرا بعد گذشــت چند دهه، از طرح هاى او بهترين اســتفاده را مى كنند. آنها در غم از استفاده بهينه ببريم. وقتى كه «هاسبند» در فرانسه طرح هايش را اجرا كرد اروپايى ها بــه هر جهت به قول آقاى اميد قانع ما مى توانســتيم مانند اروپايى ها از اين طرح طراحى شده است.

كه انجام شــده را ارزيابى كنيم، نقاط مثبت و منفى آن را پيدا كنيم و ســعى كنيم به نظر من به اندازه كافى صحبت هاى منفى انجام شده و امروز ديگر بايد كارهايى شهرهاى دنيا نام برده مى شود كه گردشگران زيادى هم از آن بازديد مى كنند.شــده به بهترين نحو استفاده مى كنند و اكنون از پاريس به عنوان يكى از زيباترين 
است كه مى توانيم روى آن سرمايه گذارى كنيم. من فكر مى كنم نقاط مثبت همدان و امامزاده عبــدا... اين ويژگى ها را دارند. ميدان امام (ره) يك ميدان منحصر به فرد ميدان واقعى است و تمام پتانسيل هاى واقعى معرفى به دنيا را دارد. ميدان بوعلى در بعضى از شــهرها اين شرايط وجود نداشته باشد. مانند ميدان باباطاهر كه يك استثنايى پيش روى ما گذاشته است. در همدان ميادين واقعى وجود دارد كه شايد من فكر مى كنم معمارى و شهرسازى منحصر به فردى در همدان داريم كه فرصت منفى ها را به حداقل ممكن و از نقاط مثبت به بهترين نحو استفاده كنيم.

داده ايم كه امروز در اين فكر هســتيم كه چرا اينها را از دست داده ايم. درست هم شــايد 90-80 ســال پيش اتفاقى در همدان افتاده كه يك چيزهايى را از دســت خيلى بيشتر از نقاط منفى است.

حال امروز هم مى بينيم كه كارهايى در همان حد تخريب كاروانســراى آن زمان مديــران آن زمان بوديم از آن تغييرات به عنوان يــك افتخار نام مى برديم. با اين هســت و اگر اين اتفاق نمى افتاد شــايد خيلى بهتر بود. اما شايد اگر ما هم جاى 
هگمتانه و خانه هاى تاريخى مى شود از همين دست هستند، فكر مى كنم از گذشته خانه هــاى تاريخى و آثــار با ارزش مان را تخريب مى كنيــم. برخوردى كه با تپه همــه مى دانند كــه ما بايد تاريخ، هويت و بناهاى بــا ارزش مان را حفظ كنيم اما انجام مى شود. 

نمى گويند «آينده نگرى». در مطالعات آمايش ســرزمين هم مى گويند بايد آينده را در حال حاضــر در دنيا تفكرى وجــود دارد كه مى گوينــد «آينده نگارى»، ديگر بايد به عنوان تجربه استفاده كنيم.
از نظرات عمده صاحب نظران به اين نتيجه رسيده ايم تا همدان را به عنوان محور «دلفى» تعيين كرده ايم كه بهترين گزينه براى آينده همدان چيســت؟ كه با استفاده مطالعات آمايش يك فرصت را در اختيار ما مى گذارد كه در اين مطالعات با روش بنويسيم نه اينكه آينده را پيش بينى كنيم.

گردشــگرى در ايران مطرح كنيم. نمى گوييم اين رأى خطا نداشته اما خيلى هم 
افرادى هم كه در مسند كار مى نشينند بايد باور كنند كه اگر آينده اى را براى شهر ارتقاى آنها تالش كنيم و ســعى كنيم در اين حوزه فرصت ها را به وجود بياوريم. گردشگرى شدن را داريم. پس بايد از تخريب آثار تاريخى جلوگيرى كرده و براى شــد. چون آثار فرهنگى-تاريخى قابل توجهى در همدان داريم، بنابراين پتانسيل مــا چند اولويــت را در همدان شناســايى كرده ايم كه اولويت اول گردشــگرى بيراه نيست.

جمعيــت برنامه ريزى مى كنيم، بــه همين دليل طرح هاى جامع به طور كامل فالن شهر تا 10 ســال آينده به تعداد مشخصى مى رسد پس براى آن تعداد اســتان ها اجرا نشــده اند. چون در طرح جامع پيش بينى مى كنيم كه جمعيت كنيم مى شــود همان طرح جامع، كه متأســفانه بيشتر از 40درصد از آن در پــس بايد به «آينده نگارى» ها توجه كنيم و اگــر بخواهيم آينده را پيش بينى همدان نوشته ايم بايد اجرا شود. 
نمى شوند. اجرا 
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 يك ماه پيش بود كه شــهردارى فراخوانى خطاب به شــهروندان مبنى بر 
اينكه «دوســت داريد شهر همدان در سال 1420 چگونه باشد؟» منتشر كرد و 
از مردم خواست تا به وبگاه برنامه راهبردى-عملياتى شهر و شهردارى همدان 
مراجعه كنند و نظرات خود را بنويســند. هدف شوراى شهر و شهردارى از 

تدوين اين برنامه مشــاركت مردم در تهيه چشم انداز همدان تا 20 سال آينده 
است. اين روش چشم اندازســازى كه در دنيا مرسوم است سبب مى شود تا 
شهروندان بتوانند در برنامه ريزى شهر ســهيم باشند و براى رسيدن به هدف 
تعريف شده به شهردارى و مســئوالن يارى برسانند. در اين نوع برنامه ريزى 

آنچه كه نياز و سليقه شهروندان است جمع آو
امر بررســى و به يك نتيجه نهايى مى رســند
اهداف موردنظر برنامه ريزى و تالش كنند. آن
همدان معتقد هستند اگر هدف شوراى شهر از

1- لطفا نگاهى به گذشته همدان و روند رشد آن داشته باشيد و بفرمائيد كه آيا همدان توانسته نسبت به اقتضاى زمان توسعه پيدا كند يا خير؟

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

پنجشنبه  20 خرداد ماه 1400  شماره 4055

6
نشستنشست

 siasat@hamedanpayam.com

غزل اسالمى »

گذشته همدان بهتر بود

همدان گردشگرى نيست

مشاركت نداريم

منفى گويى كافى است
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امبد قانع
 شهر در لحظات حساسى به سر مى برد كه در اين شرايط انتخابات شوراى شهر را هم پيش رو داريم. اين شرايط باعث شده بنده و حتى بسيارى از كارشناسان شهرى دغدغه زيادى براى آن داشته باشيم. اعضاى جديد در دوره اى وارد شورا مى شوند كه طرح جامع براى همدان 
در حال برنامه ريزى و تصويب است. به نظرم اين اعضا بايد تفكرات جديد داشته باشند نه اينكه آرزو داشته باشند. اين افراد بايد روى ايده ها تمركز كنند و آنها را به يكسرى سياست و پروژه هاى شهرى تبديل كنند. البته نيازى نيست كه حتماً بدنه شوراى شهر تخصص شهرسازى 

و معمارى داشته باشند ولى بايد بلد باشند كه از مشورت هاى متخصص ها استفاده كنند.
نكته اى كه هميشــه براى بنده جاى نگرانى دارد اين اســت كه شــوراى شهر سياسى شود. درصورتى كه هيچ نوع ايدئولوژى در شوراى شــهر نبايد وجود داشته باشد. يك پارلمان شهرى متعلق به تك تك شهروندان است و اعضاى آن با برنامه ريزى هاى درست بايد حقوق همه 
آنها را رعايت كنند. اما به اسامى كانديداهاى اين دوره كه نگاه كردم احساس مى كنم بيشتر آنها ايدئولوژى محور هستند. ليست هايى هم كه بسته مى شوند بيشتر به گرايش هاى سياسى افراد توجه شده است. ولى اگر شوراى آينده شوراى متخصص باشد و بتواند از تخصص هاى 
خوب اســتفاده كند و از آنها مشــورت بگيرد و از تجربه و علم اســتفاده كنند، مى توانند در حيطه وظايف خود خوب عمل كنند. اعضاى شوراى شهر و متخصصان بايد بدانند تصميماتى كه براى 20 سال آينده اين شهر مى گيرند براى نسل جديد است. بچه هايى كه امروز به دنيا 
مى آيند در آن تاريخ 20 ساله مى شوند و بايد نياز و ساليق آنها در نظر گرفته شود. لزوماً يك مدرك علم نمى آورد و داشتن علم باعث كارآيى آن فرد نمى شود بلكه حتماً بايد بتواند از آن استفاده كند و اگر هم نمى تواند بايد بتواند از كسانى استفاده كند كه برايش راهكار بياورند.

اميدوارم شوراى بعدى يك شوراى كارآمد باشد!

سروش
 از گذشته هاى دور هيچ وقت چشم انداز براى همدان 

تعريف نشده چون هيچ وقت CDS شهرى براى همدان 
تهيه نكرده ايم.

ســال 92 دكتر ناصر براتى بنيانگذار تفكر CDS را به 

همدان دعوت كردم، آمد سخنرانى كرد. آن زمان برخى 

دوســتان در وزارتخانه چون به دنبال تهيه CDS براى 

 گفتند مــا انجام مى دهيم كه نه آنها انجام 
همدان بودند،

جازه دادند دكتر براتــى آن را براى همدان 
دادنــد و نه ا

انجــام بدهد. امــا اگر تا ســال CDS 95 همدان تهيه 

مى شد به اين نتيجه مى رسيديم كه براى اين شهر نيازى 

به تهيه طرح جامع نيســت و طرح راهبردى–ساختارى 

براى همدان تدوين مى كرديم و بر اســاس CDS شهر 

همدان كه در اين طرح حتى دختربچه ها و پســربچه ها، 

 اســاتيد و همه و همه بايد درباره آن نظر 
دانشجويان و

بدهند تكليف و چشم انداز شهر همدان مشخص مى شد.

من براى ســال 1420 هيچ چشــم اندازى متصور نيستم 

چون هيچ مطالعه  علمى براى آن صورت نگرفته اســت. 

حاال آقايــون اين صحبت ها را ببيننــد، مى گويند براى 

همدان طرح هاى آمايش سرزمين و كالبد شهرى داريم. 

اما اين طرح ها كلى هســتند و بايد درباره جزئيات شهر 

هم طرح و برنامه و چشم انداز داشته باشيم. همدان بايد 

دقيق مطالعه شود و چشم انداز آن با استفاده از نيروهاى 
بومى تعريف شود.

بنده تجربه موفقى در بانك جهانى دارم، در سال 80-81 

كارشــناس فنى بانك جهانى در استان بودم. دكتر پيران 

هم امين بانــك جهانى بود. آنها اينطــور كار مى كردند 

 را بايد مســتقيما از روستاييان مى گرفتيم. پس 
كه ايده ها

ع وقتى به روستاها مى رفتيم و ايده اى ارايه 
بسيارى مواق

 نمى پذيرفتند كــه به عنوان مثال در فالن 
مى داديم از ما

ــه يا مرغ دارى يا... بسازيم. به همين دليل 
روستا، مدرس

كارشــناس بانك جهانى كه به همدان مى آمد مســتقيماً 

با روســتاييان مصاحبه مى كرد كه مطمئن شــود ما در 

نيازهاى آنها دخل و تصرفى نكرده باشــيم. به طورمثال 

ز روستاها به اين نتيجه رسيدند كه كارگاه 
آنها در يكى ا

بسته بندى ترشى راه اندازى كنند چون آنها صرفاً به فكر 

ـتاييان بودند و اصًال از فكر ما بــراى اين طرح و 
روسـ

ايده ها اســتفاده نمى كردند. در اين مصاحبه ها روستاييان 

نيــاز و توانمندى هــاى خــود را مطــرح مى كردند كه 

كارشناس بانك جهانى هم فقط از آنها استفاده مى كرد. 

يعنى مى خواهم بگويم روش كار براى چشم اندازسازى 

1420 همدان بايد به اين شــكل باشــد و فقط نيازها و 

خواسته هاى مردم در آن لحاظ شود.

نكته بعدى اين اســت كه همه از راننده تاكسى و كارگر 

 بايد به برنامه ما ايمان داشــته باشند. اخيرا 
و زن  خانه دار

برنامه اى برگزار كه 60 نفر از كانديداها در آن شــركت 

كرده بودند، آخرين سؤالم از آنها اين بود كه شهر آرمانى 

شما به چه شكلى اســت و كدام شهر براى شما آرمانى 

درصد در پاســخ نوشــتند «اصفهان». بنده 
اســت؟ 90 

بودم براى كروكى زدن در اصفهان مى رفتم 
دانشــجو كه 

ميدان نقش جهان. يك روز پســر بچــه اى آمد و گفت 

«مى خواهى يك زاويه خوب براى كروكى زدن نشــانت 

بدهم؟» مرا برد جايى و گفت: «بشــين! از اينجا مسجد 

شــيخ لطف ا... زاويه خوبى دارد.» پس ببينيد در اين شهر 

يك بچه اصفهانى مى داند با گردشــگر چطور برخورد 

كند و حتى چشــم انداز شهر خودش را فهميده. يعنى از 

بچه ها و پيرمردها گرفته تا مهندس ها بايد به ميدان بيايند 

ـم انداز ايمان داشته باشــند تا ما بتوانيم به 
و به آن چشـ

شهر گردشگرى برسيم وگرنه نمى توان شهر را به صورت 
دستورى گردشگرى معرفى كنيم.

پس شهرى كه مى خواهد گردشگرى شود مردمش بايد 

بيايند و كامًال به اصول و قواعد آشنا باشند، حاال 
به ميدان 

يا اينكه ژنتيكى با اين موضوع منطبق باشند.
يا با آموزش 

پس بايد براى 1420 بدانيم چگونه مطالعه كنيم.

در همدان مشــكل ســاختارى داريم چون برنامه محور 

نيســتيم، هر دولتى كه سر كار مى آيد كار جديدى انجام 

مى دهد و حتى هر دولتى كارهاى دولت قبل را زير سؤال 

مى برد. اما در دنيا اصًال چنين چيزى مرسوم نيست. 

برنامه، نشــأت گرفته از يك كار مطالعاتى دقيق است و 

هيچ مشاورى بابت نوشتن برنامه سفارشى پول نمى گيرد، 

كه پول مى گيرد تا برنامه درســتى براســاس واقعيت 
بل

بنويســد. اين جرم بزرگى است كه كسى پول بگيرد اما 

برنامــه و اطالعات غلط بدهد. يك مشــاور مانند همه 

مشــاغل اخالق حرفه اى را بايد رعايت كند. امكان دارد 

كه با شهردار قراردادى ببندد اما طرحى برخالف آنچه در 

ذهن شهردار اســت ارائه كند و بگويد فرض شما غلط 

است؛ اين قائده علم است. حاال هم موضوع 1420 براى 

همدان مطرح شده كه بايد براى آن چشم اندازسازى تهيه 

كنيم. بنا نيســت كه در همدان شق القمر شود بايد چند 

هدف اصلى براى خودمان تعريف كنيم. مثًال تعيين كنيم 

كه همدان در سال 1420 بايد از نظر اقتصادى به عدد 

مشخصى از رشد برسد كه امكان دارد اين هدف اصلى 

د فرهنگى و كالبدى و... در زيرمجموعه آن 
شود و رشــ

قرار بگيرد. اگر اين چشــم انداز به صورت علمى نوشته 

شــود و تك به تك ما از نظر ژنتيكى هم به برنامه محور 

بودن اعتقاد داشــته باشــيم همه در جهت رسيدن به آن 

حركت مى كنيم. بخصوص اينكه براى رسيدن به چشم 

انداز 1420 قرار است 5 شورا سركار بيايد. پس همه آنها 

 راستا عمل كند نه اينكه هركسى كه مى آيد 
بايد در همين

طور ديگرى نسبت به برنامه تعريف كند. 

پس 1420 بايد مبتنى بر واقعيت هاى اين شــهر باشــد. 

به نظر من براى رســيدن به توسعه و اهداف، نمايندگان 

همدان به عنوان مثال بايد بروند با كشــور چين رايزنى 

كننــد و زمين اليزرع در اختيار آنهــا بگذارند و از آنها 

بخواهند در اين شــهر كارخانه توليد خودرو راه اندازى 

كنند. چون ايــن صنعت آب نياز ندارد در عوض آورده 

 اشــتغالزايى عظيمى را به دنبال دارد كه باعث مى شود 
و

اين شهر پولدار شــود كه در اين صورت شهردارى هم 

به عنــوان مثال خانه هاى قديمى را به بهانه هاى مختلف 

كند تا درآمد بيشترى داشته باشد، بلكه آنها 
تخريب نمى 

را مرمت مى كند. شــهرى كه خانه ســنتى اش را با لودر 

تخريب مى كند گردشــگرى شدن براى آن جك بزرگى 

شود. گردشــگرى كه به تبريز مى رود بايد 
محسوب مى 

10 روز آنجا بماند تــا از خانه هاى تاريخى بازديد كند 

كــه در اين مدت هم نمى تواند از همه بناها بازديد كند. 

ير از بناهاى عمومى و بازار تاريخى در اين شهر صدها 
غ

خانه قديمى قابل بازديد وجــود دارد. پس براى 1420 

بايد چشم اندازسازى مبتنى بر عقالنيت، انديشه و واقعيت 
صورت بگيرد. 

خودِ 1420 يك شعار است و اگر بخواهيم براى رسيدن 

به آن هم شعار بدهيم، مى شود شعار در شعار. هميشه كه 

نمى توان با شــعار جلو رفت.مورد دوم كه براى رسيدن 

به چشم انداز بايد انجام شــود اين است كه يك مرجع 

باالدســت چشم انداز را تقويت كند تا شوراها مجبور به 

دنبال كردن آن شــوند. شــايد همدان به يك تيم علمى 

معتمــد يا هيأت منصفه نياز دارد؛ افرادى كه معتمد مردم 

هستند و هيچ وقت عضو شوراى شهر، استاندار، نماينده 

ركل نشــوند. تا بتواننــد براى اجراى اين 
مجلس و مدي

ار مسئوالن و نمايندگان استان قرار بگيرند 
برنامه ها در كن

و به آنها براى رسيدن به هدف كمك فكرى بدهند.

وفايى
 همدان 1420 بحث جدى است كه مى تواند كمك كند جهت حركت جهت درستى باشد. در دنيا عموماً وقتى مى خواهند به تصوير 
ايده آلى برسند ابتدا آن را به تصوير مى كشند و بعد براى رسيدن به آن چشم انداز بلندمدت و هدف عالى كه تصور كرده اند برنامه ريزى 
مى كنند و آن را به مقاطع كوچك تر تقسيم مى كنند. بعد براى آن برنامه هاى كوتاه مدت و پروژه تعريف مى كنند و در واقع مى دانند چه 

كار كنند كه به هدف موردنظر دست پيدا كنند.
بنده مى خواهم يك جمله معترضه مطرح كنم و آن اينكه رســيدن به اهدافى كه براى بلندمدت متصور مى شويم نخستين الزمه اش اين 
است كه اين برنامه را كسانى بپذيرند كه براى شان نوشته شده و قرار است آن را اجرا كنند. ما براى مردم برنامه مى نويسيم اما آنها هيچ 
اطالعى از آن ندارند، چون اين برنامه را بســيار محرمانه تلقى مى كنيم و نه تنها مردم، بلكه صاحب نظران امر را هم از اينكه در جريان 
امور قرار بگيرند محروم مى كنيم. در دنيا از سنوات خيلى دور وقتى كه طرحى براى شهرى تدوين مى شد آن را در بيلبوردهايى در سطح 

شهر نصب مى كردند و يا در بروشورهايى بين مردم توزيع مى كردند و متخصصين نظرات مردم را از اين طريق مى گيرند.
دكتر ســروش صحبت زيبايى داشت. آن بچه اى كه ميدان نقش جهان را مى شناسد قطعاً مى تواند در بهبود كيفيت برنامه اى كه براى 20
ســال آينده شــهر نوشته مى شود اثرگذار باشــد و عالوه بر اثرگذارى وقتى كه مى بيند خودش در نوشتن آينده خودش سهيم است در 
اجراى آن برنامه ها و نســبت به رســيدن آن هدف تعصب خواهد داشت و تالشش را مى كند تا به آن هدف برسد. ما در شوراى شهر 
شخصى را به عنوان نماينده خود انتخاب مى كنيم كه اين فرد تفكرش به نظرات ما نزديك تر و در شوراى شهر انتقال دهنده نظرات ما 
به مديريت شهرى باشد. اما در حال حاضر شوراى شهر چطورى فكر مى كنند؟ آنها فكر مى كنند رأى آورده اند بنابراين به عنوان ارباب 
مردم بايد براى مردم تصميم گيرى كنند و مردم را به سمتى كه خودشان دوست دارند هدايت كنند. شما ببينيد چند درصد از عملكرد 
اعضاى شوراى شهر براى مديريت شهر برآمده از نظراتى است كه از مردم گرفته اند اين را راحت مى توان ارزيابى كرد و به نتيجه رسيد 

.تا امروز كدام عضو شورا براى تصميم هايش از مردم نظرسنجى كرده است؟
بنده افق 1420 همدان را به فال نيك مى گيرم و اميدوارم طليعه اى باشد براى اينكه اعضاى شوراى شهر همدان به اين درك برسند كه 
حرفى كه مى خواهند در شورا بزنند نبايد حرف خودشان باشد. در حال حاضر نظراتى كه مردم دارند عموماً با نظرات اعضاى شوراى 
شــهر تفاوت دارد و دليلش هم اين اســت كه اعضاى شوراى شهر فكر مى كنند موقع انتخابات بايد به مردم قول هاى مختلف بدهند و 
وقتى كه رأى شان را گرفتند ولى نعمت مردم  شوند و براى آنها برنامه بنويسند و تصميم بگيرند؛ اين مكانيزم غلطى است. براى اينكه ما 
بخواهيم برنامه اى با قابليت اجرايى براى افق 1420 داشته باشيم كه منظم باشد و بتواند مردم را به خواسته شان برساند بايد به روز باشيم 
و همانطور كه دكتر ســروش به CDS اشــاره كرد همگام با دنيا كه چشم انداز شهرها را براساس خواسته مردم و متخصصان طراحى 

مى كنند، پيش برويم.
به نظر من براى اينكه براى شهر يك برنامه منظم و خوبى داشته باشيم بهترين راهكار همين است كه شهردارى و شوراى شهر مطرح 
كرده است. من هم سعى مى كنم خوش بين باشم ولى فكر مى كنم اين هم تبليغاتى است چون شوراى شهر وقتى مى  دانسته به زودى عمر 
اين دوره در حال تمام شدن است و نزديك به انتخابات است موضوع چشم انداز 1420 را مطرح كرد. به نظرم اين يك تصميم واقعى 
نيست. حتى فكر مى كنم اگر اعضاى فعلى دوباره رأى بياورند برنامه چشم انداز 1420 را لغو كنند و بگويند رأى مان را گرفته ايم و ديگر 
به مردم نيازى نداريم. اعضاى شــوراى شهر اگر مى خواهند كارى انجام بدهند در ابتداى آغاز به كار شوراى شهر بايد چنين برنامه ها و 
ايده هايى ارائه بدهند كه 4 سال براى برنامه ريزى و رساندن آن به مرحله اجرا فرصت داشته باشند. تا افراد بعدى كه روى كار مى آيند 

مكلف به اجراى آن و ادامه راه آنها باشند.
اين ايده اعضاى شــوراى شــهر بسيار خوب است ولى چرا 3 ماه به انتخابات به اين فكر افتاده اند؟ آنها و مى دانند كه در اين مدت كم 

باقيمانده اين كار به نتيجه نخواهد رسيد ولى آن را مطرح كرده اند.
به نظر من اعضاى آينده شــوراى شهر اگر واقعاً قصدشــان خدمت به مردم است يك برنامه منسجم در 3 ماهه ابتدايى حضورشان در 
پارلمان شهرى براى چشم انداز 1420 همدان بنويسند و فقط از متخصصين امر نظر نگيرند، بروند در نقاط مختلف شهر و حسينيه ها و 
اماكن عمومى با مردم صحبت كنند و نظرات و برنامه هاى آنها را جمع آورى كنند و بعد از شنيده شدن همه اين صحبت ها توسط يك 

تيم متخصص با روش هاى علمى روز دنيا نظرات را جمع بندى كنند.
در حال حاضر 30 نرم افزار براى بررسى آرا و نظرات مردمى در دنيا طراحى شده كه استفاده از آنها سخت نيست. بيايند نظرات مردم و 
متخصصين را با استفاده از اين نرم افزارها جمع بندى كنند و آن را جلوى شهردارى بگذارند كه به زودى مى خواهند او را انتخاب كنند. 
و بگويند شما بايد اين برنامه را اجرا كنى اگر به اين برنامه اعتقاد دارى حكم شهردارى شما امضاء مى شود و اگر اعتقاد ندارد نفر بعدى 

را براى گزينه شهردارى انتخاب كنند

البرزنيا
 ماننــد دكتر ســروش و آقاى اميدقانع بنده هم هيچ آينده اى براى شــهر 
متصور نيســتم و اين طبيعى است چون شايد تاكنون برخى اتفاق ها افتاده كه 
با ســليقه هاى ما جور نيست و سبب شده كه گاهى بدبين باشيم، اما باوجود 

چشم اندازسازى مى توانيم اميدوار باشيم.
در ســال ها 80 هم بانك جهانى بيشتر به حاشيه نشينى و ساماندهى آنها ورود 
مى كرد و در آن دوران طرح هاى خوبى را براى توانمندســازى در چند استان 
مانند همدان، زاهدان، بندرعباس و كرمانشــاه به سرانجام رساند و بارقه هاى 
اميد را در بين مردم روشــن كرد. آنها به دنبال مشــاركت مردم در پروژه ها 
بودنــد. اما با ورود دولت به اين قضيه باعث شــد كه پروژه ها آنطور كه بايد 

پيش نروند و نااميدى در تحقق پذيرى پروژه ها به وجود بيايد.
اما حال حاضر بهترين فرصت اســت كه شــهردارى و شــوراى شــهر براى 
چشم اندازســازى آغاز كرده  اند و ما هم به عنوان متخصصان شهرســازى و 
برنامه ريزى شــهرى از شهروندان بايد بخواهيم آنچه در ذهن براى شهر خود 
دارند را ارائه بدهند. يك چشــم انداز خوب وقتــى به وجود مى آيد كه همه 
براى به وجود آمدن آن مشــاركت داشته باشند. ترغيب مهندسان به مشاركت 
در اين موضوع براى رســيدن به چشــم انداز مورد نظر حركت بسيار درستى 
است. در اين طرح بايد بدانيم به كجا و چگونه مى خواهيم برسيم و براى آن 

آينده نگارى بايد چه كارى انجام بدهيم.
اگر مى خواهيم براى آينده برنامه داشــته باشيم و به آن برسيم بايد به صورت 
مداوم از شورا و شهردارى آن را بخواهيم و بعد از نوشتن چشم انداز هر چه 
كه باشــد بايد شورا و شهردارى برنامه هاى خود را بر اين اساس بچينند. اگر 
قرار است شــهر گردشگرى شود بايد سيســتم حمل ونقل، هتل ها، تبليغات 
شهرى، نماهاى شهرى، ساخت  و سازها همه بايد بر مبناى چشم انداز طراحى 

و برنامه ريزى شوند و هر سال برنامه ها منطبق بر افق آينده باشند.
به نظر من بارقه هاى اميد وجود دارد كه در اين تالطم سياسى و برنامه ريزى ها 
و نبــود طرح هــاى راهبــردى، حداقل چشــم اندازى كه خود شــهردار و 
شوراى شهر خواســته اند، به نتيجه برســد ما همينجا در همين نشست ها و 
وبينارهاى همدان پيام مى توانيم موضوع چشــم انداز 1420 را پيگيرى كنيم و 
چشم اندازسازى كنيم و مردم را ترغيب كنيم كه بيايند و نظرات خود را بدهند 
تا شــهردارى به چشم انداز مناســبى براى 1420 برسد. آن موقع اگر شورا و 
شهردارى انحرافى در عملكردشان نسبت به چشم انداز داشته باشند مى توانيم 
متذكر شــويم كه از مسير دور شده ايد. پس چشم انداز چيزى مى شود كه همه 
ما به آن نتيجه رســيده ايم و از شهردار و شورا براى رسيدن به آن مى خواهيم 

كه برنامه ريزى و تالش كنند.
بنده اميد خوبى براى چشم انداز همدان دارم چون خود شهردارى و شورا اين 
موضوع را مطرح كرده اند ولى اگر اين موضوع را دانشگاهيان مطرح مى كردند 

شايد براى اجرا نمى توانستيم اميد زيادى داشته باشيم.
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ورى مى شود و توسط متخصصان 
د تا مسئوالن در جهت رسيدن به 
نطور كه متخصصان شــهرى در 
ز مطرح كردن موضوع چشم انداز 

1420، اجراى آن باشد همدان مى تواند به آينده روشنى دست بيابد و به شهرى 
تبديل شود كه ساير شهروندان براى شهر خود تصميم گرفته و براى اجرا و به 

هدف رسيدن برنامه ها تالش مى كنند. 
اكنون اما ســوال اين است كه چشم انداز 1420 چگونه و با چه نوع ديدگاهى 

مى تواند در همدان به نتيجه برسد؟ 
در ادامه بحث و گفت وگوى 4 نفر از اساتيد دانشگاه، متخصصان شهرسازى و 
برنامه ريزان شهرى در وبينار تخصصى پيرامون همدان 1420 را مى خوانيم كه در 

قالب دو سوال و پاسخ هر يك از حاضران تنظيم شده است.

2- اخيرا شهردارى و شوراى شهر موضوع چشم انداز 1420 را براى همدان مطرح كرده و از مردم خواسته اند كه درباره خواسته ها و ايده آل هاى خود براى 20سال آينده شهر نظر بدهند. با توجه 
به نزديك شدن به پايان كار شوراى فعلى به نظر شما چقدر مى توان به اجراى آن اميدوار بود؟ اعضاى شوراى شهر جديد چگونه مى توانند براى چشم انداز 1420 برنامه ريزى كنند؟
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دغدغه انتخابات را دارم

مردم را به ميدان اجرا بياوريد

چشم انداز سازى كنيم

بى برنامه گى ها بدبين مان كرد


