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■ آخر تبليغات
■ نكند اهميت انتخابات باعث رها كردن مردم به حال خود باشد

■ اگر رئيس جمهور آينده يك كشاورز زاده بود
■ رسانه ها پرچمدار شور و شوق انتخاباتى 

نفوذ نگاه هاى سياسى چاله راه شوراها بود
فرهاد شمشادى:

 متخصص ها در جايگاه تخصصى خودشان 
در شورا به كار گرفته نمى َشوند

نرگس نورا...زاده: 
سياست زدگى بزرگترين نقطه ضعف 

شوراى شهر است

مهدى اينانلو(نماينده داريوش نوشاد):
 مديران شهرى همدان نيازمند ارتقاى 

جايگاه علمى و مهارتى هستند

11

4

7

شعارهاى
"نخ نما"
 شده 

شوراى 
چهارم و پنجم 
وارد اختيارات 
شهردار شد

شوراى 
ششم اجازه 
دست اندازى 

به باغات را ندهد
5 6

روز
ى ام

ت ها
داش

ياد

2



Y K

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

چهارشنبه  26 خرداد ماه 1400  شماره 4060

2

يـادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

خبر

آخر تبليغات
 1- تقويم انتخابات به آخرين روز مجاز براى تبليغات رســيد تا 
فرصت جمع بندى به مردم با آرامشــى كــه در روز آخر قبل از روز 

انتخابات ايجاد مى شود، داده شود.
روشن اســت داوطلبان در روز آخر تبليغات هر آنچه در توان دارند، 
انجام خواهند داد و از اين فرصت نهايت اســتفاده تبليغى را خواهند 

كرد.
2- از ويژگى هاى بارز اين دوره انتخابات شــوراها در استان صدور 
ليســت هاى مختلف با عناوين گوناگون و با اندكى تغييرات نســبت 

به هم بود.
حال بايد ديد كه مردم با اين همه ليســت، چگونه در اين دوره رأى 
خواهند داد و باز به روش ســنتى و بى توجهى به ليســت ها حركت 

خواهند كرد يا با ليست ها همراه خواهند شد.
3- در اين دوره از انتخابات به ويژه انتخابات شــوراها ليســت ها و 
فضاى انتخاباتى در اســتان بيش از پيش مردانه شده بود و  خبرى از 

حضور زنان حدأقل در ليست ها نبود.
اين بى توجهى به زنان براى داوطلبانى كه ادعاى مديريت شهرى دارند 
و شهر را بايد موجودى زنده بدانند و براى پويايى و ارتباط شهروندان 

آن اعم از زن و مرد تالش كنند، پذيرفتنى نيست.
4- انتخابات شــوراها همچنان كه پيش بينى مى شــد توانست شور 
انتخاباتى را افزايش و بر افزايش ميزان مشــاركت در انتخابات مؤثر 
باشــد. اين اتفاق دليلى شد تا افزايش زمان تبليغات انتخابات شوراها 
و آغــاز آن با زمان تبليغات انتخابات رياســت جمهورى براى تأثير و 

افزايش بيشتر مشاركت در دوره هاى بعدى مطرح و پيشنهاد شود.
5- در حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ مردم در انتخابات ميان دوره اى 
مجلس هم شــركت خواهند كرد تا نماينده اين دو شهرستان را براى 

ادامه راه مرحوم جعفرى انتخاب كنند.
اين انتخابات دليلى شد تا شور و نشاط انتخاباتى در اين دو شهرستان 
با رقابت رقباى انتخابات مجلس بيشــتر از ديگر نقاط استان باشد و 

انتظارها براى افزايش مشاركت را باال ببرد.
6- تنها 4 داوطلب رياست جمهورى در استان ستاد انتخاباتى داشتند 
كه 3 ســتاد داير و ديگرى تنها كار رسانه اى و اطالع رسانى و تبليغات 

انجام داد.
فعاليت ديرهنگام ســتادهاى رقيب دليلى شد تا رقابت بين ستادى در 
استان خوب شكل نگيرد و ستادها در اين دوره نقش ويژه اى در ايجاد  

شور و نشاط در انتخابات رياست جمهورى نداشته باشند.
7- با تمام اين اوصاف امروز آخرين فرصت تبليغات اســت و انتظار 
مى رود از اين فرصت همه داوطلبان و ستادها نهايت استفاده را داشته 

و مردم را به مشاركت در انتخابات دعوت كنند.
بسيارى از جريان سازى هاى مشاركت ساز در آخرين زمان هاى فرصت 
تبليغــات در ايران رخ داده و به همين دليل حواس تمامى داوطلبان و 
ســتادها به افزايش  رأى و اشتباه نكردن در اين دقايق با رصد رقيب 

است كه با توجه به تجربه منطقى است.

آراى مردم در انتخابات شوراى شهر همدان 
با 710 صندوق الكترونيك اخذ مى شود

 مســئول كميته فناورى اطالعات ستاد انتخابات استان همدان گفت كه كار جمع آورى 
آراى مردم در ششمين دوره انتخابات شوراى شهر همدان كه به صورت الكترونيكى برگزار 

مى شود با استقرار 710 صندوق الكترونيكى در شعب اخذ رأى انجام مى شود.
محمدحســن ميرزايى در گفت وگو بــا  ايرنا افزود: پيش از ايــن 652 صندوق اخذ رأى 
الكترونيك براى برگزارى اين دوره از انتخابات شوراى اسالمى شهر همدان در نظر گرفته 

شده بود كه با پيگيرى و موافقت وزارت كشور 52 صندوق ديگر به اين تعداد اضافه شد.

وى با اشاره به اينكه 52 صندوق الكترونيكى اخذ رأى تحويل فرماندارى شهرستان همدان 
شــده است، بيان كرد: با احتســاب اين تعداد، در مجموع 710 صندوق الكترونيكى براى 

جمع آورى آراى انتخابات شوراى اسالمى شهر همدان در شعب اخذ رأى مستقر مى شود.
ميرزايى گفت: ايجاد 212 شعبه اخذ رأى در شهر همدان براى اين دوره از انتخابات در نظر 
گرفته شده كه در هر شعبه با توجه به تراكم جمعيت و ازدحام رأى دهندگان، 2 تا 5 صندوق 
اخذ رأى الكترونيك قرار داده مى شود. مسئول كميته فناورى اطالعات ستاد انتخابات استان 
همدان افزود: 3 درصد از صندوق هاى اخذ رأى الكترونيكى به عنوان پشتيبان در نظر گرفته 
شده تا در صورت بروز هرگونه مشكل و يا نقص فنى، به عنوان صندوق جايگزين در شعب 
به كار گرفته شوند. ميرزايى همچنين از افزايش دستگاه هاى احراز هويت براى برگزارى اين 

دوره از انتخابات در استان همدان خبر داد و گفت: هزار و 480 دستگاه احراز هويت پيش تر 
تحويل ستاد انتخابات استان شده بود كه روز گذشته 87 دستگاه ديگر نيز براى استفاده در 
انتخابات 28 مرداد ماه تحويل ستاد انتخابات استان شد. به گفته وى، با قرار دادن كارت  ملى 
فرد بر روى دستگاه احراز هويت، در فاصله كمتر از 5 ثانيه هويت رأى دهنده احراز شده كه 
با اين كار از رأى تكرارى، رأى افراد زير 18 سال و استفاده از شناسنامه متوفيان جلوگيرى 
مى شود. مدير فناورى اطالعات و شبكه دولت استاندارى همدان گفت: با توجه به برگزارى 
الكترونيك ششمين دوره انتخابات شوراى اسالمى شهر همدان، اقدامات الزم براى آموزش 
شهروندان درباره چگونگى رأى دادن انجام و امكانات مربوطه(پوسترها و بنرهاى آموزشى) 

در شعب اخذ رأى فراهم شده است.

استاديار معمارى و عضو هيأت علمى دانشگاه:
در كشور ما 

كسى اعتقاد به اجراى برنامه ندارد

 در معاونــت انديشــه ورزان ســتاد انتخاباتى آيت  ا... رئيســى در 
همدان  تيمى از اســاتيد در حوزه هاى مختلف تبليغات، روان شناسى، 

تكنيك هاى كارى و به خصوص ارزيابى ستادها فعاليت مى كنند.
اســتاديار معمارى و عضو هيأت علمى دانشــگاه   گفت: در اين ايام 
تيم اســاتيد در حوزه هاى مختلف روزانه به ستادهاى آيت ا... رئيسى 
سركشــى كردند و طبق فرمى كه از پيش تعيين شــده است گزارش 
ستادها را مبنى بر بررســى نقطه مثبت و ضعف به اين معاونت ارائه 

شده است.
محمدمهدى ســروش افزود: معتقدم در رأس هر كارى بايد تفكر و 
انديشه باشد، متأسفانه در تمام حوزه چه در مسائل كالن كشورى چه 
در حوزه اجرايى به روزمرگى رســيده ايم در حالى كه هميشه در كنار 
دستمان متفكرانى بايد  داشته باشيم تا اين افراد  برنامه هاى  ما را رصد 

كنند، زيرا  با رصد برنامه ها ايرادها  و اشكاالت مشخص مى شود.
وى گفت: هيچ وقت در كشــور ما برنامه هاى 5 ســاله و برنامه هاى 
ســاليانه ارزيابى نشده اســت  فقط برنامه مى نويسيم كسى اعتقاد به 
اجراى برنامه ندارد. در اين ستاد سعى كرديم انديشه ورزان  برنامه ها را 

تدوين و رصد كنند تا بتوانيم به اهداف مورد نظرمان  برسيم.

نكند اهميت انتخابات باعث رها كردن
 مردم به حال خود باشد

مهدى ناصرنژاد »
 انتخابــات 1400 كه در همين جمعه پيش  روى برگزار مى شــود 
به داليل خاصى با تمام 12 دوره انتخابات پيشــين رياست جمهورى 
اســالمى و ديگــر انتخابات شــوراها و مجلس تفــاوت دارد و در 

سخت ترين برهه از تاريخ انقالب اسالمى برگزار مى شود.
 در اين باره  با قاطعيت مى توان نظر داد، وقتى حواس يك كشــور و 
مردم آن به شــدت درگير موضوعات مهمى نظير شــكنندگى شديد 
اقتصادى و به تبع آن لجام گســيختگى بى سابقه قيمت تمام كاالهاى 
اساسى منجر به مشكالت معيشتى مردم، همچنين بيمارى همه گير و 
هولناكى به نام كرونا و از سويى چالش چندين ساله و تعيين كننده اى 
در محــور رايزنى هاى بين المللى مرتبط بــا پرونده برجام و مهمتر از 
همه برخى از هم پاشيدگى هاى فرهنگى است، براى يك دولت بسيار 
مشــكل خواهد بود كه متعهد به فراهم ســاختن زمينه يك حركت و 
تجلى حساس و سرنوشت ساز ملى براى انتخاب رئيس جمهور جديد 
كشــور باشــد و فكر مردم را به اين ســو هدايت كند. با اين وجود 
انتخابــات 1400 در ايران صرف نظر از قابليت و ســزاوارى هر 7 تن 
كانديداهايى كه در رقابت هاى انتخاباتى و تبليغات پر ســر وصداى 
آن حضور دارند، موقعيت بسيار سخت و حساسى براى كشورمان و 
آينده نسل هاى اين مرز و بوم ايجاد كرده است و به نظر مى آيد شرايط 
به گونه اى رقم خورده است كه نقش حضور حدأكثرى قشرهاى مردم 
كشورمان در پاى صندوق هاى رأى گيرى بسيار با اهميت تر و سازنده تر 
از نام شخصى اســت كه به عنوان رئيس جمهور حداقل 4 سال آينده 

مردم ايران، از صندوق ها بيرون مى آيد.
در واقع با توجه به اهميت و نقش جمهورى اسالمى در فرآيندسازى 
سياسى در بسيارى از كشــورهاى منطقه، هر اتفاق داخلى و رويكرد 
سياسى در ايران براى مردم و دولت هاى جهان، بخصوص دولت هاى 
پر ادعايى كه از گذشته هاى دور به دنبال  نقش  بازى در منطقه هستند، 

مهم و تعيين كننده است.
با تمام اين واقعيت هاى جارى در جامعه متحول شــده ايرانى، مردم 
و دولت هاى منتخب ايرانى تابع قواعد و اصول بعضاً نانوشــته اى بين 
خود هســتند و چنين به نظر مى آيد كه فلســفه حضور در انتخابات 
ايرانى در 40 ســال گذشته و سال هاى آينده در ضمير نهان هر ايرانى 
نهادينه شده است و با وجود تمام مشكالت و گرفتارى هايى كه مردم 
ما دارند و در برخى مواقع نيز آنان را وادار به انتقاد شديد از دولت ها 
مى سازد، وليكن حساب تعهد خود به انقالب و حفظ ارزش هاى دينى 

و انقالبى را از ساير حساب ها جدا ساخته اند.
با اين  حال نبايد از يك ضعف بزرگ در ايده جمعى دولت هاى چپ 
و راست در كشورمان چيزى گفته و نوشته شود و آن ضعف بزرگ و 
آسيب زننده، جابه جايى ها و تغييرات مديريتى در سطح وسيع پس از 
روى كار آمدن هر دولت جديد اســت كه به يك جناح خاص وابسته 
اســت و به يك عادت مزمن تبديل شده است و همين بيمارى مزمن 
در هنگامه انتخابات جديد باعث يأس مديران وابســته به دولت قبلى 
شــده و ممكن است خداى ناكرده سبب ايجاد گسل در تفكر و تعهد 
خدمت رسانى به مردم نزد برخى از آنان هم بشود و در واپسين قدم ها 

مردم را با مشكالت شان تنها بگذارند. 
در قاعــده مديريت جنگى خيلــى از فرماندهــان نظامى يك تفكر 
خطرناك وجود دارد كه در هنگامه عقب نشينى در برابر دشمن مهاجم 
خود هر آنچه را كه از دست رفته مى دانند نابود مى سازند تا در حيطه 
اختيار دشــمن قرار نگيرد و استفاده نشــود!!!!. به اين تاكتيك نظامى، 

تاكتيك زمين سوخته گفته مى شود.
چه خوب اســت در مواقع تغير و تحول هاى مديريتى در هر جا و هر 
جامعه، مديران قديم و جديد، پرونده هاى باز و قابل پيگيرى و تكميل 
تحويل هم بدهند و تجربه ها و نكات مفيد خود را هم ضميمه پرونده 
سازند تا امور كشور سالم و با صرف كمترين هزينه به سرمنزل مقصود 

برسد و موجب رضاى خدا و خلق خدا باشد.
چند هفته اى اســت كه در گرماگرم انتخابــات و باال رفتن هيجان و 
تب انتخاباتى، دســت روى هر كااليى مى گذارى روز به روز و لحظه 
به لحظه گرانتر مى شــود و كسى به فكر جلوگيرى از تورم مشكالت 

معيشتى مردم نيست!!!

1- ليست جمعى از اصالح طلبان براى حمايت از داوطلبان انتخابات 
شــوراى شــهر همدان امروز منتشر خواهد شــد. گويا پيشگيرى از 
تخريب دليل اصلى انتشــار ليست در روز آخر تبليغات است. گفتنى 
است احزاب اصالح طلب استان در انتخابات امسال بدون انسجام الزم 

حركت كردند.
2- برخى منتظر پايان انتخابات براى اســتفاده از بنرهاى نصب شده 
هستند. گويا گرانى پالســتيك و در دسترس بودن بنرهاى زياد دليل 
اين انتظار است. گفتنى است استفاده براى كارهاى ساختمانى و سايبان 

خودرو بيشترين مصرف بنرهاى بزرگ پس از مصرف است.
3- تبليغات برخى داوطلبان شوراها با نوآورى همراه بوده است. گويا 
توزيع صلواتى، تقديم گل و برگزارى جشــن از جمله نوآورى هاى 
اين داوطلبان بوده اســت. گفتنى است اين نوآورى ها به شور و نشاط 

انتخاباتى كمك كرده است.
4- جبهــه اصالحات براى شــهردارى تهران 4 گزينــه دارد. گويا 
در نشســت خبرى اعضاى جبهه اصالحــات  چهره هايى مثل پيروز 
حناچى، محســن هاشمى، اســحاق جهانگيرى و عباس آخوندى به 
عنوان گزينه هاى تصدى پست شهردارى تهران مطرح شد ه اند. گفتنى 
است در ميان اصولگرايان نيز  چهره هايى مانند سعيد محمد و بذرپاش 

گزينه شهردارى تهران هستند.
5- يــك داوطلــب رياســت جمهورى ادعــاى وجــود 30 درصد 
حاشيه نشــينى در همــدان را مطرح كرده اســت. گويا اميرحســين 
قاضى زاده هاشــمى ادعا كرده امروز بر اساس آمار حاشيه نشينى استان 
همدان از 7 هزار نفر به 70 هزار نفر افزايش يافته است. گفتنى است 

اين ادعا توسط برخى مسئوالن استان به چالش كشيده شده است.

 رئيس دانشگاه بوعلى سينا همدان گفت 
كه مشــاركت مــردم در انتخابــات قدرت 
ملــى را در عرصه بين الملــل تثبيت كرده و 
شــاخصى مهم در ارتقاى ســطح امنيت و 
پشــتوانه اجرايــى مديران بــراى عمران و 

آبادانى كشور محسوب مى شود.
 يعقوب محمدى فر  افــزود: انتخابات نماد 
مردم ساالرى دينى و ميزان مشاركت در اين 
رويداد نيز نشــانه مقبوليت نظــام و بيانگر 
اعتماد، اعتقــاد و همراهى مردم با حاكميت 

است.
رويدادى  انتخابات  اينكه  به  اشاره  با  وى 
براى تعيين سرنوشــت آينده كشور است 
كه در شــرايط فعلى آزمونى بزرگ براى 
نظام و مردم محســوب مى شــود، گفت: 

امــام خمينى(ره) به صراحــت فرمودند 
كــه «جمهورى اســالمى ايــران؛ نه يك 
كلمــه كم و نــه يك كلمه زيــاد» و اين 
جمله معروف تاريخ معاصر كشــور است 
كه شــيوه و مســير اداره آن را به خوبى 

است. كرده  ترسيم 
رئيس دانشگاه بوعلى سينا همدان بيان كرد: 
ايــن فرموده امام راحل بــه عنوان بنيانگذار 
نظام مقدس جمهورى اســالمى نشان دهنده 
3 واژه و مفهــوم مهم شــامل «جمهوريت» 
به معناى آحاد مردم، «اســالميت» به مفهوم 
مبناى اسالمى و تفكر عميق دينى و «ايران» 
كه كشورى با تاريخ و تمدن چندهزار ساله 

است.
وى در گفت  وگو با ايرنا با اشــاره به اينكه 

قانون اساسى ما بر مبناى جمهورى اسالمى 
تدوين شده است، افزود: يكى از نمادها براى 
دفاع از جمهوريت و اسالميت كشور، همانا 
حضور فعال و پرشــور در پاى صندوق هاى 
رأى و مشــاركت در انتخابــات اســت كه 
عالوه بر معنا بخشيدن به جمهوريت، نشانه 
اقتدار، محبوبيت و مشــروعيت نظام مقدس 

جمهورى اسالمى است.
محمدى فر افــزود: رأى و جمهوريت حقى 
اســت كه قانون اساســى بر مبناى انقالب 
اســالمى به آحاد ملت ايران داده شــده و 
اســتفاده از اين حق كه ما همواره در شرايط 
مختلف كشــور در برهه هاى حساس از آن 
اســتفاده مى كنيم در شرايط فعلى از اهميت 

ويژه اى برخوردار است.

ــه  ــان ب ــه جوان ــت: الزم اســت هم وى گف
ــذار  ــالق و تأثيرگ ــال، خ ــراد فع ــوان اف عن
تعييــن  در  نقش آفرينــى  بــراى  كشــور 
سرنوشــت و آينــده خــود و كشــور حضــور 
ــاى صندوق هــاى  ــه اى در پ ــال و آگاهان فع
ــور در  ــن حض ــند و ضم ــته باش رأى داش
ــه  ــح و آگاهان ــى اصل ــا انتخاب ــات ب انتخاب
بســتر مناســب بــراى رشــد و اعتــالى 

ــد. ــم كنن ــور را فراه ــش كش ــش از پي بي
و  جوانــان  محمدى فــر،  گفتــه  بــه 
نوجوانــان كشــور بخصــوص رأى اولى هــا 
بايــد بــا حضــور فعــال و آگاهانــه در ايــن 
ــيم  عرصــه، نقــش تاريخــى خــود در ترس
مســير آينــده جمهــورى اســالمى ايــران را 

ــد. ــا كنن ــى ايف ــه خوب ب

 مبارزه با فســاد و از بين بردن زمينه هاى 
فساد در قوه مجريه  از مهمترين اهداف آيت 
ا... رئيســى براى حضور در عرصه انتخابات 

رياست جمهورى است.
رئيــس ســتاد انتخاباتى آيت ا... رئيســى در 
همدان توجه به توليد، ايجاد بسترهاى مناسب 
براى اين مسأله و از بين بردن موانع توليد را  
از ديگر برنامه هاى مهم آيت ا... رئيســى براى 

پيشرفت كشور دانست.
محمدعلى زلفى گل همچنين  بهبود معيشت 
مــردم، فقرزدايــى، كنترل تــورم، صيانت و 
افزايش ارزش پول ملى، كاهش تنش و بهبود 
روابط با كشــورهاى همسايه، جهان اسالم و 
ديگر كشورهاى جهان را  از ديگر برنامه هاى 

رئيسى براى كشور عنوان كرد.
وى  در پاســخ به ســؤال همدان پيام درباره 
اينكــه چــرا آقــاى رئيســى كانديداهــاى 
رياســت جمهورى شــدند در حالــى كــه 
برنامه هــاى بــه اصطالح تحــول قضايى را 
تــازه آغازه كرده بودند گفت: دعوت گروه ها 
و اقشــار مختلف مردم از ايشان و همچنين 
پيشگيرى و مبارزه با ريشه هاى فساد در قوه 
مجريه از داليل حضور ايشــان در انتخابات 

رياست جمهورى است.
زلفى گل در پاســخ به ســؤال ديگر خبرنگار 
ما درباره اينكه گفته مى شــود آقايان جليلى، 
زاكانى و قاضى زاده نقش پوششى را دارند و 
در نهايت به نفع آقاى رئيســى كنار مى روند. 
آيا اين ســناريو درست است هم توضيح داد: 
اطالق عنوان كانديداى پوششــى براى افراد 
درست نيســت كما اينكه ســاليق مختلف 
سياســى حق دارند و مى توانند در انتخابات 

حضور داشــته و بر اســاس ارزيابى خود از 
شــرايط از انتخابات كناره گيــرى كرده يا در 
عرصه رقابت ها بمانند مســأله اى  اســت كه 
براى دولت فعلى و در جريان انتخابات دوره 

گذشته نيز رخ داد.
وى  در پاســخ به اين ســؤال كه نظر شــما 
دربــاره  رد صالحيت ها و عملكرد شــوراى 
نگهبان  چيســت؟ با توجه  بــه اينكه آقاى 
رئيســى نيز منتقد بودند بيان كرد: شــوراى 
نگهبان براساس اختيارات قانونى خود اقدام 
به تأييد يا ردصالحيت افراد كرده اســت به 
همين دليل ما به تصميم قانونى اين نهاد بايد 
احترام بگذاريم و آن را بپذيريم كما اينكه اين 
شورا فرصت اعتراض را براى نامزدها در نظر 

گرفته است.
در  شايسته ســاالرى  بــه  توجه  زلفــى گل 
انتصابــات و به كارگيرى نيروها براســاس 
مقبوليــت، تجربه، توانايى و جوان گرايى را 
مطالبه حاميان آقاى رئيســى از وى دانست 
و گفت: ما انتظار داريم در صورت موفقيت 
ايشــان در انتخابــات،  اجرا و اســتفاده از 
اســناد باالدستى را در دستور كار خود قرار 
دهند و بــا روحيه جهادى وارد ميدان عمل 

شوند.
رئيــس ســتاد انتخاباتى آيت ا... رئيســى در 
همــدان با اشــاره به اينكه آقاى رئيســى در 
مناظــرات  ادب، اخالق و انصاف را رعايت 
كرد و همين مسأله سبب اقبال مردم به ايشان 

شــده اســت افزود: تالش مى كنيم با تبليغ 
چهره به چهره و اســتفاده از پتانسيل جوانان 
و روحانيون فضا را براى مشاركت حدأكثرى 

مردم در انتخابات فراهم كنيم.
زلفى گل گفت: هدف و اولويت ما مشاركت 
حدأكثرى مــردم در انتخابــات و در نهايت 

انتخاب فرد اصلح است .
وى  با بيان اينكــه در روزهاى آينده ميزبان 
شــخصيت هاى برجسته كشــورى در جمع 
حاميــان دكتر رئيســى خواهيم بــود افزود: 
همانگونه كه آيت ا... رئيســى گفتند ايشــان 
رقيب هيچ جناحى نيستند، بلكه رقيب فساد، 

ناكارآمدى و اشرافى گرى هستند.
زلفى گل  با اشاره به اينكه تالش كرديم شعار 
آقاى رئيسى مبنى بر هر خانه يك ستاد را در 
همدان محقق كنيم بيان  كرد: هدف و اولويت 
ما مشاركت حدأكثرى مردم در انتخابات و در 

نهايت انتخاب اصلح است .
رئيــس ســتاد انتخاباتى آيت ا... رئيســى در 
همدان درباره نتيجــه انتخابات گفت: تجربه 
دوره هــاى گذشــته نشــان داده اســت كه 
نمى توانيم پيش بينى دقيقى در اين باره داشــته 
باشــيم اما اميدواريم با تالشــى كه مى شود 

مشاركتى كه در شأن نظام است رقم بخورد.
وى بــا اعالم اينكه خوشــبختانه در ســطح 
اســتان و مجموعه شهرستان ها اجماع خوبى 
براى حمايت و اســتقبال از رئيســى شكل 
گرفته اســت بيان كرد: ما تــالش مى كنيم از 
ظرفيت هاى موجود اســتفاده كــرده و ميزان 
مشــاركت را باال ببريم عالوه بر اينكه تالش 
مى كنيم آقاى رئيسى كه از نظر ما گزينه اصلح 

است انتخاب شوند .

رئيس ستاد انتخاباتى  آيت ا... رئيسى در همدان:

برخورد با فساد اولويت اصلى دولت آينده است

رئيس دانشگاه بوعلى همدان:
مشاركت در انتخابات مسير عمران و آبادانى كشور را هموار مى كند

 در حوزه اقتصاد و معيشــت در شــرايط 
بسيار سختى قرار داريم در حال حاضر حدود 
3 هــزار و 500 هزار ميليــارد تومان افزايش 
نقدينگــى داريم در صورتى كه ابتداى دولت 
آقــاى روحانى اين آمــار  470 هزار ميليارد 
تومان بود آمارها  بيانگر آن است  كه معيشت 
و ســفره مردم يك هفتم تغييــر پيدا كرده  و 
اين موضوع براى جمهورى اسالمى بسيار بد، 

وحشتناك و خطرناك است.
دبير كميتــه ادوار جمعيــت گفتمان انقالب 
اسالمى كشور با بيان اين مطلب در گفت وگو 
با همدان پيام گفت: كســانى كه به جمهورى 
اســالمى تعلقى دارند  دوســت دارند از اين 
پيچ خطرناك اقتصــادى عبور كنند، رويكرد 
آيت ا... رئيســى در اين زمينــه  رويكرد قابل 
دفاعى اســت پس چاره اى نداريم  بايد در 3، 

4 حوزه در كشور تجديدنظر كنيم.
ونايى افزود:  ثبات پول ملى و كنترل نقدينگى 
بايد مورد بازنگرى قرار بگيرد  آقاى رئيسى و 
تيمش در اين حوزه برنامه دارند، با توجه به 
اينكه منافذ فســادخيز در دولت افزايش يافته 
است بايد اين منافذ را شناسايى و كور كنيم. 
وى با تأكيد بر اينكــه امضاهاى طاليى بايد 

برچيده شــود بيان كرد:  در 
نگاه  نيازمند  اقتصادى  حوزه 
به درون هســتيم  تا زمانى 
تك محصولى  كشور  يك  كه 
هســتيم و آن هــم نفــت، 
مجبوريم  به  ســمت صنايع 
پايين دستى نفت و مشتقات 
آن برويم و به جوانانمان در 
اعتماد  نوين  فن آورى  حوزه 

كنيم. 
با توجه به اينكه بنده حدود 
4 مــاه اســت كه در ســتاد  
به  مشغول  رئيســى   آيت ا.. 
فعاليت هستم  برنامه آماده و 
مدونى دارند، اميدوارم ايشان 

پيروز انتخابات شوند.
ونايى دربــاره تفاوت آقايى 

رئيسى با ديگر كانديداها هم اين گونه گفت: 
تفاوت رئيسى را در عملكرد و زندگى شفاف 
وى مى دانم، رئيسى از ابتداى  انقالب تاكنون 
مناصب بســيار زياد و كليدى داشتند ايشان 
ده ســال رئيس بازرســى كل كشور، ده سال 
معاون اول قوه قضائيه و دادســتان كل كشور 

بودند. عملكرد وى هم در حوزه فردى و هم 
در حوزه كارى شــفاف و واضح است هنوز 
كسى نتوانسته در قوه قضائيه از آقاى رئيسى  

نقطه ضعف بگيرد. 
معتقدم حضور ايشــان در رأس قوه قضائيه 
باعث ايجاد اميد و نشاط در عرصه اجتماعى 

در راســتاى  مبارزه با فساد اقتصادى خواهد 
شــد. امــروز در اقصى نقــاط كشــور، همه 
جريان هاى سياســى اين اتفاق وجود دارد كه 
دوره آقاى رئيسى در قوه قضائيه دوره تحول 
و مبارزه با مفاسد اقتصادى بود اين مهمترين 

رويكرد آقاى رئيسى است.
وى در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اينكه 
ما با افزايش مطالبات مردم مواجه هســتيم به 
نظر شــما آقاى رئيســى مى تواند از پس اين 
مطالبات بر بيايد هم اينگونه پاســخ داد: بنده 
مطالبات مردم را  نه تنها تهديد نمى دانم، بلكه 
فرصت مى دانم  تا  دولتمردان به خودشــان 

بيايند و در عملكرد خود بازنگرى كنند.
مردم تنها پشــتوانه همه كشورها هستند هيچ 
قدرت ديگرى بــه اندازه  مــردم نمى تواند 
كشــورى را در ثبات و اقتــدار نگه دارد   اما 
پشتوانه مردمى  ما را دولتمردانمان  ضعيفمان 
كاهــش دادند و  مردم  ناراضى هســتند اين 
نارضايتى و افزايــش مطالبات مردم  به حق 

است.
به اعتقاد ونايى نخســتين و مهمترين اولويت 
دولــت ســيزدهم بايــد معيشــت و اقتصاد 

خانواده ها باشد. 

دبير كميته ادوار جمعيت گفتمان انقالب اسالمى كشور:

امضاهاى طاليى بايد برچيده شود
■ مهمترين اولويت دولت سيزدهم بايد معيشت و اقتصاد خانواده ها باشد

در كنار شما هستيم
@hamedanpayam
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انصراف 11 كانديداى انتخابات مجلس در بهار وكبودراهنگ
 مســئول روابط عمومى شهرســتان بهار از انصراف 11 نفر از كانديداهاى انتخابات 

ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى در حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ خبر داد.
مهــدى خدايى با بيان اينكه فضاى انتخابات در شهرســتان هــاى بهار و كبودراهنگ 
بــا فعاليت و جديت پيش مى رود، مطرح كرد: تا امروز 11 نامزد انتخابات نخســتين 
ميان دوره اى مجلس شــوراى اســالمى در حوزه انتخابيه بهار و كبودراهنگ انصراف 

خود را اعالم كردند.
وى گفــت: با توجــه به فرصت باقيمانده دو روزه به برگزارى ســه انتخابات رياســت 

جمهورى، ميان دوره اى مجلس شــوراى اسالمى و شوراهاى اسالمى شهر و روستا در 
شهرســتان بهار و كبودراهنگ تا ساعت 14 امروز - سه شــنبه خردادماه 11 كانديدا كه 
براى حضور در انتخابات ميان دوره اى مجلس شــوراى اسالمى در حوزه انتخابيه بهار و 

كبودراهنگ ثبت نام كرده بودند، انصراف خود را اعالم كردند. 
خدايى اســامى افرادى كه تا به امروز انصراف داده اند، اينگونه اعالم كرد: محســن 
ســعيدى، محمود شــفاهى، اكبر غالمى(حســن)، ناصر صفرى افالكى، سيدســجاد 
جعفرى، عليرضا حشــمت پور، حســن رمضانى، اصغر زارعى، سميه طراوتى احمد، 
جواد وطنى شــعاع و رضــا اكبرى افرادى هســتند كه به نفع يكــى از كانديداهاى 
نمايندگى مجلس در حوزه انتخابيه شهرســتان هاى بهار و كبودراهنگ انصراف خود 

را به فرماندارى اعالم كرده اند.
وى افزود: تعداد نامزدهاى انتخابات ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى در حوزه انتخابيه 
بهار و كبودرآهنگ تا اين ســاعت 27 نفر شامل سعيده اسماعيلى، مجتبى اكبرى، ابراهيم 
بختيارى، مجيد بابايى، على قهرمانى، حســن پناهى همدانى، خســرو پورجوان، فتح اهللا 
توســلى، محمدهادى گلزار، رضا لطفى، حســن حيدرى نجات، بهزاد دانشفر، سوسن 
دهقانى، رضا مخرابى كامياب، اصغر رحمانى، بهزاد زارعى، محمد زينتى شــايان، مجتبى 
وجدانى وحيد، وحيد يادگارى سرور، محمد معينى، هادى طاهرى پارسا، عباداهللا نعمتى، 
مصطفى عســگرى، ساالر واليت مدار، يوســف غالمى(على)، مجيد قاسمى جمشيد و 

حسينعلى قمرى نيا است.

مبلغ تضمين فرآيند مبلغ برآورد اوليه (ريال)موضوع مناقصه
ارجاع كار (ريال)

مهلت دريافت 
اسناد از سامانه 

ستاد

مهلت بارگذاري 
اسناد در سامانه 

ستاد
تاريخ بازگشايي تاريخ جلسه توجيهي

پاكتها

تهيه ، طبخ و توزيع غذاي گرم 
كاركنان انبارهاي نفت ايثارگران 
همدان ، نوشيجان مالير و مركز 
سوختگيري هواپيمايي همدان

24/427/440/0001/221/372/000
از تاريخ 1400/03/26

لغايت
1400/04/02

تا ساعت 14 روز
شنبه

مورخ 1400/04/12

ساعت 10 صبح روز چهارشنبه
مورخ 1400/04/09

در سالن جلسات 
ساختمان ستاد منطقه همدان

ساعت 10 صبح 
روز

يكشنبه
مورخ 1400/04/13

نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرين آئين نامه تضمين معامالت دولتي مصوبه هيآت محترم وزيران و يا واريز 
سپرده نقدي به حساب شماره 9200030173 بانك ملت شعبه جهان نما و با شناسه واريز 30126 به مبلغ مندرج در جدول فوق مي باشد.(اعتبار ضمانت نامه هاي صادره به مدت 

3 ماه از آخرين مهلت بارگذاري اسناد و تا تاريخ 1400/07/12) توضيح اينكه تحويل فيزيكي پاكت حاوي تضمين تا قبل از جلسه بازگشايي پاكت ها به دبيرخانه كميسيون مناقصات به 
آدرس همدان،آرامگاه بوعلي سينا،جنب شركت مخابرات استان،شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان الزامي است . 

مدت قرارداد:يك سال شمسى از تاريخ 1400/05/01 لغايت 1401/04/31 مي باشد .
شرايط متقاضي و مدارك مورد نياز: 

- بارگذاري گواهي تأييد صالحيت معتبر از اداره كار و امور اجتماعي در خصوص امور آشپزخانه و رستوران (جهت شركت ها)
- بارگذاري پروانه كسب و تأييديه از صنف مربوطه در زمينه امور آشپزخانه و رستوران (جهت رستورانها،تاالرها و هتل ها)

- بارگذاري گواهينامه تائيد صالحيت معتبر ايمني صادره از سازمان تعاون،كار و رفاه اجتماعي (براي كليه شركت كنندگان در مناقصه) 
- بارگذاري تصاوير كارت ملي و شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شركت،تصوير صفحات اساسنامه شركت،آگهي تأسيس شركت به همراه آخرين تغييرات 

آن ثبت شده در روزنامه رسمي (جهت شركت ها) 
- بارگذاري تصاوير كارت ملي،شناسنامه مديريت رستوران، تاالر و يا هتل (جهت رستوران ها،تاالرها و هتل ها)

- بارگذاري تصاوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي (جهت شركت ها) 
- بارگذاري تصاوير قراردادهاي انجام كار مشابه و تصاوير رضايت نامه از كارفرمايان در خصوص كيفيت پيمان هاي قبلي و جاري با ساير ادارت و ارگانها در 5 سال 
گذشته (حدأقل دو مورد) (مضافاً اينكه مناقصه گزار مختار خواهد بود نسبت به استعالم عملكرد شركت كنندگان در مناقصه از ادارات و ارگان هاي مربوطه اقدام و 
از نتيجه آن در ارزيابي مناقصه استفاده نمايد.)همچنين در صورت داشتن قرارداد انجام كار مشابه با مناقصه گزار،بارگذاري رضايت نامه در تمام قراردادهاي منعقده 

با كارفرما الزامي مي باشد)
- بارگذاري گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي قبلي(جهت شركت ها) 

- بارگذاري گواهي امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمي براي فرد يا افرادي كه طبق اساسنامه شركت و آگهي آخرين تغييرات (چاپ شده در روزنامه رسمي) مجاز 
به امضاء اسناد تعهدآور مي باشند و همچنين براي مديريت رستوران،تاالر و هتل 

* تأمين اعتبار گواهينامه هاي مورد اشاره در بندهاي فوق در طول مدت فرآيند تشريفات برگزاري مناقصه و اجراي كارالزم و بر عهده شركت كننده در مناقصه مي 
باشد.

- شركت كنندگان مي بايست اسناد مناقصه را با استفاده از توكن هاي مربوطه،مهر و امضاي ديجيتال نموده و بارگذاري نمايند. الزم به ذكر است صرفاً اسناد پاكت 
هاي پيشنهاد (ب) و (ج) داراي مهر و امضاي الكترونيكي مورد پذيرش است و در جلسه بازگشايي پاكت هاي (ب) و (ج) اسناد فيزيكي (كاغذي) و اسناد فاقد مهر و 

امضاي الكترونيكي (داراي مهر و امضاي گرم) به هيچ وجه مورد پذيرش نيست . 
- مناقصه گران بايستي با مراجعه به دفاتر صدور گواهي امضاي الكترونيكي،گواهي هاي "مهر سازماني" و " امضاي شخص حقيقي وابسته به غير دولت (براي تمامي 
صاحبان امضاي شركت)" را به توكن خود اضافه نموده و فايل هاي پي دي اف موجود در پاكت هاي (ب) و (ج) را با استفاده از نرم افزاري كه در منوي "امضاي 
الكترونيكي" سامانه ستاد تعبيه شده ، مهر و امضاي ديجيتال نموده و سپس جهت بارگذاري پاكت ها اقدام نمايند.جهت كسب اطالعات بيشتر با مركز تماس سامانه 

ستاد به شماره 1456 تماس حاصل فرمائيد.
- ضمناً بازگشائي پاكت ها با هرتعداد شركت كننده انجام خواهد شد .

* مسئوليت صحت و سقم مستندات ارائه شده بر عهده مناقصه گر مي باشد و در صورت مغايرت و اثبات خالف آن،عواقب بعدي بر عهده مناقصه گر مي باشد. سپرده 
شركت در مناقصه شركت هايي كه در سطح كليه شركت هاي تابعه وزارت نفت ممنوع المعامله مي باشند،در صورت شركت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد 

گرديد. ضمناً به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
* الزم بذكر است مناقصه گر بايستي داراي سالن غذاخوري مناسب بوده و يا نسبت به معرفي سالن غذاخوري مورد تأييد مناقصه گزار جهت فراگيران دوره هاي 

آموزشي و مأمورين اين شركت اقدام نمايد .
مناقصه گران محترم در صورت لزوم مي توانند با شماره تلفن 38262140-081 داخلي 242 و 126 تماس حاصل نمايند.    

تاريخ انتشار آگهي نوبت اول : 1400/03/26
تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم : 1400/03/29

روابط عمومى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان

شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان بعنوان مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و به درخواستها و مداركي كه غير از سامانه مذكور ارسال گردند،ترتيب اثر داده 

نخواهد شد. 

ول
ا

 تشــكيل خزانه دارى كل يكى از مبانى تحقق عدالت 
بودجه اى است.

مهــدى حيدرى متولــد 1365 متأهــل و داراى 3 فرزند 
اســت. وى داراى مدارك كارشناسى و كارشناسى ارشد 
در رشته مهندسى عمران گرايش سازه است. اين كانديداى 
ششمين دوره انتخابات شوراى شهر همدان در سال 1394 
با شــركت در آزمون سراسرى شــهردارى، توانست در 
اين آزمون قبول شــده و در حال حاضر به عنوان كارمند 
پيمانى در شهردارى همدان مشغول به فعاليت است. عمده 
فعاليت حيدرى در شهردارى در بخش هاى عمرانى بوده 
و در حال حاضر عهده دار بخش فنى ســازمان مديريت 
پسماند اســت. با اين كانديداى شوراى شهر گفت وگو 

كرديم كه در ادامه مى خوانيد: 
 شــما به كدام خط فكرى و جريان سياسى 

نزديك بوده و يا معتقدين؟
نگاه مــا در انتخابات شــورا فراجناحى اســت، همه ما 
بايد انقالبى باشــيم، من اعتقاد به عبور از اصالح طلبى و 
اصولگرايى دارم و حركت در مسير مبانى كلى انقالب و 
منافع ملى خط قرمز و چهارچوب اعتقادى و عملكردى 

من است.
 شما چه خلع هايى را در ساز و كار فعلى حاكم 
ديده ايد كه براى تغيير آن احساس نياز به ورود به 

عرصه انتخابات كرده ايد؟
شهردارى ها و مديريت هاى شهرى طبق قانون نزديك به 
800 خدمت را روزنامه به مردم ارائه مى كنند، اساسى ترين 
هدف من اين اســت كه با حضــور در صحنه، آن 5-4 
موردى كه باعث مى شود كه ذائقه مردم نسبت به اين 800 

خدمت تلخ شود را اصالح كنم. ما مى خواهيم اراده مردم 
بر اداره شهر حاكم شده و شهر بايد براى همه شهروندان 
باشــد. اولويت اصلى در هدف گذارى ها نبايد بر اساس 
خورده فرمايشات برخى از نمايندگان يا فرمانداران باشد 
و مى بايست امكان سنجى پروژه ها به صورت دقيق انجام 

شود. 
 منظور شما از امكان سنجى دقيق چيست؟ به 
زعم شــما كدام يك از پروژه ها در دوره فعلى از 

امكان سنجى دقيق برخوردار نبوده است؟
به طور مثال پروژه قطار شهرى، اين پروژه با نزديك به 4 
هزار و 300 ميليارد تومان هزينه بايد سنجيده شود كه چه 
خدماتى را ارائه خواهد داد و چه آســيب هايى را به كالبد 

شهر خواهد رساند؟
ايــن قطار نزديك به ميدان هگمتانه با يك پيچ تند همراه 
خواهد بود. بايد گفت كه ارتعاشات اين پيچ تند قطعاً بناى 

تاريخى هگمتانه را تحت شعاع قرار مى دهد. 
من از مشــاور محترم اين طرح كه امكان سنجى كرده بود 
پرســيدم، براى عبور اين قطار 28 متــرى از آرامگاه چه 
تدبيرى انديشيده ايد؟ در پاسخ گفت كه ما چراغ راهنمايى 
براى خودروها خواهيم گذاشت تا قبل از رسيدن قطار به 
ايستند تا قطار عبور كند. آيا اين كار شدنى است؟ اگر يك 
حادثه بر ســر راه اين قطار پيــش آيد چه ترافيكى ايجاد 

خواهد شد؟
پروژه مونو ريل(قطار شهرى) در قم و كرمانشاه با شكست 
مواجه شده اســت. توسعه سيســتم ناوگان حمل ونقل 

عمومى پله اى بايد انجام شود. 
مثال دوم، ما اگر در ترســيم افق حركتى خود در توسعه 

شهر اولويت بندى كرده باشيم، هيچ گاه اين اتفاق نمى افتد 
كه در فاصله كم پروژه نيمه كاره شهيد همدانى بياييم پروژه 
به عظمت پل قدير را كليد بزنيم. اين مسأله باعث شده كه 
محور هاى مواصالتى اين مناطق كه در مجاورت هم قرار 
دارند، به طور كلى تحت تأثير قرار گرفته است. يك پروژه 

كامل از ده پروژه ناقص مفيدتر و بهتر است. 
 انتقاد هاى خود را 

به عملكرد شوراى پنجم بفرماييد. 
شــوراى پنجم نتوانســت به وعده خود در جهت تحقق 
شــهر الكترونيك عمل كند و صدور بسيارى از مجوز ها 
را در بســتر اينترنت ارائه كند. شــوراى پنجم در اجراى 
كامل شفافيت و شعارى كه به عنوان شوراى شيشه اى داده 
بودند، نتوانست عمل كنند، همان عضو شوراى شهرى كه 
داعه دار استقرار ســامانه شفافيت در شهردارى را داشت، 
خود در مصاحبه اى اعالم كرده بود كه در سامانه شفافيت 
هيچ چيز قابل اهميتى وجود ندارد(ســخنى قريب به اين 

مضموم).
 اهداف شما براى ورود به شورا چيست؟

با حركت نكردن به سمت برقرار كردن عدالت شهرى و 
سوق پيدا كردن به سمت ليبراليسم شهرى مخالفيم. يكى 
از اهداف اصلى مــا براى ورود به اين عرصه نه گفتن به 
ليبراليسم شهرى است. منظور در اينجا از عدالت، عدالت 
بودجه اى، عدالت جنســيتى و در كل "شــهر براى همه 
شهروندان" باشــد، يعنى معلولين، بانوان، كودكان، افراد 
مسن و... همه و همه بتوانند از خدمات شهرى به صورت 

شايسته اى استفاده كنند. 
اصالح ساختار هاى فسادزا يكى ديگر از اهداف ما است كه 

بايد با مفسدان اصلى مبارزه كرد به جاى برخورد با قربانيان 
دسته چندم فســاد. جلوگيرى و پايان به سوء استفاده هاى 
شخصى كه مواردى از آن را در شوراى پنجم شاهد بوديم. 
سياسى كارى برخى از اعضاى شورا ذائقه مردم را تلخ كرده 

است.
 برنامه هاى شما 

براى رسيدن به اين اهداف چيست؟
برنامه هــاى ما كه در قالب يك جــزوه 380 صفحه اى به 
همت جمعى از نخبگان و كارشناســان مديريت شهرى 
است كه از دوســتان و همكاران بنده هستند، گردآورى 
شده كه با اجراى آن مى توانيم زمينه احياى اميد به خدمات 

مديريت شهرى را براى مردم زنده كنيم. 
4 اولويت مــا در اين برنامه ها اقتصاد شــهرى، عدالت، 
فرهنگ و تســهيل گرى اســت. براى پياده ســازى اين 

اولويت ها راهبرد هايى را به اين شرح در نظر گرفته ايم:
-اقتصاد شــهرى: در حــوزه درآمدزايى بايد به ســمت 
درآمدزايى پايدار و در حوزه هزينه كردها به سمت منطقى 
كردن اين هزينه ها حركت كنيم. در حوزه درآمد پايدار 3 
ركن وجود دارد: 1- حركت به ســمت پايان خام فروشى 
و ايجاد افزايش ارزش افزوده دارايى هاى مديريت شهرى 
2- تعريف استارت آپ هاى دانش بنيان و مبتنى بر اقتصاد 
شهرى 3- پرديس هاى گردشگرى و جذاب براى جذب 

سرمايه گذار
■ احيــاى بافت هــاى فرســوده را مى توانيــم با جذب 
سرمايه گذار، برطرف كردن مشكالت ثبتى و... به صورت 

جدى ترى دنبال كنيم. 
■ احياى الگوى اسالمى-ا يرانى سكونت، كه سكونت در 

باغ شهر است. مى توانيم اين اقدام را با احياى اراضى باير 
در اطراف همدان تحقق بدهيم. 

■ شهر الكترونيك: در حوزه تسهيل و تصريح مجوز ها 
به شهروندان، شهر الكترونيك الزم داريم. منظور از شهر 
الكترونيك اين است كه پرونده هاى شهر سازى، نوسازى 
و امالك شــهروندان در شهردارى به صورت الكترونيك 
ذخيره شــود تا بتوان هنگام صدور مجوز و رسيدگى به 
درخواســت خدمات تمامى  فرآيند به صورت سيستمى 
باشد، تا در وقت مردم صرفه جويى شده و جلوى رانت ها 

را بگيريم.
■ شفافيت: شفافيت در شــهردارى ها بايد 4 ركن داشته 
باشد1-شــفافيت اموال مديران و اعضا شورا 2-شفافيت 
آراى اعضاى شــورا 3-شــفافيت فرآيندى(بايد به مردم 
بگوييم كه چقدر از شــهر را با شهر فروشى اداره كرديم) 

4- شفافيت ها در تراكنش هاى مالى شهردارى ها

■ حذف تعارض منافع: من معتقدم عضو شوراى شهرى 
كه مسئوليت فروش واحد هاى مسكونى است، نمى تواند 

ناظر خوبى بر صدور پروانه هاى ساختمانى باشد. 
-بازتعريف برخى از مفاهيم شــهرى: اساساً ما شهروند 
درجه يك و 2 نداريم، ما همدانى و همدانى تر نداريم، بايد 

به يك اندازه به متن و حاشيه شهر توجه شود. 
-رعايت عدالت در بودجه ريزى به مناطق شــهر: عدالت 
بودجه اى به معنى تســاوى بودجه اى نيســت. تشــكيل 
خزانه دارى كل يكى از مبانى تحقق عدالت بودجه اى است.

-مبــارزه با تبعيض در پرداخت حقوق مديران ارشــد و 
پاكبانان و نيرو هاى خدماتى مديريت شهرى.

-همه اقشــار بايد از خدمات شــهرى استفاده كنند، بايد 
معلوالن هم در منافع و موقعيت هاى شهرى سهيم باشند. 

در مجموع اين برنامه ها به تحقق عدالت و نفى ليبراليسم 
شهرى خواهد انجاميد. 

مهدى حيدرى  كانديداى ششمين دوره انتخابات شوراى شهر همدان:

توسعه سيستم ناوگان حمل ونقل عمومى پله اى بايد انجام شود
سياسى كارى ذائقه مردم را تلخ كرده استنه به ليبراليسم شهرىيك پروژه كامل از ده پروژه ناقص بهتر است
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نور ا... زاده: 
 شــهردارانى كــه دوران قبل از شــكل گيرى شــوراها و 
بعــد از آن را ديده اند اذعــان مى كردند در قبــل از پيدايش 
شوراها عملكرد شــهردارى تك بعدى و خالصه در آسفالت، 
جدول كشــى و مسائل اين چنينى بوده در حالى كه بايد تمامى 
حوزه هاى فعاليتى شهردارى مورد توجه قرار گيرد نه اينكه به 
چند حوزه توجه شــود و مابقى مغفول بماند به عبارتى چون 
پس از روى كار آمدن شورا تمامى ابعاد عملكردى شهردارها 
مورد بررسى و توجه قرار گرفت مى توانيم بگوييم شوراها در 

عملكرد بهتر شهر تأثيرگذار هستند.
اما اينكه شــوراى پنجــم چه ضعف هايى داشــته بايد گفت 
متأسفانه يكى از نقطه ضعف هاى بزرگ شوراها ورود نگاه هاى 

سياسى بود كه در شوراى پنجم پررنگ تر شاهد آن بوديم.
اگر چه اگر سياســت با تقوا عجين باشــد چيز بدى نيست، 
اما سياســت به شــكلى كه امروز مرســوم اســت اگر باشد 

سياســى كارى هايى را به دنبال دارد كه خارج از تقواســت به 
همين دليل ورود اين نوع تفكرات در شــورا كه قرار اســت 
سياست گذارى درستى در به انجام رساندن برنامه و مطلوبيت 
نهايى آن را به نفع شهرستان  انجام دهند باعث آسيب و لطمه  

زدن در سياست گذارى و نظارت شورا مى شود.
متأســفانه در كنار اين مســأله در شــوراى پنجــم به بحث 
شايسته ســاالرى نيز توجه چندانى نشده است كه برگرفته از 
همان تأثيرى است كه تحميل نگاه هاى سياسى در شوراى شهر 

به دنبال دارد.
به طورى كه به جاى اســتفاده از تجارت و تخصص افراد در 
كمك رســاندن به مديريت شهر، يكســرى تعامالت اعضاى 
شورا جايگزين جذب افراد در شهردارى همدان شد كه خوب 

آسيب جدى به مديريت شهر زد.
به عنوان مثال اين تفكر در تعيين هيأت رئيسه، انتخاب نماينده 
در شــوراهاى باالدســتى و... ديده مى شد. در حالى كه روش 

درست، استفاده از تجربه و تخصص است. اما با بى توجهى به 
اين اقدام در دور پنجم شاهد بوديم كه هيأت رئيسه تنها محقق 

به يك طيف سياسى خاص شد.
كه اين مدل تقسيم بندى نه تنها شايسته سازى را از بين مى برد، 
بلكه از طرفى توان استفاده شورا از شهردارى را هم مى گيرد. 
بر اين اساس به نظر مى رســد براى آنكه شوراى شهر بتواند 
نظارت بر شــهردارى داشته باشد نيازمند يك همفكرى و هم 
رأى بودن اســت، اما متأسفانه در اين دوره شاهد نظارت ها از 

شوراى شهر نبوديم كه مى تواند يكى از نقطه ضعف ها باشد.
اگر شــورا وارد سياسى كارى شــود نه تنها مردم، بلكه نظام 
مديريت شهرى هم به مشكل مى خورد، بنابراين نگاه حزبى 
و گروهــى و يــا منبع خاص از نقاط ضعف اســت كه بايد 
در مرحله انتخاب، شــهروندان افرادى را انتخاب كنند كه به 
دور از اين نگاه ها باشــد در غير اين صورت كارايى نخواهد 

داشت.

نشستنشست
 siasat@hamedanpayam.com

در اين قسمت از سؤاالت از نامزدهاى شركت كننده در اين 
نشست خواسته شد نظرات خود را در ارتباط با برخى پروژه هاى مهم 
شهرى كه در چند سال اخير در شهر همدان اجرايى شده اند و يا در حال 

بررسى و مطالعه هستند بيان كنند.

اينانلو 
■ بلوار ارم: نمونه بارز فاصله حرف تا عمل 

■ پياده راه بوعلى: خوب بود 
■  پياده راه اكباتان: يك طرح احساسى و عجوالنه 
■  موزه ميدان امام(ره): تأسف از حرف بى عمل 

■  پارك واليت و اكباتان: تنها ارائه يك رزومه بدون كار كارشناسى شده 
■  پياده راه سازى كل شهر: يك آيتم پول ساز براى پيمانكار شهردارى 

■  برج هاى سعيديه و زاگرس: پر از ابهام 
■  پل سردار همدانى: تأسف خيلى بزرگ براى كارنامه شوراى پنجم 

■  اسكاى مال: عجايب رو شده از 2 شوراى چهارم و پنجم 
■  برج هاى جديد: طرح هاى كارشناسى شده 

■  طرح جامع: طرحى در موبايل دالالن 
■  كالنشهر همدان: تنها يك اسم 

■  قطار شهرى: طرحى براى ژست رسانه اى مديران 
■  شوراى پنجم: يك شوراى غير شفاف 

■  شهردار همدان: يك مدير اسير چندصدايى 
■  انتخاب مستقيم شهردار توسط مردم: خالف قانون است 

■  چشم انداز 20 ساله همدان: يك شو براى خوب نشان دادن مديران رفته 

نورا... زاده 
■  بلوار ارم: ابتدا بايد تملك آن انجام مى شد و اولويت آن اجراى كامل طرح بايد در نظر 

گرفته مى شد.
■  پياده راه بوعلى و اكباتان: از پروژه هاى بسيار خوبى بود كه به دليل نبود پيوست فرهنگى، 

اجتماعى و اقتصادى در ادامه به مشكل خورد.
■  مــوزه ميدان امام(ره): يك طرح ناقص ميــراث فرهنگى كه حتى قدرت اجراى آن را 

نداشت 
■  پارك واليت و اكباتان: اگر پيوست هاى مطالعاتى آن پاسخ بدهد. كار خوبى است.

■  پل سردار همدانى: قابل انجام در صورت اصالح شكل هندسى 
برج سعيديه و زاگرس: اشتباه مديريتى در استان بخصوص در كميسيون ماده صد

■  اسكاى مال: جانمايى پروژه نامناسب بود.
■  برج هاى مجوز گرفته جديد: به شدت ظلم مضاعف به شهر بود.

■  طرح جامع شهرى: با اشكاالتى كه در حال حاضر دارد تصويب نشدن آن بهتر از اجرايى 
كردن است 

■  كالنشهر همدان: در حد شعار باقى ماند و آن گونه كه گفته مى شود براى همدان منابع 
مى آورد نيست.

■  قطار شهرى همدان: مطالعات ضعيف داشت.
■  شوراى پنجم: شوراى شهردارى 

■  انتخاب شهردار توسط مردم: خيلى زود است و نياز به فرهنگ سازى دارد 
■  چشم انداز 20 ساله: ابتداى آغاز به كار پنجم اين موضوع بررسى شد اما شهردارى زير 
بار نمى رفت كه جزو وظايف شهردارى باشد اما اواخر سال 98 بخشنامه وزارت كشور به 

شهردارى ها ابالغ شد و جزو وظايف آنان شد.
■  شهردار همدان: شهردار نمايشى 

شمشادى 
■  بلوار ارم جديد: طرح آن كجا و عملى كه انجام دادند كجا؟

■  پياده راه بوعلى: اگر شناخت فضاها بر اساس تصاوير ذهنى مردمى كه خيابان بوعلى و 
اكباتان را به عنوان پدربزرگ و هويت خود مى شناختند با يك طرح غيركارشناسى آسيب 

زديم كه مايه بى انگيزه شدن قشر خاطره دار ما از آن شد.
■  موزه ميدان: بدون طرح زيرساختى 

■  پارك واليت و اكباتان: پروژه زيباى كاغذ 
■  پياده راه سازى در كل شهر: خوب است اما ما تنه را رها كرديم شاخه را گرفتيم

■  برج سعيديه و زاگرس: نظر خاصى ندارم چون زمانى كه اين 2 پروژه ساخته شده قاعده 
و قوانين شورا با امروز فرق داشته  

■  اسكاى مال: طرحى بزرگ با جانمايى اشتباه 
■  برج هاى جديد: اگر فاز مطالعاتى، زيســت محيطى و كاربردى درست داشته باشد و با 

توجه به خط آسمان شهرى خوب است.
■  طرح جامع شهرى: طرح بدون بر چسب هاى كالنشهر بودن 

■  كالنشهر: تنها يك عنوان 
■  قطار شهرى: در طرح جامع شهرى ديده شده 

■  شوراى پنجم: موفق باشند!
■  شهردار پنجم: فعال اما دست و پا بسته!
■  انتخاب مستقيم شهردار توسط مردم: نه!

چشــم انداز 20 ساله همدان، بدون در نظر گرفتن استانداردهاى زيست محيطى و ناديده 
گرفتن تأثير رودخانه در شهر و هويت تاريخى شهر 

 همدان در جريــان برنامه هاى كوتاه مدت 
شهرى تركيب و تراكم شــهرى اش تا حدود 
زيــادى به هم ريخته و در برخى نقاط شــهر 
تراكم بيشتر از آنچه كه بايد بايد پيش رفته است 

در اين ميان در چند دهه اخير غير از مديريت 
و سياســت هاى تأثيرگذار شــهرى، تغييرات 
اجتماعى، سياسى و جمعيتى هم در شهر همدان 
وجود داشته كه سبب شده چهره اين كهن شهر 

متفاوت از گذشته باشد.
در اين مسير دگرگونى نقش شوراها و شهرداران 
بى تأثير نبوده، بنابراين اينكه كانديداهاى منتخب 
با چه برنامه اى وارد شوراى شهر مى شوند و چه 

شناختى از مسئوليت هاى اين بزرگترين پارلمان 
شهرى دارند بسيار حايز اهميت است.

بر اين اســاس نشســت هاى هم انديشى در 
شــكل گيرى اين مسير در ايام قبل از انتخابات 

نقش مؤثــرى دارند كه مى توانــد در كنار 
آگاهى بخشــى بــه شــهروندان برنامه هاى 
كانديداهاى هر دوره شــوراى شهر را مورد 

تحليل و بررسى قرار دهد.

 از زمانى كه شوراها در كشور شكل گرفتند تا امروز چقدر در عملكردشان موفق بوده اند؟ ريخت شهر و عملكرد شوراها چطور بوده؟ 
آيا در ساماندهى شهر تأثير داشتند و اينكه شوراى پنجم چه ضعف ها و ايراداتى داشتند؟

شمشادى :
 همانگونه كه از نام شوراى شهر پيداست اين مكان محلى است براى تجميع آراى مشورتى به منظور سياست گذارى، تأليف و تصويب قوانين به اين معنا كه با بررسى نقاط 
ضعف و قدرت، فرصت ها و آسيب هاى افقى را براى توسعه شهر ترسيم و مسير دستيابى به آن را سياست گذارى و در مرحله بعد نظارت كند اينكه بگوييم اساس پيشرفت شهرى 
در دوران قبل از آغاز به كار شورا با حال حاضر كه چندين دوره است شوراها تشكيل مى شوند چه تفاوتى داشته آيا بهتر بوده يا نه؟ به نظر بنده اگر چه در درازمدت شوراها رشد 

كرده اند و رفته رفته جلو آمده اند، اما در بيالن كارى دوره هاى مختلف شهر تنها توانسته اند يك تأثيرگذارى نسبى را ايجاد كنند.
اما به طور قطع براى رسيدن به مطلوبيت از شوراى شهروندان هنوز جاى كار بسيارى دارند كه در گذر از زمان مى تواند به دست آيد.

در دوره پنجم متأسفانه بزرگترين مشكل موجود تك ميدانى نبودن اعضا بود به طورى كه هر يك سعى داشت ديدگاه و نظر خود را بيان كند و حتى در بسيارى از موارد نه تنها 
احساس مى شد همفكرى در بين آنان وجود ندارد، بلكه اعضاى شورا براى به رأى رساندن خواسته هاى شخصى خود مقابل يكديگر هم مى ايستادند از طرف ديگر در شوراى 

پنجم تخصص ها در جايگاه خودشان مورد استفاده قرار نگرفت و به همين دليل در بسيارى از امور تخصصى شهر، شوراى شهر را با چالش مواجه كرد.

مهدى اينانلو، نماينده مهندس نوشاد:
 در حال حاضر چيزى حدود 22 سال از عمر شوراها در همدان مى گذرد به نظر مى رسد تا امروز هيچگاه عملكرد ادوار قبل تجزيه و تحليل نشده است و بتوانيم آنچه 

در قانون در خصوص شوراها گفته شده است را به طور كامل اجرا كنيم.
با گســترش بحث شهرنشــينى نياز به شوراها با تصميم دولتمردان در بين امور اجرايى شــهر رفته رفته خودش را نشان داد اگر چه پس از گذشت سال ها شوراى شهر 
آن چيزى كه بايد نشــد و نتوانســت وجود خود را در مباحث نظارتى شــهر كه مربوط بر تمام دستگاه هاى مديريتى و اجرايى شهر مى شود اثبات كند، اما اگر بخواهيم 

معدل گيرى شود در عملكرد دوره هاى مختلف شورا، نتوانست قوانين خوبى را وضع كند و جايگاه نظارتى خودش را جامه عمل بپوشاند.
بر اين اساس انتظار مى رفت شورا در دور پنجم و حتى ادوار قبل تر بهتر عمل كند متأسفانه دوره هاى جديدى كه روى كار مى آيند نسبت به قوانين قبلى وضع شده دوره 
قبل از خود نه مطالعه و پژوهشى انجام مى دهند و نه حتى آنها را ارزيابى مى كنند، بنابراين ضعف ها و نقاط قوت شورا هيچگاه مكمل سازى نشده است و همين اتفاق يك 

ضعف بزرگ را ايجاد كرد.
متأسفانه با اينكه همدان داراى پيشينه چند هزار ساله است اما از قدمت و پيشينه آن به نحو احسن استفاده نمى شود و تنها در حد شعار باقى مى ماند به همين علت فاصله 

بين شعارهاى نامزدهاى انتخاباتى با آنچه در عمل نشان مى دهد نه تنها زياد، بلكه غير كارشناسانه است.
با اســتناد به اين موارد اگر حال شــهر را نگاه كنيم، با وجود اينكه در شوراى پنجم طيف هاى سياســى خاصى وجود داشت اما نتوانستيم از يك هم افزايى براى بهتر شدن 

شهر و اجراى برنامه هاى توسعه محور استفاده كنيم به طورى كه در يك دوره اين شورا استيضاح شهردار را با اينكه رقم زد اما خروجى آن نتوانست كمكى به شهر كند.
مورد بعد در خصوص شوراى پنجم مباحثى بود كه در شهردارى اتفاق افتاد كه بى نتيجه و بدون احقاق حق رها شد و جز ايجاد بدبينى در نگاه مردم چيزى به دنبال نداشت.
در شوراى كنونى بيشترين آمار تفكيك و مزايده زمين هاى شهرى برگزار شده است و درست زمانى اين اتفاق افتاد كه فنر قيمت زمين در همدان رها شده بود و اين اتفاق 

باعث ورود سوداگران مسكن به ميدان شد كه به نظر اقدام رخ داده يك امتياز منفى براى شوراى شهر بود.

فرهاد شمشادى: متخصص ها در جايگاه تخصصى 
خودشان در شورا به كار گرفته نمى َشوند.

مهدى اينانلو(نماينده داريوش نوشاد): مديران 
شهرى همدان نيازمند ارتقاى جايگاه علمى و 

مهارتى هستند
نرگس نورا...زاده: سياست زدگى بزرگترين 

نقطه ضعف شوراى شهر است

با توجه به ابعاد نوينى كه در شهر و مديريت شهرى 
پيش آمده، شوراى شهر مقبول از ديدگاه شما چيست؟

شمشادى:
 متأسفانه وقتى به عملكردهاى شوراى شهر در خصوص برنامه ريزى هاى شهرى 
دقيق مى شــويم مى بينيم كه به طور عمده شــورا در همدان برنامه ها را تنها در حد 
چيــدن در چند صفحه كاغذ جلو برده و در نيمه راه رها كرده اســت به عبارتى از 
اين رفتار نتيجه گرفته مى شود كه فاز مطالعاتى طرح هاى اجرا شده در شهر همدان 
با فاز انجام شــده آن يكسان نيست و تا زمانى كه اين گپ بين 2 فاز وجود دارد ما 
نمى توانيم برچسب مطلوبيت به شورا و شهردارى همدان بزنيم تا عملكرد آنها را در 

بين مردم شهر مقبول جلوه كنيم.

اينانلو:
 شوراى خوب، شــورايى اســت كه در ابتدا احراز تجارب افراد قبلى و ادوار 
گذشته، با به كارگيرى پتانسيل موجود بتواند كميسيون هاى تخصصى تشكيل دهد 
و رأى گيرى ها در تصويب يك برنامه فارغ از هر جناح بندى بر اســاس تجربيات و 
تخصص صورت بگيرد و شــوراى شهر بايد بداند يك جايگاه ارتباطى پيدا كند تا 
مديران ارشــد استان در شهر استفاده كند.تا براى انجام هر كارى بزرگ با مديريت 
ارشــد استان و نمايندگان مجلس شــوراى اسالمى به يك همفكرى و هم مسيرى 
برسد، زيرا اگر جز اين عمل شود پروژه هايى مثل پل روگذر ميدان بار را با هزينه هاى 

هنگفت روى دست شهر مى گذارد.
از طرفى در بحث شــهر هوشــمند با توجه به امكانات اســتفاده شده تغيير ضائقه 
مردم خدمات نوين شهرى ايجاد كنيم. كه متأسفانه اقدامات قابل توجه و به  روزى 
براى اين بخش در شهر همدان ايجاد نشده است و ما نتوانستيم براى وقت و زمان 

شهروندان نگاهى متفاوت و ابزارى ويژه داشته باشيم.
ارتقاى دانش و مهارت مديران شهرى ما مقبول نيست به خاطر همين پس از انتخاب 
اعضاى شورا براى سپردن شهر به دست يك فرد متخصص نخستين نگاه اين است 
كه يك شــهردار غيربومى روى كار بيايد كه اين اتفاق نشان مى دهد مديران شهرى 
ما آن دانش و مهارت الزم را ندارند و يا مسيرى را براى كسب آن طى نكرده اند و 

ما نتوانستيم كادرسازى و مديرسازى كنيم.
در شــهر همدان متأســفانه نگاه ويژه اى و يا منشــور ويژه براى كارمندان و افراد 
سازمانى شــهردارى وجود ندارد با توجه به آنچه گفته شد براى شوراى شهر بايد 

اهداف ميان مدت، كوتاه مدت و بلندمدت تعريف شود.

نورا... زاده:
 شــوراى مطلوب شورايى است كه خارج از مسائل سياسى به مسائل بپردازد و 
از تخصص و تجربه هاى مرتبط با مديريت شهرى در مجموعه شورا حضور داشته 
باشــند كه در بدو ورود به شــورا بتوانند برنامه ها و نگرش هاى خود را به يكديگر 

نزديك و يك هم صدايى را در افق 4ساله خدمت خود ايجاد كنند.
و در عين داشــتن تضاد آرا از اختيارات و تصميم گيرى هاى خود به نفع مردم شهر 

استفاده كنند تا اقتدار شورا در پيشبرد اهداف شهرى كارساز شود.

مسائل چالش دار و اولويت دار در شهر همدان را چه مى دانيد؟
شمشادى:

 به نظر من يكى از بزرگترين خطاهاى شهرى در همدان چه در شورا و چه در شهردارى همه چيزدانى مديران است به معناى ديگر متأسفانه اعضاى شوراى شهر و حتى 
شهرداران همدان با تصور اشتباهى كه دارند گمان مى كنند در خصوص هر برنامه و پروژه اى صاحب نظر هستند به همين علت از ظرفيت هاى دانشگاهى و نخبگان در امور 
شهرى استفاده عملى نشده است، شايد در حد چند جلسه و صورتجلسه گاهى برخى از اساتيد مورد مشورت قرار گرفته باشند، اما در نهايت نه تنها نظرات آنها اعمال نشده، 

بلكه در سطح شهر نگاه هاى سليقه اى مديران شهرى مختلف حاكم شده و يك به هم ريختگى و آشفتگى شهرى را در همدان به وجود آورده است.
از طرف ديگر موضوع فرار ســرمايه گذار در همدان يك عينك منفى به چشــم عالقه مندان به سرمايه گذارى در شهر زده است كه باعث شده نفوذ سرمايه در همدان كمرنگ 

باشد و يك سيكل بسته اقتصادى را به وجود آورد كه هر روز در حال تحليل است.

اينانلو:
 طرح جامع شهرى ناقص مانده و در بحث حريم شهر و تعريف آن از متخصصان و صاحب نظران چه علمى و چه تجربى استفاده نشده است.

شــناخت و استفاده بهينه سرمايه گذارى در شــهر همدان متأسفانه يك امتياز منفى و چالش بزرگ است به طورى كه بسيارى از افراد براى سرمايه گذارى در همدان پشيمان 
هستند در حال حاضر بسيارى از پروژه هاى شهر همدان از ميدان بار گرفته تا پروژه هاى بزرگ تر مانند عصر طاليى به خاطر ضعف در عملكرد براى جذب و همراه بودن با 

سرمايه گذار نيمه كاره مانده است و ما نتوانستيم از سرمايه گذار درست استفاده كنيم.
در همدان از ظرفيت هاى طبيعى آب وهوا و منابع زيست محيطى استفاده نمى شود.

از ظرفيت هاى ســازمانى، شــهردارى نتوانست بهره مندى مطلوب را داشته باشد در همين راستا سؤال اين است در حال حاضر كارخانه سيمان شهردارى كه پس از 2 دهه از 
آن گذشته به كجا رسيده است؟

نورا... زاده:
 يكسرى برنامه هاى بلندمدت در حال حاضر براى شهر همدان در حال رقم خوردن است كه از جمله آن طرح جامع شهر، طرح تفضيلى و طرح جامع حوزه ترافيك است 
كه متأسفانه به لحاظ كرونا چون امكان آمارگيرى وجود ندارد مطالعات طرح جامع ترافيك در حد مطالعه آمارى باقى مانده و به انجام نرسيده كه تمام آمال و آرزوهاى مردم 

و مديران از آن ياد مى كنند در سند چشم اندازى 20 ساله آينده شهر وجود دارد و مى تواند برنامه و نقشه راه براى شورا و شهردارى همدان باشد.
شهردارى منطقه 5 كه به موضوعات بافت تاريخى و احياى بازارهاى شهر مى پردازد بر همين اساس اين پروژه ها اگر در حال حاضر كه زمان و وقت اجراى آن است مورد 

توجه قرار نگيرد در زمانى ديگر هم كارايى ندارد و هم اصالح كردن آنها بسيار سخت است.
از طرفى بر اساس سند آمايش سرزمين همدان شهر صنعتى نيست و شهر كشاورزى، دانشگاهى و گردشگرى است ما براى اين حوزه ها طرح جامع اقتصادى نداريم به طورى 
كه هر بار كه مشاور در اين بخش پيشنهاداتى را مطرح مى كرد سؤال اين بود كه حوزه اقتصادى قرار است چطور تأمين شود پاسخ داده مى شد كه اين در حوزه اختيارات او 

نيست و همدان نيازمند طرح جامع اقتصادى است براى اينكه تمامى مشكالتى كه در مسير اجراى پروژه ها قرار دارد به مباحث اقتصادى باز مى گردد.

ش پ ب ب چ ر ب م ر

در نشست 
كارشناسان همدان پيام با 

3 كانديداى انتخابات ششمين 

دوره شوراى شهر بر محور 

مقبوليت شوراى جديد
 بحث و تبادل نظر شد

محمدرضا عراقچيان
كارشناس معمارى و شهرسازى و برنامه ريزى

محمد مهدى سروش
تئوريسين معمارى و شهرسازى اسالمى

محمد مهدى سروش
تئوريسين معمارى و شهرسازى اسالمى

نفوذ نگاه هاى سياسى چاله راه عملكرد شوراها بود
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خبر يادداشت

اگر رئيس جمهور آينده 
يك كشاورز زاده بود

مهدى ناصرنژاد»
  از تاريخ 21 تا 27 خردادماه در كشورمان، هفته جهاد  كشاورزى 

نامگذارى شده است.
 هفته جهاد كشاورزى براى اين است كه مهمترين چالش ها و موانع 
رشــد بخش هاى كشاورزى و دامدارى كه امروزه در جهان به عنوان 
يك صنعت قابل گســترش و فراگير به آن نگاه مى شود، به كنكاش 
گذاشــته شود و اگر شــده، پيشرفت ها و دســتاوردهاى اين بخش 
مهم و حياتى نيز در گســتره ايران به عالقه مندان و پويندگان دانش 

كشاورزى معرفى شود. 
مشــكل اينجاســت كه برنامه هاى هفته جهاد كشاورزى در 2 سال 
اخيــر تحت تأثير محدوديت هاى كرونايى قــرار گرفته و بخصوص 
امســال و در اين ايام، تمام فعاليت هاى جارى كشورمان در هياهوى 
تبليغات و انتخابات رياســت جمهورى و شوراهاى اسالمى شهر و 
روستا از اولويت افتاده  است و جاى گله و شكايت هم نيست، چون 
انتخابات رياست جمهورى پراهميت ترين اقدام براى هموطنان ايرانى 
است. هفته جهاد كشــاورزى در اين ايام و در فضاى اين انتخابات 
سرنوشت ســاز براى جامعه توليدگران و فعاالن عرصه هاى زراعى و 
دامى كشــور حدأقل از اين بابت تأمل برانگيز است كه چنين بخش 
مهم در كجاى تفكر و ايده هاى كشوردارى رئيس جمهور آينده قرار 
دارد و اساسًا چرا در 3 دوره مناظره دور و دراز تلويزيونى نامزدهاى 
احــراز منصب رئيس جمهورى و تمام گفتمان هاى رســانه اى اين 7

نفر، از طرح ها و برنامه هاى جامع براى توســعه بخش كشــاورزى 
و عنايــت به دغدغه هاى روستانشــينان و توليدگران و به طور كلى 
فعاالن و زحمت كشــان اين بخش حرف چندانى به ميان نمى آيد؟!. 
مگر نه اين اســت كه زمين و خاك و آب و دانه منشأ حيات و رشد 
تمدن هاى بشــرى است و بخصوص گردش كار و اقتصاد و زندگى 
در ايــران كهن از همان نقطه آغــاز بر محور زراعت و دام و اتكا به 
منابع آب و خاك بوده اســت و در واقع ريشه اين كشور و ملت در 
ادوار تاريخ بر آبادانى آب و خاك آن اســتوار بوده اســت و ادامه و 
ماندگارى ما بســته بر رونق و نشاط و مفهوم چنين آبادانى پر بركت 

و پر مفهوم خواهد بود. 
و اينك شــايد در بيــن اين 7 كانديداى پر ادعايى كه با ســمه هاى 
پر زور بــه صحنه رقابت هاى انتخاباتى براى رياســت قوه اجراييه 
كشــور ما گذاشــته اند، يكى آب پاك خورده روستايى و دهقان زاده 
و از دامان رنج كشــيدگان عرصه كشــاورزى بود، خوب مى دانست 
كــه هنوز هم در شــتاب علــوم گوناگون هوا و فضــا و اتم و نانو 
الكترونيك و خودرو و انواع پزشــكى، باز هم رونق دادن و ماندگار 
ساختن نفس زراعت و دام و درخت و نبات است كه ضامن حيات 
و شــكوفايى جوامع انسانى است و كشور ما كه از سوء مديريت در 
بخش كشاورزى و بهانه خشكســالى ها و بى آبى ها و مهاجرت هاى 
ناخواســته  و ناچار از روستاها به شهر و سرانجام هم نبود برنامه اى 
كارآمد براى پيشگيرى از مرگ تدريجى اقتصاد روستايى، بيشترين و 
هولناك ترين ضربه ها را تحمل كرده است، بيشتر از هر زمان نيازمند 
يك رئيس جمهور پرقدرت و با برنامه و درد آشنا است تا اصلى ترين 
محور حيات و رونق اقتصاد كشاورزى را احيا سازد و كشور و ملت 
را از هراس قحطى و وابســتگى بيشتر به بيگانگان براى غذا نجات 
دهد. اگر رئيس جمهور كشورمان در اين شرايط يك روستازاده بود 
و با لقمه كشــاورزى بزرگ شــده بود، بهتر از هر كسى هفته جهاد 

كشاورزى را درك مى كرد.
يادمان باشــد، مردان بزرگ و تأثيرگذار تاريخ كه سرنوشت ملت و 
كشور خود را تغيير داده و بهبود بخشيدند، از طبقه هاى زحمت كش 

جامعه خود سر برآوردند و قد علم كردند.

توجه دولت سيزدهم 
به كاهش "كودك همسرى" 

  دبير كارگروه حقوق كودك كرســى حقوق بشر با تاكيد بر لزوم 
توجه دولت سيزدهم به مسأله كودك همسرى، با تأكيد بر اينكه رويكرد 
قانونگذار و دولت بايد بر مبناى كاهش كودك همســرى باشد گفت: 
عالوه بر سياست هاى كالن اقتصادى كه محصول همه اقدامات دولت 
است، وزارتخانه هاى مختلف نيز مى توانند اقدامات مهمى در اين زمينه 

انجام دهند.
تينا سادات قضاتى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه پيشنهادات زيادى 
مى  توان براى سهولت در امر ازدواج و در عين حال جلوگيرى از كودك 
همسرى ارائه داد، بيان كرد: قبل از هر چيز، رويكرد قانونگذار و دولت 
بايد بر مبناى كاهش كودك همسرى باشد. وقتى چنين نيست و مى بينيم 
كه حتى به دختران زير  23سال بدون محدوديت گذارى براى حداقل 
سن، وام بيشترى پرداخت مى شود نشان مى دهد كه قبل از ارائه پيشنهاد 

در اين زمينه، نياز به اصالح گفتمان داريم.
وى، افــزود: وزارتخانه هاى مختلفى مى توانند در اصالحات اجتماعى 
مؤثر باشــند. مثًال وزارت كشــور با آموزش پليس در اين زمينه و يا 
تسهيل فعاليت ان. جى اوهاى مرتبط، مى تواند مفيد باشد. وزارت ارشاد 
با توليد محصــوالت فرهنگى، وزارت آموزش وپرورش با آموزش در 
مــدارس و پايش دانش آموزان و خانواده هــاى آنها، وزارت ورزش و 
جوانان با سياســت هاى رفاهى، بهزيستى با مديريت قاعده مند و اخذ 

آمارهاى مهم و... در اين زمينه مى توانند مؤثر باشند.
 لزوم شناخت ماهيت طوايفى كه كودك همسرى در آنها 

رواج دارد
سادات قضاتى با بيان اينكه تسهيالت دولتى ازدواج اگرچه براى بسيارى 
از جوانان مفيد و حتى ضرورى اســت با اين حال مى تواند در افزايش 
كودك همســرى مؤثر باشــد، گفت: غالب خانواده هايى كه اقدام به 
ازدواج در سنين پايين مى كنند از دهك هاى پايين جامعه هستند كه اين 

قبيل كمك هاى دولتى برايشان جاذبه زيادى دارد.
 ضعف تحقيقات علمى و آمارى در پرداخت وام ازدواج 

وى بيــان كرد: ما در اين حوزه از ضعف تحقيقات علمى و آمارى نيز 
رنج مى بريم. به عنوان مثال، مهم اســت كه بدانيم مشخصاً وام ازدواج 
به طور متوســط در دهك هاى مختلف جامعه، صرف چه هزينه هايى 

مى شود؟. اين آمار براى تصميم سازى ضرورى است.
 كودك همسرى پوششى عرفى براى "كودك فروشى"

سادات قضاتى گفت: در بســيارى از موارد، كودك همسرى پوششى 
عرفى براى"كودك فروشــى" است. بدين صورت كه خانواده هايى كه 
توانايى اقتصادى نگهدارى از كودكانشــان را ندارند يا بدهكارند و... 
اقدام به چنيــن كارى مى كنند. در اين صــورت، اعطاى وام مى تواند 

انگيزه هاى مضاعفى براى والدين ايجاد كند. 
وى در عين حال اين را هم گفت كه البته بايد توجه داشــت اخذ وام 
ازدواج نياز به ضامن رســمى دارد و اقشار محروم و كم درآمد از اين 
لحاظ نيز در مضيقه اند و شــايد اين مانع، در اين وضعيت، جنبه مثبتى 

پيدا كند.
 قضات قوه قضاييه در خط مقدم مواجهه با كودك همسرى
سادات قضاتى با اشاره به تدوين لوايحى نظير"منع ازدواج كودكان زير 
13 سال" در راســتاى كاهش كودك همسرى، بيان كرد: قطعاً تدوين 
چنيــن لوايحى موثر اســت با اين حال خط مقــدم مواجهه با كودك 
همســرى، قضات قوه قضاييه هســتند و نگرش و عقايــد آنان تأثير 

مستقيمى در تفسيرشان از قانون دارد.
وى معتقد است: موضوعات پيچيده اى مانند تفاوت نظر مراجع درباره 
سن تكليف، عرف هاى متنوع و گاهى متضاد به دليل تنوع هاى فرهنگى 
و قومى ايران و مسائلى از اين دست نيز كار تدوين چنين لوايحى را با 
پيچيدگى هايــى رو به رو مى كند كه هم در تصويب آن در مجلس  كه 
خاستگاه نظريات متنوع اقوام و طوايف و اقشار است  موانع زيادى به 
وجود مى آورد و هم اجرا شدن آن توسط قضات محلى با اما و اگرهاى 
بســيارى رو به رو مى شــود. بنابراين كار فرهنگى و برنامه ريزى هاى 

اقتصادى كالن كماكان اولويت اساسى دارند.
اين كارشــناس حوزه حقوق كودك، با بيان اينكه براى برخى اقشــار 
كودك همسرى حكم "كودك فروشــى" دارد، افزود: درباره اقشارى 
كه كودك همسرى حكم "كودك فروشى" دارد قطعاً بايد هم برخورد 
ســلبى قانونى و هم برنامه ريزى ايجابى انجــام داد ،زيرا در اين موارد 
ســالمت جســم و روان كودك در معرض خطر است و يك آسيب 

اجتماعى جدى محسوب مى شود.
 تبعات بهداشتى كودك همسرى را محور گفتمان قرار 

دهيم
وى ادامه داد: اما درباره اقشارى كه به طور سنتى در سنين پايين ازدواج 
مى كنند موضوع متفاوت اســت. فكر مى كنــم در فرآيند آموزش اين 
اقشــار، بيشتر از آنكه بر عدد سن ازدواج تأكيد كنيم بهتر است تبعات 
بهداشــتى و ســالمتى چنين ازدواج هايى بر دختران و پسران كم سن 
را محور گفتمانى آموزش ها قرار دهيم. به هرحال والدين نســبت به 
فرزندانشان عاطفه دارند و ايجاد نگرانى درباره مشكالتى كه در طول 
زندگى گريبانگير فرزندانشان مى شود، مى تواند آنان را نسبت به كودك 

همسرى حساس كند.
 لزوم شــناخت ماهيت طوايفى كه كودك همسرى در 

آنها رواج دارد
قضاتى با بيان اينكه در 3 طيف گسترده از جامعه ايران، كودك همسرى 
رواج دارد، گفــت: در جوامعى كه به صورت طايفه اى و قومى زندگى 
مى كنند، اقشــارى كه فقير مطلق هســتند يا اعتياد جــدى دارند و در 
طيف هاى جامعه ســنتى مذهبى كودك همسرى رواج دارد. جنبه هاى 
كودك همســرى و عوارض آن بر كودكان در اين 3 قشــر با يكديگر 
متفاوت اســت از اين رو نمى توان براى تمام آنها يك راه حل مشترك 

سلبى(مثل تعيين سن قانونى ازدواج) معين كرد. 
وى در پايان بيان كرد: اگر شناختى واقعى از ماهيت اين اقشار و نحوه 
ارتباطات درونى آنها وجود نداشــته باشد قانون گذارى نيز دچار خلل 

مى شود.

  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه 
طرح تحول محالت كشور با تأكيد بر اين موضوع 
كه توســعه و ارتقاى خدمــات در محالت باعث 
كاهش آســيب هاى اجتماعى در كشــور مى شود؛  
گفت: امروز نيازمند اين رويكرد در كشور هستيم 
كــه به محالت و حاشيه نشــينى به عنوان موضوع 
جــدى و اصلى در كشــور نگاه كنيــم و در نظر 
داشــته باشيم كه تحول محالت در كشور مى تواند 
زمينه ســاز حل بخش اعظــم چالش هاى مديريت 

شهرى در كشور شود.
به گزارش ايســنا،  على آقامحمدى با اشاره به اين 
موضوع كه ســامان دهى به حاشيه نشــينى يكى از 
طرح هاى اولويت دار در كشــور است؛ افزود: در 
حل چالش حاشيه نشينى بايد ظرفيت و انرژى همه 

دستگاه هاى اجرايى در كشور به كار گرفته شود.
وى با بيان اينكه وزارت كشور يكى از مجموعه هاى 

فعال در مســأله حاشيه نشــينى در كشــور است، 
گفت: سازمان شــهردارى ها و دهيارى هاى كشور 
مسئوليت جدى در كنترل چالش هاى حاشيه نشينى 
دارد و البتــه با توجه به ظرفيت هــاى موجود در 
شهردارى ها، شــاهد اقدامات خوبى از سوى اين 
مجموعــه در ارتقاى خدمات رســانى در محالت 

كشور هستيم.
آقامحمدى با تشريح اين موضوع كه در سامان دهى 
محالت كشــور بايد توجه جــدى به ظرفيت هاى 
فعال و موجود در كشــور داشــته باشــيم؛ افزود: 
به عنــوان مثال طرح پزشــك خانــواده يكى از 
مســائلى اســت كه در صورت اجراى درست و 
به موقع مى تواند بخش اعظم مشــكالت جمعيت 

حاشيه نشين و محالت كشور را پوشش دهد.
وى افــزود: طبــق آخريــن گــزارش ســازمان 
شهردارى ها و دهيارى هاى سراسر كشور، جمعيت 

شــهرى ايران در طى بازه زمانــى 1335 تا 1395 
رشد ده درصدى داشته و همين امر باعث گسترش 

حاشيه نشينى در شهرها شده است.
آقامحمدى با بيان اينكه واقعيت امر اين اســت كه 
روند مهاجرت روســتا به شــهر در دهه هاى اخير 
روند فزونى گرفته اســت؛ بيان كرد: طبق آخرين 
برآوردها جمعيت شــهرى ايران در سال هاى آتى 
به 84درصد و جمعيت روســتايى كشــور به مرز 

16درصد مى رسد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: كاهش 
جمعيت روســتايى زمينه كاهش توليد مواد غذايى 
و صنايع فعال كوچــك را با خود دارد كه در اين 
خصوص بايستى با تمام ظرفيت ها  مانع از تشديد 

روند مهاجرتى از  روستا به شهر شويم.
آقامحمدى بيان كرد: بايد با تقويت زيرســاخت ها 
در روســتا و فعال كردن امكانات شــغلى، روند 

مهاجرت را در كشور كنترل كنيم.
وى افزود: در راســتا با اين سياســت در محالت 
و حاشيه شــهرها هم امكانات زيرساختى از قبيل 
تأسيس درمانگاه ها، معابر و فضاهاى الزم آموزشى 

و تفريحى تقويت شود.
آقامحمدى گفت: يكى از چالش ها در محالت اين 
است كه با افزايش امكانات شهرى، محله تبديل به 
بافت مناسب شهرى مى شود و حاشيه جديد كنار 

همين محله قبلى شكل مى گيرد.
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام با اشاره به 
اين مســأله كه بايد نگاهى جامــع و همه جانبه در 
سامان دهى محالت در كشور داشــته باشيم؛ بيان 
كرد: نبايد نگاه دســتگاه هاى مســئول در محالت 

صرف مسائل روزمره باشد.
وى گفــت: بايد سياســت گذارى طورى صورت 
گيرد كه زمينه براى تشــكيل محالت جديد فراهم 

نباشد.
آقامحمــدى در بخش ديگرى از صحبت هايش به 
نقش فعال و مؤثر شــهردارى ها در سامان بخشــى 
به محالت كشور اشــاره كرد و افزود: با توجه به 
ارتباط كارى شــهردارى ها با موضوعات مديريت 
شــهرى، هيچ دستگاهى اندازه شــهردارى ها توان 

كمك به تحول محالت كشور را ندارند.
وى گفت: بايســتى ساير دســتگاه ها هماهنگ با 
شــهردارى ها در كمك به توســعه محالت ايفاى 

نقش كنند.
آقامحمــدى در پايان بيــان كرد: امــروز نيازمند 
اين رويكرد در كشــور هســتيم كه به محالت و 
حاشيه نشــينى به عنوان موضوع جدى و اصلى در 
كشــور نگاه كنيم و در نظر داشته باشيم كه تحول 
محالت در كشــور مى تواند زمينه ساز حل بخش 

اعظم چالش هاى مديريت شهرى در كشور شود.

امسال 77 هزار فارغ التحصيل دانشگاه فرهنگيان 
سر كالس مى روند

 رئيس دانشگاه فرهنگيان اعالم كرد كه در مهرماه سال 1400، حدود 77 هزار نفر معلم فارغ 
التحصيل از دانشگاه فرهنگيان، به كالس درس خواهند رفت.

به گزارش مهر، حسين خنيفر، اظهار كرد: دانشگاه فرهنگيان تنها در مقام تربيت كننده نيروى 
انسانى است، و برنامه ريزى براى اين نيروها، بايد لزوماً از سوى وزارت آموزش و پرورش و 
در قالب برنامه ريزى رشــته اى، جنسيتى و استانى، طى بازه هاى زمانى 5، 10، 20، 50 و 100

ساله صورت گيرد.
وى افزود: خانواده ها بايد بدانند كه گزينش و استخدام و تغيير روندها در جذب دانشجومعلمان 

در مواردى مانند نسبت هاى جنسيتى، تعلقات مذهبى و ... توسط وزارت آموزش و پرورش 
صورت مى گيرد و در اختيار دانشگاه فرهنگيان نيست.

خنيفر با اشاره به تغييرات سن پذيرش داوطلبان در دانشگاه فرهنگيان، گفت: طبق مصوبه شوراى 
عالى آموزش و پرورش، ســن پذيرش دانشجو معلمان در دوره ليسانس 35 سال، كارشناسى 

ارشد 40 سال و دكترى 45 سال تعريف شده است.
رئيس دانشــگاه فرهنگيان، با اشاره به تفاوت فاحش بين نيروى انسانى بازنشسته يا در آستانه 
بازنشستگى) و نيروى انسانى مورد نياز اين دستگاه، تصريح كرد: 4 روش براى كاهش فاصله 
بين نيروى انسانى جذب شده و نيروهاى خارج شده، پيشنهاد شده است كه عبارتند از؛ تداوم 
دوره هاى كارشناســى پيوسته با ظرفيت ساالنه 2 هزار نفر. تداوم دوره هاى مهارت آموزى با 
ظرفيت ساالنه 40 تا 50 هزار دانشجو تا سال 1403. پذيرش دانشجويان با مدرك كارشناسى 

از ساير دانشگاه ها و ارائه مدرك كارشناسى ارشد رشته اى در دانشگاه فرهنگيان؛ و راه اندازى 
دوره هاى كاردانى آموزش ابتدايى تا سال 1403.

خنيفر مواجهه شدن با كمبود شديد معلم، محدوديت در فضا و امكانات و رشد مهارت آموزى 
از 2900 نفر در سال 94 به 70 هزار نفر در سال 1400 را از علل تأسيس مراكز آموزشى مهارت 
آموزى (ماده 28) دانست و بيان كرد: اين مراكز به صورت موقتى و براى جلوگيرى از تراكم و 
شلوغى پرديس ها تاسيس شده اند كه با رفع نيازهاى آموزش و پرورش، اين مراكز تعطيل شده 

يا تغيير كاربرى خواهند داد.
وى گفت: خوشبختانه با فعاليت هاى انجام شده، قادر خواهيم بود در مهرماه سال 1400، حدود 
77 هزار نفر فارغ التحصيل دانشگاه فرهنگيان را به عنوان معلم، در اختيار آموزش و پرورش 

قرار دهيم تا در كالس هاى درس، مشغول به فعاليت شوند.
گزارشگزارش

 gizaresh@hamedanpayam.com

 ســومين و آخريــن مناظره ســيزدهمين 
انتخابات رياست جمهورى در حالى به پايان 
رســيد كه باز هم شــاهد وعده هاى كليشه اى 
پيرامون مطالبات جامعه زنان بوديم؛ حال آنكه 
طرح ســطحى مطالبات بدون ارائه راهكار و 
برنامه مشــخص نه تنها راهگشا نيست، بلكه 
تصور نگاه ابزارى به زنان را در اذهان تقويت 

مى كند.
بــه گــزارش ايســنا، "حضــور زنــان در 
ورزشــگاه ها"، "اعطا گواهينامــه موتور براى 
زنان"، "رئيس جمهورى زن"، "انتصاب وزاى 
زن" و ... از جمله مطالباتى كه سالهاســت به 
كليشه اى براى جذب آراء زنان هنگام انتخابات 

تبديل شده است. 
نامزدها بى توجه به اثرات منفى وعده هاى اين 
چنينى، هر چهار سال يكبار سعى در جلب نظر 
زنان دارند وعده هايى كه به فراموشــى سپرده 

مى شوند.
در مناظرات تقريبا تمام نامزدها هنگام پاســخ 
به سواالت پيرامون مطالبات زنان در مناطرات، 
جمله "زنان نيمى از جامعه ايران را تشــكيل 
مى دهند" را به زبان آوردند اما هيچگاه به اين 
مساله توجه نمى شود كه اين "نيمى از جمعيت 
ايران" اگر از وعده هاى داده شده دلسرد شوند، 
چه اثرات منفى اجتماعى و سياســى مى تواند 

داشته باشد.
نــدا حاجى وثوق، فعال حــوزه زنان و دانش 
آموخته دكتــراى علوم سياســى در اينباره به 
ايســنا، گفت: در عصر فعلى با رشــد جامعه 
اطالعاتــى و آگاهى زنان، ســطح مطالبه گرى 
آنهــا نيز باال رفته و اين بازى نخ نما شــده اى 
است كه كانديداها شــعار دهند و پاسخگوى 
مطالبات زنان نباشــند. از سوى ديگر زنان به 
اين بلوغ رســيده اند كه در راستاى مطالبات و 
عدالت جنسيتى، مجارى رسمى را پيدا كنند و 
جنبشى را در اين راستا رقم بزنند و اثر گذارى 

خود را آغاز كنند.

 دغدغه مندان ايران غافل نمانند
دبير كميته زنان و صلح انجمن علمى مطالعات 
صلح ايران، ادامــه داد: در تمام دنيا انتخابات 
كانالى اســت كه بتوان از طريق آن هيجانات 
جمعى مردم را در كارزارهاى انتخاباتى كاناليزه 
كرد تا مردم از يك مجراى درســت يك رفتار 
جمعى را با يكديگر تجربه كنند اين در حالى 
اســت كه اگر زنان و ســاير اعضــاى جامعه 
سرخورده شوند و در كارزار انتخاباتى شركت 
نكنند و يا حضور كمرنگى داشته باشند، شاهد 
هيجانات جمعى مردم به اشــكال متعدد نظير 
تجمعــات و شــورش ها و ... خواهيم بود و 

دغدغه مندان ايــران نبايد از اين مطلب غافل 
بمانند.

 بهره گيرى از مهره زنان با كليشــه 
تبريك روز دختر در مناظرات

اين مدرس دانشگاه با اشــاره به مناظره سوم 
و آخر نامزدهاى سيزدهمين انتخابات رياست 
جمهــورى، افزود: حتى در مناظره ســوم نيز 
شاهد بهره گيرى از مهره زنان براى جذب راى 
اما اينبار در كليشــه تبريك روز دختر بوديم. 
بجاى تكرار كليشه ها انتظار مى رفت كانديدها 
ولو به مناســبت روز دختر، با بيان برنامه هاى 
خود براى زنان و دختران اعتمادى ايجاد كنند 
و حداقل به مناســبت اين روز فراتر از كليشه 
تبريــك و جذب زنان بــراى حضور در پاى 

صندوق هاى راى مى رفتند.
اين فعال حوزه زنان، با بيان اينكه در جامعه اى 
مرد ساالر زندگى مى كنيم كه مردان براى كل 
جامعه و جمعيت هميشه تصميم گيرنده بودند 
، اظهار كرد: مردان قانون را نوشــتند، قانون را 
اجرا كردند و تصميم گير براى تمام گروه هاى 
جنسى درون جامعه هستند. نيمى از جمعيت 
جامعه را زنان تشكيل مى دهند و پتانسيل راى 
بااليى دارند و از سوى ديگر ويژگى هاى زنانه 
آنهــا در جهت ترغيب و اثر گذارى بر ســاير 
افراد جامعه نيز بســيار موثر است، از اين رو 
نامزدها با دادن وعده هايى ســعى در استفاده 
از پتانســيل راى زنان در راستاى راى دهى و 

مشروعيت بخشى دارند.
حاجى وثوق معتقد است كه زنان در جامعه ما 
از ناحيه مردســاالرى ناراحت و معترض اند و 
همين امر باعث شده مطالبه گرى زنان در دهه 

اخير افزايش يابد.
بــه گفته وى، كانديداها همواره به اين "طمع"
افتاده انــد كه از اهداف و خواســته هاى زنان 
محملى براى رسيدن به اهداف و قدرت خود 
اســتفاده كنند و اين همان"استفاده ابزارى" از 

زنان است.

 ايجاد موج خشم در بين زنان
ايــن دانش آموختــه دكتراى علوم سياســى، 
تصريح كرد: نامزدها مطالبات زنان را مى دانند 
و حتى پيشــينه برخــى از آنها دربــاره عدم 
پيگيرى مطالبات زنان مشــخص است اما باز 
هم در مقطع زمانى انتخابات مطالبات زنان را 
مطرح مى كنند. حتى در ايــن دوره انتخابات 
اســتفاده ابزارى از زن به سر حد ممكن خود 
رســيده و اين منجر به ايجاد موج خشم زنان 

در جامعه شده است.
دبير كميته زنان و صلح انجمن علمى مطالعات 

صلح ايران ، ادامه داد: زنان به فهم و درك اين 
مساله رســيده اند و تكرار اين مساله منجر به 
افزايش خشم آنها شده است. زنان هيچ كانال 
رسمى و ســازماندهى براى بيان اين خشم و 
مطالبه گرى خود و هيچ نامزدى از جنس خود 

نيز در بين كانديداها ندارند.

 سخره زنان با وعده پنج وزير زن
اين فعــال حوزه زنــان، با بيان اينكــه ما از 
فرهنگى سخن مى گوييم كه رجل سياسى در 
آن تنها يك جنس و مرد محســوب مى شود، 
افزود: به دليل اينكــه زنان هيچ مجرايى براى 
بيــان نقد خود ندارنــد و نماينده اى از جنس 
خود نيــز ندارند با وعده هايى نظير "پنج وزير 
زن" و يا "تشكيل كل كابينه از زنان" به سخره 
گرفته مى شوند. مردان هيچ برنامه  و راهبردى 

براى مطالبات زنان مطرح نمى كنند.
وى معتقد اســت كه حضور كمرنگ زنان در 
ساختار قدرت مانع از پيگيرى مطالبات مرتبط 
با عدالت جنسيتى مى شود. از سوى ديگر نيز 
زنانى هم كه در ســاختار قدرت وجود دارند 
متاســفانه چندان هم ســو و همراه با مطالبات 

هم جنسان خود نيستند.
به گفته اين مدرس دانشــگاه، حتى"معاونت 
امور زنان" نيز در راستاى رسيدگى به مطالبات 

زنان با كارشكنى هاى فراوانى مواجه است.

 لزوم تقويت جامعه مدنى زنان
اين دانــش آموخته دكتراى علوم سياســى، 
تصريح كرد: از ســوى ديگر عــدم پويايى 
جامعــه مدنــى و مطالبه گرى ســاختارمند 
آنها در راســتاى مباحث عدالت جنســيتى 
اســت كه منجر بــه عدم اتحاد و انســجام 
زنان براى طرح مطالبات خود شــده است. 
بايد بتوانيــم جامعه مدنى زنــان را تقويت 
و تبديــل به نهادى قوى كنيــم كه دائما در 
حال مطالبه گرى از ساختار قدرت باشند اما 

متاسفانه در حال حاضر اينگونه نيست.
دبير كميته زنان و صلح انجمن علمى مطالعات 
صلــح ايــران، همچنين اين را هــم گفت كه 
شــيرينى قدرت آنچنان بــر دل و جان مردان 
نشســته كه واگــذارى بخشــى از آن به زنان 
برايشــان ســخت اســت و در حال مقاومت 
هستند و اين مقاومت آنها به ثمر نشسته است.  

 حضور بيشــتر مردان در احزاب و 
تنگ تر شدن عرصه مطالبات زنان 

حاجى وثوق حضور بيشــتر مردان در احزاب 
و گروه هاى سياسى را عامل قدرت البى گرى 
بيشــتر و تنگ تر شــدن عرصه مطالبات زنان 

دانســت و افزود: بى توجهى به مطالبات زنان 
اثرات منفى در حيات سياســى اجتماعى ايران 
دارد، به طــورى كه مى تواند در دراز مدت بر 
آينده و سرنوشت سياسى ايران اثر گذارد. زنان 
ســازنده نيمه ديگر جامعه اند. زنى كه دلسرد 
از مشاركت شــده و حس شهروند درجه دو 
و ابزارگونــه دارد منجــر به كاهش ســرمايه 

اجتماعى جامعه و مشروعيت مى شود.
اين فعــال حوزه زنان ادامه داد: زنان مى توانند 
با ويژگى تربيتى خود اين حس دلســردى و 
احســاس خود نسبت به شــرايط حاكم را به 
نســل آتى منتقل كنند و نسلى منفعل بسازند. 
اگر شرايط به اين ســمت پيش رود ايرانى را 
شاهديم كه شهروندان منفعلى خواهد داشت 
كه ريشه آن در همين ناديده گرفتن زنان است.

 عدالت جنسيتى؛ انتظارى از حاكميت
وى با بيان اينكه 80 درصد وعده هاى انتخاباتى 
نامزدها در حوزه زنان قابليت عملياتى شــدن 
در ســاختار قانونى فعلى را نــدارد، تصريح 
كرد: عرفا رئيس جمهورى تابعى از ســاختار 
حاكميــت و نهادهاى مختلف اســت و براى 
رسيدن به ســر حد مطلوب عدالت جنسيتى 
نمى توان تنهــا از رئيس جمهورى بلكه از كل 
ســاختار حاكميت بايد اين انتظار را داشــت 
چراكــه رييس جمهورى ويتريــن اين ماجرا 
اســت.  براى عملياتى كــردن اين وعده ها در 
درجه اول بايد تفســير از قانــون را تغيير داد. 
سالهاى ســال است بر سر كلمه رجل سياسى 

بحث است.

 به جــاى طرح "رو بنــا"، زيربناى 
مطالبات زنان بررسى شود

حاجى وثوق معتقد است: بجاى شعار دادن از 
نامزدها انتظار مــى رود كه حوزه هاى مختلفى 
كه زنان در آنها مطالباتى دارند آسيب شناسى 
كنند. مباحث روبنايى و ظواهر مطرح مى شود 
درحالى كه بايد شفافيت بيشترى وجود داشته 
باشــد و زيربناى مباحث مطرح شود. مطرح 
شدن زيربنا تلنگرى به جامعه مدنى زنان مى زد 

كه مطالبات را پيگيرى كنند.
ايــن فعال حــوزه زنان در پايــان گفت: بيان 
روبناها راه بجايــى نخواهد برد. اگر مطالبات 
زنان پاســخ داده نمى شود حداقل بايد شفاف 
سازى شــود تا گره ماجرا مشخص شود. در 
مناظرات شــاهد "مونولوگ  هايى (تك گويى) 
با هدف تهييج و ابــزار قرار دادن زنان بوديم. 
امروزه شــاهد عدم اتحاد و انســجام زنان در 
راســتاى مطالبات خود هستيم كه اميد مى رود 

اين مساله حل شود.

زنان تنها در انتخابات مورد توجه 
كانديداها هستند؟

شعارهاى
"نخ نما" شده 

يكى از طرح هاى اولويت دار در كشور سامان دهى حاشيه نشينى است
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خبـر يادداشت

خبـر

ساخت واحدهاى اقدام ملى مسكن در نهاوند 
وارد فاز اجرايى شد

 رئيس بنياد مســكن انقالب اســالمى در نهاوند گفت: ســاخت 
واحدهاى اقدام ملى مسكن در نهاوند وارد فاز اجرايى شد.

عليرضــا نثارى بيان كرد: با تجهيز كارگاه ها، گودبردارى محل احداث 
واحدها و تهيه نقشــه، احداث واحدهاى اقدام ملى مســكن در اين 

شهرستان عمًال وارد فاز اجرايى شد.
وى با بيان اينكه زمين موردنظر به بنياد مســكن تحويل شده و منتظر 
صدور پروانه و مجوز ساخت از سوى شهردارى هستيم، بيان كرد: از 
مجموع  واحد هاى مسكن ملى 319 مورد در حال دريافت پروانه است 
و 46 مورد باقى مانده منتظر اجراى كميسيون ماده 5 شهردارى است تا 

بتوانيم پروانه آنها را نيز دريافت كنيم.
نثارى گفت: امســال قرار است 365 واحد مسكن طرح اقدام ملى در 
نهاوند ســاخته شود و به  منظور ساخت واحد هاى مسكونى محرومان 
به هر واحد 50 ميليون تومان تســهيالت با نرخ 5 درصد و 30 ميليون 

تومان نيز كمك بالعوض داده مى شود.
وى بيان كرد: سهميه مسكن محرومان در سال گذشته، 400 واحد بود 
كــه تمام آنها به بانك هاى عامل معرفى و تاكنون 35 نفر موفق به عقد 

قرارداد و مابقى نيز در دست اقدام است.

460 هكتار جنگل دست كاشت در شهرستان 
مالير ايجاد شده است

 فرماندار مالير با اشــاره به طرح اســتاندار همدان مبنى بر احداث 
هــزار هكتار محوطه جنگلى در اســتان، گفــت: 460 هكتار جنگل 
دست كاشت(مصنوعى) در مالير ايجاد شده كه حدود 4 برابر سهميه 

شهرستان است.
قدرت ا... ولــدى در جريان بازديد معاون هماهنگــى امور اقتصادى 
اســتاندار همدان از نهالســتان قدس مالير، بيان كرد: در اين راســتا 
جنگل كارى حاشــيه سد كالن و گلپرآباد نيز امســال به اين محدوده 

اضافه شده است.
وى با اشــاره به اينكه هزينه يك ميليارد تومانى از اعتبارات شهرستان 
مالير براى اجراى اين ســطح جنگل كارى هزينه شــده است، افزود: 
درخت كارى براى ايجاد پوشــش جنگلــى در 20 هكتار از مجموعه 
تفريحى و توريســتى بام مالير و حدود 40 هكتار در دانشگاه مالير و  
شــهرهاى جوكار، ازندريان و زنگنه نيرپز از ديگر اقدامات انجام شده 

براى درختكارى و توسعه فضاى سبز شهرستان است.
فرماندار مالير ادامه داد: كاشت جنگل در 200 هكتار از مجموعه سد 
كالن نيز اجرا شــده و اين طرح در محدوده ورودى و خروجى منطقه 

"دم سياه" شهرستان مالير نيز اجرا مى شود.
ولدى نهالســتان قدس مالير را يك مجموعه بى نظير در استان همدان 
دانست و گفت: سال گذشته صد ميليون تومان اعتبار براى اين نهالستان 
اختصاص داده شد كه امسال اين مجموعه به 200 تا 300 ميليون تومان 

اعتبار نياز دارد.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى اســتان همدان نيز مالير را يكى از 
شهرستان هاى ويژه و پيشــرو در اجراى طرح جنگل كارى مصنوعى 
دانست و افزود: اجراى طرح هاى جنگل دست كاشت نمود خوبى در 

اين شهرستان دارد.
اســنفديار خزايى نهالستان قدس مالير را تنها نهالستان استان با حدود 
20 هكتار مســاحت عنوان كرد و گفت: 5 هكتار از اين مجموعه در 
اختيار مركز تحقيقات است كه اين نهالستان ساالنه توان توليد 2 ميليون 

اصله نهال را دارد.
وى بيان كرد: سال گذشــته يك ميليون و 200 هزار اصله نهال شامل 
850 هــزار اصله نهال صنوبر توليد شــد و بيــن 20 تا 25 گونه نهال 

جنگلى، فضاى سبز و چندمنظوره در اين نهالستان كشت شده است.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان همدان، آيالن، سماق، بلوط، 
صنوبر، شــن، كاتاليا، زالزالك، سرو نقره اى، بادامك، سنجد و بادام را 
از انواع گونه هاى گياهى كشــت شــده در اين نهالستان عنوان كرد و 
گفت: در برخى سال ها نهال بعضى استان ها از نهالستان قدس تأمين و 
با اجراى طرح هزار هكتارى جنگل كارى در اســتان، نهال مورد نياز از 

نهالستان قدس مالير تأمين شد.
خزايى كمبــود اعتبارات را مهمترين مشــكل پيش روى نهالســتان 
قدس دانســت و افزود: براى توليد رايگان نهال صنوبر با يك شركت 
خصوصى قرارداد داريم كه ســال گذشته 800 هزار اصله نهال صنوبر 

توليد كرد و براى ساير گونه ها نياز به اعتبارات دولتى داريم.

نجات زن باردار عشايرى از كوه هاى گرين 
نهاوند در استان همدان

 معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر اســتان همدان از نجات 
زن باردار عشــايرى توسط تيم كوهســتان و واكنش سريع شهرستان 
نهاوند خبر داد.  حميد عرفى يگانه با اشاره به وضعيت اضطرارى ايجاد 
شده براى زن باردار عشايرى، گفت: در ساعت19:30 شب گذشته در 
تماس تلفنى با مركز كنترل و هماهنگى عمليات استان گزارشى مبنى بر 

وضعيت اضطرارى يك زن باردار عشاير در كوه هاى گرين ارائه شد.
وى افــزود: با اعالم اين خبر و انجام هماهنگى هاى الزم با مديرعامل، 
مسئول امداد و نجات شهرستان نهاوند به همراه يك تيم 5 نفره متشكل 
از نيروهاى امداد كوهستان و واكنش سريع به منطقه كوهستانى گرين 

در شهرستان نهاوند اعزام شدند.
معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر استان با بيان اينكه در ارزيابى 
اوليه مشــخص شــد فرد موردنظر زن 28 ســاله باردارى است كه به  
علت دورى از شــهر و قرار گرفتن در مسير صعب العبور نياز به كمك 
دارد كه نجاتگران پس از انجام اقدامات پيش بيمارســتانى توانستند در 
يك عمليات 4 ســاعته طاقت فرسا وى را با استفاده از بسكت و ديگر 
تجهيزات امدادى به دامنه كوه منتقل و با آمبوالنس جمعيت هالل احمر 

به بيمارستان عليمراديان نهاوند اعزام كنند.

رسانه ها پرچمدار شور و شوق انتخاباتى 
ناصرنژاد »

 سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى اسالمى و همزمانى 
آن يا انتخابات سراســرى ششمين دوره شــوراهاى اسالمى شهر و 
روســتا و همچنين انتخابات ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى و 
از ســويى نيز ميان دوره اى خبرگان رهبرى در چند استان كشورمان 
، با وجود اهميت و حساســيتى كه در اين برهه بسيار دشوار از تاريخ 
انقالب اسالمى دارد ، وليكن به لحاظ محدوديت هاى شديد كرونايى 
، تقريبا بــدون تبليغات پر هياهو و حضــورى و چهره به چهره اى 
كه در دوره هاى گذشــته انتخاباتى معمول بود و اجتماعات متعدد و 
پر جمعيتى را ســبب مى شــد ، در حال برگزارى است و قظعا تمام 
نامزد هاى انتخاباتى در تمام عرصه هاى ملى و شهرستانى براى رياست 
جمهورى و شوراها به يك نسبت از اين محدوديت ها و ممنوعيت ها 
متضرر مى شوند و بدون شك آندسته از نامزدها كه طريقه تبليغات و 
مطرح ســاختن مواضع خود را كمتر مى دانند ، بيشتر مغفول خواهند 
ماند. اما در چنين شــرايط ناخواســته اى ، توفيق اجبارى براى شبكه 
هاى ارتباط اجتماعى در فضاى مجازى حاصل شده و در چنين فضاى 
گفتمانى ، اين چرخانندگان شــبكه هاى اجتماعى در فضاى مجازى 
هستند كه ميدان دارى مى كنند و ريش و قيچى را بدست گرفته اند. 
اما مطبوعات سراســرى و محلى نيز در كنار شــبكه هــاى راديو و 
تلويزيونى همچون هميشــه و بمانند تمــام عرصه ها و صحنه هاى 
انقالب و تاريخ نوين كشــورمان به كار خود مشغول هستند و وظيفه 
حساس و دشــوار خويش براى آگاهى بخشى و تنوير افكار عمومى 
در ارتباط با انتخابات و انتخاب فرد و افرادى اصلح چه براى رياست 

جمهورى و چه شوراها ، انجام مى دهتد. انصافا
در چنيــن جو و فضاى پر التهاب ، مطبوعات محلى بار بســيارى از 
خال هاى تبليغاتى و اطالع رسانى را بر دوش مى كشند و قطعا گرانى 
كمر شكن و كمبود آزار دهنده كاغذ نيز فشار مضاعفى بر مطبوعات 
محلى تحميل مى كند. با اينحال وجود نشــريات فعال و پر مخاطب 
در شهرســتانها را بايد اقبال بلندى براى نامزدهاى پرتعداد انتخابات 
شــورا هاى اسالمى شهر و روستا تلقى كرد و چه كم شانس و ناگزير 
آن دســته از فعاالن عرصه هاى رقابتى در برخى شهرستانهاى محروم 

كشورمان كه از وجود نشريات با نفوذ و تاثير گذار محروم هستند.
خوشبختانه استان همدان با برخوردارى از نعمت نشريات پر.تحرك و 
كار بلد كه شانه به شانه بسيارى از نشريات ، بخصوص روزنامه هاى 
صاحب نام سراسرى مى سايند ، اين روز ها صحنه هاى پرشورى از 
تــالش كانون هاى تبليغاتى نامزد ها در كار و زار انتخابات رياســت 
جمهورى و شوراهاى اسالمى شهر و روستا و در اين ميانه انتخابات 
ميان دوره اى مجلس شــوراى اسالمى در حوزه شهرستانهاى كبودر 
آهنــگ و بهار، ثبت مى كنند و اين روزنانه همدان پيام اســت كه با 
برخــوردارى از تحريريه اى توانمنــد و كادر فنى خالق و كار بلد ، 
حضــورى پر رنگ و خالقانه در صحنه هاى تبليغاتى دارد و تمام هم 
و غم خود را در بسترسازى براى حضورى حداكثرى گذاشته است .

خوشبختانه در چنين فضاى رســانه اى در راه آگاهى بخشى از توان 
كانديداها و برنامه هاى پيش روى آنان ، روزنامه همدان پيام از شيوه 
اى كامال حرفه اتخاذ كرده و از كوتاه ترين مسير ها براى انتقال فراگير.

تريــن پيام ها بهره مى برد. تيراژ باالى روزنامه همدان و توزيع آن در 
گســتره استانى نيز ، فرصت مغتنمى براى نامزد ها در عرصه تبليغات 
شوراهاى اسالمى شــهر و روستا است كه چنين فرصت در دسترس 

همه استانهاى كشور نيست .

حال و هواى كانديداها خوب نيست
 درگزيــن- يوســف امينى-خبرنگار همــدان پيــام: از لحظه اعــالم كانديداهاى 
رياست جمهورى و از بامداد بيستم خرداد ماه و با اعالم احراز صالحيت هاى كانديداهاى 

شوراى شهر فعاليت انتخاباتى كانديداها آغاز شده است.
شرايط محدوديت هاى كرونايى از يك طرف و دلخورى مردم از دولت روحانى آن حس 

و حال شور انتخاباتى را از مردم گرفته است.
متأســفانه محدوديت هاى كرونايى كه ميتينگ هاى انتخاباتى را از كانديداها گرفته است 
و از ســوى ديگر محدوديت چســباندن عكس و آن هم فقط در چند نقطه از شهر كه 
شهردارى مشخص كرده است، شاهد هستيم افرادى با غرض ورزى عكس هاى چسبانده 
شده محل الصاق عكس ها را گاهاً پاره مى كنند و از همه بدتر محدوديت نصب بنر آن هم 

فقط به تعداد يك بنر، دست روى دست هم گذاشته است تا تبليغات در وسعتى محدود 
انجام شود و كانديداها نتوانند خودشان را به خوبى به جامعه معرفى كنند.

كانديداها از شرايطى كه به وجود آمده كه فقط يك بنر در سطح شهر مجاز است گله مند 
هستند، روز گذشته به تمام كانديداها اعالم شده است بنرهاى اضافه را جمع آورى كنند و 
بايد در سطح شهر يك بنر داشته باشند و اين قانون دست آنها را براى معرفى بسته است.

تنها راه باقى مانده تبليغات فضاى مجازى اســت كه هر كدام با تشــكيل گروه و كانال 
اقدام به معرفى خود كرده اند كه آن هم مشخص است افرادى كه عضو هستند از آشنايان 

خودشان هستند و به خاطر فيلترينگ بودن تلگرام كار به سختى صورت مى گيرد.
ولى با همه اين محدوديت ها به زعم تالش گســترده رسانه هاى محلى در جهت معرفى 
كانديداها، مردم تا حد زيادى با كانديداها آشــنا شــده اند كه اى كاش محدوديت هاى 

كرونايى، بســته بودن فضاى مجازى و محدوديت هاى سرسختانه تبليغاتى نبود تا بيشتر 
شاهد حضور كانديداها كه در باال رفتن مشاركت عمومى تأثير بسزايى دارند بوديم.

در نظرســنجى هاى مختلفى كه انجام شده است بيشــتر مطالبات مردم از كانديداهاى 
رياســت جمهورى بهبود اوضاع اقتصادى و رفع تحريم هاست و از منتخبان خودشان در 
قدم نخســت مى خواهند تا شــرايط چرخش اقتصادى را سرو سامان دهند كه در شعار 
انتخاباتى تمامى كانديداهاى رياســت جمهورى هم، خواســته مردم در نظر گرفته شده 
اســت، اينجاست كه مردم با تصميم آگانه و با مشاركت باال مى توانند آينده را آنطور كه 

مى خواهند رقم بزنند.
حضور نداشتن در انتخابات تصميمى است كه خواسته دشمنان اين آب و خاك است و 

بايد هوشيار باشيم در زمين دشمن بازى نخوريم.
مادستانمادستان

 siasat@hamedanpayam.com

سپيده راشدى»
 شوراهاى شهرى و روستايى بايد كيفيت 
زندگى شهروندان و روستانشينان را باال ببرند 
و در همين جهت مراقب دست اندازى ها به 

مزارع و باغات باشند.
فامنين  شهرستان  فرهنگ وارشاد  اداره  رئيس 
گفت: تركيب شورا و شهرنشينى دو واژه اى 
است كه نشــان دهنده هم انديشى افراد براى 

مديريت شهر است.
مهدى كلهر با بيان اينكه ســاماندهى فضاى 
ســاختارى شــهر و همچنيــن مهندســى 
فرهنگى دو بال پرواز شــهر براى رســيدن 
به آرمان شــهرى اســت، افزود: هرچند به 
نظر مى رســد كه اعضاى شــوراها مدام در 
حــال فعاليت و ابتكار عمل هســتند، اما از 
آنجايــى كه حجم موارد پيش بينى نشــده و 
حفره هايى در شــهر مورد غفلت واقع شده 
است، بيشــتر از مواردى است كه مى تواند 
منجر به توســعه كيفى شهر شود؛ معضالت 
شــهرى مانند گردآبى عمل مى كند كه توان 
تيم اجرايى شهر را در خود مى بلعد. پس در 
نهايت  طورى به نظر مى رسد كه انگار كارى 
براى شهر انجام نشــده است. در واقع نيرو 
و امكانات به  كار رفته  شــده تنها توانســته 

ترميمى عمل كند و نه توسعه اى.
وى ادامه داد: با نگاهى گذار به تاريخ تحول 
جوامع متوجه مى شويم كه در مرحله گذار از 
عصر شــكارگرى به دوره كشاورزى جوامع 
روستايى شــكل مى گيرد و روابط اجتماعى 
فراتر از قبيلــه معنا پيدا مى كنــد. در عصر 
كشــاورزى مالكيت زميــن و حيوان قدرت 
محســوب مى شــود و هر جامعــه اى كه از 
زمينى وسيع تر و  حاصلخيزتر بهره مند باشد، 
به خودى خود در مركز توجه قرار مى گيرد، 
در نتيجه فراوانى جمعيت انسانى براى ارائه 
انواع خدمات و صنايع پيرامون كشــاورزى 

شكل مى گيرد.
كلهــر گفــت: بــا تعــدد تخصص هــا جوامــع 
ســاده روســتايى ديگــر پاســخگوى نيازهاى 
صاحبــان  بخصــوص  و  افــراد  پيچيــده 
قــدرت نبــوده و بــه هميــن منظــور شــهرها  
پديــدار مى شــوند. شــهر بايــد مكانــى 
ــخ  ــراى پاس ــم ب ــده و منظ ــازمان دهى ش س

ــد. ــهروندان باش ــده ش ــاى پيچي ــه نيازه ب
وى با اشــاره به مفهوم فلســفى شهر كه به 
مدينه فاضله معروف اســت، افزود: شوراها 
در ســاختار شــهرى از مفهوم آرمان شــهر 
استفاده كنند؛ شــهرى كه علما و دانشمندان 
سكان دار مديريت آن هســتند تا با تدبيرى 
كه در سر دارند نويدبخش جامعه اى سرشار 
از عدل و هماهنگى باشــند و با زاويه ديدى 
چندجانبه و حكيمانه بر شهر مديريت كنند. 

كلهر ســامان دهى فضاى ســاختارى شهر و 
مهندســى فرهنگى را 2بال پرواز شهر براى 
رسيدن به آرمان شــهرى دانست و   گفت: 
شهر خوب شــهرى است كه  شهروندان در 
آن احســاس خوشبختى داشــته باشند و در 
عين حاال راه را براى رســيدن به ســعادت 

هموار ببينند. 
وى دربــاره نحوه عملكرد شــوراى شــهر 
فامنين افزود: با توجه به شــرايط جغرافيايى 
و فرهنگى فامنين مى تــوان به جرأت گفت 
كه اين شهرســتان يكــى از مســتعدترين 
شهرستان ها در اســتان براى رشد همه جانبه 
اســت. توانايــى بالقوه اى دارد تــا گام هاى 
توســعه فرهنگى و اجتماعى را به ســرعت 
بپيمايد. يكى از ظرفيت هاى اين شهرســتان 

بكر بودن فضاهاى شهريست. 
كلهــر با اشــاره بــه اينكه درجــه اهميت 
شوراهاى روســتايى به جهت جذب منابع 

مالى و جلب توجه دولت  ها  براى شناخت 
و حمايــت از ظرفيــت نيروى انســانى و 
سرزمينى روستاها كم اهميت تر از شوراهاى 
شهر نيست، بيان كرد:  يكى از سياست هايى 
كه سال هاست در كشورهاى مختلف پيگيرى 
و اجرا مى شود جلوگيرى از توسعه بى مهابا 
معضل  اين  شهرهاســت؛  لجام گســيخته  و 
ناخواســته حاشيه نشــينى را براى شهرها به 

دنبال دارد. 
وى افزود: تا كجا شــهر بايد رشد كند و چه 
ميزان نيرو بايد صرف ايجاد زيرســاخت ها 
براى حاشيه شــهرها  هزينه شود؟ از طرف 
ديگر به جاى توســعه كشــاورزى و صرف 
امكانــات مالــى و مديريتى براى ســاكنين 
روستاها، منابع مالى و يارانه هاى دولتى بايد 
صرف كشــاورز و دامدارى شود كه پس از 
مهاجرت به حاشيه شهرها با معضل بيكارى 

و آسيب هاى اجتماعى مواجه مى شوند. 
كلهر بيان كرد: با توجه به اينكه از شهرستان 
شــدن فامنين سال هاى زيادى نمى گذرد، اما 
رفته  رفته شاهد مهاجرت روستاييان به شهر 
فامنين هســتيم كه عمده تريــن علت آن را 
مى توان  كمبود امكانات رفاهى و معيشــتى 
و همچنيــن كم آبى در روســتاها دانســت. 
اگر مديريت شــوراى شــهر فاقــد نگاهى 
چندجانبه باشد، معظالت پيش بينى نشده اى 
گريبان شهر را مى گيرد كه در نتيجه موجب 
شــهرى  مديريت  ناكارآمدى  و  اســتهالك 
مى شــود؛ به طورى كه بايد يك  گام به جلو 

برداشت و 2 گام به عقب برگشت. 
وى اين طرز تفكر كه هر چه شــهر وسعت 
بيشترى داشته باشد، در نتيجه توسعه يافته تر 
اســت را اشــتباه خواند و گفت: شهرستان 
فامنيــن پيــش از آنكــه در دام تــار و پود 

معظالت بى شــمار حاشيه نشــينى شهرهاى 
بزرگ و بى در و پيكر گرفتار شــود، بايد  با 
مديريت منسجم بين شوراى شهر، شوراهاى 
روستا و ساير دستگاه هاى اجرايى در جهت  
توزيع عادالنه امكانات و خدمات اقدام كند 
تا شاهد رشد همه جانبه و عادالنه شهرستان 
باشيم. اگر نگاه ها تنها متمركز بر شهر فامنين 
باشد ديرى نمى گذرد كه مهاجرت از مناطق 
كمتر برخوردار شــدت گرفته و آسيب هاى 
پيچيــده و جبران ناپذير اجتماعى و فرهنگى 

به بار مى آيد. 
كلهــر وظيفــه ديگر شــوراها را داشــتن 
رويكــردى هويت محور عنوان كرد و افزود:  
زبان، معمارى، اعتقادات و باورهاى مذهبى 
و ارزش هــاى قومى و... پايه هــاى هويتى 
هر سرزمينى را تشــكيل مى دهند. امروزه با 
بمبــاران بى امان اطالعــات ضد و نقيض از 
طريق فضاى مجازى، خطر تكه تكه شــدن 
و استحاله فرهنگى بيش از هر زمان ديگرى 

احساس مى شود.
وى بيان كرد: پيــش از آنكه هر تغييرى در 
بافت معمارى و شهرســازى انجام شود بايد 
شوراها پيوست فرهنگى و هويتى هر منطقه 
را كه آميخته با انديشــه و احساسات قومى 
است در نظر بگيرند. بايد به اين نكته توجه 
داشــت كه الزامًا هر پديــده اى كه نوين و 
جديد است مناســب براى هر جا و مكانى 
نيســت. هر ســرزمينى حــق و وظيفه دارد 
كه داشــته هاى تاريخى و هويتــى خود را 

محافظت كند.
كلهر گفــت:  مردمان فامنيــن از ديرباز به 
شغل كشاورزى اشــتغال داشته اند و امروزه 
نيز معيشــت بسيارى از مردمان اين سرزمين 
وابســته به حرفه كشاورزى و صنايع وابسته 

به آن است.
 اين شهرستان از  آيين هايى منحصربهفردى 
برخوردار است كه پيرامون فرهنگ كشاوزى 
شكل گرفته، كه ريشه در مراسم شكرگذارى 
اين مرز و بــوم دارد. به عنوان مثال مى توان 
به مراســم آيينى صلوات خوانى ياد  كرد كه 
در پايان برداشــت محصول گندم توســط 
كشاورزان و خانواده هايشان اجرا مى شد. از 
وظيفه شوراهاست كه در برگزارى اين نوع 
آيين ها كه موجب اتحاد و همبســتگى  بين 
شــهروندان و تقويت احساس هويت قومى 
در ميان آنها مى شــود، بيــش از پيش همت 

بگمارند. 
وى در پايان بيان كرد: شــهر بايد پيكره  اى 
موزون باشد كه روح و جسم آن در راستاى 
تعالى و سعادت شــهروندان برنامه ريزى و 
هدايت شــود و جايى باشد كه شهروندانش 

را به سعادت برساند. 

 شــهردار مالير از اجراى سيستم آبيارى 
تحت  فشار در بلوارهاى نبوت، شهيد آيت ا... 
مدنى و ميدان قائم به طول يك كيلومتر خبر 
داد و گفت: امروزه توجه به فضاهاى ســبز 
شهرى و توزيع متعادل آن در سطح شهر به 
منظور كاهش مشكالت زيست محيطى امرى 

ضرورى است.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى مالير، 
حســين بابايى با اشــاره به كاهش بارندگى 
در ســال هاى اخير، اســتفاده از روش هاى 
آبيارى تحت فشــار در فضاى سبز شهرى را 
اجتناب ناپذير دانســت و  افزود: شهر مالير 
با داشــتن بيش از  3/650  هــزار مترمربع 
فضاى سبز داراى يكى از باالترين سرانه هاى 
فضاى سبز شــهرهاى غرب كشور است به 
طورى كه به ازاى هر شهروند ماليرى 7/21

متر فضاى ســبز وجود دارد و در راســتاى 
نگهدارى بهينه از فضاهاى ســبز شــهرى، 
صرفه جويى در مصرف آب و توسعه شبكه 
آبيارى تحت فشــار در فضاى سبز شهرى، 
عمليات لوله گذارى و اجراى سيستم آبيارى 
تحت فشار در بلوارهاى نبوت، شهيد آيت ا... 

مدنى و ميدان قائم در 3 فاز اجرا شد.
وى با اشــاره به اينكه در توســعه و حفظ 
فضاى سبز شــهرى توجه به بحران كم آبى 
الزامى است، گفت: با توجه به اقليم خشك 
و نيمه خشك كشور و محدوديت هاي تأمين 
منابع آب، الزم اســت راهبردهاي مديريت 
فضاي ســبز شهري به گونه اي تغيير كند كه 
سازگار با اهداف درازمدت مديريت شهري 
در طراحي، ايجاد و نگهدارى فضاي ســبز 

باشد.
بابايــى افزود: در ســال هاى اخير كاشــت 
گونه هــاى گياهى مقاوم به كم آبى و نظارت 
بــر مديريت صحيح آبيارى در زمينه كاهش 
مصرف آب در دســتور كار سازمان سيما، 
منظر و فضاى سبز شــهرى شهردارى قرار 

گرفته اســت و اين ســازمان تاكنون آبيارى 
تحت فشــار را در بلوار آيت ا... ميرشاهولد، 
بلوار آيت ا... شــهيد بهشــتى و بلوار مبل و 

منبت شهيد مطهرى اجرا كرده است.
وى هــدف از اجراى اين طــرح را افزايش 
از  اســتفاده  كاهــش  آبيــارى،  راندمــان 
ماشــين آالت(آبيارى تانكرى) و حفاظت از 

منابع آب هاى زيرزمينى عنوان كرد و گفت: 
در تالش هســتيم با گســترش اين سيستم 
در فضاى ســبز شهرى، سيســتم آبيارى و 
آبرســانى عرصه ها و فضاهاى سبز شهرى 
ارتقا و هزينه هاى آبيارى كاهش يابد و اثرات 
مطلوبى را در پويايى و سرزندگى فضاهاى 

سبز شهرى شاهد باشيم.

اجراى طرح ياس در مالير 
 مالير - خبرنگار همدان پيام: طرح ياس با همكارى هالل احمر و 
كميته امداد امام خمينى(ره) و به منظور آموزش و به كارگيرى دختران 
تحت پوشــش كميته امداد در رده سنى 30 تا 40 سال در مالير برگزار 

مى شود. 
سرپرست جمعيت هالل احمر مالير گفت:بر اساس تفاهم نامه مشترك 
ميان هالل احمر و كميته امداد امام خمينى(ره)، دختران تحت پوشــش 
در رده سنى 30 تا 40 سال، توسط كميته امداد شناسايى و براى كسب 

آموزش كمك هاى اوليه به هالل احمر معرفى مى شوند.
شهاب عظيمى با بيان اينكه كارگاه آموزشى، در دهه كرامت و با شركت 
29 نفر برگزار مى شود افزود: سهميه در نظر گرفته شده در بخش جوانان 
29 نفر اســت، اما هالل احمر براى آموزش هر تعداد افرادى كه كميته 

امداد شناسايى و معرفى كند اعالم آمادگى و استقبال مى كند.
وى ارتقاى ســطح دانش و مهارت مددجويــان در خصوص امداد و 
كمك هاى اوليه و آشنايى با حوادث و سوانح و نحوه مقابله با آنها را از 
اهداف اين طرح برشــمرد و گفت: افراد بهره مند از اين طرح با كسب 
توانمندى هاى الزم مى توانند در صورت بروز حوادث و بحران، خود، 

خانواده و اطرافيانشان را از بحران نجات دهند.
عظيمى در ادامه افزود: افرادى كه تمايل به ادامه همكارى داشته باشند، 
تحت آموزش دوره هاى تكميلى هالل احمر قرار مى گيرند و به واسطه 
و كمك اين افراد به عنوان فعاالن اجتماعى مى توان آموزش هاى الزم را 

به مردم منتقل كرد و فرهنگ داوطلبى را ترويج داد.
وى اين اقدام را فرصتى مغتنم دانســت و بيان كرد: با اجراى اين طرح 
مى توانيم هم افزايى داشــته و با توانايى مضاعف براى خدمت به مردم 
فعاليت كنيم. عظيمى در پايان با اشاره به تعامل و همكارى مطلوب بين 
كميته امداد و هالل احمر گفت: محالت كم برخوردار را به طور ويژه 
در دستور كار قرار داديم به عنوان مثال با افتتاح خانه هالل شهيد حيدر 
ابراهيم خانى در خيابان شهيد ولى  بخشى، اتفاقات خوبى در مدت زمان 
كوتاهى صورت گرفته است و اميدواريم با ادامه اين همكارى و تعامل 

همچنان شاهد نتايج مثبتى در شهرمان باشيم.

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد فامنين:

شوراى ششم اجازه دست اندازى 
به باغات را ندهد

■  كيفيت زندگى اولويت شهرها و روستاها باشد

شهردار مالير خبر داد
استفاده از آبيارى تحت  فشار در بلوارهاى مالير

پيش از آنكه هر تغييرى در 
بافت معمارى و شهرسازى 
انجام شــود بايد شوراها 
هويتى  و  فرهنگى  پيوست 
با  آميخته  كه  را  منطقه  هر 
انديشه و احساسات قومى 
بايد  بگيرند.  نظر  در  است 
به اين نكته توجه داشــت 
كه الزامــاً هر پديده اى كه 
نوين و جديد است مناسب 
براى هر جا و مكانى نيست
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سرنوشت اينترنت در دولت سيزدهم 
چه مى شود؟

 وعده هــاى نامزدهــاى انتخابــات رياســت جمهورى دربــاره 
زيرساخت هاى ارتباطات وفناورى اطالعات ممكن است در نگاه اول، 
قابل قبول باشــد؛ ســرعت باال كه به معناى پنهاى باند بيشتر است و 
مخالفت با فيلترينگ كه به  معناى دسترسى آزاد به اينترنت است. اما آيا 
رئيس آينده قوه مجريه مى تواند وعده هايى را تحقق بخشد كه در تضاد 

با طرح در حال تصويب مجلس هستند؟
فضاى مجازى و شــبكه هاى اجتماعى نقش مؤثــرى در ايجاد ارتباط 
بين مســئوالن و اقشار مختلف جامعه دارد و عالوه بر اين، برنامه هاى 
نامزدهاى سيزدهمين انتخابات رياست جمهورى را نيز دسترسى پذير 

كرده  است.
نامزدهاى سيزدهمين انتخابات رياست جمهورى نه تنها از وب سايت هاى 
شــخصى براى ارائه برنامه هاى خود استفاده مى كنند، بلكه از ظرفيت 

شبكه هاى مجازى نيز غافل نبوده اند.
اينســتاگرام كه در دوره هاى مختلف همواره بر لبه تيغ فيلترينگ قرار 
داشــت،  امروزه به محلى براى رقابت هاى انتخاباتى تبديل شــده تا 
جايى كه ســيد ابراهيم رئيســى، رئيس قوه قضاييه و نامزد انتخابات 
رياست جمهورى گفته از طريق 2ميليون فالوور صفحه اينستاگرامش با 
مردم در ارتباط است و درباره بسيارى از مسائل و موضوع هايى كه در 
كانون توجه اقشار مختلف جامعه قرار دارد، از اين طريق آگاه مى شود.
نامزدهاى انتخابات رياســت جمهورى عالوه بر استفاده از شبكه هاى 
اجتماعى مانند اينســتاگرام كه در زمان هاى مختلف در ســايه تهديد 
فيلترينگ قرار داشته، از ســاير شبكه هايى كه از قضا فيلتر هستند نيز 

استفاده مى كنند.
حضور پررنگ  نامزدهاى انتخابات رياســت جمهورى در شبكه هاى 
اجتماعى مانند توئيتر و پيام رسان هايى مانند تلگرام نشان مى دهد هرجا 
كه مخاطب حضور دارد فضاى مناســبى بــراى رقابت هاى انتخاباتى 

است، حتى اگر دسترسى آزاد به آن وجود نداشته باشد.
 واكنش دولت آينده در برابر طرح اينترنتى مجلس

با اينكه شبكه هاى اجتماعى، پيام رســان ها، فضاى مجازى و اينترنت 
در دوره هايى كه رقابت هاى انتخاباتى در حال انجام هســتند، بيش از 
پيش مــورد توجه نامزدها قرار گرفته اند، اما رويكرد واقعى نامزدها به 
سياســت گذارى ارتباطات و فناورى اطالعات نه در وعده هايى مانند 
اينترنت رايگان براى اقشار كم درآمد يا اينترنت پرسرعت بلكه پس از 

انتخاب به عنوان رئيس قوه مجريه قابل ارزيابى است.
به گزارش ايرنا، مجلس شوراى اسالمى در حال پيگيرى طرحى براى 
«ســاماندهى فضاى مجازى» است كه در صورت تصويب، هر يك از 
نامزدهايى كه امروز به عنوان مدافع دسترســى آزاد و با سرعت خوب 
به اينترنت هستند، مكلف به اجراى آن خواهند شد و مشخص نيست 

سرنوشت وعده هاى اينترنتى آنها چه مى شود؟
رضا تقى پور، نماينده تهران در مجلس شــوراى اسالمى و وزير اسبق 
ارتباطــات و فناورى اطالعات پيش از ايــن اعالم كرده بود اين طرح 
پس از بررسى در كميسيون فرهنگى، در نوبت بررسى در صحن علنى 

قرار دارد.
بر اساس طرح «ساماندهى فضاى مجازى» در صورتى كه پيام رسان هاى 
اجتماعى داخلى و خارجى در پنجره واحد رعايت قوانين كشور ثبت 
نشوند، هيأت ساماندهى و نظارت، فعاليت آنها را تأييد نكند و شركتى 
ايرانى به عنوان نماينده پيام رسان هاى خارجى در داخل كشور معرفى 
نشــود، فعاليت آنها غيرقانونى تلقى شــده و دسترسى به آنها مسدود 

مى شود.
 اثر ساماندهى فضاى مجازى بر كسب وكارها

يكى از موارد مورد بحث در طرح ســاماندهى فضاى مجلس، مربوط 
به كسب وكارهاست. بر اين اساس همه فعاليت هاى رسانه اى، تبليغاتى، 
مالى، تجارى، ارتباطى و مانند اينها كه بر بستر پيام رسان ها انجام شود، 
مشــمول قوانين موضوعه خاص آن فعاليت ها از قبيل قانون تجارت 
الكترونيــك خواهد بــود و هرگونه ارائه خدمات پولــى و بانكى به 
كسب وكارهاى فعال در پيام رسان هاى اجتماعى خارجى ممنوع خواهد 
شد. همچنين استفاده و عرضه «رمز ارز» توسط پيام رسان هاى خارجى 
در داخل كشــور ممنوع بــوده و وزارت ارتباطات وفناورى اطالعات 
مكلف است بالفاصله نسبت به مسدودسازى موقت آن پيام رسان هاى 

خارجى اقدام كند.
ايــن طرح در حالى كه بر انحصارزدايى تأكيد دارد و در تبصره چهارم 
بند ســوم فصل اول، يكى از وظايف هيأت ســاماندهى و نظارت را 
«جلوگيرى از هر شكل و نوع انحصار پيام رسان داخلى و خارجى در 
كشور» تعيين كرده، تبعيض هايى را در نظر گرفته كه در نهايت به ايجاد 

انحصار براى پيام رسان هاى داخلى منجر مى شود.
به  عنوان نمونه بر اســاس اين طرح، قيمت پهناى باند داخلى در نظام 
قيمت گذارى در هر حــال بايد حدأكثر يك ســوم قيمت پهناى باند 
بين الملل باشد و وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات مكلف مى شود 
تا پهناى باند مورد نياز كاربران پيام رســان هاى داخلى حداقل 2 برابر 
پهناى باند مورد نياز پيام رســان هاى خارجى باشد. شايد در نگاه اول، 
اين شيوه به عنوان سياست حمايت از پيام رسان هاى داخلى ديده شود، 
اما خروجى آن، ناتوانى در رشد اين پيام رسان ها و تبديل شدن آنها به 

كسب وكارهاى كم مخاطب و زيان ده خواهد شد.
 سرنوشت نامعلوم دستاوردهاى دولت

طرح مجلس در حالى كه در صورت تصويب نه تنها وعده هاى اينترنتى 
نامزدها را به ســختى قابل تحقق مى كند، بلكه مى تواند دستاوردهاى 
دولت روحانى در زمينه ارتباطات و فناورى اطالعات را نيز تحت الشعاع 
قرار دهد. پهناى باند در دولت حسن روحانى 35 برابر شده و برمبناى 
همين زيرساخت هاى ارتباطى، ظرفيت افراد شاغل در فضاى مجازى 
به 500 هزار نفر رسيده است. پهناى باند نه تنها زيرساخت شبكه هاى 
اجتماعى و پيام رسان ها بلكه ضرورتى براى توسعه اقتصاد دانش بنيان 
است. عملكرد دولت در اين زمينه نشان دهنده تحولى در شركت هاى 
دانش  بنيان بوده تا جايى كه تعداد آنها از 55 شــركت به  5 هزار و700

شركت افزايش يافته است.

فراموشى شوراها در هياهوى انتخابات رياست جمهورى
 هم زمان با انتخابات رياســت جمهورى در بيست وهشتم خردادماه، قرار است انتخابات 
ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى و خبرگان و انتخابات شوراهاى شهر و روستا نيز برگزار 

شود.
يكى از مهمترين انتخاباتى كه در بيش از 2 دهه اخير در كشور برگزار شده انتخابات شوراهاى 
اســالمى شهر و روستاســت كه اگرچه از اهميت فوق العاده زيادى برخوردار است، اما اين 
روزها آنچنان كه بايد و شايد در كانون توجه نيست. شايد هم زمان شدن انتخابات شوراها با 
انتخابات رياست جمهورى موجب تحت الشعاع قرار گرفتن بحث مديريت نهادهاى محلى 
شده است. اين در حالى است كه انتخابات شوراها به دليل اينكه با زندگى روزمره و مسائل 

شهر و روستاى آنها مرتبط است بسيار حايز اهميت است.

به همين دليل است كه رهبرمعظم انقالب در مقاطع مختلف نسبت به اين امر هشدار داده اند. 
ايشان در 6 خردادماه در بيانات تصويرى براى نمايندگان مجلس شوراى اسالمى دراين باره 
فرموده بودند: «انتخابات شــوراها را فراموش نكنيد، انتخابات شوراها بسيار مهم است. حاال 
همه سرگرم انتخابات رياست جمهورى هستند، انتخابات شوراها در مديريت شهر و روستا و 

زندگِى شهر و روستا تأثير خيلى زيادى دارد و آن فراموش نشود ان شاءا...».
شايد در اين  بين رسانه ملى مى تواند نقش مهمى در حساس كردن جامعه نسبت به انتخابات 
شوراهاى اســالمى داشته باشــد. ازاين رو مى بايســت از چند ماه قبل درباره اين موضوع 
اطالع رســانى و برنامه هاى آموزشى الزم پخش مى شــد. موضوع مهم تر اين است كه اخيراً 
نامزدهاى چندانى براى انتخابات شــوراها در برخى روستاها و شهرها ثبت نام نمى كنند كه 
همين مسأله موجب شده بعد از طى فرايند بررسى صالحيت ها براى برخى حوزه ها داوطلبى 
وجود نداشته باشد. رئيس هيأت مركزى نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستا 

روز هفدهم خردادماه در اين باره بيان كرده بود: در سطح كشور در بين شهرستان ها و شهرها، 
8 شهر داشتيم كه با توجه به تعداد كم نام نويسى كنندگان، به حدنصاب نرسيد و در جلسه با 

وزارت كشور قرار شد براى آن تدبيرى انديشيده شود.
سيد حميدرضا كاظمى  بيان كرد: براى روستاها هم تعدادى ثبت نام نكرده بودند كه بايد پس 

از انتخابات با هماهنگى وزارت كشور، براى اين روستاها هم چاره انديشى شود.
در حال حاضر دقيقاً مشــخص نيست در شهرهايى كه تعداد داوطلبان موردنياز در انتخابات 
حضور ندارند به دليل   وجود نداشــتن نامزد يا تأييد نشــدن صالحيت چنين اتفاقى رخ  
داده است. از آنجا كه نمايندگان مجلس شوراى اسالمى مسئول بررسى صالحيت داوطلبان 
شوراهاى اسالمى مى باشند بعضاً مشــاهده  شده كه عاليق و سليقه هاى جناحى، قبيله اى و 
سياسى خود را در اين امر دخيل مى كنند. بدون شك اگر تدبيرى براى جلوگيرى از اين امر 

پيش بينى شود احتماالً كمتر چنين مشكالتى به وجود خواهد آمد.
گفتگوگفتگو

 siasat@hamedanpayam.com

 سال هاســت كه حال و هواى شــهر 
همــدان با ازدحــام، ترافيــك، خانه هاى 
كبريتى در ابرساختمان ها و ظاهرى آشفته 
عجين شده اســت و هر مدير و مسئولى 
سعى كرده است با اعمال نگاهى سليقه اى 
پروژه هاى اين شهر را تغيير دهد، نيمه كاره 
رهــا كند و يا حتى پروژه جديدى را آغاز 

كند.
در اين ميان بزرگترين پارلمان شهرى هم 
گاهى توانســته قدرتمند شهر را به مسير 
آبادانــى پيــش ببرد و گاهى هم ســيرى 
نزولــى و حتى منفعل طى كرده اســت با 
اين حال هنوز هم مردم و هم كارشناسان 
معتقدند اين 11 نفر ســاختمان بهنامجوى 
همــدان مى توانند با اتخاذ سياســت هاى 
اجرايى درست شــهر را به سوى توسعه 

سوق دهند.
در هميــن راســتا كارشــناس معمارى، 
شهرســازى و برنامه ريزى، گفت: دولت 
در وعــده خــود همواره بــه كاركرد و 
ماهيت عملكردى شــوراى شــهر تأكيد 
دارد امــا هيچ گاه حاضر نشــده اســت 
قســمتى از اختيــارات خــود را به آن 
واگذار كند كه اين يك ضعف كلى است 
و مربوط به يك دولت خاص نيست اين 
در حالى اســت كه در كشورهاى غربى 
عمده اختياراتى كه دولت دارد بر عهده 

شوراى شهر است.

محمد رضــا عراقچيان در ادامــه افزود: با 
اينكه 21 سال از عمر شوراها مى گذرد اما 
هنوز چون خيلى از آموزش ها را نديده ايم 
مى توان ادعا كرد شــورادارى براى ما يك 
تجربه جديد است به همين دليل است كه 
هر عضو شــورا در بازه انتخابات شعارها 
و برنامه هايى مى دهد كه پس از روى كار 
آمدن و منتخب شــدنش از ســوى مردم 
چون مى خواهد آنهــا را انجام دهد منجر 
به چالش با شهردارى مى شود و اين نشان 
مى دهد كه هنــوز تجربه كار كافى در اين 

خصوص نداريم.
وى گفــت: اينكه در تبليغــات كانديداها 
مى بينيم هر يك برنامه اى عنوان مى كنند به 
عبارتى آغاز يك اغتشاش در تصدى گرى 
است اين در حالى اســت كه روش بهتر 
اين برنامه اين اســت كــه كانديدا اعالم 
كنند پيگير برنامه راهبردى شــهر هستند 
تا تيم متخصصان طرح توســعه شهر را با 
همفكرى پياده كننــد به معناى ديگر بهتر 
شهر ديگر برنامه  شوراى  نامزدهاى  است 
ندهند چون با اين برنامه وارد مى شوند و 
هر يك برنامه خاص خودشــان را دارند 
و در اين ميان شــهردار و مديريت شــهر 
را دچار چالــش مى كنند كه باَالخره كدام 

برنامه بايد اجرا شود.
عراقچيان درباره عملكرد شــوراى شــهر 
در دور پنجــم، بيــان كرد: متأســفانه در 

دور چهارم و پنجم شــورا وارد جزئيات 
شده اســت در حالى كه اســاس پارلمان 
شهرى سياســت گذارى است كه بايد در 
دور جديد به آن توجه شــود، زيرا وقتى 
شــهردار به عنوان يك شخصيت مستقل 
بايد  اختياراتى  مى شــود  انتخاب  حقوقى 
داشته باشد و شــورا تنها او را مؤاخذه و 
بازخواســت كند نه اينكه اعضاى شوراى 
شــهر در موضوعــات تفويض شــده به 

شهردار دخالت كنند.

وى بــا انتقــاد قوانين وضع شــده در 
وظايف  گفــت:  شــوراها،  اختيــارات 
شوراى شــهر در ماده صد و 106 قانون 
اساســى اشاره شده كه بيشتر كالن است 
و در قوانين بعدى مجلس آن را تصويب 
و جزئى تــر بــه آن پرداخته اســت اما 
ايرادى كه وجود دارد اين اســت كه در 
اين قانون نوشته شــده شوراى اسالمى 
شهر، نظارت بر تمامى سازمان هاى شهر 
را دارد امــا ايرادى كــه در حال حاضر 

اختيارش  اســالمى  شوراى  دارد  وجود 
فقط در حيطه شــهردارى است و خيلى 

دارد. وسيعى  اختيارات 
عراقچيــان همچنين دربــاره تأثيرگذارى 
هم زمانــى انتخابــات شــوراى شــهر و 
بحث  كــرد:  بيان   نيز  رياســت جمهورى 
صرفه جويى در هزينه ها باعث ازدحام هر 
دو انتخابات شــده است و باعث تضعيف 
شــدن يكى از انتخابات مى شود به معناى 
ديگــر در حال حاضر انتخابات شــوراى 

شهر زير سايه انتخابات رياست جمهورى 
اندكى كمتر مورد توجه قرار گرفته است، 
بنابر اين جلسات مشــورتى و پرسش و 
پاســخى كه با حضور نامزدهاى انتخاباتى 
برگزار مى شــود تا حــدودى مى تواند به 

ديده شدن بهتر اين انتخابات كمك كند.
عراقچيان در ادامه گفت: از طرفى تبعات 
اقتصــادى كه در شــرايط اجتماعى فعلى 
خودش  تأثيرات  ناخــودآگاه  دارد  وجود 
را بر مشاركت شــوراى شهر مى گذارد و 

ممكن است مشاركت را پايين آورد.
وى با اشــاره بــه اينكــه در انتخابات 
نقــاط  در  اصطالحــًا  شــهر  شــوراى 
برخوردار شــهر مشــاركت كمتر است، 
بيان كرد: اما در پايين شــهر مشــاركت 
بيشتر اســت اين در حالى است كه آثار 
زيســت محيطى باالى شهر بر شهر بيشتر 
هستند، بنابراين تخريب ها و آسيب هايى 
كه در شــهر وجود دارد بيشتر در مناطق 
بااليى شهر اســت كه البته ممكن است 
گفتــه شــود آســيب هاى اجتماعى در 
حاشــيه شــهر و مناطق پايينى است در 
حالى كه من معتقدم عمده آســيب ها در 
باالى شهر اســت به همين دليل به نظر 
مى رسد شوراى شــهر بايد طورى عمل 
كند كه بــاال و پايين شــهر را به لحاظ 
مشــاركت حــذف كند و كل شــهر در 

كنند. شركت  انتخابات 

 تدوين طرح جامع حمل ونقل كشــور 
5 ســال معطل است كه با توجه به نيروى 
انسانى متخصص و توان كافى در كشور، 
ضرورى است برنامه ريزى براى استفاده از 
همه ظرفيت هاى موجود با هدف تســريع 
در تكميــل ايــن مطالعــات از مهمترين 

اولويت هاى وزارت راه باشد.
 به گزارش فارس، فعاليت هاى حمل ونقل 
از جمله فعاليت هاى اساســى و زيربنايى 
براى رشــد و تحول اقتصادى محسوب 
شده و همبستگى مستقيمى ميان گسترش 
حمل ونقــل و دســتيابى به نرخ رشــد 

اقتصادى وجود دارد.
اهميت بســيار زياد اين بخش، ضرورت 
برنامه ريــزى دقيق و بهينــه بر مبناى يك 
طــرح جامــع حمل ونقل را در كشــور 
دوچندان مى كند، توسعه پايدار و متوازن 
در بخش حمل ونقل كشور، مستلزم وجود 
طرح جامع  به  عبارتى ديگر، يك نقشه راه  

است.
طرح جامع حمل ونقل، به  عنوان باالترين 
ســطح از مطالعات مدل ســازى سيستم 
عرضه و تقاضاى سفرهاى بارى و مسافرى 
داخلى و بين المللى كشــور بــوده و در 
مقياس مدل هــاى برنامه ريزى حمل ونقل، 
عملكرد اجزاى مختلف حمل ونقل كشور 
را به صورت يك شــبكه يكپارچه در همه 

شيوه هاى حمل ونقلى ارزيابى مى كند .
هدف اصلى از انجام اين طرح دســتيابى 
به يك ابزار پوياى پشــتيبان تصميم گيرى 

اســت كه با اســتناد بــه آن اولويت هاى 
توســعه زيرســاخت هاى حمل ونقلى به 
صورت هدفمند و بر پايه جهت گيرى هاى 
اســتراتژيك و تقاضــاى ســفرها تعيين 
مى شــود، بدين ترتيب فعاليت هاى انجام 
شــده در بخش حمل ونقل بــا برنامه ها و 
سياست هاى باالدســتى هماهنگ شده و 
رفتارهاى ناهماهنگ و انفعالى يا سليقه اى 
در بخش حمل ونقل كاهش خواهد يافت.

بــا اســتفاده از اين طــرح، اولويت بندى 
تخصيص منابــع موجب افزايش رضايت 
مــردم و ارتقــاى بهــره ورى از امكانات 

خواهد شد.
  برخــوردار نبودن از طرح جامع موجب 
مى شود كه وجود برخى نگاه هاى محلى، 
موضعــى و غيرراهبــردى در فرايندهاى 
تصميم گيرى در ايــن بخش، مبناى عمل 
قرار گيرد و طرح هــا و برنامه هايى كه در 
اين بخش تعريف مى شوند از پيوستگى، 
كافى برخوردار  جامعيــت  يكپارچگى و 
نباشــند و درنتيجه، اين تصميم گيرى هاى 
جزيره اى  خسارت هاى هنگفتى به اقتصاد 

كشور وارد آورد.

 فراينــد انجــام طــرح جامع 
حمل ونقل كشور

طبق بررسى مركز پژوهش هاى مجلس، در 
مطالعات تهيه طرح جامع حمل ونقل، ابتدا 
وضعيت تقاضاى ســفر در 2 بخش بار و 
مسافر پيش بينى مى شود و با بهره گيرى از 

مدل هاى چندوجهــى، پيش بينى تقاضاى 
بار و مسافر در ســطح كشور براى آينده 
 كه معموالً بازه 15 تا 20 سال است  انجام 

مى شود.
ورودى ايــن مــدل شــامل ويژگى هاى 
كاربــرى زميــن، ويژگى هــاى جمعيتى، 
ويژگى هاى شــبكه عرضه و شيوه هاى در 
دســترس، داده هاى متغيرهاى اقتصادى-
اجتماعــى، پايگاه داده ســفرهاى بارى و 
مســافرى داخلى و بين المللى در هر  يك 
از زيربخش هاى جاده اى، ريلى، هوايى و 
دريايى است و خروجى آن ميزان جريان و 
زمان   سفر هر يك از شيوه ها بر روى شبكه 
در افق هاى ميان مدت و بلندمدت است كه 
با استفاده از آن مى توان آثار مختلف ايجاد 

شده توسط سيستم را برآورد كرد.
در گام بعــدى، ســناريوهاى متعددى از 
وضعيت شــبكه در افق مطالعات به مدل 
ارائه مى شــود و در نهايــت گزينه اى كه 
بيشترين نسبت منافع به هزينه ها را در ابعاد 
مختلف ايجاد مى كند به عنوان گزينه بهينه 

شبكه حمل ونقل انتخاب مى شود.

جايگاه طرح جامع حمل ونقل در 
اسناد و قوانين

ردپــاى طرح جامع حمل ونقل در اســناد 
و قوانيــن باالدســتى به ســال ها قبل باز 
مى گــردد، در سياســت هاى كلى بخش 
معظم  مقــام  توســط  ابالغى  حمل ونقل 
رهبرى مفهوم ايجاد نظام جامع حمل ونقل 

مطرح شده است.
در قانون برنامه توســعه پنجم توســعه و 
نيز قانون احكام دائمى برنامه هاى توسعه 
كشور نيز بر تدوين طرح جامع حمل ونقل 

كشور تصريح شده است.

 سياســت هاى كلــى بخــش 
حمل ونقل  ابالغى سال 1379 

سياســت هاى كلى بخــش حمل ونقل در 
ســال 1379 و در 5 بند توسط مقام معظم 

رهبرى ابالغ شد.
در بنــد اول از اين سياســت ها بر ايجاد 
نظــام جامــع حمل ونقل و تنظيم ســهم 
زيربخش هاى آن بــا توجه به مالحظات 
اقتصــادى، دفاعــى و امنيتــى، كاهــش 
شــدت مصرف انرژى، كاهــش آلودگى 
زيســت محيطى، افزايش ايمنى، برقرارى 
تعادل و تناسب بين زيرساخت ها و ناوگان 
و تجهيزات ناوبرى و تقاضا، تأكيد شــده 

است.

برنامه هاى  دائمى  احكام  قانون   
توسعه كشور

در اين قانون كه در پى تأكيد پيشين قانون 
برنامه توسعه پنجم كشــور به تهيه طرح 
جامع حمل ونقل كشور به تصويب رسيد، 
درخصوص  دولت  مســئوليت  بر  مجدداً 

تهيه اين طرح جامع تأكيد شده است.
در بنــد ج ماده 30  قانــون احكام دائمى 
برنامه هاى توســعه كشــور مصوب سال 
1395 بيان شده است: به منظور بهره بردارى 
موقعيت هــاى  و  ظرفيت هــا  از  بهينــه 
جغرافيايى كشور، طرح جامع حمل ونقل 
كشــور با هدف پاسخگويى به تقاضاهاى 
بالفعــل و بالقوه و دســتيابى بــه جايگاه 
مناســب در حوزه هــاى ايمنــى، انرژى، 
اقتصاد، حمل ونقل و محيط زيست تا مدت 
6 ماه پس از الزم االجرا شــدن اين قانون 
به تصويب هيأت وزيران مى رسد؛ از زمان 
تصويب طرح جامع، آغاز همه طرح هاى 
جديــد توســعه و ســاخت زيربناهاى 
حمل ونقل، فقط براســاس اين طرح و در 

قالب بودجه سنواتى قابل اجرا است.

 ســابقه مطالعــات تهيه طرح 
جامع حمل ونقل كشور

از سال 1382 تالش هايى به منظور تدوين 
طرح جامع حمل ونقل در كشور آغاز شده 
اســت كه نتايج آن هيچــگاه به تصويب 
نرسيد و در نتيجه عملياتى و اجرايى نشد.

آخرين تالش در اين زمينه از سال 1396 
در 2 مرحلــه (فاز) آغاز شــد كه مرحله 
نخســت آن، يعنــى تهيه مــدل تقاضاى 
حمل ونقــل، در پايــان ســال 1397 بــا 
مشاركت 7 دانشگاه معتبر كشور به پايان 
رسيد، ولى انجام مرحله دوم  يعنى طراحى 
شــبكه بهينه حمل ونقل كشور و تكميل 
طــرح جامع كــه مى تواند هــدف نهايى 
مصرح در قانون يعنى آغاز همه طرح هاى 
جديــد توســعه و ســاخت زيربناهاى 
حمل ونقل، فقط براســاس اين طرح و در 
قالب بودجه سنواتى را محقق سازد، هنوز 

انجام نشده است.

 ارزيابى وضعيت موجود
براســاس احكام دائمى برنامه هاى توسعه 
كشور، مقرر شــده است نظام حمل ونقل 
كشور براساس طرحى همه جانبه نگر تحت 
عنوان طرح جامع حمل ونقل كشور توسعه 

يابد.
با گذشــت چندين ســال از تصويب اين 
قانون، تا ابتداى سال 1400  كشور همچنان 
از داشتن طرح جامع حمل ونقل مصوب، 

بى بهره است.
تأكيد مى شــود كه در ماده  (30 ) از قانون 
احكام دائمى برنامه هاى توســعه كشــور 
مصــوب 1395 بــه صراحت بــه تهيه و 
تصويب طــرح جامع حمل ونقل اشــاره 
شده است و نه تهيه مدل هاى تقاضا؛ آنچه 
در مرحله نخســت مطالعات طرح جامع 
توســط وزارت راه وشهرســازى به انجام 
رسيده اســت، فقط بخشى از طرح جامع 
 يعنى مدل هاى تقاضا  است و تا زمانى كه 
شبكه بهينه حمل ونقل در پايان مرحله دوم 
مطالعات تكميل نشود، نمى توان ادعا كرد 
كه طرح جامع حمل ونقل حاصل شده و يا 
انجام تكليف قانونى تعيين شده در قانون 
احكام دائمى برنامه هاى توســعه كشــور 

محقق شده است.

جمع بندى و پيشنهاد
رصــد و ارزيابــى ميزان تحقــق اهداف 
تعريف شــده در قوانين توسعه كشور از 
يكســو در راســتاى انجام وظيفه نظارتى 
مجلس شوراى اســالمى مبنى بر نظارت 
بــر عملكــرد دســتگاه هاى اجرايى قرار 
مى گيرد و از ســوى ديگر، مى تواند براى 
متناسب  و  واقع بينانه تر  برنامه هاى  تدوين 
با ظرفيت و توان دســتگاه هاى اجرايى در 
قانون برنامه هفتم توسعه كشور مفيد باشد.

براســاس قانون احكام دائمى برنامه هاى 
توسعه كشور مصوب 1395  دولت مؤظف 
به تصويب طرح جامع حمل ونقل كشور 
در هيأت وزيران شــد، تهيه اين طرح در 
دولت برعهده وزارت راه وشهرسازى قرار 
گرفت، اما متأسفانه با وجود آغاز مطالعات 
و تهيه مدل پيش بينى تقاضاى ســفر(فاز 
اول مطالعات) در ســال 1397  انجام فاز 
دوم مطالعات براى طراحى شــبكه بهينه 
حمل ونقل كشــور و در نتيجــه تكميل 
مطالعات جامع حمل ونقل تا ابتداى سال 
1400 آغاز نشــده است از اين  رو  وزارت 
راه  وشهرســازى همچنان موفق به تحقق 

وظيفه قانونى نشده است.
در اين راســتا، اگرچه تهيــه طرح جامع 
حمل ونقل كشور مسأله اى پيچيده و نسبتًا 
زمان بر اســت، اما به  دليل اهميت بســيار 
زياد اين موضوع   و قريب به 5 سال معطل 
ماندن حكم قانون احكام دائمى كشور و با 
توجه به نيروى انســانى متخصص و توان 
كافى در كشور، ضرورى است برنامه ريزى 
براى اســتفاده از همه ظرفيت هاى موجود 
با هدف تســريع در تكميل اين مطالعات 
از مهمتريــن اولويت هــاى وزارت راه و 

شهرسازى قرار داشته باشد.
در ســال هاى گذشته، طرح هاى توسعه اى 
متعــددى در بخش هاى جــاده اى، ريلى، 
هوايى و دريايى به صورت از هم گسيخته 
و بدون لحــاظ كردن ماهيت شــبكه اى 
موضوع حمل ونقــل، به صورت جزيره اى 

تصويب و به  موقع اجرا گذاشته شده اند.
اين طرح ها هرچند از نگاه مقطعى منافعى 
را بــراى برخى از بخش ها ايجاد مى كنند، 
اما به  دليل   يكپارچه نبودن با كل شــبكه 
حمل ونقل كشور، هزينه فرصتى كه براى 
كل كشــور و چه بسا براى همان بخش ها 
ايجاد مى كنند، مى تواند بســيار بيشــتر از 

منافع حاصل از پياده سازى آنها باشد.
ازاين رو، الزم است تغيير نگرشى در بين 
مسئوالن دخيل در تصميمات حمل ونقلى 
كشور مبنى بر توجه به عدم النفع هاى ناشى 
از اســتفاده نكردن از ابزارهاى تخصصى 
برنامه ريــزى حمل ونقــل از جمله مدل 
برنامه ريزى حمل ونقل كه امكان شبكه اى 
و يكپارچه ديدن كل سيستم حمل ونقل را 

فراهم مى كند  صورت پذيرد.
تكيــه بر اولويت تعيين شــده پروژه ها با 
استفاده از طرح جامع حمل ونقل كشور در 
زمان تصويب و تخصيص اعتبارات يكى 

از اقدامات اساسى در اين زمينه است.

پيگيرى برنامه هاى راهبردى شهر بهترين برنامه عملكردى نامزدها

شوراى چهارم و پنجم 
وارد اختيارات شهردار شد

طراحى شبكه بهينه حمل ونقل انجام نشد

5 سال معطلى براى تدوين طرح جامع حمل و نقل كشو ر
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بازگشت كارآگاه علوى
  پخش مجموعه تلويزيونى خاطره انگيز «كارآگاه علوى» در شبكه 

آى فيلم آغاز مى شود.
با پايان مجموعه «غيرعلنى»، ســريال «كارآگاه علوى» به كارگردانى و 
نويسندگى حسن هدايت از روز جمعه 28خرداد ماه از شبكه آى فيلم 

پخش مى شود.
به گزارش ايســنا «كارآگاه علوى» با بــازى احمد نجفى، مأمور اداره 
تأمينات اســت كه در بين ســال هاى 1308 تا 1314 مشــغول انجام 
وظيفه در تهران اســت. داستان هاى اين ســريال اپيزوديك در چند 
قســمت به تصوير كشــيده شده است: شــروع دوباره، پيجويى يك 
جنايت، جواهرات گم شده، جنايت در خيابان پاستور، نامه اى به شاه، 
تركمن ها، ماجراى ليستر، قتل در چاپخانه، 5 گلوله براى شاه، جنايت 

در تماشاخانه، قتل نخست وزير، فرار و... .
يوسف مراديان، سميرا سياح، مجيد مظفرى، رضا فيض نوروزى، ولى 

اويسى و رويا خليل آذر ديگر بازيگران اصلى اين سريال هستند.
سريال «كارآگاه علوى» هر روز ساعت 16:00 از شبكه آى فيلم پخش 
مى شــود. تكرار آن نيز در ســاعت هاى 00:00 بامداد و 08:00 روى 

آنتن مى رود.

«ضرب المثل هاى خيس» بخوانيد
  «ضرب المثل هاى خيس» نوشــته غالمرضا حيدرى ابهرى منتشر 
شد. اين كتاب با تصويرگرى سام سلماسى در 200 صفحه و با قيمت 
44 هزار تومان در انتشــارات كتاب جمكران روانه بازار نشــر شده 
است. به گزارش ايســنا، كتاب «ضرب المثل هاى خيس» حكايت گر 
440 ضرب المثل  اســت كه در آنها كلمه آب يا كلمات مرتبط با آن به 

كار رفته و نوجوانان تا بزرگساالن مخاطب آن هستند.
در معرفى اين كتاب آمده اســت: ضرب المثل هاى ايرانى گنجينه هاى 
حكمت و معرفت هستند. حكمت هايى كه تجربه اى گرا بها را با زبانى 
ســاده و شيرين و متناســب با زندگى روزمره مردم بيان مى كنند. گاه 
يك ضرب المثل خوب، يك دنيا حرف را فقط در چند كلمه خالصه 
مى كند و همين ايجاز و اختصار و اســتفاده به جا از آنها، ضرب المثل 

را اثربخش مى كند.
در بخشى از اين كتاب آمده است:
كلوخ مباش كه به هر آبى بخيسى 

وقتى تصميم گرفتى كتابى را بخوانى، حتماً بخوان. حتى اگر يك آدم 
بى عقل گفت كه كتاب خواندن به چه درد مى خورد آن كتاب را كنار 
نگــذار. وقتى تصميم گرفتى به كالس ُكشــتى يا هر ورزش ديگرى 
بروى حتماً برو حتى اگر يك آدم تنبل گفت ورزش فايده اى ندارد به 
حرفش گوش نــده. وقتى تصميم گرفتى با يك بچه باادب و مهربان 
دوست شوى حتماً دوست شو، حتى اگر يك آدم حسود گفت ولش 

كن، تو ولش نكن!
 خالصه هر وقت تصميم درســتى گرفتى آن را انجام بده و به خاطر 
حرف هاى اين و آن تصميم درستت را عوض نكن. به قول قديمى ها 

«كلوخ مباش كه به هر آبى بخيسى.»
كلوخ تكه هاى خشك  شده گل هستند كه  آب خيلى راحت در آن فرو 

مى رود و خيلى زود خيس مى شود!

فيلمبردار قتل جورج فلويد جايزه گرفت

  برندگان جوايز «پوليتزر 2021» در حالى اعالم شد كه دست اندركاران 
پوشــش خبرى قتل جورج فلويد به دست پليس آمريكا 3 جايزه را به 
خود اختصاص دادند. جايزه پوليتزر كه از ســال 1917 ميالدى هرساله 
به بهترين آثار حوزه روزنامه نگارى، ادبيات و موســيقى اهدا مى شود، 

برندگان سال 2021 خود را معرفى كرد.
در اين مراســم از دارنــال فريژر  نوجوان 17 ســاله اى كه صحنه قتل 
بى رحمانه جورج فلويد شهروند رنگين پوست آمريكايى زير پاى يك 
مأمور پليس را با گوشــى تلفن خود ثبت كرده بود، تقدير شد. هيأت 
داوران جايزه پوليتزر به دليل آنچه «ثبت شــجاعانه صحنه قتل جورج 
فلويد» خواند و «ويدئويى كه جرقه اعتراضات عليه بى رحمى پليس در 
سراســر جهان را روشن كرد،» جايزه ويژه اين دوره از جوايز پوليتزر را 

به دارنال اهدا كرد.
دارنال فريژر كه در زمان ضبط اين ويدئو تنها 17 سال داشت، در محاكمه 
ماه آوريل درك شووين مأمور پليسى كه عامل قتل فلويد بود نيز حضور 
پيدا كرد و در توصيف صحنه قتل گفت: (فلويد) درد مى كشيد. اينطور 
به نظر مى رسيد كه مى داند كارش تمام است. ترسيده بود. رنج مى كشيد 

و يكپارچه فريادى براى كمك بود.
دارنال در يك ويدئوى ده دقيقه اى به جهان نشــان داد كه شــووين 
چگونه در روز 25 مه سال 2020 (5 خرداد 99) با فشار دادن زانوى 
خــود به گردن فلويد در حالى كه مى گفت نمى تواند نفس بكشــد، 
جان او را گرفت. نتايج افكارســنجى واشنگتن پست و ايپسوس كه 
در ژوئن ســال 2020 انجام شد نشان داد 79 درصد از مردم آمريكا 
اين ويدئو را ديده اند. دارنال چندى پيش به مناسبت نخستين سالگرد 
درگذشــت فلويد با انتشار يك بيانيه گفت: من حاال 18 سال دارم و 
هنوز وزنه و ضربه روحى چيزى كه يك ســال پيش شاهد آن بودم 
با من اســت. تحمل آن حاال كمى راحت تر شده اما من ديگر آن آدم 

سابق نيستم. بخشى از كودكيم از من ربوده شد.

فيلم هاى كمدى اكران نمى شود
سينماها در آستانه تعطيلى

  در پى اضافه نشــدن فيلم هاى تازه به چرخه اكران، سينماداران 
تهديد به تعطيلى سالن هاى سينما كردند.

جلســه 23 خرداد ماه شوراى صنفى نمايش، در حالى بدون مصوبه 
جديــد براى ورود فيلم هــاى تازه به چرخه اكران برگزار شــد كه 
ســينماداران از هفته گذشــته تهديد به تعطيلى سالن ها، در صورت 

استمرار وضعيت فعلى كرده بودند.
بحران يك و نيم ســاله كرونا، چنان چرخه اكران فيلم هاى سينمايى 
در كشــور را مختل كرده است كه برخى از ســينماداران يا اقدام به 
تعطيلى ســينماهاى خود كرده اند و يا بــه راه حل هاى فرعى تر مانند 
پخش مسابقات ورزشــى و ميزبانى از جشنواره بازى هاى رايانه اى 
در سالن ها رسيده اند اما به نظر مى رسد اين راه هاى فرعى هنوز ضرر 
ســينماداران از تعطيلى تحميلى را جبران نكرده است؛ موضوعى كه 
منشــأ اصلى آن را مى توان در نبود تبليغات مناسب براى فراخواندن 
مخاطبان به سالن هاى سينمايى در عين رعايت پروتكل هاى بهداشتى 
و البته اضافه نشدن فيلم تازه با قابليت جذب مخاطب باال به چرخه 

اكران دانست.
در زمينه نبود تبليغات در فضاى رسانه اى و به خصوص كم لطفى هاى 
تلويزيون، اعتراضات گاه به گاه از سوى اهالى سينما مطرح شده اما 
ماجراى عدم ورود فيلم جديد به چرخه اكران و تن ندادن صاحبان 
آثار به اكران فيلم هاى خود، نكته اى است كه مشخصًا سينماداران را 

معترض كرده است.
به گزارش خبرآنالين ســينماداران در انتظار فيلم هاى تازه به منظور 
رونق ســالن هاى خود هســتند و در مقابل تهيه كننــدگان به  عنوان 
صاحبان آثار حاضر به پذيرش ريســك ارائه فيلم خود در شــرايط 
بدون تضمين فعلى نيســتند و ترجيح مى دهند به اميد فروش باالتر 
فيلم هــاى خود را براى عرضه در دوران عبــور از بحران كرونا، در 

آرشيو دفاتر پخش، نگه دارند.
اين شــرايط تا جايى حالت بحرانى پيدا كرده است كه چندى پيش 
سينماداران جلسه اى در سازمان سينمايى ترتيب دادند و اعالم كردند 
در صورت   اكران نشــدن فيلم جديد، ســالن ها را تعطيل مى كنند. 
پيرو همين موضوع، محمدقاصد اشــرفى رئيس انجمن سينماداران 
با حســين انتظامى رئيس سازمان ســينمايى جلسه اى ترتيب داد كه 
بر مبناى آن قرار شــد 2فيلم كمدى با تضميــن 2/5 ميليارد تومانى 

از سوى سازمان سينمايى براى هر يك از فيلم ها روانه پرده شوند.
مذاكره براى راضى كردن صاحبان اين 2 فيلم كمدى ادامه داشته و با 
برگزارى جلسه شوراى صنفى نمايش بدون مصوبه مشخص، به نظر 
مى رسد هنوز هم اين مذاكرات به نتيجه منتهى نشده است و صاحبان 

اين 2 فيلم تن به ريسك اكران آثار خود نداده اند.
جلسه بعدى شــوراى صنفى نمايش روز هفته آينده برگزار مى شود 
و بايــد ديد تا آن زمان مذاكره با صاحبــان اين 2 فيلم چه نتيجه اى 
را رقم خواهد زد. آيا شاهد رونق نسبى سالن هاى سينمايى با ورود 
2 فيلــم كمدى، خواهيــم بود يا اين  بار و در يــك تصميم صنفى، 
ســالن هاى سينمايى بدون دخالت ستاد ملى كرونا، به محاق تعطيلى 

كامل خواهند رفت؟

«جبرئيل» به دو جشنواره بين المللى يونان 
و تركيه راه يافت

 فيلــم كوتاه «جبرئيــل» در ادامه  حضورهــاى جهانى خود به 2
جشــنواره  فيلم كوتاه «الكســاندريا» در كشــور يونان و جشنواره 

«سلطان بِيلى» تركيه راه پيدا كرد.
فيلــم كوتــاه جبرئيــل ســاخته يوســف كارگــر در بخــش مســابقه 
هفتميــن دوره جشــنواره فيلــم كوتــاه الكســاندريا در كشــور يونــان 
حضــور خواهــد داشــت. جبرئيــل در ايــن دوره از جشــنواره كــه 
ــت  ــه رقاب ــن را ب ــتند و انيميش ــتانى، مس ــاه داس ــاى كوت فيلم ه
مى گــذارد در بخــش مســابقه فيلم هــاى كوتــاه داســتانى بــا 
فيلم هايــى از يونــان، فرانســه، اوكرايــن، لهســتان، ايتاليــا، امريــكا، 
بلژيــك و ... بــه رقابــت خواهــد پرداخــت. ايــن جشــنواره 
ــاه در  ــا 13 تيرم ــا 10 ت ــر ب ــوالى براب ــا 4 ج ــاى 1 ت ــن روزه بي

ــد. ــد ش ــزار خواه ــان برگ ــاندرياى يون الكس
جبرئيل همچنين در بخش مســابقه جشــنواره سلطان بِيلى تركيه كه 
در روزهــاى 15 و 16 ژوئن برابر با 25 و 26 خرداد در اســتانبول 
برگزار مى شود، با فيلم هايى از لهستان، فرانسه، شيلى، تركيه و اردن 

به رقابت خواهد پرداخت.
جبرئيل درباره پدرى اســت كه بايد در شرايطى سخت، بين عشق و 

ايمان و وجدان تصميمى بگيرد.

19 تا 25 ساله ها مى توانند شركت كنند
دعوت بنياد رودكى از نخبگان جوان موسيقى ايران

 مركــز آفرينش هاى هنرى بنيــاد فرهنگى هنرى رودكى با انتشــار يك فراخوان از 
هنرمندان نخبه موســيقى كشور براى حضور در كارگاه هاى ويژه آموزشى اين مجموعه 
دعــوت كرد. ايــن فراخوان ويژه هنرآموزان 19 تا 25 ســاله در رشــته هاى نوازندگى، 

خوانندگى و آهنگ سازى است.
در اين فراخوان آمده است:

با توجه به به اهداف و وظايف مندرج در اساســنامه بنيــاد رودكى، مركز آفرينش هاى 
هنــرى اين بنياد در نظر دارد با پذيرش تعــدادى محدود از هنرمندان جوان، ضمن ارائه 
آموزش هاى تخصصى نوازندگى، آواز، موســيقى مجلســى و آهنگسازى در شاخه هاى 

موسيقى ايرانى و كالسيك، امكاناتى ويژه براى آموزش گروهى برگزيده از استعدادهاى 
خاص موسيقى دستگاهى ايران و موسيقى كالسيك فراهم آورد.

بر اين اســاس، تعدادى از استادان موسيقى كشور گرد هم آمده اند تا با نظارت، هدايت 
و همراهى خود، جمعى را از ميان داوطلبان نسل جوان برگزينند و تجربه ها و يافته هاى 

خود را در اختيار آنان قرار دهند.
به گزارش مهر، در ادامه اين فراخوان آمده است: دوره آموزشى پيش بينى  شده يك ساله 
اســت و راه يافتگان، عالوه بر برخوردارى از آموزش هاى ويژه، از امكانات سخت افزارى 
بنياد رودكى، آرشــيو نت، سالن هاى تمرين و سالن هاى اجرا بهره مند مى شوند. تشكيل 
گروه هاى نوازندگى و معرفى به اركسترهاى تحت پوشش نيز از ديگر برنامه هاى مدنظر 

است.

بنياد رودكى در راستاى رسالت خود در توسعه موسيقى جدى، در برگزارى اين دوره ها با 
اختصاص بودجه، از امكانات خود براى تربيت هنرمندان موسيقى كشور استفاده مى كند.

بــر اين مبنا، از عالقه مندان 19 تا 25 ســاله (متولدين 1375 تــا 1381) كه توانايى هاى 
موسيقايى خود را در ســطحى مى دانند كه بتوانند دوره هاى عالى و تكميلى نوازندگى، 
خوانندگى، آهنگ ســازى و تربيت مدرس موســيقى را طى كنند، دعوت مى شــود تا با 
مراجعه به پايگاه اينترنتى با اطالع از ديگر شرايط الزم براى حضور در دوره هاى ياد شده 

حدأكثر تا تاريخ 31 تير ماه 1400 فرم فراخوان را تكميل و ارسال كنند.
بديهى است كه پس از تكميل و ارسال فرم تقاضاى حضور در دوره هاى مذكور، شوراى 
تخصصى آموزشى موسيقى بنياد رودكى، گزينش نهايى خود را بر مبناى اطالعات ارائه 

فرهنگفرهنگ شده، آزمون و مصاحبه هاى حضورى يا آنالين انجام مى دهد و نتايج را اعالم مى كند.
 farhang@hamedanpayam.com

  جشنواره ملى شعر و داستان «دوست من 
كتاب» ويژه كــودكان و نوجوانان با اهداف 
كتابخانه هاى  معرفى  مطالعه،  فرهنگ  ترويج 
عمومى و انس بيشــتر با كتــاب  به ابتكار 
محفل ادبى هگمتانــه اداره كل كتابخانه هاى 
عمومى اســتان همدان و به دبيرى مســعود 
طاهرى عضد شاعر نام آشناى استان همدان 

در سطح ملى برگزار شد.
همدان  استان  عمومى  كتابخانه هاى  مديركل 
گفت: از ميان آثار ارســالى به جشنواره ملى 
«دوست من كتاب» 2 هزار و 911 نفر و 794
اثر متعلق به 393 نفر به مرحله نهايى داورى 

راه يافتند و برگزيدگان مشخص شدند.
عاطفه زارعى در جمع اصحاب رســانه در 
اداره كل كتابخانه هاى اســتان كه با موضوع 
نخســتين جشــنواره ملى كودك و نوجوان 
شعر و داستان «دوســت من كتاب» برگزار 
شد، بيان كرد: كتاب در رشد اجتماعى افراد 
مؤثر بوده و در تعيين سرنوشــت انســان ها 
نقش اساسى ايفا مى كند، بنابراين تمام تالش 
ما ترويج هر چه بيشــتر فرهنگ مطالعه در 

عموم مردم است.
وى با بيان اينكه زبان، شــعر و داســتان در 
فهم بيشتر مطالب و مســائل مختلف آدمى 
را كمــك مى كنــد افزود: بــه همين جهت 
جشنواره ملى شعر و داســتان «دوست من 
كتاب» ويژه كــودكان و نوجوانان با اهداف 
كتابخانه هاى  معرفى  مطالعه،  فرهنگ  ترويج 
عمومى و انس بيشــتر با كتاب برنامه ريزى 

و اجرا شد.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان با 
بيان اينكه مباحث اجتماعى، سياسى، عاطفى 
در قالب شعر و داستان مطرح مى شود تأثير 
بيشــترى بر مخاطب مى گــذارد افزود: اين 
جشنواره به ابتكار محفل ادبى هگمتانه اداره 
كل كتابخانه هاى عمومى استان همدان و به 
نام آشناى  شاعر  طاهرى عضد  مسعود  دبيرى 

استان همدان در سطح ملى برگزار شد.
وى ادامه داد: جشــنواره ملى «دوســت من 
كتاب» به ابتكار محفــل ادبى هگمتانه اداره 
كل كتابخانه هــاى عمومــى اســتان همدان 
در ســطح ملى آغاز و نخســتين دوره آن با 
استقبال بسيار پر شور عالقه مندان در سراسر 

كشور برگزار شد.
زارعى بــا بيان اينكــه برنامه ريــزى براى 
جشــنواره از هفته كتاب سال 1399 آغاز و 
فراخوان آن در اول آذر ماه منتشــر شد بيان 
كرد: ايــن برنامه تا پايان دى ماه برنامه ريزى 
شده بود كه در نهايت به دليل استقبالى كه از 

آن شد تا پايان بهمن ماه تمديد شد.
وى با اشــاره به اينكه كارگاه هاى آموزشى 
در فضاى مجازى براى عالقه مندان توســط 
بزرگان شــعر و ادب اين مرز و بوم برگزار 
شــد گفت: اين جشــنواره در بخش شــعر 
در3 بخــش، شــاعران كــودك( از 7 تا 12
سال)، شــاعران نوجوان( از 13 تا 17 سال 
و بخش شاعران جوان و بزرگسال(باالى 18
ســال) و در بخش داستان كوتاه در3 بخش، 
نويســندگان كودك(از 7 تا 12 سال)، بخش 

نويســندگان نوجوان (از 13 تا 17 سال) و 
بخش نويسندگان بزرگسال(باالى 18 سال) 

در نظر گرفته شد.
همدان  استان  عمومى  كتابخانه هاى  مديركل 
بيان كرد: موضوعات آثار ارســالى  در اين 
جشــنواره شــامل كتاب و كتابخوانى(نقش 
مطالعه در زندگى فردى و تعيين سرنوشــت 
جامعه) و كتابخانه چشــمه هميشه جوشان 
دانش؛(تأثير كتابخانه هاى عمومى در رشــد 

فرهنگ كتابخوانى)  بودند.
وى گفت: داوران بخش شــعر اين جشنواره  
بيوك  استاد  رحماندوســت،  مصطفى  استاد 
ملكى و  استاد كمال شفيعى  و داوران بخش 
داستان  اســتاد محمدرضا يوســفى، استاد 
محمــود پوروهاب  و مجدداً اســتاد كمال 

شفيعى بر عهده دارند.
زارعــى بيان كــرد: بيش 
از 2 هــزار و 911 نفر به 
خود  آثار  جشــنواره  اين 
را ارســال كردنــد كه در 
نهايت 794 اثر از 393 نفر 
كه واجد شرايط بودند به 
بخــش نهايى راه يافتند و 
مورد داورى قرار گرفتند.

وى با بيان اينكه 24 برنده 
كه  داشت  خواهيم  نهايى 
شــامل 3 نفــر در بخش 
شــاعران كودك، 3نفر در 
و  نوجوان  شاعران  بخش 
3 نفر در بخش شــاعران 
بزرگســال و 3 نفــر در 
كودكان  شــاعران  بخش 
هستند، همچنين در بخش 

داســتان نيــز 3  نفر در بخش نويســندگان 
كودك، 3 نفر در بخش نويسندگان نوجوان 
و در بخش بزرگســاالن نيز 3 نفر به ترتيب 
اول تــا ســوم در بخش كــودك و 3نفر به 
ترتيب اول تا سوم در بخش داستان نوجوان 

خواهند بود.
مديــركل كتابخانه هــاى عمومــى اســتان 

همدان تأكيد كرد: 19 اســتان كشــور شامل 
چهارمحال وبختيارى،  فــارس،  زنجان،  قم، 
گلستان، خراسان رضوى، كرمان، آذربايجان 
سيستان وبلوچستان،  همدان،  اردبيل،  شرقى، 
البرز، كردســتان، لرســتان، تهران، اصفهان، 
گيالن، آذربايجان غربى و خوزســتان بيشتر 

آثار را به دبيرخانه ارسال كردند.
وى افــزود: اختتاميه ايــن برنامه هم در ايام 
روز ادبيات كــودك و نوجــوان در تيرماه 

برگزار مى شود.
 نوجوانان و كــودكان غافلگيرمان 

كردند
دبير محفل ادبى هگمتانه و نخستين جشنواره 
شعر و داستان «دوست من كتاب» نيز در اين 
نشست بيان كرد: آثار رسيده به جشنواره از 
خاش و زابل در استان سيستان و بلوچستان 
خوى  شهرستان  تا  گرفته 
در اروميه و از خرمشــهر 
تا خراســان رضوى را در 

بر مى گيرد.
با  طاهرى عضد  مســعود 
پرشور  استقبال  اينكه  بيان 
شــاعران و نويســندگان 
و  كودك  ادبيــات  عرصه 
ما  دلگرمى  باعث  نوجوان 
كتابخانه هاى  كل  اداره  در 
افزود:   بود  استان  عمومى 
بخش  در  چــه  ادبى  آثار 
بخش  در  چه  و  داســتان 
برجســته اى  نمود  شــعر 
از بالندگــى و پــرورش 
ادبيــات كودك و نوجوان 
در كشــور را بــه نمايش 

گذاشت.
وى بيــان كرد: هيأت علمى اين جشــنواره 
متشــكل از يك تيم منســجم و نام آشــنا و 
زبــده در عرصه ادبيات كــودك و نوجوان 
كشور است و به يارى خداوند نخستين گام 
ظرفيت الزم و كافى را براى ايجاد دبيرخانه 
دائمــى به ارمغــان آورد و انشــاءا... تحت 

نظــارت و حمايت مديــركل كتابخانه هاى 
عمومى اســتان در جهت تداوم اين مســير 

مانعى وجود نخواهد داشت.
دبير نخســتين جشــنواره سراســرى شعر 
و داســتان «دوســت من كتــاب» گفت: در 
خصــوص داورى ها اين نكتــه قابل توجه 
اســت كه در بخش مقدماتــى و در بخش 
نهايى داوران به دقت تمــام آثار را ارزيابى 
كردنــد و با وجود نقطه نظــرات مختلف به 

دادن نمرات و امتيازها پرداختند.
وى بيان كرد: دبيرخانه جشــنواره جز ايجاد 
شــرايط كامًال يكســان چه به لحاظ حذف 
نام هــا و درج كــد بر آثار و چــه از لحاظ 
بررســى و دقت و جمع بندى آرا داوران كه 
هر يــك جداگانه امــور داورى را به انجام 
رساندند هيچگونه دخل و تصرفى در روند 
اجراى داورى نداشته و همه چيز را بر محور 
عدالت و شرايط يكسان براى ارزيابى داوران 

مهيا ساخت.
طاهــرى گفــت: از نظــر دبيرخانــه همه 
شركت كنندگان، برگزيده و شايسته تجليلند، 
اما بضاعت و روال جشــنواره ها تنها امكان 
ايــن را به نامى دهد كه نفــرات برگزيده را 

معرفى و تجليل كنيم.
و  كودك  ادبيات  گهــواره  همدان   

نوجوان
 وى بيــان كرد: اســتان همدان با داشــتن 
هنرمندان، شــاعران و نويسندگان متعالى و 
كارآزموده خــود در عرصه ادبيات كودك و 
نوجــوان به واقع لقب گهواره ادبيات كودك 
و نوجوان را لوح ســينه خود ساخته است و 
اين عنوان با وجود تالش هاى پيوسته و خلق 
آثار برجسته اين هنرمندان همچنان شايسته 

استان همدان است.
دبير نخســتين جشنواره سراسرى شعر و 
الزم  گفت:  كتاب»  من  «دوســت  داستان 
به ذكر اســت دبيرخانه جشنواره در نظر 
استان  ادبى  شــاخص  چهره  يك  از  دارد 
عمل  به  تجليل  اختتاميــه  روز  در  همدان 

آورد.
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استقبال از جشنواره ملى «دوست من كتاب»

 يك مدرس دانشــگاه عقيده دارد: مردم 
در فضاى مجازى اخبــار انتخابات را دنبال 
مى كنند چون احساس مى كنند هر آنچه در 
اين فضا گفته و بيان مى شــود را خودشان 
مورد قضاوت قرار مى دهند، فضا باز است و 
كنترل و محدوديتى بر آنچه مطرح مى شود و 

مورد تبادل قرار مى گيرد، وجود ندارد.
محمدتقى روغنى هــا در گفت وگو با ايرنا 
در تحليل چرايى اهميت يافتن شــبكه هاى 
اجتماعى و فضاى مجازى در ايام انتخابات 
رياست جمهورى بيان كرد: مردم در فضاى 
مجازى اخبار انتخابات را دنبال مى كنند چرا 
كه اين احساس را دارند كه هر آنچه در اين 
فضا گفته و بيان مى شــود را خودشان مورد 
قضاوت قرار مى دهند، فضا باز است و كنترل 
و محدوديتى بر آنچه مطرح مى شود و مورد 

تبادل قرار مى گيرد، وجود ندارد.
وى ادامــه داد: به همين دليل وقتى مى بينند 
كــه در فضاى شــبكه هــاى اجتماعى اى 
همچون اينســتاگرام، تلگرام، توييتر، كالب 

هاوس (كه به تازگى محبوبيت بااليى يافته 
است) و ... هم مى توانند حرف ها و نظرات 
خود را بيــان كنند و هم حرف هايى تازه و 
جديد را بشنوند، طبيعى است كه به اين فضا 
كشــيده مى شوند، از آن استقبال مى كنند و 
از رسانه اى مانند تلويزيون فاصله مى گيرند.
فضاى مجازى محفل شنيدن حرف هاى تازه 

است
اين مدرس ارتباطات با اشاره به جذابيت هاى 
فضاى مجازى كــه باعث اقبال مردم به اين 
فضا مى شــود، تصريح كرد: اينكه مردم در 
فضاى مجازى و شــبكه هــاى اجتماعى از 
ســويى مى توانند بى واسطه نظر خودشان 
را مطرح كنند، از ســوى ديگر ديدگاه هاى 
متنــوع و متعــدد و اظهارنظرهاى بســيار 
متفاوتى را از رسانه ها بشنوند و همين اين 
كه احســاس مى كنند محدوديتى چه براى 
اظهارنظر خودشان و چه براى شنيدن ديدگاه 
هاى ديگران وجود ندارد و اين موضوع كار 
را براى كاربرانى كه دنبال شنيدن حرف هاى 

نو و تازه هستند، جذاب مى سازد.
به خصوص كه در كشــور ما صدا و سيما 
محدوديت هاى بســيارى را بر روى آنچه 
منتشر مى سازد، اعمال مى كند به همين دليل 
طبيعى است كه اين فضا (مجازى) جذابيتى 

بسيار بيشتر را براى مردم رقم مى زند.
اين فعال رســانه اى در پاسخ به اين پرسش 
كه چــرا نخبــگان قدرتى كه بــه تريبون 
تلويزيون دسترسى دارند هم در اين فضاى 
مجــازى به بيان نظرات خــود مى پردازند، 
گفت: چون بسيارى از مردم شنونده و بيننده 
برنامه هاى تلويزيون نيستند از اين فضاهاى 
مجازى خط فكــرى كه مى گيرند يا از اين 
منشــاهاى خبرى ارتزاق فكرى يا داده هاى 
مختلف را دريافت مى كنند، طبيعى اســت 
كسانى كه هوشمندى بيشترى دارند مطالب 
خودشان را در اين فضا مطرح مى سازند تا 
بتوانند با اين قشــر از جامعه ارتباط برقرار 

سازند.
روغنى هــا در رد ايــن نظر كــه در نهايت 

رســانه هاى فعال در فضاى مجازى بتوانند 
جاى رســانه اى چون تلويزيون يا راديو را 
بگيرند، خاطرنشــان كرد: در بحث جامعه 
شناسى رسانه ها اين جمع بندى وجود دارد 
كه هيچ رســانه اى جاى رســانه ديگرى را 
نخواهد گرفت ولى مى تواند جذابيت هايى 
را ايجاد كند كه نســبت به رسانه هاى ديگر 

اقبال بيشترى را به خود جذب كند.
    وقتى راديو آمد نتوانســت جاى روزنامه 
را بگيرد، به رغم ايــن كه در وهله اول اين 
تصور وجود داشت كه ممكن است جاى آن 
را بگيرد؛ در نتيجه هر رســانه جاى خودش 
را دارد و همچنان كه فضاى مجازى جايگاه 
خــودش را دارد، راديــو و تلويزيون هم به 

همين شكل جاى خودشان را دارند.
وى تاكيــد كرد: پس هيچ رســانه اى جاى 
رسانه ديگر را نمى گيرد اما مى توان اين نكته 
را گفت كه اين رسانه هاى تازه و فضاهاى 
جديد مى توانند رسانه هاى قدرتمندترى از 

رسانه هاى سنتى و رايج باشند.

چرا مردم اخبار انتخابات را در فضاى مجازى دنبال مى كنند؟

كتاب در رشــد اجتماعى 
افــراد مؤثر بــوده و در 
تعيين سرنوشت انسان ها 
نقش اساسى ايفا مى كند، 
بنابرايــن تمــام تالش 
ما ترويج هر چه بيشــتر 
عموم  در  مطالعه  فرهنگ 

مردم است
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نيش و نـوش

سالمت، امنيت و مشاركت 3 عنصر مهم 
در انتخابات است

 فرمانده نيروى انتظامى با بيان اينكه سالمت، امنيت و مشاركت 3 مؤلفه مورد تأكيد 
رهبر معظم انقالب در انتخابات اســت، اعالم كرد كه بيش از 600 هزار نيرو در روز 

انتخابات در حال آماده باش و انجام وظيفه خواهند بود.
به گزارش ايرنا، حســين اشترى گفت: در مورد ســالمت انتخابات ان شاءا... همچون 
گذشــته اين انتخابات نيز در سالمت كامل انجام مى شــود و متوليان امر امانت دارى 
مى كنند. وى افزود: به طور ميانگين هر ســاله ما يك انتخابات در سطح كشور داشتيم 
كه تا به حال در صحت و سالمت برگزارى شده و از معدود كشورهايى مى باشيم كه 

انتخابات سالمى داريم.

آغاز توزيع 14 هزار جهيزيه براى نوعروسان نيازمند
 توزيع 79 هزار وســيله سرمايشى ميان خانواده هاى تحت حمايت كميته امداد امام 
خمينى(ره)  همراه با 14 هزار ســرى جهيزيه به نوعروســان نيازمند در سراسر كشور 

آغاز شد.
معاون ادارى و مالى كميته امداد در مراســم توزيع 79 هزار دستگاه وسيله سرمايشى 
به خانواده هاى تحت حمايت، گفت: از اين تعداد 55 هزار دســتگاه كولر آبى در حال 

توزيع و 24 هزار دستگاه كولر گازى در حال تهيه است.
به گزارش ايرنا، مجيد باجالن افزود: با توجه به گرماى زودرس هوا در بيشــتر مناطق 
كشــور و نيازسنجى انجام شده، توزيع اين اقالم سرمايشــى ميان خانواده هاى تحت 

حمايت در سطح كشور با سرعت در حال انجام است.

همراه داشتن اصل شناسنامه و شماره ملى 
در انتخابات الزامى است

 سخنگوى سازمان ثبت احوال كشور اعالم كرد كه در انتخابات پيش رو همراه داشتن اصل 
شناسنامه و دانستن شماره ملى ضرورى است، اما همراه داشتن كارت ملى ضرورتى ندارد و افراد 
فقط بايد كد ملى خود را بدانند.سيف ا... ابوترابى در گفت وگو با ايرنا افزود: براساس اعالم ستاد 
انتخابات كشور در مجموع در مراكز 24 استان در كشور انتخابات به صورت الكترونيكى برگزار 
مى شود.وى گفت: تقريباً همه ايرانيان كد ملى خود را مى دانند، اما چنانچه فردى براى شركت 
در انتخابات پيش رو كدملى خود را نمى داند يا به خاطر ندارد مى تواند از طريق دفاتر پيشخوان 
دولت و همچنين از طريق دفاتر ثبت احوال كه در  روز پنجشنبه 27 خرداد ماه در ساعات ادارى 

و دفاتر ثبت احوال تا پايان زمان اخذ رأى فعال هستند، كد ملى خود را دريافت كند.

اقتصاد سرآمد: تزريق عمومى واكسن بركت هفته آينده
 حواستون به مقدار ُدزش باشه يه موقع نمك گير نشيم!!

ابتكار: سايه بالتكليفى بر سر اقتصاد
 فعًال كه شده سپر بال!!

اقتصادملى: خصوصى سازى معضل بزرگ در اقتصاد ايران
 درگوشى ممنوع!!

دنياى اقتصاد: بازگشت برجام بعد انتخابات
 آخه كار رو مى خوان بدن دست كاردان !!

اسرار: سرنوشت اينترنت در دولت سيزدهم چه مى شود؟
 قرار با كبوتر قاصد جابه جا بشه!!

همدان پيام: كانديداها براى گردشگرى برنامه بدهند
 هر ده روز يك تور گردشگرى رايگان!!

تماشاگران: رشد توليد و كاهش داللى با عرضه مسكن در بورس
 خوبيش اينه كه با يه تير دوتا نشون مى زنن!!

اسكناس: روزگار برزخى بازار سهام 
 بدون شرح!!

همشهرى: مسير نفت و بورس در فرداى انتخابات
 قرار كه معجزه بشه؟!!

اقتصادآينده: كالف درهم پيچيده قيمت   گذارى خودرو
 تا وقتى كه دالل ها باشند ديگه جاى نگرانى نداره كه!!

كيمياى وطن: مسكن در بن بست ركود
 كف گيرش باز خورده به ته ديگ!!
همدلى: پوششى ها در فاز عقب نشينى 

 يه پله پايين تر گذاشتن يه وقت ريا نشه!!
دنياى اقتصاد: هيجان نيوتنى در بورس 

 مثل سيب سقوط نكنه خوبه!!
خراسان: تخليه اثر تحريم هاى نفتى

 تحريم يا تهديد؟

 تحصيالت:
ــى و  ــد جامعه شناس ــى  ارش ــدرك كارشناس داراى م

آشــنا بــه مســائل شــهرى 

 سوابق كارى:
■ رئيس سابق شوراى اسالمى شهر همدان 

2 دوره عضويت در شورا (دوره سوم و چهارم) ■
خدمــات  و  فرهنگــى  كميســيون هاى  رئيــس   ■

شــهرى در ســنوات گذشــته 
ــدان  ــدارى هم ــتاندارى و  فرمان ــت  در اس ■  فعالي

ــه مــدت 20 ســال  ب
■ معاون بازرسى استاندارى  همدان 

 مجموعه اهداف و برنامه ها:
■كاهــش هزينه هــاى مديريــت شــهرى، ارتبــاط 
ــص  ــرمايه  ، تخصي ــذب س ــور  ج ــه منظ ــوى ب ق
ــث  ــعه مباح ــت توس ــتانى جه ــى و اس ــه مل بودج

ــهرى  ــت ش مديري
■ يجاد بستر جذب سرمايه گذار

■ ايجــاد زيرســاخت هــاى توســعه گردشــگرى بــا 
صــدور مجــوز ســاخت ده هتــل در شــهر همــدان 
ــوان  ــه عن ــده ب ــدان در آين ــه هم ــور اينك ــه منظ ب
پايلــوت و قطــب اقتصــادى غــرب كشــور شــناخته 

شــود.
■ برنامه ريــزى و  اصــالح قوانيــن بــه وســيله اخــذ  
ــه  ــه  بهين ــه ب ــتانى، ك ــى اس ــا و مل ــف بودجه ه ردي

شــدن  هزينه هــا و اصــالح دفترچــه عــوارض  
ــف  ــه مضاع ــدن  هزين ــل ش ــد و از تحمي مى انجام

ــرد.   ــد ك ــرى خواه ــهروندان جلوگي ــراى ش ب

 خدمات سنوات گذشته در شورا
ــرانه  ــعه س ــور توس ــه منظ ــارك ب ــاخت 15 پ ■ س
فضــاى ســبز و ايجــاد فضايــى مفــرح بــراى 

همشــهريان 
ــف در  ــاى مختل ــع ه ــا و تقاط ■ ســاخت زيرگذره
بيشــتر نقــاط شــهر بــه منظــور رفــع موانــع ترافيكــى 
 -پيش بينــى و ايجــاد 30 فرهنگســرا در نقــاط 

ــهر ــف ش مختل
و  مطالعــات  مركــز  ســومين  راه  انــدازى    ■
ــى  ــگاه كار علم ــا ن ــهر ب ــوراى ش ــاى ش پژوهش ه
ــت در  ــه مديري ــور ك ــطح كش ــى در س و تخصص
ــامل 70 درصــد مى باشــد. اعضــاى  ــن بخــش ش اي
ــران  ــان و صاحب نظ ــات را متخصص ــز مطالع مرك
ــد  و 30 ــكيل دادن ــگاه تش ــاتيد دانش ــه و اس جامع

درصــد بعــدى  را افــراد باتجربــه در حــوزه مديريت 
ــد.  ــكيل داده ان ــهرى  تش ش

ــا  ــان  ب ــى و اكبات ــاده راه بوعل ــروژه پي ــراى پ ■اج
ــارى  ــوراى معم ــيون ش ــابقه در كميس ــال س 25  س

ــور ــازى كش و شهرس
■  تصويــب و اجــراى طرح هــاى عين القضــات، 
ــرآن و فرهنگســراى واليــت در دوره ســوم  ــاالر ق ت

و چهــارم شــورا 

ــان  ــت شــهرى در زم  مشــكالت مديري
حاضــر شــامل مــوارد زيــر اســت:

■ خــأل  اقتــدار شــورا در مديريــت و هــم در ضوابط 
و دســتورالعمل ها.

■  نبود عدالت در فرآيند تخصيص بودجه 
■ وجود مشكل ساختارى در شكل فعلى شورا

اقتصــادى،  مباحــث  تمــام  قانــون  مــواد  در   ■
اجتماعــى، خدماتــى، رفاهــى، عمرانــى بــه اســتثناء 
قضايــى و امنيتــى جــزء وظايــف مســتقيم پارلمــان 
شــهرى اســت بديــن معنــا كــه هــر اداره يــا 
ــد  ــى كنن ــان كوتاه ــف خودش ــتگاهى در وظاي دس
و باعــث نارضايتــى شــهروندان شــوند بايــد در 
ــفانه  ــا متأس ــند، ام ــو باش ــى جوابگ ــان محل پارلم

ــت. ــه نيس اينگون

 از ديگــر برنامــه  هــاى وى در ششــمين 
ــهر و  ــالمى ش ــوراى اس ــات ش دوره انتخاب
ــه مــوارد زيــر اشــاره  روســتا مــى تــوان ب

كــرد:
ــاى  ــل ه ــراى نس ــهرى ب ــت ش ــتيبانى مديري ■ پش

ــده آين
■ بــه كارگيــرى يــك تيــم تخصصــى بــراى ايجــاد 

يــك مديريــت كارآمــد
■ مشــاركت بانــوان در برنامــه هــاى متفــاوت 
كميســيون هــا از ديگــر برنامــه هــاى وى در حــوزه 

ــت. ــوان اس بان

حاج رضا ميرزائى كانديداى ششمين دوره انتخابات شوراى شهر همدان.

متعهد،شفاف، قاطع
   كد 1757
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خبـر خبـر

آگهي حصر وراثت
آقــاى اصغــر ترابــى داراى شــماره شناســنامه  5029461043 بــه شــرح دادخواســت 
ــوده  ــت نم ــر وراث ــى حص ــت گواه ــوزه درخواس ــن ح ــه 112/0000115 از اي كالس
ــنامه   ــماره شناس ــه ش ــى ب ــى تراب ــادروان عليقل ــه ش ــح داده ك ــن توضي و چني
ــى  ــدرود زندگ ــود ب ــى خ ــگاه دائم ــخ 1399/11/30 در اقامت 5029420444 در تاري
گفتــه ورثــه حين الفــوت آن متوفــى منحصــر اســت بــه: 1- محمــد ترابــى فرزنــد 
ــن  ــادره از فامني ــد 1346 ص ــنامه 5029451791 متول ــماره شناس ــه ش ــى ب عليقل
ــنامه 7083  ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد عليقل ــى فرزن ــى تراب ــى 2- عل ــر متوف پس
ــد 1349 صــادره از فامنيــن پســر متوفــى 3- اصغــر ترابــى فرزنــد عليقلــى  متول
ــى  ــر متوف ــن پس ــادره از فامني ــد 1352 ص ــنامه 7084 متول ــماره شناس ــه ش ب
ــد 1353  ــنامه9190 متول ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد عليقل ــى فرزن ــه تراب 4- فاطم
ــماره  ــه ش ــى ب ــد عليقل ــى فرزن ــرا تراب ــى 5-زه ــر متوف ــن دخت ــادره از فامني ص
ــهربانو  ــى 6- ش ــر متوف ــن دخت ــادره از فامني ــد1355 ص ــنامه9191 متول شناس
ــادره از  ــد 1321 ص ــنامه 4144 متول ــماره شناس ــه ش ــيفعلى ب ــد س ــولى فرزن رس
فامنيــن همســر متوفــى. اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور 
را در يــك نوبــت آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه 
از متوفــي نــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم 

ــد شــد.  ــادر خواه ــي ص دارد واال گواه
(م الف 88)

مهدى رجب زاده - قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

آگهى افراز
برابر وارده شــماره 1400/849 مورخ 1400/02/19 آقاى محمودعلى خدابنده لو فرزند محمدحسين از 
اين اداره تقاضاى افراز ســهمى خود به ميزان 2750 (دو هزار و هفتصد و پنجاه مترمربع) جهت زمين 
براى احداث يك واحد دامدارى از پالك اصلى 285 واقع در بخش پنج همدان اراضى مالبداغ را نموده 
آدرس اكثر مالكين را نيز اعالم ننموده اند اينك به اســتناد ماده 18 آيين نامه اجرايى اسناد رسمى از 
كليه صاحبان حقيقى و حقوقى و مالكين مشاعى دعوت مى شود رأس ساعت 9 صبح وقت ادارى روز 
يك شنبه مورخه 1400/04/06 در محل وقوع حاضر گردند تا از مورد درخواست توسط نماينده و نقشه 
بردار اعزامى بازديد و نقشه بردارى به عمل آيد.ضمنا عدم حضور مالكين مشاعى و صاحبان حق مانع 
از عمليات افرازى نمى شود.چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد در همين روزنامه چاپ و مدت آن ده روز 

مى باشد. (م الف 30)
تاريخ انتشار: 1400/03/26

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن

آگهي حصر وراثت
خانم مينا معبودى اشــكار داراى شــماره شناســنامه  448 به شــرح دادخواست كالسه 
793/99ش112ح  از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان فرج اله معبودى اشكار به شماره شناســنامه 1 در تاريخ 1360/0811/05 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به: 1- ليال خوش منظر 
فرزند رحمن على به شماره شناســنامه 6 متولد 1321 همسر متوفى، 2- مينا معبودى اشكار 
فرزند فرج اله به شماره شناســنامه 448 متولد 1355 فرزند متوفى . اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبــور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 124)
قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

ترتيب اعالم آراى 4 انتخابات 28 خرداد ماه
 چينش شعبه ها با انتخابات رياست جمهورى، ميان دوره اى خبرگان 
رهبرى، مجلس شــوراى اسالمى و شوراى اسالمى خواهد بود و طبق 
همين فرايند شمارش آراء و اعالم نتايج هم به همين ترتيب خواهد بود.

سخنگوى ســتاد انتخابات كشور با بيان اينكه ســتاد انتخابات كشور 
آمادگى كامل در برگــزارى انتخابات در پايان هفته جارى دارد، گفت: 
انتخابات در صبح جمعه با دســتور وزير كشور آغاز مى شود و عوامل 
اجرايى و نظارتى در سراســر كشور آماده اخذ رأى از شهروندان عزيز 

كشورمان هستند.
به گزارش ايســنا، سيد اسماعيل موسوى با تشريح اين موضوع كه كار 
انتخابات در وزارت كشور از يك سال پيش در سطح كشور آغاز شده 
است، افزود: ستاد انتخابات كشــور با آمادگى كامل به دنبال برگزارى 

انتخابات 28 خرداد ماه سال جارى است.
وى بيان كرد: ســتاد انتخابات كشور با استفاده از فناورى هاى نوين در 
تجميع و شــمارش آراء در تالش اســت نتايج را در سريع ترين زمان 

ممكن به اطالع عموم مردم ايران برساند.
موسوى با اشــاره به اينكه روند رأى گيرى با دســتور وزير كشور در 
اول صبح جمعه آغاز مى شــود، گفت: بعد از دستور وزير  كشور، كار 
رأى گيرى در تمام شــعبات مستقر در سراسر كشــور آغاز مى شود و 

مجريان ما آماده اخذ رأى از شهروندان عزيز كشورمان هستند.
وى در ادامــه بيــان كــرد: بــراى همه كشــور انتخابات سراســرى 
رياست جمهورى و شوراى اسالمى شهر و روستا برگزار مى شود و البته 
در 6 استان انتخابات ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى و در 4 استان 

انتخابات خبرگان رهبرى را هم خواهيم داشت.
سخنگوى ســتاد انتخابات كشــور همچنين گفت: احزار هويت افراد 
بــه صورت الكترونيكى انجام خواهد گرفت و به خاطر شــيوع كرونا 
فرايندهــاى اخذ رأى هم با رعايت حدأكثرى پروتكل هاى بهداشــتى 

خواهد بود.
موسوى در خصوص شمارش آراء گفت: در شعب اخذ رأى صندوق ها 
بازگشايى و آرا شمارش و به وسيله دستگاه احراز هويت به بخشدارى 
و فرماندارى و در نهايت به ستاد انتخابات ارسال مى شود. در انتخابات 
رياســت جمهورى، اطالعات همزمان به شــوراى نگهبان هم ارسال 
مى شود و تجميع بين شوراى نگهبان و وزارت كشور انجام و نتيجه به 

اطالع مردم ايران مى رسد.
وى بيان كرد: چينش شعبه ها با انتخابات رياست جمهورى، ميان دوره اى 
خبرگان رهبرى، مجلس شوراى اسالمى و شوراى اسالمى خواهد بود 
و طبق همين فرايند شــمارش آرا و اعــالم نتايج هم به همين ترتيب 

خواهد بود.
موسوى گفت: البته در برخى از مراكز استان ها به خاطر الكترونيكى بودن 

انتخابات، كار شمارش و اعالم نتايج سريع تر خواهد بود.

سخنگوى دولت: 
مردم به خاطر آينده ايران روز جمعه 

پاى صندوق هاى رأى بيايند
 نارضايتى هايــى قابــل درك درباره عدم احــراز صالحيت ها و 
وضعيت انتخابات وجود دارد اما به نظر مى رســد كه شــور و شوق 
انتخاباتى در ميان مردم در حال افزايش است و همه هم بايد به خاطر 

آينده ايران و جايگاه آن در جهان پاى صندوق هاى رأى بيايند.
ســخنگوى دولت گفت: نيك مى دانيم امروز عده اى در داخل كشور 
نگران از محدود كردن سبد انتخاباتى شان هستند و گاليه هاى شديدى 
در اين زمينه وجود دارد اما من مى خواهم به ملت شريف ايران بگويم 
به رغم همه گاليه ها آنچه براى ما مهم اســت، ايــران، آينده ايران و 

جايگاه ايران است.
بــه گزارش ايرنا، على ربيعى بيان كرد: داليــل زيادى وجود دارد كه  
مردم را در پاى صندوق هاى رأى دعوت كنيم و مشــاهده كنيم، بايد 
به مردم بگوييم چرا بايد مشــاركت حدأكثرى داشــته باشيم؟  امروز 
بايد بدانيم كه چه كســانى از اين شــرايط پيش آمده بيشترين نفع را 

خواهند برد.
وى افزود: مردم ما با مشــكالت زياد ناشــى از تحريم ها، دست و 
پنجه نرم مى كنند كه ســزاوار آن نيســتند و مطالبات بر حقى دارند 
كــه تأمين آن يــك اولويت فــورى و ضرورى اســت، اما دولتى 
قــادر خواهد بود مســائل عظيمى مثل آثار تحريم، تورم ناشــى از 
تحريــم و محدوديت هاى فراقانونى بر حقــوق مدنى را حل كند و 
محدوديت هاى ظالمانه بين المللى را رفع كند كه با مشــاركت باالى 

مردم به قدرت رسيده باشد.
ربيعى گفت: در طرف ديگر، اين واقعيت كتمان پذير نيســت كه تنها 
دولتى كه با مشــاركت باال در صندوق هاى رأى تشكيل شده، به مردم 
پاســخگو خواهد بود. مشــاركت حدأكثرى هيچ معناى ديگرى جز 
اين ندارد كــه مطالبات قانونى مردم مطابق بــا آرمان هاى انقالب و 
حقوق مندرج در قانون اساســى تعطيل پذير و دور زدنى نيست و اين 
قوى ترين و رســاترين پيامى است كه مردم ما مى توانند با حضور در 

انتخابات و نقش بر آب كردن نقشه بدخواهان مخابره كنند.

معاون سياسى، امنيتى فرماندارى همدان: 
انتخابات شوراى شهر

 در 212 شعبه شهر همدان الكترونيكى است
 معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى فرماندارى همدان از برگزارى انتخابات 

تمام الكترونيك در 212 شعبه شهر همدان خبر داد.
 فاطمه حبيبى در تشريح تعداد شعب و صندوق هاى اخذ رأى در شهرستان 
همدان گفت: در انتخابات 1400 كه همزمان با دو انتخابات سيزدهمين دوره 
رياســت جمهورى و ششمين دوره شوراهاى اسالمى شهر و روستا  برگزار 
مى شــود 313 شعبه اخذ رأى در شهرستان همدان فعال خواهند بود كه در 

شهر همدان 201 شعبه ثابت و 11 شعبه سيار، در شهر مريانج 6 شعبه ثابت، 
در شهر جورقان 6 شعبه ثابت و در شهر قهاوند 3 شعبه ثابت فعال هستند. 
همچنين در  بخش مركزى همدان 47 شــعبه ثابت و ده شــعبه سيار و در 
بخش شــراء 22 شعبه ثابت و 7 شعبه سيار اخذ رأى را در مناطق روستايى 

انجام مى دهند.
به گفته وى در ساير شهرهاى شهرستان(مريانج، جورقان و قهاوند) اخذ رأى 

به صورت دستى  انجام مى شود.
 رئيس ستاد انتخابات شهرستان همدان افزود: در روند رأى گيرى در شعب 
اخذ رأى، فرد رأى دهنده وارد شعبه شده و در مرحله نخست  شناسنامه فرد 
بررســى و در مرحله بعد با ارائه كارت ملى هويت وى توسط دستگاه هاى 

احراز هويت بررسى شــده و در صورت احراز هويت تعرفه رأى براى هر 
دو انتخابات (رياست جمهورى و شوراها) به رأى دهنده صادر مى شود و فرد 

مى تواند رأى خود را داخل صندوق بيندازد.
حبيبى بيان كرد: در شهر همدان كه انتخابات شورا به صورت تمام الكترونيك 
برگزار مى گردد، پس از احراز هويت، كارت تعرفه در اختيار رأى دهنده قرار 
مى گيرد تا بــا مراجعه به صندوق الكترونيك و بــا وارد كردن كد نامزد يا 

نامزد هاى مورد نظر رأى خود را ثبت كرده و نهايى نمايد.
وى گفت: همراه داشــتن شناسنامه و كارت ملى يا شماره ملى  توسط رأى  
دهنده الزامى است. به گفته حبيبى  با انصراف تعدادى از نامزدهاى انتخابات 
شورا در شهر همدان  تعداد نهايى نامزدها  در حال حاضر 283 نفر مى باشد.

گزارشگزارش
 gozaresh@hamedanpayam.com

آگهى مزايده عمومى (نوبت اول) عمومى به تاريخ 1400/03/19

حسين بابايى - شهردار مالير 

شهردارى مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره 192/ش/5/م مورخ 1400/03/02 شوراى اسالمى شهر بهره بردارى از جايگاه سوخت CNG خود واقع در 
ميدان نيروى انتظامى و جايگاه واقع در بلوار كريم خان زند را با كليه تجهيزات و منصوبات موجود به مدت يك سال به شركت هاى (حقوقى) داراى تأييديه 
از شركت پخش و فرآورده هاى نفتى با موضوع تهيه،نگهدارى و بهره گيرى از جايگاه CNG (به صورت الكترونيك) واگذار نمايد.لذا متقاضيان مى توانند 
پيشنهاد خود را صرفا از طريق سامانه تداركات دولت (به صورت الكترونيك) حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/04/05 به همراه 5٪ مبلغ 
پايه كل يك سال به صورت نقد (واريز به حساب 0105598672002 بانك ملى مالير) يا اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكى به همراه مدارك شناسايى معتبر و 
مجوز بهره بردارى و كپى اساسنامه به همراه آخرين تغييرات و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومى ارسال نمايند و همچنين جهت كسب اطالعات با شماره 

تماس مستقيم 2226061-0813 تماس حاصل نمايند ضمناً جهت دريافت اسناد به سامانه تداركات الكترونيك دولت مراجعه فرماييد.
قيمت پايه و مشخصات: 

1-اجاره پايه جايگاه ميدان نيروى انتظامى (كوثر) به مساحت تقريبى 1500 مترمربع ماهيانه 430/000/000 ريال (تعداد 8 عدد نازل و 4 دستگاه ديسپنسر) 
كه 6 عدد نازل و سه عدد ديسپتسر فعال است.

2-اجاره پايه جايگاه ميدان استقالل به مساحت تقريبى 1200 مترمربع ماهيانه 470/000/000 ريال (6 عدد نازل و سه دستگاه ديسپنسر)
از  يك  هر  قبول  رد يا  در  شهردارى  و  شهردارى مى باشد  دبيرخانه  به  شنبه 1400/04/05  روز  ادارى  پايان وقت  مزايده تا  اسناد  اخذ  و  3-مهلت تحويل 

پيشنهادات مختار است.
4-هزينه نشر آگهى مزايده به عهده برنده مى باشد.

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

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

8-تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله در مورخ يكشنبه 1400/04/06 رأس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردار مى باشد.
9- مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشايى پاكت ها مى باشد.

10-مدت اجرا قرارداد يكسال كامل شمسى مى باشد.
11- پاكت الف (تضمين) مى بايست به صورت در بسته واصل قبل از بازگشايى به دبيرخانه شهردارى ارسال و ساير مدارك به صورت الكترونيك ارسال 

شود. 2/ص/99
تبصره: مبلغ تضمين انجام تعهدات قرارداد ده درصد مبلغ پيشنهادى پيمانكار مى باشد و همچنين مبلغ 10/000/000/000 ريال ضمانت نامه جهت تضمين 

قطعات هر جايگاه مى باشد. (م الف 77)

آگهى مناقصه عمومى

شهردارى قروه درگزين

1-مناقصه گر: شهردارى قروه درگزين 
2-موضوع مناقصه: انجام امور مربوط به خدمات شهرى و فضاى سبز طبق مجوز شماره 326 تاريخ 99/11/13 شوراى شهر قروه درگزين به صورت نفر كارگر 

اين مناقصه در سامانه ستاد به شماره 2000090298000001 ثبت گرديده است لذا جهت شركت در مناقصه از سامانه مذكور اقدام گردد.
3-مبلغ برآورد اوليه: 15/608/984/572ريال

4-مدت انجام كار: 9 ماه شمسى 
5-مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ نشر آگهى 1400/03/26 لغايت پايان وقت ادارى 1400/04/02 مى باشد.

6-مهلت تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ نشر آگهى 1400/03/26 لغايت پايان وقت ادارى 1400/04/12 روز شنبه مى باشد.
7-زمان تحويل پيشنهادات: تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخه 1400/04/12 كه متقاضيان مى بايست پاكت الف و ريز قيمت هاى پاكت ج را به صورت پستى 
در موعد مقرر ممه ور به مهر و امضا افراد مجاز داراى حق امضا و به صورت الك و مهر شده از طريق پست سفارشى به آدرس: قروه درگزين، ميدان شهيد 

مطهرى،شهردارى قروه درگزين، كد پستى      58789-65691 ارسال نمايند.
8-زمين بازگشايى پيشنهادات مناقصه: روز يك شنبه مورخ 1400/04/13 ساعت 9:00 صبح در محل شهردارى قروه درگزين 

9-نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: متقاضيان مى بايست 5 درصد برآورد اوليه را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به شماره حساب 0106878088004 
به نام شهردارى قروه درگزين نزد بانك ملى شعبه قروه درگزين واريز يا ضمانت معتبر بانكى با مدت اعتبار تا تاريخ 1400/06/31 و با اسناد خزانه در وجه 

شهردارى قروه درگزين پرداخت نمايند.
10- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه: كپى اساسنامه و آخرين تغييرات شركت و ارائه معرفى نامه كتبى از شركت و كارت شناسايى معتبر 

11-صالحيت الزم: اشخاص حقوقى با دارا بودن 1-گواهى صالحيت، 2-گواهى ايمنى معتبر، 3-با توجه به ابالغ سازمان محترم بازرسى امضاى الكترونيكى 
براى پاكت هاى الف و ب و ج الزامى مى باشد.

12-هرگاه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد خوددارى كند يا پس از ابالغ قانونى حداكثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهردارى 
ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد گرديد و در صورتى كه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونى حاضر به عقد قرارداد 
نشوند سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. (بديهى است كميسيون مناقصه در جلسه بازگشايى پاكات با تنظيم صورتجلسه نسبت به معرفى 

برندگان دوم و سوم اقدام خواهد نمود).
13-شهردارى در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و به پيشنهادات ناقص يا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.

14-هزينه انتشار آگهى مناقصه از برنده دريافت خواهد شد.
-متقاضيان جهت اطالع از شرايط عمومى و خصوصى مزايده و يا اطالعات بيشتر به سايت شهردارى قروه درگزين به نشانى www.ghorvehcity.ir مراجعه 

و يا با شماره تلفن 08136462993 تماس حاصل فرماييد.  (م الف 31)

كارت دانشجويى به نام رضوان ارشادى يامچى،فرزند احمد،به شماره 
ملى 1580239501 و شماره دانشجويى 7612210003،رشته مهندسى 

كشاورزى(خاك شناسى-علوم خاك)مقطع كارشناسى از دانشگاه 
بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مجوز نگهدارى اسلحه شكارى مدل ساچمه زنى دو لول ته پر،مدل 
كوسه،كاليبر 12 ،ساخت ايران به شماره بدنه 21802867 به نام مصطفى 

بياتى،فرزند محمد،شماره شناسنامه 6838 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد.

 جامعه گردشگرى همچون بسيارى از 
صنوف و صنايــع ديگر، مطالبات خاص 
خود را از مديريت شهرى داشته و بارها 
بــر اين موضوع تأكيد شــده اســت كه 
صنعت گردشگرى نقش بسزايى در ارتقا 
و رونق اقتصاد شهرى و اشتغالزايى دارد 
اما آنچه از شــواهد برمى آيد نشان از آن 
دارد كه صنعت گردشگرى در سال هاى 
گذشــته دچار معضالت فراواني بوده و 
ركود بى سابقه اى را تجربه كرده است كه 
اين امر با شــيوع كرونا، تشــديد شده و 
متوليان امر نيز برنامه منســجم و مدونى 
به منظور بهبود شرايط در اين حوزه ارائه 

نكردند.
شــهر همدان با توجه به پتانســيل هاى 
گردشــگرى اعم از آثار و ابنيه تاريخى، 
جذابيت هاى  طبيعت گردى،  بســترهاى 
تفريحى و اقليم دلپذير با شهرت 4 فصله 
بــودن اين ديار كهن، مى تواند به يكى از 
شده  تبديل  كشور  گردشگرى  قطب هاى 
و توريست ها و مسافران بسيارى را راهى 

پايتخت تاريخ و تمدن كند.
اما آنچه در جذب توريســت و گردشگر 
داخلى مهــم بوده و مى توانــد به رونق 

صنعت گردشــگرى كمــك كند، فراهم 
كردن زيرساخت هاى الزم در اين بخش 
اســت كه تاكنون آنگونه كه بايد به اين 
مهم پرداخته نشــده است و دستگاه هاى 
بســيارى به جز ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشــگرى نيز مى توانند در 
تحقــق آن دخيل بوده و بــا هم افزايى و 
همكارى، شهرى شايســته شهروندان و 
گردشــگران با توســعه و رونق صنعت 

گردشگرى ايجاد كنند.
در ايــن ميــان اما مديريت شــهرى با 
سياســت گذارى هايى در راستاى فراهم 
گردشــگرى  زيرســاخت هاى  كــردن 
مى تواند به رونق و توســعه اين صنعت 
در شــهر همدان كمك كنــد كه انتظار 
مى رود شــوراى ششم با ورود اعضاى 
كارآمــد، جوان و برنامه محور و اجراى 
برنامه هــاى مؤثر در اين حــوزه، گام 
بزرگى در رونق گردشگرى و به دنبال 
آن رونــق اقتصادى و اشــتغالزايى در 

شهر همدان بردارد.
كانديداى  حسينى  مجتبى  سيد   
ششــمين دوره انتخابات شــوراى 

اسالمى شهر همدان 

توسعه گردشگرى 
راهگشاى مشكل معيشت 
و اشتغال همدان است  

آماده برگزارى انتخاباتى سالم 
و قانونى هستيم

 رئيس هيأت مركزى بازرسى انتخابات كشور با بيان 
اينكه هيأت هاى بازرسى وزارت كشور آمادگى كامل در 
برگزارى انتخابات پيش رو را دارند، گفت: بايد با محور 
قــرار دادن قانون تالش كنيم انتخاباتى ســالم، قانونى و 

مشاركتى در كشور برگزار شود.

به گزارش پايگاه اطالع رسانى وزارت كشور، على طالبى 
با تأكيد بر اينكه هيأت هاى بازرسى بايد با آمادگى كامل 
در صحنه انتخابات حضور داشته باشند، افزود: در جلسه 
امروز آخرين آمادگى اســتانى و شهرســتانى در بخش 

هيأت هاى بازرسى مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
وى با تشريح اينكه هيأت هاى بازرسى وظيقه رسيدگى 
به تخلفات انتخاباتى را بر عهده دارند، گفت: هيأت هاى 
بازرسى به عنوان ناظران حســن اجراى قانون در روند 

برگزارى انتخابات، مســئوليتى سنگين بر دوش دارند و 
هرگونه موارد نقض قانون و تخلف دستگاه ها، نامزدها و 

عوامل شعبه را به مراجع ذى صالح اعالم كنند.
طالبى در اين باره بيان كرد: حضور به موقع و متعهدانه 
بازرس در شــعب اخذ رأى امر ضرورى است و بايد 
با حس مســئوليت و وظيفه شناسى در اجراى صحيح 
و درســت روندهاى قانونــى در روز رأى گيرى فعال 

باشند.
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 مرحله دوم نظرسنجى ميدانى به روش پرسشنامه حضورى در سطح استان با فاصله يك هفته از مرحله 
اول نظرسنجى همدان پيام انجام شده است. 

ميزان روايى آمار نظرســنجى اول با نظرسنجى هاى معتبر همخوانى داشــته است و در اين نظرسنجى آمار 
شهرستان تويسركان به دليل اختالف روايى باال اعمال نشده است.

بر اساس اين نظرسنجى درصد مشاركت استان با رشد 4 درصدى نشان از تغيير تصميم افراد مردد بوده است. 
بر اساس اين نظرسنجى كه با نظرسنجى قبل مقايسه مى شود همچنان حل مشكالت اقتصادى، رفع بيكارى 
و افزايش رفاه خواسته شهروندان از دولت جديد است. همچنين نقش گرايش سياسى در انتخاب شهروندان 
تأثير كمترى را دارد. طبق اين نظرســنجى ميزان مشــاركت انتخابات شوراها در سطح استان ده درصد رشد 

داشته است. بر اساس اين نظرسنجى مشاركت همدانى ها از 34 درصد به 46 درصد افزايش يافته است.
در شركت در انتخابات رياست جمهورى شهرستان همدان 12درصد تصميم خود را به شركت در انتخابات 

تغيير داده اند.
اسامى كانديداى شوراى شهر كه مورد توجه شهروندان بوده اند بنا بر داليلى منتشر نمى شود كه پس از اعالم 

نتايج انتخابات آمار مقايسه اى در روزنامه همدان پيام منتشر مى شود.
در حوزه انتخابى بهار و كبودراهنگ 59 درصد در انتخابات مجلس شركت مى كنند بر اساس نتايج نظرسنجى 
در حوزه رياست جمهورى باالترين ميزان رأى سيد ابراهيم رئيسى مى باشد  و در رديف دوم عبدالناصر همتى 
كه البته اين نتايج در شهرســتان كبودراهنگ با اختالف فاحش به نام عبدالناصر همتى مى باشد. هر چند كه 
پاســخ دهندگان معتقد هستند در سطح كالن سيد ابراهيم رئيسى رأى بيشترى دارد. على رغم اين ميزان رشد 

عبدالناصر همتى  نسبت به سيد ابراهيم رئيسى عدد نزديك به 2 برابر را نشان مى دهد.
* سوگند حاجى شفيعى
 كارشناس آمار و سرپرست تيم نظرسنجى










 


















































نمودار شركت كنندگان در نظر سنجي به تفكيك تحصيالت  
)استان همدان(

 زيرديپلم

 ديپلم و فوق ديپلم
 ليسانس وباالتر














 
















 












نمودارشركت كنندگان در نظر سنجي به تفكيك جنسيت  
 )استان همدان(

 مرد
 زن

 



  



















 به نظر شما كدام كانديدا ي رياست جمهوري راي

 )استان همدان( مي آورد؟ 
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 نمودارشركت كنندگان در نظر سنجي به تفكيك سن

 )استان همدان(

 سال 28-18
 سال 38-29

 سال به باال 39

































































































































































 اسدآباد

 اللجين-بهار

 سردرود-رزن

 فامنين

 قروه درگزين

 كبودراهنگ

 مالير

 نهاوند

 همدان

 جمع

نمودار شركت كنندگان در نظر سنجي به تفكيك شغل  
 )استان همدان(

 بيكار
 آزاد
 خانه دار
 كشاورزودامدار
 بازاري
 دانشجو و دانش آموز
 پرسنل بخش خصوصي
 كارمنددولتي
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 به كدام كانديداي رياست جمهوري راي مي دهيد؟  

 )استان همدان(
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 به كدام كانديداي مجلس راي مي دهيد؟

 )بهار اللجين  -شهرستان كبودراهنگ( 





















 



























 





















 آيا در انتخابات شوراي شهر امسال شركت مي كنيد؟  

 )استان همدان(

 بله
 خير
 هنوز تصميم نگرفته ام
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 آيا در انتخابات رياست جمهوري  امسال شركت مي كنيد؟  
 )استان همدان(

 بله
 خير
 هنوز تصميم نگرفته ام
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 به كدام كانديداي رياست جمهوري راي مي دهيد؟  

 )شهرستان اسدآباد(

 




























شهرستان  (به كدام كانديداي رياست جمهوري راي مي دهيد؟ 
 )اللجين-بهار
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 به كدام كانديداي رياست جمهوري راي مي دهيد؟  

 )سردرود-شهرستان رزن(

 



  



























 به كدام كانديداي رياست جمهوري راي مي دهيد؟  

 )شهرستان فامنين(
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به كدام كانديداي رياست جمهوري راي 
مي دهيد؟

)شهرستان قروه درگزين( 







  




















به كدام كانديداي رياست جمهوري راي مي دهيد؟  
 )شهرستان كبودراهنگ(































 به كدام كانديداي رياست جمهوري راي مي دهيد؟  

 )شهرستان مالير(

 









 
















 به كدام كانديداي رياست جمهوري راي مي دهيد؟  

 )شهرستان نهاوند(



































 جمع كبودراهنگ اللجين-بهار

 آيا در انتخابات مجلس امسال شركت مي كنيد؟  

 )بهار اللجين  -شهرستان كبودراهنگ( 

 بله
 خير
 هنوز تصميم نگرفته ام

1111 چهارشنبه
26 خرداد ماه 1400
شماره 4060

The Message Of 
 Madestan's 
                   History & Civilization & Culture

پيام تاريخ ،  تمدن 
             و فرهنگ مادستان

جديدترين نتايج نظرسنجى همدان پيام منتشر شد

رشد مشاركت؛ اقبال به كانديداها
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گـزارش  

گردشگرىفرهنگ

 توسعه ديپلماسى گردشگرى 
اولويت وزارت ميراث فرهنگى 

است
 وزير ميراث   فرهنگى، گردشگرى و صنايع  دستى 
گفت: توسعه ديپلماسى گردشگرى جزو اولويت ها 
و برنامه هاى محورى اين مجموعه با هدف گسترش 

روابط با كشورهاى همسايه است.
على اصغر مونســان روز سه شــنبه در گفت وگو با 
ايرنا، به بازديدش از منطقه كليبر و پل هاى تاريخى 
خداآفرين اشــاره كرد و افزود: مرمت و ثبت جهانى 
مشــترك پل هاى تاريخى خداآفريــن با جمهورى 
آذربايجــان مورد تأكيــد بوده و ايــن موضوع در 
دســتور كار وزارت ميراث  فرهنگى، گردشگرى و 

صنايع دستى قرار دارد.
ــن ســفير فرهنگــى، تاريخــى  وى گفــت: خداآفري
ــرب  ــمال غ ــه ش ــگرى منطق ــى گردش و ديپلماس
ــد در راســتاى  ــه باي كشــور محســوب مى شــود ك
اقدامــات  آن  زيرســاخت هاى  ســطح  ارتقــاى 

ــود. ــام ش ــژه اى انج وي
مونســان افزود: پل هاى تاريخى خداآفرين به لحاظ 
قدمت و موقعيت ويژه بين كشور ايران و جمهورى 
آذربايجان بايد بيش از پيش مورد توجه قرار بگيرد.

وى با ابراز تأسف از اينكه پل هاى تاريخى خداآفرين 
طى سال ها دچار آسيب هاى جدى شده است، گفت: 
مرمت و اصالح اين آثار ارزشمند تاريخى اضطرارى 
بوده و بايد اولويت ميراث فرهنگى آذربايجان شرقى 

باشد.
مونســان با اشــاره به اينكه مرمت و ثبت جهانى 
پل هاى تاريخى خداآفرين به صورت مشــترك با 
جمهورى آذربايجان، توســط اين وزارت پيگيرى 
خواهد شد، بيان كرد: با توجه به اينكه اين پل هاى 
تاريخى با جمهورى آذربايجان مشــترك اســت، 
بنابراين رايزنى با همتاى آذربايجانى را در دســتور 
كار قــرار خواهيم داد تا عالوه بــر اقدام به مرمت 
و ثبت جهانى مشــترك، ديپلماسى گردشگرى دو 

كشور را توسعه دهيم.

جشنواره فيلم كودك و نوجوان فراخوان داد
 مقررات و فراخوان ســى وچهارمين جشــنواره  بين المللى فيلم هاى 
كودكان و نوجوانان كه پاييز امســال با مشاركت سازمان سينمايى، بنياد 

سينمايى فارابى و شهردارى اصفهان برگزار مى شود، منتشر شد.
به گزارش ستاد اطالع رسانى سى وچهارمين جشنواره  بين المللى فيلم هاى 
كودكان و نوجوانان، اين جشــنواره از 16 الــى 21 مهر ماه 1400(8 تا 
13 اكتبر 2021) با مشــاركت سازمان سينمايى، بنياد سينمايى فارابى و 
شهردارى اصفهان، در 2 بخش مسابقه ايران و مسابقه بين الملل، برگزار 

مى شود.
در راســتاى ترويج عدالت فرهنگى در سطح كشور و همچنين موافقت 
ســتاد ملى مبارزه با كرونا، دبيرخانة جشــنواره مى تواند فيلم هاى اين 
رويداد فرهنگى را بنا به تقاضاى ادارات كل فرهنگ وارشاد اسالمى، در 

هر يك از استان هاى متقاضى، اكران كند. 
1- مسابقه ايران

■ در اين بخش صرفاً آن ســرى از فيلم ها و آثارى كه به لحاظ محتوا و 
شــيوه روايت، قابليت جذب مخاطب كودك و نوجوان را داشته باشند، 

پذيرفته مى شوند.
2- مسابقه بين الملل

در اين بخش آن سرى از آثار سينماى جهان كه همسو با فرهنگ ايرانى 
اســالمى باشد بر اساس نظرات تخصصى اهالى سينما انتخاب مى شود. 
الزم به ذكر اســت 3 فيلم شــاخص ايرانى نيز با ديگــر آثار به رقابت 

مى پردازند.
3-مقررات جشنواره

انتخاب فيلم ها اعم از ايرانى يا خارجى از ســوى ستاد جشنواره انجام 
مى شود.

الزم به ذكر است فيلم هايى مجاز به حضور در اين دوره خواهند بود كه 
در دوره هاى قبل، متقاضى حضور در جشــنواره نبوده باشند. (فيلم هاى 
پذيرفته نشــده در دوره هــاى قبلى نيز امكان شــركت در اين دوره را 

نخواهند داشت.)
تمام فيلم ها براى نمايش در 2 گروه سنى كودك (6 تا 9 سال) و نوجوان 

(10 تا 15 سال) طبقه بندى  مى شوند.
4- ارسال فيلم  براى جشنواره

آخرين مهلت ثبت نام در جشنواره و ارائه فيلم (اعم از ايرانى يا خارجى)، 
31 مرداد ماه 1400، خواهد بود.

آخرين مهلت تحويل نســخة اصلى فيلم  پذيرفته شده، 30 شهريور ماه 
1400، مى باشد.

بــه منظور احترام به مخاطبين، در صورت ارائه ندادن نســخه نهايى در 
تاريخ مقرر، دبيرخانه جشنواره، فيلم را از تمامى برنامه هاى اعالم شده 

كنار خواهد گذاشت.
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■ حديث:
امام على(ع):

 هر زمامدارى كه از نيازمندى هاى مردم، خود را پنهان سازد، خداوند از او و خواسته هايش 
در رستاخيز، پنهان شود و اگر زمامدار ، هديه بپذيرد، خيانتكار باشد و اگر رشوه قبول كند، 

پس او مشرك است..      
ثواب األعمال : ص 310 ح 1

 حضــور افراد بــا تجربه و بهره منــدى از توان 
متخصصين در مديريت شهرى و آشنا به گردشگرى 
در بستر شوراى اسالمى شهر همدان يك ضرورت 

است.
شــوراهاى اسالمى شهر و روســتا برابر اصل صدم 
قانون اساســى كشــور و به منظور پيشــبرد سريع 
برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشــتى، 
فرهنگى و آموزشــى از طريق انتخاب مستقيم مردم 
از بين افراد صاحب صالحيت تشــكيل مى شــود. 
اين نهاد بخصوص در كالنشــهرها به عنوان مظهر 
مشــاركت مردم در تصميمات شهرى يكى از مراكز 
مهم و تأثيرگذار و ســرمايه اى اجتماعى در جهت 
تعميم حقوق شــهروندى و احترام بــه قانون بوده 
كه ســهمى جدى در تحقق توسعه ملى داشته و به 
عنوان مركزى تصميم ساز و تصميم گير قادر است در 
راستاى ارتقا و توسعه شهر عمل كند. از سويى ديگر 
گردشگرى با داشــتن منافع بسيار به صورت بالقوه 
موجب تجديد حيات اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى 
شهرها شــده كه اين مهم با اتخاذ مديريت شهرى 
منسجم و يكپارچه در بستر مشاركت محقق مى شود.

همدان به عنوان يك شــهر تاريخى گردشگرى  از 
ديرباز بر پايه گردشــگرى تاريخى شكل گرفته كه 

اين مسأله تمامى فعاليت ها و برنامه ريزى ها را تحت 
تأثير خود قرار داده اســت. اگــر چه اين ويژگى ها 
باعث نشــده تا سرمايه گذاران عالقه مندى و اشتياق 
براى حضور و فعاليت در اين بخش داشــته باشند 
وليكن متأسفانه جايگاه ضعيف بخش خصوصى در 
تصميم سازى و تصميم گيرى هاى شهرى مشكالت 
متعددى را در فرايند اجراى كار و برگشت سرمايه 

ايجاد كرده است.
همــواره ســرمايه گذاران و مديــران تأسيســات 
گردشگرى مسائل و مشكالت متعددى را در جريان 
فعاليت هاى خود با شهردارى و تصميمات مصوب 
شوراى شهر بيان كرده اند كه از آن جمله مى توان به 
اخذ مبالغ سنگين عوارض كسب و پيشه و پسماند 
كه به موجب بند «د» ماده 4 قانون موسوم به تجميع 
عوارض از تمامــى مراكز اقامتــى از قبيل هتل ها، 
هتل آپارتمان ها و ميهمان پذيرها در سال هاى گذشته 
اخذ شده و يا فقدان برنامه ريزى مشخص به منظور 

سامان دهى خانه مسافرهاى غير مجاز اشاره كرد.
امروز توسعه همه جانبه شهر در بخش هاى مختلف 
همت شوراى شهر را مى طلبد و چه خوب است كه 
اين دســت اقدامات تأثيرگذار كه خير و بركت آن 
نسل هاى متعددى را در بر مى گيرد به عنوان الگويى 

در ســر راه منتخبين مردم قرار گيرد و شهر همدان  
از همــت بلند و افكار و توانمنــدى اين عزيزان به 
صورت بهتر و شايســته ترى بهره جسته و گام هاى 
مهم ديگر را براى توسعه پايدار در قالب طرح هايى 

بزرگ و مؤثر شاهد باشيم.
شــايد عده اى از نقش شوراى شــهر در بسيارى از 
امور بى خبر باشند اما ظرفيت هايى كه اين منتخبين 
مردم دارا مى باشند فراتر از تعاريفى است كه عده اى 
در كوچه ها و خيابان هاى شهر مى بينند كه از جمله 
آن مى تــوان به نقــش اين نهاد مردمى در توســعه 

گردشگرى و زير ساخت هاى آن اشاره كرد.
 امــروز همــدان يكــى از مطرح ترين شــهرهاى 
گردشــگرپذير در غرب كشــور اســت. اما هنوز 
با جايــگاه اصلى خــود كه در بطــن ويژگى هاى 
منحصربه فرد و پتانسيل هاى مختلفى همچون دامنه 
الونــد، نقاط تاريخى، ديدنى و طبيعت بكر منطقه و 
موارد ديگر نهفته اســت  فاصله زيادى دارد كه در 
اين راه نقش شــوراى شهر و شهردارى مى تواند به 
عنوان دستگاه هاى دخيل در امور شهر بسيار مؤثر و 
در عصرى كه  گردشــگرى در حال تبديل شدن به 
فعاليت اقتصادى پيشتاز جهان است، مى تواند در اين 
رابطه جايگاه ويژه اى به شهرستان بخشيده و موجب 
اشــتغال زايى، كســب درآمد، فروش محصوالت و 

توليدات  شود.
 در صنعت گردشــگرى، جذب توريست منجر به 
رونق فعاليت در ساخت وســاز شــهرى، ســاختن 
اقامتگاه هــا و مكان هــاى پذيرايى نظيــر هتل ها و 
رســتوران ها، رشد صنايع ســاخت لوازم تفريحى 
نظيــر قايق هــاى تفريحى، كمپينگ نظيــر چادر و 
اردوگاه و لوازم ورزشى، رشد توليد صنايع دستى و 
محلى، افزايش اشــتغال در بخش خدمات در حرفه 
كارگر و كارمند هتل ها، رســتوران ها، مؤسسات و 
دفاتر مســافرتى، گمرك و حمل ونقل، مراكز توليد 
صنايع دستى و فروشگاه هاى عرضه كننده آن، توليد و 

بسته بندى فرآورده هاى غذايى و... مى شود.
مديريت شهرى مركب از سازمان ها و نهادهاى دولتى و 
غيردولتى گوناگونى است كه دو نهاد شوراى اسالمى و 
شهردارى شهر مهمترين و مرتبط ترين نهادها با جامعه 
شهرى هستند و اين دو نهاد به نمايندگى از مردم امور 
مختلف در شــهر را براى زيست مطلوب شهروندان 

مديريت مى كنند هر چند مديريت شهرى از نظر قانونى 
مأموريت و وظيفه اى در رابطه با گردشگرى ندارد، اما 
گردشگرى با توجه به پيامدهاى اقتصادى، فرهنگى و 
اجتماعى، آن در شهرها يكى از مهمترين فعاليت هاى 
شهرى است كه بايد در اولويت مناسب براى مديريت 

شهرى قرار گيرد.
از مهمتريــن قابليت هــاى مديريت شــهرى براى 
توسعه گردشــگرى شهرى عبارتند از: اطالع رسانى 
و تبليغ، بازاريابى در گردشگرى اهميت اساسى دارد 
و نقــش مهمى در هدايت گردشــگران ايفا مى كند 
مى توان اشــاره كرد كه  از آنجا كه در شهرها متولى 
مشــخصى براى تبليغ درباره جاذبه هاى گردشگرى 
شــهرى و مناطق اطراف آن وجود ندارد، مديريت 
شهرى بر اســاس مأموريت كلى خود براى كمك 
به توسعه شــهرى مى تواند به تبليغ درباره جاذبه ها 
و تسهيالت گردشگرى در شهر خود بپردازند. اين 
اقدام به روش هاى گوناگونى نظير تهيه بروشورهاى 
تبليغاتى، ايجاد پايگاه اينترنتى، ارســال پيام اينترنتى 

و... قابل انجام است.
تجهيز فضاهاى گردشــگرى، بخشــى از فضاهاى 
تفريحى و فراغتى كه شــهردارى ها ايجاد مى كنند، 
قابليت اســتفاده براى گردشــگران را نيــز دارند و  
فضاهاى ســبز، مكان هاى بازى و تفريح در شهرها 
براى تفريح و اســتراحت گردشگران نيز قابل توجه 
هستند كه پيوند دادن اين فضاها به مكان هاى اقامتى 
مسافران در شهرها مى تواند به ارتقاى مطلوبيت شهر 

براى گردشگران كمك كند.
ايجاد تســهيالت و خدمات عمومى  گردشــگران، 
توســعه راه ها و جاده هاى مناســب بــا تابلوها و 
راهنماهاى كارآمد، وسايل حمل ونقل درون شهرى و 
برون شهرى، امكانات بهداشتى، پيش بينى هاى مربوط 
به ســرويس هاى آتش نشــانى، پليــس و نيروهاى 
انتظامى و... همه براى توســعه صنعت گردشگرى 

ضرورى به شمار مى روند.
همچنين تالش شــوراى شهر و شهردارى در زمينه  
مســائلى همچون، وجود مديريــت متمركز، ايجاد 
امكانات اوليه گردشــگرى مانند سرويس بهداشتى، 
تابلوهاى راهنما، معرفى محصوالت بومى از طريق 
ابزار اطالع رســانى و ايجاد بازارهاى مخصوص نيز 

نقش بسزايى در اين رابطه دارد.

آنچه گردشگرى
 از شوراى شهر مى خواهد 


