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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com #من_ماسک_میزنم

تبریک و تهنیت
 جنـاب آقــاي

سرهنگ علی بقایی 

سید مصطفی موسوی
 شهردار شیرین سو

فرمانده محترم سپاه 
ناحیه شهرستان همدان

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را به 
عنوان " فرمانده نمونه سپاه ناحیه در 
عرض  تبریک  کشور"  کل  نواحی  بین 
از  را  توفیقات روزافزون شما  و  نموده 
خداوند قادر و متعال مسألت می نمایم.
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اان هلل و اان الیه راجعون 

حــامد جلیلوند 
 مدیر منطقه ۲ شهرداری همدان

خبر درگذشت

 سید صدرالدین موسوی
پیشکسوت رسانه استان،داغی سنگین بر قلب اهالی فرهنگ،هنر 

و مطبوعات باقی گذاشت.
اینجانب درگذشت آن مرحوم را به خانواده بزرگ رسانه و 

بازماندگان داغدارشان تسلیت عرض نموده و از خداوند 
متعال رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان و صبر جمیل و 

اجر جزیل برای خانواده آن مرحوم خواستارم.

t

بازگشت همه بسوی اوست

مسعود دهبانی صابر 
 مدیر منطقه یک شهرداری همدان

درگذشت پیشکسوت رسانه ای 
و مدیر مسئول نشریه فرین غرب 

مرحوم سید صدر الدین موسوی 
جامعه اهل قلم را بار دیگر سوگوار فراق یکی از یاران خود کرد. 

مطبوعاتی  و  ای  به جامعه رسانه  این ضایعه  ضمن تسلیت 
برای  و  الهی  رحمت  و  غفران  سعید،  فقید  آن  برای 
از  را  جزیل  اجر  و  جمیل  صبر  ایشان  محترم  خانواده 

خداوند متعال مسألت داریم.

t

شاکــری 
 سرپرست شهرداری منطقه چهار همدان

مصیبت درگذشت 

سیدصدرالدین موسوی 
مدیر مسئول نشریه فرین و از فعاالن و پیشکسوتان 

رسانه ای استان همدان را خدمت خانواده آن مرحوم 
و نیز جامعه رسانه ای استان همدان تسلیت عرض 

نموده، برای آن عزیز تازه سفر کرده رحمت و مغفرت 
واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی 

مسألت دارم.

آگهي مزايده

شرکت سیاحتی علیصدر 

یک  بند  اساس  بر  دارد  نظر  در  علیصدر  سیاحتی  شرکت 
چهارصد و هشتاد و سومین صورتجلسه هیأت محترم مدیره 
شرکت نسبت به فروش طبقات به صورت مجزا و با شش دانگ 
ساختمان دفتر مرکزی ساختمان مسکونی، تجاری به مساحت 
221/26 مترمربع واقع در همدان، بلوار خواجه رشید، شماره 
40 را از طریق مزایده عمومی و به باالترین قیمت به خریداران 

واجد شرایط به فروش برساند. 
تاریخ  از  می توانند  مزایده  در  شرکت  عالقمندان  کلیه  لذا 
1400/03/18 لغایت 1400/03/2۵ جهت کسب اطالعات بیشتر 
اوراق  اخذ  و  بازدید  جهت  و  تماس   09188119002 شماره  با 
به  متبوع  شرکت  قراردادهای  امور  واحد  به  قیمت  پیشنهاد 

آدرس فوق مراجعه نمایند.

اان هلل و اان الیه راجعون  کانال خبری                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

شهردار با پیشرفت 
60درصدی پروژه 

مرکز شهر اعالم کرد 

شهـریـور 
پایان موزه شهر

اسامی کاندیداهای شهرستان همدان در روزنامه امروز
■ همدان314 نامزد - مریانج 19 نامزد- جورقان 17 نامزد - قهاوند 7 نامزد
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رفت و آمدهای وقت گیرياد

 ۱- روز گذشــته لیســت کامل نامزدهای 
تایید صالحیت  شــده شورای شهر های استان 
در ششمین دوره انتخابات شوراها منتشر شد. 
طبق ماده 75 قانون و ماده 6۱ آیین نامه اجرایی 
انتخابات، داوطلباني که اسامي آنها اعالم شده...

2

اعالم نخستین مرحله نتایج نظرسنجی در همدان

34 درصد 

می آیند
14درصد تصمیم نگرفته اند
■ حل مشکالت اقتصادی، رفع بیکاری و 

رفاه عمومی خواسته شهروندان است

این تنور سرد است
■ شاید کاندیداهای شورا به داد ریاست جمهوری برسند
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رفت و آمدهاى وقت گير
 1- روز گذشته ليست كامل نامزدهاى تاييد صالحيت  شده شوراى 

شهر هاى استان در ششمين دوره انتخابات شوراها منتشر شد.
طبــق ماده 75 قانون 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.
2- با آنكه نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شوراى اسالمى 
است و در بررســى صالحيت ها اسناد و مدارك اولويت دارند و اين 
روند با نظارت اســتصوابى متفاوت اســت اما رفت وآمدهاى برخى 
داوطلبان شــناخته شــده حكايت از نظارت استصوابى در مواقعى به 

جاى نظارت خواسته شده در قانون براى اين انتخابات دارد.
وقتى قرار بر بررســى مدارك و مســتندات باشــد فرقى نمى كند كه 

مدارك در همدان يا تهران بررسى شود زيرا نتيجه يكى خواهد بود.
3- اين حذف و اضافه داوطلبان به ليست تنها هيات نظارت استان را 

در معرض برخى اتهام ها قرار خواهد داد.
به همين دليل بهتر اســت روندى تعريف شود كه شرايط براى بروز 

وضعيتى چنين ديگر فراهم نشود.
4- درست است كه در قانون امكان اعتراض و بررسى مجدد و احقاق 
حق براى داوطلبان پيش بينى شده اما واقعيت آن است كه نبايد به اميد 
اعتراض و رسيدگى، دقت الزم انجام نشود و بررسى صالحيت برخى 

داوطلبان به مراجع نظارتى باالتر محول شود.
اين روند اگر مبتنى بر بى دقتى باشــد نمره منفى براى هيات نظارت 

استان و شهرستان ها خواهد بود.
5- داوطلب انتخاباتى حقوقى دارد كه از جمله آنها دارا بودن شرايط 

يكسان با ديگر داوطلبان است.
اگر قرار باشد برخى داوطلبان در شــرايطى كه ديگر داوطلبان دنبال 
انسجام بخشى ستاد و برنامه ريزى تبليغاتى هستند، به دنبال اعتراض و 
تاييد صالحيت برود و زمانى تاييد شود كه رقبا از او در برنامه ريزى، 

روزهاى زيادى پيش باشند، در حق او اجحاف شده است.
6- وقتى قرار است هيات نظارت، نظارت استصوابى نداشته باشد پس 
نبايد درباره داوطلبان قضاوت شخصى داشته و بر اساس اين قضاوت 
تصميم گرفته و حتى در پاســخ به چرايى ردصالحيت افراد در هيات 
نظارت به گونه اى سخن گفته شود كه گويى تخلف آنها در  امور شهر 
قطعــى بوده و تصميم به رد صالحيت تصميمى نهايى اســت كه در 

اعتراض هم تغيير نخواهد كرد.
اين نوع ســخن و  رد آن و تاييد داوطلبان رد شده در هيأت مركزى 
نظارت، تنها سياســى بودن اقدام انجام شده در استان را تاييد خواهد 

كرد.
7- برغم رفت و آمد وقت گير برخى داوطلبان، اعالم ليســت نهايى با 
خبر بازگشــت آنها به رقابت توانسته شور خوبى در انتخابات ايجاد 
كند كه قطعا بر  افزايش مشاركت مردم در انتخابات موثر خواهد بود.
اما بهتر اســت نحوه نظارت بر انتخابات شــوراها توسط مجلس به 
گونه اى اصالح  شود كه حقوق داوطلبان با ردصالحيت سياسى ضايع 
نشــود و در انتخابات بعدى شــوراها حق الناس به خوبى و درستى 

رعايت شود.

پالكت آفرزيس، مورد نياز بيماران خاص در همدان 
تامين شد

 مســئول واحد جذب اداره كل انتقال خون استان همدان گفت: پالكت آفرزيس مورد 
نياز بيماران خاص از جمله بيماران ســرطانى، پيوند مغز استخوان، زنان پس از زايمان و 

بيماران با مشكالت انعقادى تامين شد.
فاطمه يادگارى در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: بخشى از مراجعان به مركز انتقال خون در 
استان را اهدا كنندگان «پالكت آفرزيس » تشكيل مى دهند كه به منظور تامين سريع نياز 

بيمار اين نوع اهدا با شيوه جداسازى پالكت از خون صورت مى گيرد.
وى اضافه كرد: در اين شــيوه به جاى دريافت پالكت از خون هاى اهدايى هشت تا فرد 

مختلف كه اغلب مواقع هنگام اســتفاده به علت متفاوت بودن پالكت ها با مشكل مواجه 
مى شويم، از فرآورده پالكت يك اهدا كننده استفاده مى شود.

مســئول واحد جذب اداره كل انتقال خون اســتان همدان افزود: در اين شيوه خون وارد 
دستگاه شده ســپس دستگاه پالكت فرزيس را براساس اندازه ســلول و يا با استفاده از 
فيلترهاى خاص، سلول هاى خونى از هم تفكيك مى كند و با برداشتن پالكت خون، بقيه 

اجزاى سلولى و پالسماى خون را به فرد اهدا كننده بر مى گرداند.
يادگارى عنوان كرد: براى دريافت «پالكت آفرزيس » ابتدا بايد درخواست از سوى پزشك 
و بيمارســتان به مركز انتقال خون ارائه شــود چرا كه كيسه هاى آن بسيار گران قيمت و 
تاريخ انقضا پالكت كم بوده بنابراين بايد بعد از خونگيرى بالفاصله به بيمارســتان براى 

استفاده منتقل شود.

وى گفــت: فرايند دريافت «پالكت آفرزيس» حدود يك ســاعت و نيم طول مى كشــد 
بنابرايــن در صورت دريافت درخواســت نياز بيمارى به پالكت از بيمارســتان، با اهدا 
كنندگان خون براى دريافت پالكت صحبت شده يا افراد داوطلب كه ليست آن در مركز 

انتقال خون موجود است فراخوان مى شوند.
مسئول واحد جذب اداره كل انتقال خون استان همدان اظهار داشت: در صورت نياز فورى 
بيمار به پالكت با گروه خونى مشــخص و كمياب، با خانواده بيمار براى اهداى پالكت 

صحبت مى شود.
يادگارى اظهار داشــت: هر فرد در شرايط عادى مى تواند ساالنه 24 بار پالكت اهدا كند 
هر چند پالكت بعد از گذشت 48 ساعت از اهدا جايگزين شده و در شرايط اضطرار مى 

توان از اهدا كننده بعد از گذشت 48 ساعت دوباره پالكت گرفت. 

 قضاوت، امرى اســت كــه از اهميت 
بااليى برخوردار است و با جان و مال مردم 

به صورت مستقيم در ارتباط است به همين 
دليل افرادى كه وارد اين مســير مى شــوند 

بايد چشمان تيزبينى براى برقرارى عدالت 
در سطح جامعه داشته باشند. 

سوگندى كه يك كارشناس دادگسترى براى 
آغاز كارش مى خورد نشــان دهنده امر مهم 
و خطير قضاوت و عدالت اســت بر همين 
اســاس مى توان گفت از زمانى كه رياست 
مركز كارشناسان رسمى دادگسترى همدان 
برعهده گلى پور قرار گرفت، وى در تالش 
براى بهبود عملكرد ايــن مركز ديدارى با 
رئيس كل دادگســترى استان همدان داشته 
است تا درخصوص مسائل مربوط به مركز 

كارشناسان دادگسترى گفت وگو كردند.
رئيس كل دادگسترى استان همدان در اين 
ديدار گفت: وثاقت، امانت دارى و سالمت 
اساس كار كارشناسى اســت و كارشناس 
متديــن وقتى با وثاقت باشــد خداوند هم 

حامى او خواهد بود .
محمدرضــا عدالتخــواه در ايــن ديدار از 
گلى پور خواســت كه نظارت بر عملكرد 

كارشناســان همراه با برگزارى دوره هاى 
آموزشــى و به روز كردن كارشــناس ها از 
مهم ترين اهداف اين سازمان به شمار رود 

و در انجام آن كوشا باشند.
رســمى  كارشناســان  مركــز  رئيــس 
دادگســترى همــدان هــم اظهــار كــرد: 
مركــز كارشناســان دادگســترى اســتان 
و  تريــن  ســالم  از  يكــى  همــدان 
كارشناســى  مراكــز  تريــن  متخصــص 
ــا 250 كارشــناس در  ــه ب كشــور اســت ك
ــت  ــخيص اصال ــى تش ــته تخصص 36 رش
خــط، تصادفــات، كشــاورزى، ســاختمان، 
شهرســازى، كشــاورزى، بيمــه، شــركت ها 
و ...در حــال خدمــت بــه دســتگاه قضايــى 

شــد. مى با
حميــد گلى پــور همچنيــن تاكيــد كرد:  
كارشناسان اين مركز با يك مديريت جوان 
و با جديتى بيش از گذشته به شكايت هاى 

مردم رسيدگى خواهند كرد.

هواى همدان سه درجه گرمتر مى شود

 بنا بر گفته كارشــناس اداره كل هواشناســى اســتان همدان در 2
روز گذشــته بيشينه دماى اســتان تغييرات محسوسى نداشته است و 
نقشه هاى هواشناسى نشــان مى دهد دماى بيشتر نقاط استان از روز 

چهارشنبه 2 تا سه درجه سانتيگراد افزايش مى يابد.
محمد حســن باقرى شــكيب در گفت و گو با ايرنا افزود: بر اساس 
بررسى داده ها و نقشه هاى پيش يابى هواشناسى، آسمان بيشتر نقاط 
اســتان در 24 ساعت آينده، صاف و بدون ابر و همراه با وزش ماليم 

باد پيش بينى مى شود.
به گفته وى آسمان بيشتر نقاط استان همدان تا پايان هفته جارى صاف 

پيش بينى مى شود و پايدارى دماى هوا در اين استان تداوم دارد.
وى اظهار داشــت: ســرعت وزش باد عصر ديروز در برخى از نقاط 
استان همچون همدان، قهاوند و فامنين به 50 تا 60 كيلومتر در ساعت 

افزايش يافت.
باقرى شكيب گفت: براى چند روز آينده آسمان استان همدان صاف 
پيش بينى مى شــود و بر همين اســاس تا پايان هفته؛ از باران خبرى 

نيست.
كارشــناس اداره كل هواشناسى اســتان همدان افزود: در 24 ساعت 
گذشــته نهاوند با 34 درجه ســانتى گراد باالى صفر و بهار با هشت 
درجه ســانتى گراد باالى صفر به ترتيب گرمترين و خنك ترين نقاط 

استان همدان بودند.
وى عنوان كرد: بيشــينه و كمينه دماى هواى همدان نيز در اين مدت 
به ترتيب 32 و 10 درجه سانتى گراد باالى صفر به ثبت رسيده است.

آب و هواى استان همدان در نتيجه وجود كوه هاى مرتفع، رودخانه ها 
و پستى و بلندى هاى زياد به شدت متغير است و زمستان هاى سرد، پر 

برف و باران و تابستان هاى معتدل دارد.

رضايت حداكثرى شهروندان هدف نهايى 
شهردارى منطقه يك همدان

 با توجه به ســاختارهاى سياســى حاكم در كشورهاى مختلف، 
تعاريف گوناگونى از مفهوم شــهردارى و نوع كاركرد آن وجود دارد 

و ارائه يك تعريف واحد و جامع در اين زمينه كارى دشوار است.
 اما به بيانى كلى، در جهان امروز، شهردارى نهادى عمومى، غيردولتى، 
محلى و مستقل است كه به  عنوان مهم ترين جزو حكومت هاى محلى 
با ارائه خدمات گوناگون عمرانى، رفاهى و شــهرى به رفع نيازهاى 

مردم پرداخته و در انجام امور از مشاركت شهروندان بهره مى برد.
 در دهه هاى اخير افزايش تمايل به شهرنشــينى و به تبع آن گسترش 
كالبدى شــهرها باعث شــده تا اين نهاد مدنى روزبــه روز وظايف 
بيشــترى را برعهده گرفته تا بتواند به نيازهاى روزافزون شــهروندان 
در بخش هاى عمران، محيط زيســت، بهداشت و سالمت و بسيارى 
موارد ديگر پاســخ مناسبى دهد. وظايفى كه دولت ها و حكومت ها به 
شهرداريها به عنوان دولت هاى محلى واگذار كرده تا خود بتوانند نقش 
مؤثرترى در سياست گذارى ها و راهبرى هاى كالن ايفا كنند. به عبارت 
ديگر شــهردارى ها كه زمانى محدوده وظايفشان تنها به چند فعاليت 
خدماتى محدود مى شــد، اكنون ميبايست با برنامه ريزى گسترده ترى، 
رفاه فردى و اجتماعى را در شهر ها فراهم آورند. رفاهى كه تحقق آن 

وابسته به انجام دامنه بسيار گسترده اى از اقدامات و فعاليت هاست.
حال طى ماه هاى گذشــته اين براى چندمين بار اســت كه مجموعه 
شــهردارى منطقه يك توانسته اســت در حوزه خدمات شهرى طى 
نظرسنجى ها رضايت حداكثرى شــهروندان را به دست آورد از اين 
رو با پيمان صادقى معاون خدمات شهرى منطقه يك گفت و گويى را 

ترتيب داديم كه با هم مى خوانيم:
معاون خدمات شــهرى منطقه يك با اشــاره به اينكــه ارائه خدمات 
مناسب در شهردارى ها يكى از انتظارات مهم شهروندان است، عنوان 
كرد خدمات زمانى از منظر شهروندان مناسب ارزيابى مى گردد كه هم 

به نحو احسن و هم در كوتاه ترين زمان ممكن اجرا شوند.
صادقى با بيان اينكه در حوزه خدمات شــهرى وظايف متعددى براى 
شهردارى ها تعريف شده است اظهار كرد جمع آورى و حمل زباله، 
رفت و روب معابر، آراســتگى ظاهر و محيط شهر، حفظ و نگهدارى 
مبلمان و تاسيسات شهرى، جمع آورى نخاله هاى ساختمانى، برفروبى 

و... تنها مواردى كلى از مجموعه عملكرد خدمات شهرى هستند.
گفتنى است در نظر سنجى كه سامانه 137 از شهروندان همدانى داشته 
است شهردارى منطقه يك با بيش از 94 درصد كسب رضايت توانسته 

است عملكردى بى نظير در حوزه خدمات شهرى داشته باشد.

پلمب 30 مركز متخلف بهداشتى در همدان
صدور 588 مورد اخطاريه

 مدير سالمت محيط و كار معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 
ابن سينا از پلمب 30 مركز متخلف بهداشتى در همدان خبر داد.

ليــدا رفعتى در گفت وگو با فارس از پلمب 30 مركز متخلف طى اين 
مدت خبر داد و گفت: 8 سوپرماركت و خواروبارفروشى، 7 نانوايى، 2

رستوران و يك تاالر پذيرايى و 12 مركز ديگر تعطيل شد.
مدير ســالمت محيط و كار معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى 
ابن ســينا با بيان اينكه 588 مورد اخطــار و معرفى به مراجع قضايى 
داشــتيم عنوان كرد: در بازديــد از واحدها 77 درصد به تهويه محيط 

توجه مى شد كه شامل 3 هزار و 644 مركز بود.
وى از رعايت 79 درصدى پروتكل هاى فاصله گذارى اجتماعى در 3
هزار و 717 مورد بررســى خبر داد و خاطرنشان كرد: 78 درصد نيز 
نســبت به استفاده از ماسك حساس بودند كه 3 هزار و 703 واحد را 
شامل مى شود. رفعتى با بيان اينكه رعايت بهداشت و حفاظت فردى 
83 درصد و 3 هزار و 908 مورد بوده است خواستار توجه به رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى شد.

1- برخى داوطلبان انتخابات شــوراى شــهر تبليغــات خود را آغاز 
كرده اند. گويا اين تبليغات با تشكيل گروه در فضاى مجازى و ارسال 
رزومه و مطلب به ديگر گروه ها در حال انجام است. گفتنى است اين 
اقدامات در حالى است كه فرصت تبليغات داوطلبان شوراى شهر از 

بيستم خرداد ماه آغاز خواهد شد.
2- احزاب اصالح طلب اســتان در حال تصميم گيرى استانى و حزبى 
براى حمايت از داوطلبان رياست جمهورى هستند. گويا برخى از اين 
احزاب به كمك ســتاد همتى و برخى براى مهرعليزاده فعال خواهند 
شد. گفتنى است جبهه اصالح طلبان هنوز درباره حمايت از  داوطلبان 

اين جناح در انتخابات تصميم نگرفته است.
3- بازگشــت برخى داوطلبان انتخابات شوراها به رقابت شور خوبى 
در فضاى انتخاباتى ايجاد كرده است. گويا پذيرش داليل و مستندات 
اين داوطلبان از ســوى هيأت مركزى نظــارت تاثير خوبى بر فضاى 
انتخابات گذاشته است. گفتنى است بازگشت برخى از اين داوطلبان 

مى تواند نتايج پيش بينى شده انتخابات تاكنون را تغيير دهد.
4- تجربه گرانى هاى رســمى در اين انتخابــات براى اولين بار رخ 
مى دهد. گويا در انتخابات سالهاى قبل گرانى كاالها قبل از انتخابات 
به دليل تاثير منفى در مشاركت مردم ممنوع بوده است. گفتنى است به 
نظر مى رسد دولت توجهى به انتخابات و فراهم سازى اذهان عمومى 

براى شرايط برگزارى آن به ويژه آرامش فضاهايى مثل بازار ندارد.
5- احتمال كناره گيرى قاضى زاده هاشمى از ادامه رقابت هاى انتخابات 
رياست جمهورى افزايش يافته است.گويا اين افرايش احتمال پس از 
ديدار وى با رئيسى مطرح شــده است. گفتنى است زاكانى داوطلب 

ديگرى است كه كناره گيرى وى از انتخابات قوت گرفته است.

 معــاون سياســى، امنيتــى و اجتماعى 
اســتاندار همدان معتقد است ترويج فرهنگ 
ايثار و شــهادت يك وظيفه ملى و دينى در 
جامعه اسالمى اســت و در همه دستگاه ها 
به ويژه در مراكز آموزشــى و فرهنگى بايد 

نهادينه شود.
به گزارش ايرنا، مصطفى آزادبخت در جلسه 
كميته برنامه ريزى گراميداشت سردار شهيد 
"عليرضا حاجى بابايى" شهيد شاخص استان 
همدان اظهار داشت: پيشرفت هايى كه اكنون 
در همه امور اقتصادى، سياسى، علمى، نظامى 
و فرهنگــى داريم، به بركــت خون مقدس 

شهدا است.
وى بــا اشــاره بــه اينكــه شــهداى گرانقــدر 

ــار در  ــانى و ايث ــا جانفش ــالمى ب ــران اس اي
دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس انقــالب 
ــد يادآورشــد: نقــش  و نظــام را بيمــه كردن
برجســته ســردار شــهيد حاجــى بابايــى در 
ــى  ــه خانوادگ ــى نام ــدس و زندگ ــاع مق دف
ــورد  ــو م ــك الگ ــوان ي ــه عن ــهيد ب ــن ش اي

ــرد. ــرار گي ــرورش ق ــوزش و پ توجــه آم
معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
همدان عنــوان كرد: به فرمــوده مقام معظم 
رهبرى، شــهداى استان همدان از بهترين ها 

و برجسته ترين ها هستند.
رسانه ها نقش حماســى شهدا در آزادسازى 

خرمشهر را تبيين كنند
نماينــده مردم همــدان و فامنين در مجلس 

شوراى اســالمى نيز از آمادگى كامل استان 
همدان براى برگزارى كنگره شــهدا در سال 
1402 خبر داد و خاطرنشــان كرد: در استان 
همدان همه مجموعــه ها، هماهنگى الزم را 
براى برگزارى يك كنگره بزرگ در ســطح 

ملى دارند.
حميدرضا حاجى بابايى، اظهار داشت: نقش 
ســردار شهيد حاجى بابايى در كنار سرداران 
شهيدى چون سردار بهمنى ، سردار همدانى 
و ســردار شهيد مظاهرى در عمليات رمضان 

بسيار تاثيرگذار و اثربخش بوده است.
وى ادامه داد: بعد از ســفر ســردار شــهيد 
ســليمانى به همدان و حضــور در يادواره 
سرداران  معرفى  رمضان،  عمليات  شــهداى 

شــهيد همدان به جامعه بــه خوبى در حال 
انجام اســت و اين از بركات اين سفر بوده 

است.
ــش  ــا نق ــانه ه ــزود: رس ــى اف ــى باباي حاج
حبيــب  شــهيدان  حماســى  و  بــزرگ 
ســردار  و  شــهبازى  محمــود  مظاهــرى، 
همدانــى در عمليــات آزادســازى خرمشــهر 
را بــراى همــه مــردم باالخــص نســل هــاى 

ــد. ــن كنن ــوان تبيي ج
بــه گفته وى در كشــور هزار و در اســتان 
همدان 19 خانواده باالى سه شهيد به عنوان 
خانواده هاى ماندگار داريم كه اينها ســرمايه 
هاى ارزشمند استان هستند و بايد به جامعه 

معرفى شوند.

وثاقت، امانت دارى و سالمت 
اساس كار كارشناسى است

 درحالى نزديك به 4سال از تصميم ايجاد 
سايت موزه در ميدان مركزى همدان مى گذرد 
كه اين بار به همت شهردارى همدان اين پروژه 

شاهد پيشرفت 60 درصدى شد . 
شــهردار همدان در اين زمينــه در گفتگو با 
همدان پيام عنوان كرد : سازه اسكلت و سقف 
اين موزه در حال حاضر رو به اتمام اســت و 

سفت كارى ها به اتمام رسيده است . 
عباس صوفى افزود :  اجراى كامل تاسيسات 
مكانيكى و كف فرش نما كارى و نازك كارى 
آبنما و تاسيسات برقى در حال تكميل است و 
پيش بينى ميكنيم ساخت موزه ميدان مركزى 

شهريور ماه به پايان ميرسد .
شهردار همدان با بيان اينكه موزه مركزى ميدان 
امام (ره) در بافت تاريخى شهر و بازار قديمى 
همدان مى تواند بيش از پيش به جذب بيشتر 
گردشــگر داخلى و خارجى كمك كند گفت:  
احــداث اين موزه دارى اهميت ويژه اى براى 
مجموعه شــهردارى و شــوراى اسالمى شهر 

است.
شهردار همدان گفت : در تابستان سال گذشته 
با توجــه به اهميــت موضوع ســايت موزه 
ميــدان امام (ره) عمليــات اجرايى اين پروژه 
به شــهردارى منطقه يك واگذار شد تا شاهد 
تكميل شــدن هرچه سريعتر اين پروژه كه در 
بافت تاريخى شهر قرار دارد و از اهميت بااليى 
براى شهروندان و گردشگران برخوردار است 

باشيم 
سايت موزه ميدان امام (ره) در مسير تكميل

مدير منطقه يك شــهردارى همدان از تسريع 
عمليات اجرايى ســايت موزه ميدان امام(ره) 
خبر داد و گفت: در تالشيم هرچه سريعتر اين 

پروژه تكميل شود.
مســعود دهبانى صابر با اشــاره بــه اينكه در 
تابستان سال 1399 احداث اين سايت موزه به 
شهردارى منطقه يك واگذار شد گفت: طرح ها 
و برآوردهاى الزم كه براى اجرايى كردن اين 
پروژه نياز بود همگى به سرعت تهيه و تنظيم 
شد و خوشبختانه در مدت كوتاهى توانستيم با 
برگزارى مناقصه پيمانكار اين پروژه را جذب 

كنيم.
مدير منطقه يك شهردارى همدان اظهار كرد: 
اين پروژه يكى از مهم ترين پروژه هاى شــهر 

همدان محسوب مى شود كه از اهميت بااليى 
نيز براى شهروندان همدانى برخوردار است به 
همين دليل با استفاده از ظرفيت نيروى انسانى 
و مهندسى مطلوب در تالشيم تا هرچه سريعتر 

اين پروژه تحويل همشهريان شود.
وى گفــت: يكى از داليلى كه گردشــگردان 
شــهر همدان را به عنوان مقصد خود انتخاب 
مى كنند ســابقه تاريخى اين شــهر اســت، 
پروژه ســايت موزه ميدان امــام (ره) يكى از 
پروژه هايى اســت كه اين سبقه تاريخى را به 
خوبى به گردشگران نمايش مى دهد و باعث 
رونق هرچه بيشتر گردشگرى در شهر همدان 

خواهد شد.

دهبانى صابر عنوان كــرد: در روزهايى كه به 
دليل شيوع ويروس كرونا گردشگرى كاهش 
يافته اســت و اماكن گردشگرى خلوت است 
شــهردارى منطقه يــك بــا برنامه ريزى هاى 
منظــم درصدد ارتقا كيفيت اين اماكن اســت 
و از ابتداى ســال عالوه بر پروژه سايت موزه 
ميدان امام (ره) به عنوان ميدان مركزى شــهر 
پروژه هاى ترميم محوطه گردشگرى گنجنامه، 
ترميم بوســتان هاى مردم و ارم، بازگشــايى 
معبر بلوار شــهيد فهميده، آسفالت ريزى هاى 
بلوار كوالب صورت پذيرفته اســت تا اماكن 
گردشگرى شهر همدان جلوه اى ويژه به خود 

بگيرند.

گفتنى است:42 ماه از آغاز كشفيات تاريخى 
در ميــدان امام (ره) همــدان مى گذرد ، در 
عمليات بهســازى و ساخت پياده راه ميدان 
امــام خمينى همدان در ســال 96 ، هنگام 
گود بردارى و عمليــات عمرانى اين طرح 
شهرســازى ، در برخــورد بــا اليــه هاى 
تاريخى و باســتانى آثار ارزشــمندى شامل 
دو تابوت و ظروف سفالى ،سنگ آسياب ، 
گور خمره اى،ســكه طال و پايه ستون هايى 
به جــا مانده از دوره هــاى تاريخى قبل و 
بعد از اســالم در ميدان امام خمينى همدان 
كشف شــد كه گمانه زنى هاى متعددى را 
درباره قدمت تاريخى اين شهر مطرح كرد.

پيدا شدن اين اشياى تاريخى باعث شد تا طرح 
اوليه آبنما به پروژه « موزه » تغيير يابد و براى 
هم افزايى ، باال بــردن نظارت و كيفيت كار ، 
شــهردارى ، ميراٍث فرهنگى و  مسكن و شهر 
سازى با همكارى يكديگر و تقسيم كار ظرف 

چند ماه پروژه موزه را به اتمام برسانند .
 ســاخت موزه ميدان امــام خمينى همدان كه 
به علت برخى مشــكالت متوقف شــده بود 
با تجهيز كارگاه ، عمليــات اجراى آن دوباره 
آغاز شد و حاال به همت شهردارى همدان اين 
پروژه در شــهريور ماه 1400 به پايان خواهد 

رسيد .

شهردار با پيشرفت 60 درصدى پروژه مركز شهر اعالم كرد 

شهريور پايان موزه شهر

ترويج فرهنگ شهادت وظيفه ملى و دينى است
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ايميل

 در  ســه روز تعطيــالت خــرداد مــاه چنــد بــارى بــراى خريــد 
روزمــره از خانــه خــارج شــدم و در شــهر رفــت و آمــد داشــتم. 
ــدرت  ــه ن ــا ب ــردم ام ــد مى ك ــين ها را رص ــالك ماش ــت پ ــا دق ب
پالك هــاى غيربومــى در شــهر ديــده مى شــد ايــن در حالــى بــود 
كــه اگــر بــراى ايــن ســه روز جريمــه تعييــن نمى شــد صددرصــد 
ــد  مســافرانى مــى  ــر از رفــت و آم همــدان و شــهرهاى ديگــر پ

شــد كــه آماركرونــا را چنــد برابــر مــى كردنــد.
كاش ايــن طــرح چنــد مــاه اجــرا مى شــد شــايد ويــروس كرونــا 

ريشــه كــن ميشــد.
* محمدى پناه از همدان

ــا نزديــك شــدن انتخابــات همهمه هايــى در بيــن مــردم بــه   ب
وجــود آمــده اســت كــه بــا برگــزارى انتخابــات و روى كار آمــدن 
ــردم  ــكالت م ــا و مش ــد از گرانى ه ــور جدي ــس جمه ــدن رئي آم

ــود؟  ــل مى ش ــكارى ح ــود؟ بي ــته مى ش كاس
وضعيــت معيشــت و ازدواج جوانــان بــه كجــا مى رســد؟ از 
ــكالت  ــه اول مش ــم ك ــش مى كني ــد خواه ــور جدي ــس جمه رئي

ــرد. ــر بگي ــردم را در نظ م
* قائمى از گل تپه

 در اخبــار اعــالم شــد كــه همــدان جــزو شــهرهايى اســت كــه 
مرحلــه دوم ثبت نــام مســكن ملــى را مى تواننــد انجــام دهنــد امــا 
روز گذشــته تمــام كافى نت هــاى همــدان را زيــر پــا گذاشــتم يــا 
اصــًال از ايــن موضــوع خبــر نداشــتند و يــا ســايت معــرف شــده 
ــد  ــانى كنن ــق اطالع رس ــانه ها دقي ــًا رس ــد!  لطف ــاز نمى ش ــًال ب اص
ــه  ــوده از خان ــاعتها بيه ــا س ــود كرون ــوا و باوج ــاى ه ــا در گرم ت

خــارج نشــويم.
* س. حسنى

نمايندگان فرماندار مهم ترين مسئوليت در هر شعبه اخذ راى را دارند
جلسه توجيهى نماينده فرماندار 

در شعب اخذ  كبودراهنگ برگزار شد
 نخســتين جلسه توجيهى نمايندگان فرمانداردر شعب اخذ راى اين شهرستان به رياست  
فرماندار و رئيس هيات اجرايى ســتاد انتخابات ،رئيس و اعضاى هيات نظارت بر انتخابات 
رياســت جمهورى ومياندوره اى مجلس شوراى اســالمى و نظارت بر انتخابات شوراهاى 
اسالمى شهر و روستا  به منظور آشنايى آنها با وظايف خود در روز انتخابات، رعايت بى طرفى 

و اجراى دقيق مقررات برگزار شد.

در ايــن جلســه فرمانــدار شهرســتان كبودراهنــگ  بــا تاكيــد بــر اينكــه عملكــرد نماينــدگان 
فرمانــدار مســتقر در شــعب اخــذ راى بايــد در چارچــوب قانــون باشــد گفــت: ايــن افــراد 
بايــد كامــال بــه وظايــف و مقــررات اجــراى انتخابــات و مديريــت شــعبه اشــرافيت كامــل 

ــته باشند. داش
حجت ا... مهدوى اظهار كرد: نمايندگان فرماندار مهم ترين مسئوليت در هر شعبه اخذ راى را 

دارند و بايد دور از هر شائبه تبليغاتى به وظايف قانونى خود عمل كنند.
وى اظهار اميدوارى كرد كه در سايه تالش و توجه همه مسئولين و بصيرت و شناخت مردم 
فهيم ايران اســالمى به ويژه مردم هميشه در صحنه شهرستان كبودراهنگ شاهد رقم خوردن 

حماسه ديگرى در 28خرداد 1400 در تاريخ انقالب اسالمى باشيم.

 با هدف پيشــگيرى از وقوع آتش ســوزى هاى 
احتمالــى و خســارت به فضاى ســبز و درختان، 
علف تراشــى، حــذف تنه جــوش و پاجوش هاى 
درختان، پاكســازى عرصه هــاى بحرانى و كاهش 
پوشــش گياهى در زير اشكوب  مناطق جنگل كارى 

به طور مستمرانجام مى شود.
شهردار مالير با اشــاره به اهميت جنگل ها گفت: 
انسان با نقش 95 درصدى در وقوع آتش سوزى، در 
عرصه هــاى طبيعى نابودى را به خود هديه مى دهد 
و آموزش نحوه رفتار با طبيعت، استفاده از ظرفيت 
مردمى و تأمين تجهيزات، راهكارهاى مقابله با اين 

تهديد است.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى شــهر مالير، 
حســين بابايى افــزود: ارمغان آتش ســوزى براى 
طبيعت آلودگى محيط زيســت اســت و مردم بايد 
بدانند آتش رها شــده در بخش كوچكى از طبيعت 
مى تواند زمينه ســاز نابــودى چندين هكتار جنگل 
شود، لذا شهروندان بايد بيش از پيش مراقب حضور 

خود در عرصه هاى طبيعى و بوستان ها باشند.

تصريــح  كرد: بــا اقدامات وى 
پيشگيرانه مى توان بروز حوادث احتمالى را كاهش 
داد و تــالش مى كنيم با تأميــن تجهيزات ضرورى 
و آموزش  كارگران جهت كشــف و اطفاء به موقع 
حريق، آمادگى الزم را در زمان بروز آتش ســوزى 

افزايش دهيم.
حســين بابايى به عمليات گسترده حذف علف هاى 
هــرز در جنگل هاى ميرزاكوچك خــان، بام مالير، 
جنگل بوستان كوهسار، شــمس آباد، شاهد وكوثر 
اشاره كرد و گفت: سبزبانان فضاى سبز  علف هاى 
هرز را باچندين دستگاه علف تراش به صورت مداوم 

تراشيده، جمع آورى و از محدوده خارج مى كنند.
وى با تأكيد بر گشــت هاى ســيار شــبانه روزى و 
بازديدهــاى مداوم از محــدوده جنگل ها ادامه داد: 

براى پيشــگيرى از خســارت هاى احتمالى ناشى 
از بروز آتش ســوزى، افزايش تعداد دســتگاه هاى 
علف تــراش به منظور جمع آورى پوشــش گياهى 
قابل اشــتعال، خريد آتشكوب جهت اطفاى حريق 
احتمالى، افزايش نظــارت بر انجام به موقع آبيارى 
جنگل ها جهت جلوگيرى از خشكى پوشش گياهى 

انجام شده است.
بابايى افزود:  پيگيرى ســريع گزارش هاى مردمى 
در مــورد حوادث آتش ســوزى، آماده بــاش كليه 

نيروهــاى مســتقر در تفرجگاه هــا و مناطــق 
جنگلى جهــت هرگونه حادثه احتمالى، 

ارتبــاط و هماهنگــى با ســازمان 
آتش نشــانى و خدمــات ايمنى 
جهت اقدام سريع، در صورت 
آتش سوزى،شناســايى  وقوع 
حريــق،  وقــوع  كانون هــاى 
ايجاد خطــوط آتش بر در نقاط 

حســاس و پر خطــر، افزايش 
تعداد نگهبانــان جنگل ها، تقويت 

گشت هاى مراقبت، شناسايى، كشف و اطفاء حريق 
نيز انجام شده است.

وى خاطر نشــان كرد: لوله كشــى و انتقال آب 
در مسيرهاى مختلف به منظور  خاموش كردن 
ســريع آتش، ايجاد مسير دسترسى در جنگل ها 
جهــت ســهولت در رفت و آمد ماشــين هاى 
آتش نشــانى،نصب بنــر با موضــوع ممنوعيت 
روشن كردن آتش در بوستان ها و فضاى سبز با 
هدف آگاه كردن عموم مردم از اهميت جنگل ها 
و خــوددارى از روشــن كردن آتش 
توسط اين سازمان انجام شده 

است.
از  شــهردار  پايــان   در 
شــهروندان درخواست 
خوددارى   ضمــن  كرد 
از روشــن كردن آتش 
در بوســتان ها، يارى گر 
حفــظ  در  شــهردارى 

فضاهاى سبز باشند.

شهردار مالير:

تمهيدات الزم 
در پيشگيرى از آتش سوزى 

مراتع و جنگل ها پيش بينى شد
■ مراتع و جنگل ها ميراث ارزشمند آيندگان

سبزبانان فضاى سبز  
علف هاى هرز را باچندين 

دستگاه علف تراش به صورت 
مداوم تراشيده، جمع آورى و 

از محدوده خارج مى كنند.
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آيا زمان دقيق برگزاري انتخابات  امسال را مي دانيد؟    
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 آيا در انتخابات رياست جمهوري  امسال شركت مي كنيد؟
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 آيا در انتخابات شوراي شهر امسال شركت مي كنيد؟

 نظرسنجى انتخابات 1400 به 
صورت ميدانى در استان همدان 

برگزار شد.
اين نظر سنجى قبل از  زمان 

تبليغات شوراهاى شهر و روستا 
به انجام رسيده است  كه 

در مراحل بعدى نظر سنجى 
اطالعات تكميلى نيز منتشر 

مى گردد.
الزم به ذكر است در رسانه 

ديجيتال همدان پيام در فضاى 
مجازى نيز  نظرسنجى هايى انجام  
شده است كه نتايج بدست آمده 
در  نظر سنجى ميدانى اعتبار آنها  

را تاييد مى نمايند.

تحليل آمارى نتايــج تقريبى 71 درصد از 
شركت كنندگان از شركت كنندگان از زمان 
انتخابات رياســت جمهورى 1400 اعالم 
داشــته و 34 درصد تصميم قطعى شركت 
در انتخابات را گرفته اند همچنين در مقابل 
ايــن آمار 52 درصد هم پاســخ شــركت 
نكــردن در آن را داده اند و 14 درصد نيز 

هنوز تصميمى نگرفته اند.
بر اساس پاسخ، پرســش اهميت گرايش 
سياســى كانديداها در انتخابات 78 درصد 
فرقــى نمى كنــد را انتخــاب كرده اند و 
همچنين اولويت يك، 42 درصد پاســخ 
دهندگان حل مشــكالت اقتصادى و پس 
از آن 100 درصــد رفع بيكارى را انتخاب 
كــرده ان و افزايــش رفــاه عمومى و رفع 

تحريم ها گزينه هاى بعدى مى باشند.
بر اســاس پيش بينى هــا تاثيــر انتخابات 
همزمان شوراى شهر در مشاركت رياست 
جمهورى نيز 29 درصد پاســخ دهندگان 
گزينه شــركت مى كنند را انتخاب كرده اند 
و 15 درصد نيز هنــوز تصميم نگرفته اند 
همچنيــن در نتايج كانديــداى مورد نظر 
شما چه كســى مى باشــد نيز 27 درصد 
هنوز تصميم قطعى نگرفته اند و در مقابل 
كانديداهــاى اصولگرايان بــا فاصله قابل 
توجهــى انتخاب اغلب پاســخ دهندگان 

است.
گفتنى اســت پس از تحليل آمارى نتايج 
ساير شهرستان ها ميانگين كلى استان عدد 
نزديك به مركز استان را نشان مى دهد كه 

در شماره بعدى اعالم خواهد شد.

اعالم نخستين مرحله نتايج نظرسنجى در همدان

34 درصد مى آيند
14درصد تصميم نگرفته اند

■ حل مشكالت اقتصادى، رفع بيكارى و رفاه عمومى خواسته شهروندان است
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يادداشت

خبر

 مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى:
انتظاراتم در خصوص مسائل پادمانى ايران برآورده 

نشده است
 وظيفه من اين است كه به شوراى حكام گزارش كنم و دقيقا بگويم چه اتفاقى در حال 
رخ دادن است. ما اطالعات را در اختيار اعضاى شورا قرار مى دهيم و بعد آن ها نتيجه گيرى 
مى كنند و تصميم با آن هاست كه قطعنامه بدهند يا مباحثه كنند و يا به هر روشى كه مناسب 

مى دانند رسيدگى كنند.
مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى روزگذشته در سخنرانى آغازينش در جلسه شوراى 
حكام توضيحاتى درخصوص فعاليت هاى اخير آژانس درباره برنامه هســته اى ايران به 

رئيس جلسه ارائه داد.

به گزارش ايسنا، رافائل گروسى در اين سخنرانى گفت: تا 23 فوريه 2021 آژانس بر اجراى 
تعهدات برجامى ايران نظارت و آن را راستى آزمايى كرده است. اگرچه، از 23 فوريه، همان 
طور كه گزارشم روشن مى سازد، تصميم ايران براى متوقف كردن اجراى تعهدات هسته 
اى اش تحــت برجام از جمله پروتكل الحاقى بر فعاليت هاى راســتى آزمايى و نظارت 
آژانس تاثير گذاشــت. ماه گذشته، على اكبر صالحى معاون رئيس جمهور ايران و من به 
توافق رسيديم كه آژانس تا 24 ژوئن 2021 بتواند تداوم كسب اطالعات الزم را بازگردانى 

و دوباره برقرار كند. به گزارش هايم در اين زمينه ادامه خواهم داد. 
گروسى در ادامه بيانيه اش خطاب به رئيس جلسه مطرح كرد: شما همچنين گزارش من را 
درباره توافق ان. پى. تى با جمهورى اسالمى ايران دريافت كرده ايد كه تالش هاى آژانس 
را براى شفاف سازى سواالت مربوط به صحت و كامل بودن اظهارات ايران تحت معاهده 

پادمانى و پروتكل الحاقى آن شرح مى دهد. گزارش من به يافته هاى آژانس درباره چهار 
محل اعالم نشــده در ايران و پاسخ هاى آژانس به درخواست هاى ايران در جهت شفاف 

سازى مى پردازد.
وى در ادامــه ادعا كرد: از زمان گزارش قبلى ام، ايران اطالعات جديدى درباره يك محل 
ارائه نداده اســت، به هيچ يك از سواالت آژانس پاسخ نداده است و اطالعاتى درباره دو 
محل ديگر ارائه نكرده؛ بيانيه اى مكتوب درباره محل چهارم بدون اســناد و مدارك اثبات 
شده ارائه كرده است. وجود چند ذره اورانيوم با منشاء انسانى در سه محل در ايران كه به 
آژانس اعالم نشده اند و وجود ذرات تغييريافته ايزوتوپى در يكى از اين محل ها به وضوح 
بر اين داللت دارد كه مواد يا تجهيزات هســته اى آلوده به مواد هسته اى در اين محل ها 

وجود داشته است.

هزار و 480 دستگاه احراز هويت 
براى انتخابات در همدان پيش بينى شد

 مسئول كميته فناورى اطالعات ستاد انتخابات استان همدان گفت كه 
يك هزار و 480 دستگاه احراز هويت براى برگزارى انتخابات 28 خرداد 

سالجارى در اين استان پيش بينى شده است.
محمدحســن ميرزايى در گفت و گو با ايرنا افزود: دستگاه هاى احراز 
هويت مورد نياز براى انتخابات پيش رو از تهران دريافت شده است و 
اين دستگاه ها بر خالف دوره گذشته از نظر سخت افزارى و نرم افزارى 

به روز رسانى شده است.
وى با بيان اينكه سه درصد از دستگاه هاى احراز هويت به عنوان رزرو 
هســتند اضافه كرد: با استفاده از اين دســتگاه ها از راى تكرارى، راى 
دادن توســط شناسنانه متوفى و راى دادن افراد زير 18 سال به صورت 

اتوماتيك و سيستمى جلوگيرى مى شود.
مسئول كميته فناورى اطالعات ستاد انتخابات استان همدان اضافه كرد: 
دوره گذشته در صورت تاييد نكردن مدارك هويتى توسط دستگاه احراز 
هويت، ناظر شــعبه مى توانست اجازه راى به فرد را بدهد اما به دنبال 
تاييد شوراى نگهبان در اين دوره از انتخابات، ناظر اجازه دخالت نداشته 

و تنها مالك سيستم احراز هويت است.
ميرزايى اظهار داشــت: در صورت تاييد نشدن مدارك هويتى از سوى 
دستگاه احراز هويت، چنانچه ناظر شعبه دخالت كند تخلف انتخاباتى 

محسوب شده و با فرد خاطى برخورد قانونى صورت مى گيرد.
وى با بيان اينكه براى هر 10 شــعبه اخذ راى يك ســرگروه فنى براى 
رفع نواقص احتمالى در نظر گرفته شده است اظهار داشت: سرگروه ها 
آموزش هاى الزم را فرا گرفتند و براى كاربران حاضر در شعب نيز دوره 

آموزشى از فردا سه شنبه به صورت حضورى برگزار مى شود.
مســئول كميته فناورى اطالعات ســتاد انتخابات استان همدان گفت: 
همچنين فرآيند برگزارى انتخابات ششــمين دوره شــوراى اسالمى 
شــهر همدان به صورت تمام الكترونيك است كه براى اجراى آن 658

صندوق الكترونيكى مورد استفاده قرار مى گيرد.
ميرزايى ادامه داد: در هر شعبه اخذ راى ششمين دوره شوراى اسالمى 
شهر همدان سه صندوق الكترونيك مستقر مى شود و در صورت نياز 

امكان افزايش آن به چهار صندوق نيز وجود دارد.
وى با بيان اينكه سه درصد از صندوق هاى تمام مكانيزه به عنوان رزرو 
پيش بينى شــده اســت ادامه داد: در صورت ازدحام مراجعه كنندگان، 
تراكم جمعيت و بروز نقص فنى با ســرعت صندوق جديد در شعب 

اخذ منتقل يا جايگزين صندوق داراى نقص مى شود.
ســيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، ششمين دوره انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا، انتخابات ميان دوره اى مجلس يازدهم 
شــوراى اسالمى و ششــمين دوره مجلس خبرگان رهبرى 28 خرداد 

امسال برگزار مى شود.

اقبال مردمى به همتى در استان
1- ســيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى براى اولين 
بار در شــرايطى دنبال مى شــود كه اكثريت مردم ده روز مانده به 
انتخابات هنوز داوطلب مورد نظر خود را كه مى خواهند به او رأى 
دهند را نشــناخته اند و از طرفى برخى هنوز نسبت به مشاركت در 

انتخابات تصميم قطعى را نگرفته اند.
در چنين وضعيتى اين ده روز بسيار براى داوطلبان در كسب اعتماد 
و حمايت مردم ارزشمند است و طبيعى است دو مناظره باقى مانده 

فرصتى ارزشمند براى داوطلبان خواهد بود.
2- حضور رئيس قوه قضائيه در بين داوطلبان انتخابات رياســت 
جمهــورى فضايى را ايجاد كرده كه بســيارى وى را پيروز نهايى 

انتخابات بدانند.
فعال شــدن تمامى چهره هاى شناخته شــده اصولگرا در ستادهاى 
رئيسى نيز حكايت از اطمينان اين افراد از پيروزى وى در انتخابات 

با فعاليت هاى ستادها دارد.
3- رئيسى تنها گزينه اى است كه با برنامه قبلى و با تجربه انتخابات 
گذشــته و با حمايت يك جبهه بزرگ يعنى جبهه انقالب اسالمى 

وارد انتخابات شده است.
طبيعــى اســت بــا ايــن نــوع ورود در بيــن افــرادى كــه برخــى از 
آنهــا قــرار بــوده پــس از ورود رئيســى بــه نفــع او كنــار برونــد 
و دو داوطلــب كــه دغدغــه نيامــدن طرفــداران گفتمانــى كــه آن 
ــد،  ــاى راى را دارن ــدوق ه ــاى صن ــه پ ــد ب ــى مى كنن را نمايندگ
ــن  ــد اي رئيســى در تمامــى نظرســنجى ها پيشــتاز باشــد هــر چن
ــدك  ــدك ان ــه موعــد انتخــاب ان ــا نزديــك شــدن ب پيشــتازى ب

مى شــود. كمرنگ تــر 
4- در بيــن داوطلبان آنكه بيش از همه بــه عنوان رقيب گفتمانى 

براى رقابت با رئيسى مطرح است، همتى است.
ايــن موضوع را مناظره اول داوطلبان با هــم نيز تائيد مى كند و با 
دقت در اين مناظره همتى توانسته  ثابت كند كه 5 در برابر يك كه  
همواره مطرح مى كند واقعى است و اين روند يعنى تقابل 5 با يك 

در مناظرات بعدى هم ادامه خواهد داشت.
6- امــا نظرســنجى ها نشــان مــى دهــد كــه ادامــه ايــن رونــد بــه 
نفــع رئيســى و داوطلبــان جنــاح اصولگــرا نخواهــد بــود و ايــن 
رونــد بــا رشــد آرا همتــى همچــون رشــدى كــه پــس از مناظــره 
اول رخ داد، همــراه خواهــد شــد و ممكــن اســت حتــى نتيجــه 
ــد.  ــه كن ــق مواج ــا مشــكل تحق ــات را ب ــده انتخاب ــى ش پيش بين
ــابقه كار در صــدا  ــا س ــى ب ــانه اى همت ــرى و رس ــه كار خب تجرب
ــانه اى  ــاى رس ــا و تكنيك ه ــا تاكتيك ه ــنايى وى ب ــيما و آش و س
ــده  ــك وى آم ــه كم ــا ب ــه اينج ــا ب ــرات ت ــى در مناظ و تبليغات
ــا،  ــردن رقب ــى ك ــراى عصبان ــه ب ــن تجرب ــوب از اي ــى خ و همت
تهديــد وى، نشــان دادن مظلوميــت و تنهايــى، نداشــتن امــان و در 
عيــن حــال اثبــات كاربلــدى اســتفاده كــرده اســت بــه طوريكــه 
ــام  ــازى تم ــت از ب ــرادات وارده، حكاي ــام اي ــا تم ــره اول ب مناظ

رقبــا بــه نفــع همتــى دارد.
7- نظرســنجى هاى همدان پيام درباره مناظره اول تلويزيونى نيز 
همتى را پس از رئيســى در جايگاه دوم داوطلبى كه در ارائه برنامه 
خود موفق تر عمل كرد و برنامــه وى مفيدتر بود، از ديدگاه مردم 

نشان مى دهد.
اين در شــرايطى است كه درباره اين مناظره 20 درصد اعالم كرده 
اند كه مناظره به اندازه زياد به تصميم گيرى آنها كمك كرده است و 

11 درصد هم گزينه تاثير متوسط را انتخاب كرده اند.
در كنار اين الزم است توجه شود كه بومى بودن همتى براى مردم 
اســتان نيز شاخصى اســت كه حكايت از افزايش راى وى با آغاز 
فعاليت هاى ســتادهاى او در اســتان و ادامه مناظرات و برنامه هاى 

تبليغاتى خواهد داشت.
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه هاى ذيل بر اساس فهارس بهاى سال 1400 را به پيمانكاراني كه داراى 
گواهينامه صالحيت معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در رشته آب (حداقل پايه 5) و گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى با 
سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 25٪ مبلغ برآوردي مناقصه و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه و نيز دو رضايت نامه از باالترين مقام 

دستگاه اجرايي در كارهاي مرتبط پيشين طي 5 سال گذشته باشند(جهت دارندگان رتبه 5 )، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذار نمايد. 
آدرس به  دولت(ستاد)  الكترونيكى  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  پاكات  بازگشايى  و  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  كليه 
www.setadiran.ir در سامانه ستاد انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى 

امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1400/03/18

هزينه خريد اسنادمناقصه: مبلغ 500،000 ريال است كه مي بايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان همدان از طريق 
درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1400/03/18 لغايت 1400/03/25 تاپايان وقت ادارى.
آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1400/04/05 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1400/04/06 در سالن جلسات مناقصه گزار.
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار:پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره123402/
ت50659ه مورخ 1394/09/22و اصالحيه  آن به شماره 5211/ت57592ه مورخ 1400/01/22 ارائه نمايد. اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگذارى در سامانه 
مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/04/05 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل 

و رسيد دريافت شود.

نشانى مناقصه گزار: همدان-ميدان بيمه جنب اداره ثبت احوال شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 
(13:15

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021 ، دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه هاى عمومي يك مرحله اى

شماره 
موضــــــــــــــوعمناقصه

شماره فراخوان در سامانه 
تضمين شركت در مبلغ برآورد (ريال)ستاد

فرايند ارجاع كار (ريال)
ساعت 
بازگشايى

ساخت مخزن 400 متر مكعبى روستاى چايان - مجتمع تازه كند ع/1400/158
200000700100001215،462،095،506773،104،7759  نينج شهرستان رزن

احداث مخزن 500 متر مكعبى و اجراى فنس و حوضچه هاى سر ع/1400/159
200000700100001318،697،786،008934،889،3009:30چاه روستاى آبمشگين (مجتمع آقكند)  شهرستان كبودراهنگ

احداث مخزن 500 متر مكعبى و اجراى فنس روستاى ازون دره ع/1400/160
200000700100001418،697،786،008934،889،30010(مجتمع آقكند)  شهرستان كبودراهنگ

اجراى بخش اول خط انتقال آب مجتمع اشترمل (اجراى خط لوله ع/1400/127-1
200000700100001541،173،485،8782،058،674،29410:30چدن داكتيل از تصفيه خانه سرابى)

 دوميــن مناظره تلويزيونــى كانديداهاى 
انتخابات رياســت جمهورى سيزدهم امروز 
در حالى برگزار مى شود كه نخستين مناظره 
با نقدهاى جدى از ســوى اقشار مختلف به 

ويژه در فضاى رسانه اى مواجه شد.
شــكل بندى نامناســب، ناكافى بودن زمان 
هــاى اختصاص يافته بــه كانديداها، از قلم 
افتادن موضوعــات مهمى چون تحريم ها و 
خســارات كرونا، ضعف در تبيين برنامه ها 
توسط كانديداها و مانند آنها از جمله موارد 
مطرح شده در انتقاد از مناظره نخست بود كه 
اتفاقا با توجه به محوريت اقتصاد انتظار مى 
رفت بهتر از اين باشــد اما افكار عمومى را 

چندان قانع نكرد.
البته برگزارى مناظره با يك موضوع خاص، 
آن هم مســائل اقتصادى كــه چالش اصلى 
جامعه در شرايط فعلى است، حركت خوبى 
بود اما اين موضوع آنطور كه انتظار مى رفت 
مــورد واكاوى قرار نگرفــت و برنامه هاى 
نامزدهاى انتخاباتى در اين حوزه براى مردم 

به خوبى تبيين و تشريح نشد.
دوميــن مناظــره اما با موضوعــات متنوعى 
برگزار مى شــود و آنطور كه صدا و ســيما 
اعالم كرده است، طيف وسيعى از پرسش ها 
در حوزه هاى فرهنگى، سياســى و اجتماعى 
مطرح خواهد شــد تا كانديداها ضمن پاسخ 
گويى به اين ســواالت، برنامه هاى خود را 

نيز ارائه نمايند.
طبيعى است انتظار بيننده پاسخ گويى مناسب 
به پرســش ها، تبيين دقيق و مشخص برنامه 

ها توســط هر يك از نامزدهاى انتخاباتى و 
البته نقــد و به چالش كشــيدن برنامه هاى 
رقيب اســت. تنوع موضوعات باعث شده تا 
بحث مديريت زمان در مناظره امروز اهميت 

دوچندان پيدا كند.
بر اين اساس هم برنامه ريزى صدا و سيما 
بايد به گونه اى باشــد كه زمان كافى براى 
پاســخ  قالب  در  موضوعات  بــه  پرداختن 
گويــى به ســواالت و ارائــه برنامه ها در 
اختيار كانديداها قرار گيرد و هم نامزدهاى 
رياســت جمهورى به گونه اى اظهار نظر 
كنند كه محوريت موضوعات مناظره حفظ 

شود. كانديداها به خوبى مى دانند كه حاشيه 
رفتــن      و پرداختن به مســائل غير مرتبط 

مطلوب و براى بينندگان پذيرفتنى نيست.
توقــع و مطالبه مردم از نامزدهاى رياســت 
جمهورى ارائه برنامه و راهكارهاى مشخص 
براى عبور از وضع موجود و بهبود شــرايط 
جامعه در حوزه هاى مختلف اســت. از اين 
رو انتظــار مى رود عصر امروز مناظره اى را 
شاهد باشــيم كه از اين جهت خروجى الزم 

را داشته باشد.
نكته بسيار مهم ديگرى كه الزمه يك مناظره 
جدى و اثربخش اســت، اخــالق مدارى و 

رعايت معيارهاى اخالقى اســت كه در مردم 
ســاالرى دينى يك اصل محسوب مى شود 
و بايســتى در مناظره هــاى انتخاباتى مبناى 

نامزدهاى رياست جمهورى باشد.
به هــر حال مــردم انتظار و توقــع دارند 
مناظره متفاوتى را امروز شــاهد باشند؛ به 
گونــه اى كه كانديداها بتوانند برنامه محور 
در ميــدان مناظره حاضر شــوند و ضمن 
توجــه به معيارهــاى اخالقــى و قانونى، 
برنامه هاى خود را بــراى آينده جامعه در 
حــوزه هاى مختلف سياســى، اجتماعى و 

نمايند. ارائه  فرهنگى 

 تقريباً نيمى  از مهلــت تبليغات انتخابات 
رياست جمهورى گذشــته، اما همچنان تنور 

تبليغات فيزيكى در سطح شهر سرد است. 
محدوديت موجود به علت شــيوع ويروس 
كرونا، طى يك ســال و نيم اخير باعث شده 
است كه فضاى مجازى بيش از گذشته مورد 
توجه قرار گيرد. همين موضوع باعث شــده 
است كه كانديداهاى انتخابات  بيش از گذشته 
به تبليغات در فضاى مجازى روى آورده اند. 

با اين حــال برخى انتخابات پيــش رو را با 
انتخابات اســفند 98 مقايسه كرده و بازار كم 
رونق تبليغات انتخاباتى را به علت تكرار ميزان 
مشــاركت مردمى همانند انتخابات يازدهمين 

دوره مجلس مى دانند. 
يكى از داليل اين مسئله را مى توان مشكالت 
اقتصادى و معيشتى حال حاضر كشور دانست. 
طى چند سال گذشته و با وجود انعقاد معاهده 
برجام، كشورمان تحت ظالمانه ترين تحريم ها 
قرار گرفته بود كه همين مســئله باعث ايجاد 
مشــكالتى بر ســر راه اقتصاد و اشــتغال در 

كشورمان شده است. 
ورود نكــردن و يا احراز صالحيت نشــدن 
چهره هــاى اصلــى بخصــوص از جريــان 
اصالحــات، اتفاقى بود كه بــراى انتخابات 

مجلس يازدهم نيز اتفاق افتاد. 
برخى نسبت به اين اتفاق بر اين باورند كه از 
آنجايى كه ائتالف ميان كانديداهاى اصولگرا 
به صورت محسوسى وجود داشته و از سوى 
ديگر از جريــان مقابل گزينه هاى كم تعداد و 
كمتر شناخته شده وجود دارد، انتخابات شكل 
رقابتى خود را تا اندازه از دست داده و همين 
رو باعث ايجاد گمانه زنى هــا از تكرار ميزان 
مشــاركت اســفند 98 در خرداد 1400 شده 

است. 
شاهد اين مسئله هستيم كه در شهر ستاد هاى 
آيت ا... سيد ابراهيم رئيسى يكى از كانديداهاى 
انتخابــات رياســت جمهــورى در صورتى 
در جاى جاى شــهر ديده  مى شــود كه ستاد 
انتخاباتى ســاير كانديداها يا افتتاح نشده و يا 
طى روز هاى جارى و پس از گذشــت نيمى 
از مهلت انتخاباتى قصد آغاز فعاليت را دارند. 
گفتنى است كه در كشــورمان به جاى اينكه 
كانديداها از دل احزاب مشخص بيرون بيايند، 
همواره احزاب در پى قدرت گرفتن افراد در 
كشور تشكيل مى شــوند. از اين رو احزاب، 
گروه ها و تشــكل ها همواره به دنبال حمايت 
از اصلى ترين مهره ها براى حمايت هســتند. 
همانطور كه گفته شــد پيروزى رئيســى در 

انتخابات پيش رو محتمل تر از ساير كانديداها 
بــوده و از اين رو شــاهد حمايــت اكثريت 
احــزاب به خصوص در جريــان اصولگرا از 
وى هســتيم و اين مسئله يكى از داليل تعدد 

ستادهاى انتخاباتى رئيسى است. 
در پى بازديــد از ســتاد هاى انتخاباتى حال 
حاضر در سطح شهر، شاهد اين مسئله هستيم 
كه حضور و تجمعات در اين ستاد ها و در كل 
حال و هواى شــهر از لحاظ انتخاباتى، قابل 

مقايسه با انتخابات هاى ادوار گذشته نيست. 
نســبت به تجربــه نگارنــده ايــن مطلب، 
انتخابات رياست جمهورى همواره نسبت به 
انتخابات هــاى ديگر بيش از همه مورد توجه 
مردم كشــورمان قرار داشــته و از همين رو 
فضاى تبليغاتى در روزهاى منتهى به انتخابات 
رياســت جمهورى فضاى كشور و شهر ها را 
پــر مى كرد. در خاطر داريم كه در ســتاد هاى 
تبليغاتى حضور جوانان از هر نوع قشرى در 
كنار هم شور و هيجان بخصوصى را به مردم 
منتقل مى كرد. البته گفتنى اســت كه روزهاى 
آخر مهلت تبليغاتى كانديداها، تنور انتخاباتى 
در داغ ترين حالــت ممكن خود قرار خواهد 
گرفت و تا آن زمان يك هفته ديگر باقى مانده 

است. 
آدرس ستاد هاى فعال در همدان:

*سعيد جليلى
به گفته مسعود جليليوند رئيس ستاد انتخاباتى 
جليلى، ستاد انتخابات اين كانديداى انتخابات 
رياســت جمهورى در همدان به شــرح ذيل 

است: 
■ خيابان تختى حسينيه امام زاده يحيى ستاد 

خواهران و برادران
*محسن رضايى

مصطفى غفارى رئيس ستاد رضايى اظهار كرد 
كه مكان ســتاد هاى انتخاباتى اين كانديداى 
رياست جمهورى تا روز افتتاحيه اعالم رسمى 
نخواهد شــد. وى در ادامه اعالم كرد كه زمان 

افتتاحيه هنوز مشخص نشده است. 
*سيد ابراهيم رئيسى

بــه گفته على اصغر ســليمانى قائــم مقام و 
جانشين رئيس ستاد شهرستان آيت ا... رئيسى، 
ســتادهاى اين كانديداى انتخابات رياســت 

جمهورى در همدان به شرح ذيل است:
■ خيابان تختى مسجد آيت ا... انصارى ستاد 

خواهران
■ خيابان هنرستان ستاد خواهران

■ خيابان شهدا ستاد خواهران 
■ شــهرك مدنى حســينيه آل رســول ستاد 

خواهران 
■ شهرك بهشتى ستاد خواهران 

■ خيابان كرمانشاه مسجد زينبيه ستاد فرهنگيان 
■ شهر مريانج ستاد خواهران 

■ بلوار ارم ستاد خواهران و برادران 
■ شهر جورقان 

■ شهر قهاوند ستاد خواهران 
■ شهر قهاوند ستاد برادران

■ شــهرك مدنى فاز 3 مسجد الحسينى ستاد 
خواهران 

■ خيابان خواجه رشيد كوچه نيشكر
■ امامزاده عبدا... نرسيده به ميدان عين القضات، 

روبه روى گنبد علويان 
■ سرگذر ابتداى دباغ خانه مغازه آقاى تقى پور

*عبدالناصر همتى 
به گفته جواد گياه شناس رئيس ستاد انتخاباتى 
همتى، ســتاد اين كانديداى انتخابات رياست 

جمهورى در همدان به شرح ذيل است:
■ ميدان دانشگاه(جهاد)، نبش خيابان عارف، 

روبه روى جهاد كشاورزى

عصر امروز مناظره دوم برگزار مى شود

انتظار برنامه اى متفاوت در مناظره

ستاد انتخابـاتى كانديداهـا كجاست؟ 

جليليوند رئيس ستاد انتخاباتى جليلى 
در استان شد

 مســعود جليليونــد بــه عنوان  
رئيس ستاد انتخاباتى سعيد جليلى ، 
كانديداى سيزدهمين دوره انتخابات 
استان همدان  رياست  جمهورى در 

معرفى شد.
در  حكمى از سوى مهدى تجريشى 
رئيس ستاد انتخاباتى سعيد جليلى 
، خطــاب مســعود جليليوند آمده 

است:
برگزارى انتخابات و ميزان حضور مردم در آن يكى از مصاديق عدالت 
و تجلى مردم ســاالرى دينى در نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران 

است.
با عنايت با اين كه تالش براى مشــاركت گسترده مردم در انتخابات 
و كمك به انتخاب آگاهانه، درســت و به دور از نمايشــهاى مرسوم، 
مسئوليتى مهم و موثر است شــما را به عنوان رابط استانى و مسئول 
هماهنگى ســتادهاى مردمى انتخاباتى جليلــى در همدان معرفى مى 

نمايم.
در ادامــه اين بيانيه آمده اســت: تكثير، هم افزايــى و هماهنگى بين 
ستادهاى مردمى سعيد  جليلى، مهمترين مسئوليت رابطين استانهاست 
كه براى توفيق كســب موفقيت در اين امر از خداوند متعال مسالت 

مى نمايم.
اميدوارم مســير فعاليــت هايمان جهادى بزرگ، بــراى جهش ايران 

اسالمى باشد.
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نيش و نـوش

423 هزار وام قرض الحسنه به مددجويان و نيازمندان در سال 99 پرداخت شد
 مديرعامل صندوق قرض الحســنه امداد واليت از پرداخت 423 هزار فقره وام قرض الحســنه به مددجويان نيازمند در سال 99 

خبر داد.
به گزارش ايرنا، على عاشــورى گفت: اين صندوق در سال گذشــته 423 هزار و 641 فقره وام قرض الحسنه به خانواده هاى تحت 

حمايت و نيازمندان پرداخت كرد.
وى ادامه داد: به همين منظور 3هزار و 400 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد كه در سرفصل هاى اشتغال، وام كارگشايى، خريد، 
تعمير و وديعه مســكن به جامعه هدف ارائه شد. مديرعامل صندوق قرض الحسنه امداد واليت تاكيد كرد: از اين ميزان هزار و 644 
ميليارد تومان در قالب  291 هزار فقره وام در حوزه كارگشايى و 681 ميليارد تومان در قالب 34 هزار فقره وام اشتغال و خودكفايى 
پرداخت شده است. عاشورى اظهار كرد: همچنين 282 ميليارد تومان به تعداد 23 هزار مورد وام وديعه مسكن به خانواده هاى تحت 

حمايت و نيازمندان پرداخت شده است.

آغاز رسمى پيش ثبت نام دانش آموزان
 پايه اول مدارس شاهد

 اداره كل امور شــاهد و ايثارگران آموزش و پرورش طى اطالعيه اى، ضمن پوزش از اولياى دانش آموزان، به علت آماده نبودن 
«ســامانه پادا»، اعالم كرد كه اولياء مى توانند پيش ثبت نام فرزندان خود را از طريق ســامانه پادا و كليك بر روى گزينه ثبت نام پايه 

اول مدارس شاهد انجام دهند.
بــه گــزارش ايســنا، اداره كل امــور شــاهد و ايثارگــران طــى اطالعيــه اى درخصــوص آغــاز رســمى پيــش ثبــت نــام دانــش آموزان 
پايــه اول مــدارس شــاهد، دربــاره ثبــت نام هــا اعــالم كــرد: دانــش آموزانــى كــه قبــل از 12 خردادمــاه 1400، در ســامانه پــادا يــا 
شــاهد، پيــش ثبــت نــام انجــام داده انــد بايــد مجــدداً، بــراى ثبــت نــام مــدارس شــاهد در پــادا اقــدام كننــد. تمامــى ثبــت نام هــا 

قبــل از ايــن تاريــخ، فاقــد اعتبــار اســت.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس: 
دولت بايد رضايت عمومى مردم را 

داشته باشد
محمد ترابى  »

 افتتاحيه ســتاد حاميان آيت ا.. رئيســى (سحر) اوايل هفته جارى 
(عصر يكشــنبه) با حضور حميدرضا حاجى بابايى و حجت االسالم 
احمدحســين فالحى نمايندگان مردم همــدان و فامنين در مجلس 
شــوراى اسالمى برگزار شــد كه البته فالحى جلسه را بعد از دقايقى 

حضور ترك كرد. 
گفته مى شــد كه در جلســه مذكور محمدعلى زلفى گل رئيس ستاد 
انتخاباتى آيت ا... رئيســى نيز حضور خواهد يافت كه البته اين اتفاق 

نيفتاد. 
رئيس كميســيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى در اين جلسه 
گفت: دولت بايد رضايت عمومى مردم را داشته باشد. اين اعتقاد من است 
و تا كنون اينگونه عمل كردم، در كشور ما هر كس مسئوليت مى پذيرد بايد 
با مردم صادق باشد، مثل مردم بوده و در كنار مردم زندگى كند. مسئوليت 

در كشور ما نبايد تحول در زندگى افراد ايجاد كند. 
حاجــى بابايى با بيان اينكه در اين كره خاكى من يك متر زمين ندارم 

اظهار كرد: طى 40 سال گذشته حتى يك بار كار اقتصادى نكرده ام. 
نماينده مردم همدان در مجلس با تاكيد بر اينكه در كشور ما خيلى ها 
دارند خوب كار مى كنند، تصريح كرد: البته افرادى هم هســتند كه در 
اين ميان كارشــكنى كرده و به فكر منافع خود نيز هستند. برخى افراد 
هم هستند كه با وجود اينكه انسان هاى خوبى هستند اما كار بلد نيستند 
و توانايى مديريت ندارند. مدير خوب مديرى است كه شبانه روز كار 
كند، به فكر منافع خود نباشــد و براى خود كارخانه راه  نياندازد و به 

مردم خدمت كند. 
وى با بيان اينكه از ســال 60 رئيسى را مى شناسم، افزود: آقاى رئيسى 
در آن زمان 20 ســالش بود و دادســتان همدان بود. او را مى شناسم، 
زندگى سالمى داشته و ســالمت را سر لوحه كار خود قرار مى دهد. 
رئيســى توان اينكه عده اى را جمع كــرده و كار مديريتى مطلوب را 

انجام دهد را دارد.
رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس در ادامه تاكيد كرد: من به هيچ وجه 
امضا نمى دهد كه اگر آقاى رئيســى بيايد تمام مشكالت عالم هستى 
حل خواهد شــد، هيچ كس هم نبايد چنين حرفى بزند. همه ما بايد 

كمك كنيم تا مشكالت حل شود. 
حاجى بابايى با تاكيد بر حضــور بر پاى صندوق هاى راى گفت: در 
حال حاضر در كشــور با مشــكالت اقتصادى، بيــكارى و ... مواجه 
هستيم، اما كشــور ما در دنيا جزء كشورهاى انگشت شمار قدرتمند 

محسوب مى شود. 
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اين كه بايد كمك 
كنيم و ماشــين اقتصاد را هل دهيم، اظهار كرد:  امنيت در كشور ما در 
سطح بااليى قرار دارد و اين سطح از امنيت حتى در آمريكا و فرانسه 

نيز پيدا نمى شود. 
وى همچنين در بخش ديگرى از سخنان خوب با بيان اينكه انقدر به 
هم گير ندهيم، همه ما اشــكال داريم، گفت: بعضى افراد را حدالقل 
مى تــوان در صف آخر نماز (اســتعاره از گروه بندى افراد در رابطه 
با خدمت به انقالب و كشــور) قــرار داد. بعضى به همان اندازه كه 
شــريك در پيشرفت نظام نيستند، به همان اندازه نيز به دنبال سقوط 
نظام و تخريب كشــورش هم نيستند، دســت وى را هم مى بوسيم، 
اين افراد انسان هاى خائنى نيســتند. مردم ما در طول تاريخ بهترين 

مردم بوده اند.
نماينــده مردم همــدان در مجلــس تاكيد كرد:  اگر تعــداد آراى 
مردمى در انتخابات بيشتر شــود، رفع مشكالت به شدت افزايش 
پيــدا مى كند. هر چه ميزان مشــاركت مردمى در انتخابات افزايش 
پيدا كند ســرعت رفع تحريم ها و مشكالت اقتصادى افزايش پيدا 

خواهد كرد.
 هر تلفن همراه يك ستاد انتخاباتى

رئيس ســتاد حاميان آيت ا... رئيسى (ســحر) در استان نيز در ابتداى 
جلسه اظهار كرد: مردم از نظام ناراحت نيستند و بلكه ناراحتى آن ها از 

وجود برخى مسئولين و مديران ناكارآمد در كشور است. 
غالمرضا زاهرى با اشاره به شــعار تبليغاتى رئيسى مبنى بر هر خانه 
يك ســتاد انتخاباتى است، گفت: اكنون فضاى مجازى همگانى شده 
و مى توان گفت كه هر يك از اين تلفن هاى همراه مى تواند يك ستاد 

انتخاباتى در حمايت از آقاى رئيسى باشد. 
وى با بيان اينكه ستاد سحر در سراسر كشور تشكيل شده و ستاد هاى 
ســحر در اســتان كار خود را آغاز كرده اند، تصريــح كرد: فرهنگيان 

سراسر كشور همدان را با حاجى بابايى مى شناسند. 

دنياى اقتصاد : مناظره ناتمام اقتصادى
 قرار دونگ هاشونو بزارن روى هم تا مناظره بعدى!!

ابتكار: جاى خالى كارشناسى در وعده ها
 فعال تا اينجاى ماجرا خوب پيش رفتن!!

پيام ما: سوخت هاى فسيلى به جاى انرژى پاك 
 يعنى نفس كشيدن تو هواى پاك هم جزو خاطرات شد!!؟

آرمان ملى: شمشير FATF  بر سر اين دولت
 نگران نباشين شمشيرش دو لبه اس!!

آسيا: اقتصاد 5 سال آينده ايران 
 اون يك  سال اضافى هم به ازاى مزد كاركرد4 سالشونه!!

اقتصاد ملى: ضرورت ايجاد سكونتگاه هاى پايدار
 بدون شرح!!

امروز: ضرورت وام ازدواج 500 ميليون براى نور چشمى ها 
 منظور همون گلچين هاى از پيش تعيين شدس!!

حرف مازندران: دعواى «برگ سبز خودرو» در فاز جديد 
 خودش ميتونه چراغ سبز نشون دادن به خودروسازان باشه!! 

همدان پيام: نخستين مناظره، ضعيف ترين برنامه
 فعال براى اولين دورهمى همين اندازه هم كفايت ميكنه!!

افكار: بخش صنعت كشور 8 درصد رشد كرده است
 اينم از صدقه سرى دوران طاليى كه پيش رو داريم!!

اقتصاد پويا: واردكنندگان واكسن  كرونا در صف مجوز 
  صرفا جهت اطالع!!

شهروند: طغيان سرخك از ترس كرونا
 ويروس ها هم كورس قدرت سنجى باهم گذاشتن!!

اقتصاد سرآمد: ماجراى پيچيده وعده هاى مسكنى
 عين كالف سردرگم از دستشون در رفته!!احتماال!!

جهان صنعت: توپ پر و دست خالى
 شده قضيه جيب خالى و پُز عالى!!

گواهينامه موقت پايان تحصيالت مقطع كاردانى به نام حامد نظرى 
مهر، فرزند غالمحسين،به شماره ملى 4000060211 و شماره دانشجويى 

893151062 ،رشته حسابدارى از دانشگاه آزاد اسالمى واحد اسدآباد مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام مريم نوروزى نژاد، فرزند عبدا... ، به 
شماره ملى 0793549851 و شماره دانشجويى 9214290005 ، 

رشته اقتصاد گرايش مالى از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مـزايده 
موقوفه مسجد شهرك طالقانى

اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان نهاوند

ــر دارد  ــد در نظ ــتان نهاون ــه شهرس ــاف و امورخيري اداره اوق
ــه  ــى ســنگكى از موقوف ــازه نانواي ــاب مغ ششــدانگ يــك ب
شــهرك طالقانــى بــه مســاحت 83 مترمربــع واقع در شــهرك 
طالقانــى را بــا مبلــغ اجــاره پايــه ماهيانــه 6,500,000 ريــال و 
ــى 1400/03/26 از  ــورخ 1400/03/11 ال ــه 30,000,000 از م وديع
طريــق مزايــده و بــا رعايــت شــرايط و مقــررات اوقافــى بــه 
اجــاره واگــذار نمايــد. متقاضيــان مــى تواننــد بــراى كســب 
ــمت  ــه قس ــاعات ادارى ب ــا در س ــتر صرف ــات بيش اطالع
ــد  ــتان نهاون ــه شهرس ــور خيري ــاف و ام ــارات اداره اوق اج
ــى  ــن 33233358-081 داخل ــماره تلف ــا ش ــا ب ــه و ي مراجع

104 تمــاس حاصــل نماينــد. 
(م الف 1066)

مرکز تخصصی کارآفرینی و مهارت های کسب و کار استان سیستان و بلوچستان

 كمتر از ده روز مانده به برگزارى انتخابات 
فضاى اســتان  به طور كامل دستخوش تغيير 
شــده و برنامه هاى تقويم انتخابات در حال 
اجرا مى باشد، ستادهاى انتخاباتى شكل گرفته 

و همچنان تب تبليغات مجازى داغ است.
از طرفى هرچه به ايــام انتخابات نزديك تر 
مى شــويم، اســتان بيشــتر رنگ انتخابات 
بــه خود مى گيــرد از راه اندازى ســتادهاى 
انتخاباتــى داوطلبــان شــوراها و همچنين 
تا  گرفته  جمهــورى  رياســت  كانديداهاى 
كمپيــن و پويش هاى مختلف، باعث شــده 

تنور انتخابات هرروز گرم تر شود.
در بســيارى از شهرســتان هاى همدان هم 
مسئوالن ستادها منصوب شده اند و در سطح 
شهر و مركز اســتان هم تشكل هاى سياسى 
و مردمى فعاليت هايى بــراى پررونق كردن 
انتخابات و مشاركت سياسى شروع كرده اند. 
امسال اما به نظر مى رسد كارزار انتخابات با 
فضاى مجازى بيشتر به يكديگر گره خورده 
اســت تا جايى كه حتى در بين مردم شنيده 
مى شود مناظره ها را بيشتر از فضاى مجازى و 
محيط هايى مانند اينستاگرام پيگيرى مى كنند 
از طرفــى در همين فضاها واكنش هاى مردم 
نســبت به ادعاها و وعده هــاى كانديداهاى 
رياســت جمهورى به خوبى قابل برســى و 

تخليل است.
از هميــن رو بــه نظــر مى رســد در ميان 
خواســته هاى مردم اصالح شرايط اقتصادى 
باالترين درصد را به خود اختصاص مى دهد 
و بيشــتر از هر چيزى خواســته مردم تغيير 

وضعيت معيشت و اقتصاد در كشور است.
در اين ميان خواسته هاى صنفى و تشكالتى 
هم به چشــم مى خورد به عنوان مثال فعاالن 
حوزه هــاى مختلف از جمله گردشــگرى، 
محيط زيســت و حتى هنرمندان خواســتار 
ارائه برنامه از سوى كانديداها در حوزه هاى 
اختصاصى خود هســتند و حتــى گروهى 
گاليه مندند كه چرا تاكنون در هيچ مناظره اى 
كانديداها از برنامه هــاى اختصاصى در اين 

حوزه ها چيزى عنوان نكرده اند.
ايــن اتفاق تنها معطوف به گروه و يا قشــر 
خاصى نيست و به نظر مى رسد در اين دوره 
از انتخابات مــردم بيش از هر چيزى نياز به 
شنيدن برنامه اى شــفاف و عملياتى دارند تا 
بتوانند انتخاب درســتى براى تعيين تكليف 

قوه مجريه داشته باشند.
در اين بازه زمانى برخالف دوره هاى پيشين 
پرشور  چندان  انتخاباتى  ســتادهاى  فعاليت 
در سطح شــهر ديده نمى شــود و با تحليل 
واكنش هايى كه در بين مــردم همدان ديده 
مى شود عملكرد دولت در بخش اقتصاد آنان 
را به نوعى دلزدگى كشــانده كه سبب شده 
بــا اينكه مدت زمان زيادى به آغاز انتخابات 
نمانده اما هنــوز در ميان چند راهى انتخاب 

فرد اصلح سردرگم باشند.
در همين راســتا يك مردم شناس به همدان 
پيــام گفت: ايــن روزها در بيــن مردم يك 
نا اميدى ديده مى شــود كه نشــان از ضعف 
در حوزه هاى مختلف عملكردى دوره هاى 
قبلــى دولت ها اســت بر همين اســاس در 
سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى 
مردم خواهان دولتى هستند كه اين كاستى ها 
را از بين ببرد و به نيازهاى مردم كه بيشتر بر 

محور اقتصاد مى گذرد، توجه شود.
وى افزود: در اين دوره مردم بيشتر از گذشته 
به ذنبال آســايش و آرامش هســتند و اين 
خواسته در بين اقشــار مختلف هم متفاوت 
اســت به عنوان مثال يك معلم آســايش را 
در حقوق درخور و شــرايط كارى مناسب 
مى بيند و يك توليد كننده ممكن اســت در 
بهبــود فضــاى كســب و كار و تامين مواد 
اوليه ببينــد. بر همين اســاس در يك نگاه 
كلى مى توان ادعا كرد كه آرامش و آســايش 
مهم ترين مولفه و خواسته مردم در اين دوره 

از انتخابات رياست جمهورى است.
وى همچنين با اشــاره به پخش مناظره هاى 
انتخاباتى كانديداهاى رياست جمهورى نيز، 
عنوان كرد: متاسفانه به نظر مى رسد مناظره ها 
بازخورد مناســبى ندارد تا جايى كه به نظر 
مى رسد مردم بيشــتر از فضاى مجازى و به 
صــورت چكيده تر موضوعــات را پيگيرى 
مى كنند تا اينكه به طــور كامل از تلويزيون 

آن را دنبال كنند.
اين كارشــناس مردم شناس افزود: متاسفانه 
در بين صحبت هاى كانديداها داشتن برنامه 
كمتر ديده مى شــود و بيشتر صحبت ها شبيه 
به وعده و شعارهاى انتخاباتى است تا جايى 
كــه انتظارات مردم را نمى تواند برآورده كند 
به اين معنا كه اگر نامزد رياســت جمهورى 
مدعى اصالح وضع مســكن مى شــود بايد 
براى آن برنامه داشــته و در همين مناظره ها 
عنوان كند در حالى كه در باره همين مبحث 

مسكن بيشتر صحبت ها رنگ شعار دارد.
وى با بيان اينكه در حال حاضر مردم چيزى 
در بين مناظره هــا و صحبت هاى كانديداها 
نديدنــد كه بخواهد شــور و هيجان آنان را 
براى انتخــاب اصلح تحريك كنــد، افزود: 
افرادى كــه در ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياســت جمهورى كانديداها شده اند چون 
پيش از اين پســت، سمت اجرايى در كشور 
داشته اند به نوعى امتحان خود را پس داده اند 
بنابراين اگر اســتناد به گذشته عملكردى هر 

يك كنيم بهتر مى توانيم تصميم بگيريم.
وى با بيان اينكه اگر در انتخابات تحليل هاى 
مردم شناسى انجام شود خيلى از چالش هاى 
بعدى در زمــان اجــراى برنامه هاى دولت 
كاسته مى شود، بيان كرد: متاسفانه نه تنها در 
رياست جمهورى بلكه در تمامى انتخابات ها 
از شوراى شهر گرفته تا ميان دوره اى مجلس 
بيشــتر صحبت هاى كانديداهــا متعارف با 
جامعه و مردم نيســت و بيشتر شعارى است 
براى جلب نظر و گرفتــن آرا براى منتخب 

شدن.

شــهروند  يــك  خصــوص  هميــن  در 
ــا  ــا گفــت: ب ــگار م ــه خبرن ــز ب ــى ني همدان
ــه شــروع رقابت هــا  ــادى ب اينكــه زمــان زي
ــوز  ــا هن ــده ام ــرد اصلــح نمان و انتخــاب ف
ــردم چيســت و  ــم م ــوم نيســت تصمي معل
ــد  ــى راى بدهن ــه كس ــه چ ــت ب ــرار اس ق
ــد  ــه باي ــوز آنچ ــده هن ــر بن ــه نظ ــون ب چ
بــراى رفــع دغدغــه و نيــاز مــردم شــنيده و 
ــا  ــاى نامزده ــد در برنامه ه ــده مى ش ــا دي ي

ــدارد. ــود ن وج
وى كه خواستار حفظ نام خود است با بيان 
اينكه تا دو روز مانده به انتخابات نمى توانيم 
بگوييم بيشــترين آراء مردم متمايل به كدام 
نامزد انتخاباتى اســت، عنوان كرد: به عنوان 
يك شهروند اين دوره از انتخابات را خيلى 
پيگيرى نمى كنم با اينكه برايم مهم اســت به 

چه كسى راى دهم اما به واقع شور و هيجانى 
را احساس نمى كنم با اين حال اميدوارم در 

روزهاى پايانى اين شرايط تغيير كند.
ســارا ســمرقندى هم كــه يكــى ديگر از 
شــهروندان همدانى و راى اولى اســت در 
اين باره گفت: براى اينكه بتوانم در انتخاب 
رئيس جمهور كشــورم نقش داشــته باشم 
خيلى هيجان دارم و چون نخستين بار است 
كه اين امكان برايم فراهم شــده اســت بى 
صبرانه منتظر روز برگزارى انتخابات هستم.

وى ادامــه مى دهــد: در بيــن كانديداهاى 
رياســت جمهورى به فردى راى خواهم داد 
كه براى توســعه كشور برنامه داشته باشد و 
در مسير رســيدن به اين هدف از جوانان و 

ايده هاى نو استفاده كند.
رضــا هم كــه مهنــدس عمران اســت و 
خواهــان حفظ نام كامل خــود در اين باره 
گفت: متاســفانه هنوز موفق نشــدم به دليل 
حجم باالى كارهاى روزانــه ام مناظره ها را 
مســتقيم از تلويزيون ببينم و بيشتر هم اگر 
اطالعاتى دارم از فضاى مجازى به دســت 
آورده ام امــا چيزى كه در ايــن ميان برايم 
جالب توجه است پرخاش و حمله اى است 
كه بــه طور تقريبى در بيــن تمام نامزدهاى  
رياســت جمهورى نســبت به يكديگر در 
مناظره ها وجــود دارد در حالى كه به عقيده 
من مهم ترين فاكتور يــك مدير كه حاال در 
درجه باالتر عنوان رياست جمهورى به خود 

مى گيرد سعه صبر است.

اين تنور سرد است
■ شايد كانديداهاى شورا به داد رياست جمهورى برسند
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خبـر نگاه

يك كارشناس خطاب به نامزدهاى رياست جمهورى:
بر فرض كه مسكن بسازيد

 قدرت خريد مردم چه مى شود؟

 يك كارشــناس بازار مســكن درباره برنامه نامزدهاى انتخابات 
رياست جمهورى براى بخش مسكن گفت: عمده كانديداها از احداث 
يك ميليون مســكن صحبت مى كنند اما مردمى كه با اين سطح پايين 
درآمدى از عهده حداقل هاى زندگى خود برنمى آيند آيا توان و حتى 
فرصت فكر كردن به خريد مسكن را دارند؟ ابتدا بايد قدرت اقتصادى 

خانوارها را براى خريد نقدى يا اقساطى افزايش داد.
فرشــيد پورحاجت در گفت وگو با ايســنا اظهار كرد: در روزهاى 
گذشــته كانديداهــاى انتخابــات رياســت جمهــورى مباحثى را 
درخصوص تامين مســكن اقشــار جامعه مطــرح كردند كه عمدتا 
توضيــح واضحاتى مبنى نياز به احداث يك ميليون مســكن بود اما 
بايــد ببينيم در مقام اجرا چه اتفاقــى مى افتد. دولتهاى قبل هم براى 
حوزه مســكن برنامه داشتند اما عمده تجربياتشان با شكست مواجه 

شده است.
وى افزود: در حال حاضر بنگاه هاى توليدى مســكن به يك نااميدى 
رســيده اند و در حال ترك اين بازار هستند. اينكه برخى كانديداهاى 
محترم اعالم مى كنند قرار اســت يك ميليون واحد را بســازند اعداد 
درشــت و دهن پركنى است اما ســوال اين است كه با كدام مكانيزم 
و زيرســاخت مى خواهند اين كاررا انجام دهند؛ آن هم در وضعيتى 
كه فضاى كســب و كار براى فعاالن بخش مســكن كامال پرمخاطره 

شده است.
اين كارشناس بازار مسكن تاكيد كرد: براى ساخت يك ميليون واحد 
مســكونى، ابتدا بايد قدرت اقتصادى مردم را افزايش دهيم تا بتوانند 
به صورت نقدى يا اقســاطى واحد مدنظر خــود را خريدارى كنند. 
مى گويند فضا را براى بخش خصوصى فراهم مى كنيم تا مسكن توليد 
كند. بر فرض كه بسازند، خريدارش چه كسى است؟ مردمى كه با اين 
ســطح پايين درآمدى از عهده حداقل هاى زندگى خود برنمى آيند آيا 

توان و حتى فرصت فكر كردن به خريد مسكن را دارند؟
 هزينه ساخت هر متر مسكن باالى 5 ميليون است

اين كارشــناس بازار مسكن با بيان اينكه فقط هزينه آهن آالت براى 
احداث يك واحد مسكونى به مترى يك ميليون تومان رسيده است 
گفت: يك ميليون تومان هم به نهادها، دستگاه ها و ارگان هاى مرتبط 
با حوزه مســكن مى رسد كه تماما نگاه درآمدى به اين حوزه دارند. 
مجلس هم با قوانين دست و پاگير، شرايط را دوچندان سخت كرده 
اســت. به طور متوسط در كشور حدود 3 ميليون تومان هزينه زمين 
و ســاخت مى شود و سود را هم كه در نظر نگيريم، تا واحد تكميل 
شــود هزينه 5 تا 6 ميليون تومان روى دست سازنده مى گذارد. كدام 
يك از اقشــار پايين و حتى متوســط توان پرداخت چنين مبالغى را 

براى خريد مسكن دارند؟
پورحاجت تصريح كرد: اغلب كانديداهاى فعلى از ســاخت ساليانه 
يك ميليون مســكن ســخن گفته اند كه جزو بديهيات اســت. اما 
برنامه هايــى كه ارايه مى دهند بايد كامــال علمى، عملياتى و اجرايى 
باشــد. طى 42 ســال بعد از انقالب اســالمى، طرحهاى توسعه در 
دولت هاى مختلف براى حوزه مســكن برنامه ريزى شده و ماحصل 
تمام اين گفتمانها چهره شــلخته اى است كه در شهرها مى بينيم. ما 
نه در شهرســازى موفق بوديم و نه در توليد مســكن. مصداق بارز 
اين اســت كه عمده جوانان ما از حداقل حق خود كه داشتن سرپناه 
مناســب طبق قانون اساسى اســت محرومند. در بحث اشتغال هم 

دچار مشكل هستند.
 حاشيه نشينى دارد شهرهاى ما را مى بلعد

وى گفت: حاشيه نشــينى دارد شــهرهاى ما را مى بلعد. شــهرها به 
مكان هايى غيراستاندارد تبديل شده و از نظر شكل و ظاهر، نشانه اى از 
فرهنگ ايرانى ـ اسالمى ندارند. طى 24 سال گذشته طرحهايى براى 
بخش مسكن ارايه شد كه از هر دو نظر كمى و كيفى ناموفق بودند. در 
12 سال اخير هم ادغام دو حوزه مسكن و راه تحت عنوان وزارت راه 
و شهرسازى، منجر به غلبه طرحهاى حمل  و نقل بر طرحهاى بخش 

مسكن شده و كام مردم از اين ادغام شيرين نشده است.
دبير كانون انبوه سازان با اشاره به پروژه مسكن مهر كه از سال 1386

آغاز شده است خاطرنشان كرد: تجربه اين طرح شكست خورده هم 
پيش روى ما اســت. درست اســت كه حدود 2 ميليون و 200 هزار 
خانوار صاحب مســكن شدند اما 14 سال طول كشيد و هنوز تكميل 
نشده است. اين ضعف انسجام و برنامه ريزى را در پروژه مسكن مهر 

نشان مى دهد.
به گفته پورحاجت، ساخت يك ميليون واحد مسكونى در سال احتياج 
به يك وزارتخانه مستقل، مديران مستقل، بدنه كارشناسى متخصص 

و اجراى قوى دارد.
وى اظهار كرد: فعاالن خط توليد مســكن در بدترين شــرايط جنگ 
اقتصادى، پرچمدار توليد اين كشور هستند. دولت آينده بايد به صورت 
واقعى سياستهاى تشويقى براى بخش خصوصى فراهم كند. اينكه در 
صحبتهاى انتخاباتى از خانه دار كردن مسكن صحبت مى شود به نظرم 
مردم گوششــان از اين حرفها پر شــده است. سطح دسترسى مسكن 
براى كارگران به باالى 60 ســال رسيده آن هم اگر تورم ثابت بماند. 
اين تورم 50 درصدى كمر بخش خصوصى را شكســته و بنگاههاى 
خصوصى واقعى كشور را به نابودى كشانده است.  شوربختاتنه برنامه 

پدافندى هم براى اين موضوع نداريم.

مدير امور دام جهادكشاورزى استان:
موافق گرانى شير هستيم

 مدير امور دام ســازمان جهادكشاورزى استان همدان با بيان اينكه 
دامداران درخواســت افزايش قيمت شــير را دارند، گفت: با افزايش 

قيمت شير خام موافق هستيم.
على خدارحمى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: درخواست افرايش 
قيمت شــير خام به صورت كشــورى اعالم شــده كه احتماالً مورد 
موافقت قرار مى گيرد اما اين افزايش قيمت بين 5000 تا 5700 تومان 

خواهد بود.
وى تصريح كرد: در حال حاضر قيمت شير خام 4500 تومان است كه 
تا 5000 تومان هم فروخته مى شود كه دامداران پيشنهاد افزايش قيمت 

تا 5700 تومان را دارند.
ــت  ــش قيم ــير را افزاي ــت ش ــش قيم ــاى افزاي ــت تقاض وى عل
قيمــت  افــزود:  و  دانســت  كارگــرى  هزينه هــاى  و  نهاده هــا 
ــه  ــته ك ــش داش ــان افزاي ــا 150 توم ــن 100 ت ــى بي ــاى دام نهاده ه
ــاى  ــداران هزينه ه ــه دام ــه گفت ــا ب ــادى نيســت ام ــر زي ــه تغيي البت

ــده اســت. ــاد ش ــرى زي كارگ
ــان اينكــه در اســتان همــدان 325 هــزار و 665 ــا بي خدارحمــى ب
ــفند و  ــزار رأس گوس ــون و 240 ه ــك ميلي ــنگين و ي رأس دام س
ــاالنه 370 ــدان س ــتان هم ــد: در اس ــادآور ش ــود دارد، ي ــره وج ب
ــتان  ــى اس ــه لبن ــه هشــت كارخان ــد و ب ــيرخام تولي ــن ش ــزار ت ه

تحويــل داده مى شــود.
مدير امور دام سازمان جهادكشاورزى استان همدان با تأكيد بر اينكه 
بارميكروبى، چربى و پروتئين شير براى كارخانه هاى لبنى مهم است، 
بيان كرد: شيرهايى كه با كيفيت باال به كارخانه تحويل داده مى شوند، 

قيمت باالترى دارند.
وى دربــاره اضافــه كردن وايتكس به شــيرخام بــراى كاهش بار 
ميكروبى نيز خاطرنشان كرد: اضافه كردن وايتكس به شير بوده و ما 
هم به اين موضوع اعتراض داريم اما اين اقدام توســط ايستگاه هاى 
جمع آورى شير سنتى و روستايى انجام مى گيرد چراكه بارميكروبى 

دامدارى هاى سنتى باالست.

درجه كيفى نيروگاه برق مفتح همدان افزايش يافت
 مديريت توليد برق شهيد مفتح در رتبه بندى شركت هاى مديريت توليد برق كشور 

از درجه «ب مثبت» به درجه «الف» از سطوح سازمانى ارتقا پيدا كرد.
مديرعامل نيروگاه برق شــهيد مفتح گفت: بر اســاس ابالغ شركت مادر تخصصى برق 
حرارتى در رابطه با بررســى شاخص هاى ارزيابى در تعيين درجه شركت هاى مديريت 

توليد برق، شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح حائز ارتقا درجه «الف» شد.
عبدالمجيد ديناروند با اشاره به اينكه درجه جديد اين نيروگاه از ابتداى امسال لحاظ شده 
اســت، به ايرنا گفت: اين موفقيت حاصل تالش بى وقفه، توانمندى و كوشش كاركنان، 

مهندسان و نيروهاى پرتوان اين شركت است.
وى ادامه داد: تا پيش از اين، درجه اين شركت «ب مثبت» بود و اين اتفاق براى نخستين 
بار در نيروگاه مفتح رقم خورده اســت و كســب اين رتبه اثر مطلوبى در روند خدمات 

شركت از جمله ارتقا ساختار سازمانى و اعتبارات دارد.
مديرعامل نيروگاه شــهيد مفتح با تأكيد بر اينكه اين شركت به سوى تحقق اهداف عالى 
حركت مى كند، تصريح كرد: مجموعه شــركت مديريت توليد برق شــهيد مفتح شامل 
نيروگاه شــهيد مفتح همدان و نيروگاه گازى دورود با تمام انرژى و قوا براى دستيابى به 

اهداف و برنامه هاى صنعت برق و توليد پايدار انرژى گام بر مى دارد.
وى اظهار داشت: ميزان توليد برق نيروگاه در 2 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 377 ميليون كيلووات ساعت افزايش يافته است.
ديناروند ادامه داد: اين نيروگاه در ارديبهشت  امسال بيش از 550 ميليون كيلووات ساعت 

انرژى خالص در اختيار شبكه توزيع نيروى برق قرار داده است.
وى با بيان اينكه نيروگاه برق شــهيد مفتح توان توليدى يك هزار مگاوات انرژى را دارد؛ 

خاطرنشان كرد: اين توان توليدى به طور دقيق با مگاوات نصب شده آن برابر است.
نيروگاه حرارتى شــهيد مفتح همدان با ظرفيت توليد هزار مگاوات در دشت كبودراهنگ 

در كيلومتر 45 جاده همدان - تهران، قرار دارد. 
 نيروگاه هزار مگاواتى شــهيد مفتح با چهــار واحد 250 مگاواتى، نزديك به 2 درصد از 

انرژى مورد نياز شبكه برق كشور را تامين مى كند. اقتصاداقتصاد
 eghtesad@hamedanpayam.com

 در حال حاضــر 55 واحــد توليدى در 
همــدان در تملك بانك ها قرار گفته اســت. 
جريان نفوذ مشــكالت فراوانى را براى  16
شــركت از جمله كيوان ايجاد كرده است،  با 
احياى واحد هاى توليــدى نيمه كاره مى توان 
باعث اشتغال تعداد قابل توجهى از افراد شد 

و بايد مورد توجه باشد.
نماينده مــردم همدان و فامنيــن در مجلس 
شــوراى اســالمى اواخر هفته گذشــته در 
جمع تعدادى از مديــران واحد هاى توليدى 
اســتان همــدان اظهار كــرد: در مدتى كه به 
مجلس رفته ام سعى كردم از مديران ناكارآمد 
مطالبه گرى كنم تا آن جا كه ده ها پرونده روى 
دســت ديوان محاسبات و دستگاه هاى متعدد 

گذاشتم.
حجت االســالم احمدحســين فالحى با بيان 
اينكــه دغدغــه اصلى ام بخش توليد اســت 
گفت: چند شــب پيش با مديرعامل صندوق 
كارآفرينى اميد تماس گرفتم و او را روى خط 
آوردم و مدير اســتانى اش را همينطور، همان 
جا عنوان كردم 900 ميليون وام به يك واحد 
توليدى داديد، اما چرا چك 18 ميليونى آن را 

به اجرا گذاشتيد؟
ســخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات 
مجلس با تاكيد بر اينكه شاهد اين هستيم كه 
شاه بخشــيده، اما وزير در استان نمى بخشد، 
گفــت: بهانه دســتگاه هاى نظارتى را مطرح 
مى كنند، به آن ها مى گوييم كه آن(دستگاه هاى 

نظارتى) گردن ما، چرا بهانه مى آوريد؟
وى با بيــان اينكه بانــك 55 واحد توليدى 
همــدان را بانك بدبخت كرده اســت افزود: 
با وزارت دفاع جلســه اى داشتم تا از ظرفيت 
آن ها بــراى كمك مشــاركتى و اجاره اى در 
راستاى احياى واحد هاى توليدى نيمه كاره به 
كار گيريم، نشست هايى با بانك هاى مختلف 
داشــتيم كه نمونه اش براى احياى گاودارى 

آقاى احيايى بود.
فالحــى با بيــان اينكــه آيت ا... رئيســى به 
كارخانــه كيوان آمدند و مشــكالت آن را از 
نزديك ديدند و دســتور احيــاى آن را دادند 
گفت: ايشان موقع برگشت به تهران گفتند كه 
پيگيرى كنيد كه در استان مشكل حل شود و 

اگر حل نشد بفرستيد تهران حل كنيم.
نماينده مــردم همدان و فامنيــن در مجلس 
با اشــاره به اينكه باليى سر 16 شركت مثل 
كيــوان آورده انــد كه متاســفانه جريان نفوذ 
مشــكالتى را به وجود آورده است افزود: با 
احياى واحد هاى توليــدى نيمه كاره مى توان 
باعث اشتغال تعداد قابل توجهى از افراد شد 

و بايد مورد توجه باشد.
سخنگوى كميســيون آموزش و تحقيقات با 
بيــان اينكه با بيان اينكه تالش ما اين اســت 
بانك ها واحد ها را راه اندازى كنند و اگر نشد 
اقدام قضايــى را در دســتور كار قرار دهيم 
گفت: به آقاى رئيسى گفتم كه اگر مى خواهيد 
پاى وزيــر در زمين خوارى در اســتان قطع 
شود، فساد ريشه كن شود و مديران ناكارآمد 
و بى عرضــه را جمع كنيم، بايد بازرســى را 

اصالح كرد.
نماينده مردم همــدان و فامنين در مجلس با 
اشاره به اينكه بايد بازرسى استان اصالح شود 
كه تمام اطالعات اســتان زير دست آن است 
افزود: مى توان از طريق بازرسى مشكالت را 

در استان حل كرد.
وى بــا بيــان اينكه در بحــث قانونى برخى 
مسائل در كميسيون اجتماعى پيگيرى مى شود 
و در بخش آموزشــى هــم همينطور گفت: 
مدير شهرك صنعتى صحبت كردم كه شهرك 
صنعتى نمى شــود، مجتمــع صنعتى كه ديگر 

مى شود. 
نماينده معين بهــار و كبودراهنگ در مجلس 
در ادامــه تصريــح كرد:  گفتــه ام بايد مجوز 
مجتمع صنعتى را بدهند، اما يك مدير دولتى 
مى گويد تا زمانى كه او(فالحى) نماينده معين 

اســت نمى گذاريم ايــن كار انجام دهد، چه 
كارى بايد با مديران خائن كرد؟! 

نماينده مردم همــدان و فامنين در مجلس با 
بيان اينكه به خاطر تخلف اســتاندارى، وزير 
كشــور را به مجلس كشــاندم و چند مورد 
تخلــف انتخاباتى را هم مطرح كردم در ادامه 
سخنانش گفت: روز گذشــته قرار شد خانه 
«شــركت هاى خالق جوانــان» را راه اندازى 
كنيم، متاسفانه فردى كه يك مجوز به جوانان 
نداده بــود تا كار انجام دهند را هفت ســال 

رئيس دانشگاه استان كرده اند.
وى با بيــان اينكه تا كنــون دو نائب رئيس 
مجلــس را به همدان آوردم اظهار كرد كه در 
هفته جارى قرار بود محمدباقر قاليباف رئيس 

مجلس به همدان بيايد كه فعال نمى تواند.
نماينده مــردم همدان و فامنيــن در مجلس 
شــوراى اســالمى در پايان تصريح كرد  كه 

بحران آب در انتظار همدان است. 
72 درصد شــكر گران شده كسى 

هم پاسخگو نيست 
دبير اتاق تعاون اســتان همدان نيز در ابتداى 
اين جلسه اظهار كرد: محورهاى اقتصاد قوى 
توليــد انبوه و باكيفيت اســت كه گاليه هاى 
جمع حاضر نيز متاســفانه از عدم حمايت از 

توليد بوده است.
رحمان نــادى با اشــاره به اهميــت توزيع 
عدالت محور گفت: متاسفانه توزيع در كشور 
مشــكل دارد كه اين وضعيــت را روزى در 
خصوص تخم مرغ و روز ديگر پوشك و بعد 

نهاده هاى دامى و... مى بينيم.
رئيس هيات انديشــه ورز با بيان اينكه هفته 
اخير 72 درصد قيمت شــكر افزايش يافت و 
كسى هم پاسخگو نيســت افزود:  پشت اين 
صحنه چه اتفاقى مى افتد كه يك شبه با قيمت 
باالى اجناس مواجه مى شويم و هيچ مديريتى 

هم وجود ندارد.؟
وى بــا تاكيد به اينكه چــرا توزيع ناعادالنه 
اســت و نمى توانند درســت مديريت كنند 
گفت:  قريب به 104 شركت تعاونى توزيعى 
در شهرســتان داريم كه عامل بســيار خوبى 
براى توزيع اقالم اساسى مورد نياز هستند اما 

متاسفانه اقدام نمى شود.
نادى با بيــان اينكه امروز رئيس اداره تعاونى 
مصرف مطرح مى كرد شــكر را قبال از اداره 
صمت خريــدارى كرده اما موقــع تحويل، 
انبادار عنوان كرد كــه هفته آينده بياييد ادامه 
داد: هفته آينده مى شــد روز گذشته كه وقتى 
مراجعــه مى كنند تا شــكر را تحويل بگيرند 
مى گويند قيمت ها تغيير كرده و بايد به قيمت 

امروز هزينه را پرداخت كنند!
دبير اتاق تعاون اســتان همــدان بيان كرد كه 
قريب بــه 80 درصد اقتصاد كشــور دولتى 
اســت و 20 درصد دست بخش خصوصى و 
تعاونى، يعنى 12 درصد خصوصى و هشــت 

درصد تعاونى.
وى با اشــاره بــه اينكه يكــى از نمونه هاى 
حضور دولتى در بورس است گفت: دولت، 
بورس را مديريت مى كنــد، يكباره جمعيتى 
اندكى رانت اطالعاتــى دارند در يك روز و 
يــا چند روز يك هــزار و 200 ميليارد تومان 
از معامــالت منتفع و جمعيتى بســيار زيادى 

متضرر مى شوند.
دبير اتاق تعاون اســتان همــدان با بيان اينكه 
يكى از مشــكالت اصلى در حــوزه اقتصاد 
تعارض منافع اســت و ريشه اصلى فساد در 
تعارض منافع است افزود: دولت اليحه اى را 
به مجلس براى تعارض منافع ارسال كرد كه 

متاسفانه مشكالت زيادى دارد.
وى با اشــاره به اينكه محيط كســب و كار 
نامناســب مشــكل ديگــر اســت و افرادى 
مى تواننــد تخلف كنند و كســى هم جلوى 
آنها را نگيــرد افزود:  اخيرا ايران در بين 190
كشور، در رده 128 كسب و كار قرار گرفت، 
رقم شاخص استان 6.17 درصد بوده كه رتبه 

17 را در بين اســتان هاى كشــور دارد و اين 
نشان مى دهد، رونق كسب و كار نداريم.

نادى خطاب بــه فالحى با بيان اينكه هر چه 
مى توانيد براى استقالل بانك مركزى تالش 
كنيد افزود: دولت كسرى پول خود را از بانك 
جبران مى كند و نمى تواند بپردازد، بعد بانك 
اوراق صادر كنــد و نهايت ماليات تنبيهى از 

مردم گرفته مى شود.
صاحب كارخانه ورشكســته ميخ سازى در 
استان نيز در ادامه جلسه اظهار كرد: متاسفانه 
برخى از مسووالن بازار را به دست گرفته اند 
سوال اينجاست به وزير چه ارتباطى دارد كه 

ذرت وارد كند؟!
حســين قربانــى در ادامــه گفــت:  ذرت را 
مى گوينــد كنجاله و آن را انبــار مى كنند كه 
قيمتش باال رود، راحــت بگوييد ذرت وارد 
كرديد و ســاده به مردم بگوييــد، پول گندم 
را بانك و ســيلو به موقع نمى دهد و مجبور 
مى شــويم به دالل بدهيم كه بــا خاك قاطى 

كند و بفروشــد، من اين وضعيت را مى بينم 
اما مسووالن چرا نمى بيند جاى سوال دارد!

وى بــا اشــاره بــه اينكــه بانــك كارخانــه ام را 
12 ســال اســت تعطيــل كــرده، افــزود: ســال 
ــدم  ــان خري ــتگاه از آلم ــداد 12 دس 78 ،تع
ــا  ــى دادم ام ــد م ــه باي ــه ارز ك ــيد ب و رس
ــوگ  ــا كاتول ــدم ب ــور ش ــد. مجب آن را ندادن
ــم  ــد ه ــد و تايي ــازم، آمدن ــتگاه ها را بس دس
كردنــد امــا بايــد بــه عنــوان مختــرع، حــال 
بنشــينم و نــگاه كنــم و هيــچ حمايتــى هــم 

نشــود!.
اين كارخانه دار با بيان اينكه رفتم به اداره گاز 
تا براى كارخانــه ام گاز بگيرم چون 800 متر 
فاصله دارد ســه ميليارد و 800 ميليون تومان 
فاكتور داده اســت، به من ارتباطى ندارد كه 
آن فاصله  را گازكشى كنم گفت: شركت گاز، 
ملى و متعلق به همه است چرا آنجا گازكشى  
نمى كند و هــر كارى دلش مى خواهد، انجام 

مى دهد.

در نسشت مديران واحدهاى توليدى با نماينده همدان 
اعالم شد: 

تملك 55 واحد توليدى 
از سوى بانك ها
■ بازرسى استان نياز به اصالح دارد

■ 12 سال است كه كارخانه ام تعطيل است
■ همدان استان هفدهم كسب وكار كشور است

■ مردم ماليات تنبيهى به دولت مى دهند
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى
 فاقد سند رسمى

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

برابر رأي شماره 139960326006001780-1399/11/18 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عباس گودرزى فرزند 
قدرت اله به شــماره شناسنامه 2 صادره از مالير در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
باب ساختمان مسكونى به مساحت 101/57 مترمربع قسمتي از پالك يك اصلى اراضى 
دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى آقاى رضا خرسندى  نژاد 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 (م الف 56)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/18

حسن ابراهيم قاجاريان
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
به موجب پرونده اجرايى 9900876 موضوع سند رهنى شماره 26832 تنظيمى دفتر اسناد رسمى شماره 20 نهاوند، بانك كشاورزى (شعبه مركزى) جهت وصول مبلغ 28/996/301/820 ريال (بيست و هشت ميليارد 
و نهصد و نود و شش ميليون و سيصد و يك هزار و هشتصد و بيست ريال) موضوع الزم االجرا و خسارت تأخير الى يوم الوصول عليه شركت تعاونى زاگرس دام نهاوند مبادرت به صدور اجرائيه نموده است، اجرائيه 
صادره به متعهد ابالغ گرديده سپس بنا به تقاضاى بستانكار مورد وثيقه برابر نظريه 1400/2/15 و 1400/2/20 كارشناسان رسمى دادگسترى مورد ارزيابى كه ارزش و مشخصات آن به شرح ذيل مى باشد: ششدانگ 10 
فرعى از 87 اصلى واقع در بخش 2 حوزه ثبتى نهاوند استان همدان به مساحت 10000 مترمربع كه بنام شركت تعاونى زاگرس دام نهاوند سند مالكيت صادر گرديده و به انضمام تأسيسات و ماشين آالت بنا به اظهار 
كارشناسان رسمى دادگسترى: واقع در شهرستان نهاوند، 15 كيلومترى جاده نهاوند-بروجرد-باالتر از روستاى حسين آباد (نرسيده به كارخانه سيمان) و به قيمت 219/799/000/000 ريال (دويست و نوزد ميليارد و 
هفتصد و نود و نه ميليون ريال) ارزيابى گرديده و محدود است به حدود: شماالً: به طور (214/50) دويست و چهارده متر و پنجاه سانتيمتر به سيلگاه، شرقاً: به طول (45) چهل و پنج متر به سيلگاه و باقيمانده جنوبًا 
در دو قسمت اول به طول (170) يكصد و هفتاد متر به راه دوم به طول (29/50) بيست و نه متر و پنجاه سانتيمتر به شماره يك فرعى از هشتاد و هفت اصلى غرباً: به طول (38) سى و هشت متر به باقيمانده هشتاد 

و هفت فرعى از هشتاد و هفت اصلى 
شش دانگ پالك و تأسيسات فوق از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1400/03/31 در اداره ثبت نهاوند از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ ارزيابى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته 
مى شــود. الزم به ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره 
تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و 

نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. (م الف 1061)
تاريخ انتشار: 1400/03/18

عليرضا غالمى - كفيل اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند 

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

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

برابر رأي شــماره 139960326006001783-1399/11/18 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد 
گودرزى فرزند قدرت اله به شماره شناسنامه 776 صادره از مالير در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يك باب ساختمان مسكونى به مساحت 101/57 مترمربع قسمتي از پالك 
يك اصلى اراضى دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى آقاى 
رضا خرســندى نژاد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 58)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/18

حسن ابراهيم قاجاريان 
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهى فراخوان مناقصه (نوبت دوم)

اداره كل راه و شهرسازى استان همدان

مبلغ تضمين شركتمبلغ برآورد (ريال)موضوع مناقصهشماره مناقصه
 در فرآيند ارجاع كار 

(ريال)

صالحيت الزم

عمليات اجرايى اساس و آسفالت 12- 1400
كمربندى رزن

رتبه 5 راه و ترابرى71,730,000,0003,587,000,000

حفاظت از اراضى و امالك اداره كل 10- 1400
راه و شهرسازى استان همدان

845,000,000 (به نفع سازمان 16,897,000,000
ملى زمين و مسكن)

داراى مجوز رسمى 
از مركز انتظام پليس 

پيشگيرى ناجا

اداره كل راه و شهرســازى اســتان همــدان در نظــر دارد پروژه هــاى ذيــل را بــا انجــام فرآينــد مناقصــه عمومــى يــك مرحلــه اى بــه 
پيمانــكار واجــد صالحيــت واگــذار نمايد.

 مهلت دريافت اسناد: از ساعت 13 تا تاريخ 1400/03/17 تا ساعت 19 تاريخ 1400/03/20
آخرين مهلت تحويل پاكات مناقصات: تا ساعت 19 تاريخ 1400/03/30

تاريخ بازگشايى پاكات مناقصات: ساعت 9 صبح تاريخ 1400/03/31
 www.setadiran.ir محل دريافت اسناد: سامانه تداركات الكترونيك دولت

محل تحويل پاكت الف به صورت فيزيكى: دبيرخانه اداره كل واقع در خيابان سعيديه، اداره كل راه و شهرسازى استان همدان 
www.estadiran.ir نحوه ارسال پاكات الف،ب و ج به صورت الكترونيكى: بارگذارى در سامانه تداركات الكترونيك دولت

محل بازگشايى پاكات: سى مترى سعيديه، اداره كل راه و شهرسازى استان همدان 
(م الف 373)

كد نامزدنام خانوادگىنام
1124ابوطالبيهادي
1125اتابكيامير
1126احمدنيامستانه
1127احمديجواد
1129احمدي سيرتحامد
1141اردالنمرتضي

1145اسديسيدمهدي
1146اسماعيلي يگانهسامان
1147اسميمحمد
1148افشاريرضا
1149افقيسعيد
1152اكرمي نياجالل
1154الوانجواد
1156الوانيانتورج
1157الونديرحيم
1158اميدي رادمحمد
1159اميدي مرامباقر

1161اميريمنوچهر
1164اميني اقبالغيزهرا
1165انصاريمهدي
1167انصاري فرمصطفي
1168انواري بهروزاحمد
1171اوالديانسعيد
1172ايل خاني مهوارسعيد
1142آرين پارساليال
1162آميزهميثم

1174آئينياسماعيل
1176بادامي نجاتحميد
1178باروت چيرضا
1179باقريفرناز
1182بدرحدادمهدي
1184بدرخانيمريم
1185برزگرسارا

1186برفانمحمدعلي
1187بگلريعلي
1189بالغيهادي
1192به خوشوحيد
1197به زارعمحمد
1191بهادري منظورمحمد
1194بهراميعلي
1196بهرامي همدانياعظم
1198بهمنياعظم
1211بهمنيرجب
1214بي كينهمقداد
1212بياتيشهرزاد
1215بيگدلومنوچهر
1216بيگدليمهدي
1218پرهيزكاريسعيد

1219پورباقركرديسيدمهدي
1221پورصالحيمسعود
1224پورمعروفيسيدصالح
1226پيروزاميد
1227ترابي بهجوصادق
1228تراويدهحامد
1229تركحميد
1241ترك شوندفرشته
1242تركمان نياحسين

1244تركمانيمهدي
1247تمهيدي نيراحمد
1248ثقفيعلي
1251ثمريامير

1252جديديانمحمدرضا
1255جعفريسيدمرتضي

1256جعفري حقگومريم
1257جعفري مراممهرداد
1258جفتاهادي
1259جليل وندمسعود

1261جليليمحمدكاظم
1262جمشيديحميدرضا
1266جوانقاسم
1267جوينده مهركامران
1265جهانگيريحاتم
1269چراغيسعيد
1268چراغيجواد
1271چهاردوليعليرضا
1272چهارمحاليمجتبي
1274حاجي بابائيحسن
1275حاجي بابائيسعيد
1277حاجي محمديسعيد
1276حاجيلوعلي

1279حجتيابوالقاسم
1281حجتي مشهودعلي
1282حرمتيعرفان
1284حسنيصادق
1285حسينخاني افكارمصطفي

1286حسينيسيدمجتبي
1289حسينيميثم

1287حسينيسيدمحمدتقي
1291حسيني پارساسيدمحمدصادق

1292حشمت پورعلي رضا
1295حضرتيمحمد
1294حضرتيايوب
1296حمزه رستگارمجتبي
1297حميديعلي
1298حميديهرضا

1299حنيفيمحمدكريم
1411حيدريزهرا

1414حيدريمحمدرضا
1415حيدريمهدي
1412حيدريمجيد

1416خاكيسيدحسين
1417خالقي منزهميالد
1419خان محمديجمال
1418خانجانيهادي
1421خانياميد
1426خدابنده لونگار

1425خدابنده لومرتضي
1424خدابنده لوآرش

1427خداكرمياميرحسين
1428خدائيمحمد
1429خزائيفرزاد
1441خلج زمان آباديسعيد
1442خورشيدكوكبيانحسين
1445خوشبختامين
1446درخشاني درخشمحمد

1449ديباجسيدحسين
1451ذوالفقاريسيدعلي
1452رادعباسينسرين
1454ربانياحمد
1455ربيعي افروزهادي
1456رحمانيمحمد

1457رحيميمحمدحسين
1459رحيمي جاويدآسيه
1461رحيمي فرعلي
1462رحيمي منظمفرشاد
1464رستگارحسين

1465رسوليسيدمصطفي
1466رسولي عنبرمحمد
1468رضائيعلي
1467رضائيحميد
1469رضائيعليرضا
1471رضوي اكملسيدعلي
1474رنجبراناصغر

1475روحيمحمدمهدي
1482زارعيياسر
1477زارعيحسن

1478زارعيسيدمصطفي
1476زارعيحاتم
1479زارعيمرتضي
1481زارعينعيمه
1484زنگنهداود
1485زهدي جميلمهراب
1486زهره وندمهدي
1487زهريمحسن
1488زينعليهنگامه
1489سبزيانستار
1491سپاهي قوامحميد
1492ستاريعليرضا
1494سحاب فيضعلي اصغر
1495سرائياحسان
1496سرمديحافظ

1497سرمدي رادسيده بهناز
1511سلطانينويد

1499سلطانيحجت اهللا
1512سلگيمهدي
1514سلماسيرضوان
1515سليميعلي

1516سليميواحد
1517سمواتي مخصوصمهدي
1521شاديحسين
1522شاطرخبازيناصر
1525شاه محمدينفيسه

1526شريفيمحمدامين
1527شريفي رهنموسعيد
1528شعبانلوجالل
1542شعباني مقصودمهدي
1544شعربافعليرضا
1548شمخانيمحمد
1547شمخانيشيما
1549شمشاديفرهاد
1551شهابيگيتي
1552شهابي نياسعيد
1554شيريانسعيد

1557صادقيسيدهادي
1558صادقيانمحسن
1559صالحيميالد

1561صدرياميرحسين
1562صفري افالكيناصر
1564صوفيمحمد
1565صيرفي همتسعيد
1566صيفياحمد
1567صيفي كارمحمد
1569طاهريسعيد
1571طاهريمعراج

1572طهائيسيدمحمد
1574طهماسبيعرفان

1575عالمي صبورحميدرضا
1576عبادي مسعودفرمحمدمهدي
1577عبدلمهدي
1578عبدلي پورعلي
1579عبدي مرادعلي
1581عرب زادهمحمد
1582عرب زادهمهدي
1584عزتي ذوقيالهام

1585عزيزيمحمدجواد
1586عزيزي سعيدياسر
1587عسكريرضا

1588عسگريسيدعلي
1591عسگري نيامحمدامين

1595علي بخشيعلي
1596علي تاجرسعيد
1598غفاريمصطفي
1597غفاريسعيد
1611غفاري نيكخواميد

1612غفوريمحمدرضا
1614غالميرامين
1617فتاحيعلي
1618فتحيعلي
1619فرجيمحمد
1621فروغي پورسميرا
1622فضليمهدي
1626فعله گريمحمد
1627فالحيانمرتضي
1628فيروزآباديعلي اكبر
1629فيضپيام
1641فيضيمهرداد
1642قادريحسين
1644قادريراضيه
1646قاسميميالد
1645قاسميحسين
1648قجريفاطمه
1649قدمگاهيصبا

1651قربانيعليرضا
1652قرباني صابرفاطمه
1654قره باغيبهنام
1656قره باغيناصر

1657قمريجهانبخش
1658قياسوندابراهيم
1661كاوسي اميداكبر

1662كدخدامراديحبيب اله
1664كرباسيانمرتضي
1665كردوركانهرضا

1668كرميمحسن
1669كرميمحمد
1667كرميبهنام
1675كريمي پژوسارا
1674كريميان افرامهدي
1676كلهريمحمد
1677كهيائيشهروز
1678كيانيمحمود
1684گلزاري موقرمجيد
1685گلي پورحميد
1686گودرزيوحيد
1687اليقيهادي
1688لباسيفرزاد
1691لطيفيامينه
1694متوسليمهران
1696محرميمحمد

1699محمدي تبارسيدجواد
1711محمدي فاخرمصطفي
1714مختاري نژادانسيه

1716مدينيمحمدرضا
1718مراميسحر
1719مردانيكامران
1721مرمرچيفرشاد
1724مستقيميمراد
1725مسگريانمحمود

1726مصباحيمجتبي
1727مصطفويسيدبصير
1728معراجي فرمعصومه
1742ملكيعليرضا
1744موحدي رادسميرا

1746موسويسيدحسين
1745موسويسيدحسن
1747موسويسيدمجتبي
1748موسويسيدمجيد
1749موسوي انصارسيدرضا
1751موسوي سرشتسيدمحمد
1752موالئيصياد
1754موالئيمژگان
1756مومنيحسن

1759ميرزائيسيدمسعود
1758ميرزائيرضا

1761ميرزائيعليرضا
1757ميرزائيرضا

1762ميرزائي پسنديدهعليرضا
1764ناديمسعود
1765نائينيمحسن

1766نبويسيدمسعود
1767نجاتيانسعيد
1768نديمانامير
1769نصيراالسالميابراهيم
1774نظريشكوه
1775نظريعلي

1776نظريعلي اكبر
1772نظريسعيد
1778نظري دبيرحسين
1781نعمتيياسر
1779نعمتيحسين

1782نقي پوراميرحسين
1784نوراله زادهنرگس
1785نورمحمدي شايستهپروين
1788نوروزيمصطفي
1787نوروزيمسعود
1789نوروزي شهريفريده
1791نوروزي نژادحسين

1794نوريعبدالحسين
1792نوريامير

1795نوشادداريوش
1796نيكوخويمحمدصادق
1797نيكوفرابوالفضل
1814وثاقمحمدجواد
1816ورمزيارميالد

1815ورمزيارمصطفي
1817وزينيامير

1819ويسيحسين
1798همائي شفيقمريم
1799همدانيجواد
1811هوشيارمهدي
1812هيبتياحمد
1821ياريبنيامين
1822يداللهي فرسعيد
1824يوسفلوئيالهام

1825يوسفياناميررضا

اسامى و كد نامزدهاى انتخابات 
شوراى اسالمى شهرمريانج :

كد نامزدنام خانوادگىنام
16افروزيمعصومه
17اميرپورعلي
19تجرياكبر
21تجريحامد
24تراويدهابراهيم
27رشيديصابر
28شعباني مقصودميثم
29صالحيمرتضي
41عابدي گلشادميثم
45عنايتي ضميروحيد
42عنايتي ضميررضا
46قادريسميرا
47قدرتي نصرآباديفرشته
48مسيبيمحمود
52مظاهريميثم
51مظاهريمرتضي
49مظاهريباقر
54معيني اطهرمحمد
56يوسفيمقدس

اسامى و كد نامزدهاى انتخابات 
شوراى اسالمى شهرجورقان :

كد نامزدنام خانوادگىنام

17احمدينصراله

15احمديداود

18افشاريمهديه

19الياسيجمشيد

21الياسيغالمرضا

24انصاريرويا

25انصاريعلي

27حجازي فخرمهدي

28حسينعلي بيگيامير

29حسينعلي بيگيمحمد

41حسينيسيدعباس

42خانيحسين

45دينيفرهاد

47شكريحامد

48شكريهادي

49شكري كامرواجمشيد

52محمديحسن

اسامى و كد نامزدهاى انتخابات 
شوراى اسالمى شهر قهاوند :

كد نامزدنام خانوادگىنام

15احمديمحمدرضا

19عزيزيامين

21علي جانيحسين

24علي جانيمجيد

27محسن لووحيد

26محسن لومحمد

28ياسينمصطفي

اسامى كانديداهاى شهرستان همدان

تعداد نهايى داوطلبان انتخابات شوراى اسالمى شهرستان همدان
1400/3 /17 

تأييد صالحيترد صالحيتانصرافىشهرستان
141581اسدآباد
8477بهار

11563تويسركان
2030درگزين
3033رزن

6019فامنين
931173مالير
5393نهاوند
3522360همدان

41050كبودراهنگ
9772979مجموع

 در اجراي ماده 54 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي اسامي و كد نامزدهاي ششمين دوره انتخابات شوراهاي شهر منتشر شد. طبق ماده 75 قانون 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. ليست ساير شهرستانها دركانال هاى رسمى روزنامه و فضاى مجازى و شماره هاى بعدى روزنامه منتشر مى شود.

همدان314 نامزد - مريانج 19 نامزد- جورقان 17 نامزد - قهاوند 7 نامزد
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گـزارش  

خبرفرهنگ

يك مدرس دانشگاه:
نگاه موزه اى به ميراث فرهنگى 

خطرآفرين است
 دانشيار رشته طراحى شهرى دانشگاه بوعلى سينا 
نگاه موزه اى به ميراث فرهنگى را خطرآفرين دانست و 
مطرح كرد: اينكه بخواهيم تمام بناهايمان را حفظ و به 

عنوان محل بازديد استفاده كنيم اشتباه است.
حسن سجادزاده ، بيان كرد: دو رويكرد مشخص نرم 
افزارى و سخت افزارى در رابطه با بافت وجود دارد 
كه همواره بايد با هم ديده شوند و  متأسفانه در كشور 
ما در قالب تجربيات قبل نگاه به بافت نگاه پروژه اى، 
مهندســى و كمى است و روى مســائل اجتماعى، 
آموزش و حســاس كردن مردم نسبت به حفظ بافت 

كار نكرده ايم.
وى دامه داد: اگر در كشورهاى توسعه يافته بافت هاى 
قديمى از منزلت خاصى از لحاظ اجتماعى و اقتصادى 
برخوردارند به علت دخالت مردم در آن است. مردم 
نياز به راهبرى و هدايت دارند تا همه مســئوليت ها 
گردن مسئوالن اجرايى نيفتد، اگر مردم بدانند تخريب 
بافت قديمى به منزله تخريب خاطرات و آينده شهر و 
هويتشان است خود به خود در اين مسائل مشاركت 

مى كنند.
به گزارش ايســنا ، وى با تأكيد بر اينكه نگاه به بافت 
بايد جامع و همه جانبه باشد، افزود: معيار ما در حوزه 
بازآفرينى اين است كه اگر ساكنان اصيل نسبت به آن 
منطقه احساس مسئوليت و تعلق كنند برنامه ها موفق 
بوده همچنين  بايد دغدغه مشــاركت كنندگان، اهالى 
بافت و مردم همدان را در كنار اين مســائل ببينيم و 
متأسفانه اين مشــكل در طرح هاى جامع شهرى هم 
ديده مى شود و علت به نتيجه نرسيدن آنها اين است 
كه كاربران اصلــى را كنار مى گذاريــم و در اتاق ها 

جلساتى برگزار مى كنيم و به نتيجه مى رسيم.
ســجادزاده مطرح كرد: در تصويب بافت مركزى كه 
معتقد بوديم نقشــه 1335 مالك عمل قرار گيرد، اين 
چالش وجود دارد كه بعضى معتقدند از اين نقشــه 
چيزى باقى نمانده اما مثًال در حال حاضر تپه هگمتانه 
هــم از نظر بصرى چيزى ندارد اما علت نمى شــود 
آن را زيرســوال ببريم، از طرفى خاطرات، حوادث و 
رويدادها بخشى از بافت و تاريخ است كه يا مدفون 

شده يا وجود دارد و يا قابل احياء است.
ســجادزاده مطرح كرد: در تصويب بافت مركزى كه 
معتقد بوديم نقشــه 1335 مالك عمل قرار گيرد، اين 
چالش وجود دارد كه بعضى معتقدند از اين نقشــه 
چيزى باقى نمانده اما مثًال در حال حاضر تپه هگمتانه 
هــم از نظر بصرى چيزى ندارد اما علت نمى شــود 
آن را زيرســوال ببريم، از طرفى خاطرات، حوادث و 
رويدادها بخشى از بافت و تاريخ است كه يا مدفون 

شده يا وجود دارد و يا قابل احياء است.
وى با اشــاره به اينكه در اين حوزه بايد بدون غرض 
و مسائل احساســى عمل كنيم، تصريح كرد: يكى از 
چالش هايى كه در كشور در حوزه بافت وجود دارد، 
فقدان برنامه جامع راهبردى است، مثًال طرح ويژه يا 
طرح توسعه راهبردى بافت تاريخى مسئله پيچيده اى 
نيست و اسنادش در تمام دنيا موجود است و مى گويد 
براى مجموعه بافــت تاريخى ضوابــط و مقررات 
متفاوت است، آنچه از نظر ما مهم است نظام پهنه بندى 

قوانين و ضوابط است.
وى اضافه كرد: چالش هايى كه در حال حاضر وجود 
دارد به علت مصوباتى است كه در طرح جامع ايجاد 
شده و حق و حقوقى براى ساكنان درنظر گرفته است، 
به عبارتى چون همــه چيز را در طرح جامع ديده ايم 
بافت تاريخى، حاشيه، شمال يا جنوب شهر برايمان 
فرقى نكرده و بر حسب معبر ارتفاع داديم و قانون بى 
پايه و اســاس 60، 40 را در كل كشور حاكم كرده ايم 
و اين مسائل حق و حقوقى را براى شهروندان ايجاد 
كرده كه اصالح آنها براى مجموعه شورا، شهردارى و 

ميراث فرهنگى سخت است.
ســجادزاده بيان كرد: نخستين كار كه مى توان در اين 
رابطه انجام داد، اين اســت كه يــك طرح راهبردى 
بر مبناى توســعه بافت تاريخى لحاظ كنيم كمااينكه 
در همه دنيا اين كار شــده اســت و  تا زمانى كه نظام 
پهنه بندى، قوانين، ضوابط و مقررات نداشته باشيم، اين 

حاشيه ها وجود دارند.
به عقيده وى، مســئله بعــدى در اين رابطه مديريت 
يكپارچه اســت كه در كشــور و در همــه حوزه ها 
از نبود آن رنج مى بريم و درســت اســت ضوابط و 
 دســتورالعمل هايى وجود دارد امــا خيلى واضح و 
روشــن نيست كه جايگاه ميراث فرهنگى، شهردارى 
و راه وشهرسازى مشخص باشد؛ مثًال در بازار همدان 
هر سه دســتگاه پروژه هايى را در دست كار دارند و 
مشخص نيست متولى اصلى كدام يك از آنها هستند 
و اين موضوعى است كه در بحث كالن مديريتى هم 
با آن مواجه هســتيم. ســجادزاده در ادامه گفت: سه 
رويكــرد غالب در زمينه مباحث بافت وجود دارد كه 
اگر هر سه را با هم ببينيم كمك زيادى مى كند چراكه 
بافــت از بافت بازار، محالت و عناصر ديگرى كه در 

بافت وجود دارد تشكيل شده است.
وى اظهار كرد: يكى از مسائلى كه بافت هاى قديمى را 
زنده كرده محله محورى است، كانسپت شهر ايرانى بر 
پايه محالت، زنده بوده و محله مخصوص شهر ايرانى 
است كه ويژگى هاى اجتماعى را در آن حس مى كنيم 

و هويت اجتماعى دارد.

موسوى پيشكسوت مطبوعات 
به خانه ابدى بدرقه شد 

 ســيدصدرالدين موسوى 
از فعاالن رســانه اى اســتان 
همــدان بــر اثــر بيمــارى 
كرونــا درگذشــت و جامعه 
شــد.  داغــدار  اى  رســانه 
آيين تشــييع و خاكســپارى 
اين پيشكسوت مطبوعات روز 
گذشته در آرامستان همدان با 
و حضور جمعى از اهالى فرهنگ 

هنر و رسانه  برگزار شد. 
وى سال 1341 در همدان به 
دنيا آمد و كودكى و نوجوانى 

و جوانى خود را در استان همدان سپرى كرد و تشكيل خانواده داد . 
 تحصيالت تكميلى خود را در ســالهاى اخير به پايان رســاند و مدرك 
كارشناســى ارشد را در رشته علوم سياسى كسب كرد . موسوى بيش از 
18 سال ســابقه كار مطبوعاتى مستمر داشت  و از وى به عنوان يكى از 
شخصيت هاى تاثيرگذار در عرصه رسانه، رويدادهاى اجتماعى و فرهنگى 

ياد ميشود .
ســيدصدرالدين موســوى  فعاليت مطبوعاتى خود را از ســال 1378 با 
ســردبيرى هفته نامه شــفق آغاز كرد، از همان ابتدا دو خصيصه مهم در 
عرصه مطبوعات را به صورت برجسته نمايان مى كرد. استمرار در انتشار 

نشريات و روند متفاوت در تدوين و ارائه مطالب.
پس از آنكه هفته نامه شفق تعطيل شد، فعاليت خود در عرصه مطبوعات را 
با سردبيرى هفته نامه «نشر انديشه» ادامه داد و به مدت 15 سال اين نشريه 
را به تنهايى و به صورت منظم مديريت كرد. نشريه اى كه داراى گستره 
توزيع مناسبى در استان هاى غرب كشور و نيز چاپ تحليل ها و مقاالت 

جذاب و پرونده هاى اختصاصى در زمينه هاى مختلف برخوردار بود.
بــا روى كار آمدن دولت اعتدال و طلوع فصل جديدى در اقبال روزنامه 
نگاران، سرانجام وى توانســت مجوز هفته نامه «فرين» را سال 1394 با 
مديرمسئولى خود اخذ نموده و طى سالهاى اخير اين نشريه نيز به يكى از 

مراجع مهم خبرى و منابع مطرح تحليلى تبديل شد.
وى همچنين سرپرستى روزنامه هايى چون حمايت، عصر ايرانيان، افكار 
، كليــد و ده ها مجله ديگر از ديگر فعاليت هاى مطبوعاتى وى بود . در 

سالهاى اخير وى در كنار فعاليت رسانه اى جدى به ادامه تحصيل در رشته 
علوم سياسى نيز مشغول بود  و توانست با كسب مدرك كارشناسى ارشد 

در رشته علوم سياسى به تدريس در دانشگاه نيز اقدام كند .
از تاليفات وى ميتوان به بررســى آرا و انديشــه هاى سياســى آيت اهللا 
بروجردى اشــاره كرد كه قرار اســت در آينده نزديك در شهر قم چاپ 
شود . از 2 كار ماندگار وى ميتوان به شهرداران همدان از آغاز تا اكنون و 

همچنين تاريخ استانداران همدان اشاره كرد .
ســيد صدرالدين موســوى همچنين عضو هيات مديره تعاونى مسكن 
اصحاب رسانه نيز بود كه در سالهاى گذشته با اقدام براى خريد زمينى به 
قيمت مناسب تالش كرد تهيه مسكن براى رسانه اى هاى همدان ممكن 
شــود . گفتنى است وى به عنوان مدرس در حوزه مطبوعات به مرور به 
يكى از چهره ها در عرصه تحليل سياسى و اجتماعى در غرب كشور تبديل 
شد . صراحت لهجه، اعتماد به نفس، پشتكار و اميد وافر به رشد و بالندگى 

از جمله ويژگى هاى اين روزنامه نگار بود.  
در فراق وى مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى استان و فعاالن حوزه 
رســانه در گروه هاى مختلف با انتشار پيامى درگذشت سيد صدرالدين 
موســوى، را تســليت گفت و افزود: خانواده مطبوعات همدان يكى از 
دلســوزان اين عرصه را از دســت داد و داغدار خبرنگارى متعهد و پر 
تالش شد. مجموعه فرهنگى رسانه اى همدان پيام اين ضايعه غم انگيز را 

به اهالى رسانه و خانواده ايشان تسليت عرض مى كند.

 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
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■ حديث:
پيامبر اكرم(ص):

هيچ بنده اى نيست كه در وادى اى برود و دو دستش را بگشايد و ذكر خدا بگويد و دعا كند، 
مگر اين كه خداوند آن وادى را پُر از ثواب مى كند، خواه آن وادى بزرگ باشد يا كوچك.     

ثواب األعمال : ص 183 ح 1

مريم مقدم   »
 اجرا و پيشبرد اهداف مدنظر در سند راهبردِى 
گردشگرى يقيناً نيازمند تدويِن برنامه هاى دقيق، 
اولويت بندى شــده و پيگيرى هاى الزم جهت 
اجراى مو به مو و دقيــق برنامه ها و طرح هاى 

مصوب است.
از طرفى با وجود مشكالت اساسى در بخش هاى 
اقتصادى و عدم تخصيــص بودجه و اعتبارات 
كافى براى شوراهاى شهر و شهردارى ها پرداختن 
به برنامه هاى راهبردى گردشگرى با چالش هاى 

عديده اى روبرو است . 
با آنكه كميسيون گردشگرى در تلفيق با عناوين 
اقتصاد و سرمايه گذارى در شوراى پنجم توانست 
راهگشــاى برنامه ريزى هاى مــدون در حوزه 
گردشگرى باشد اما همچنان برخى از تصميمات 
و برنامه هاى اجرايى نتوانست راه به اجرايى شدن 

ببرد. 
شــوراها به عنوان يكى از منابع مهم ســرمايه 
اجتماعى بســتر گســترده حضور مردمى است 
كه در تعميم حقوق شهروندى و فرهنگ نظم و 
احترام به قانون سهم عمده اى در تحقق توسعه 
ملى به خود اختصاص مى دهد. با ارتقاء فرهنگ 
مســئوليت پذيرى افراد ورزيده براى اداره امور 
محلى تربيت مى نمايد شورا و شهردارى ها به 
عنوان يك نهاد تصميم گيــر و اجرايى نه تنها 
قادر به ارائه و هماهنگى در زمينه تســهيالت و 
نيز سازماندهى امكانات در اين زمينه مى باشند 

بلكــه قادرند حلقه اتصال بين مردم و نيز برنامه 
ريزى در حوزه  گردشگرى در راستاى ارتقاء و 

توسعه شهر باشند .
 بى ترديد توســعه ى گردشگرى بدون مشاركت 
مديريت هماهنگ شــهرى ديگر ميسر نيست در 
صنعت گردشگرى نقش شــورا و شهردارى ها 
در ســاماندهى امور مربوط به گردشگران بسيار 

برجسته اســت حاالدر آخرين روزهاى فعاليت 
شوراى پنجم فرصتى فراهم شد تا نشستى با برخى 
صاحب نظران و عالقمندان به حوزه گردشگرى 
در زمينه نقش شوراى شهر در توسعه گردشگرى 

همدان برگزار شود . 
در اين نشســت رضوان سلماســى رئيس مركز 
مطالعات و پژوهشهاى شوراى شهر همدان ، محمد 

رحمانى استاديار دانشگاه در رشته شهرسازى و 
گردشگرى و وحيد بهخوش كارشناس ارتباطات 

حوزه فرهنگ و هنر حضور داشتند . 
گزيــده اى از موارد مطرح شــده در نشســت 
مديريت  تصميمات  و  شــورا  نقش  كارشناسى 
شهرى در توسعه گردشگرى همدان به شرح ذيل 

است : 

در نشست بررسى نقش شوراهاى شهر در توسعه گردشگرى همدان مطرح شد :

گردشگرى همدان مديريت يكپارچه ندارد 
■ پيوست فرهنگى الزمه بهره بردارى از زيرساخت ها
■ غفلت از بافت تاريخى گرد شگرى را به كما برد 

رضوان سلماسى عضو شوراى اسالمى 
شهر همدان:

■گردشگرى نيازمند مديريت يكپارچه است 
■ كميته گردشگرى مركز مطالعات از بخش هاى فعال بود و ارتباط 

خوبى با سازمان هاى مختلف داشت.
■ در حوزه گردشــگرى تاريخى از داشته هاى همدان بايد استفاده 

كنيم.
■ براى پياده راه سازى بوعلى و اكباتان مطالعات فرهنگى اجتماعى 

نشده است.
■ اقتصاد و سرمايه گذارى را بايد بر داشته هاى شهر متمركز كنيم.

وحيد به خوش كارشناس ارتباطات حوزه 
فرهنگ و هنر:
■ اراده قوى براى برنامه سازى وجود ندارد.

■ در شــورا از كميته هاى تخصصى طى چندين سال اخير غفلت شده 
است.

 ■ از تجربيات و افراد دغدغه مند در حوزه گردشــگرى اســتفاده نمى 
شود.

■ نتوانســته ايم برند گردشــگرى كه مسئله ســاده ايست براى همدان 
تعريف كنيم.

■ يك نفر هم مى تواند براى توســعه شــهر گام بردارد زيرا پشتوانه او 
مردم هستند.

محمد رحمانى استاديار دانشگاه در حوزه 
شهرسازى و گردشگرى:

■ در گردشــگرى فرصــت هــاى زيــادى داريــم و نبايــد از آن غافــل 
. شد

■ كميسيون گردشگرى و سرمايه گذارى در شورا حالت ويترينى دارد 
و سرمايه گذارى نيز اعتقادى به آن وجود ندارد.

■ زمانى كه همه مولفه ها را بررســى مى كنيم ســه شاخه اصلى با نگاه 
شهرسازى ايرانى و اســالمى كه سه عنصر ميدان، بازار و مسجد جامع 
در آن اســت، به عنوان عناصر مهم پيوند دهنده فعاليت هاى شهرى در 
همدان محسوب مى شود و اينها پتانسيلهاى شهرى همدان براى توسعه 

گردشگرى است

 پرداختن به موضوع گردشــگرى در شوراى 
پنجم آنقدر جدى بود كه كميته گردشگرى فعال 
در مركز مطالعات و پژوهش هاى شوراى اسالمى 
شــهر همدان به گونه اى متمايــز بين كميته هاى 

فعاليت خود را پيش برد.
اعضاى كارشــناس و متخصــص در اين كميته 
با بررســى موضوعات و پروژه هــا اقدام به ارائه 
نظرات كارشناســى روى پروژه هاى گردشگرى 
شــهر مى كردند. در زمينه ورود به مقوله توسعه 
گردشــگرى همدان نياز به كار مطالعات بيشترى 

دارد.
در اين حوزه بايد چشــم انداز تعريف شود يكى 
از مواردى كه متأسفانه ايجاد چالش كرده است. 

اين نكته مى باشــد كه ما در حوزه گردشــگرى 
فاقد مديريت يكپارچه هســتيم و كار به اينگونه 
اســت كه برنامه اى در يك ارگان مدون مى شود 
اما ديگر ســازمان ها و ارگان ها كار را به صورت 
يكپارچه جلو نمى برند و مديريت يكپارچه را در 

گردشگرى شاهد نيستيم.
نگاه ها به نوع گردشگرى در همدان متفاوت است 
و ايــن نوع متفاوت نگاه ابد مقوله گردشــگرى 
مانعى براى پيشبرد اهداف در برنامه هاست.الزم 
است براى هم راستا شــدن اهداف چشم اندازى 
با مديريت يك پارچه براى گردشــگرى تعريف 

شود.
از مباحثــى كه ميتــوان به خروجــى قابل قبول 

آن اشــاره كرد ايجاد مســير گردشگرى 
زاگرس نشــينان با مشاركت شوراى 
شــهر بود .ســال گذشــته مبحث 
مسير گردشــگرى غرب كشور با 
محوريت بهره گيرى از ظرفيت هاى 
گردشــگرى موجود در كميســيون 

تخصصــى اقتصاد، ســرمايه گذارى و 
مطرح  همدان  شــهر  شــوراى  گردشگرى 

شــد كه موردحمايت اعضاى شورا قرار گرفت؛ 
ازاين رو دبيرخانه مشــترك 3 شهر شكل گرفت 
و ضمــن پيگيرى هاى انجام شــده، مقرر شــد 
توافق نامه اى در بحث بهره گيرى از ظرفيت هاى 

گردشگرى داشته باشيم.

از منظــر ديگر ميتــوان گفت ، در 
صورتــى كه هويــت تاريخى 
و طبيعى شــهر همدان را بر 
تقويت  آن  داشته هاى  اساس 
كنيم، اين شهر در سطح ملى 
و بين المللــى بيشــتر مطرح 
خواهد بود . قدم ديگر در برنامه 
هاى شــوراى شهر برداشــته شد كه 
ميتوان به كســب امتياز پايلوت شــهر دوستدار 
كودك و همدان شهرى ايمن و سبز دوست دار 
كودك، خانواده محور و مشاركت جو تبديل شود  
از جملــه راه هاى برون رفت از شــرايط حال 

حاضر است .

 در حوزه گردشگرى همدان 
نيازمند فرهنگ سازى است. در 
10 سال گذشــته گروه هاى 
هنــرى و فعــاالن اين عرصه 
اقدام بــه انعكاس توانمندى ها 

و ظرفيت هاى همدان كرده اند اما 
فقط در اين زمينه كار انجام شده است 

و بس، ديگر خبرى از بهره بردارى از ظرفيت ها در همدان 
نبوده است.

مغفول ماندن برنامه هاى فرهنگى از جمله مواردى است كه 
حاال در زمينه گردشگرى قابل تأمل است.

به عنوان ماثل ما پيــاده راه ايجاد مى كنيم اما اجراى برنامه 
فرهنگى در آن جا نداريم بهره بردن از ظرفيت پياده راه در 

همدان مورد غفلت جدى است.
با جشــنواره بين المللى فيلم را به همدان آورديم و برگزار 
كرديم اما به واقع چقدر از اين ظرفيت به نفع گردشــگرى 
همدان بهــره برديم. عمًال ديده مى شــود كه بهره بردارى 
محتــوى از اجراى پروژه ها در همدان يكى پس از ديگرى 
مغفول مانده اســت. در پياده راه بوعلــى و اكباتان چقدر 
توانســته ايم شــاهد تغيير كاربرى ها و مشاغل به سمت و 

سوى فرهنگى و گردشگرى شدن باشيم.
ايجاد پياده راه ها را زيربناى توســعه انسان محورى است  و 
پياده راه هاى همدان نقش مهمى در انسان محور شدن شهر 
داشته و بايد از اين ظرفيت بهره گرفت، اما آيا نبايد به پياده 
راه ها به عنوان مقصد نــه محل عبور نگاه كرد و از ظرفيت 
آن براى حضور بيشــتر گردشگران و شهروندان در همدان 
بهــره برد؟ چرا طرح ها را ايجاد ميكنيم اما بهره بردارى را 

رها ميكنيم ؟ 

 مقوله گردشــگرى امروز گويا در 
همدان به يك ژســت ژورناليســتى 
تبديل شــده اســت. حــاال هر كس 
مى خواهــد برنامه اى پرپيمان داشــته 

باشــد به اهميت گردشگرى در همدان 
مى پردازد.

بدون آنكه براى پيشــبرد اهداف در آن برنامه داشــته باشــيم، همدان 
نتوانسته است در شكل توريستى خود نمايان كند.

مى توانستيم هسته مركزى شهر را به يك ونيز تبديل كنيم و اين هسته 
مركزى مى توانســت منبع درآمدى براى شهر باشد و حوزه اقتصادى 

جامعه محلى را متحول كند و تحت تأثير قرار دهد.
تغيير كاربرى ها و اجراى برنامه هاى منسجم مى توانست بازار همدان را 
به يك نقطه عطف در حوزه توسعه اى گردشگرى در همدان تبديل كند 
اما هيچ گاه اين اتفاق رخ نداد. همدان مى توانست به يك ويترين براى 
نمايش مسير معمارى ايران اسالمى باشد اما هرگز به اين مهم پرداخته 
نشده است. شهر را در حوزه اقتصادى از خام فروشى بايد خارج كنيم 
همدان را بايد به شــهر خالق تبديل كنيم. هسته مركزى شهر مى تواند 
نقطه اى براى تعريف شكل توسعه اى با حفظ منافع مردم باشد اما اين 

مقوله هرگز مورد توجه قرار نمى گيرد.
متأســفانه از ديدگاه كارشناسى، شهرسازى و گردشگرى اين محدوده 
دستخوش تغيير و  تحوالت زيادى شده است؛ به عنوان مثال داخل آن 
برج ساخته شده، داراى تقاطع غيرهمسطح و ساختمان هاى بلندمرتبه 
است. متاسفانه ما به بهانه توسعه بسيارى از بناهاى واجد ارزش تاريخى 
شــهر را از بين برده ايم. اين درست است كه يكى از شيوه هاى توسعه 
در شهرسازى موسوم به «توســعه درون زا» با شناسايى بافت فرسوده 
اقدام به ساخت وســاز بر روى اين مناطق مي كند اما بايد توجه داشت 
در اين روش نيز نمي توان بافت قديمى كه واجد ارزش تاريخى هستند 

را ويران كنيم.

■ در يــك كالم پــس از پايــان اين نشســت مواردى 
مــورد تاييــد و تاكيد قــرار گرفت از جملــه توجه به 
ناهماهنگى هــاى موجود بين ســازمان هاى مديريتى كه 
باعث سردرگمى اداره هاى شــهر و اتالف سرمايه هاى 
مادى و معنوى شده به گونه اى كه تصميم گيرى سازمان ها 
و دستگاه هاى خدمات شهرى در برخى موارد در تضاد با 

يكديگر قرار مى گيرند. 
امــروزه عدم مديريــت يكپارچه شــهرها هزينه هايى 
چنديــن برابر را بر پيكر اقتصاد شــهرى تحميل كرده 
است و مديريت شهرى را با چالش هاى زيادى مواجه 
ســاخته.از جمله اين چالش هــا ناهماهنگى، تداخل و 
هم پوشانى در كار يكديگر، موازى كارى و اتالف  منابع 

است. 
شهردارى ها گرچه در سياست گزارى ها و برنامه ريزى 
ها نمى توانند وارد شوند، اما مى توانند در طراحى، آماده 
ســازى و مديريت بهره بردارى سايت هاى گردشگرى 

نقش مهمى داشته باشند.
گردشــگرى و توسعه آن امرى اســت كه روز به روز به 
اهميت آن افزوده مى شود. گردشگرى ،صنعتى خدماتى 
اســت كه به ارائه مطلوب خدمات به گردشگران وابسته 
است پس بنابر اين شناسايى و درك انتظارات و ادراكات 
گردشــگران و برآوردن حس رضايتمندى گردشگران از 

اهميت بسزايى برخوردار است.
 گردشــگرى در يــك دهــه اخيــر به عنــوان محور 
اصلى توســعه اســتان همدان توانســته است در راس 
برنامه ريزى هاى شهرى و استانى قرار گيرد اما در حوزه 
شوراى شهر و شــهردارى د ر همدان همچنان نيازمند 

برنامه ريزى است .

«بهارانه كتاب 1400» از امروز آغاز مى شود
 طرح «بهارانه كتاب 1400» از امروز (17 خردادماه 1400) همزمان با 

سراسر كشور، در همدان آغاز مى شود
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان 
همدان، مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان همدان گفت: اظهار 
كرد: در «بهارانه كتاب 1400» ســقف مجاز خريد براى هر خريدار دو 
ميليون ريال است و خريداران مى توانند از 17 تا 23 خردادماه با مراجعه 
به كتابفروشــى هاى عضو طرح ، كتاب هاى عمومى، كودك و نوجوان و 

دانشگاهى را با يارانه 20درصدى خريدارى كنند.
احمدرضا احسانى با تأكيد بر اينكه در اين دوره از طرح كتاب 19 كتاب 
فروشى از استان ثبت نام كرده اند؛ گفت: از اين تعداد 16 كتابفروشى در 

همدان و 3 كتاب فروشى در مالير فعال هستند.
وى خاطرنشان كرد: اســامى و مشخصات كتابفروشى هاى عضو طرح 
بهارانه كتاب 1400، به تفكيك هر شهر، روى سايت طرح هاى فصلى 
كتاب  قابل مشــاهده اســت. به منظور رونق بخشيدن به بازار كتاب و 
ترويج كتابخوانى، معاونت فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى از 
سال 1394 تسهيالتى را در قالب يارانه خريد كتاب از طريق كتابفروشى 
هاى سراسر كشور، مستقيماً به خريداران كتاب پرداخت مى كند. در اين 
طرح كتابفروشى هايى كه شرايط الزم را دارا باشند، پس از ثبت نام، مى 
توانند كتاب هاى خود را كه با شرايط تعيين شده مطابقت داشته باشند 
به خريداران بفروشــند. اين طرح هفدهمين دوره از برگزارى طرح هاى 
فصلى كتاب اســت، در آخرين دوره كه زمستانه كتاب 1399 بود، 936

كتابفروشى از سراسر كشور در اين طرح مشاركت فعال داشته اند.
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