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بازگشت به تعهد
 1- ســرانجام به رغم اينكه پيش  بينى ها 
از پايــان نيافتن ماراتن انتخاب شــهردار 
براى همدان از ســوى شورا و درگير شدن 
اين شورا با حواشــى ناشى از آن حكايت 
داشت، اين شورا توانست در زمان قانونى 
مقرر شــهردار موردنظر خود را انتخاب و 
براى طى مراحل ادارى به مراجع ذى صالح 

معرفى كند...

 2021 ســـپتامبر    2   1443 محـــرم   24   1400 شـــهريورماه   11 پنجشـــنبه  
تومـــان   5000 روزنامـــه    صفحــــــــــــه   8   4117 شـــماره  هفدهـــم   ســـال 
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 نهاوند 
هنوز به دنبال 
شفاف سازى

مرور برنامه هاى 
نامزدهاى 
شهردارى همدان

همدانى ها 45 
درصد بيشتر از 
الگو آب مصرف 
مى كنند

اطلس شخصيت 
شهيدمدنى 
رونمايى مى شود

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

كاراته صاحب رئيس برنامه ريز شد
7

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

تبريك و تهنيت 
 جنـاب آقــاي

دكترسيدمسعود حسينى

 سازمان هميارى شهرداريهاى استان همدان 

حسن انتخاب جنابعالى را به عنوان
 شهردار همدان پايتخت 

تاريخ و تمدن كشور ايران 
صميمانه تبريك عرض مى نماييم.

اين اقدام ارزنده اعضاى محترم شوراى شهر همدان را 
گرامى مى داريم كه سوابق اجرايى ارزشمند و استقالل 
انديشه زالل جنابعالى را پاس داشتند و اين فرصت را 

براى يك انتخاب نيكو مغتنم شمردند.
مدد  به  تعالى  بارى  درگاه  از  استعانت  با  اميدواريم 
رويكرد نجيبانه و درايت خردمندانه شما شاهد ايفاى 

نقش موثر و ماندگار در اين مسئوليت سنگين باشيم.

دكترس
تبريك و تقدير 

 جنـاب آقــاي

 دكتر سيدمسعود حسينى

مديريت و پرسنل هتل كتيبه 

شهردار محترم همدان 
بــا احتــرام بدينوســيله انتخــاب حضرتعالــى 
را در ايــن ســمت صميمانــه تبريــك و تهنيت 
عــرض نمــوده و از خدمــات دلســوزانه جنــاب 
ــدى  ــان تص ــى در زم ــدس صوف ــاى مهن آق

نهايــت تقديــر و تشــكر را داريــم.
ــى در  ــاف اله ــاه الط ــه در پن ــم ك اميدواري
راه خدمــت بــه مــردم همــدان و شــهر 

دارالمومنيــن موفــق و مؤيــد باشــيد.

 دكتر س
تبريك و تهنيت 

 جنـاب آقــاي

 دكتر سيدمسعود حسينى

مديريت فروشگاه هاى زنجير ه اى فاميلى 
شعبه همدان - كريمى

عنوان  به  را  حضرتعالى  شايسته  انتخاب 
تبريك  صميمانه  همدان  شهردارمحترم 
داريم  واطمينان  نموده  عرض  وتهنيت 
شاهد  شما  وموفق  ارزنده  باتجارب 
پايتخت  پيش  از  بيش  وتحول  پيشرفت 
تاريخ و تمدن ايران زمين باشيم. از درگاه 
خداوند متعال موفقيت وسربلندى شما را 

مسألت داريم.

 دكتر س
تبريك و تهنيت 

 جنـاب آقــاي

دكتر سيدمسعود حسينى

فروشگاه زنجيره اى افق كوروش 
منطقه غرب كشور 

انتخــاب بجــا وشايســته جنابعالى را 
بــه عنــوان شــهردار محتــرم همدان 
بيانگرتعهد،كارآمدى،لياقــت  كــه 
ــما  ــاى برجســته ش وشايســتگى ه
ــرض  ــت ع ــك و تهني دارد را تبري
وســربلندى  موفقيــت  و  نمــوده 
منــان  خداونــد  ازدرگاه  شــمارا 

ــم. ــألت داري مس

دكتر س

تبريك و تهنيت 
 جنـاب آقــاي

دكتر سيدمسعود حسينى

رئيس و هيأت رئيسه
 كانون وكالى دادگسترى  استان همدان

ــاى  ــات و تالش ه ــپاس از زحم ــا س ب
ــى،  ــاس صوف ــدس عب ــده مهن ارزن
ــته  ــاب شايس ــابق،  انتخ ــهردار س ش
جنابعالــى را بــه عنــوان شــهردار 
ــوده و از  ــرض نم ــك ع ــدان تبري هم
درگاه ايــزد منــان موفقيت وســربلندى 
شــما رادر جهــت توســعه و پيشــرفت 

ــم. ــألت داري ــدان مس ــهر هم ش

دكتر س
تبريك و تهنيت 

 جنـاب آقــاي

دكتر سيدمسعود حسينى

شركت تعاونى خوراك آفرين (سكالو 1)

انتخاب شايسته جنابعالى به عنوان 
شهردار محترم همدان

 را  صميمانــه تبريــك و تهنيــت 
مى نماييــم. عــرض 

و  ســربلندى  منــان  خداونــد  از 
موفقيــت رو افزونتــان را آرزومنديم. 

دكتر س

يت
 تهن

ك و
بري

ت

شركت الوند فوالد همدان (اخوان شادى)

انتخاب بجا و شايسته جنابعالى رابه عنوان 
شهردار محترم همدان 

كــه بيانگرتعهد،كارآمدى،لياقــت وشايســتگى هاى برجســته شــما 
دارد را تبريــك و تهنيــت عــرض نمــوده و موفقيــت و ســربلندى 

شــما را ازدرگاه خداونــد منــان مســألت داريــم.

جناب آقاى 

دكتر سيد مسعود حسينى

دير 
و تق

ك 
بري

ت

رياست و اعضاء  هيأت رئيسه اتاق اصناف همدان 
 اتحاديه هاى تحت پوشش

ــاى  ــاب آق ــده جن ــاى ارزن ــالش ه ــات و ت ــر اززحم ــن تقدي ضم
ــوز و  ــر، دلس ــهردار مدي ــوان ش ــه عن ــى ب ــاس صوف ــدس عب مهن
كارآمــد همــدان، انتخــاب شايســته جنابعالــى را درســمت شــهردار 
محتــرم همــدان صميمانــه تبريــك وتهنيــت عــرض نمــوده، ازدرگاه 

ــم.  ــال موفقيــت وســربلندى شــما را مســألت داري ــد متع خداون

جناب آقاى 
دكتر سيد مسعود حسينى

ت 
تهني

ك و 
بري

ت

روابط عمومى 
گروه كارخانجات صنايع غذايى سحر

انتخاب  شايسته جنابعالى به عنوان شهردار محترم همدان 
را  صميمانه تبريك  و تهنيت عرض مى نماييم.

اميد است در سايه ايزد منان همواره پيروز  و سربلند باشيد 

جناب آقاى 
دكتر سيد مسعود حسينى

گ
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به مناسبت 11 شهريور روز صنعت چاپ بررسى شد

صنعت چاپ استان
توانمندى ها و موانع

■ حميدرضا متين: در تكنولوژى بايد به روز باشيم
■ محمود موسوى صانع: مشاوره مالياتى مى دهيم

■ امين خضريان: اتحاديه چاپخانه داران استانى شود
■ مجيد فروتن: چاپخانه ها اولويت نخست اقتصاد فرهنگ

■ بيژن ترابيان: بازاريابى را جدى بگيريم

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد

ثبت 36 پروژه استان جزو برنامه هاى وزير
■ 29 پروژه با اعتبار3 هزار ميلياردى افتتاح شد 
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يـادداشت روز

يادداشت

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com
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بازگشت به تعهد
 1- سرانجام به رغم اينكه پيش  بينى ها از پايان نيافتن ماراتن انتخاب 
شهردار براى همدان از سوى شورا و درگير شدن اين شورا با حواشى 
ناشــى از آن حكايت داشت، اين شورا توانست در زمان قانونى مقرر 
شهردار موردنظر خود را انتخاب و براى طى مراحل ادارى به مراجع 

ذى صالح معرفى كند.
اين اقدام تا به اين جاى كار، پيشــگيرى از يك حاشيه بزرگ از سوى 
شورا در عمل به نخستين و مهمترين وظيفه شوراها در انتخاب شهردار 

است.
2- گزينه نهايى شــوراى شهر همدان براى شهردارى گزينه اى بود كه 
در مجامع و  محافل اســتان كمتر شانســى براى او در راه رسيدن به 

شهردارى قائل بودند.
 اما شــورا با انتخاب وى نشان داد كه شــاخص هاى ديگرى غير از 
شاخص هاى ده گانه اعالم شده مدنظر داشته و به آن شاخص ها عمل 

كرده است.
3- حســينى بيشتر از مديريت شــهرى، اقتصاد مى داند و تجربه كار 
اقتصادى و مالــى دارد اما اين رزومه ادارى وى اســت، زيرا رزومه 
مهمتر اســت كه مورد توجه شورا قرار گرفته و موجب شده شورا به 
اولويت دهى به تعهد بازگشــت داشته باشد، حضورهاى جهادى وى 
در مناطق محروم و ســوابق دفاعى وى در دفاع از ارزش ها و امنيت 

ملى بوده است.
نكاتى كه كفه تقوا را به نفع حســينى در مقايســه بــا ديگر گزينه ها 
ســنگين تر كرده و مورد توجه شــوراى اصولگرا نيز بوده اســت تا 

شهردارى با سابقه كار جهادى، دفاعى و متقى انتخاب كند.
4- شورا براى رسيدن به حسينى مسير سهلى را طى نكرد و روندى را 
آغاز كرد كه البته از ابتدا برخى اين روند را مهندسى شده خواندند، اما 

شورا بى توجه به اين خوانش ها كار خود را پيش برد.
شــورا و اعضاى آن حتى با معرفى 4 گزينه نهايى و مشــخص شدن 
نيت آنها براى معرفى حسينى به عنوان شهردار باز هم به دنبال دعوت 
از گزينه هاى بومى و غيربومى رفتند تا نشــان دهند كارى طبيعى و نه 

مهندسى شده انجام مى دهند.
5- شــورا در مسير انتخاب شهردار و رسيدن به گزينه نهايى توانست 
جمعى از نخبگان را درگيــر كار كند. جمع آورى نظرات 260 نفر از 
نخبگان دانشــگاهى، حوزوى، ادارى و جمعــى از صاحبنظران براى 
تدوين شاخص ها، معيارها و  فرايند پيشنهادى براى انتخاب شهردار، 
در كنار حضور چند كارشــناس خبره و شناخته شده در جلسه ارائه 
برنامه داوطلبان براى اعالم نظر كارشناســى درباره برنامه ها از جمله 

اقدامات شورا در اين روند بود.
6- شورانشينان 10معيار مهم را براى انتخاب شهردار همدان به عنوان 
مالك عمل مطرح كرده  بودند كه شامل تحقق برنامه شهر و شهردارى 
الكترونيك، روان ســازى و سرعت بخشى در ارائه خدمات و صدور 
مجوزها به شــهروندان، اجراى عدالت شهرى و توزيع متوازن منابع 
در مناطق مختلف شهرى، شفافيت در مديريت شهرى، توجه ويژه به 
بافت هاى فرسوده، توسعه زيرساخت هاى گردشگرى، ارتقاى مباحث 
زيســت محيطى در مديريت شهرى، لزوم تهيه پيوست هاى مطالعاتى 

دقيق و كارشناسى براى طرح هاى عمرانى مى شود.
معيارهايى كه اكنون با انتخاب شــهردار، به مطالباتى مهم از شــورا و 
شــهردارى تبديل شده و در طول 4 ســال فعاليت شورا و شهردارى، 

پيگيرى و مطالبه خواهد شد.
7- اعضاى شوراى شهر همدان براى رسيدن به حسينى از ميان بيش از 
60 گزينه ابتدايى از نام هاى بزرگى گذشتند و داوطلبانى را كه سوابق 
تجربى و علمى قابل قبول ترى در اذهان عمومى داشــته و چهره هاى 

شناخته شده  ترى بودند را كنار گذاشتند.
اكنون اين شورا بايد از گزينه نهايى خود نهايت حمايت را داشته باشد 
تا در آينده بتواند از انتخاب خود دفاع كرده و همراهى بازگشــت به 

تعهد با اقدامات تخصصى در مديريت شهرى را در عمل معنا كند.

همدانى ها 45 درصد بيشتر از الگو آب مصرف مى كنند
 مديرعامل آبفاى اســتان گفــت: مصــرف آب در45/4 درصد از مشــتركان بيش از 
15مترمكعب و باالى الگوى مصرف است كه در اين ميان 90 درصد مشتركان را مشتركان 

خانگى تشكيل مى دهند.
به گزارش روابط عمومى آبفاى استان، سيدهادى حسينى بيدار با توضيح اينكه براساس دستور 
ابالغــى از ســوى وزارت نيرو و با توجه به اينكه الگوى مصــرف آب به ازاى هر خانوار 
ماهيانه 15مترمكعب اســت، افزود: مشتركان براساس ميزان مصرف به 4 دسته  كم مصرف، 

خوش مصرف، پرمصرف و بدمصرف دسته بندى شده اند.

وى همچنين با اشــاره به اينكه مشتركانى كه سطح آب مصرفى آنها در طول ماه بين 15تا 
30 مترمكعب باشــد به عنوان مشتركان پرمصرف تلقى شده و مشمول تعرفه مازاد بر الگو 

مى شوند، گفت: توصيه ما به اين دسته از مشتركان رعايت الگوى مصرف است.
حســينى بيدار با اشاره به اينكه 90 درصد مشتركان ما را مشتركان خانگى تشكيل مى دهند، 
افزود: متأســفانه در حال حاضر مصــرف آب در 4/ 45درصد از مشــتركان باالى الگوى 
مصرف(باالى 15مترمكعب) است كه اين خود حجم ذخاير آبى را به شدت تحت تأثير قرار 
داده است. وى گفت: همچنين مصرف آب در 54/6درصد از مشتركان زير الگوى مصرف 
است ضمن اينكه در اين ميان  7/6 درصد از مشتركان با برخوردارى از "طرح ملى آب اميد" 

ضمن معافيت از پرداخت آب بها از معافيت برخوردارند.

مديرعامل آبفاى اســتان همچنين با اشــاره به اجراى «طرح آب اميد» بيان كرد: در راستاى 
اعطاى خدمات هرچه بيشتر و بهتر به مشــتركان، اجراى طرح مذكور با شعار«آب رايگان 
مصرف كنيد» در دستور كار وزارت نيرو قرار گرفت كه اين طرح از ابتداى دى ماه سالجارى 

به تمامى استان هاى كشور و از جمله استان همدان ابالغ شد.
حسينى بيدار افزود: در همين راســتا و براساس دستورالعمل ابالغى از سوى وزارت نيرو، 
مشتركان كم مصرف با ســطح مصرف ماهيانه زير 5 مترمكعب در ماه مشمول مزاياى آب 
رايگان شــدند. وى افزود: مشــتركان خوش مصرف با مصرف 5 تا 15 مترمكعب در ماه، 
مشمول تعرفه عادى هستند كه چنانچه اين دسته از مشتركان نيز بتوانند سطح آب مصرفى 

خود را تا 5 مترمكعب در ماه كاهش دهند از مزاياى آب رايگان بهره مند مى شوند.

مركز درمانى امام خمينى(ره) همدان 
به شهرك بهشتى منتقل شد

 رئيس مركز بهداشــت شهرســتان همدان گفت: مركز بهداشت 
امام خمينى(ره) به دليل نداشــتن جاى ثابت و مشكالتى كه به دنبال 
داشت با مركز شهيدبهشتى در ســاختمان نوسازى در منطقه شهرك 

بهشتى جابه جا شد.
محمد خيرانديش در گفت وگو با ايسنا، گفت: مركز شهرك بهشتى نيز 
مستأجر و داراى مشكالت جابه جايى بود، افزود: مركز امام خمينى(ره) 
متأسفانه در محلى قرار داشت كه زمينى براى ساخت وساز اين مركز 
وجود نداشت و خيرين نيز در اين امر ما را يارى نكردند و اين مركز 
به ناچار در طبقه دوم مركز شهيدبهشتى واقع در شهرك بهشتى بلوار 

امام محمد غزالى روبه روى مجتمع غدير منتقل شده است.
وى گفت: براى ساخت مركز امام خمينى(ره) تالش هاى زيادى انجام 
و جلسات متعددى برگزار شد، ولى متأسفانه اهالى منطقه و مسئوالن 
همراهى نكردند و از طرفى اماكنى كه براى مركز اجاره مى شد در شأن 
مردم آنجا نبود كه براى حل اين مشــكل در ساختمان نوساز شهرك 

بهشتى در طبقه دوم مستقر مى شود.
خيرانديش افزود: به دنبــال جابه جايى مركز امام خمينى(ره) و مكان 
بزرگ و جديد اين مركز، واحد دندانپزشــكى، سالمت روان و تغذيه 

نيز برپا شده است.
وى بيان كرد: مركز جديد با وجود دورى راه، در مكانى ثابت و جديد 

خدمات بهداشتى متنوعى را به مردم ارائه خواهد كرد.
خيرانديش گفت: امروز مركز بهداشت جديد افتتاح مى شود.

معرفى استاندار جديد
 از انتخاب تا انتصاب 

 پس از شكل گيرى كابينه سيزدهم و استقرار وزراى دولت در محل 
كار خود، اكنون روند تغييرات در ســطح مديران ارشد استانى به طور 

جدى مورد توجه قرار گرفته است.
وزير كشور در نخستين اظهارات خود از برخى ويژگى ها و شاخص هاى 
الزم براى ســكاندارى مديريت استان ها ســخن گفته و به دنبال آن از 
مجمع نمايندگان در استان ها خواسته شده تا گزينه هاى پيشنهادى خود 

را اعالم نمايند.
روال كار اينگونه به نظر مى رسد كه مجامع استانى نقش تعيين كنندگى 
خود را در قالب نوعى اجماع ايفا نمايند و به تبع آن مسئوليت ناشى از 

آن را نيز به شكلى پذيرا شوند تا كار براى وزارت كشور راست آيد.
اين رويكرد موجب شده تا مجمع نمايندگان استان نيز كه از انگيزه كافى 
براى نقش آفرينى حداكثرى در انتصابات برخوردار است، خيلى سريع 
دست به كار شده و فعاالنه به دنبال گزينه هايى برود كه به ز عم آنها بتوانند 

استان را در ريل توسعه با شتاب مضاعف به حركت درآورند.
اينكه خروجى جلســات مجمع نمايندگان چه خواهد بود و ســكان 
هدايت استان به چه كسى سپرده مى شود، هنوز مشخص نيست و صرفًا 
برخى گمانه زنى ها در فضاى مجازى شــكل گرفته است كه عمدتاً هم 

تكذيب شده اند.
نكته مهمتر اما آينده استان است كه به طور طبيعى دغدغه اصلى مردم و 
مسئوالن به حساب مى آيد. در اين ميان نمايندگان استان در مجلس كه 
اين چنين  پر حرارت و جدى براى تعيين اســتاندار آتى فعال شده اند و 
تأكيد دارند كه با هماهنگى و اجماع كامل در اين زمينه تصميم خواهند 
گرفت، همانگونه كه خود را محق و تعيين كننده مى دانند و البته وزارت 
كشور هم به شــكلى نقش تعيين كنندگى ويژه اى براى مجامع استانى 

تعريف كرده است، داراى مسئوليت نيز خواهند بود.
اهميت هماهنگى بين نمايندگان و مديران اجرايى چه در ســطح كالن 
بين دولت و مجلس و چه در سطح استان ميان استاندار و ساير مديران 
اجرايى با نمايندگان ايجاب مى كند كه در تصميمات باالدســتى براى 
انتصاب مديران اســتانى نيز - هرچند براساس قانون نانوشته- چنين 
هماهنگى شكل بگيرد تا از چالش هاى احتمالى در آينده پيشگيرى شود.
حــال اينكه در شــكل گيرى چنيــن هماهنگى و دســتيابى به توافق 
درخصــوص مديران اجرايى به چه ميزان منافــع مردم و اولويت هاى 
توسعه مورد توجه قرار مى گيرد و چقدر تصميمات براساس نگاه هاى 

سياسى است، با گذشت زمان مشخص مى شود.
با تمام اين احوال آنچه براى اســتان اهميت دارد، سپردن زمام امور به 
فرد شايســته اى است كه ضمن برخوردارى از شاخص ها و مالك هاى 
الزم براى مديريت ارشد استان، شناخت و اشراف كامل نسبت به مسائل، 

اولويت ها، نيازها و چالش هاى اصلى استان داشته باشد.

1- استاندار بعدى كار ســختى در انتصاب مديران نخواهد داشت. 
گويا ذى نفوذان و ســتادها اقدام به بستن ليست مديران آينده استان 

براى ارائه به استاندار بعدى براى استفاده در انتصابات كرده اند. 
گفتنى اســت، تعدد اين ليست ها كه معموالً با بى توجهى استانداران 
مواجه مى شــوند، از چالش هاى استاندار بعدى استان با ذى نفوذان و 

برخى طرفداران دولت خواهد بود.
2-  يك نهــم كل ارز دولتى تخصيص يافته به كاالهاى اساســى در 
سال گذشته سوخت شده است. گويا در طول يك سال گذشته 200
نفر در قالب 70 شــركت صورى، بــا مداركى از جمله مدارك افراد 
كارتن خــواب يا نيازمند موفق به دريافــت 900 ميليون دالر ارز  4
هزار و200 تومانى شــدند تا كاالهاى اساسى وارد كنند، اما اين كار 
را نكرده اند. گفتنى اســت، اگر در نظر بگيريم كه ارز دولتى دريافت 
شــده در قله قيمتى سال گذشــته (32 هزار تومان) در بازار آزاد به 
فروش رسيده باشد، اين مبلغ چيزى حدود 25٫2 هزار ميليارد تومان 

مى شود.
3- اقتصاد ايران بر خــالف تئورى هاى علم اقتصاد حركت مى كند. 
گويا برخى كاالها با كاهش تقاضا در بازار ايران به جاى ارزان شدن، 

گران مى شوند.
 گفتنى اســت، با آنكه مصرف گوشت و برنج نصف شده است، اما 

قيمت آنها رشد قابل توجه داشته است.
4-ســرعت واكسيناسيون صنفى از سنى پيشــى گرفته است. گويا 
امكان واكسيناســيون گروه هاى شغلى بيشتر و سرعت واكسيناسيون 

عمومى كمتر شده است.
 گفتنى اســت، در شــرايطى كه برخى صنوف باالى 40 ســال به 
مراكز واكسيناسيون دعوت شده اند، سامانه واكسيناسيون به صورت 

عمومى تا متولدين 1350 باز است.
5- صندلى هــاى خالى كابينــه به رقباى انتخاباتــى  رئيس جمهور 
مى رســد. گويا در ادامــه روند انتصــاب رقبــاى انتخاباتى نوبت 

انصرافى هاست تا به صندلى هاى خالى كابينه برسند. 
گفتنى است، حسين دهقان، محمد عباسى، عليرضا افشار و  مسعود 
زريبافان داوطلبانى بودند كه پيش از اعالم نهايى اســامى نامزدها به 

نفع ابراهيم رئيسى انصراف دادند.

 شــهناز كرمى- خبرنــگار همدان پيام: 
در  راســتاى اجراى سياســت هاى اقتصاد 
مقاومتى و پيام مقام معظم رهبرى در سال 
1400 توليــد، پشــتيبانى ها و مانع زدايى ها 
و بــه منظــور ســاماندهى و نظــارت بر 
استانداردســازى، فرآورده بتن آماده استان 
استاندارد  اداره كل  بين  همكارى  تفاهمنامه 
اســتان و انجمن صنفى توليدكنندگان بتن 
آمــاده و فرآورده هاى بتنى اســتان همدان 

تفاهمنامه اى انعقاد شد.
 مديركل استاندارد استان در اين باره گفت: 
متولــى اين امــر محدود به يك ســازمان 
دولتــى نمى توانــد باشــد، بنابراين بحث 
فرابخشى  كامًال  بحث  يك  استانداردسازى 
اســت و محــدود به يك ســازمان و نهاد 
خاصى نيســت، بلكه  بايد همگى دست به 
دست هم دهيم و به جايگاهى برسيم كه از 
ظرفيت مردم با افزايش ســطح آگاهى هاى 
عمومى بتوان اين مقولــه را به عنوان يك 
مطالبه ملــى در جامعه خود طرح موضوع 
كنيــم، بنابراين با اين تعامــل مى توان بهتر 
از گذشته دنبال استانداردسازى باشيم و با 
آگاهى مردم بتوانيم از ظرفيت آنها استفاده 

كنيم و با باال بردن ســطح آگاهى، تعامل و 
همكارى هم افزايى مثبت و مؤثرى داشــته 

باشيم.
محمد مددى بيان كرد: اداره كل اســتاندارد 
به صــورت قانونى واحد هــاى توليدى را 
كه به شــكل انبوه توليدهايشــان مشمول 
اســتاندارد اســت اجــازه ادامــه فعاليت 
نمى دهد، اما با توجــه به محدوديت منابع 
انســانى و تعدد مســئوليت ها، بنابراين از 
توليدكنندگان درخواست همكارى مى كنيم، 
امــا در مواردى كه خود شناســايى كنيم و 
به اطالعات موردنياز دســت يابيم به هيچ 

عنوان اجازه توليد نمى دهيم.
وى افزود: توليدكنندگانى كه پروانه فعاليت 
آنها ابطال و تعليق شــده اســت در اختيار 
رســانه ها داده مى شــود، البته بخشــى از 
مجوز هايى كه تعليق شــده اند اعمال قانون 
شــده اند و پرونده آنهــا در مراجع قضائى 

درحال رسيدگى است.
رئيــس انجمــن صنفــى بتــن آمــاده و 
فرآورده هــاى بتنى گفــت: كيفيت مصالح 
بحثى اســت كــه در بتن آمــاده پيگيرى 
مى كنيم كه آگاهى نداشتن برخى از اصول 

و نكات موجب مى شود كه متأسفانه شاهد 
اين باشــيم هنگامى كه حوادث طبيعى رخ 
مى دهــد ضرر هاى مالــى و جانى به مردم 

وارد شود.
ســعيد درويشــى افزود: اين امر نشــأت 
گرفته از نداشــتن فرهنگ ســازى مناسب 
در اســتفاده از مصالــح باكيفيت و معرفى 
واحد هاى استاندارد و جلوگيرى از فعاليت 
واحد هاى غيراســتاندارد است كه متأسفانه 
شاهديم برخى مواقع دستورالعمل هايى در 
بدنه دولت به تصويب مى رســد كه بدون 
در نظــر گرفتن مباحــث تخصصى موانع 
و مشــكالت را براى ما بيشــتر مى كند كه 
اميدواريم با انعقاد ايــن تفاهمنامه بتوانيم 
جايگاه ساخت وســاز را در استان خود با 

توجه به اقليمى كه داريم ارتقا دهيم.
وى گفــت: خوشــبختانه اســتان همدان 
جزء اســتان هايى است كه از لحاظ كيفيت 
ساخت وســاز ممتاز اســت، اما بــا فعال 
بــودن 27واحد توليدى در اســتان در يك 
ماه گذشــته متأســفانه با توجه به يكسرى 
سياســتگذارى ها70 الــى 80 درصــد اين 
واحد هــاى توليدى رو به تعطيلى كشــيده 

شدند.
درويشى در ادامه بيان كرد: فعاليت سيمان 
در بورس موجب شد واحد هاى توليدى به 
ســمت تعطيلى سوق پيدا كنند در صورتى 
كه سياســت دولت حذف واسطه ها بود كه 
با فعاليت سيمان در بورس عالوه بر حذف 
نشدن واســطه ها شاهد عدم خريد مستقيم 

واحد هاى توليدى از كارخانه ها شديم.
رئيــس انجمــن صنفــى بتــن آمــاده و 
از  يكــى  گفــت:  بتنــى  فرآورده هــاى 
دغدغه هاى ما اســتفاده از سيمان استاندارد 
بود، اما با اين شرايط هيچ يك از واحد هاى 
توليد موفق به خريد سيمان استان از داخل 
بورس نمى شوند، بنابراين به ناچار سيمان 
از خارج استان تأمين مى شود كه اين امر بر 
روى كيفيت ساخت بتن تأثير مستقيم دارد 
اميد است با اين تفاهمنامه ها بتوانيم ارتباط 
بين توليدكننده و ســازمان هاى اجرايى را 

محكم تر كنيم.
وى در پايان افزود: در بحث استانداردسازى 
اميدواريــم بــه فرهنگى برســيم كه مردم 
جامعه بــه دنبال كاالى باكيفيت باشــند و 

بتوانيم مؤلفه استاندارد را گريدبندى كنيم.

تفاهمنامه همكارى اداره كل استاندارد و توليدكنندگان بتن آماده

تعطيلى عجيب اصالح 
پل شهيد سردار همدانى 

در پيك كارى
 مديركل دفترفنــى، حمل ونقل و ترافيك 
اســتاندارى همدان، از تعطيلــى نابهنگام و 
عجيب  پروژه اصالح نواقص پل شهيدسردار 

همدانى در فصل كارى خبرداد.
عزيزاله يوسفى در گفت وگو با همدان آنالين، 
با اشاره به حواشــى و مشكالت ايجاد شده 

براى فاز نخســت پل غير همســطح شهيد 
ســردار همدانى از 2ماه گذشته، بيان كرد: با 
توجه بــه بازديدهاى انجام شــده با حضور 
پيمانكار، مشاور و ساير افراد مربوط به پروژه، 
مقرر شد تا سطح ارتفاع پل براساس طرحى 
كه ارائه شــده افزايش پيدا كــرده و اصالح 

هندسى صورت گيرد.
وى با بيان اينكه به داليل نامعلومى در فصل 
كارى پروژه تعطيل شــده و اصالح هندسى 
مقرر شــده صــورت نگرفته اســت، گفت: 

درحال حاضــر ارتفاع پل از 20/2 به 5/3 متر 
اصالح شــده، اما با گذشــت زمان همچنان 
اصالح هندســى صورت نگرفته است؛ اين 
درحاليســت كه على رغم فصــل كارى اين 

پروژه به داليل نامعلومى تعطيل شده است.
يوســفى در رابطه با شناســايى و برخورد با 
خاطيان و مقصــران اين رويداد نيز افزود: ما 
هرگز به دنبال مقصر و خاطى نبوده و نيستيم 
و تنها هدفمان اصالح مشــكالت ايجاد شده 

است.

الزم بــه يادآورى اســت قريب بــه 2 ماه 
گذشته نخستين فاز پل شهيدسردار همدانى 
پس از چندين ســال تعلل در ســاخت، با 
وجود اشــتباه و بى تفاوتى به آيين نامه هاى 
مربوطه در رابطــه با ارتفاع دهانه خروجى 
پل، افتتاح شــد، بــه  دنبال انتشــار اخبار 
مربوطه و با ورود دادستان به مسأله مذكور، 
وعده پيگيرى، شناســايى خاطيان و اصالح 
مشكل ايجاد شده از ســوى متوليان امر به 

رسانه ها داده شد.

ياسر زارعى»
 پــس از آغاز بــه كار دولت ســيزدهم 
يكــى از مهمترين وزراتخانه كــه همواره با 
چالش هاى فراون روبه رو بوده است وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اســت كه درنهايت 
فاطمى امين با رأى اعتماد مجلسى ها توانست 

سكاندار اين مجموعه شود.
با بررســى برنامه هاى پيشنهادى وزير صمت 
مى توان متوجه شد كه فاطمى امين با شناخت 
كامــل از اين حوزه به تدويــن و ارائه برنامه 
پرداختــه كه اســتان ها نيز در ايــن برنامه به 

صورت ويژه ديده شده اند.
در هميــن رابطه به مناســبت هفته دولت با 
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت اســتان 

به گفت وگو پرداختيم.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همــدان با تبريك هفته دولــت گفت: افتتاح 
طرح هاى صنعتى، معدنى استان در يك برنامه  
100روزه در دولــت ســيزدهم انجام گرفت 
و در تيرماه نيز تعــدادى از طرح ها را افتتاح 

كرديم.
حميدرضــا متيــن در اين رابطه بيــان كرد: 
بــا ســرمايه گذارى بســيار بــاال و حدود 
3هزارميليارد تومان در يك برنامه 100روزه با 
همكارى صنعتگران بزرگ توانستيم 29طرح 

صنعتــى را افتتاح و به مرحلــه بهره بردارى 
برسانيم. 

وى در ادامه گفت: امســال با توجه به تغيير 
دولت، تحوالتى در دولت ســيزدهم رخ داده 
و در سياستگذارى ها و برنامه ريزى متفاوت تر 

عمل شده است.
 متين دليل طوالنى شــدن افتتــاح برخى از 
طرح هــا را اينگونه بيان كرد: تأخير در افتتاح 
برخى پروژه هــا تا حدودى بــه قطعى برق 
بر مى گردد كه مشكالتى در تست و راه اندازى 
به وجود آورد و اگر چنين مشــكلى نبود در 
هفته دولت اين طرح ها آماده افتتاح بودند كه 

درنهايت به پايان شهريورماه موكول شد.
وى درخصوص 2 قولى كه از گذشــته وعده 
داده شــده اســت، گفت: اســتان همدان به 
2قطب فروسيليس و دارويى به كشور معرفى 
شــده و اين طرح ها به بهره بردارى رسيده و 
يكى از اين طرح ها در پايان شهريورماه افتتاح 
مى شــود و مى توان گفــت از توليدكنندگان 

مطرح دارو در كشور محسوب خواهيم شد.
متيــن در ادامه افــزود: ما اين مــوارد را از 
حركتى كه از پايان هفته دولت 1399 تا سال 
1400 نشأت گرفته است، مى دانيم و الزم به 
يادآورى اســت در سال 1399 بيش از  هزار 
و500 جواز تأســيس صادر كرديم و اين يك 

حركت عظيمى اســت كه در 42 سال گذشته 
سابقه نداشته است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
ايــن حركــت را لبيكى به پيــام رهبر معظم 
انقالب دانســت و گفت: درخصوص جهش 
توليد در ســال 1399 با تشــكيل ستادهاى 
تسهيل اين شعار پيگيرى شد و با اين حركت 
انشــاءا... به ســمت همدان صنعتى در حال 

حركت هستيم.
متين بيان كرد: امســال هم با توجه به شــعار 
ســال درصدد رفــع موانع توليد هســتيم با 
سياستگذارى هايى كه دولت جديد در دستور 
كار قرار داده اســت اميدواريم در ظرف چند 
ماه آينده هم در بحث واردات مواداوليه و هم 
تخصيص ارز دگرگونى هاى شگرفى نسبت به 
2، 3 سال گذشته در حوزه توليد داشته باشيم.

وى در رابطه با وزير صنعت، معدن و تجارت 
نيز گفت: 36 پروژه اســتانى در دســتور كار 
وزارت صمــت بــا برنامه هاى پيشــنهادى 

فاطمى امين تعريف شده است.
 متين درخصوص سياستگذارى اين پروژه ها 
افزود: رفع موانع توليد، ايجاد اشتغال، تأمين 
منابع مالــى، صــادرات و واردات از جمله 

ضرورت هاى اجراى اين طرح است.
وى در رابطه با موانع و مشكالتى كه احتمال 
دارد در اجــراى اين طرح هــا صورت گيرد 
گفت: در تمامى بخش ها مشكالت شناسايى 
و اخذ شــده و درحــال برنامه ريزى صحيح 
هستيم تا اين موارد ظرف 6 روز ديگر قطعى 

و به تأييد وزارتخانه برسد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
در رابطه با برنامه هاى وزارت صنعت، معدن 
و تجارت افزود: برنامه هاى مهم و شــاخصى 
را اين وزارتخانه در پيش گرفته كه يك روند 
بسيار خوبى در موضوع توليد خواهيم داشت.

وى مهمتريــن برنامه هــاى اين ســازمان را 
اينگونه بيان كرد: تخصيص ارز كه از مهمترين 
موضوع در بحث توليد است با نگرشى جديد 
ارزيابى و بررســى و تأييد نهايى تا چند روز 
آينده ابالغ مى شــود كه واحدهاى صنعتى از 

اين مسأله بهره مند شوند.
متين با اشــاره به ديدار چند روز گذشــته 
خــود با وزير صمــت وى را از بدنه دولت 
دانست و گفت: آشــنايى فاطمى امين به اين 
وزراتخانه از قبل بوده و ايشان با يك برنامه 
مدون وارد سيســتم شده و 36 پروژه اى كه 
درحال پيگيرى اســت يك بخشى اعظم در 
رابطه با تحقق شعار سال و حمايت از بخش 
توليد بوده است و صرف حمايت مالى نبوده 
و به بخش صادرات، واردات توجه ويژه اى 

شده است.
وى در رابطــه با تحريم هاى شــديد كه در 
چند سال گذشته توليدكنندگان با آن روبه رو 
بوده اند، افزود: ايــن تحريم ها تأثير منفى در 
روند توليد داشــت، ولــى توليدكنندگان با 
دور زدن تحريم ها توانســتند اين موضوع را 
تا حدود زيادى بشــكنند و اين موجب شد 

قيمت تمام شده افزايشى باشد.
متيــن در ادامه افزود: نتيجــه اين تحريم ها 
تحريــك بزرگى براى بخــش توليد بوده و 
زمينه هاى ساختى كه در نظر داشتيم به منصه 
ظهور رســيد و اين توليدات را در سال هاى 

96 يا 97 به اين شكل نداشته ايم.
رئيس اداره صنعت معدن و تجارت استان در 
پايان گفت: تاثيرى كه اين 36 پروژه در روند 
توليد خواهد داشــت مسلما نگرش جديدى 
در تمامى بخش ها ايجاد خواهد كرد و روند 
توليد روانتر و بدون مشــكل مى شود كه در 
ســال هاى آينده نتيجه مثبــت آن را خواهيم 

ديد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
خبر داد

ثبت 36 پروژه استان 
جزو برنامه هاى وزير

■ 29 پروژه با اعتبار3 هزار ميلياردى افتتاح شد 

همدان پیام در کنار شامست!
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رفع نقص ايستگاه سنجش آلودگى
 هواى نهاوند

 در ايستگاه ســنجش آلودگى هوا، 3 پارامتر اصلى شامل ذرات معلق 
بــا قطر كمتر از 2,5 ميكرون، دى اكســيد گوگرد و دى اكســيد نيتروژن 

اندازه گيرى مى شود.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست نهاوند گفت: اين پارامترها در حال حاضر 
مهمترين آالينده هاى هوا در نهاوند بوده و با نصب آنااليزرهاى مربوط به 

اين آالينده ها مى توانيم وضعيت كيفى هواى شهر را پايش كنيم.
مهرداد ســلگى افزود: بهره بردارى از ايستگاه هاى سنجش آلودگى هوا از 
2 منظر قابل اهميت است نخست اينكه شهروندان مى توانند از وضعيت 
كيفى هواى منطقه اطالع پيدا كنند و بيماران در روزهاى آلوده كمتر خود 
را در معرض آلودگى هوا قرار دهند و دوم اينكه در صورت افزايش شديد 

آلودگى هوا امكان بررسى منابع آلودگى، سريع تر خواهد بود.
وى با يكى از كارشناسان اداره كل استان از ايستگاه سنجش آلودگى هوا در 

جهت رفع نواقص بازديد  كرد و عيوب داخل ايستگاه رفع نواقص شد.

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

يادداشت

رأى تمام تشكيالتى به حسينى 
فيض ا... مظفرپور  »

 سرانجام پس از حرف و حديث هاى فراوان على رغم انتقاداتى كه 
به عملكرد شوراى ششم در نحوه ورود و بررسى گزينه هاى شهردارى 
همدان وجود داشت روز سه شنبه شوراى شهر با اكثريت قاطع آرا 10 
نفر از 11عضو شــورا سيدمسعود حسينى را به عنوان شهردار همدان 

برگزيد.
نكته مثبت شورا در انتخاب سيدمسعود حسينى تشكيالتى عمل كردن 
شوراى ششم و حفظ انسجام درونى شورا با وجود اختالف سليقه در 

بين دو طيف بود.
حميد بادامى نجات اخيراً اعالم كرده كه اكثر گزينه هاى مورد بررسى 
در شــوراى شــهر همدان كه انصراف دادند احســاس مى كردند كه 
رأى تشــكيالتى الزم را ندارند و در ادامه فرايند رأى گيرى به مشكل 

برمى خورند و بنابراين عطاى شهردارى را به لقايش بخشيدند.
اصوالً ورود گزينه هايى خارج از مجموعه شــهردارى به شوراى شهر 
كه سيدمسعود حســينى يكى از آنها بوده و عقيليان نيز يكى ديگر از 
آنها كه هر دو جزء 4 نفر نهايى شــوراى نيز باقى ماندند نشان دهنده 
اين واقعيت است كه تشكيالت بسيار منسجم پشت ماجراى انتخاب 
شــهردار در همدان وجود دارد كه پيروزى اكثريت غالب در شوراى 

شهر همدان نيز مرهون حمايت هاى اين تشكيالت بوده اند.
اگر در دوره هاى قبل افراد ذى نفوذ بر انتخاب شــورا تأثيرگذار بودند 
در اين دوره اين تشكيالت سياسى قدرتمند بودند كه اعضاى شوراى 
شــهر و به تبع آن شــهردار را انتخاب كردنــد و اين موضوع به نظر 

مى رسد نقطه قوت اين انتخاب شورا بود.
تشكيالتى عمل كردن 2 ويژگى دارد:

1-  برنامه محور بودن 
2-  پاسخگو بودن 

زيرا كه تشكيالت معموالً برنامه هايى را براى اجرا به مديرانش اعالم 
مى كند و بر همين اساس مديران موظف به پاسخگويى به تشكيالت 

هستند.
در انتخابات گذشــته تشكل هاى زيادى وارد گود انتخابات شده و بر 
تأثيرگذارى و نقش خود در انتخاب گزينه هاى موردنظر تأكيد ورزيدند 
و به ويژه در انتخاب و گزينش اعضاى شــورا از بررســى صالحيت 
گرفته تا تبليغات انتخاباتــى نقش ايفا كردند و در نهايت نيز اكثريت 
شــوراى فعلى حاصل همان فرايندها بود. از شوراى ائتالف نيروهاى 
انقالب گرفته تا شوراى وحدت اصولگرايان و احزاب شناسنامه دارى 
چون حزب مؤتلفه اسالمى همگى در حمايت از اعضاى شوراى فعلى 
نقش مستقيم داشتند. پس به تبع آن در انتخاب شهردار جوان انقالبى 
و نيروى جهادى نيز نقش داشته اند و  اين انتخاب نمى تواند خارج از 
اراده آنان انجام گيرد و بنابراين انتخاب سيدمســعود حسينى انتخابى 
كامًال تشكيالتى و با پشــتوانه تشكل هاى سياسى اصولگرا و انقالبى 
بوده اســت و اين موضوع مى تواند نقطه قوت حسينى در ادامه مسير 
باشد، البته همانطور كه نوشتيم لزوم پاسخگويى به تشكل هاى حامى 
ويژگى يك انتخاب تشكيالتى است كه حسينى بايد به آن توجه كند.

انتخاب شهردار اسدآباد در چند روز آينده
 احيا و راه اندازى كارخانه آســفالت شهرستان از اولويت هاى اصلى شوراى اسالمى 

شهر اسدآباد خواهد بود.
رئيس شــوراى اسالمى شهر اسدآباد بيان كرد: ايجاد درآمد پايدار براى شهردارى شهر 
از برنامه هاى بلندمدت شــوراى اسالمى شهر اســدآباد بوده كه به همين منظور احيا و 
راه اندازى كارخانه آســفالت شهرســتان از نقش مؤثرى در تحقق اين برنامه برخوردار 

است.
فردين جمور در گفت وگو با ايسنا، و با بيان اينكه راه اندازى كارخانه آسفالت شهرستان 

يكى از خواسته هاى شوراى اســالمى شهر از شهردار آينده شهرستان خواهد بود، بيان 
كرد: براى تصدى شــهردار شهر اسدآباد از بين 15 گزينه، 6 نفر براى بررسى وضعيت 
باقى مانده كه همه اين افراد داراى ســابقه ســمت شــهردار بوده و داراى تخصص و 

تجربه هستند.
وى با بيان اينكه در چند روز آينده شــهردار اســدآباد را از بين 6 گزينه كه درحال 
بررســى وضعيت هســتند انتخاب مى كنيم، افزود: انتخاب يك شــهردار توانمند و 
متخصص در كار بدون شك در پيشبرد برنامه هاى شوراى اسالمى شهر و نيز تحقق 
مطالبات مردم از ارائه  خدمات هر چه بهتر شــهرى از نقش مؤثرى برخوردار است 
و بايد در اين انتخاب اعضاى شــوراى اســالمى توجه ويژه اى داشته باشند چراكه 

دارند. تعهد  نسبت به شهروندان 
جمور در ادامه با اشــاره به اينكه اولويت هاى كارى شوراى اسالمى در 2 زمينه 
برنامه هــاى كوتاه مدت و بلندمدت پيش بينى شــده اســت، بيــان كرد: در رابطه 
بــا برنامه هــاى كوتاه مدت، تكميل برخــى از پروژه هاى باقى مانده از شــوراى 
اســالمى شــهر و شــهردارى قبل از اولويت بوده كــه به همين منظــور تكميل 
المان شــهداى گمنام و نيز المان شــهداى خلبان در ميدان آزادگان از ارجحيت 

است. برخوردار 
وى  گفت: سايه بان آرامستان، آسفالت و لكه گيرى معابر، فضاى سبز از ديگر برنامه هاى 

كوتاه مدت شوراى اسالمى براى اجرا پيش بينى شده است.

آگهى مزايده فروش سنگ شركت احرار همدان 

شركت احرار همدان 

ــه  ــه صــورت يكجــا ب ــده ب ــق مزاي شــركت احــرار همــدان در نظــر دارد بخشــى از محصــوالت ســنگ گرانيــت خــود را از طري
ــروش برســاند. ف

ــت  ــا ضخام ــى ب ــاى 20، 30 و 40 طول ــوق در عرض ه ــد. ســنگ هاى ف ــع مى باش ــده: 5500 مترمرب ــت مزاي ــراژ ســنگ ها جه * مت
2 ســانتى متــر در انــواع طيــف رنگــى كــه شــامل: مشــكى (تويســركان)، مشــكى (همــدان)، مشــكى (ســركان)، ســبز (بيرجنــد)
ــكى  ــامل مش ــى ش ــرض 40 طول ــوق در ع ــنگ هاى ف ــده اى از س ــش عم ــه بخ ــدان) ك ــترى (هم ــان) و خاكس ــوردى (زنج الج

ــد. ــدان) مى باش ــكى (هم ــركان) و مش (تويس
* متقاضيــان مى بايســت 5٪ قيمــت پيشــنهادى خــود را بــه حســاب 180183051042 نــزد بانــك ايــران زميــن بــه نــام شــركت 
احــرار همــدان واريــز نمــوده و فيــش مربوطــه را بــه همــراه قيمــت پيشــنهادى،تصوير كارت ملــى و شــماره همــراه بــه نشــانى: 

همدان-آرامــگاه بوعلى،مجتمــع ادارى- تجــارى المــاس، طبقــه  3 ،واحــد 28 ارســال نماينــد.
* مهلت تحويل پيشنهادات: از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت 10روز مى باشد.

 نهاوند- معصومه كمالوند-خبرنگار همدان پيام: 
از شيرين سو شهر كوچك استان تا همدان كالنشهر، 
صاحب بالدشان همه سر رسيد و تعيين شد. شوراى 
ششــم شهر نهاوند هنوز اندر خم مقابله  و نبش قبر 

و حواشى!
فصل كارى هم درحال گذار اســت و كمتر از يك 
هفته به مهلت انتخاب شهردار توسط شوراى ششم 
مانده اســت، اما تازه خبر مى رســد گزينه موردنظر 
شــفافيت ندارد و مجدد بايد مدارك وى به مراجع 

تأييد صالحيت ارسال گردد.
24مردادماه يعنى تقريباً 16روز پيش بود كه شوراى 
شهر نهاوند از انتخاب محســن سعيدى پور گزينه 

منتخب خود به عنوان شهردار نهاوند خبر داد.
واكنش و نظريه هاى متفاوتى از جانب شهروندان در 

فضاى مجازى نســبت به انتخاب اين گزينه منتشر 
شد.گزينه اى كه فراتر و توانمندتر از گزينه هاى بومى 
از نظرســنجى كه يكى از كانال ها منتشر كرد و بيش 
از 90درصد شــامل رأى منفى مردم شد تا مطالب و 
تحليل هــاى متفاوتى كه صاحبان قلم و تحليل ارائه 

دادند.
توقعى كه مــردم به عنوان صاحبــان آراى اعضاى 
نشسته بر كرسى از شوراى شهرى ها داشتند  انتخاب 

فردى بومى و توانمندتر از گزينه منتخب بود.
شورايى كه تقابل و كنش هاى منفى را به شفافيت و 
اصل تعامل ترجيح داد و گزينه اش را پس از هفته ها 
جلســه پشت درهاى بسته از ميان چندين گزينه كه 
گويا اين فرد قوى تر از همه آنها بوده، انتخاب كرد.

اگرچه مردم معتقدند گزينه هاى مقبول نشده، قومى 

و توانمندتر بوده، 
اما به دليل نداشتن 
البى همان ابتدا از 
شــورا  ليســت 
خارج مى شده اند.

اكنون برخالف آنچه تصور مى رفت در مدت 16روز 
گذشته شوراى ششم13روز به دنبال دريافت مدارك 

از گزينه منتخب خود بوده است!
محســن ســعيدى پور گزينه منتخب اســت كه در 
سوابق كارى خود در كنار كارفرمايى در پروژه هاى 
حمل ونقل،  مديريت  سازمان  رياست  ساخت وساز، 
سازمان زيباســازى و معاونت فرهنگى، اجتماعى، 

ورزشى شهردارى رباط كريم را دارد.
گويا علت طوالنى شــدن پروســه انتخاب شهردار 

نهاوند و مراحل تأييد اين گزينه، از زمان بر شــدن 
ارائه مدارك توســط وى نشــأت مى گيرد و شورا 
3روز است كه موفق به دريافت مدارك و ارائه آن به 

استاندارى و مراجع ذى صالح شده است.
اكنون 3 روز است از اين معرفى به صورت قانونى 
توسط شورا مى گذرد، اما گويا خأل شفافيت اينجا 
هم يقه شــورا را گرفته اســت و مراجع باالدستى 
از شــفاف نبودن مــدارك ارائه شــده خبر داده و 
خواســتار ارائه مدارك با شفافيت و جزئيات كامل 

و دقيق ترى شده اند.
بــه اين ترتيب انتخاب شــهردار نهاوند و پروســه 
بررســى و تأييد وى وارد فاز جدى ترى مى شود و 

البته زمان از سر گرفته شد!
انتظار مى رود شوراى شهر با حفظ وحدت بتواند در 
فرصت باقى مانده عزم خود را به نشــان وعده هاى 
زمان انتخابات جزم كرده و به دور از  شو و نمايش 
و مشاوره هاى غلط در تعيين شهردار نهاوند جدى تر 

وارد عمل شود.

ايجــاد
 24 هكتار گلخانه 

در تويسركان
 تويســركان-خبرنگار همدان پيام: 2 طرح 
گلخانه اى، طرح آبيارى تحت فشار و يك طرح 
بره پروارى با اشــتغالزايى براى 14نفر در هفته 

دولت با حضور مسئوالن افتتاح شد.
مدير جهادكشــاورزى شهرستان تويسركان از 

افتتاح طرح آبيارى تحت فشار در شهر فرسفج 
به وسعت 6 هكتار و اشــتغالزايى براى 3 نفر 
خبر داد و گفت: يك طرح آبيارى تحت فشار 
نيز با 32 ميليون تومان آورده شــخصى و 578
ميليون تومــان از اعتبارات اســتانى با هدف 
صرفه جويــى در منابع آبى مــورد بهره بردارى 

قرار گرفت.
مســعود اكبــرى از افتتاح واحد 200 رأســى 
بره پروارى در روســتاى درودان نام برد و بيان 
كرد: يك طرح توليــدى نيز با صرف 2ميليارد 

و 500 ميليون تومان آورده شخصى به مناسبت 
هفته گراميداشت دولت افتتاح شد.

وى با اشــاره به بهره بردارى از گلخانه سبزى 
و صيفــى در وســعت 4 هــزار مترمربع در 
روستاى كرزان با اشتغالزايى براى 4 نفر افزود: 
مجموع سرمايه گذارى براى اين طرح از محل  
تسهيالت بانكى و آورده متقاضى يك  ميليارد و 

190ميليون تومان است.
ــبزى و  ــه س ــن گلخان ــت: دومي ــرى گف اكب
ــع  صيفــى در وســعت 4 هــزار و 264 مترمرب

در روســتاى نقــده بــا اشــتغالزايى بــراى 4 نفر 
ــار  ــت و اعتب ــرار گرف ــردارى ق ــورد بهره ب م
ــراى ايــن طــرح 165ميليــون  صــرف شــده ب
تومــان آورده شــخصى و 935 ميليــون تومــان 

تســهيالت بانكــى داشــته اســت.
وى در پايان وســعت گلخانه هاى ايجاد شده 
در شهرستان تويسركان را 24هكتار اعالم كرد 
و افزود: با اين وســعت گلخانه به طور مستقيم 
براى حدود 480 نفر و به طور غيرمستقيم براى 

 هزار و 200 نفر اشتغال ايجاد شده است.

بالد استان شهردارشان رسيد

 نهاوند هنوز به دنبال 
شفاف سازى

 حبيــب غالمــى بــا رأى 
شهر  ششم  شــوراى  اكثريت 
ازندريان بــا 5 رأى موافق  به 
عنوان شــهردار شهر ازندريان 
دومين شــهر شهرستان مالير 

معرفى شد.
وى از مديران جوان و خالق در 
حوزه مديريت شهرى استان است 
و عملكرد موفق و قابل قبولى از 

خود نشان داده است.
غالمــى بــا مــدرك مهندســى معمــارى و 
كارشناسى ارشد مديريت، 13سال سابقه فعاليت 
در 2شهردارى همدان و مهاجران است كه5 سال 
در سمت شهردار مهاجران و 4 سال مدير ناحيه 
يك منطقه 4 شــهردارى همدان فعاليت داشته 

است.
***

حبيب غالمى
1366- همدان

 سوابق تحصيلى
■ كارشناس رشــته مهندسى معمارى( دانشگاه 

دولتى يزد)
■ كارشناس ارشد رشته مديريت دولتى 

 رزومه علمى وچاپى
■ ارزيابــى ارتباط مشــترك در تصميم گيرى و 

خالقيت نيروى انسانى در شهردارى 
■ بررسى ارتباط مشــاركت در تصميم گيرى و 

كاهش مشكالت در شهردارى 
■ تعيين رابطه مشاركت در تصميم گيرى و بهبود 

نيروى انسانى در شهردارى 
در  آموزش  تأثير  بررســى   ■
نقش مشــاركت مديــران بر 

بهبود منابع انسانى 
■ تحليل فضايــى و ارتباطى 

مجتمع مسكونى و وياليى 

 سوابق شغلى
■ شــهردار ناحيه يك منطقه 
مدت  به  همدان  شهردارى   4

4 سال 
■ شهردار شهر مهاجران 5 سال 

■ دبيــر كميته ســيما ومنظر شــهرى معاونت 
معمارى و شهرسازى

■ كارشــناس معمارى صــدور پروانه معاونت 
شهرسازى شهردارى همدان 

■ كارشــناس دفتر مطالعات معاونت معمارى و 
شهرسازى شهردارى همدان 

■ كارشــناس خدمات شــهرى و فضاى سبز 
شهردارى همدان 

 فعاليت هاى فرهنگى
■ مسئول حوزه بسيج دانشجويى خاتم االنبيا(ع) 

دانشگاه شهيد صدوقى يزد 
■ جانشــين پايگاه شــهيد چمران دانشگاه آزاد 

همدان 
■ مسئول تربيت بدنى پايگاه شهيدآوينى دانشگاه 

آزاد همدان 
■ مسئول نيروى انســانى گردان301 عاشوراى 

سپاه انصارالحسين(ع) همدان

داريوش زهره وندى 
شهردار جديد جوكار

 داريوش زهره وندى به عنوان شــهردار جديد 
جوكار انتخاب شد.

پس از بررســى افراد مختلف بــراى تصدى گرى 
شــهردارى جوكار " داريوش زهره وندى" با 5رأى 
قاطع شوراى اسالمى شهر جوكار به عنوان شهردار 

جديد اين شهر انتخاب شد.
وى كانديداى ششمين دوره انتخابات شوراى شهر 
در مالير در نشست خبرى در جمع اصحاب رسانه 

گفت:
■ براى تغيير آمده ام 

■ برخــى مديــران ايــن دوره، اصــول و قواعد 
پروژه هاى عمرانى را نمى دانند.

■ اگر شهرى آباد مى خواهيد بايد تغيير را در شهر 
احساس كنيم.

■ براى كســب درآمد و پول پا به عرصه انتخابات 
نگذاشته ام.

■ در قراردادهاى شــهردارى از توانمندى پيمانكار 
استفاده شود.

■ شهردار مالير تمام پيمانكاران توانمند كه داراى 
سرمايه و تجربه بودند را كنار زد و اشخاصى بدون 

سرمايه و نيرو را وارد شهردارى كرد.
■ در حال حاضــر پروژه هــاى در حــال اجــراى 
شــهردارى از دوره هــاى قبل اســتارت خورده و 

نيمه كاره است.
■ پروژه مينى ورلد با اعتبارى كه براى آن از ســوى 
برخى منابع تأمين شده در حال انجام است و هيچ 

شركتى فعًال قراردادى با آن ندارد.
■ شــركت ما محوطه ســازى آن را انجام داده و 
در چنــد ماه اخير چند پيمانــكار از مجموعه ما 

بوده است.
■ با توجه به ســوابق كارى خود 
در حوزه عمران، از زير و بم كار 
و از مشكالت و موانع در حوزه 
مطلع  شــهردارى  و  شهرســتان 

هستم.
شــهردارى ها،  حــوزه  در   ■
و  دهيارى هــا  راهدارى هــا، 
بخشــدارى ها كار كــرده ام و از 

مشكالت موجود با خبر هستم.
■ در كارهاى عمرانى شهردارى، 

بزرگترين پيمانكار شــهردارى مالير در 4 ســال 
گذشته بوده ام.

■ شــهردار مالير در 4 ســال گذشــته بزرگترين 
قرارداد را با شركت بنده بسته است و تنها شركت 

پيمانكارى شهرى بوده ام.
■ در صــورت ورودم بــه شــورا تكميــل پروژه 

مينى ورلد از اولويت هاى كارى ام است.
■ در پروژه مينى ورلد، المان هايى را داريم كه هنوز 
ساخته نشــده و بخشــى از آن به خاطر نيمه كاره 

ماندن كار تخريب شدند.
■ از ديگر اولويت هاى كارى من در شورا مشكالت 
آســفالت خيابان هاست كه بايد به صورت مكانيزه 

انقالبى در سطح شهر ايجاد كنيم.
■ داشتن درآمد پايدار شهرى زمان بر است.

■ در شــهر ماليــر 2 برند جهانــى مبل ومنبت و 
انگــور داريم كــه در ايــن زمينه منبــت كاران 
و نمايشــگاه داران مى تواننــد دوســت و يــاور 
شــهردارى باشــند و يك درآمد ثابت و پايدار 

براى شهردارى ايجاد كنند.
■ يكى از منابع درآمد شهردارى مى تواند در زمينه 

انگور و شيره پزى باشد.

■ با ايجاد نمايشگاه هاى فصلى 
مى توانيم  گردشــگر  جذب  و 

درآمدزايى كنيم.
■ داشــتن هتل خوب، مبلمان 
شــهرى، تاكسيرانى خوب و... 
از جملــه درآمدهــاى پايدار 

است.
■ از برخى امالك شــهردارى 
مى توان ميلياردها تومان درآمد 

داشت.
■ يكــى از مشــكالت امروز 
شــهردارى مالير اســتفاده نكردن بهينه از امالكى 
اســت كه در اختيار دارد و كســب درآمد درستى 

نمى شود.
■ در ماليــر ملك تجارى خوب نداريم مى توان از 

اين امالك براى امالك تجارى استفاده كرد.
■ از وجود سرمايه گذاران براى ايجاد مراكز تجارى 

به صورت يك منبع درآمد پايدار استفاده كنيم.
■ پروســه توليد درآمد براى شــهردارى ها شدنى 

است، اما زمان بر است.
■ اجراى طرح پاركبان و اســتفاده از فضاى ســبز 
و... اگر آغاز شود درآمد پايدارى را به دنبال دارد.

■ ايجــاد بازارچــه اى فصلى توليــدات انگور و 
نمايشــگاه با فرصتى براى منبت كاران و امكانات 
رفاهى براى مسافران و جذب گردشگر در دستور 

كارم است.
■ توانمندى و مديريت درســت به زن يا مرد بودن 
بستگى ندارد، نبايد در همه حوزه ها بين قشر بانوان 

و آقايان تفكيك قائل شد.
■ در حال حاضــر 100 نفر به صورت مســتقيم و 
غيرمستقيم براى شــركت "تراز بنياد زاگرس" كار 

مى كنند.

حبيب غالمى شهردار ازندريان شد

روی  وز  ر  ی  و ط ع روی روا وز  ر  ی  و ط ع نروا تان ھمدا نق ا تان ھمدا ق ا

(ع)(ع)
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يادداشت

آينده اى هيجان انگيز 
با صنعت چاپ

على آقا محمدى »
كارشناس چاپ و گرافيك »

 يازدهم شــهريور براى اهالى صنعت چاپ از اهميت 
بااليى برخوردار است چرا كه در اين روز صنعت چاپ 
ايران داراى هويت شد و «روز ملى صنعت چاپ» شكل 
گرفت. روزى براى قدردانى از تالش مستمر و مداوم و 
فعاليت جمعى از هنرمندان، كارگران و صنعتگران در اين 
صنعت اســت چرا كه چاپ يعنى حيات، يعنى زندگى 

پويايى و تحرك 
صنعت چــاپ تحوالت پيشــرفته اى را در جهان ايجاد 
كرده اســت به طورى كــه مى توان گفت امــروزه دنيا 
شــاهد تكنولوژى در صنعت چاپ هست و مى توان به 
پيشــرفت هايى در تجهيزات مرتبط با آن اشاره كرد مانند 
سيستم حروف چينى، ترام دهى مستقيم، اسكنرهاى مدرن 
و مجهز، فتوپلميرهاى جديد براى لوحه هاى چاپ افست 
و برجســته، ماشــين آالت حكاكى و ليزر براى ساخت 
ســيلندرهاى گراورى و ماشين آالتى كه چاپ يك كتاب 
را از ابتــدا تــا انتها و فقط با يك بارگــذر از ميان آن بر 

عهده مى گيرند.
صنعت چاپ و بسته بندى فقط انتشار كتاب نيست بخش 

عمده آينده صنعت چاپ به سمت بسته بندى است.
تكنولوژى چاپ امروزه تفاوت بسيارى با گذشته دارد و 
در زندگى روزمره انســان ها عنصرى جدا نشدنى است، 
در پايــان اين روز ملى صنعت چــاپ را به همه فعاالن 
در ايــن صنعت آميخته با هنر تبريــك و تهنيت عرض 
مى كنيــم و ياد و خاطره بزرگان صنعت چاپ اســتان را 

گرامى مى داريم 
صنعت چاپ مرده است، شايد ممكن است در سال هاى 
اخيــر اين جملــه را در بين صاحبان ايــن صنعت زياد 
شنيده باشــيد. يك تصور كامًال غلط كه عمدتاً ناشى از 
ظهور دستگاه هاى چاپ ديجيتال در ايران است. در واقع 
حقيقت اين است كه در آينده نه تنها صنعت چاپ و نشر 

نخواهد مرد بلكه آينده ايى هيجان انگيزه خواهد داشت.
چاپ از زمان لوح هاى سنگى و سفالى راه بسيار طوالنى 
را طى كرده اســت تا امروزه به تكنولوژى وســيعى از 
فناورى مدرن برسد و در زندگى روزمره مردم تأثيرگذار 
باشــد. پس صنعت چاپ يك صنعت دائمى اســت و 
هيچگاه نخواهد مرد فقط به دليل نقش موثر و ســرعت 
رشــد تكنولوژى ماشين آالت چاپ در دنيا تغيير ماهيت 

مى دهد.
از گذشــته و تاريخچه صنعت چاپ تاكنون چاپ مانند 
هر فناورى ديگر در حال تغيير و تحول است بسيارى از 
اين فناورى ها در زمينه چاپ و انواع آن در حال توســعه 

مى باشند.
آينده و سرنوشت چاپ روشن و هيجان انگيز مى باشد. 
احتماالً شاهد آينده ايى هستيم كه استفاده از پرينترهاى سه 
بعدى گســترده تر مى شود و مى توان گفت صنعت چاپ 
سه بعدى به سرعت در حال رشد و تحول است. صنعت 
چاپ بايد به ســمت رويكردى فناورانه و بهره گيرى از 
فناورى هاى نوين بخصــوص فناورى اطالعات حركت 
كند تا در پســا كرونا با تحوالت ســاير بخش ها بتواند 

همراهى كند.

 امروز 11 شــهريورماه به نام روز صنعت چاپ نامگذارى شــده 
است، صنعتى كه قدمت آن در جهان به اواخر قرون وسطى برمى گردد. 
نويســندگان و تاريخ نويسان منشا پيدايش و بكارگيرى چاپ را كشور 
چيــن معرفى مى كنند و اعتقاد دارند اين صنعت از ســرزمين چين به 

اروپاى غربى رسيده است.
 نحوه ابداع و اختراع صنعت چاپ كامال مشــخص نيســت با اين كه 
اروپايى ها آن را از آن خود مى پندارند اما باتوجه به شواهد موجود مبدا 
پيدايش صنعت چاپ كشور چين اســت. ورود صنعت چاپ به ايران 
به حدود صد ســال پيش برمى گردد كه يك نقطه عطف در تاريخ ايران 

محسوب مى شود. 
برخى عصر ايلخانان را آغــاز صنعت چاپ در ايران مى دانند اما برخى 
ديگر اين احتمال را مى دهند كه قبل از ديگران، يهوديان فارسى زبان به 
اين فكر افتاده انــد. اما دوران تحول در حوزه چاپ و موارد چاپى مثل 
روزنامه و كتاب در دوره قاجار و از زمان واليتعهدى عباس ميرزا و ورود 

نخستين ماشين چاپ به كشور آغاز شده است. 

در همدان نخستين كتاب به نام «صوميه» تأليف موال عبدالرزاق اصفهانى 
حدود 190 سال پيش تأليف شده است، ورود دستگاه چاپ به همدان 
مربوط به سال 1257 و نخســتين مجله كه در همدان چاپ شده عدل 
مظفرى در ســال 1324 هجرى قمرى است. از چاپخانه هاى قديمى در 
همدان مى توان به چاپخانه اكباتــان، صفائيه، همدان، اتحاد و گلگون 

اشاره كرد كه در دوره قاجار و پهلوى فعاليت مى كردند. 
در كشــور بيش از 5 هزار واحد صنفى در حوزه چاپ فعاليت ميكنند 
كه 270 واحد آن در اســتان همدان هستند. استان همدان قطب صنعت 
چاپ در غرب كشور است و در كشور هم جايگاه خوبى دارد، به همين 
دليل و به مناســبت روز صنعت چاپ، همدان پيام نشســتى با حضور 
رئيس سازمان صمت، معاون فرهنگى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
رئيس اتحاديه چاپخانه داران، معاون بازرگانى سازمان صمت و رئيس 
اداره اطالعات و خدمات امور مالياتى استان همدان با موضوع صنعت 
چاپ با تأكيد بر «توليد، پشــتيبانى ها و مانع زدايى» برگزار كرد كه در 

ادامه باهم مى خوانيم:

در تكنولوژى بايد به روز باشيمدر تكنولوژى بايد به روز باشيم
حميدرضا متين

 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان:
 صنعت چاپ در استان ما بيشتر روى كاغذ متمركز شده است و برخى صنعت چاپ را تنها در كاغذ مى بينند، اما 

درحال حاضر صنعت چاپ در كشور به شكلى شده كه كاغذ شايد 23 الى 24 درصد آن را تشكيل مى دهد و درحال حاضر 
در بســيارى از اســتان ها روى پليمرها، آلومينيوم و بسيارى از موارد هم كار مى شود و يكى از داليل ضعيف بودن صنف چاپ 

در همدان به دليل كاغذى بودنش است.
در بحث رشــد تكنولوژى و با توجه به شــرايطى كه پيش آمده كمى عقب هستيم و فرسودگى ماشين آالت است 

چاپ يكى از مشكالت جدى و بيشتر دستگاه هاى ما در اين حوزه تفاوت زيادى با تكنولوژى هاى جديد دنيا دارند. 
صنعت چاپ متاسفانه به مردم همدان درست شناخته نشده و نتوانسته است مثل ساير استان ها خودش را در بين مردم 

جا بيندازد و هرجا بحث چاپ پيش  مى ايد نخستين چيزى كه به ذهن مردم مى رسد كاغذ است.
به وارد كردن خطوط توليد جديد بايد توجه بيشــترى كنيم، البته با سياســتگذارى جديد وزير صنعت اميدواريم كه 

برنامه ريزى هاى خوبى در اين زمينه انجام شود. 
در بحث سرمايه گذارى متقاضى بايد ميزان سرمايه گذارى اش با درآمد توازن داشته باشد و عالوه بر آن بايد به فرهنگ 
عمومى، بازگشت سرمايه و تهيه مواد اوليه مناسب مد نظر قرار بگيرد. همين داليل سبب شده كه برخى افراد براى 

سرمايه گذارى در حوزه چاپ عقب نشينى كنند. 
در بحث اتحاديه هم مصوب مى كنيم اگر قصد داريم كه اتحاديه شهرستانى باشد چندين رسته مرتبط به آن اضافه 

شــود و اگر قصد داريم استانى شود نيز شرايط الزم را داريم كه اتحاديه به صورت استانى شود و چاپخانه هايى كه در ساير 
شهرستان ها فعال هستند مغفول نمانند. كه البته به نظر مى رسد استانى شدن اين اتحاديه مى تواند منفعت بيشترى براى 

اعضاى آن داشته باشند. در بحث شعار سال، بايد در حوزه صنعت چاپ به صادرات توجه ويژه ترى شود چون 
يك حركت توجيه پذير اســت. اين حركت به حرف ساده است ولى مى دانم كه در عمل حركتى سخت 

اما انجام شدنى است. پيش بينى مى شود با حضور وزير جديد صمت برنامه ريزى هاى مناسبى 
براى صنعت كشــور انجام شود و  در 6 ماه دوم سال در صنعت، توليد و واردات 

كشور اتفاقات خوبى رقم  خورد.

مشاوره 
مالياتى مى دهيم
محمود موسوى صانع

 رئيس اداره اطالعات و خدمات مالياتى استان همدان:
 صنعت چاپ از افرادى تشــكيل شده كه بى ادعا و در سكوت كار مى كنند و رسالت زيادى هم برعهده دارند. 

برخــى از مواردى كه مطرح مى شــود به نوع نگاه ما به روابط و مقررات ســازمانى برمى گــردد، قوانين چه خوب چه 
بد بايد اجرا شــود. ســازمان امور مالياتى مجرى قانون اســت. در آخرين اصالحيه قانون، بخش 
انتشــارات و صنعت چاپ از هم جدا شده اند، كار انتشــاراتى به دنبال سود نيست اما صنعت چاپ 

يك صنعت تجارى است. 
ــات  ــرآورد مالي ــراى ب ــل از ســال 4 نگاهــى ب ــى كشــور قب ــور ماليات ــاره صنعــت چــاپ، ســازمان ام درب
داشــته اســت امــا بعــد از اصــالح قانــون، ســازمان امــور مالياتــى كشــور الزامــى بــراى حسابرســى بــه همــه 

ــدارد.  ــا را ن پرونده ه
معافيات در حوزه انتشارات هم شرايطى دارد، يعنى يك انتشاراتى معاف از ماليات است به شرطى كه تكاليف 
قانونى خــودش را انجام دهد اما درباره صنعت چاپ هيچگونه معافيتى در قانون وجود ندارد، مگر در بحث 
صدور پروانه ها براى اشخاص حقوقى غيردولتى در مناطق كمتر توسعه يافته يا شهرك هاى صنعتى اين مناطق 

كه از 5 تا 13 سال معافيت ماليات مستقيم دارد. 
از ســال 1394 تركيب و ترتيب سازمان مالياتى متفاوت شــد و با ميزان درآمد گروه بندى مالياتى تعريف 
مى شود در نتيجه نگاه ما نگاه صنفى نيست و به لحاظ ساختارى نمى توانيم واحد مالياتى مختص صنف 

فرهنگ داشته باشيم.
برخى نقص ها و ايرادات وجود دارد كه تالش مى كنيم كه آنها را برطرف كنيم. از طرفى مشاورانى در سازمان ماليات 

هستند كه مى توانند شما را در هر زمينه كمك كنند.
درباره عمل به شــعار ســال در ســازمان مالياتى هم تالش كرديم بســيارى از كارها را به صورت 

الكترونيكــى انجام دهيم و هر نوع ايراد مالياتى كه در حوزه چاپ وجود داشــته باشــد با 
حضور مديركل امور مالياتى اســتان و اعضاى صنف جلســه اى تشكيل داده 

و رفع مى كنيم.

اتحاديه چاپخانه داران
 استانى شود
امين خضريان

 رئيس اتحاديه چاپخانه داران همدان

 صنعت چاپ يك صنعت چند بعدى و مكمل بسيارى از صنايع در كشور است، هيچ محصولى را در دنيا نمى بينيد كه بى نياز از صنعت 
چاپ باشد. صنعت چاپ به دليل جايگاهى كه دارد يك صنعت راهبردى است و بايد براى آن اهميت ويژه اى قائل شد. 

صنعت چاپ در حوزه اشــتغال، ظرفيت اشــتغالزايى بسيار بااليى در مقايسه با ســاير واحدهاى صنعتى استان همدان دارد.
به لحاظ ارزاورى نيز صنعت چاپ نســبت به بســيارى از صنايع پيشرو است، اما متاسفانه مشكالت و چالش هايى كه در اين 
صنعت داريم مانع از آن مى شود كه بتوانيم در آن پيشرفت كنيم. صنعت چاپ در كشور ما هم در حوزه صنعت و هم در حوزه 
فرهنگ متولى دارد يكى از ايراداتى كه همواره از طرف فعاالن حوزه چاپ مطرح است، اين است كه هر حوزه در فرهنگ و 
ارشاد به صورت خاص ديده مى شود، اما در حوزه ارشاد به صنعت چاپ به صورت ويژه توجه نمى شود و متاسفانه جايگاهى 

كه بايد در كشور داشته باشد را ندارد و اين سبب دلسردى چاپخانه داران همدان مى شود. 
صنعت چاپ از مزاياى صنعتى نيز برخوردار نيست.

 اتاق اصناف هم ديدش نســبت به چاپخانه داران مانند ساير اتحاديه ها است، اتحاديه ما اتحاديه پرجمعيتى نيست و ممكن بود 
با ساير اتحاديه ها ادغام شود. استانى شدن اين اتحاديه مى تواند بسيار كمك كننده باشد و انگيزه فعاليت اعضاى هيأت مديره را 

نيز افزايش مى دهد.
در حوزه امور مالياتى نيز اتحاديه چاپ با مشكالتى روبه رو است. حدود 90 الى 95 درصد فروش واحدهاى چاپى به هزينه هاى مواد 

اوليه و حقوق كارگران اختصاص پيدا مى كند، اما نگاه سازمان امور مالياتى به واحدهاى چاپى به اين شكل نيست. اميدواريم كه با 
تغيير اين نگاه قدمى در راه پيشرفت و توسعه صنعت چاپ برداريم. 

مواردى را براى ماليات مطرح مى كنيم كه مطابق با قانون است ولى نگاه سازمان مالياتى اينگونه نيست. ما انتظار معافيت مالياتى نداريم، 
انتظار داريم كه به صنعت چاپ مطابق با درامدى كه واقعا دارد ماليات تعلق بگيرد. 

چاپ سيلك و چاپ بنر در حدود 9 درصد ارزش افزوده دارد و زمانى كه محاسبه مى شود شايد يك واحد چاپى را با 
چند صد ميليون درگير مى كند رقمى كه مى تواند آن را زمين بزند. واحدهاى بزرگ سيستم هاى مالى بزرگى 

هم دارند، ولى در سيستم هاى كوچك همچنين چيزى ديده نمى شود. در صنعت چاپ نيازمند 
تسهيالت هستيم، كه متأسفانه به صنعت چاپ تعلق نمى گيرد و اين اميد را داريم 

كه در آينده براى ارائه تسهيالت نيز اقداماتى انجام شود.

چاپخانه ها
 اولويت نخست اقتصاد

مجيد فروتن
 معاون فرهنگى اداره كل فرهنگ و ارشاد اس
2 ســال پيش در كميسيون عالى اســتان تصويب شد كه زيرمجموعه ها و نهادهايى كه
اضافه شوند، اين مورد مصوب شد اما عملى نشد. شايد يكى از قديمى ترين اتحاديه ها د

همدان در نظر بگيريم شايد به 200 سال پيش برمى گردد، پس نشان ميدهد كه با يك صنف
همدان نسل به نسل در حال فعاليت هستند. 

از ديدگاه فرهنگى هم نگاه كنيم، چاپ بســتر بســيارى از حوزه ها است تقريبا تمامى صن
چاپ مى تواند كمك كننده باشد.

بسيارى از چاپخانه داران ما در حوزه چاپ روى سلوفان، شيشه و . . . وارد شدند. ام
ك  از همه مهمتر حوزه سرمايه گذارى است، يعنى سرمايه گذارى در يك چاپخانه را با
در اين حوزه را داشته باشد بايد به صورت كالن اين كار انجام دهد يعنى چندين ميل
در بخش اقتصاد فرهنگ هم اولويت اول چاپخانه و مراكز چاپى است، امروز ديگر ت

است. 
در حوزه بسته بندى، گردشگرى، سوغات همدان و يا ارمغان هاى فرهنگى چاپ مى
زمانى كه صنايع بزرگ است، معموال توجهى به حوزه هاى پايين دستى نمى شود. با اس
درباره ماليات هم برخى صنوف مثل موسسات فرهنگى، كتاب فروشى ها، حوزه كتا

ماليات پرداخت كنند. 
بيشــتر بخش فرهنگ در مقايسه با بســيارى از صنايع درآمدزا نيست و به بر
كرونا يارانه هم پرداخت مى كنيم. اميدوارم به حوزه ى فرهنگ در حوزه مالي
مالياتــى براى اهالى فرهنگ تشــكيل شــود تا هنرمندان و اهالى فرهنگ بداننــد كه
حوزه چاپ، بايد قدم هاى وســيعى برداريم و ســرمايه گذارها در اين حوزه ها كار ك
كمتر ســرمايه گذارى مى شــود. در صنعت چاپ يك نگاه همه جانبه داريم چون يك
تا تحويل در اســتان همدان انجام شــود كه البته اين توانمندى در استان وجود د

رتبه اول را و در كشــور جايگاه ميانه را دارد.
ما به دنبال مجتمع ســازى بزرگ در چاپ هســتيم و همچنين قصد داريم د
كشور نيست. موزه صنعت چاپ را هم با ديدگاه گردشگرى، فرهنگى

معاون

بــا حضو
قطعات

ود متوليــان فرهنــگ 
ويــژه اســتان در صنعــت چــاپ انتظــار مــى ر

ــا توجــه بــه جايــگاه  ب

ــران  ــاالن و مدي
ــان، فع  كارشناس

ــه، ــه، اتحادي دج
ــه و بو زمان برنام

ــا ــك س ــا كم ــاد ب و ارش

ــر  ــز ب ــدى و بخصــوص تمرك ــراى توســعه چــاپ و بســته بن ــرد 20 ســاله ب يــك ســند راهب

ــد.  ــاد كن ــى ايج
ــع تبديل محصــوالت كشــاورزى و صناي

زهرا زنگنه 

به مناسبت 11 شهريور رو

صنعـــــت چــا
توانمندى هــــ
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مدير چاپخانه اكباتان همدان در گفت وگو با همدان پيام:
مشكالت چاپخانه ها سراسرى است

 مدير چاپخانه اكباتان نيز در گفت وگو با همدان پيام ضمن تبريك روز صنعت چاپ بيان كرد: در 2سال گذشته كرونا چاپخانه داران را با كمبود 
كار و نقدينگى بسيار بااليى روبه رو كرده است كه متاسفانه برخى چاپخانه ها حتى قادر به پرداخت حقوق كارمندان خود نيستند.

مهدى زرگريان با اشاره به اينكه در حال حاضر براى كمبود كار و مشكالتى كه بيشتر چاپخانه ها با آن روبه رو شده اند، 40 درصد چاپخانه ها در 
معرض ورشكستگى قرار دارند، گفت: راهكار براى رفع چالش ها بايد سراسرى باشد و يك چاپخانه به تنهايى از پس آن برنمى آيد، طورى كه 

بايد تمامى اتحاديه ها با يكديگر جلسه اى تشكيل دهند و راهكار اساسى براى حل مشكالت كنونى پيدا كنند.
وى با بيان اينكه دولت بايد كمك مالى نيز در اين زمينه براى ما در نظر بگيرد ماليات و ارزش افزوده كه يكى از اساسى ترين مشكالت چاپخانه 
هاست را حذف كند، اظهار كرد: با اين اقدام گوشه اى از مشكالت ما نيز حل مى شود، البته يكى ديگر از راهكار هاى اصلى اين است كه كمك 

هاى مالى بدون بهره را در اختيار چاپخانه داران قرار دهند.
زرگريان با اشاره به اينكه استان همدان در غرب كشور از نظر دستگاه ها و ماشين آالت چاپ از جايگاه باالترى برخوردار است، گفت: متاسفانه 
در اين شرايط كه به وجود آمده كار چاپى نسبت به گذشته بسيار كاهش يافته است از طرفى بيشتر چاپخانه ها كه به سمت بسته بندى كاالها روى 

آورده اند، نياز به پول، درآمد و دستگاه هايى دارند كه از كشورهاى خارجى وارد شود.

مديرمسئول روزنامه باختر كرمانشاه در گفت وگو با همدان  پيام:
چاپخانه ها ركن اصلى در پيدايش مطبوعات هستند

 مديرمسئول روزنامه باختر كرمانشاه با بيان اينكه كار مطبوعات در وهله اول مرتبط با چاپخانه ها است، گفت: چاپخانه ركن اصلى در امر پيدايش مطبوعات است، به طورى 
كه ما در منطقه غرب از نظر تاريخى قدمت زيادى داريم و جزو استان هايى هستيم كه از ديرباز با مسئله چاپ، كتاب و روزنامه سر و كار داشتيم.

كامران ســعادت با اشــاره به اينكه مشكالت صنعت چاپ به 2 دسته مادى و معنوى تقسيم مى شوند، افزود: مشكالت مادى مربوط به تحريم و شرايط اقتصادى كشور است و با 
توجه به اينكه با ويروس منحوس كرونا دست و پنجه نرم مى كنيم صدمات بسيار سنگينى هم به چاپخانه و هم به مطبوعات وارد شده است اما خوشبختانه به دليل عالقه اى كه 

به مطبوعات داريم توانسته ايم از اين مشكالت سربلند بيرون بياييم.
وى درخصوص چاپخانه پيام رســانه نيز اظهار كرد: از نظر تاريخى و منطقه اى غرب ايران از نظر چاپخانه اى يك تاريخ بســيار كهنى دارد، در غرب كشور نياز به يك چاپخانه 
بزرگ با ماشــين آالت بزرگ رول داشــتيم كه بتوانيم نياز مطبوعات را برآورده كنيم كه خوشبختانه چاپخانه پيام رسانه اين كار را انجام داد و امروز مى بينيم كه اكثر روزنامه هاى 

غرب كشور در اين چاپخانه با كيفيت باال منتشر مى شود و جا دارد اين همكارى و تالش و جديت چاپخانه پيام رسانه همدان را تحسين كنم.
سعادت در پايان صحبت هايش بيان كرد كه ارتباط بين چاپخانه و مطبوعات مى تواند نقش بسيار موثرى در فرهنگ داشته باشد و بايد با كمك هم موانع و مشكالت را برطرف كنيم.

مدير چاپخانه يوسف همدان در گفت وگو با همدان پيام:

نبود دستگاه هاى پيشرفته مانعى در صنعت چاپ است
 مدير چاپخانه يوسف همدان درباره موانع و مشكالت صنعت چاپ بيان كرد: به دليل نبودن امكانات و دستگاه هاى پيشرفته بيشتر كارهاى با كيفيت تيراژ باال كه داراى سود بيشترى هستند در شهر 

همدان انجام نمى شود.

مرتضى يوسفى با بيان اينكه دستگاه ها و تجهيزات موجود در همدان كيفيت مورد نياز برخى چاپ ها را نمى تواند تأمين كند، گفت: سرمايه در گردش چاپخانه هاى همدان يك موضوع حياتى است، 
بيشتر چاپخانه هاى شهر همدان سرمايه در گردش بسيار پايينى دارند و همين عاملى شده تا توليد كافى در شهر همدان نداشته باشيم.

وى با تأكيد بر اينكه تعداد چاپخانه هاى همدان زياد اســت اما چاپخانه هايى كه ماشــين آالت مدرن داشــته باشند تعداد كمترى دارند، اظهار كرد: اين روزها كمتر كسى روى كيفيت باال مانور 
مى دهد و قيمت حرف اول را مى زند و تنها دليل آن هم ســود كم و هزينه زياد در اين صنعت است.

يوســفى با تأكيد بر اينكه نيازمند حمايت جدى تر از ســوى مســئوالن در حوزه صنعت چاپ هســتيم، اظهار كرد: يكى ديگر از مشــكالت ما ماليات بر ارزش افزوده اســت، به 

دليل رقابتى كه بين چاپخانه هاى همدان با ســاير چاپخانه ها در سراســر كشــور وجود دارد، متأســفانه چاپ هايى كه در چاپخانه هاى همدان انجام مى شود نمى تواند از دام ارزش 
شود. رها  افزوده 

وى درخصوص جايگاه همدان در حوزه چاپ در كشور نيز اظهار كرد: به نظر من همدان نسبت به ساير شهرهاى كشور داراى رتبه متوسطى دارد.

مديرمسئول روزنامه سيمره هم در گفت وگو با همدان پيام:
 مديرمســئول روزنامه ســيمره هم ضمن تبريك روز صنعت چاپ به فعاالن اين عرصه بيان كرد: درحال حاضر صنعت چاپ در كل كشور به دليل گران شدن ابزارهاى همدان قلب غرب كشور در حوزه چاپ است

كيانوش رستمى با بيان اينكه در حال حاضر در تحريم به سر مى بريم، گفت: دليل اينكه رسانه در بين مردم از استقبال كمترى برخوردار است، اين است كه مخاطب زيادى مربوط به چاپ به ويژه كاغذ با مشكالت عديده اى روبه رو است.
وى با بيان اينكه در اســتان هاى غرب كشــور بخش خصوصى فعاليت كمترى دارد، اظهار كرد: صنعت چاپ صنعتى اســت كه اگر به آن تسهيالت خوبى پرداخت شود در خصوص تك فروشى نداريم.

به لحاظ موقعيت جغرافيايى مناســبى كه دارد قلب غرب كشــور بوده و به دليل دسترسى كه به اســتان هاى همجوار دارد مى تواند يك منبع براى ارائه خدمات فرهنگى و رســتمى با بيان اينكه در غرب كشــور تنها چاپخانه اى كه كيفيت مناسب دارد، چاپخانه  پيام رسانه است، گفت: در اين روزها بايد از يكديگر حمايت كنيم، همدان از ابتدا مى تواند اشتغالزايى مؤثرى داشته باشد.
رسانه  اى باشد.

د فرهنگ
سالمى استان همدان

كه به صنف چاپ وابسته هستند مثل خدمات كامپيوترى به آن 
ر استان همدان صنف چاپ باشد. قدمت تاريخ چاپ را اگر در 

ف جديد مواجه نيستيم بسيارى از كسانى كه در حوزه چاپ استان 

نوف به ان وابسته هستند، اگر قصد داريم توسعه فرهنگى داشته باشيم، 

ما متأسفانه استان ما يك استان صنعتى نيست.
 كارگاه هاى كوچك نمى توانيم مقايسه كنيم، اگر كسى قصد سرمايه گذارى 

ليارد هزينه الزم دارد. 
تنها چاپ افست مطرح نيست، چاپ ديگرى از جمله ديجيتال مطرح شده 

ى تواند سرمايه گذارى در ساير صنايع را دوچندان كند. در حوزه صنايع تا 
ستانى شدن اتحاديه چاپخانه داران حمايت هاى بيشترى نيز دريافت مى شود.

ب و نشر معاف از ماليت هستند اما اقالم تبليغاتى و حوزه هاى تجارى بايد 

رخى حوزه هاى مختلف فرهنگى براى سرپا ماندن به ويزه در شرايط 
يات نگاه متفاوت ترى داشــته باشند و از طرفى يك دايره مستقل 

 براى ماليات به كجا مراجعه كنند.  بــا توجه به قدمت تاريخى 
كنند البته شــاهد آن هستيم كه اين روزها در حوزه فرهنگى 

 حوزه تكاملى اســت، بايد تمامى كارها از زمان سفارش 
ارد. استان همدان در غرب كشور به لحاظ تعداد ورق 

ستگاه هايى را وارد استان كنيم كه در هيچ جاى 
ى وآموزشى نيز راه اندازى مى كنيم. 

بازاريابى را جدى بگيريم
بيژن ترابيان

ن بازرگانى اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان همدان:
 صنعت چاپ در كشــور صنعت قابل توجهى اســت و رتبه 

خوبى دارد و قطعا از نگاه ســازمان صنعت، معدن و تجارت مغفول 
نمانده است.

نخســتين بحثى كه در حوزه صنعت چاپ وجــود دارد، بهبود محيط 
كســب و كار است، چون حوزه اى است كه با بيمه، ماليات و بهداشت 
چالش هايــى دارد. همچنين يك بازتعريــف از صنايع چاپ بايد انجام 
شــود، خيلــى از واحدهاى صنعتى چاپ چــون از روش هاى قديمى 

استفاده مى كنند، زيان ده هستند.
در حــوزه بازاريابى در صنعت چاپ خصوصا بســته بندى نياز به 

برگزارى نشســت هاى كارشناسى داريم چون امروزه بازاريابى در 
صنعت چاپ و بسته بندى يك مشكل جدى است. 

ور اعضاى جديــد قطعا براى توانمندى اتحاديه چاپ، به روزرســانى و تأمين 
ت براى ماشــين آالت صنعت چاپ نيز بايد اقداماتى انجام شــود كه از 

برنامه هاى ما در سال جديد خواهد بود.

مديرمسئول روزنامه زنگان امروز در گفت وگو با همدان پيام:
به سمت ديجيتالى شدن حركت كنيم

 مديرمســئول روزنامه زنگان امروز درباره موانع صنعت چاپ گفت: دنيا به ســمت ديجيتالى شــدن در حال حركت است، صنعت چاپ ما نبايد از دنيا عقب بماند و نيازمند اين 
هستيم كه به سمت ديجيتالى شدن حركت كنيم.

مصطفى ارفعى با بيان اينكه به دليل مشكالت فعلى شايد نتوان اين مورد را مطرح كرد، گفت: اين مورد كمى آرمانى است اما دور از دسترس نيست فقط نيازمند تالش تمام اعضاى 
فعال و متوليان اين صنف است.

وى با بيان اينكه بيشترين انتظار ما اين است كه از صنعت چاپ دنيا جا نمانيم، اظهار كرد: در آينده اى نه چندان دور روزنامه ها نيز ديجتالى مى شوند و مردم هم همين را از چاپخانه 
داران مى خواهند و بايد زيرساخت هاى آن فراهم شود.

ارفعى درباره مشكالت اين صنعت نيز توضيح داد: در سال هاى گذشته با مشكالت زيادى روبه رو بوديم، در 2 سال اخير در حوزه حمل و نقل مشكالتى داشتيم، بيشترين مشكل 
ما مشكل هزينه و بى نظمى در حمل و نقل است.

وى درخصوص راهكارهاى رفع اين مشكل نيز گفت: راه حل حمل و نقل در حوزه چاپ مى تواند اين باشد كه چاپخانه مربوطه بحث حمل و نقل را برعهده بگيرد يا در استانهايى كه فعاليت چاپى بيشتر دارند شعباتى 
تاسيس شود.

ارفعى در پايان صحبت هايش نيز اظهار كرد: چاپخانه پيام رسانه افتخار شهرستانى ها است، نمونه اى مشابه با چاپخانه پيام رسانه در يك يا دو كالن شهر كشور ديده شده است. 
 اينكه در شهرستان همدان بزرگترين و مجهزترين دستگاه هاى چاپ غرب و شمال غرب كشور را داريم اتفاق خوبى است و موجب دلگرمى روزنامه داران غرب كشور شده است.
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آگهى مزايده عمومى اجاره امالك تجارى شهردارى مالير 
(نوبت اول) به تاريخ 1400/06/04

حسين بابايى - سرپرست شهردارى مالير

شهردارى مالير در نظر دارد به استناد مجوزهاى شماره 486/ش/5/م-1400/05/10 تعدادى از واحدهاى تجارى خود را از طريق نشر آگهى مزايده به 
اشخاص حقيقى و حقوقى واجد صالحيت عمومى در قالب اجاره يك ساله واگذار نمايد. لذا متقاضيان مى توانند پيشنهاد كتبى خود را حداكثر تا پايان 
وقت ادارى يك شنبه مورخه 1400/06/21 به همراه 5٪ مبلغ كل پايه به صورت نقد (واريز به حساب 0105598672002 بانك ملى مالير) يا اسناد خزانه يا 
ضمانت نامه بانكى به همراه مدارك شناسايى معتبر (جهت اشخاص حقيقى كپى تمام صفحات شناسنامه و كارت ملى و اشخاص حقوقى كپى اساسنامه به 
همراه آخرين تغييرات) و مهر و امضاء قرارداد و شرايط عمومى از طريق سامانه تداركات دولت ارسال نمايند و الزاماً مى بايست اصل ضمنانتنامه شركت 
در مزايده تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد. همچنين جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره مستقيم 32226061-081 داخلى 179 تماس 
حاصل نمايد و صرفاً مى توانند اطالعات مورد نياز جهت شركت در مزايده را از سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانى setadiran.ir دريافت نمايند.

قيمت پايه و مشخصات: 
1- يك باب مغازه واقع در خيابان شهيد صادقى-كوچه امين به مساحت حدود 24 مترمربع، اجاره ماهيانه مبلغ 7,000,000 ريال با پيش پرداخت 100,000,000 ريال. 

پيش پرداخت  با  ريال  مبلغ 15,000,000  ماهيانه  اجاره  مترمربع،  حدود 35  مساحت  به  احوال  ثبت  روبه روى  شهدا -  خيابان  در  واقع  مغازه  باب  يك   -2
200,000,000 ريال. 

3- واحد تجارى شماره 126 واقع در طبقه چهارم پاساژ شهر نوروز به مساحت حدود 60 مترمربع، اجاره ماهيانه مبلغ 6,000,000 ريال با پيش پرداخت 
100,000,000 ريال. 

4- مدت اجاره از تاريخ انقعاد قرارداد 1 سال شمسى مى باشد.
5- مهلت تحويل و أخذ اسناد مزايده تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه مورخ 1400/06/21 از طريق سامانه تداركات دولت ارسال نمايند و الزاماً مى بايست 

اصل ضمانتنامه شركت در مزايده تحويل دبيرخانه شهردارى مالير گردد.
6- هزينه نشر آگهى مزايده به عهده برنده مى باشد.

7- چنانچه برنده مزايده از واريز وجه و 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.

8- پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدى به آنها مسترد مى گردد.
ش- به پيشنهادات مخدوش-مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نمى شود.

10-تاريخ بازگشايى پاكت هاى واصله در مورخ دوشنبه 1400/06/22 رأس ساعت 10 صبح در دفتر كار شهردار مى باشد.
11-مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشايى مى باشد. 

 (م الف 178)

آگهى مناقصه عمومى (يك مرحله اى)

امور پشتيبانى و رفاهى دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى اسدآباد

دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى اسدآباد در نظر دارد مناقصه عمومى تأمين نيروهاى پشتيبانى و خدماتى (38 نفر) در سال 1401-1400 در بيمارستان 
قائم (عج) به شماره ثبت 2000091275000004 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) برگزار نمايد. تمامى مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

* مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت: از تاريخ 1400/06/11 لغايت ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 1400/06/16 مى باشد.

* مهلت ارائه قيمت هاى پيشنهادى در سايت: از تاريخ 1400/06/17 لغايت ساعت 14 روز يكشنبه 1400/06/28 مى باشد.
* زمان بازگشايى پاكت ها از طريق سامانه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/06/29 مى باشد.

* تضمين شركت در مناقصه: يك فقره ضمانت نامه بانكى به مبلغ 1/130/000/000 ريال كه حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد و براى سه ماه ديگر قابل تمديد باشد. در 
وجه دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و درمانى اسدآباد (دقيقاً به نام موضوع مناقصه) يا ضمانتنامه هاى صادر شده از مؤسسات اعتبارى غيربانكى داراى مجوز 
از بانك مركزى و يا واريزى وجه نقد به شماره حساب سپرده 229593768 بانك رفاه شعبه اسدآباد و كد اقتصادى 411559961735 و شناسه ملى 14007004442 و 

كد پستى 6541843186 مى باشد.
* متقاضيان الزم است تضمين شركت در مناقصه را در پاكت الف سامانه تداركات الكترونيك دولت بارگذارى و اصل آن را طبق زمان اعاده پيشنهاد به آدرس: اسدآباد 

- ميدان امام خمينى(ره) - دانشكده علوم پزشكى و خدمات پزشكى اسدآباد به واحد حراست تحويل نمايند.
* هزينه درج آگهى در روزنامه بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

* متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس: اسدآباد - ميدان امام خمينى(ره) - مديريت امور پشتيبانى و رفاهى مراجعه يا با شماره تلفن 08133117451 تماس 
حاصل فرماييد. (م الف 173) 

كارت دانشجويى به نام سيد مهدى فاطمى، فرزند سيدابوالحسن، 
به شماره ملى 3860769812 و شماره دانشجويى 9212175026 
،رشته مهندسى صنايع در مقطع كارشناسى دانشگاه بوعلى سينا 

همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى به نام اميرحسين صمدى، فرزند محمد، به 
شماره ملى 3980363120 و شماره دانشجويى 9812281026 
،رشته حسابدارى در مقطع كارشناسى دانشگاه بوعلى سينا 

همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

پرونده اى براى شهردار جديد

مرور برنامه هاى نامزدهاى شهردارى همدان
مريم مقدم  »

 پس از فراز و نشــيب هاى متعدد با روى كار آمدن شــوراى 
ششم شهر همدان براى انتخاب شهردار باألخره در روزهاى اخير 
اجماع آراى اعضاى شوراى ششم به سمتى رفت كه يك انتخاب 

با حداكثر رأى رسانه اى شد.
شــوراى ششم با 10رأى قاطع سيد مســعود حسينى را به عنوان 

شهردار همدان انتخاب كرده است اين انتخاب حاصل 19جلسه 
بــود كه نقطه ابتداى آن با 60 نامزد آغاز شــد و در پايان ماراتن 

انتخاب شهردار بين 9 نفر ادامه پيدا كرد. 
در بيــن كانديداهايى كــه از برنامه هاى خود دفــاع كردند چند 
گزينه انصرافى نيز مطرح شــد كه به داليل شــخصى حاضر به 
ارائه برنامه هايشان نشدند. از آن جمله مى توان به حسين افشارى 

فرماندار سابق همدان، محمد آيينى، عباس صوفى شهردار شوراى 
پنجم و كاظم مستقيمى مدير حوزه استاندارى اشاره كرد.

انعكاس دفاعيات كانديداها در صحن شوراى اسالمى از تريبون 
رســانه در هفته هاى اخير در جريان بود، اما اكنون پس از انتخاب 
سيد مسعود حســينى تحصيلكرده حوزه اقتصاد كه داراى سوابق 
مديريتى بانكى و از جوانان انقالبى شهر همدان است الزم ديديم 

نگاهى اجمالى به ســوابق 9 كانديداى مشخص شده براى رقابت 
در مســير تصدى جايگاه شــهردار همدان داشته باشيم از اين رو 
مطلبى كه ارائه مى شــود خالصه اى اســت از برنامه هاى جامع و 
كاملى كه هر يك از كانديدا به تفصيل تقديم شوراى شهر كردند. 
در ميان برنامه ها گزينه هاى اجمالى حذف و اقدام به ارائه اختصار 

برنامه هاى كانديدا شده است. 

رضا ابرارخرم
متولد 1354

شــهرى،  مديريت وبرنامه ريزى  كارشناسى ارشــد 
دانشجوى دكتراى برنامه ريزى شهرى 

ســوابق اجرايى: رئيس اداره كنترل نظارت شهردارى، 
مديرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى، 

و شهردار قروه درجزين، مدير شهردارى منطقه 3، معاون مالى 
اقتصادى شهردارى همدان

* مشاركت تشكل هاى مردمى در عرصه فرهنگى و برنامه  عملياتى با افق 4ساله 
* برنامه اجرايى جهت ارتقاى فرهنگ شهروندى و جلب مشاركت مردمى 

* محوريت مساجد در فعاليت هاى اجتماعى 
* بودجه ريزى عادالنه و متوازن 
* توسعه كسب وكارهاى شهرى 

* تأكيد بر شهردارى الكترونيك و شهر هوشمند 
* شفافيت و اعتمادسازى 

* ارتقاى سالمت ادارى و صيانت از كاركنان و شهروندان 
* رفع مشكالت نيروى انسانى (ضعف مديريت، نيروى غيرمتخصص، نبود سيستم 

ارزشيابى متناسب كاركنان)
* رفع نقاط ضعف برنامه هاى عمرانى(با تهيه برنامه عمرانى) و حمل ونقل با كنترل 

پروژه ها در چهارچوب برنامه هاى تهيه شده 
* سياســتگذارى و اقدام جهت تكميل و بازگشــايى رينگ ســوم شــهرى براى 

تمركززدايى 
* شناخت و جمع آورى آناليز اطالعات از بافت هاى تاريخى و فرسوده 

* ارائه برنامه در راستاى ارتقاى كيفيت و بهره ورى در فرايند تحقق بازآفرينى 
* دستيابى به سرانه اســتاندارد فضاى سبز شهرى درحد استاندارد به منظور ايجاد 

بستر مناسب جهت زندگى 
* ارائه راهكارهايى در اجرا جهت ممانعت از تخريب باغات

سيدمسعود حسينى 
متولد 1354

داراى مدرك تحصيلى دكتراى علوم 
سياسى، سياستگذارى عمومى 

داراى ســوابق خدمتى: رئيس شعب 
همدان  استان  كشاورزى  بانك  مختلف 

معادل رئيس اداره شهرســتان، كارشــناس 
مسئول وصول مطالبات بانك كشــاورزى معادل رئيس ادارات 
سازمان هاى دولتى، كارشناس مسئول آموزش ادارى، كارشناس 
مســئول و آمار و برنامه ريزى بانكى، ناظر ويژه نظارت بر امور 

شعب بانك 
* ايجاد شبكه پايدار فرهنگى با بهره گيرى از الگوى شبكه سازى 
* تقويت روابط با گروه هاى فرهنگى فعال با در اختيار قرار دادن 

امكاناتى نظير سالن اجتماعات و آمفى تئاترها 
* بهره گيــرى از تــوان مردمى با به مشــاركت گرفتن مردم در 
تصميم گيرى و اجراى نهايى آن كه منجر به اعتمادسازى در بدنه 

شهر خواهد شد.
* اهميت امور فرهنگى در شــهردارى با تقويت تشــكل هاى 

فرهنگى مذهبى غيردولتى 
* گسترش فعاليت هاى شورايارى ها با محوريت حضور فيزيكى 

در مساجد 
* دستيابى به درآمد پايدار با استفاده از تكنيك تأسيس تعدادى از 

روش هاى تأمين درآمد پايدار در شهردارى 
* تعريــف درآمد پايدار با دريافت عوارض به ســاختمان ها و 
اراضى، عوارض بر پروانه هاى كســب و فروش درآمد حاصل 
از اموال شهردارى و مشــاركت در پروژه هاى سرمايه گذارى در 

حوزه مديريت شهرى 
* تمركز بر كيفيت در راســتاى ارتقاى رضايتمندى شهروندان 

جهت هميارى 
* فراهم كردن بستر توسعه كسب وكارهاى نوآورانه براى تأمين 

منابع مالى 
* ارائــه برنامه هاى مدون براى دســتيابى به شــهر الكترونيك با 
تخصيص اعتبار به سازمان فناورى اطالعات در طول 4 سال گذشته 

* پيگيرى و خريدارى نصب نرم افزار يكپارچه شهرسازى 
* اجراى برنامه عملياتى جهت ســاماندهى و توانمندســازى 
بافت هاى فرسوده با تســريع مطالعات بافت فرسوده شهرى و 

اجراى سريع تر آن 
* ارتقاى كارايى و بهره ورى در فرايند تحقق بازآفرينى شهرى 

* ارائه لينك براى تحقق شــفافيت شــهردارى در اطالع رسانى 
پروژه ها به شهروندان 

* مديريت گرايــى به صــورت حرفه اى براى باال بردن ســطح 
تخصص نيروى انســانى كارآفرين و داراى مهارت خودتنظيمى 

و خودمديريتى 

مجيد درويشى
متولد 1347

كارشناس ارشد مديريت بازرگانى 
داراى ســوابق خدمتى: مديــر ادارى،مالــى فرماندارى، 
شهردار، مديريت بخش هاى مختلف شهردارى، مديركل 

دفتر امور شــهرى و شوراهاى اســتاندارى همدان، رياست 
شوراى اسالمى شهر همدان 

* كنترل و كاهش آسيب هاى اجتماعى از طريق ايجاد خانه سالمت و فرهنگسراهاى 
شهردارى 

* مناسب سازى فضاهاى عمومى شهرى 
* فرهنگ ســازى و تمهيد زمينه هاى مناســب و ترغيب شــهروندان به سازماندهى 

فعاليت ها و مشاركت در قالب تشكل هاى مردمى 
* برگزارى جشنواره ساالنه با محتواى فرهنگ شهروندان همدان 

* سياستگذارى و اجراى طرح هاى معمارى و شهرسازى متناسب با اصول معمارى اسالمى ايران 
* ارتقاى سطح كيفى شهردارى الكترونيك شهر هوشمند 

* 3 منظر آموزش، قانونگذارى و مهندسى ترافيك مانند 3 رأس يك مثلث در تلفيق 
به مديريت ترافيك شهرها خواهد انجاميد.

* انجام اقدامات زيربنايى در راستاى توسعه و نگهدارى فضاى سبز و افزايش سرانه سبز 
* اصالح ماده 100 قانون شهردارى از طريق پيشنهاد به شوراى عالى استان ها 

* به كارگيرى نيروى متعهد و آموزش ديده 
* استفاده از ظرفيت  سمن هاى مختلف و پايگاه ها و مساجد و همياران محله 

* اســتفاده از ظرفيت سمن هاى مختلف و پايگاه ها، مساجد و همياران محالت براى 
مقابله با ساخت وسازهاى غيرمجاز در حوزه اطالع رسانى و مراقبت از محله 

* مهمترين چالش در شــهردارى ها كاهش منابع درآمدى و افزايش هزينه هاى جارى 
و عمرانى اســت و از طرفى گســترش بى ضابطه شهر كه با اجراى برنامه مدون قابل 

اجرا خواهد بود.

عليرضا عقيقى
متولد 1355

دكتراى مديريت دولتى، عضوى هيأت علمى دانشگاه 
پيام نور همدان 

داراى سوابق خدمتى: مسئول راه اندازى دانشگاه پيام نور 
فامنين، عضو شوراى كارآفرينى دانشگاه پيام نور همدان، 

عضو هيأت اجرايى دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى 
در فامنين، معاونت ادارى مالى فرهنگ وارشاد اسالمى همدان

* عدالت در تقســيم خدمات شهرى با تســهيل زندگى مردم در كارهايى كه به 
شهردارى ها مربوط است 

* تأمين آرامش روحى و امنيت معنوى با ترويج فرهنگ نظم و قانون 
* پرداختن به برندينگ شهرى جهت احياى برند شهرى همدان به عنوان شهرى 

پيشرو، جذاب و وسوسه كننده براى گردشگران و ديگر اقشار 
* ارائه راهكار و برنامه هاى عملياتى براى شهر دوستدار سالمند 

* با اتكا به راهكارهاى متعددى همچون ايجاد مســيرهاى آهســته و هوشمند، 
پاركينگ هاى رزرو شده براى سالمندان 

* بهره گيــرى از فرصت ها و توانمندى هاى فرهنگى همدان همچون مســاجد، 
هيأت هاى مذهبى و نهادهاى فرهنگى براى اطالع سطح فرهنگى شهر 

* اجراى برنامه اى براى شهرى مشاركت جو در حوزه فرهنگى، ورزشى و اجتماعى 
* ترويج آموزش مهارت هاى شهروندى در راستاى بهبود سرمايه اجتماعى 

* بهره مندى از فناورى ارتباطات و اطالعات و امكانات رسانه اى 
* آموزش و ترويج مداوم و پايدار توصيه هاى ايمنى و فنى براى مديريت ترافيك 

در حمل ونقل شهرى 
* ايجاد نمايشگاه هاى دائمى گل و گياه و آموزش مهارت  زندگى شهرى جهت 

بسط و تعميق حس و ذوق زيبايى شناسى شهرى
* بهره گيرى از توانمندى هميار محله ها براى ايجاد ارتباط بين مشكالت محالت 

با شهردارى ها 
* ارتقاى درآمد پايدار شهردارى با استفاده از عوارض درآمدهاى ناشى از خدمات 

و ورود به حوزه هاى ايجاد درآمد پايدار 
* ضرورت روى آوردن به منابع مالى پايدار براى داشتن شهرى پويا 

* پيگيرى مســئوالنه مســائل شــهرى در ابعاد صنعتى، توليدى، كشاورزى و 
گردشگرى كه منجر به افزايش درآمد شهردارى شود.

* تمركز بر كوچك ســازى و چابك سازى شهردارى با هدف كاهش هزينه ها و 
ارتقاى بهره ورى 

* تدوين نقش راهبردى گردشــگرى همدان و تهيه اطلس گردشگرى با هدف 
توسعه گردشگرى و طراحى سامانه جامع 

* توســعه فرصت  هاى گردشگرى شــهرى با ايجاد مراكز تسهيل كسب وكار و 
مديريت بازاريابى و فروش شهرى در شهردارى 

* اهميت ايجاد شهردارى الكترونيك براى مديريت زمانى مراجعات شهروندان 
* در حوزه درآمدهاى شــهردارى و هزينه ها ايجاد سامانه شفافيت براى نظارت 

شهروندان بر قراردادهاى پيمانى شهردارى 
* استفاده از راهبردهاى ادارى و مديريتى همچون برون سپارى و خصوصى سازى 

و استقرار سيستم پاداش و تنبيه و گزينش افراد مبتنى بر شايسته ساالرى 

مجيد شاكرى كرم 
متولد 1356

كارشناس ارشد شهرسازى گرايش برنامه ريزى شهرى 
داراى سوابق خدمتى: مدير مميزى امالك شهر همدان، مديرعامل 
سازمان آمار و فناورى اطالعات شهردارى، رياست هيأت مديره 

ســازمان آمار، مدير سيستم يكپارچه شهرسازى و نوسازى، مدير 
شهردارى منطقه 4

شناسايى و تجهيز و آماده سازى فضاهاى شهرى واجد ظرفيت جهت حيات شبانه شهروندان 
* احياى بافت هاى قديمى محالت واجد ارزش و ايجاد راسته هاى فرهنگى، هنرى و مذهبى 

* تشويق و حمايت پشتيبانى از تشكيل سازمان هاى مردم نهاد و فعاليت قانونى آنها 
* ايجاد زمينه مشــاركت و اخذ مشــاوره در برنامه ريزى، طراحى و تيم ســازى در اجراى 

پروژه هاى شهرى 
* بهره گيــرى از توان تشــكل هاى مردم نهاد در برنامه ريزى و برگــزارى اردوهاى آموزش 

شهروندى 
* استفاده از ظرفيت كانون ها و تشكل هاى موجود در مساجد در برنامه  فرهنگى، اجتماعى 

* ارائه برنامه و كدهاى درآمدى در برنامه مصوب 1400
* فروش و يا واگذارى پروژه هاى نيمه تمام شهردارى به بخش خصوصى

* تهيه و تدوين شيوه نامه مشاركت شهروندان در تنظيم بودجه ساليانه شهردارى 
* هوشمندسازى شهردارى براى كاهش مراجعات شهروندان و تسهيل پيگيرى امور 

*جلوگيرى از نقض قوانين و مقررات و فراهم كردن نظارت شهروندان بر عملكرد شهردار 
* توسعه حمل ونقل عمومى و احداث پاركينگ هاى عمومى با مشاركت بخش خصوصى 

* احداث پارك هاى محله اى و منطقه اى 
* احداث كمربندى سبز و استفاده از آب تصفيه شده پساب فاضالب 

* ايجاد ســازوكار مناســب جهت حضور و نظارت بر كميسيون معامالت شهردارى در 
راستاى اجراى قوانين و مقررات 

مجيديوسفى نويد
متولد 1356

مهندس معمار پايه يك 
پژوهشگر دوره دكتراى مديريت 

صنعتى همدان 
داراى ســوابق خدمتى: مشاور عالى 

شــهردار همدان، مدير شــهردارى منطقه 
4 شــهردارى همدان، معاون شهرسازى معمارى شهردارى 
همدان، عضو كميسيون بودجه شهردارى همدان، عضو ستاد 
مديريت بحران شهردارى همدان، دبير شوراى سياستگذارى 
هشــتمين اجالس بين المللى سياستگذارى توسعه شهرى و 

حفاظت بافت تاريخى در حوزه اوراسيا
* نويد برنامه 4ساله و تعيين اهداف كلى با محوريت جلب 

مشاركت مردم و بخش خصوصى 
* چابك سازى ســازمان و جايگزينى با افراد خبره و خارج 
كردن ديدگاه ســازمان از انجام امور فرهنگى در يك قالب 

ادارى و محدود و ناكارآمد 
* آسيب شناســى برنامه تشكل هاى مردمى با توجه به فوايد 
حضور تشكل ها كه در شــفافيت، دلسوزى و امور و انجام 
كار مردم توســط مردم، برون سپارى و اعتمادسازى خالصه 

مى شود.
* اختيارات هميار محله بايد افزايش پيدا كند و ناهماهنگى 

بين همياران محله و بدنه شهرداران از بين برود.
* اجراى پروژه هاى اقتصادى و اعمال سياست هاى توسعه اى 

بر فرهنگ مردم بومى و محلى 
* اهميت تحقق درآمد پايدار با مديريت هزينه ها و ممانعت 
از باال رفتن تصاعــدى هزينه ها و ايجاد درآمدهاى پايدار با 

منابع خرد و كالن 
*يكپارچه سازى منابع درآمد و هزينه هاى شهردارى 

* اولويت بندى پروژه ها بر اساس ضرورت هاى شهر بدون 
توجه به قرارگيرى در كدام منطقه شهردارى 

* ايجاد مركز رشــد و توسعه كسب وكار و زيرساخت هاى 
فناورانه 

* راه اندازى سامانه شــفافيت روى وب سايت شهردارى و 
ارائه گزارش هاى دوره اى درآمد و هزينه 

* تحقق شفافيت و اعتمادسازى 
* ارتقــاى بهره ورى ســازمان از طريق شايسته ســاالرى و 
عدالت محــورى در ارتقاى منابع انســانى و نظام پرداخت 

مناسب و هماهنگ 
* تقســيم بندى پروژه هاى عمرانى براساس درآمد هر منطقه 

به اولويت هاى شهر
* مديريت اجراى طرح هاى فضاى ســبز شــهر عمومى و 

ساماندهى سيما و منظر فضاى سبز 
* مهمترين مشكل شهردارى همدان نبود اولويت در اقدامات 
و تدوين بودجه متوازن ساليانه است كه بايد با برنامه  مدون 

حل شود.

حسين صمديان 
متولد 1352

كارشناس ارشد معمارى
داراى سوابق خدمتى: دفتر فنى استاندارى همدان، 
مديريت حــوزه ترافيك و شهرســازى، عضويت 

كميسيون ماده 5
* برنامه  هاى شهرى بايد مردم محور باشد و اساساً تشكل هاى 

مردم  نهاد مى توانند در پيشبرد اهداف نقش تأثيرگذارى داشته باشد.
* توجه بيشتر به مساجد براى كمك به پويايى و سرزندگى شهر 

* انضباط مالى، جذب سرمايه  گذار، رونق گردشگرى از برنامه هاى اصلى خواهد بود.
* حفظ بافت تاريخى به عنوان ظرفيت غنى شهرى 

* اهميت پرداختن به نگاه ساختار ســازنده در راستاى سرمايه گذارى و تدوين 
برنامه و بسترهايى كه متناسب با نياز و قابليت هاى شهر و آينده نگرى تهيه مى شود.

* داشتن درآمد پايدار و ايجاد اين درآمد به صورت مستمر براى شهردارى 
* ايجاد شــهر الكترونيك كه در حال حاضر يك شعار است چراكه زيرساخت ها 
آماده نيســت، اما براى رسيدن به شــهر الكترونيك برنامه مدون الزم است كه به 

اجرا درآيد.
* افزايش ســاليانه 10درصد درآمد پايدار با انجام برنامه ها و حركت در مســير 

صحيح در همه حوزه ها 
* حوزه هاى عملكردى شهردارى نيازمند جدى به شفافيت و اتحادسازى مى باشد.
* تعديل نيروى انســانى غيرضرورى و به كارگيرى نيروى انسانى متخصص در 

نظام مديريت شهرى(شايسته ساالرى)
* اعمال نظارت قوى بر اجراى پروژه  و به كارگيرى افراد متخصص براى اجراى 

آنها است.
* برنامه ها و طرح هاى عمرانى مى بايست با همكارى و همفكرى افراد ذى صالح 

در مجموعه شهردارى به اجرا درآيد.

عزيزا... يوسفى 
متولد 1347

كارشناسى ارشد مديريت MBA گرايش استراتژيك
داراى سوابق خدمتى: دبير شوراى هماهنگى ترافيك استان، معاون عمرانى و حمل ونقل ترافيك، قائم مقام معاونت 

عمرانى امورعمرانى، مديركل دفتر فنى، عضو اصلى شوراى سازمان  هميارى شهردارى هاى استان 
* شفافيت سازى اطالعات، مشاركتى، شفاف سازى عملكرد و پاسخگويى 

و * بــراى ارتقــاى شــاخص هاى كيفيــت زندگى شــهروندان مى توان به ســمت شــهرى پايــدار و زيســت پذير 
شهروندان مشاركت جو گام برداشت.

* ايجاد سازوكارهاى الزم جهت راهبرى مديريت يكپارچه و پايش پيشرفت پروژه هاى هوشمندسازى شهردارى در قالب دبيرخانه هوشمند 
تا پايان سال 

* استقرار سامانه هاى جامع مديريت منابع شهردارى 
* اجراى طرح مصوب و ضوابط توانمندسازى با ارائه تشويق هاى موردنياز شهروندان 

* در دسترس قرار دادن معامالت شهردارى براى نظارت عموم مردم 
* بازآفرينى ســرمايه هاى اجتماعى و فرهنگى و تثبيت نقش فرهنگى و اجتماعى سراهاى محله به مثابه واحد مديريت اجتماعى و فرهنگى 

محالت شهرى 
*توليد و بازتوليد و تجهيز كمى و كيفى فضاهاى شهرى عمومى مولد و پشتيبانى زيست شهرى سالم و خالق 

* ارتقاى بهره ورى كاركنان و مديران شهردارى 
* شايسته ساالرى، تخصص محورى و توانمندسازى منابع انسانى 

* بهبود روش ها و نظارت و كنترل مستمر جهت سالمت ادارى سازمان 
*  حفاظت و صيانت از بافت تاريخى شهرى 

* ايجاد درآمد پايدار و استفاده از پتانسيل هاى مردمى در تعريف پروژه هاى توسعه اى و درآمدزا 

اميررضا يوسفيان 
متولد 1342

دكتراى مديريت عالى كسب وكار 
داراى ســوابق خدمتى: شهردار رزن، شهردار فامنين، شــهردار مريانج، شهردار منطقه 2 همدان، شهردار همدان، 

شهردار دليجان، شهردار زنجان، دبير شوراى ترافيك استاندارى همدان 
* بهره بردن از مشاركت  تشكل هاى مردمى و حمايت از آنها به عنوان ستون و پايه اصلى فرايند مديريت شهرى 

* ايجاد كميته هاى تخصصى با مشاركت تشكل هاى مردمى و تدوين برنامه هاى موضوعى 
* ارتقاى فرهنگ شهروندى و جلب مشاركت مردمى در فعاليت هاى شهرى 

* تحقق درآمدهاى پايدار به واسطه شناسايى و ارائه راهكارها متناسب با ظرفيت هاى شهرى 
* راه اندازى و تصويب و اجراى ماده 111 قانون شهردارى با مطالعات همه سويه نگر و محاسبه  ارزش هاى افزوده در اين سازمان 

* بودجه ريزى عادالنه و متوازن در راستاى بررسى هزينه ها 
* بودجه عملياتى عادالنه و متوازن و تغيير رويكرد در ساختار بودجه 1404

* پرهيز از فروش سرمايه هاى شهردارى و جذب سرمايه گذاران بزرگ داخلى و خارجى در پروژه هاى مختلف شهرى 
* ايجاد زيرســاخت هاى الزم براى شــهر هوشمند و شــهردارى الكترونيك كه موجب كاهش هزينه ها، افزايش سرعت، خطا نداشتن به 

تخلفات انسانى است 
* تحقق شفافيت در حوزه هاى مديريتى شهرى، شهردارى به عنوان كارگزار و مباشر مالى 

* شفافيت در وظايف و لزوم مسئوليت پذيرى افراد در هر پست با استفاده از متدها و روش هاى نوين كارآمد 
* ساماندهى و توانمندسازى بافت هاى فرسوده و مناطق كم برخوردار با توسعه كالبد شهرى و بازآفرينى شهرى 

* توزيع كاربرى هاى عمومى در شهر، فضاى سبز باغات با افق 4 ساله 
* بهره ورى از اراضى كشاورزى در محدوده شهرى 

* ايجاد دهكده هاى توليدى و گردشگرى با تلفيق از تكنولوژى هاى مدرن 
با توجه به انتخاب شهردار و پايان بررسى برنامه هاى كانديدا توسط شوراى شهرى ها نگاهى به برنامه ديگر كانديدا مى تواند ترسيم كننده 
راهى باشــد براى تصميم گيران شــهرى در راستاى اســتفاده از توانمندى و ظرفيت هاى افرادى كه گر چه به عنوان شهردار شهر انتخاب 

نشده اند، اما مى توانند در كنار شهردار منتخب مسيرهاى دستيابى به توسعه شهرى را هموارتر رقم زنند. 
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شوراى اسالمى شهر همدان 
حامى تيم فوتبال شهردارى است

 شــوراى اسالمى در دوره ششــم حمايت كامل خود را از حضور 
قدرتمند تيم فوتبال شــهردارى در ليگ دسته يك فوتبال كشور اعالم 

كرد.
رئيس كميسيون فرهنگى شوراى اسالمى شهر همدان با بيان اين مطلب 
به مهر، گفت: صعود تيم فوتبال شــهردارى همدان به ليگ دسته يك 
فوتبال كشور را به فال نيك مى گيريم و به اين موضوع افتخار مى كنيم و 
به خود مى باليم. تيم فوتبال شهردارى همدان با بيشترين تعداد بازيكنان 
بومى، كادرفنى و اجرايى كامًال بومى و با كمترين هزينه به ليگ دسته 
اول فوتبال كشــور صعود كرد و اين افتخــار بارقه اى از اميد را در دل 

ورزش دوستان به ويژه نوجوانان و جوانان ايجاد كرد.
حجت االسالم ناصر صفرى افالكى با اشاره به سياست شوراى اسالمى 
شهر همدان در قبال تيم فوتبال شهردارى همدان افزود: شوراى ششم 
در ابتداى آغاز به كار خود با صعود افتخارآفرين تيم فوتبال شهردارى 
همدان مواجه شــد و طبيعتاً وظيفه خود مى داند از اين شور و شوقى 
كــه در دل عمومى مردم به ويژه جوانان ايجاد شــده حمايت كند. ما 
در نخســتين فرصت به جهت حمايت از تيم در كميســيون فرهنگى 
اجتماعى شوراى اسالمى شهر همدان جلســاتى را با مديران باشگاه 
در 2 مرحلــه برگزار كرديم كه درنهايت تصميم بر حمايت از اين تيم 

گرفته شد.
وى با بيان اينكه رويكرد نظام جمهورى اســالمى ايران چه در بحث 
ورزش همگانى و چه قهرمانى ابتدا رعايت مســائل فرهنگى و اخالق 
است، بيان كرد: بايد فوتبال شهردارى همدان را به سمتى حركت دهيم 
كه از تيم هاى نونهاالن، نوجوانان، جوانان، محالت و حتى محالت اين 
رشــته را ادامه دهيم و حتى بتوانيم در رشته هاى ورزشى ديگر نيز اين 
سياســت را دنبال كنيم آنگاه مى توانيم بگوييم موفق شده ايم. همچنين 
بايد زيرساخت هاى ورزشى در هر كوچه و محله اى حتى در ساختار 
مساجد ايجاد شود و اخالق مدارى و مرام پهلوانى را نيز در دستور كار 

خود قرار دهيم.
صفرى افالكى گفت: قبل از اينكه بخواهيم در كسب نتيجه و قهرمانى 
موفق شــويم بايد ابتدا در رعايت اخالق در فوتبال كشور زبانزد و به 
عنوان الگو انتخاب شــويم. همانطور كه از عقبه تيم فوتبال شهردارى 
همدان مشــخص بوده همواره تيم فوتبال شــهردارى همدان يكى از 

اخالق مدارترين تيم هاى فوتبال ايران بوده است.
وى با اشاره به رعايت حداقل بودجه و هزينه در تيم فوتبال شهردارى 
بيان كرد: ما به مديران تيم تأكيد كرده ايم در هزينه ها در ليگ دسته يك 
فوتبال كشور به حداقل ها اكتفا كنند. ما نبايد به تيم هايى كه هزينه هايى 
در حد 50 و 100ميليارد انجام مى دهند داشــته باشيم، بلكه بايد نشان 
دهيــم با حداقل هزينه و رعايت اخــالق و ادب دينى هم مى توان در 
فوتبال موفق بود و شهر خودمان را به عنوان الگو به كشور معرفى كنيم.

مدافع ژاپنى با 20 ميليون يورو 
به آرسنال پيوست

 آرسنال با 20ميليون يورو مدافع ژاپنى بولونيا ايتاليا را به خدمت 
گرفت.

تاكهيرو تومياسو مدافع ميانى 22ســاله بولونيا با توپچى ها به توافق 
رســيد و به عضويت اين تيم درآمــد. وى پيش از اين 64 بازى در 
سرى «آ» انجام داده و عملكرد بسيار خوبى از خود نشان داده است؛ 

اما هنوز نتوانسته بازى خود را در يك باشگاه بزرگ نشان دهد.
تومياســو 23 بــازى ملى براى ژاپن انجام داده و از ســنت ترويدن 
بلژيك وارد ايتاليا شــد. وى قبل از آن در باشگاه ژاپنى فوكودا خود 

را نشان داده بود.

پرتاب طاليى با ارتقاى ركورد

 پرتابگر نيزه كشورمان در كالس F34 مسابقات دووميدانى بازى هاى 
پاراالمپيك 2020 توكيو موفق به كسب مدال طال و ارتقاى ركورد جهان 

و پاراالمپيك شد. 
مســابقات دووميدانى بازى هــاى پاراالمپيــك 2020 توكيو با رقابت 
ورزشــكاران در پرتاب نيزه كالس F٣۴ دنبال شد. نماينده كشورمان 
در اين رقابت سعيد افروز بود كه با پرتابى به ميزان 40/05متر به مدال 

طالى پاراالمپيك 2020 توكيو دست يافت. 
وى كه در اين مســابقه رقبايى از چين، مراكش، فرانسه، كلمبيا، گينه، 
تونس و عراق را پيش رو داشت، در همان پرتاپ نخست از رقباى خود 

پيشى گرفت و نيزه را  39/48متر پرتاب كرد.
افروز در پرتاب دوم حدنصاب 39/40متر را برجاى گذاشت و با پرتابى 
به اندازه 40/05متر به استقبال پرتاب چهارم رفت. وى در پرتاب چهارم 
نيز ركورد39/67متر را به ثبت رساند و از انجام پرتاب هاى پنجم و ششم 
خوددارى كرد. پرتاب سوم وى نه تنها افروز را به مدال طال رساند، بلكه 
وى را ركورددار جديد پرتــاب نيزه پارادووميدانى در كالس F34 در 

سطح جهان و پاراالمپيك كرد.
افروز درحالى موفق به كسب مدال طال شد كه 2 ورزشكار از كلمبيا به 

ترتيب به مدال هاى نقره و برنز دست يافتند.

گريزمان به اتلتيكو مادريد برگشت
 باشگاه بارسلونا از بازگشت آنتوان گريزمان به اتلتيكو مادريد خبر 
داد و بــه ايــن ترتيب اين بازيكن ادامه فصل جــارى را در الروخا به 

ميدان مى رود.
2 باشگاه بارسلونا و اتلتيكو مادريد بر سر انتقال قرضى يكساله گريزمان 
به توافق دست پيدا كردند. اين انتقال به صورت قرضى و يكساله است. 
باشگاه بارسلونا از گريزمان به خاطر تالشى كه در اين مدت حضورش 

داشت تشكر و براى وى آرزوى موفقيت مى كند.
گريزمان در تابســتان 2019 بود كه با 120ميليــون يورو از اتلتيكو 
مادريد به بارســلونا پيوســت، اما در اين تيم نمايش نااميدكننده اى 
داشــت. وى در فصل جارى هم 3 بار براى بارسلونا به ميدان رفت 
كه نه گلى به ثمر رســاند و نه پاس گلى داد و نه حتى يك موقعيت 

گل زنى خلق كرد.

فوالد مانع از انتقال مهاجم برزيلى به استقالل
 مديــران فوالد به دنبال تمديد قرارداد بــا 2 بازيكن خارجى خود 
هستند. پس از پايان فصل و قهرمانى فوالد خوزستان در مسابقات جام 
حذفى قرارداد 17بازيكن اين تيم از جمله موســى كوليبالى و لوسيانو 

پريرا كاپيتان اين تيم به پايان رسيد.
با توجه به اينكه هنوز پنجره فوالد بسته است و همچنين تأثير گذارى اين 
2 بازيكن در نتايج فوالدى ها  مديران اين تيم قصد دارند با اين 2 بازيكن 

خارجى فوالد بر سر تمديد قراردادشان مذاكره كنند.
از طرفى شــيمبا در ليســت فرهاد مجيدى قرار دارد و گفته مى شــود 

استقالل مذاكراتى با اين مهاجم 37ساله و برزيلى داشته است.

از قهرمانان و مدال آوران استان حمايت مى شود
 حمايت مادى و معنوى از قهرمانان و مدال آوران استان در سطوح مختلف تداوم دارد.

مديركل ورزش وجوانان اســتان در ديدار بــا نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس 
شــوراى اســالمى گفت: خوشــبختانه تا به امروز با حمايت و همراهى مسئوالن استان 
بخصوص مجمع نمايندگان اقدامات بســيار خوبى در زمينه جذب اعتبارات و همچنين 
زيرساخت هاى ورزشى در شهرستان هاى استان از جمله 2 شهرستان بهار و كبودراهنگ 

انجام شده است.
حميد ســيفى با اشــاره به اينكه على رغم جذب اعتبارات ويژه توسط نمايندگان استان 

و همچنين اعتبارات ملى و اســتانى جذب شده براى تعالى بيشتر ورزش استان نيازمند 
حمايت و جذب اعتبارات ويژه هســتيم، افزود: يكى از اقدامات مهمى كه در يك ســال 
اخير انجام شــده تكريم قهرمانان و مدال آوران اســتان و حمايت مادى و معنوى از اين 
عزيــزان بوده كه همچنان نيز با در نظرگرفتــن چهارچوب هاى الزم تداوم دارد. اين كار 
موجب ارتقاى روحيه ورزشــكار براى فكر كردن و تالش كردن براى رسيدن به اهداف 

ترسيم مى شود.
وى گفــت: دســتگاه ورزش اســتان على رغم دنبال كردن مســائل حــوزه جوانان، 
زيرســاخت هاى ورزشــى و همچنين فرهنگ هاى ناب پهلوانى به دنبال افتخارآفرينى 
در المپيك 2024 هســتيم چراكه استان همدان داراى ظرفيت بسيار بااليى در رشته هاى 

مختلف ورزشى است.
ســيفى در ادامه با اشــاره به اينكه درخصــوص پيگيرى پروژه هاى در دســت اجراى 
شهرستان ها بهار و كبودراهنگ نيز اعتبارات بسيار خوبى در نظر گرفته شده است، افزود: 
شهرســتان هاى بهار و كبودراهنگ داراى 8 پروژه نيمه تمام هستند كه و 4 پروژه از محل 

اعتبارات ملى و مابقى استانى تأمين اعتبار مى شوند.
وى دقت نظــر در انجام امورات جامعه ورزش وجوانان را يك اولويت دانســت و گفت: 
هادى وفايى يكى از قهرمانان توانمند اســتان و شهرســتان بهار است كه خوشبختانه در 
عرصه بين الملل براى كشور كسب افتخار كرده  است، بنابراين بايد تا مى توانيم براى حفظ 

برند گذشته و حال استان هادى وفايى ها تربيت كنيم.

سليمان رحيمى»
 مجمع انتخابات هيأت كاراته اســتان با 
حضور اعضاى مجمع روز گذشــته در هتل 
كتيبه همدان برگزار شــد و درنهايت مهدى 
وفايى با كسب اكثريت آرا به مدت 4 سال به 
عنوان رئيس هيأت كاراته استان انتخاب شد.
ورزش وجوانان  مديــركل  مجمــع  اين  در 
نايب رئيــس مجمــع، وحيد مومنــى دبير 
فدراســيون كاراته و رئيس مجمع به همراه 

اعضاى مجمع كاراته حضور داشتند.
هيأت  سرپرست  چاروســايى  حمدا...  ابتدا 
كاراته گزارشــى از عملكرد خود در مدت 
سرپرســتى پرداخت و گفت: در اين مدت 
موفق شــديم كســب 7 مدال رنگارنگ از 

مسابقات كشورى را كسب كنيم.
ســپس مديركل ورزش وجوانان با خيرمقدم 
به اعضاى مجمع به تعطيلى اماكن ورزش به 
دليل شيوع كرونا اشاره كرد و خواهان توجه 

بيشتر فدراسيون به هيأت كاراته استان شد.
حميد ســيفى افزود: امروز شــاهد هستيم 
كه كاراته در المپيــك نمره قبولى گرفت و 
اظهار اميدوارى كرد كه در آينده كاراته بايد 

حرف هاى بيشترى براى زدن داشته باشد.
وى بار ديگر به ســطح ارتقاى همدان اشاره 
كــرد و گفــت: چندى پيش ســايت كمپ 
تيم هاى ملــى را در همــدان افتتاح كرديم 

و ايــن كمپ مى تواند محل مناســبى براى 
آماده ســازى تيم هاى ملى و باشگاهى باشد 
تا حضورى پررنگ در رقابت هاى المپيك و 

جهانى داشته باشيم.
ســيفى خواهــان حضور تيم هــاى ملى در 
كمپ همــدان شــد و افزود: بــا توجه به 
شــرايط آب وهوايى حاكم بر همدان تمرين 
و آماده ســازى در ســطح بااليى برخوردار 
مى باشــد به طورى كه يك مــاه تمرين در 
شــرايط آب وهوايى همدان برابــر با 6 ماه 

تمرين در سطح دريا است.
وى بــه ســاختارمندى در ورزش اشــاره 
ورزشــى  هيأت هــاى  گفــت:  و  كــرد 
ــان  ــا راندم ــد ت ــاختار باش ــد داراى س باي
ورزشــكاران  كنــد.  پيــدا  افزايــش  كار 
ــا  ــا را ب ــتند و آنه ــدار هس ــه اخالق م كارات
ــد مقايســه كــرد. ورزشــكاران باســتانى باي
رئيس دستگاه ورزش استان از حضور نيافتن 
رئيس فدراســيون كاراته در همدان گله  كرد 
و افزود: بهتر بود طباطبائى شخصًا در مجمع 
شــركت مى كرد و با مشــكالت كاراته در 

استان آشنا مى شد.
وى بــا تقديــر از وحيــد مومنــى دبيــر 
فدراســيون كاراتــه گفــت: از اينكه يك 
و  خوشحاليم  ماســت  جمع  در  هم استانى 
اميدوارم كه توجه بيشــترى فدراسيون به 

هيأت استان داشته باشد.
ســيفى توان كاراته استان را خوب توصيف 
كرد و افزود: كاراته در استان جايگاه خوبى 
دارد و ديگــر نبايد به دعوت بــه تيم ملى 
بسنده كرد، بلكه بايد در تركيب تيم هاى ملى 
حضور پررنگى داشته باشيم و در مدال آورى 

كمك فدراسيون باشيم.
وى در پايان خواهان آشتى فدراسيون كاراته 
با ورزش استان همدان شد و گفت: در عصر 
ارتباطات بسر مى بريم و اين ارتباط بايد بين 
فدراسيون و ورزش اســتان همدان افزايش 

پيدا كند.
ســپس تنها كانديــداى حاضــر در مجمع 
برنامه هاى خــود را براى اعضــا ارائه داد. 
وحيد وفائى ســاختارمندى و انسجام كاراته 
را در اولويــت برنامه هاى خــود قرار داد و 
افــزود: در نظــر دارم با تشــكيل كالس ها 
ارتقاى ســطح فنى مربيــان و داوران را باال 
ببرم و اميدوارم بتوانيم قدمى هرچند كوچك 

در شكوفايى كاراته استان بردارم. 
وى كه معاونت برنامه وبودجه استان را دارد 
خواهان وفــاق و يكدلى هيأت كاراته براى 
پيشبرد ورزش كاراته شــد و گفت: درحد 
الزم تالش مى كنم امكانات كاراته را افزايش 
داده و خانه كاراته را در حد نام استان فراهم 

كنم.

در پايــان مجمع ســيدمهدى وفائى با اخذ 
17رأى از 17 رأى مأخــوذه به عنوان رئيس 
هيأت كاراته اســتان به مدت 4 سال انتخاب 

شد. 
در پايــان مجمــع نيــز دبيــر فدراســيون 
ــا مثبــت خوانــدن آراى مجمــع و  كاراتــه ب
انتخــاب وفائــى بــه عنــوان رئيــس هيــأت 
كاراتــه اســتان گفــت: اميــدوارم بــا انتخــاب 
ــه  ــكوفايى كارات ــاهد رشــد و ش ــى ش وفائ

در اســتان همــدان باشــيم.
وحيد مومنى وفاق و همدلى كاراته را نقطه 
روشن مجمع دانســت و افزود: در دهه 80

كاراته اســتان همدان در ســطح خوبى قرار 
داشت، اما در ســال هاى اخير افت كرده و 
اميدوارم كه هيأت جديد بتواند دوباره كاراته 

را به جايگاه خود برساند. 
وى خواهان ميزبانى همدان در مسابقات پايه 
شــد و گفت: با توجه به رقابت هاى آسيايى 
ميزبانى رقابت هاى پايه را به اســتان همدان 

واگذار مى كنيم.
مومنى در پايــان خواهان رشــد كاراته در 
همدان شد و افزود: فدراسيون آمادگى دارد 
تا كالس هاى آموزشى براى داوران و مربيان 
را براى اســتان برگزار كند و از ساختارمند 
شــدن و برنامه محــور بودن هيأت اســتان 

همدان استقبال كرد.

آگهى مناقصه

شركت مسكن و عمران قدس رضوى

شركت مسكن و عمران قدس رضوى
پيمانكار زيرسازى قطعه يك راه آهن

 همدان - سنندج
در نظــر دارد بخشــى از خريــد بتــن خــود 

را از طريــق مناقصــه تهيــه نمايــد. 
ــوت  ــد شــرايط دع ــكاران واج ــذا از پيمان ل

ــد.  ــكارى مى نماي ــه هم ب
ــوار  آدرس: همــدان- شهرســتان بهــار- بل

ــدارى كشــاورز - نرســيده بــه فرمان
 تلفن: 09185452371

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكترسيد مسعود حسينى

جامعه مهمانپذير داران استان همدان 
(هتل هگمتانه) 

شهردار محترم همدان 
ــى را  ــاب حضرتعال ــيله انتخ ــرام بدينوس ــا احت ب
صميمانــه تبريــك و تهنيــت عــرض نمــوده، 
ــت  ــى در راه خدم ــاف اله ــاه الط ــم در پن اميدواري
ســالمت و ســربلند باشــيد و همــواره شــاهد رشــد 

ــيم. ــن باش ــهردار دارالمؤمني ــرفت ش و پيش

دكترس

حميدرضا فرهادى قهرى - رئيس هيأت مديره تعاونى مصرف فرهنگيان شهرستان بهار 

طبق تصميم هيأت مديره جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده  نوبت دوم شركت تعاونى مصرف فرهنگيان شهرستان بهار در ساعت 10 صبح روز 
شنبه مورخ 1400/06/24 در محل فروشگاه واقع در خيابان فرهنگ برگزار مى گردد.

لذا از تمامى اعضاى محترم (صاحبان سهام) دعوت مى شود در تاريخ و ساعت مقرر در مجمع عمومى فوق حضور بهم رسانند و يا وكالى خود را با توجه به 
مفاد اساسنامه، كتباً از بين اعضاء و يا خارج از اعضاء شركت حداكثر تا تاريخ 1400/06/17 معرفى نمايند. در ضمن داوطلبان سمت بازرسى به موجب ماده 
(2) دستورالعمل موظفند حداكثر ظرف يك هفته از انتشار آگهى دعوت 1400/06/17 جهت تكميل فرم ثبت نام داوطلبى به اين فروشگاه مراجعه فرمايند.

* ضمناً به اطالع مى رساند كه به موجب ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومى، تعداد آراى وكالتى هر عضو حداكثر 3 رأى و هر شخص غير عضو 
تنها يك رأى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمايندگى، مى بايست به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 1400/06/17 در محل فروشگاه فرهنگيان 

بهار حاضر تا پس از احراز هويت و تاييد وكالت، برگه ورود به مجمع را دريافت نمايند.
دستور جلسه:

1- گزارش كتبى هيأت مديره و بازرس در مورد عملكرد سال 99 شركت 
2- طرح و تصويب صورت  هاى مالى سال 99

3- طرح و تصويب بودجه و تعيين خط مشى شركت در سال 1400
4- طرح و تصويب تغييرات سرمايه و اعضاء

5- طرح و تصويب پاداش هيأت مديره 
6- دادن مجوز به هيأت مديره جهت أخذ تسهيالت از بانك ها و مؤسسات 

مالى در سال 1400 
7- انتخابات بازرس 

8- پرداخت بدهى مالياتى سال هاى قبل از ذخيره احتياطى

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت تعاونى مصرف فرهنگيان شهرستان بهار
تاريخ انتشار: 1400/06/11

 نماينــده مــردم بهــار و كبودراهنگ در 
مجلس شوراى اســالمى، گفت: يك ميليارد 
تومــان اعتبار به پروژه هاى ورزشــى بهار و 

كبودراهنگ اختصاص يافت.
فتــح ا... توســلى در ديــدار بــا مديــركل 
ورزش وجوانان اســتان با تقدير از اقدامات 
انجام شده توسط تيم مديريتى ورزش وجوانان 
اســتان، افزود: امروز ورزش تنها به ورزش 
محدود نمى شــود، بلكه موضوعات مختلفى 
چون مســائل فرهنگى، اجتماعى، سياســى، 

امنيتى و اقتصادى را نيز در برمى گيرد.
وى با اشــاره به اينكه ورزش تأثيرات كالنى 

در سطوح ملى و فراملى براى كشورها دارد، 
گفت: ورزش يك امر چندوجهى اســت كه 
در جامعــه ايرانى نيــز داراى جايگاه ويژه و 

تأثيرگذار است.
توســلى با اشــاره به اينكه ورزش در حوزه 
سالمت هم بسيار حايز اهميت است، گفت: 
امروز بايد سعى كنيم در حوزه توسعه ورزش 
همگانى در اســتان و بخصوص 2 شهرستان 
بهــار و كبودراهنگ بيشــتر كار كنيم چراكه 
ارتقاى سالمتى جسم و روح مردم در جامعه 
موجــب كاهش هزينه هاى بخــش درمان و 

اختصاص آن به حوزه هاى ديگر مى شود.

وى با بيان اينكه وزير ورزش وجوانان با توجه 
به سابقه ورزشى ديدگاه مثبتى نسبت به ورزش 
داشته و دارد و قول هايى نيز براى رفع مشكالت 
بهار و كبودراهنگ داده  است، افزود: روستاهاى 
بهار و كبودراهنــگ داراى ظرفيت هاى خوبى 
اســت كه بايد بــراى جذب و اســتعداديابى 

رده هاى سنى مختلف در آنها ورود كرد.
توسلى با قدردانى از اقدامات حمايتى سيفى 
از قهرمانان استان و توجه به معيشت، اشتغال 
و مســكن آنها گفت: امروز نبايد اجازه دهيم 
غرور ورزشــكاران ما به خاطر برخى موارد 
شكسته شــود. بايد بانك اطالعاتى دقيق در 

حوزه ورزشى، ورزشــكاران، زيرساخت ها، 
جوانان و تجهيزات موردنياز تهيه شود تا در 
فرصت هاى مختلف براى استان و شهرستان 

جذب اعتبار و تجهيزات كنيم.
نماينــده مردم بهــار و كبودراهنگ در پايان 
بيــان كرد: يــك ميليارد تومان بــراى حوزه 
ورزش وجوانان بهار و كبودراهنگ اختصاص 
داده ايــم و در پيگيرى مطالبــات مردم كوتاه 
نمى آييم و كوتاهــى را نمى پذيريم، اما براى 
تحقق هرچه بهتر مطالبات مردمى بخصوص 
الزم  تعامالت  بــا  ورزش وجوانان  حوزه  در 

همراهى و همكارى مى كنيم.

امشب ايران 
در مصاف سوريه

 تيم ملى فوتبال ايران در نخســتين ديدار 
خــود در دور نهايــى انتخابــى جام جهانى 
2022 قطر امروز پنجشــنبه ســاعت 20:30 
دقيقه در ورزشگاه آزادى به مصاف تيم ملى 

سوريه مى رود. شــاگردان دراگان اسكوچيچ 
درحالى مهياى اين مسابقه مى شوند كه بايد 
بيســت ونهمين پيكار با ســوريه را در طول 
تاريــخ به انجام برســانند. در 28 رويارويى 
قبلى 16 پيروزى بــراى ايران، يك برد براى 
سوريه و 11تساوى به دست آمده است. 61 
گل در اين مســابقات به ثمر رسيده كه سهم 
ايران 46 گل و تيم حريف 15گل بوده است.

ايران و سوريه تا به حال در مسابقات مقدماتى 
جام جهانــى، مقدماتى جام ملت هاى آســيا، 
غرب آســيا، جام ملت هاى آســيا و دوستانه 
مقابــل هم قــرار گرفته اند و اكنون شــاهد 
ســيزدهمين پيكار در انتخابــى جام جهانى 
هستيم. در 11بازى پيشين 5 برد براى ايران، 
يك پيروزى براى ســوريه و 6 تســاوى به 

دست آمده است.

تنها پيروزى سوريه مقابل ايران در مقدماتى 
جام جهانــى 1974 رقم خــورد. جايى كه 
سورى ها در تهران موفق شدند با نتيجه يك 
بر صفر از ســد ميزبان خود بگذرند. اكنون 
48 ســال از آن ديدار مى گذرد و سوريه در 
15بازى شكســت خــورده و 11بار هم به 
تســاوى قناعت كرده، اما رنگ برد را نديده 

است.

وفايى منتخب مجمع هيأت

كاراته صاحب رئيس برنامه ريز شد

يك ميليارد تومان اعتبار به پروژه هاى ورزشى بهار و كبودراهنگ اختصاص يافت

آگهي حصر وراثت
ــاى  ــت آق ــه وكال ــنامه 3571 ب ــماره شناس ــاز داراى ش ــزه آغ ــاى حم آق
ــه 113/0000467 از  ــه كالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــى ب ــا رضاي محمدرض
ايــن حــوزه درخواســت گواهــى حصــر وراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح 
ــى 50229878866 در  ــماره مل ــه ش ــاز ب ــعبان آغ ــادروان ش ــه ش داده ك
تاريــخ 1394/11/25 در اقامتــگاه دائمــى خــود بــدرود زندگــى گفتــه ورثــه 

ــه: ــت ب ــر اس ــى منحص ــوت آن متوف حين الف
ــر  ــنامه 3571 پس ــماره شناس ــه ش ــعبان ب ــد ش ــاز فرزن ــزه آغ  1- حم
متوفى،2-زهــره آغــاز فرزنــد شــعبان بــه شــماره شناســنامه 3570 دختــر 
ــه شــماره شناســنامه 14636  ــد شــعبان ب ــى،3- مهــدى آغــاز فرزن متوف
پســر متوفــى،4- مصطفــى آغــاز فرزنــد شــعبان بــه شــماره شناســنامه 
1749 پســر متوفى،5-مجتبــى آغــاز فرزنــد شــعبان به شــماره شناســنامه 
2298 پســر متوفــى،6- جــواد آغــاز فرزنــد شــعبان به شــماره شناســنامه 
4020099049 پســر متوفــى،7- فرشــته  آغــاز فرزنــد شــعبان بــه شــماره 
ــه  ــد شــعبان ب ــاز فرزن ــه آغ ــى،8- مرضي ــر متوف ــنامه 14066 دخت شناس
شــماره شناســنامه14067 دختــر متوفــى،9- راضيــه آغــاز فرزنــد شــعبان 
ــد  ــاز فرزن ــرم آغ ــى،10- اك ــر متوف ــنامه 14635 دخت ــماره شناس ــه ش ب
ــاز  ــه آغ ــى،11- فاطم ــر متوف ــنامه 750 دخت ــماره شناس ــه ش ــعبان ب ش
فرزنــد شــعبان بــه شــماره شناســنامه 310 دختــر متوفــى،12- زهــرا آغــاز 
ــى،13- خديجــه  ــر متوف ــه شــماره شناســنامه 120 دخت ــد شــعبان ب فرزن
ــى  ــه دائم ــنامه 8068 زوج ــماره شناس ــه ش ــى ب ــد قربانعل ــى فرزن قدس

ــدارد. ــردگان وارث ديگــرى ن ــر از نامب متوفــى و غي
 اينــك بــا انجــام تشــريفات مقدماتــي درخواســت مزبــور را در يــك نوبــت 
آگهــي مي نمايــد تــا هــر كســي اعتراضــي دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــي 
ــزد او باشــد از تاريــخ نشــر نخســتين آگهــي ظــرف يــك مــاه تقديــم  ن

دارد واال گواهــي صــادر خواهــد شــد. 
(م الف 203)
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگخبـر

ربات هاى"على بابا" گم نمى شوند 
و سيگار نمى كشند!

 شــركت "على بابا" قصد دارد هزار ربات را براى تحويل كاال به 
كار بگيرد و آنها را جايگزين پيك هاى انسان كند.

به گزارش فيوچريســم، شــركت "على بابا"(Alibaba)  كه غول 
فناورى و تجارت الكترونيك چين به شــمار مى رود، اخيراً از برنامه 
خود براى عرضه هزار ربات مسئول تحويل كاال در سراسر كشور در 
سالجارى خبر داده است. اين كار، به كارگران انسان مسئول تحويل 

كاال ضربه مى زند و ربات ها را جايگزين آنها مى كند.
راه اندازى ربات مســئول تحويل كاال، به منظور مقابله با مشــكالتى 
مانند ترافيك، خطاى انسانى و ساير مشكالت پيش بينى نشده صورت 

گرفته است.

ابداع يك دستگاه ژنراتور كه هم 
زير آب و هم در خشكى كار مى كند

 پژوهشــگران آمريكايى در بررسى جديد خود، نمونه اى از يك 
دستگاه كسب انرژى را ابداع كرده اند كه هم زير آب و هم در خشكى 
كارآيى دارد. به گزارش نيواطلس، اگرچه در حال حاضر دستگاه هايى 
وجود دارند كه به واسطه حركت، الكتريسيته توليد مى كنند اما بيشتر 
آنها تنها در آب و هواى خشــك كارآيى دارند. مدل جديدى از اين 
دستگاه ها ابداع شده است كه زير آب نيز كار مى كند و شايد بتوان از 
آن در تجهيزات زير آب، ايمپلنت ها و ابزار پوشــيدنى كه هميشه در 

معرض تماس با عرق بدن قرار دارند، استفاده كرد.
اين دستگاه آزمايشى كسب انرژى توسط پژوهشگران"دانشگاه ايالتى 

كاروليناى شمالى"(NCSU) ابداع شده است.

جمع آورى نخستين "زباله فضايى"
 توسط فضاپيماى آهن ربايى!

 (Astroscale)"فضاپيماى شــركت خصوصى "استرو اسكيل 
كه به جمع آورى زباله هاى فضايى مى پردازد براى اولين بار موفق به 

جمع آورى شبيه ساز زباله  فضايى خود در مدار شد.
به گزارش ايســنا ، زباله هاى فضايى يكى از مشكالت جدى در فضا 
هستند. گســترش بقاياى ماهواره هاى فرسوده و ســاير موارد شناور 
در فضــا، مدار زميــن را براى فضاپيماهاى فعال كه با ســرعت زياد 
در حركتند تبديل به محيطى خطرناك كرده اســت.در سال هاى اخير 
چندين پيشنهاد براى مقابله با اين معضل ارائه شده است. از جمله اين 
پيشنهادات مى توان به اتصال دستگاهى براى افزايش كشش جوى بر 
روى ماهواره ها و دستگاه هاى جمع آورى كننده زباله فضايى اشاره كرد.

واكسن "مدرنا" 2 برابر "فايزر"
 آنتى بادى مى سازد

 يــك مطالعــه جديد نشــان مى دهد كــه واكســن كوويد-19 
 (Pfizer)"دو برابر بيشتر از واكسن "فايزر (Moderna)"ُمدرنا"
آنتى بادى(پادتن) توليد مى كند و همچنين ممكن است در پيشگيرى 

از ابتالى افراد واكسينه شده بهتر عمل كند.
به گزارش ايســنا ، با افزايش شــيوع بيمارى همه گير كوويد-19 در 
سال گذشته ميالدى، دريافت واكسن كوويد-19 از اهميت و اولويت 

بااليى برخوردار شد. 
يك ســال بعد، با افزايش تعداد افراد واكســينه شده و صدور مجوز 
براى تزريق، اكنون مى توانيم بدانيم كدام واكسن در جلوگيرى از ابتال 

به اين بيمارى موثرتر است.

گردشگرى فضايى از راه دور 
با ربات جديد ژاپنى

 فناورى آواتار فضايى جديد ژاپن امكان تجربه سفرهاى فضايى 
از راه دور را فراهم مى كند.

به گزارش ايسنا ، گردشگرى فضايى در حال پيشرفت و تحقق است، 
اگرچه محبوب ترين شــكل آن هنوز به شكل مجازى است و نه از 

طريق فضاپيماها و موشك ها.
 (avatarin)"به همين دليل يك شركت خصوصى ژاپنى به نام "آواتارين
و آژانس فضايى ژاپن(JAXA) در يك پروژه موسوم به "پروژه آواتار 
فضايى" همكارى مى كنند كه به توســعه يك ربات(آواتار) در ايستگاه 
فضايى بين المللى(ISS) منجر خواهد شــد كه در سال 2020 در اين 

ايستگاه فضايى به نمايش گذاشته شد.

رئيس حوزه هنرى: 
11جلد از توليدات همدان در 

نوبت چاپ قرار دارد

  رئيس حوزه هنرى استان همدان از توليد 11جلد 
كتــاب در واحد آفرينش هاى ادبى خبر داد و گفت: 
اين آثار به انتشــارات ســوره مهر ارسال شده و در 

نوبت چاپ قرار دارند.
«سيد محمدباقر حســينى» افزود: موسيقى ديوارها، 
گاهى به تو مى انديشم، كاشكى اجازه داشتم، فرشته 
برف، مجموعه داســتان تصويرى كودك، غمگسار 
فرمانــروا و مجموعــه 5جلدى داســتان كودك با 
محوريت همدان از جمله كتاب هايى است كه توسط 

نويسندگان خوش قلم استان تهيه شده است.
وى بيان كرد: تمام مراحل آماده سازى اين آثار شامل 
صفحه آرايى، طراحى و فيبا و شابك انجام شده و در 

ترافيك چاپ و نشر به انتظار نشسته اند.
رئيس حوزه هنرى اســتان همــدان گفت: توليدات 
مكتوب حوزه هاى هنرى سراســر كشــور توســط 
انتشــارات سوره مهر منتشر مى شــود و حجم انبوه 
آثار ارســالى موجب كندى فرايند چاپ مى شود و 
نويسندگان استان همدان بايد قدرى صبر و حوصله 

بيشترى به خرج بدهند.
حســينى همچنين به چاپ و نشــر 12جلد كتاب 
در ســال هاى گذشــته اشــاره كرد و افزود: بابك 
پســر ايرانى، احترام گل ها، خمپاره هاى سرگردان، 
حرف هاى هگمتانه، ماه اسمش را نوشت، امروز من 
شاعر شدم، شايد كســى آن سوى باد منتظرم باشد، 
واترپلو با ماهى، جغرافياى چشــم ها، اندوه خيابان 
يكطرفه، ما هم هســتيم و مانــدن از جمله اين آثار 

فاخر هستند. 
به گفته او حوزه هنرى استان همدان بيش از 630 اثر 
ادبى و هنرى شامل كتاب، آلبوم، لوح فشرده، نمايش، 
اثر تجسمى و فصل نامه هاى تخصصى توليد كرده 
است.  حوزه هنرى استان همدان در تابستان 1381 با 
پشتوانه غنى و گسترده در عرصه هنر متعهد، فعاليت 

مستقل استانى و رسمى خود را آغاز كرد.

فيلسوف ايرانى در چشم عارف آلمانى 
 بيست وســومين نشســت از مجموعــه درس گفتارهايــى درباره 
بوعلى سينا با عنوان «فيلسوف ايرانى در چشم عارف آلمانى» با سخنرانى 

قاسم كاكايى به صورت مجازى برگزار شد. 
 قرائت اكهارت از ابن سينا

 اكهارت عارف آلمانى، به شهادت آثارش، همه كتاب «شفا»ى ابن سينا، 
از االهيــات تا طبيعيات، را به دقــت مطالعه كرده و از آن پس، به قدرى 
شيفته ابن سينا شده است كه همه جا از فلسفه وى سود برده، ابن سينا را 
به عنوان استاد و شيخ ستوده7 و در برخى از موارد ابن سيناى مسلمان را 

لطيف تر از آكويناس مسيحى دانسته است. 
 حجيت ديدگاه هاى ابن ســينا براى اكهارت به حدى اســت كه وى در 
دفاعياتش در محكمه كليســا براى اثبات حقانيــت آراى خود در باب 

وحدت وجود، به مبانى ابن سينا با ذكر نام اسناد مى جويد. 
 اكهارت، ابن سينا و وحدت آفاقى وجود 

 نظريه وحدت آفاقى وجود را مى توان در اين بيت پرمغز موالنا خالصه 
كرد: 

ما عدم هاييم هستى ها نما تو وجود مطلقى هستى ما 22
يعنى اين نظريه مركب از 4جز و يا در واقع محصول 4 مرحله مى باشد 

كه هر يك بر ديگرى مترتب است: 
1. خدايگانه هستى و هستى مطلق است. 

2. غيرخدا يعنى عالم و آدم«نيست» و معدوم اند.
3. وجود همه موجودات و هستى تمام آنها همان هستى خداست(همه 

اوست). 
4. عالم داراى هستى نيست، بلكه «هستى نما» و به عبارتى ديگر، تجلى 

خدا است. 
 اكهارت، ابن سينا و قاعده بسيط الحقيقه

 اكهارت در مباحث توحيدى خود از قاعده «بســيط الحقيقه»به فراوانى 
استفاده مى كند: 

 خدا وجودى اســت كه همه وجودها را دربردارد53 . خدا همه چيز را 
به نحو بطون در بردارد نه به صورت اين يا آن شئ متمايز. اشيا آنچنانى 
كه به نظر مى آيند، متكثر و متمايز نيستند، بلكه بر عكس، همه آنها در آن 

احد(خدا)  به وحدت مى رسند.
  اكهارت، ابن سينا و قاعده الواحد

مسأله ربط عالم مادى به خداوند، يعنى نحوه پيدايش كثرت از وحدت 
از مسائل مهم فلسفى است. قاعده مهمى كه در اين زمينه وجود دارد و 
ابن سينا آن را مستدل كرده و توضيح داده است قاعده الواحد است با اين 
مفاد كه«الواحد اليصدر عنه اال الواحد» (از بسيط محض غير از يك چيز 
صادر نمى شود). ابن سينا مصداق اين قاعده را در وهله نخست خداوند 
تعالى مى داند سپس با استفاده از اين قاعده به عقول عشره و افالك تسعه 
به عنوان واسطه پيدايش كثرت از وحدت(خداى تعالى) قائل مى شود. 
اكهارت اصل قاعده را از ابن سينا اخذ مى كند، ولى تحليل ديگرى از آن 

دارد كه با مذاق عرفانى امثال او سازگار است: 
 يكى از مســائل غامضى كه همواره ذهن متفكران را تا به امروز آزرده 
اســت اين است كه چگونه از واحد بســيط كه خدا باشد بدون واسطه 
صدور كثرت امكان دارد. عده اى چون ابن سينا و پيروانش گمان مى كنند 
كه خداى تعالى عقل اول را ابتدائاً و بى واســطه مى آفريند و آنگاه ساير 

اشيا به ترتيب از عقل اول به وجود مى آيند. 
  اكهارت، ابن سينا و تمثيل هاى وحدت وجود 

 يكــى از تمثيل هاى نظريه وحدت وجود مثال غذا و مغتذى اســت. 
اين تمثيــل را اكهارت از كتاب مقدس اســتفاده مى كند كه مى گويد: 
«آنها از من تغذيه مى كنند، ولى هنوز گرسنه اند».61 وى در تفسير اين 
آيه مى گويد: «مراد از اين آيه اين اســت كه مخلوقاتى كه از خود هيچ 
ندارند، از خدا كه عين وجود اســت تغذيه مى كنند و چون وجود خدا 
بى نهايت و طلب آنها نيز بى نهايت اســت، آنها همواره گرسنه اند».62

سپس در توضيح بيشتر آن مى گويد: «خدا حق، خير و وجود بى نهايت 
است. وى غذاى همه موجودات است.

 آنها چون وجود دارند و چــون حق و خيرند، از او تغذيه مى كنند و 
همواره گرســنه اويند.»63 جالب آنكه وى در مستدل كردن اين آيه و 
تفسير آن به ابن سينا استناد مى كند كه به روايت اكهارت64، گفته است: 
«آنچه همــه طالب آنند وجود و يا كمال وجود اســت». عين عبارت 
ابن ســينا اين است كه: «ما يتشوقه كل شئ هو الوجود او كمال الوجود 

من باب الوجود».65
 اكهارت، ابن سينا و وحدت انفسى

 به اعتقاد بسيارى از محققان، اكهارت يك روانشناس بزرگ است.66 در 
عين حال از روانشناسى عبور مى كند و با فرورفتن در نفس به سوى خدا 
فرامى رود. وى بين ســاحتى كه مربوط به ذات نفس است و ساحتى كه 
مربوط به قوا و افعال نفس، تمييز قائل مى شــود. همه ما با ساحت دوم 
آشــناييم، ولى از ساحت اول غافليم. به اعتقاد اكهارت: «در عمق سطح 
آگاهى روزمره مان كــه متعلق به افعال و قواى نفس اعم از تخيل، اراده 
و احساســات مى باشد، ســاحتى پنهان و بس وسيع از حيات و وجود 

ناخودآگاهمان قرار دارد». 
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باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
خرم كوه و خرم صحرا خرم دشت                          خرم آنانكه اين آالليان كشت
بسى هند و بسى شند و بسى يند                 همان كوه و همان صحرا همان دشت
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■ حديث:
امام على(ع):

از دشمن پنهانكار، بيشتر از دشمن آشكار ، برحذر باش.        
شرح نهج البالغة : 20 / 311 / 575

 مدير حوزه هاى علميه استان همدان از رونمايى 
اطلس شخصيت شــهيدمدنى خبر داد. كميته علمى 
كنگره شــهيدمدنى متشــكل از حوزه هــاى علميه 
اســتان، دانشگاه بوعلى سينا، دانشــگاه آزاداسالمى، 
دفتر نهادرهبرى در دانشــگاه و بسيج اساتيد استان 
و تعدادى از اســاتيد حوزه و دانشــگاه كار خود را 

آغاز كرد.
آيت ا... ســيد مصطفى موســوى اصفهانى در جلسه 
شوراى سياستگذارى كنگره ملى شهيد مدنى گفت: 
در گام نخست محور مقاالت به منظور درج در سايت 
و پوســتر كنگره طراحى و اعالم شد و در گام دوم 
اقدام به طراحى ســامانه ارســال، دريافت و داورى 
كنگره كه تمام پژوهشگران بتوانند از طريق ثبت نام 

در تارنماى معرفى شده شركت كنند، شد.
 وى بيان كرد: در گام سوم اقدام به طراحى و ارسال 
پوســتر به دانشگاه ها و مراكز پژوهشى و حوزه هاى 
علميه سراسر كشور به منظور فراخوان ارسال مقاالت 
و پژوهش ها و تبليغات از طريق رسانه ها نيز در اين 

زمينه انجام شد.
موســوى اصفهانى گفت: تهيه و تدوين اطلس جامع 
شخصيت شــهيدمدنى از ديگر اقدامات انجام شده 
است و در پايان از ميان مقاالت رسيده 40 مقاله تأييد 
و 11مقاله رد شــد كه مجموعه مقاالت تحت عنوان 

كتابى به چاپ مى رسد.
نماينــده ولى فقيه در اســتان همدان نيــز بيان كرد: 

شــهيدمدنى از روحانيون اصيلى است كه به  عنوان 
روحانى اثرگذار مى توان ايشــان را به جامعه معرفى 
كرد كه يكى از فلســفه هاى برگزارى كنگره همين 

است.
حجت ا... حبيب ا... شعبانى با بيان اينكه شهيدمدنى 
بهترين الگو براى جامعه به ويژه حوزه هاى علميه و 
طالب است، گفت: كه ايشان دركسوت امام جمعه به 
شهادت رسيده است كه توصيه مى كنم در برگزارى 

كنگره به ائمه جمعه توجه ويژه شود.
وى افــزود: دعوت و حضور ائمه جمعه در كنگره و 
تبيين شخصيت شهيدمدنى توسط ائمه جمعه سراسر 

كشور در خطبه هاى روزجمعه بايد مدنظر باشد.
چاپ 7 كتاب براى كنگره شهيدمدنى

دبير كنگره ملى شهيد محراب آيت ا... مدنى با اشاره 
به چاپ 7 كتاب براى كنگره شــهيدمدنى گفت: 50

مقاله علمى نيز به اين كنگره ارسال شده است.
به گزارش فارس، ســيد محمدكاظــم حجازى با 
اشــاره به برگزارى كنگره شــهيدمدنى بيان  كرد: 
از ســال 1398 كه كنگره آيت ا... تألهى در همدان 
برگزار شــد مقرر شــد كنگره بعدى در رابطه با 
شهيدمحراب باشد و از همان زمان تيمى به عنوان 

تدوين برنامه مأمور شد.
وى گفت: در راســتاى تحقق منويات رهبرى مبنى 
بر اينكه براى حركت در مسير انقالب اسالمى بايد 
مصاديــق افراد متعبد انقالبى كه عــالوه بر زندگى 

عابدانه داراى حياتى همسو با اهداف انقالب اسالمى 
بودند، در جامعه به خوبى معرفى شود تا الگوى افراد 
جامعه قرار گيرند، كه نسبت به برگزارى اين كنگره 

اقدام شد.
دبير كنگره ملى شــهيد محراب آيــت ا... مدنى بيان 
كرد: ستاد ائمه جمعه، وزارت فرهنگ وارشاد اسالمى، 
انجمن مفاخرعلمى و بنيادشــهيد و امور ايثارگران، 
دانشگاه شــهيدمدنى تبريز در پيشبرد اين كار ملى 

مشاركت داشته اند.
حجازى با بيان اينكه در اســتان همدان با محوريت 
امام جمعه و اســتاندار همدان كار كنگره دنبال شد و 
به تشكيل 8 كميته دست يافتيم، گفت: در دبيرخانه 
كنگره پــس از ابالغ اهداف، ســاختارها تعريف و 

جمع آورى خاطرات و دست نوشته ها انجام شد.
وى بــا بيان اينكه در حــوزه فضاى مجازى مطالبى 
به اقتضاى نســل جوان منتشر شده است، بيان كرد: 
موفق شديم اقدامات باارزشى به  عنوان مقدمه كنگره 
داشــته باشيم براى مثال در زمينه كمك به محرومان 
با جامعه هدف 20 هزار خانواده محروم بســته هاى 
معيشتى آماده و از ابتداى فصل تابستان آغاز به توزيع 

شده است.
حجازى با بيان اينكه مباحث فرهنگى كنگره مختص 
به روز برگزارى آن نخواهد بود و در ســطح استان 
شــاهد اقدامات مطلــوب فرهنگــى خواهيم بود، 
گفت: در حوزه مسائل علمى اقدامات شايسته اى به 

مسئوليت مديريت حوزه هاى علميه استان انجام شده 
و 7كتاب آماده شده و يك كتاب ويژه مقاالت توسط 

انجمن مفاخر ملى تدوين شده است.
دبير كنگره ملى شهيد محراب آيت ا... مدنى افزود: در 
زمينه اطالع رسانى اجتماعى با همكارى اداره تبليغات 
استان همدان، روحانيون و ائمه جماعات استان اقدام 
ارزشــمندى صورت گرفته است كه در 9 شهرستان 
به موازات كنگره برنامه تبليغى هم به صورت فردى و 

هم عمومى برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه به دليل شرايط كرونا محدوديت هايى 
در زمينــه برگــزارى برنامه عمومى وجــود دارد و 
بيشــترين حجم برنامه ها در بســتر فضاى مجازى 
برگزار مى شود، بيان كرد: در 8 نقطه اى كه شهيدمدنى 
در آنجا ايفاى نقش داشتند، متن  نوشته آماده شده كه 

در اين مكان ها نصب مى شود.
حجــازى گفــت: درمانــگاه مهديــه، صنــدوق 
قرض الحسنه مهديه، دارااليتام مهديه، گلزار شهدا، 
بيت شــهيدمدنى و مســجد مهديــه از جمله اين 
اماكن است كه توسط اين شهيد محراب بناى آنها 

گذاشته شده است.
وى در پايان افزود: اطلسى از مجموعه دست نوشته ها 
و خاطرات شــهيدمدنى آماده شده و در روز كنگره 
رونمايى مى شــود، نزديك 50 مقاله علمى به كميته 
علمى ارسال شده كه كار داورى آن انجام شده و به 

چاپ مى رسد.

نقش دهيارى ها 
در رونق گردشگرى 
روستايـى
 دهيارى ها يك ظرفيــت و فرصت براى تقويت 
زيرساخت هاى گردشگرى روستايى و رونق بخشيدن 
به اقتصاد روستا و توسعه صنعت گردشگرى هستند؛ 
بى ترديد پــس از كنترل و عبور از بحــران كرونا و 
دستيابى به ثباتى نسبى، روستاهاى كشور به يكى از 

مهمترين مقاصد گردشگرى تبديل مى شوند.
گردشــگرى يكى از فعاليت هاى مهمى است كه در 
دهه هاى اخير جايگاهى ويژه در توســعه اقتصادى و 
اجتماعى كشــورها يافته است. اين صنعت عالوه بر 
درآمدزايى، اشتغالزايى، و تبادل فرهنگ ها؛ سهمى از 
فعاليت هاى اقتصادى از جملــه صادرات را به خود 
اختصاص داده اســت؛ به گونه اى كه اقتصاددانان از 
صنعت گردشــگرى به عنوان صــادرات نامرئى ياد 

مى كنند.
گردشگرى روســتايى بخشى از صنعت گردشگرى 
اســت كه بــا برنامه ريــزى دقيق، شناســايى دقيق 
محدوديت هــا و مزيت هاى آن مى توان نقش مؤثرى 
در توسعه مناطق گردشگرى و در نتيجه توسعه ملى و 
كمك به بهبود اقتصاد ملى ايفا كند. اهميت گردشگرى 
روستايى تا آنجاست كه بسيارى از صاحبنظران حوزه 
گردشگرى بر اين باورند كه در آينده نزديك روستاها 
به يكى از اصلى ترين مقاصد گردشــگرى در جهان 

تبديل مى شوند.
 گردشگرى روستايى

 فرصتى براى پيشرفت همه جانبه روستاها
گردشگرى روستايى مى تواند در توانمندسازى مردم 
محلى، توســعه منابع انسانى، رشــد اقتصادى،  خلق 
فرصت هاى شغلى، برطرف كردن شكاف ميان نواحى 
شهرى و روستايى در زمينه هاى مختلف نقش بسزايى 
داشــته باشــد. با توجه به ويژگى هاى منحصربه فرد 
گردشــگرى روســتايى در رشــد اقتصادى، رونق 
بخشيدن به فعاليت هاى روستايى و ايجاد اشتغال براى 
ساكنان روستاها مى توان از آن به عنوان فرصتى براى 

پيشرفت همه جانبه ياد كرد.
در اين نوشــتار با تبيين مفهوم گردشگرى روستايى، 
درصدد پاسخ به اين پرســش هستيم كه دهيارى ها 
با مشــاركت سازمان ها و نهادهاى مرتبط چه نقش و 
كاركردى در رونق گردشگرى روستايى مى توانند ايفا 

نمايند؟
گردشــگرى روســتايى با ســابقه بيش از يك قرن 
بــه تمامى فعاليت ها و خدماتى اطالق مى شــود كه 
دولت ها، مردم، و كشاورزان براى تفريح و استراحت 
گردشــگران و نيز جذب آنها در نواحى روســتايى 
ارائه مى كنند. اين گونه گردشگرى شامل گردشگرى 
كشــاورزى، گردشگرى مزرعه، گردشگرى طبيعت، 

گردشگرى فرهنگى و اكوتوريسم مى باشد.
 توسعه گردشگرى روستايى 

و دستاوردهاى آن
توســعه گردشگرى روســتايى در كشــور مزاياى 
بســيارى دارد و مهمترين آنها كمــك اقتصادى به 

مناطــق روســتايى و 
جوامع محلى، تقويت 
مناطق  زيرساخت هاى 
روســتايى، آگاه كردن 
ارزش  از  روستا  اهالى 
ميــراث منطقــه خود 
و ترويــج حفاظت از 
ميراث فرهنگى ملموس 

و ناملموس است.
روستايى  گردشگرى 
مى توانــد از توليدات 
صنايع دســتى  محلى، 
حمايــت كنــد. حتى 

مى تواند به كشــاورزان و صاحبان هنر كمك كند تا 
توليدات و محصوالت خود را به صورت مستقيم و 
بى واسطه به دست مصرف كنندگان برسانند كه منجر 
به ايجاد انگيزه بيشــتر و نيــز درآمدزايى براى اهالى 

روستا مى شود.
فراهم آوردن تسهيالت مخابراتى، تقويت سيستم هاى 
لوله كشى و آب رســانى، ايجاد سيستم هاى فاضالب 
كارآمدتر، بازسازى مسيرهاى ارتباطى آسيب ديده از 
جمله اقداماتى است كه بايستى دهيارى ها با مشاركت 
سازمان هاى مرتبط براى اهالى روستا فراهم آورند. اين 
اقدام زمينه توســعه گردشگرى در روستاها را فراهم 
آورده و مانع از مهاجرت اهالى از روستاها به شهرها 

مى شود.
تصور برخى از روستانشــينان اين است كه شهرها 
پر از ميراث ارزشــمند اســت و در روستا ميراث 

ارزشــمندى وجود ندارد. گردشــگرى روستايى 
مى تواند اين نگــرش را تغيير دهد. دهيارى ها بايد 
ارزش ميراث فرهنگــى ناملموس منطقه خود مانند 
ســنت ها، آداب ورســوم، باورهاى دينــى را براى 
اهالى تشــريح كنند و با مشاركت مردم روستا آثار  
آب انبارها،  كاروانســراها،  نظير  تاريخى-فرهنگى 
بادگيرهــا، عمارت هاى تاريخــى و همچنين آثار 
مذهبى روســتا مانند بقــاع متبركــه، امامزاده ها،  
مساجد، كليساها، آتشــكده ها را به عنوان مقاصد 
گردشــگرى معرفى كنند. به اين ترتيب با استفاده 
از ظرفيت افراد محلى و ايجاد انگيزه در ميان مردم 
مى توان بيشــترين بهره بــردارى را از ظرفيت هاى 

فرهنگى، تاريخى و مذهبى روستا كرد.
گردشــگرى روســتايى مى تواند موجــب تقويت 
تالش هاى محلى براى حفاظت دقيق تر از ارزش هاى 

بومى و منطقه اى شود. هنگامى كه در مناطق روستايى 
مشاغل جديدى ايجاد شــود و افراد بومى وضعيت 
اقتصادى بهترى داشته باشند، ارزش ميراث فرهنگى 
روستاى خود را درك كرده و مشتاقانه از آن محافظت 

مى كنند.
روســتاهاى ايران با برخوردارى از جاذبه هاى طبيعى 
و تاريخى، آداب ورســوم محلى، پوشش هاى سنتى، 
ســبك خاص زندگى و فرهنگ بومــى از ظرفيت 
قابل مالحظه اى براى پيشرفت و ارتقاى گردشگرى 
روستايى برخوردار است. رونق گردشگرى روستايى 
عالوه بر احياى فرهنگ بومى و زنده كردن ســنت ها 
و ارزش هاى فراموش شــده، بسترى براى پيشرفت 
همه جانبه روســتا و جلوگيرى از مهاجرت اهالى به 

شهرها را فراهم مى آورد.
    نهادهاى محلى روســتا مانند شــوراى اسالمى 
و دهيارى هــا نقش مهم و تأثيرگذارى در توســعه 
گردشــگرى روســتايى ايفا مى كنند. دهيارى ها با 
اســتفاده از ظرفيت هيأت انديشــه ورزان و افراد 
دولتى  و دســتگاه هاى  نهادهــا  باتجربه محلــى، 
مرتبط، ســازمان هاى مردم نهــاد، انجمن هاى فعال 
در زمينــه گردشــگرى مى تواننــد ظرفيت هــاى 
گوناگون فرهنگــى، تاريخى و مذهبى روســتاى 
خود را شناسايى كنند، همچنين با جلب مشاركت 
مــردم محلى، كارآفرينــان و هنرمندان روســتا و 
حرفه مندان مى توانند نســبت به فرهنگ ســازى و 
ايجــاد انگيزه در ميان اهالى روســتا اقدام كرده و 
براى اجراى طرح هاى گردشگرى، ايجاد و ارتقاى 

زيرساخت هاى الزم در روستا برنامه ريزى كنند.
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