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ترافيك غلط كابوس 
رانندگانى درست در همدان 

است
 بطور يقين در ايــن روزگارانى كه مى 
گذرانيم،  هيچ شــهر و ســكونتگاهى در 
گستره وسيع ايران عزيزمان از چنبره دست 

و پا گير ترافيك شلوغ و...
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تمرينات فوتبال 
شهردارى 
كليد خورد

نقش شهردارى ها 
در توسعه 
گردشگـرى

36درصد 
همدانى ها واكسن 
كرونا زدند

اليروبى
«حوضچه 
جمع آورى 
آب هاى سطحى» 
عباس آباد آغاز شد
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اولويت بانك ها بايد توليد و صنعت باشد 
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكترسيد مسعود حسينى

خانواده سعوه

انتخاب شايسته حضرتعالى را 
به سمت 

شهردار محترم همدان 
صميمانــه تبريــك و تهنيــت عــرض 

مــى نماييــم.
اميــد اســت در ســايه الطــاف الهــى 

همــواره پيــروز و ســربلند باشــيد.

دكترس
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ون  ه را ا هللا و ا ا

روزنامـه همدان پيـام

همكار گرامى

سركار خانم زهرا اميرى پرى
با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را صميمانه 

تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند منان براى آن 
مرحوم غفران و رحمت الهى و براى شما و خانواده 

محترمتان صبر و شكيبايى مسألت داريم.

تبريك و تهنيت 
 جنـاب آقــاي

دكتر احمد توصيفيان پور 

شركت تعاونى خوراك آفرين 
(سكالو 1)

مدير كل محترم تعاون كار
 و رفاه اجتماعى استان همدان 

فرا رسيدن هفته تعاون كه تجلى گر ارزش هاى 
اجتماعى  مشاركت  و  همبستگى  بر  مبتنى 
مى باشد را خدمت جنابعالى  و تمامى فعاالن اين 
عرصه تبريك و تهنيت عرض نموده و توفيقات 
روز افزون تمامى كارگزاران صديق را در پيشبرد 
از خداوند سبحان  آرمان هاى انسانى  اهداف و 

مسألت مى نماييم.

دكتر اح

يك جامعه شناس: 
تعطيلى مدارس 
منجر به انزواى 

دانش آموزان مى شود
 اســتاد جامعه شناســى و اســتاديار 
دانشــگاه هاى همدان گفت: باز نشــدن 
مــدارس بــه خاطــر كرونــا و دورى 
دانش آموزان از فضاى علم و دانش سبب 
انزواى فردى آنان شده و دانش آموزان از 

اجتماع و جامعه منزوى مى شوند.
صفــى ا... صفايى در گفت وگــو با ايرنا، 
گفت: مدارس از كانون هاى اصلى آشنايى 
دانش آمــوزان با هنجارهــا و ارزش هاى 
اجتماعى هســتند و دورى از اين كانون 
آسيب هاى اجتماعى بى شمارى به همراه 

دارد. وى بيــان كــرد: مدرســه يكى از 
نهادهاى مهم و تأثيرگذار در جامعه پذيرى 
و آشنايى كودكان با ارزش ها و هنجارهاى 
اجتماعى و يادگيرى ارتباط با همســاالن 

است.
رئيس دانشگاه پيام نور مركز همدان گفت: 
مدرســه به عنوان كانون علــم و دانش، 
فضا را بــراى انتقال مفاهيم و ارزش هاى 
اجتماعى به دانش آمــوزان در گروه هاى 

سنى مختلف مهيا مى كند.
صفايى بيان كرد: دورى از فضاى مدرسه 
روند آموزش را به سمت فضاى مجازى 
و استفاده از شبكه هاى اجتماعى كشانده 
كــه آموزش مجازى نيز آســيب هايى به 

همراه دارد.
وى گفت: تدريس از طريق ارســال فايل 
صوتى و تصويرى براى دانش آموزان در 

شــبكه اجتماعى نمى تواند جاى تدريس 
چهره به چهره و حضورى را بگيرد.

همدان  مركــز  پيام نور  دانشــگاه  رئيس 
افزود: تدريــس از طريق فضاى مجازى، 
روند ارزيابى ســطح دانــش و يادگيرى 
دانش آمــوزان و موفقيت آميز بودن روند 

آموزش را با مشكل مواجه مى كند.
صفايى گفت: در اين نوع آموزش گاهى 
مواقع والدين به جاى دانش آموزان جواب 
پرســش ها را مى دهند كه اين رويه منفى 
ســبب افت شــديد علمى دانش آموزان 
شده اســت. وى بيان كرد: البته تأكيد بر 
بازگشايى مدارس به معناى ناديده گرفتن 
مســأله سالمتى افراد نيســت، بلكه بايد 
مدرسه  در  دانش آموزان  ســالمتى  زمينه 
و اطمينــان خانواده ها از گرفتار نشــدن 
فرزندانشــان به ويروس كرونا در فضاى 

مدرسه فراهم شود.
استاد جامعه شناسى و استاديار دانشگا هاى 
همــدان گفــت: همــواره در برخى از 
روزهاى فصل زمســتان به علت برودت 
هــوا و لغزندگى ناشــى از ريزش برف 
مدارس تعطيل مى شــوند و اين مســأله 
تأكيد بر اولويت مســأله ســالمتى افراد 
اســت. صفايى ابراز اميــدوارى كرد: با 
تسريع در روند واكسيناســيون بتوان از 
بروز موج هاى جديد كرونا جلوگيرى و 
زنجيره اين ويروس را قطع كنيم و شمار 

مبتاليان را به صفر برسانيم.
هم اينك همه شهرستان هاى استان همدان 

در وضعيت قرمز كرونايى قرار دارند.
بيش از 296 هــزار دانش آموز نزديك به 
2هــزار و  569 آن در مدرســه تحصيل 

مى كنند.

 مديرعامل آبفاى استان همدان گفت: 
مصرف آب در45/4درصد از مشتركين 
بيش از 15 مترمكعــب و باالى الگوى 
مصرف است كه در اين ميان 90 درصد 
مشتركين را مشــتركين خانگى تشكيل 

مى دهند.
به گزارش روابط عمومى آبفاى اســتان، 
سيدهادى حسينى بيدار با اشاره به اينكه 
مشتركينى كه سطح آب مصرفى آنها در 
طول ماه بين 15 تا 30 مترمكعب باشــد 
به عنوان مشتركين پرمصرف تلقى شده 
و مشمول تعرفه مازاد بر الگو مى شوند 
افزود: توصيه ما به اين دسته از مشتركين 

رعايت الگوى مصرف است.

وى بــا اشــاره بــه اينكــه 90 درصد 
مشــتركين مــا را مشــتركين خانگى 
در  متأسفانه  گفت:  مى دهند،  تشــكيل 
حال حاضر مصرف آب در 45/4 درصد 
از مشتركين باالى الگوى مصرف(باالى 
15 مترمكعب) است كه اين خود حجم 
ذخاير آبى را به شدت تحت تأثير قرار 

داده است.
حسينى بيدار افزود: همچنين مصرف آب 
در 54/6 درصد از مشتركين زير الگوى 
مصرف اســت ضمن اينكه در اين ميان 
7/6 درصد از مشــتركين با برخوردارى 
از "طرح ملى آب اميد" ضمن معافيت از 
پرداخت آب بها از معافيت برخوردارند.

مديرعامل آبفاى استان همچنين با اشاره 
به اجــراى «طرح آب اميــد» گفت: در 
راستاى اعطاى خدمات هرچه بيشتر و 
بهتر به مشــتركين، اجراى طرح مذكور 
با شــعار«آب رايگان مصرف كنيد» در 
دســتور كار وزارت نيرو قرار گرفت كه 
اين طرح از ابتداى دى ماه ســالجارى به 
تمامى استان هاى كشور و از جمله استان 

همدان ابالغ شد.
حســينى بيدار افزود: در همين راستا و 
براساس دســتورالعمل ابالغى از سوى 
وزارت نيــرو، مشــتركين كم مصرف با 
ســطح مصرف ماهيانه زير 5 مترمكعب 
در ماه مشمول مزاياى آب رايگان شدند.

وى افــزود: مشــتركين خوش مصرف 
بــا مصرف 5 تــا 15 مترمكعب در ماه، 
مشمول تعرفه عادى هستند كه چنانچه 
اين دســته از مشتركين نيز بتوانند سطح 
آب مصرفــى خود را تا 5 مترمكعب در 
ماه كاهش دهنــد از مزاياى آب رايگان 

بهره مند خواهند شد.
حسينى بيدار با بيان اينكه خشكسالى هاى 
اخيــر ذخاير آبى اســتان را به شــدت 
تحت تأثير قرار داده است، گفت: چنانچه 
بارش هاى پاييزى در ابتداى پاييز اتفاق 
نيفتد ذخاير آبى به شــدت كم شــده و 
شرايط ســختى به لحاظ توليد و توزيع 

خواهيم داشت.

مصرف آب 45/4درصد همدانى ها بيش از الگوى مصرف است

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

مدير منطقه يك شهردارى 
همدان خبر داد

اجراى فاز نهايى 
در مهمترين 
پروژه هاى منطقه يك

گراميداشت روز صنعت چاپ در همدان

چاپ و بسته بندى، بازوى توسعه فرهنگى
■ 11 شهريورآيين گراميداشت صنعت چاپ با حضور نماينده همدان، مديران استانى و اهالى اين صنعت در چاپخانه «پيام رسانه» برگزار شد

■ حاجى بابايى: فكر و ايده ها رمز موفقيت
 چاپخانه پيام رسانه است

■ گفت و گو با فرماندار، مديركل كار و مديريت بانك سپه 
را در متن بخوانيد
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دبير اتاق تعاون: 

هزار و 212 شركت تعاونى 
در استان فعال است
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يـادداشت

كوتاه از استان

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

ترافيك غلط 
كابوس رانندگانى درست در همدان است

مهدى ناصرنژاد  »
 بطــور يقين در ايــن روزگارانى كه مى گذرانيم،  هيچ شــهر و 
ســكونتگاهى در گستره وسيع ايران عزيزمان از چنبره دست و پا گير 
ترافيك شــلوغ و غلط شمار بى حساب و كتاب خودروهاى شخص 
و عمومى در تمام نيســت اما جاى اين پرسش هست كه آيا هيچ راه 
و چاره اى براى حل مشــكل چنين ترافيــك و پايان دادن به كابوس 

رانندگى راحت وجود دارد يا ندارد ؟! .
بد نيســت بدانيم ، آن دســته از هموطنان ايرانى كه مجال مسافرت 
هاى خارج از كشــور را داشته اند ، در اين ارتباط مى گويند ، ماشين 
و ماشــين ســوارى در همه دنيا و شــهرهاى بزرگ و كوچك جهان 
وجود دارد و خيلى از مردم خارجى زبان نيز از ترافيك خســته كننده 
در شهرهايشــان رنج مى برند ، وليكن چالش ماشين دارى و ترافيك 
و فرهنگ رانندگى در كشورمان شباهت بسيار كمى با چنين مقوله و 

الزمه شهرنشينى در كشورهاى پيش رفته دارد.
هموطنان صاحب نظر در مسايل اجتماعى نيز نسبت به اين موضوع در 
يك نكنه متفق القول هستند كه زيرساخت هاى كنونى اغلب شهرهاى 
بزرگ و كوچك در ايران متناســب با تعداد بى شــمار و روز افزون 
خود رو  نيست و اين مشكل در شهرهاى قديمى كه اكثر زيرساخت 
هاى آن كمتر اصالح شده و يا دست نخورده باقى مانده است ، تقريبا 
فاجعه بار است و موجب بروز ناهنجاريهاى شديد ترافيكى مى شود.

نمونه بارز ناهماهنگى بين توان زيرساختى شهرى و سير فزآينده ورود 
خودروهاى جديد به فضاى ترافيكى شهرها ،  از سالهاى بسيار قبل در 
همدان خود نمايى مى كند و با اينكه بخش بزرگى شامل ميدان قديمى 
همدان ( ميدان امام) و شــش خيايان ورودى و خروجى آن از چرخه 
ترافيك حذف شده است ، وليكن مشكل اصلى همچنان پابرجاست.

به هر تقدير نوع نگاه عمومى به ماشين دارى و مالكيت آن به عنوان يك 
دارايى سرمايه اى بين هموطنان ايرانى و متاسفانه استفاده نامتعارف از 
اين وسيله نقليه ضرورى ايجاب مى كند تا توليد و حتى واردات خود 
رو در كشورمان با تمام ظرفيت و سه شيفته و بدون كوچكترين وقفه 
و حركت كندى ، تداوم داشته باشد و ورود لحظه اى پالك هاى جديد 
به صحنه ترافيك شهرى و جاده اى اجتناب ناپذير مى باشد. در چنين 
شــرايطى متاسفانه هيچ تناســبى بين توليد و گسيل خودرو به دنياى 
ترافيك با اصالح و توســعه زير ساخت هاى شهرى و برون شهرى 
وجود ندارد و معبر ســازى ها و خيابان كشى هاى جديد و احداث 
پلهاى زير گذر و رو گذر و ايمن ســازى ها وساير طرحهاى اصالح 
ترافيكى  بسيار عقب تر و كند تر از شتاب شلوغى هاى ترافيكى است. 
بــا اين وجود اين امكان وجود دارد كه با تقويت توان كارشناســى و 
نيروى انســانى و ظزفيت لجستيگى راهنمايى و رانندگى در شهرها ، 
گره هاى ترافيكى يكى يكى باز شــود . شوراى ترافيك در كالن شهر 
همدان بايد امكانات و تجهيزات در دسترس خود را تقويت كند و به 
امكانات سخت افزارى و نرم افزارى بيشترى دسترسى داشته باشد كه 
مهمترين آن بودحه و ســرمايه است . خيلى از گره هاى كور ترافيكى 
در شهر همدان با اصالح يك دور برگردان يا حذف ميدان و فلكه و يا 
تجديد نظر در معبر هاى مجاز و غير مجاز براى رفت و برگشت خود 
روها ، باز شده است ، در حاليكه گره هاى كور فراوانى هنوز باقيست. 
ترافيك در اكثــر معابر و گذر گاههاى فرعى و اصلى شــهر همدان 
بخصــوص در اوقات ويژه از صبح و ظهر و غروبى ها ، واقعا عذاب 
آور و در مواردى خطر آفرين و حادثه ساز است . غيبت و يا حضور 
كمرنگ نيروهاى راهنمايى و رانندگى در برخى مواقع شلوغى باعث 
سوءاســتفاده رانندگان متخلف و قانون گريز مى شود كه در مجموع 
براى ســالمت روان جامعه و راننــدگان منظمى كه حقوق ديگران را 

رعايت مى كنند ، خطرناك است.
يكى از دغدعه هاى بزرگ و هميشــگى ترافيك باد كرده كالن شهر 
همــدان همــه روز و در مواقع پر رفت و آمد بلــوار حد فاصل پل 
فرهنگيان و چهــار راه بابك (پل رو گذر) ، به شــكل خيلى عذاب 
آورى خود نمايى مى كند. در ايــن محدوده فقط يك راه ورودى به 
شــهرك بزرگ و پرجمعيت شهيد مدنى وجود دارد و ورود و خروج 
به اين شهرك تنها از طريق دو دور برگردن ( يكى براى ورود و يكى 
هم خروجى بســمت چهار راه بابك ، ممكن مى شود كه با توجه به 
تردد حجم سنگينى از خود روهاى سبك و سنگين در اين كمربندى 
، بسيار خطرناك ، وقت گير و نامناسب به خاطر تردد مسافران مسير 

هاى جنوبى و مركزى و استانهاى غربى و همچنين تهران مى باشد.
برطرف ســاختن اين معضل بزرگ به عهده كارشناســان راهنمايى و 
رانندگى و مســئوالن شــهرى و مديران راه و شهرسازى و حمايت 

مسئوالنه مديران ارشد استان است.
ترافيك اين كمربندى روز بروز رو به گسترش و شلوغى بيشتر است.  
بــه نظر مى آيد احداث پل رو گذر يــا زير گذر چاره اصلى برطرف 
ســاختن گره ترافيكى در ورودى اصلى به شــهرك مدنى است ، در 
حاليكه بايد به راهكارى اساسى براى نجات شهرك مدنى از بن بست 

نيز انديشيده شود.

توزيع 3 هزار بسته غذايى در همدان
 معاون اداره كل اوقاف و امورخيريه استان بيان كرد كه همزمان با روز نيكوكارى امروز 3 هزار بسته غذايى تهيه و بين نيازمندان توزيع 

مى شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت االسالم سيد على حسينى گفت: به مناسبت فرارسيدن روز نيكوكارى 14 شهريورماه(امروز)، 

از محل موقوفات اين اداره كل 3 هزار بسته غذايى تهيه و در بين نيازمندان توزيع مى شود.
وى با بيان اينكه براى تهيه اين بســته هاى غذايى يك ميليارد و 500 ميليون تومان هزينه شــده اســت، افزود: هر بسته 500 هزار تومان 
هزينه برداشــته كه شامل برنج، گوشت، روغن، ماكارونى، تن ماهى است. معاون امورفرهنگى اداره كل اوقاف و امورخيريه استان گفت: 
اين برنامه در قالب طرح شميم حسينى(ع) همزمان با سراسر كشور امروز در محل امامزاده عبدا...(ع) همدان برگزار و در بين نيازمندان 
توزيع مى شود. حسينى همچنين از تهيه هزار و 100 بسته نوشت افزار خبر داد و افزود: اين بسته ها نيز در روز نيكوكارى در بين دانش 

آموزان كم بضاعت توزيع مى شود.

معرفى 50 واحد متخلف مراكز عرضه موادخام دامى به مراجع قضائى
 رئيس اداره دامپزشكى شهرستان همدان از معرفى 50 واحد متخلف بهداشتى به مراجع قضائى خبر داد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، على طاهرى گفت: در يك ماه گذشــته از هزار و 600 واحد و مراكز عرضه خام دامى بازرسى به 
عمل آمده كه از اين تعداد 50 واحد متخلف بهداشتى به مراجع قضائى معرفى شدند.

وى افــزود: بازرســى از ايــن مراكــز در قالــب 2 شــيفت كارى صبــح و عصــر صــورت مى گيــرد و كارشناســان اداره نظــارت 
ــه كار  ــوان خــود را در راســتاى تأميــن ســالمت و ارتقــاى بهداشــت عمومــى شــهروندان ب ــر بهداشــت عمومــى تمــام ت ب

گرفته انــد.
رئيــس اداره دامپزشــكى شهرســتان همــدان گفــت: همشــهريان در صــورت داشــتن هرگونــه شــكايات و يــا اخبــار مبنى بــر تخلفات 
ــا كارشناســان ايــن اداره موضــوع را در  ــا شــماره 1512 ب بهداشــتى مراكــز عرضــه موادخــام دامــى مى تواننــد از طريــق تمــاس ب

ميــان بگذارنــد.

263 بازرسى از مراكزدرمانى استان همدان
 با شــيوع بيمارى كرونا بازرســى از مراكز ارائه خدمات درمانى 

استان همدان در راستاى ارتقاى سالمت جامعه تشديد شد.
مدير نظارت و اعتباربخشى دانشگاه علوم پزشكى استان همدان بيان 
كرد: از اول شــهريورماه تاكنون 263 بازرسى از مراكزدرمانى انجام 

شده كه 14 اخطار كتبى و 31 اخطار شفاهى دريافت كردند.
محمد كريمى در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان با اشاره به 
اينكه تعداد مراكز متخلف پلمب شــده 3 مورد بوده است، گفت: با 
توجه به شــرايط ويژه شــيوع كرونا بازرسى به صورت گسترده در 

تمام استان ادامه دارد.

سگ گردانى ممنوع است
  معــاون اجتماعى نيــروى انتظامى اســتان همــدان بيان كرد: 
ســگ گردانى ممنوعيت قانونــى دارد و پليس اجازه قانون شــكنى 

نخواهد داد.
حسين بشــرى در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
موضوع ســگ گردانى در سطح شــهر و معابر، گفت: سگ گردانى در 
پارك ها و معابر براســاس قانون ممنوع است و روزانه چندين تماس 
در اين رابطه با فوريت هاى پليســى 110 داريم كه افراد از اين موضوع 
اعالم شكايت داشته و درخواست برخورد پليس با سگ گردانى را مطرح 
مى كنند. وى افزود: نگهدارى سگ در خودرو و تردد در معابرعمومى نيز 

براساس قانون راهنمايى ورانندگى تخلف محسوب مى شود.

افزايش دماى هوا در همدان
 كارشــناس هواشناسى اســتان همدان با بيان اينكه دماى هوا تا 
2درجه سانتيگراد افزايش مى يابد، بيان كرد: بارش هاى مؤثر همدان 
از آبان مــاه به بعد خواهد بــود اگرچه طبــق پيش بينى هاى فصلى 

ميانگين بارش كمتر از ميانگين بلندمدت خواهد بود.
محمدحسن باقرى شكيب در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه آسمان 
اســتان تا پايان هفته آينده صاف تا قســمتى ابرى است، گفت: در 
برخى از نقاط اســتان به ويژه در ساعات بعدازظهر شاهد وزش باد 
نسبتًا شديدى هستيم. وى با اشاره به اينكه در 3 روز آينده دماى هوا 
در اســتان در حال حاضر تغيير محسوس ندارد، افزود: در 24ساعت 
گذشــته شهرستان اسدآباد با 35 درجه ســانتيگراد گرم ترين نقطه و 
شهرســتان بهار با 8 درجه سانتيگراد خنك ترين نقطه استان گزارش 

شده است.

الزامى براى بيماران به آزمايشگاه
 يا سونوگرافى خاصى وجود ندارد

 رئيس نظام پزشكى استان همدان بيان كرد: برخى پزشكان ممكن 
است به دليل دقت باالى يك آزمايشــگاه يا سونوگرافى بيماران را 
بــه آن مركز، ارجاع دهند، اما هيچ الزامى براى تبعيت بيماران از اين 
شــرايط وجود ندارد. عليرضا مدركيان در گفت وگو با ايسنا، گفت: 
ارجاع بيماران به آزمايشــگاه يا سونوگرافى خاصى در بين پزشكان، 
مرسوم نيســت، اما برخى احســاس مى كنند كه ممكن است نتايج 
آزمايش يا ســونوگرافى يك آزمايشگاه، دقيق تر و شفاف تر باشد به 

همين دليل بيماران را به آنجا ارجاع مى دهند.
وى بيان كرد: هيچ الزامى براى مراجعه بيماران به همان آزمايشگاه ها 
و ســونوگرافى هايى كه پزشك ارجاع مى دهد، وجود ندارند و بيمار 
مى تواند خودش انتخاب كند كه از كدام آزمايشگاه ها و سونوگرافى  

استفاده كند.

1- تعدادى از مديران اصولگرا كه بازنشســته شده اند، قصد بازگشت 
به كار را دارند. گويا اين افراد براى بازگشــت قصد كمك گرفتن از 

مجلس را دارند. 
گفتنى است، بازگشت بازنشســته ها به كار در مديريت هاى ميانى با 

شعار جوان گرايى دولت همخوانى ندارد.
2- گمانه زنى درباره مديران همراه و تيم شهردار منتخب همدان آغاز 
شده است. گويا اين گمانه زنى ها بيشــتر از سوى كاركنان شهردارى 

دنبال مى شود. 
گفتنى است، اين گمانه زنى در شرايطى است كه حسينى  باور خود به 

منابع انسانى شهردارى را در مصاحبه ها اعالم كرده است.
3- صنعت خانه ســازى در كشــور متحول مى شود. گويا اين صنعت 
از روش ســنتى فعلى به ســمت تســريع در ساخت وساز و احداث 
كارخانه هاى سرى سازى خواهد رفت. گفتنى است، الگوى كشور در 
اين تغيير شــكل صنعت ســاختمان و خانه سازى، كشورهاى چين و 

آلمان هستند.
4- انواع آب در همدان به شهروندان بدون هزينه اضافى ارائه مى شود. 
گويا  آب زعفرانى، نســكافه و... در برخى مناطق همدان به مشتركان 
آب شــرب ارائه مى شود! گفتنى است، فرســودگى شبكه توزيع آب 
همدان كه دليل كاهش كيفيت و هدر رفت آب است، بارها موردانتقاد 

صاحبنظران بوده است.
5- صادرات برخى داروهاى كرونا موردتوجه قرار گرفته است. گويا 
رمدسيوير يكى از داروهايى است كه روى دست بيمارستان هاى دولتى 

مانده و چاره رهايى را صادرات اين دارو يافته اند. 
گفتنى است، رمدسيوير در بيمارستان هاى دولتى رايگان به مردم ارائه 

مى شود.

نيلوفربهرمندنژاد»
 يكي از الزمه هاي كار جمعي شكل گيري 
تعاوني هاســت. شــركت هاي تعاوني توسعه 
و عمــران فرصتي بــراي ايجاد اشــتغال در 
شهرستان اســت و مي تواند بستر مناسبي را 
براي توســعه پايدار با مشاركت مردم فراهم 

كند.
دبيــر اتاق تعاون اســتان بيان كــرد: يكى از 
اركان هاى اصلــى در حوزه اقتصاد مربوط به 
بخش تعاون است كه در حال حاضر در استان 
حدود هزار و 212 شركت تعاونى فعال داريم 
كه در رشته هاى مختلف كشاورزى، دامدارى، 
تعاونى هاى  مســكن،  شــيالت،  دامپرورى، 
توليدى و مصــرف، صنعتــى، خدماتى و...  

فعاليت مى كنند.
 يك ميليون و 600 هزار نفر 
در استان عضو اتحاديه ها هستند

رحمــان نادى در گفت وگو بــا همدان پيام، 
گفت: از بين اين شــركت هاى تعاونى فعال 
كه به تناســب هر يــك از زيرمجموعه هاى 
رشــته هاى فــوق هســتند؛ 16 اتحاديه در 
استان همدان داريم كه شــامل اتحاديه هاى 
تعاونــى توليــدى، كشــاورزى، مرغدارى، 
صنعت دامپرورى، مسكن فرهنگيان، مسكن 
كارمندان، تأمين نيــاز توليدكنندگان، تأمين 
نيــاز مصرف كننــدگان، نيز ســهام عدالت ، 
مســكن مهر، صنايع دستى و... قرار دارند كه  
قريــب به يك ميليــون و 600 هزار نفر در 
اســتان عضو اتحاديه ها هستند، البته ممكن 
اســت برخى از اعضــا در چند تــا از اين 

تعاونى ها عضو باشند.
24 هزار نفر در شركت هاى تعاونى 

اشتغال فعال دارند
همچنين وى بيان كرد: از ميان  شــركت هاى 
تعاونى، ســهام عدالت بيشــترين اعضا را به 

خود اختصاص داده اســت. الزم به يادآورى 
اســت كه از اين مجموعه قريب به 24 هزار 
نفر در بخش شركت هاى تعاونى اشتغال فعال 
دارند كه در عرصه هاى مختلف شغلى فعاليت 

مى كنند.
نادى گفت: تعاون بستر بسيار مناسبى را براى 
ايجاد اشــتغال پايدار در استان فراهم كرده و 
به فرموده مقام معظم رهبرى چشــمه جوشان 
اشتغال اســت يعنى اينكه ما در هر زمينه اى 
كه نياز به ســرمايه داشته باشــد مى توانيم با 
تأســيس شــركت هاى تعاونى در حوزه هاى 
مختلف تخصصى شــركت كنيم و به نوبه اى 
مى توان يك بستر مناسب سرمايه گذارى براى 
اشــتغال افراد ايجاد كرد. نكتــه ديگر اينكه 
تعاون بهترين بســتر براى خصوصى سازى و 
استفاده همگانى آحاد مردم  از بهره هاى ناشى 

از فعاليت هاى اقتصادى است.

 افتتاح بخش جديد دياليز با كمك 
خيرين اتاق تعاون اســتان در ســال 

گذشته
دبير اتــاق تعاون اســتان در پاســخ به اين 
پرسش كه شــركت هاى تعاونى تا چه ميزان 
در ســاماندهى مشــاغل آســيب ديده كرونا 
نقش داشته اســت، افزود: در حوزه مشاغل 
آســيب ديده از كرونا طبق دستورالعمل صادر 
شده از ستادملى كرونا، 14گروه شغلى كه در 
اين شرايط آسيب ديده بودند، شناسايى شدند 
و تسهيالتى را براى جبران خسارت ناشى از 
كرونا درنظر گرفتند كه توســط واحد اشتغال 
اداره كل تعاون بــه بانك ها براى دريافت اين 

تسهيالت معرفى شدند.
نادى گفت: سال گذشته شركت تعاونى خاص 
براساس فرمايشات مقام معظم رهبرى در پى 
شــيوع و گســترش ويروس كرونا در سطح 

كشــور و توجه بيشتر به اقشــار آسيب پذير 
در پويش مواسات و همدلى بسته هاى ارزاق 
معيشــتى آماده و بين خانواده هــاى نيازمند 

توزيع كرد.
به گفته دبير اتاق تعاون اســتان، در سالجارى 
خيريــن  مؤمنانــه  كمك هــاى  زمينــه  در 
نيك انديــش بخش تعــاون در مجموع مبلغ 
604 ميليون تومــان در بخش كرونا و خريد 
تختخواب و تجهيزات بيمارستان شهيدبهشتى 

انجام شده است.
نــادى در پايــان بيان كرد: ســال گذشــته 
على رغم تحريم هــا و محدوديت هايى كه در 
حوزه تجارت خارجى انجام شــد براســاس 
گزارش هــاى صادر شــده از اداره كل تعاون 
اجتماعى، نزديك به 40ميليون دالر از استان 
همدان در حوزه شركت هاى تعاونى به خارج 

از كشور صادر شده است.

دبير اتاق تعاون همدان: 

هزار و 212 شركت تعاونى در استان 
فعال است

 اســتاندار همدان با بيــان اينكه تاكنون 
36/5درصــد از جمعيت هــدف طرح ملى 
كرونا  عليه ويروس  اســتان  واكسيناســيون 
واكسينه شده اند، گفت: همدان از استان هاى 
پيشــرو در زمينه اجراى مؤثر و برنامه ريزى 

شده طرح واكسيناسيون كرونا است.
سيد سعيد شاهرخى بيان كرد: تاكنون بيش از 
655 هزار دز واكسن كرونا در استان همدان 
تزريق شــده اســت كه روند واكسيناسيون 
بــزودى با ورود محموله جديد واكســن به 

استان همدان تسريع مى يابد.
وى از مديــران دســتگاه هاى اجرايــى و 
مسئوالن ســتاد كرونا خواست با حمايت و 
پشتيبانى از دانشــگاه علوم پزشكى و تأمين 
مكان هــاى موردنياز براى تزريق واكســن، 
زمينه واكسينه شدن مردم عليه اين ويروس 

را مهيا كنند.
به گــزارش ايرنا، شــاهرخى بيــان كرد: با 
توجه به نزديك شــدن به فصل بازگشــايى 
مدارس و دانشــگاه ها و واكسينه شدن بيشتر 
فرهنگيان، اساتيد دانشــگاه و دانشجويان به 
گفته رئيس جمهورى تعطيلــى مدارس بايد 

پايان يافته تلقى شود.
اســتاندار همدان بــا بيان اينكه بازگشــايى 
دانشــگاه ها و تدريــس حضــورى حتمى 
اســت، بيان كرد: مدارس30 كشــور جهان 
هم اينك تعطيل هستند، بنابراين پس از تنظيم 
پروتكل هاى بهداشــتى و ابــالغ آن مدارس 
بازگشايى شده، اما زمان حضور دانش آموزان 

در مدرسه هنوز مشخص نيست.
شاهرخى اظهار اميدوارى كرد كه اميدواريم 
مقدمــات بازگشــايى مدارس بــا توجه به 

پروتكل هاى بهداشتى ابالغى از سوى وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و ستادملى 
كرونا فراهم شود كه در اين شيوه نامه كيفيت، 
كميــت و زمان حضــور دانش آموزان اعالم 

مى شود.
وى گفت: يكى از شاخص هاى توسعه يافتگى 
اين استان علوم پزشكى است چراكه با ايجاد 
350مركز و خانه سالمت، استان را تا 30 سال 
از اجرا و ســاخت طرح جديد بى نياز كرده 

است.
اســتاندار همدان افزود: خدمات كادردرمان 
در مقابله با ويروس كرونا ســتودنى است و 
علوم پزشــكى با كار و عمــل و آثار به جاى 
مانده از خدمت، رضايت مردم را جلب كرده 

است.
شاهرخى بيان كرد: اداره امورمالياتى يكى از 
نهادهاى پرازدحام به شمار مى رود كه بنابراين 
بايد نحوه حضور پرســنل در اين اداره براى 
ارائه خدمت به مردم به مثابه آتش نشــانى و 

نهادهاى امنيتى در اختيار مدير باشد.

مادر شهيدان حقگويان دعوت حق را لبيك گفت 
 مديركل بنيادشــهيد و امور ايثارگران همدان گفت: مادر شــهيدان حقگويان پس از تحمل سال ها فراغ به ديدار معبود 

شتافت.
به گزارش تسنيم، مجيد صفدريان افزود: صغرى حاج على نقى همسر شهيدگرانقدر حاج صادق حقگويان و مادر شهيدان 

واالمقام محمدحسن، احمد و محمدرضا حقگويان دعوت حق را لبيك گفت.
وى گفت: اين بانوى صبور متولد1310 بود كه جمعه 12 شهريورماه به دليل كهولت سن و بيمارى در منزل درگذشت.

مديركل بنيادشهيد همدان بيان كرد: شهيد محمدحسن حقگويان شب بيست ويكم ماه رمضان 1357 پس از خروج از جلسه 
انقالبيون در مسجد ميرزاداود همدان به وسيله مأموران ساواك به شهادت رسيد.

صفدريان افزود: شهيد احمد حقگويان هم تيرماه سال 1361 در عمليات رمضان و منطقه شرق بصره به شهادت رسيد.
وى گفت: شهيد حاج صادق حقگويان هم 30 دى ماه 1365 در بمباران شهر همدان به درجه رفيع شهادت نايل شد.

صفدريان افزود: شهيد محمدرضا حقگويان 10 دى ماه 1365 در عمليات كربالى 4 و  جزيره ام الرصاص به شهادت رسيد.

همزمان با كنگره ملى شهيدمدنى
از چندين طرح فرهنگى، هنرى و عمرانى در همدان بهره بردارى مى شود

 فرمانــدار همدان از بهره بردارى از چندين طرح فرهنگى، هنرى و عمرانى همزمان با كنگره ملى شــهيد آيت ا... 
مدنى در همدان خبر داد. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، محمدعلى محمدى در كارگروه زيربنايى و خدمات 
عمومى در ستاد بزرگداشت شهيدمدنى گفت: همزمان با بزرگداشت مراسم چهلمين سالگرد شهادت شهيدمحراب، 
آيت ا... اسدا... مدنى بهره بردارى از چندين طرح فرهنگى، هنرى و عمرانى در همدان آغاز مى شود. وى افزود: همزمان 
با برگزارى چهلمين ســالگرد شهيد آيت ا... مدنى از كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان در شهرك شهيدمدنى، 
مجتمع فرهنگى هنرى و چندين طرح خدمات عمومى در اين شهرك بهره بردارى مى شود. فرماندار همدان بيان كرد: 
بازسازى كامل منزل شهيدمدنى كه هم اكنون به شكل موزه اداره مى شود نيز اجرا شده است و شهيد آيت ا...مدنى پس 

از انقالب براى مدتى به دستور امام خمينى(ره) در همدان سكونت داشت و نماينده امام(ره) در استان همدان بود.

رئيس شبكه بهداشت:
11 پروژه درمانى شبكه بهداشت 
درشهرستان همدان در حال اجراست

 رئيس شبكه بهداشت شهرستان همدان گفت: 11طرح و پروژه نيمه كاره 
حوزه بهداشت ودرمان اين شهرستان با 70 درصد پيشرفت فيزيكى درحال 

تكميل و اجراست.
به گزارش برنا، محمد خيرانديش با بيان اين خبر افزود: نيمى از طرح هاى 
در دست اجراى مركز بهداشت شهرستان همدان تا پايان سالجارى تكميل 

و به بهره بردارى مى رسند.
وى گفت: شــمارى از مراكز و پايگاه هاى بهداشــتى شهرستان همدان 
استيجارى اســت كه با  بهره بردارى از طرح هاى در دست اجرا، نيروها 
براى خدمت رســانى به مردم در ســاختمان هاى جديد و مجهز مستقر 

مى شوند.
رئيس شبكه بهداشت شهرستان همدان افزود: در همين ارتباط روز گذشته 
مركز خدمات جامع سالمت شهيدبهشتى شهر همدان به بهره بردارى رسيد.
خيرانديش گفت: اين مركز در زمينى به وسعت 756 مترمربع  در 2 طبقه با 
هزينه 3 ميليارد تومان در محوطه شهرك شهيدبهشتى احداث شد كه نيمى 
از اين مبلغ از محل منابع اســتانى و 50 درصد ديگر نيز از اعتبارات طرح 

تحول نظام سالمت تأمين شده است.
وى با بيان اينكه 64هزار و 956 نفر زيرپوشش مركز خدمات جامع سالمت 
شهيدبهشتى همدان هستند، افزود: در اين مركز تمامى خدمات بهداشتى و 

درمانى، سالمت روان، دندانپزشكى و مشاوره تغذيه ارائه مى شود.

استاندار: 
36درصد همدانى ها واكسن كرونا زدند

همدان پیام کنار شامست!
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 پس از انقالب اســالمى ايران در ســال 1357، 
سيســتم بانكى ايران تغييرشــكل يافت تا براساس 

قوانين اسالمى، بدون ربا اداره شود.
نظام بانكدارى بدون ربا در ايران در ســال 1362 با 
قانون عمليات بانكى بدون ربا به تصويب رسيد، اما 

اجراى آن در سال 1363 آغاز شد. 
در كشــور ايران بانك ها به سه دســته بانك هاى 
دولتى، نيمه دولتى و خصوصى تقســيم مى شــوند 
كه تحت نظارت و مجــوز بانك مركزى جمهورى 

اسالمى ايران فعاليت دارند.
به موجب اطالعيه بانــك مركزى ايران در تاريخ 
11 اســفند 1397 ، حدود 5 بانك فعال در جامعه 
باهم ادغام شــدند و در زير مجموعه بانك ســپه 
قــرار گرفتند ، بانك انصــار ، بانك قوامين، بانك 
حكمــت ايرانيــان ،بانك مهر اقتصاد و موسســه 
اعتبارى كوثر در سال 1399 به طور كامل با بانك 

شدند. يكى  سپه 
به مناسبت هفته بانكدارى اسالمى محمد طوماسى، 
رئيس شــوراى عالى بانك هــاى همدان در گفتگو 
بــا خبرنگار همــدان پيام ضمن تبريــك اين هفته 
گفت:حــذف ربا از عمليات بانكــى يكى از نكات 
اصولى و اساســى بانكدارى اســالمى است و بعد 
از انقالب ، بانكدارى اســالمى به صورت عملى از 

بانكدارى ربوى فاصله گرفته است.
طوماســى در ادامه گفت:طبق كميسيون هماهنگى 
بانك ها ، در مجموع ،در بخش بازرگانى و خدمات 
48٪  ، بخش مســكن و ســاختمان 21٪ ، بخش 
صنعــت و معــدن 10٪ و بخش كشــاورزى ٪21

تسهيالت پرداختى را تشكيل مى دهد.
رئيس اداره امور شعب بانك ملى ضمن تاكيد بر اينكه، 
هر واحد اقتصادى و توليدى بدون حمايت مالى بانك 
ها  امكان پيشــروى ندارد، ادامه داد:بانك ها در كليه 
فعاليت هاى اقتصادى بر طبق ضوابط درحد توان خود 
مشاركت  مى كنندودر زمينه سرمايه گذارى وتوسعه 
وســرمايه ثابت به بخش هاى توليدى كمك مى كنند 
وى در ادامــه گفت: نيــروى محركه  براى طرح هاى  
ايجادى و حمايت از اشــتغال و بحث كميته امداد و 
ســرمايه گذارى در بخش مســكن و بويژه مســكن 
روستايى همه از طريق اعتبار و پولى است، كه بانك ها 

در آن مشاركت مى كنند.
طوماســى در ادامه گفت :در بخــش صنعت ٪15 
تســهيالت بايد پرداخت مى شــد كه در اين بخش 

بانك هاى تخصصى كوتاهى كرده اند.
رئيس شــوراى عالى بانك هاى استان در ادامه بيان 
كرد: اولين اولويت بانك ها در تخصيص تسهيالت 
بخش توليد و اشتغال مى باشد كه اين مهم در بخش 
صنعت و كشــاورزى در حال پيگيرى مى باشــد و 
تاكيد ما بيشتر برروى سرمايه در گردش واحدهاى 
توليدى فعال بخش كشاورزى و صنعت مى باشد و 
همچنين واحدهايى كه نيمه تمام رها شده اند، بانك 
با ســرمايه اى كه در اختيار اين واحدها مى گذارد 

سعى در احياى آنها دارد .
طوماســى در ادامه گفت:رويكرد مردم به ســرمايه 
گذارى در بانك ها كم رنگ شده است،افراد عالقه 
اى به ســرمايه گذارى در سيســتم بانكى ندارند و 
بيشتر سرمايه خود را در بخش هاى اقتصادى خارج 

از بانك متمركز مى كنند .
 بانك تجارت بيشترين سهام را دارد

رئيس شعب بانك هاى تجارت استان همدان نيزدر 
گفتگو با همدان پيام اظهار داشــت : بانكدارى جزو 
حرفه هايى مى باشد كه باعث تسهيل در انجام امور 
مى شــود و از زمانى كه مبادالت كاال به كاال از بين 
رفت و واحد و شناســه اى به نام پول وارد  سيستم 
مبادالت شد ، سيستم بانكدارى در دنيا به وجود آمد 
و كم كم سيســتم مبادالت ازجنبه صرافى به سمت 

بانكدارى امروزى پيش رفت.
محمد اكبرى اعال افزود: سيســتم بانكدارى اسالمى  
پس از پيروزى انقالب اســالمى از ســال 1363 به 
صورت خيلى رســمى بنا گذاشته شــد و بنابراين 
موضوع ربا و نزول در سيســتم بانكى ايران از بين 
رفت  و منافع فــرد پرداخت كننده در اولويت قرار 
گرفت ، بر همين اساس بانكدارى اسالمى رونق پيدا 
كرد و قرار شد تسهيالت پرداختى بانك ها درقالب 

عقود مختلف اسالمى پرداخت شود.
وى ادامه داد: بانك تجارت يكى از بانك هايى است 
كه از ادغام بانك هاى خارجى مســتقر در  ايران و 

چند بانك قديمى تشكيل شده است.
اكبــرى اعال در ادامه گفت: بانك تجارت بزرگترين 
بانك حاضر در بورس مى باشــد كه باالترين ميزان 
ســهام و ســرمايه را دارد.اين بانك در كشــور با 
حــدود 1400 واحد فعاليتى در قالب شــعبه و 16
هزار پرســنل فعاليت مى كند، كه در استان همدان 
203 پرســنل در 22  شــعبه و با يك واحد ارزى و 

3باجه مشغول خدمت رسانى به مردم هستيم. بانك 
تجارت حدود 68 دســتگاه خود پرداز(ATM )و 

7834  دستگاه پوز در كل استان همدان دارد . 
رئيس شعب بانك هاى تجارت اظهارداشت : بانك 
تجــارت در تمام زمينه هاى صــادرات ، واردات ، 
كشاورزى ، صنعت و مسكن فعاليت دارد و با توجه 
به اين كه زير ســاخت هاى استان بر كشاورزى و 
گردشگرى استوار است، ، بانك تجارت با هتل هاى 

مختلف و افراد بســيارى در واحد هاى 
كشاورزى فعاليت مى كند . 

اكبــرى اعال اظهــار داشــت: ١٢٪ از 
تســهيالت پرداختــى در بخش صنعت 
و معدن اســتان اســت ، حدود ٨٪ كل 
تسهيالت پرداختى در بخش كشاورزى 
مربوط به بانك تجارت اســت ،در سال 
1399 حــدود 1111ميليــارد وام هاى 
قرض الحسنه  ازدواج و ساير پرداخت 
شــده اســت و اين ميزان در 5 ماه اول 
ســال جارى حــدود 629 ميليارد ريال 
تســهيالت مربوط به  ازدواج  مى باشد 

كه به 935 نفر تعلق گرفت. 
وى در ادامــه گفت :در كنار 770 واحد 
مســكونى كه در طى 3 ســال گذشته 
ســهميه بانك تعيين شــده بود ، امسال 
حدود 2750واحد ســهم بانك تجارت 
مى باشــد و اين امر نشــان مى دهد كه 
بانــك تجــارت تعامل خوبى بــا بنياد 
مســكن دارد ، در ســال 99 ما حدود 
3234 ميليارد  ريال در بخش مســكن 
تســهيالت پرداخت كرده ايــم كه اين 
ميزان در ســال 1400 به 3435 ميليارد 

ريال افزايش يافته است .
اكبرى اعال در ادامه بيان كرد: در ســال 
گذشــته حــدود 101 درصــد از منابع 
بانك را صرف تسهيالت كرده ايم و از 
منابع مركز هم  براى تامين استان كمك 
گرفتــه ايم ،در  4 ماه اول ســال جارى 

رشدسپرده ها به ٩٢٪ رسيده است .
رئيس شــعب بانك هاى تجارت گفت:  
بر طبــق آمار ســال 1399 ، شــوراى 
هماهنگــى بانــك هــا ، 37/5 درصد 
اعتبارات اســنادى داخلى در كل استان 
توســط بانك تجارت صادر شده است 
و 16/5 درصــد كل ضمانت نامه هاى 
استان در نزد بانك تجارت است ، ميزان 
پرداخت تســهيالت اشــتغالزايى بانك 
تجارت 4756 ميليارد ريال مى باشــد  ، 
كه  باالترين درصد پرداخت تسهيالت 
تكليفــى را در سيســتم بانكى و حدود 
22٪ كل تســهيالت مى شود  متعلق به 

بانك تجارت است .
وى در ادامه بيان كرد:به دليل اشتغالزايى 
،  بخــش توليد  و صنعــت در اولويت 
است ،و بخش كشــاورزى هم در رتبه 
دوم قرار دارد كــه با اصالح  در بخش 
و  كشــاورزى  هــاى  زمين  مديريــت 
پرداخت تســهيالت از طريق بانك ها 

شاهد رشد در اين بخش باشيم. 
رئيس شعب بانكهاى تجارت استان در 
ادامه گفت:در حــال حاضر به دليل باال 
بودن نرخ تورم نســبت به سود سيستم 
بانكــى ، مردم عالقمند بــه فعاليت در 
سپرده هاى كوتاه مدت و جارى هستند 

، كه در اين زمينــه بانك تجارت با برنامه ريزى در 
قالب سپرده هاى كوتاه مدت يارى گر افراد جامعه 

است . 
اكبرى اعال در ادامه اظهار داشــت:اگر سيستم هاى 
برنامه بودجه و صنعت و معدن و جهاد كشــاورزى 
بتوانند  با برنامه ريزى دقيق در قالب سرمايه گذارى،  
اشتياق مردم را در بخش توليد افزايش دهند و مردم 
در اين بخش مورد حمايت قرار گيرند و مثل ساير 

كشــورها نرخ سپرده هاى بانكى پايين آورده شود ، 
سيستم پولى كشــور اصالح مى شوددر نتيجه  نرخ 

تورم كاهش مى يابد . 
 حمايت از توليد اولويت بانك سپه است

رئيس  شــعب بانك هاى سپه اســتان نيز در ادامه 
گفتگــو با همدان پيام اظهار داشــت:  در بانكدارى 
اسالمى تسهيالت در قالب مشاركت مدنى ، مضاربه 
، قرض الحســنه ، اجاره به شرط تمليك و جعاله ، 

سلف مى باشد .
محمــد محمدى دوســت اعتقاد دارد:  تســهيالت 
بانك ســپه در حوزه كشــاورزى ، صنعت و معدن 
، ســاختمان و مسكن بين 50تا 60 درصد مى باشد 
و در بخــش بازرگانى نيز بيشــتر به ســمت رونق 
كســب و كار هســتيم و بعد از بخش بازرگانى در 
بخــش خدمات بانك ســپه فعال مى باشــد كه در 
بخش خدمات بيشتر حمايت از واحد هاى توليدى 
كوچك ، خانگى و حمايت از نيازهاى روزمره مردم 
در بحث خريد كاال از منابع بانك استفاده مى شود . 
وى در ادامه گفت : بحث حمايت از توليد و رونق توليد 
،حمايت از واحد هاى توليدى ، ايجاد  و صيانت و حفظ 
اشتغال همواره براى ما در اولويت بوده است . استراتژى 
بانك سپه حمايت و همراهى واحدهاى توليدى است و 
مســئوالن بانك با مراجعه حضورى و ميدانى در جهت 

حمايت از واحدهاى توليدى برآمده است .
محمدى دوســت در ادامه تاكيد داشت: بانك  سپه 
در كنار ســرمايه گذاران واقعى مى باشدو موانع را 

يرطرف مى كند. 
در  5 ماه اول ســال جارى بانك ســپه در حدود 
3327 پرونده مورد بررسى قرار داده و تسهيالت 
پرداخت كرده اســت ،بانك سپه ،23ميليارد ريال 
جهــت اشــتغال ايثارگــران ، 12/5 ميليارد ريال 
جهت اشتغال كميته امداد و كسب و كار و حدود 
123 ميليارد ريال براى پرداخت به آسيب ديدگان 
كرونا پرداخت شــده اســت و در بخش مسكن 
كرونــا 240ميليارد ريال و بــراى وازدواج حدود 

828 ميليارد ريال هزينه شده است.

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

آدينه

خبـر

عمل به وعده ها، مردمى بودن و حل مشكالت 
موجب اميدوارى مردم مى شود

 امام جمعه نهاوند در خطبه هــاى نمازجمعه نهاوند گفت: آمريكا 
20سال در افغانستان جنايت كرد و با وجود صرف هزينه هاى ميليون 

دالرى ولى بدون نتيجه افغانستان را با خفت ترك كردند.
حجت االسالم والمسلمين عباسعلى مغيثى افزود: دولت فعلى آمريكا 
همان دولت ترامپ اســت و سياســت آنها همان سياست است و در 

عمل هيچ فرقى ندارند و دنبال منافع صهيونيست ها هستند.
وى گفت: اين خروج مقدمه اى براى خارج شدن كامل آمريكايى ها از 
منطقه است كه اگر آنها از اين منطقه بروند جهان اسالم نفس راحتى 

خواهد كشيد.
حجت االســالم مغيثى در بخش ديگرى از خطبه هــا گفت: يكى از 
مهمترين كارهاى دولت جديد؛ ترميم اعتماد مردم است كه اين كار به 
چند اقدام نياز دارد از جمله اينكه دولتمردان به وعده هاى داده شــده 

عمل كنند و مردمى و در بين مردم باشند و درد مردم را بدانند.
وى افزود: رئيس جمهور جديد در همين ابتداى كار 2 سفر داشتند و 
از مناطق محروم بازديد كردند و براى حل مشكالت دستوراتى صادر 
كردند كه اقدامى شايسته بود و انتظار اين است كه دولتمردان با رفتن 
به داخل جامعه دردها را بشناسند و برطرف كنند و موجب اميدوارى 

و اعتماد مردم بشوند.
امام جمعه نهاوند در بخش ديگرى از سخنانش بيان كرد: همانطور كه 
رهبر معظم انقالب فرمودند همه مردم دســتورالعمل هاى بهداشتى را 
رعايت كنند و در نوبت خود واكســن بزنند و حتماً از ماسك استفاده 

كنند تا كرونا از بين برود.
وى گفت: در مبارزه با كرونا بايد مقررات رعايت شود و بايد همه اين 
رعايت ها را داشــته باشند تا با عزمى همگانى اين بيمارى را ريشه كن 

كنيم.
 از تغيير نام بلوار سيدجمال گاليه منديم

حجت االسالم والمسلمين حسينى مجد، امام جمعه شهرستان اسدآباد 
گفت: از تغيير نام بلوار شهيدســيد جمال الدين اســدآبادى در شهر 
همــدان گاليه منديم و اين موضوع را به صورت حضورى به محضر 

آيت ا... شعبانى نماينده ولى فقيه در استان رسانديم.

كتابخانه آيت ا... بهارى بازگشايى شد

 كتابخانه عمومى آيت ا... بهارى با حضور مســئوالن شهرستان بهار 
بازگشايى شد.

مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان در اين آيين گفت: با توجه 
به رويكرد جديدى كه كتابخانه هاى عمومى مبنى بر تبديل به مراكزى 
اجتماع محور، در پيش گرفتند، استانداردسازى برخى از فضاهاى موجود 

ضرورى است.
عاطفه زارعى با اشاره به اينكه به همين دليل اقدامات بسيارى در راستاى 
شاداب سازى فضاهاى كتابخانه ها و استانداردسازى آنها صورت گرفت، 
افزود: كتابخانه عمومى آيت ا... بهارى در ســال 1376 افتتاح شــد، اما 
پس از 18ســال فعاليت به دليل اينكه از فضاى مناسبى برخوردار نبود، 

تعطيل شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل كتابخانه هاى عمومى اســتان همدان، 
وى بيــان كرد: در ســال 1396ســاختمان كتابخانه  عمومــى آيت ا... 
بهــارى موردمطالعه جديد قرار گرفت و با تحويل پــروژه از اداره كل 
فرهنگ وارشاد اسالمى اســتان، اعتبارات الزم براى بازسازى و توسعه 

در نظر گرفته شد. 
زارعى با بيان اينكه كتابخانه هاى عمومى شهرستان بهار از كتابخانه هاى 
سرآمد كشــور هســتند، گفت: يكى از مشــكالت عمده موجود در 
شــهر بهار، نبود امكان ارائه خدمات همزمان بــه آقايان و خانم ها در 

كتابخانه هاى عمومى بود. 
وى بيان كرد: در حال حاضر با بازگشايى كتابخانه  عمومى آيت ا... بهارى 
فضاهاى جديد ايجاد و امكان استفاده همزمان آقايان و خانم ها فراهم شد 

و ساختمان آن با گذشته به طور كامل متفاوت است.
زارعى با بيان اينكه كتابخانه عمومى آيت ا... بهارى داراى 2 سالن مطالعه 
هر يك با ظرفيت 24نفر، بخش مخزن با 11هزار منابع مطالعاتى، بخش 
كودك، بخش نشــريات، پايگاه اطالعاتى فارسى و التين است، گفت: 
كتابخانه عمومى آيت ا...بهارى با 800 متر زيربنا و اعتبار 8 ميليارد و 200

ميليون ريال از محل اعتبارات نهادى، جارى و تملك و دارايى بازگشايى 
شد. فرماندار شهرستان بهار در اين آيين با بيان اينكه بخش عمده فرهنگ 
كتاب و كتابخوانى است، افزود: كتابخانه آيت ا... بهارى از كتابخانه هاى 
عمومى خوب استان همدان از ابتداى تأسيس بوده است و امروز شاهد 

توسعه آن هستيم.
رئيس انجمن كتابخانه هاى عمومى شهرســتان بهار با اشــاره به اينكه 
شهرداران شهرستان بهار همواره همراه كتابخانه هاى عمومى هستند، بيان 

كرد: شهردارى در حوزه فرهنگى بايد اقدام ويژه اى داشته باشد.
قنبرى با بيان اينكه تمامى مشــكالت بشريت از خأل اطالعات نشأت 
مى گيرد، گفت: ســطح اطالعات و دانش جامعه ما بايد افزايش يابد و 

عموم مردم از اين اطالعات در زندگى خود بهره ببرند. 

16هزار پرس غذاى گرم و 565 بسته معيشتى 
در بين نيازمندان سردرود توزيع شد

 رزن- خبرنگار همدان پيام: رئيس كميته امداد سردرود از توزيع 16هزار پرس غذاى گرم و 565بسته 
معيشتى بين نيازمندان اين بخش خبر داد.

 رضا صادقى مصور با اشاره به طرح«اطعام حسينى(ع)» در قالب طبخ و توزيع غذاى گرم و طرح«احسان 
حســينى(ع) » در قالب تهيه و توزيع بسته هاى معيشتى در بين نيازمندان گفت: همزمان با ايام عزادارى 

اباعبدا...الحسين(ع) اين طرح آغاز شده و تا پايان صفر ادامه دارد.
وى مهمترين هدف اجراى اين رزمايش را ترويج فرهنگ احسان و اطعام خانوارهاى نيازمند در راستاى 

عمل به منويات رهبرمعظم انقالب مبنى بر كمك مؤمنانه، مواسات و همدلى دانست.

صادقى مصور با تأكيدبر اينكه غذا هاى آماده شــده از ســوى همكاران اين اداره درب منازل نيازمندان 
توزيع مى شــود، افزود: تاكنون حدود 16هزار پرس غذاى گرم بــه ارزش 343 ميليون تومان و 565 
بســته معيشــتى به ارزش تقريبى 158ميليون تومان و ارزش هر بسته 280هزار تومان، ميان نيازمندان 

توزيع شده است.
رئيس كميته امداد سردرود گفت:  ازكل مبلغ هزينه شده براى تهيه غذاى گرم 42 ميليون تومان از طرف 

امداد و 301 ميليون تومان از طرف كمك مردم خير و مراكز نيكوكارى بوده است.
وى در پايان افزود: در طرح اطعام و احســان حســينى(ع) مردم نيك انديش، عاشــورايى و هيأت هاى 
عــزادارى در طول مــاه محرم و صفر مى توانند كمك ها و نذورات خــود را براى كمك به نيازمندان با 
شــماره گيرى كد مهربانى #08111*8877* و يا واريز از طريق شماره كارت8085 603799795002 

به نام وجوه امانى كميته امداد امام خمينى(ره) بخش سردرود در اين امر خداپسندانه مشاركت كنند.

كميسيون نظارت بر اصناف شهرستان همدان
هيأت اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى شهرستان همدان

آگهى انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى شهرستان همدان

على سليمانى - رئيس هيأت اجرايى انتخابات

در اجراى ماده 11 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى، بدينوسيله از كليه اعضاى داراى پروانه كسب معتبر آن اتحاديه دعوت 
مى گردد با در دست داشتن اصل و يا تصوير پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسايى از ساعت 9 لغايت 10:30 روز سه شنبه مورخ 
1400/06/30 جهت شركت در انتخابات هيأت مديره اتحاديه شخصاً به محوطه حياط سازمان صنعت، معدن و تجارت واقع در بلوار مدنى 
بلوار 15 فروردين مراجعه و هيأت مديره مورد نظر خود را از بين افراد ذيل به تعداد 5 نفر اعضاى اصلى و 2 نفر اعضاى على البدل و 

همچنين بازرس مورد نظر خود را به تعداد يك نفر بازرس اصلى و يك نفر على البدل انتخاب نمايند.
الزم به ذكر است بر اساس ماده 2 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى و تبصره ذيل آن هر فرد صنفى داراى پروانه كسب در 
انتخابات داراى يك حق رأى مى باشد حتى در صورت داشتن بيش از يك پروانه كسب در همان صنف، مباشرين فاقد حق رأى مى باشند 
و در مشاركت مدنى، فردى كه پروانه به نام ايشان صادر شده داراى حق رأى مى باشد. همچنين بر اساس تبصره ذيل ماده 13 آيين نامه 

مذكور اعطاى وكالت و يا نمايندگى جهت دادن رأى ممنوع مى باشد.
ضمناً همراه داشتن ماسك و دستكش الزامى است.

مجتبى سينايى راد

مهدى قربانى مجد

مسعود شهبازيان 

حسين گلچين

حميد شهبازيان

پارسا بهمنيان

حسين فرزانفر 

وحيد مساعدى معز

عبدالرضا خانجانىمحمدصادق حميدى مقدم جواد بالو

عليرضا صادقى سنج

امين لطفيان

امير موحدى راد

ساسان بيات

اسامى داوطلبين هيات مديره به ترتيب حروف الفبا:

اسامى داوطلبين بازرسى به ترتيب حروف الفبا:

كميسيون نظارت بر اصناف شهرستان همدان
هيأت اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى شهرستان همدان

آگهى انتخابات هيأت مديره و بازرس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى شهرستان همدان

على سليمانى - رئيس هيأت اجرايى انتخابات

انتخابات اتحاديه هاى صنفى، بدينوسيله از كليه اعضاى داراى پروانه كسب معتبر آن اتحاديه دعوت نامه اجرايى در اجراى ماده 11 آيين
9 لغايت 10:30 روز سه شنبه مورخ مى گردد با در دست داشتن اصل و يا تصوير پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسايى از ساعت
 جهت شركت در انتخابات هيأت مديره اتحاديه شخصاً به محوطه حياط سازمان صنعت، معدن و تجارت واقع در بلوار مدنى
ورخ ب روز ز ى ر ر ب بر ب پرو ر و و ل ن ر

1400/06/30
نفر اعضاى على البدل و بلوار 15 فروردين مراجعه و هيأت مديره مورد نظر خود را از بين افراد ذيل به تعداد 5 نفر اعضاى اصلى و 2

همچنين بازرس مورد نظر خود را به تعداد يك نفر بازرس اصلى و يك نفر على البدل انتخاب نمايند.
داراى پروانه كسب در هر فرد صنفى به ذكر است بر اساس ماده 2 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى و تبصره ذيل آن الزم
انتخابات داراى يك حق رأى مى باشد حتى در صورت داشتن بيش از يك پروانه كسب در همان صنف، مباشرين فاقد حق رأى مى باشند
و در مشاركت مدنى، فردى كه پروانه به نام ايشان صادر شده داراى حق رأى مى باشد. همچنين بر اساس تبصره ذيل ماده 13 آيين نامه

مذكور اعطاى وكالت و يا نمايندگى جهت دادن رأى ممنوع مى باشد.
ضمناً همراه داشتن ماسك و دستكش الزامى است.

مجتبى سينايىراد

مهدى قربانى مجد

مسعودشهبازيان

حسين گلچين

حميد شهبازيان

پارسا بهمنيان

حسين فرزانفر

وحيد مساعدى معز

عبدالرضا خانجانىمحمدصادق حميدى مقدم جواد بالو

عليرضا صادقىسنج

امين لطفيان

موحدىراد امير

ساسان بيات

اسامى داوطلبين هيات مديره به ترتيب حروف الفبا:

اسامى داوطلبين بازرسى به ترتيب حروف الفبا:

حسين بيگلرى

طوماسى: حذف ربا از عمليات بانكى يكى از اصول بانكدارى اسالمى است 

اولويت بانك ها بايد توليد و صنعت باشد  

محمد اكبرى اعالمحمد طوماسى محمد محمدى دوست
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شكوفه رنجبر »
 صداى ماشين چاپ مى آيد، سوله اى كه اكنون پس از 4سال ماشين ها رشد 
كرده و هر روز بر تعدادشان اضافه مى شود، محل زندگى همان غول پيكرهاى 

آهنى است كه زندگى 150خانواده به زنده بودن آنان بستگى دارد.
اينجا فضايى از همدلى و همراهى موج مى زند و از بس در هر پروژه سنگينى 
كــه قرار بوده چاپ آن از اين مركز خروجى گرفته شــود تمام شــبانه روز را 
كاركنانش با هم گذرانده اند ديگر برايشان چاپخانه، حكم خانه را دارد. هر روز 
اتفاقات جديدى رخ مى دهد از تحريم و فشارهاى مالياتى گرفته تا گرانى مواد 
اوليه كه جان توليدشــان به آن وابسته است با اين حال تنها همدلى و همراهى 

است كه اين تيم را توانسته در كنار خود قدرتمند نگهدارد.
 زندگى در اين ســوله آبى رنگ اگرچه ســخت اســت، اما با لحظه به لحظه 

عمرشــان گره زدند تا جايى كه انس با چاپ ديگر از معناى كار خارج شده و 
تنها مى تواند در توصيف حرفه آنان معناكننده عشق باشد.

دســتانى كه از بس ال به الى ماشين هاى چاپ جوهر و رنگ ريخته  اكنون ديگر 
جعبه مدادرنگى هســتند كه تو را به نقاشــى از سال هاى دور مى كشاند همان 
سالى كه براى نخستين بار با ورود بخش خصوصى چاپخانه اى چندمنظوره در 

همدان آغاز به كار كرد.
از ســال 1389 تاكنون مركز چاپ و بســته بندى همدان پيام شــكل و شمايل 
تازه اى به خود گرفته و اكنون نونهالى اســت كه براى آينده نقشــه ها در سر 
مى پروراند اگرچه مســير براى رســيدن به اين رؤياها سخت است و پر مانع، 
اما مهم نتيجه اى اســت كه ثمره آن بر روى زندگــى صدها خانواده همدانى 

اثرگذار است.

بزرگترين مركز چاپ و بســته بندى غرب كشــور اكنون در همدان جا خوش 
كرده و تنها چاپخانه  ا كشــور است كه ماشين چاپ ديجيتال ليبل را در اختيار 

دارد.

چاپخانــه اى كه در حــوزه چاپ نشــ
به كارگيرى دانش هاى نوين و اســتفاده
مرزها را خط زده و نام همدان را در بسـ

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى (نوبت دوم)

روابط عمومى اداره كل زندانهاى استان همدان

اداره كل زندانهــاى اســتان همــدان در نظــر دارد فعاليــت هــاى حجمــى بهداشــت و درمــان زندانهــاى اســتان را بــراى مــدت 6 مــاه شمســى از 
مورخــه 1400/07/01 الــى 1400/12/29 از طريــق مناقصــه عمومــى واگــذار نمايــد.

 لــذا از  شــركت هــاى تعاونــى بهداشــتى و درمانــى واجــد شــرايط كــه داراى ســوابِق مرتبــط در ايــن زمينــه و صالحيــت الزم از مراجــع رســمى كشــور 
مــى باشــند، دعــوت بــه عمــل مــى آيــد جهــت دريافــت اســناِد مناقصــه از ســاعت 8 صبــح روز ســه شــنبه  مورخــه 1400/06/09 تــا ســاعت 8 صبــح 
روز يكشــنبه مورخــه 1400/06/21 بــه آدرس http://setadiran.ir مراجعــه و اســناد مناقصــه را دانلــود نماينــد واز ســاعت 8 صبــح  همــان روز تــا 
چهارشــنبه  مورخــه 1400/06/31 ســاعت 8 صبــح پيشــنهاد قيمتــى خــود را در ســامانه فــوق بارگــذارى و پاكــت الــف مناقصــه را بــه صــورت دســتى 

بــه دبيرخانــه اداره كل بــه آدرس: ابتــداى خيابــان هنرســتان – اداره كل زندانهــاى همــدان تحويــل نماينــد .
شــايان ذكــر اســت كــه ارائــه پــاكات ب و ج صرفــًا بــه صــورت مهــر و امضــاء الكترونيكــى مــى باشــد،در غيــر ايــن صــورت ترتيــب اثــر داده 

نخواهــد شــد .
زمان بازگشايى اسناد مناقصه: ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخه 1400/06/31  مى باشد.

مبلغ برآورد اوليه: 35,182,500,000  ريال 
اطالعــاِت فــوق در پايــگاه ملــى مناقصــات بــه آدرس htpp.iets.mporg.ir   ثبــت شــده اســت و جهــت كســب اطالعــات بيشــتر بــه آدرس: 
ابتــداى خيابــان هنرســتان - ا داره كل زندانهــاى اســتان همــدان مراجعــه و يــا بــا شــماره 08138273721  و يــا شــماره 08138252884 داخلــى 

214 (واحــد بهداشــت و درمــان) تمــاس حاصــل فرماييــد. 
(م الف 791)

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد ذمه)
در خصوص پرونده اجرايى كالسه 9800921 له بانك كشاورزى شعبه مركزى مالير و عليه آقايان قاسم كرمى (متعهد- وام گيرنده) و ناصر ظاهرى (ضامن) مستند به قرارداد بانكى شماره 801952018 
مورخ 1395/07/26 ششدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى مورد بازداشت شامل پالك ثبتى 425 فرعى از 61 اصلى واقع در بخش پنج مالير كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى در تاريخ 1400/04/15 

ارزيابى و قيمت آن قطعى گرديده است،از طريق مزايده به فروش مى رسد.  محل،حدود، مقدار و توصيف اجمالى ملك به شرح ذيل مى باشد:
اســتعالم ثبتى: ششــدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى 425 فرعى از 61 اصلى واقع در بخش يك مالير (چهارصد و بيست و پنج فرعى از شصت و يك اصلى واقع در بخش 5 مالير) با شماره ورقه به 
مالكيت سند مالكيت سند به شماره چاپى 385980 سرى د سال 91 ذيل ثبت 6467 صفحه 391 دفتر جلد 63 امالك بخش مربوطه به نام آقاى قاسم كرمى فرزند على با شماره ملى 3930661225 به 
ثبت رسيده و با حدود و مشخصات ذيل سند صادر و تسليم گرديده است. شماالً: در سه قسمت كه قسمت دوم آن شرقى است. اول به طول (6/40) (شش متر و چهل سانتيمتر)، دوم به طول (0/72) 
(هفتاد و دو سانتيمتر)، سوم ديواريست به طول (9/93) (نه متر و نود و سه سانتيمتر) به شارع، شرقاً: ديواريست به طول (14/47) (چهارده متر و چهل و هفت سانتيمتر به شارع)، جنوباً: در دو قسمت 
اول به طول (2/68) (دو متر و شــصت و هشت سانتيمتر)،دوم ديوار به ديوار به طول (6/73) (شش متر و هفتاد و سه سانتيمتر) به شماره چهارصد و بيست و شش فرعى، غرباً: در دو قسمت اول به 

طول (13/19) (سيزده متر و نوزده سانتيمتر)، دوم درب و ديواريست به طول (1/12) (يك متر و دوازده سانتيمتر) به شارع. 
* گزارش كارشــناس: پالك ثبتى 425 فرعى از 61 اصلى بخش 5 مالير در روستاى گماسا محله پايين،كوچه شهيد كرمى، روبه روى كوچه منتهى به نانوايى، ملك مورد نظر به صورت يك باب منزل 
مســكونى دو طبقه و با زيربناى كل حدود 150 مترمربع و به صورت اســكلت بتنى مى باشد. طبقه همكف شــامل انبار كاهدان و يك اتاق حدود 20 مترمربعى و طبقه اول به صورت مسكونى بوده و 
قسمت هاى از ساختمان داراى نماى سراميك و قسمت هاى داراى اندود سيمان سفيد مى باشد. ملك فوق داراى امتيازات آب، برق، گاز مى باشد و قيمت ملك مبلغ 1/600/000/000 ريال معادل يكصد 

و شصت ميليون تومان است.
* پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 1400/06/27 در اداره ثبت اسناد و امالك مالير واحد اجرا واقع در مالير-ميدان انقالب-ابتداى بلوار نبوت از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده 
از مبلغ 1/600/000/000 ريال معادل يكصد و شصت ميليون تومان شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد 
به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد. ضمناً چنانچه 

روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.
*شركت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه كارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونى او در جلسه مزايده است. برنده مزايده مكلف است ما به التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتى كه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نكند،مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده 

و به حساب خزاينه واريز خواهد شد. در اين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد مى شود. (م الف 179)
تاريخ انتشار: 1400/06/14

حسن ابراهيم قاجاريان 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير 

 نصرت ا... طاقتى احســن مديرمســئول مجموعه «چاپ و 
بسته بندى همدان» گفت: اين مركز چاپ در قسمت پيام رسانه 
كــه به چــاپ روزنامه ها مربوط اســت، در كنــار روزنامه و 
هفته نامه هاى اســتان، روزنامه و هفته نامه هاى 7 استان مجاور 
را چاپ مى  كنــد و به طوركلى نزديك به 200 عنوان نشــريه 
و روزنامه كارهاى چاپى خود را به اين چاپخانه مى  ســپارند، 
همچنيــن «چاپخانه همدان» 40 درصــد از محصوالت چاپى 
خود را به كشــورهايى همچون عراق، افغانستان، آذربايجان، 
تركيه، امارات، قطر و پاكســتان صادر مى  كند. با آنكه وضعيت 
چــاپ همدان مانند ســاير صنايع در ايــران وضعيت چندان 
خوبى ندارد، اما اين مركز چاپ و بســته بندى با بهره گيرى از 

سرمايه گذارى بخش خصوصى، چالش  هاى متعددى را پشت سر گذاشت. اين مهم قابل انكار نيست كه 
وضعيت ناخوشايند اقتصادى و عملكرد ضعيف برخى مديران در مديريت بحران اقتصادى مجموعه هاى 
ســرمايه گذارى ، مشكالت ارزى و تحريم  ها از يكســو و بحث مربوط به بيمارى كرونا از سوى ديگر 

مشكالت فراوانى را براى اين صنعت به وجود آورده است.
شهر همدان به  عنوان مركزيت چاپ و بسته بندى غرب كشور جايگاه ويژه اى دارد؛ برخى از تكنولوژى  ها 
مانند چاپ و توليد فيلم  ها و لفاف  هاى بســته بندى در حجم كم بدون اســتفاده از سيلندر و كليشه و به  

صورت ديجيتال ازجمله توانمندى  هاى صنعت چاپ اين استان به  حساب مى آيد.
كارشناسان در اين حوزه معتقدند، براى ارتقاى صنعت چاپ بايد سياست  هاى كلى كشور در حوزه چاپ 
و بسته بندى را بررسى كنيم. مسئوالن و متوليان مرتبط مى  توانند با كمك بخش خصوصى وضعيت چاپ 
را نه تنها در استان همدان، بلكه در كشور بهبود ببخشند، بايد سياستگذارى  هاى درست و اصولى انجام 

بگيرد تا به اين وسيله هزينه  هاى توليد در اين حوزه كاهش پيدا كند.
صنعت چاپ به همه رســته  هاى توليدى مرتبط اســت و هر چيزى كه توليد مى  شود درنهايت كارش با 
صنعت چاپ گره مى  خورد و بايد بسته بندى شود، اما در شرايط ركودى كه كل كشور را فراگرفته است 

توليدات كارخانه ها كاهش پيدا كرده و اين مسأله مستقيماً بر كار چاپخانه ها تأثيرگذار بوده است.
حمايت از توليدات داخلى از مهمترين نكاتى است كه در سال هاى اخير مديران به طور مكرر به آن اشاره 
دارند، اگر بتوانيم در اجراى حمايت از طرح توليدات داخلى موفق عمل كنيم مسلماً در زمينه بسته بندى 

نيز فرصت هاى شغلى فراوانى عايد فعاالن حوزه بسته بندى صنعت چاپ مى شود.

صنعت چاپ نقش محورى در توليد، صادرات
 و فرهنگسازى دارد

 مديركل تعاون، كار و رفاه  اجتماعى اســتان هم 
در حاشــيه بازديد از چاپخانه همدان پيام با تبريك 
روز صنعــت گفت: صنعت چاپ صنعت راهبردى 
و با اهميتى است و يكى از مهمترين و قديمى ترين 
صنايع در دنياســت كه بسيارى از صنايع به نحوى 
با آن مرتبط هســتند، صنعت چــاپ، زودبازده و 
قابليت راه انــدازى كوتاه مدت اســت كه مى تواند 
به طور مستقيم نقش بسزايى در اشتغالزايى ايفا كند، 
همچنين نقش بسزايى در توليد و توسعه علم و نشر 

فرهنگ در جامعه دارد.
ــائل  ــى از مس ــزود: يك ــان اف ــيداحمد توصيفي س

توليــد و صــادرات كشــور در حــوزه صــادرات غيرنفتــى، موضــوع خام فروشــى و 
بســته بندى مناســب و قابــل پذيــرش از ســوى بازارهــاى منطقــه و هــدف اســت. بســيارى 
از محصــوالت و توليــدات صنايــع مختلــف مــا يــا بــه صــورت فلــه اى بــا برنــد ايــران صادر 
ــا  مى شــود ماننــد زعفــران و صنايع دســتى و بــه هميــن خاطــر امــكان حضــور و رقابــت ب

ــدارد. ــا را ن ســاير رقب
وى گفــت: آينده همه صنايع در گروه توســعه اين صنعت و تعامل ســازنده با صنعت چاپ 
اســت چراكه در كشورهاى پيشرفته و صنعتى از اين صنعت به عنوان محور توسعه صنايع ياد 
مى شود، به عنوان مثال تا زمانى كه كارتن، برچسب، ليبل، بروشور و... نباشد نمى توان به توليد 
و صــادرات هيچ محصولى پرداخت و البته جــا دارد از تالش ها و زحمات مجموعه چاپخانه 
همدان پيام و نقش آن در خدمت رسانى به صنايع و نشريات غرب كشور و به ويژه استان تقدير 

نماييم.
توصيفيان افزود: برخى توليدكنندگان كمبود كاغذ را به عنوان يكى از مهمترين مواداوليه مصرفى 
براى چاپخانه ها، به عنوان مشكل اصلى اعالم مى كنند كه مساعدت و همكارى عزيزان وزارت 

صنعت، معدن و تجارت و وزارت فرهنگ وارشاد اسالمى را مى طلبد.

لزوم بازديد كارخانه ها و
توليدى هاى بزرگ همدان

ظرفيت هاى چاپى 
 فرمانــدار همدان نيز در 
مركز  بزرگترين  از  بازديــد 
چــاپ و پيام رســانه  غرب 
خرســندى  ابــراز  كشــور 
چاپخانه اى  چنيــن  كه  كرد 
قدرت  و  عظمــت  ايــن  با 
و  دارد  قــرار  همــدان  در 
بــا  خوشــبختانه  گفــت: 
و  بزرگ  چاپخانــه اى  بودن 
كارآمــد همانند مركز چاپ 
و بســته بندى پيام رسانه، كه 

توانسته اســت ظرفيت بســيار خوبى را نه تنها در غرب
كشــورهاى همجوار ايجاد كند نشان از اســتعدادها و تو
مردمان همدان دارد كه جا دارد از برادران طاقتى احسن و

كه در اين مركز فعاليت دارند تشكر و قدردانى ويژه اى داش
ــ ــناخت بهت ــور ش ــه منظ ــزود: ب ــدى اف ــى محم محمدعل
ايــن چاپخانــه پيشــنهاد مى شــود تورهايــى اقتصــادى
ــكار ــا هم ــى ب ــه داران همدان ــدگان و كارخان از توليدكنن
صمــت و شــركت شــهرك هاى صنعتــى از ايــن مركـ
ــ ــتان در ح ــدى اس ــرى از توانمن ــناخت بهت ــا ش ــد ت كنن
و بســته بندى بــه دســت آورنــد حتــى بــه منظــور
ــاق با ــاى ات ــوان از ظرفيت ه ــا مى ت ــوع بازديده ــن ن اي

ــرد. ــره ب ــز به ــاورزى ني ــاى كش مجموعه ه

گراميداشت روز صنع

چاپ و بسته بندى، باز

عكس ها: اميرحسين تركمن
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ـريات داخلى آغاز به كاركــرد حاال با 
 از تجربيات افراد موفق در اين صنعت 
ــيارى از كشورهاى منطقه زبانزد كرده 

است.
اگرچــه اكنون در كنار چاپ روزنامه و كتاب وارد حوزه صنايع غذايى شــده 
است و با شركت هاى بزرگى چون كاله، پگاه، يك و يك، سحر و... همكارى 

مى كند، اما عقاب بلندپرواز توســعه اين مركز تنها در اين قله آشــيانه ندارد و 
توانمندى  هاى ديگرى چون چاپ و توليد فيلم ها و لفاف  هاى بســته بندى در 
حجم كم بدون اســتفاده از سيلندر و كليشه به  صورت ديجيتال را هم از خود 

به نمايش گذاشته است. 
اكنــون در روز صنعت چاپ بار ديگر به بهانه اين روز حاميان و مســئوالنى 
كه دوســتدار نام توسعه همدان هستند ميهمان مركز چاپ و بسته بندى همدان 

شده اند.
ــز  ــن مرك ــان اي ــى و حامي ــئوالن اجراي ــى، مس ــاى سياس ــن چهره ه در بي
ــى  ــن، محمدعل ــدان و فامني ــردم هم ــده م ــى نماين ــا حاجى باباي حميدرض
محمــدى فرمانــدار همــدان، ســعيد محمدى دوســت مديــر شــعب بانك ســپه 
منطقــه همــدان، هيأت امنــاى شــهرك صنعتــى بهــاران، محمدرضــا بادامــى 

ــاد  ــس اداره ارش ــهنوازيان رئي ــب ش ــى، حبي ــهركهاى صنعت ــل ش مديرعام
شهرســتان بهــار، ســيداحمد توصيفيــان مديــركل تعــاون، كار و رفــاه 
 اجتماعــى، اميــر خجســته ، محمدرضــا عراقچــى و احــد ظفــرى مديرعامــل 

ــورد. ــم مى خ ــه چش ــكن ب ــاد مس بني
در اين روز اگرچه دوســتان زيادى براى تبريــك موفقيت همدان پيامى ها در 
عرصه چــاپ به اين مركز آمــده بودند، اما برخى از چهره هــا از جمله امير 
خجســته، نماينده پيشــين مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى 
كه اكنون ديگر حتى مســئوليت اجرايى هم ندارد تنها به دليل عرق و محبتى 
كه نســبت به تالش هاى شــبانه روزى اين مجموعه دارد در مراسم روز چاپ 
حضور داشت و اين نشان مى دهد كه امروز همدان در صنعت چاپ در سطح 

كشور و حتى فرامرزى حرفى براى گفتن دارد.

آگهـى منـاقصه

شركت مسكن و عمران قدس رضوى

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

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

برابر رأي شــماره 140060326006000497- 1400/04/28 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى غالمحسين 
آئين فر فرزند ابوالقاســم به شماره شناســنامه 22و كد ملى 3933020409  در 
ششدانگ يك باب گلخانه به مساحت 3457/92 مترمربع قسمتي از پالك 14 اصلي 
واقع در بخش چهار مالير قريه رضوانكده خريدارى از مالك رســمى محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 183)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/29

حسن ابراهيم قاجاريان 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

برابر رأي شــماره 140060326006000497- 1400/04/28 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى رضا حسين 
خانى فرزند ملك محمد به شماره شناســنامه 116 و كد ملى 3934825524  در 
ششدانگ يك باب گلخانه به مساحت 4025/84 مترمربع قسمتي از پالك 14 اصلي 
واقع در بخش چهار مالير قريه رضوانكده خريدارى از مالك رســمى محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 186)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/29

حسن ابراهيم قاجاريان 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

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

برابــر رأي شــماره 14006032606000500- 1400/04/28 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى مريم مالمير 
فرزند على بابا به شــماره شناسنامه 1219 صادره از بخش تويسركان در ششدانگ 
يك باب مغازه به مساحت 41/62 مترمربع قسمتي از پالك يك اصلي واقع در بخش 
چهار مالير خريدارى از مالك رسمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 166)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/29

حسن ابراهيم قاجاريان 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

همدان - سنندج
در نظــر دارد بخشــى از خريــد مصالــح 
ــق  ــاك) را از طري ــس، خ ــه، بي ــن، ماس (ش
پيمانــكار تهيــه نمايد.لــذا از پيمانــكاران واجد 
ــد.  ــكارى مى نماي ــه هم ــوت ب ــرايط دع ش
ــوار  ــار- بل ــتان به ــدان- شهرس آدرس: هم

ــدارى ــه فرمان ــيده ب كشــاورز - نرس
 تلفن: 09185452371

حميدرضا حاجى بابايى، نماينده مردم همدان و فامنين 
در مجلس:

فكر و ايده ها 
رمز موفقيت چاپخانه پيام رسانه است

 نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى در بازديد از مركز چاپ و بسته بندى 
پيام رســانه، گفت: مدت ها بود كه درصدد بازديدى از اين مركز تأثيرگذار فرهنگى بودم كه درنهايت 
امروز بهانه اى شد تا اين مركز را از نزديك بازديد كنم و با اينكه دورنماى خوبى از آن در ذهن داشتم، 

اما تصور نمى كردم تا اين حد پيشرفت كرده باشد.
رشد اين مركز نشان از فكر بزرگ و نگاه بزرگى است كه از برادران طاقتى احسن سراغ دارم و چون 
منطبق با ســليقه فكرى من است و در جهت توســعه همدان حركت مى كند توانست رضايتمندى 

قابل توجهى را براى من به وجود آورد.
افرادى كه بزرگ نگاه مى كنند و مثبت نگرند مورد تأييد و اعتماد من هســتند و به شــخصه معتقد به نگاه مثبت هستم اگرچه نقد را هم پذيرا 

هستم، اما نقد سازنده را قبول دارم كه با زبانى فاخر و زيبا بيان شود.
اعتقادم بر اين است بايد كارهاى بزرگ در همدان ايجاد شود اكنون اگر در اين مسير چند نفر هم خطا كردند به معناى حذف كامل اين نظريه 

نيست ما كه دزدگير نيستيم اگر اشتباهى اتفاق مى افتد اين وظيفه دستگاه هاى نظارتى است كه رفع ورجوعش كنند.
تا كارخانه اى راه نيفتد كه دزدگيرهايش هم راه نمى افتد منظورم اين اســت همه دانش آموزان يك كالس كه شبيه به هم نيستند يكى زرنگ و 

درس خوان و ديگرى كمى تنبل تر، يكى هم منفعل قرار نيست كه منفعل ها به پيشروها سوزن بزنند و دردسر درست كنند.
صنعت چاپ به عنوان صنعتى مادر شناخته مى شود و اكنون كه در همدان موفق شديم استان هاى مختلف را تحت پوشش خودمان قرار دهيم 

كارى ارزشمند و درخور تقدير است.
همدان چهارراهى اســت كه استان هاى بزرگ كشــور را به هم متصل مى كند، بنابراين بايد كارهاى بزرگ در اين منطقه صورت گيرد 
و اداره آن توســط افراد بزرگ بين و با تفكرى توســعه محور اتفاق افتــد، بنابراين در تمام زمينه ها اعتقــاد دارم كه همدان بايد جزو 
نخســتين ها باشــد و امروز متوجه شدم در حوزه چاپى استان هم كارهاى بزرگى انجام شده است و تفاوت همدان را با ديگر استان ها 

در اين بخش هم نشان داده است.
يكى از كارهاى سخت دنيا كارآفرينى است، اما آنچه امروز در اين مركز به من نشان داده شد تضمين مى كند كه ظرفيت افزايش 300 نفرى هم 

براى مركز چاپ و بسته بندى پيام رسانه وجود دارد. 
قصد ندارم بدانم درآمد و هزينه آن مجموعه چقدر است، اما همين كه 150خانواده از اين چاپخانه رزق و روزى شان مى چرخد يعنى برادران 

طاقتى احسن كار بزرگى را براى استان همدان انجام داده اند كه نتيجه مثبت آن به خوبى قابل لمس است.

و 
 از 

 كشور، بلكه 
وانمندى هاى 
 تمام افرادى 

شته باشم .
ــت  ــر ظرفي
ى متشــكل 
ــازمان  رى س
ــز بازديــد 
ــاپ  ــوزه چ
ر گســترش 
ــى و  ازرگان

  نبض فرهنگ هر استان 
در دستان صنعت چاپ است

 مديريت امور شعب بانك سپه منطقه همدان هم در بازديد از 
چاپخانه پيام رسانه گفت: صنعت چاپ توانسته با خلق تكنيك و 
فناورى هاى متنوع، همه نيازهاى بشرى بخش ها و صنايع را در هر 
نظام و حكومتى مرتفع نمايد و تأثير شگرفى در بالندگى، پيشرفت 
توســعه و يا رشد آن داشته باشد كه اين آورده براى استان همدان 

هم به خوبى با فعاليت اين مركز چاپ مشهود است.
ســعيد محمدى دوست افزود: نبض فرهنگ هر جامعه در چاپ 
و نشــر آن مى تپد و اصوالً ســطح و ميزان كارهــاى چاپى در 
يك جامعه از شــاخص  هاى مهم توســعه يافتگى و پويايى فكر 
و فرهنگ جامعه به شــمار مى رود، بــه همين علت با مجموعه 
كارهاى چاپى كه امروز در اين بازديد از خروجى اين مركز ديدم 

اعتقاد دارم همدان به خوبى توانسته است در مسير توسعه صنعت چاپ ظاهر شود.
وى همچنين با بيان اين خبر كه در بيســت وچهارمين جشنواره شهيدرجايى(1400) از سوى استاندار و 
رئيس ستاد جشنواره شهيدرجائى اســتان همدان ، مديريت امورشعب بانك سپه منطقه همدان به عنوان 
دستگاه برتر در اجراى شــاخص هاى اختصاصى در گروه بانك هاى دولتى استان در سال 1399 معرفى 
شد، بيان كرد: جشنواره شهيدرجايى هرساله با هدف ارزيابى دستگاه هاى اجرايى و معرفى مديران ادارات 
برگزيده برگزار مى شود كه براساس آن با توجه به ارزيابى عملكرد دستگاه هاى اجرايى در 2 محور اصلى 
شاخص هاى اختصاصى و شاخص هاى عمومى و همچنين مؤلفه هايى همچون بهره ورى و ارتقاى فرهنگ 
ســازمانى، توجه به حقوق شهروندى و خدمات رسانى مناســب به مردم و شفافيت و تسهيل در انجام 

فرايندها و خدمات ادارى، دستگاه هاى برگزيده انتخاب مى شوند.
محمدى دوســت با قدردانى از همه همكاران خود در معاونت ها و دواير ستادى و شعب گفت: موفقيت 
به دســت آمده حاصل تالش مجموعه همكاران و مرهون خدمات رســانى مناسب آنان به مردم شريف 
استان همدان اســت. وى افزود: اين دستاوردها نتيجه كار و تالش جمعى، همفكرى، همدلى و خدمت 
افتخارآميز معاونان، مديران، كارشناســان، رؤساى شعب و همه همكاران خدوم و پر تالش اين بانك در 

سطح استان است.

عت چاپ در همدان

زوى توسعه فرهنگى
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آگهى تأسيس، تغييرات شركت
آگهى تغييرات شركت حمل ونقل بار پيك راه همدان شركت سهامى خاص 
به شــماره ثبت 2938 و شناسه ملى 10860459264 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/04/04 مركز اصلى شــركت از آدرس 
قبلى به آدرس جديد: استان همدان،شهرستان بهار،بخش اللجين،دهستان 
مهاجران،روســتا حســين آباد لتگاه،كيلومتر 18 همدان- تهران،خيابان 
(اصلى)، بزرگراه (كيلومتر 18 جاده همدان - تهران)، پالك 0 ، طبقه همكف 
، كدپستى6539115951  انتقال يافت و در تاريخ 1398/12/24 دراين اداره 

تحت شماره  908 و شناسه ملى 10860459264 به ثبت رسيد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 

بهار (1185516)

توصيه كارشناس ارز ديجيتال 
به خريداران بيت كوين

 كارشــناس ارزهاى ديجيتال بيان كرد: افرادى كه به تازگى وارد 
بازار ارزهاى ديجيتال شــده اند بايد اين موضــوع را درنظر بگيرند 
كه نوسانات شــديد قيمتى براى اين ارز ديجيتال امرى عادى است 
و ممكن اســت فردا به 60 هزار دالر برســد و يــا تا 30 هزار دالر 

پايين بيايد.
ســعيد خوشبخت، در پاسخ به اين پرسش كه " آيا ارزهاى ديجيتال 
جايگزين پول فيات خواهند شد؟ " به خبرآنالين گفت: ما تغييرات 
خيلــى عمده اى را در نظام پولى دنيا شــاهد خواهيم بود و اين امر 
بديهى اســت و به نظر مى رســد كه رمزارزها با ايجاد قابليت هاى 
پرداخــت بين فــردى بدون واســطه زمينه اى را ايجــاد مى كنند تا 

بانك هاى مركزى در اين شكل و سياق باقى نمانند.
وى در ادامه افزود: پاســخ به اين پرســش كه ما شــاهد دنياى پس 
از پــول فيــات خواهيم بود يا پول فيات در كنــار رمزارزها به يك 
همزيســتى مى رسد بسيار دشوار است چراكه در حال حاضر ما يوان 
ديجيتال را داريم كه در كنار پول فيات در همزيســتى هستند، اما آن 
چيزى كه مســلم است اين است كه به واســطه قدرتى كه ما ناشى 
از فناورى بالكچين و انتقال بى واســطه رمزارزها به دست آورده ايم 
مى توانيــم اطمينان حاصــل كنيم كه قدرت بانك هــاى مركزى در 
حوزه هاى يكجانبه هرگز به ميزان سابق بازنمى گردد و از اين به بعد 
رونــد قدرت بانك هاى مركزى نزولى اســت و اما نزولى بودن اين 

قدرت لزومًا به معناى بد بودن و يا خوب بودن آن نيست.
اين كارشناس ارزهاى ديجيتال در آخر بيان كرد: بانك هاى مركزى 2
وظيفه مهم كه عبارتند از قيم بودن در نظام پولى و ســرويس دهندگى 
پولى را برعهده دارند و به نظر مى رســد تا ســال 2050 قدرت قيم 
بودن در نظام پولى از اين بانك هاى مركزى ســلب شــود و قدرت 
سرويس دهندگى آنها كه چيز بدى هم نيست به قوت خود باقى بماند.

برنج ايرانى و خارجى در بازار چند؟
 برنج ايرانى و خارجى در بازار چند؟

 ايســنا نوشــت: در ادامه افزايش قيمت برنج از بيش از يك ســال 
گذشته تاكنون، هر كيلو برنج ايرانى درماه گذشته تا 46 هزار و 500

تومان هم فروش رفته است.
 مدت هاســت كه آمارهاى رســمى و البته آنچه در بازار مى گذرد، 
بيانگر روند افزايشــى قيمت برنج اعم از داخلى و خارجى اســت؛ 
به طورى كه گاهًا تا 100درصد و باالتر نيز رشد قيمت آن ثبت شده 
است. در ماه هاى اخير از سرعت رشد قيمت برنج در مقاطعى كاسته 

شده، اما به هر صورت روند همچنان افزايشى پيش مى رود.
 برنج ايرانى 42 درصد گران شد

بررسى آمارى كه به تازگى مركز آمار ايران در رابطه با متوسط قيمت 
اقالم خوراكى اعالم كرده بود در رابطه با برنج نشــان مى دهد كه هر 
كيلو برنج ايرانى در مردادماه امســال به طور متوسط 38هزار و 600
تومــان فروش رفته، اما اين كاال تا 46 هزار و 500 تومان هم قيمت 
خورده است، درحالى كه در مردادماه پارسال هر كيلو برنج ايرانى به 
طور متوســط حدود 27 هزار تومان قيمت داشت و در تيرماه امسال 

به 37 هزار و300 تومان رسيده بود.
براين اســاس، برنج ايرانى در مقايسه با سال گذشته 42/9 درصد و 

نسبت به تيرماه 3/4 درصد گران شده است.
 فروش برنج خارجى تا بيش از 30 هزار تومان

اما در مورد برنج خارجى كه عمده افزايش قيمت آن از زمان حذف 
ارز  4 هزار و200 تومان از اين كاال آغاز و ادامه دار شــد آمار از اين 
حكايت دارد كه هر كيلو در مردادماه ســال گذشــته به طور متوسط 
حدود 18هــزار و 100 تومان بوده، ولى در تيرماه امســال 24هزار 
و 800 تومان و در مردادماه به 25هزار و 100 تومان رســيده است، 
برنج وارداتى تا كيلويى 30 هزار و 800 تومان هم فروش رفته است.
براين اســاس، افزايش قيمت برنج خارجى نســبت بــه تيرماه 1/3

درصد و در مقايسه با مردادماه پارسال 38/7 درصد است.
 محموله هاى بالتكليف برنج وارداتى

در رابطه با واردات برنج گفتنى اســت كه اكنــون دوره ممنوعيت 
فصلى اســت كه از ابتداى مردادماه آغاز شــده و تــا آبان ماه ادامه 
دارد، بــا اين حال در اين مدت با توجه به كاهش ذخاير برنج و افت 
69درصدى واردات در سالجارى و اهميت تنظيم بازار مقرر شد كه 
ممنوعيت فصلى اجرا شــود، ولى براى برنج هايى كه تا پيش از 31
مردادماه قبض انبار و يا تاريخ ورود آنها به گمرك و بنادر ثبت شده 

در صورت داشتن ثبت سفارش ترخيص شود.
بــا اين وجــود قبل از ممنوعيــت، حدود 10 كشــتى حاوى برنج 
از كشــورهاى مبدأ به ســمت بنادر ايران حركت كــرده بودند و با 
اينكه بخشــى از آنها تا 31 تيرماه به ايران رســيدند، اما قبض انبار 
و تاريــخ ورود پس از اين تاريخ صادر شــده بود و گرچه صاحبان 
كاال درخواســت داشــتند كه اين محموله ها ترخيص شود، ولى در 
هر صورت با وجود مكاتباتى كه بين دســتگاه هاى ذى ربط از جمله 
گمرك، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادكشــاورزى 
صورت گرفت هنوز توافقى در مورد تعيين تكليف برنج هاى وارداتى 

در بنادر صورت نگرفته است.

مديرعامل آبفا:
اليروبى«حوضچه جمع آورى آب هاى سطحى» 

عباس آباد آغاز شد
 مديرعامل شــركت آب  و فاضالب استان همدان از آغاز عمليات اليروبى حوضچه 
اســتخر عباس آباد شــهر همدان با هدف پاكســازى اين حوضچه خبر داد و بيان كرد: 

اجراى اين طرح ظرف چند روز آينده به پايان مى رسد.
به گزارش روابط عمومى آبفا، سيدهادى حسينى بيدار در بازديد از روند اجراى عمليات 
اليروبى حوضچه عباس آباد گفت: به منظور تأمين بخشــى از آب شرب مصرفى شهر 

همدان، برداشت آب از رودخانه عباس آباد از سال 1380 در دستور كار قرار گرفت.
وى افزود: برهمين اساس از سال 1390 شركت آب و فاضالب استان همدان، عمليات 
تكميلــى تصفيه خانه عباس آبــاد را اجرا كرد كه با تكميل آن، از اين اســتخر به عنوان 

حوضچه هاى زالل ساز و يا ته نشينى اوليه استفاده مى شود.
حســينى بيدار گفت: هدف از اين اقدام بهبود كيفيت آب رودخانه عباس آباد و گنجنامه 

است تا آب باكيفيت ترى براى شرب مردم شهر همدان تأمين شود.
وى بيــان كرد: اين حوضچه كه آب هاى ســطحى منطقه گنجنامه را جمع آورى مى كند 

توانايى ذخيره آب به ميزان250 تا 300 ليتر در ثانيه را دارد.
مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان همدان گفت: با اجراى اليروبى اين حوضچه 

130 ليتر در ثانيه به حجم و ظرفيت تأمين آب شهر همدان اضافه مى شود.
حســينى بيدار با بيان اينكه با پايان اليروبى، در روزهاى آتى آب رودخانه عباس آباد وارد 
مدار آبرسانى همدان مى شود، بيان كرد: برداشت آب از رودخانه عباس آباد به منظور تأمين 

بخشى از آب آشاميدنى شهر همدان در فصل هاى غيرزراعى انجام مى شود.
ــره آب  ــاه ذخي ــراى 2 م ــا ب ــدان تنه ــون هم ــه هم اكن ــى از اينك ــراز نگران ــا اب وى ب
دارد و شــرايط بحرانــى اســت، گفــت: ورودى و آورده ســد اكباتــان، امســال تقريبــًا 
24 ميليــون مترمكعــب بــوده كــه ايــن ميــزان در ســال گذشــته 64ميليــون مترمكعــب 

گــزارش شــده بــود.
حوضچه استخر تپه عباس آباد از منابع چهارگانه تأمين آب شهر همدان است.

 فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى اجراى بخشى از توسعه شبكه جمع آورى فاضالب  
شهر نهاوند - مرحله (2) به شماره ع/1400/219 

شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه اجراى بخشى از توسعه شبكه جمع آورى فاضالب 
شهر نهاوند - مرحله (2) با برآورد اوليه 26،452،471،714 ريال بر اساس فهارس بهاى سال 1400 را به پيمانكاراني كه داراى گواهينامه صالحيت معتبر 
از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در رشته آب (حداقل پايه 5) و گواهينامه تأييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى باشند با 
سابقه انجام حداقل يك پروژه مرتبط در 5 سال گذشته به مبلغ اوليه 25٪ مبلغ برآوردي مناقصه و تحويل موقت يا قطعي همان پروژه و نيز دو رضايت 
نامه از باالترين مقام دستگاه اجرايي در كارهاي مرتبط پيشين طي 5 سال گذشته باشند (جهت دارندگان رتبه 5 )، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 

دولت (ستاد) واگذارنمايد. 
تمامى مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) 
به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان 2000007001000055 انجام خواهد شد،  الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل 

ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
*تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1400/06/13

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

*مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1400/06/13 لغايت 1400/06/18 تاپايان وقت ادارى.
*آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1400/06/29 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

*تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1400/06/30 ساعت 9:30 در سالن جلسات مناقصه گزار.
*مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:  1،322،673،586 ريال است كه پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را طبق  بند الف 
ماده 6 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/09/22  واصالحيه آن به شماره 5211/ت57592ه مورخ 1400/01/22 
ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگذارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 

1400/06/29 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان- ميدان بيمه - جنب اداره ثبت احوال شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 

14:15 ،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 

مركز تماس: 41934-021       دفتر ثبت نام: 88969737  و 85193768
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

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

 فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى
نوبت دوم

 يكى از مهمترين داليل ايجاد پروژه هاى 
عمرانى، تغيير و تحول در نظام شــهرى و 
جلب رضايت شــهروندان است. توجه به 
سهم شــهروندان و لحاظ كردن ميزان نياز 
آنها در پروژه هاى شــهرى مؤلفه اى مهم 
براى تدوين و طراحى پروژه هاى عمرانى 
اســت و بدون شــك اين رويكرد، روند 
توســعه و عمران شــهرى را نيز افزايش 
مى دهد. به واقع پروژه هاى عمرانى همسو 
با نياز شــهر و شهروندان به عنوان يكى از 
ابزارهاى الزم زمينه را براى اجراى موفق 
طرح هاى توسعه شهرى فراهم مى كند. بر 
اين اساس پروژه هاى عمرانى از مهمترين 
ســازه هاى اجتماعى يك شــهر هستند و 
لحاظ كــردن موضوع كمــى و كيفى در 
اجراى اقدامات شهرى از اهميت ويژه اى 
برخوردار است و توجه به آن از ملزومات 

مديريت شهرى به شمار مى رود.
با توجه به مباحث مطرح شــده مديريتى 
كه بــا كارآيى و اثربخشــى الزم مى تواند 
منابــع و امكانــات الزم را بــه درســتى 
جهت اســتفاده هرچه بيشتر شهروندان از 
پروژه هاى اجرايــى به كار گيرد و تعاملى 
مناسب با سرمايه هاى اصلى يك شهر كه 
شهروندان آن هستند داشته باشد مديريتى 
موفق در عرصه شهرى است، حال با مدير 
شهردارى منطقه يك همدان كه در 2 سال 
اخير پروژه هاى مهم و موفقى را در عرصه 
شهرى به اجرا گذاشته است به گفت وگو 

نشستيم كه در ادامه مى خوانيم:
مديــر منطقه يــك با بيان اينكــه يكى از 
مهمترين پروژه ها در شهر همدان با توجه 
به رفت وآمــد زياد شــهروندان از ميدان 
امام خمينــى(ره) پروژه ســايت موزه بوده 
اســت، بيان كرد كه از آبان ماه سال گذشته 
اين پروژه به شهردارى منطقه يك واگذار 
شد كه خوشبختانه فرايند برگزارى مناقصه 
و جــذب پيمانكار به ســرعت صورت 
پذيرفت و با اعتبارى 110ميليارد ريالى و 
با تالش شبانه روزى در 9 ماه گذشته اين 
پروژه هم اكنون بيش از 90 درصد پيشرفت 
اجرايى داشته است و بزودى شاهد افتتاح 
اين سايت موزه كه به طورقطع شهروندان 
همدانى سال هاى زيادى منتظر آن بودند، 

خواهيم بود.
مسعود دهبانى صابر با اشاره به اينكه رشد 
جمعيت شــهرها به نوبه خود مســائلى 
همچــون ترافيــك، ســروصدا، افزايش 
كارگاه هاى صنعتى و مزاحمت شــهرى را 
در پى داشته است، گفت: يكى از راه حل ها 
براى حل مســائل زيست محيطى و تبديل 
هرچه بهتر محيط شــهرى به محّلى قابل 
زيست براى شهروندان، ايجاد فضاى سبز 
شهرى به ويژه ايجاد پارك هاى درون شهرى 
است كه اين مهم در شهردارى منطقه يك 
در ســاليان اخير به شدت موردتوجه قرار 
گرفته اســت و پارك هايى چــون پارك 
قهرمان با مساحت 10هزار و200 مترمربع 
و بــا اعتبارى 50 ميليــارد ريالى و پارك 
كمال آباد كه مساحتى 7هزار مترمربعى دارد 
با اعتبارى 20ميليارد ريالى هم اكنون آماده 
افتتاح و بهره بردارى هســتند و همچنين 
مى توان به احداث فاز دوم بوســتان ارم با 
مساحتى بيش از 2 هكتار اشاره كرد كه با 
اعتبارى بيش از 20 ميليارد ريال تا انتهاى 

سالجارى قابل بهره بردارى است.
و  پارك هــا  بازســازى  و  ترميــم  وى 
بوستان هاى موجود در شهر را نيز از ديگر 
اقدامات در حوزه فضاى سبز دانست كه با 
اعتبارى 70 ميليارد ريالى محوطه گنجنامه، 
پارك نرگس، بوســتان مردم، بوستان ارم، 
پارك ســروقامتان، پارك شهيد دوروزي 
درحال بازســازى هستند، افزود: همچنين 

ارم،  بلوار  بهداشــتى هاى  ســرويس هاى 
بلوار كــوالب، گنجنامه و ميدان بوعلى 
بازســازى و سرويس بهداشتى بوستان 
الله در مجموع بــا اعتبارى 20ميليارد 

ريالى صورت پذيرفتند.
دهبانى صابر گفت: شهردارى منطقه يك 

عالوه بر اجراى پارك هاى درون شهرى 
نســبت به احداث پاركــى فرامنطقه اى با 
اعتبارى 200ميليارد ريالى كه شــهروندان 
همدانــى بتوانند اوقــات فراغت خود را 
در آن ســپرى كنند اقدام كرده اســت كه 
هم اكنون عمليات احداث ديوارهاى حائل 
اين پروژه درحال اجراست و اميدواريم تا 
انتهاى سالجارى بخش مهمى از اين پروژه 

را نيز تحويل شهروندان عزيز بدهيم.
وى يكى از اتفاقــات بنيادى و تأثيرگذار 
شــهردارى منطقه يك در ساليان اخير را 
مطالعه شــبكه آبيارى موجود و بررسى 
تمامــى چاه هــا و قنــوات كــه قابليت 
اســتحصال را دارند دانســت و بيان كرد: 
طرحــى جامــع درخصوص شناســايى 
راهكارهايــى جهــت هدايــت آب هاى 
سطحى فضاى سبز صورت پذيرفته است 
و در اين خصوص مخازن زيرزمينى آب 
طراحى و احداث شــده اند كه مهمترين 
آنها احداث بزرگتريــن مخزن زيرزمينى 
آب در شــهر همدان بــا ظرفيتى 2هزار 
مترمكعبى و اعتبــارى 45 ميليارد ريالى 
در بلوار ارم اســت و از اين پس مى توان 
بخش اعظمى از آبيارى فضاى سبز منطقه 
يك را با اســتفاده از سيســتم مذكور و 

آبيارى قطره اى انجام داد.
مدير منطقه يــك با بيان اينكــه يكى از 
حوزه هاى  در  شهردارى  مهم  رسالت هاى 
زيرساخت ها  توســعه  ورزشى  فرهنگى، 
براى شــكوفايى نسل جوان است، گفت: 
رويكرد اين منطقه افزايش هرچه بيشــتر 
زيرســاخت هاى ورزش هــاى مختلــف 
در ســطح منطقه يك اســت به طورى كه 
شهروندان در سطح محالت خود بتوانند 
از آن بهــره ببرنــد كــه در اين خصوص 
پروژه هايى از قبيل احداث زمين ورزشى 
فوتبــال و واليبال در بوســتان الله، زمين 
ورزشــى بدمينتــون بوســتان ارم، زمين 
بســكتبال، كورت اسكواش، پينگ پنگ و 
شطرنج بوســتان مردم و.... اجرا شده اند 
و مهمترين اين پروژه ها نيز احداث چمن 
مصنوعى ورزشگاه شــهداى شهردارى با 
اعتبارى 55 ميليارد ريالى است كه بسيارى 
از جوانان و كودكان همدانى به دنبال آغاز 

ورزش قهرمانى از اين ورزشگاه هستند.
دهبانى صابــر همچنيــن افــزود: يكى از 
پروژه هايــى كه درخواســت هاى زيادى 
از ســوى شــهروندان كوى مدرس براى 
اجراى آن وجود داشت احداث ساختمان 
چندمنظــوره بود كــه اين ســاختمان با 
اعتبارى 120ميليــارد ريالى درحال انجام 
است و معضل وجودنداشتن يك بازارچه 
محلى و باشــگاه ورزشــى در آن نقطه از 

شهر را حل مى كند.
همايش هاى  تاالر  ســقف  پوشــش  وى 
بين المللى و قرآنــى را يكى از پروژه هاى 
مهم ساليان اخير در شهردارى منطقه يك 
عنوان كرد و گفت كه اين پروژه با اعتبارى 
100ميليــارد ريالى در بهار ســالجارى به 
اتمام رسيد و با جاى گذارى مبلمان درونى 
اين تاالر شــاهد افتتــاح بزرگترين تاالر 
همايش هاى بين المللى در غرب كشــور 

خواهيم بود.
دهبانى صابر معبرگشايى جهت روان سازى 
ترافيك و آسايش شــهروندان را از ديگر 
اقدامات منطقه يك در ساليان اخير دانست 
و افزود: بزرگترين معبرگشايى شهر همدان 

بــا 
ى  ر عتبــا ا

35ميليــارد ريالى در بلوار شــهيدفهميده 
صورت گرفت و هم اكنــون نيز عمليات 

بــه  آن  آســفالت ريزى 
انجام  كامــل  صــورت 
شــده اســت و آمــاده 
شــهروندان  به  تحويل 
همچنين  اســت،  عزيز 
معابــرى  بازگشــايى 
پاســداران  خيابان  چون 
امام(ره)،  حســينيه  جلوى 
فرشچيان  خيابان  بازگشــايى 
به پرستار، حمام قلعه، كوالنج و... 
نيز با اعتبارى بيش از 200 ميليارد ريال 

صورت پذيرفته است.
مدير منطقه يك توجه به امر پياده روسازى 
جهت عبورومرور سالم شهروندان را نيز از 

اقداماتى دانست كه يك اولويت در اجراى 
پروژه هاى عمرانى منطقه يك هســتند و 
گفت: زيرا با داشــتن پياده روهايى مناسب 
شاهد حاكميت هرچه بيشــتر پياده رو بر 
ســواره هســتيم و همچنين شهرى سالم 
نيز خواهيم داشــت كه به همين منظور در 
ســاليان اخير بيش از 200 هزار مترمربع 
پياده روسازى در سطح منطقه يك صورت 
پذيرفته است كه مى توان به پياده روسازى 
اســالميان،  شــهيد  بلــوار  ارم،  بلــوار 
پياده روســازى كوى خاتم، پياده روسازى 
و سنگ فرش با اســتفاده از مصالح محلى 
پياده روســازى  مراد بيگ،  دره  محلــه  در 
كوى مدرس، بلوار شهيدســليمانى، بلوار 

شهيدفهميده، خيابان بوعلى، خيابان مهديه، 
شهيد  شكريه،  خيابان  اســتاديوم،  خيابان 
زمانى، ميدان شــريعتى، خيابان پاسداران، 
كمال آبــاد، بين النهرين، احمدى روشــن، 
راســته مظفريه و محله اســتر، سعيديه، 
جهان نمــا،  و... با اعتبــارى بالغ بر 600

ميليارد ريال اشاره كرد.
دهبانى صابر زيباسازى و نورپردازى فضاى 
شــهرى را از مواردى دانست كه مى تواند 
تأثير بســيارى در ايجاد روحيه شادابى و 
نشاط شــهروندان داشته باشد و بيان كرد: 
احداث آبنما و نورپردازى در ميدان قائم، 
ميدان شــريعتى، پارك نرگــس، پياده راه 
 بوعلى، ميدان بيمه، آبنماى جنب شهردارى 
آرامگاه بوعلى، نورپردازى خيابان مصيب 
مجيــدى و بلوار خواجه رشــيد و اجراى 
مبلمان شــهرى در نقاط مختلف با اعتبار 
100ميليــارد ريالى نيز در ســاليان اخير 

صورت پذيرفته است.
وى در پايان با اشــاره به اينكه زيرسازى 
و آســفالت ريزى معابــر كــه يكــى از 
وظايــف اصلــى در شهردارى هاســت، 
گفت: ســعى شده است با تالش و دقت 
فراوان صورت پذيرد كه در اين راســتا 
بازديدهاى  و  شهروندان  درخواست هاى 
كارشناســان منطقــه موردبررســى قرار 
مى گيرد و 4اكيپ به صورت شبانه روزى 
در فصــول مناســب ســال اقــدام بــه 
آســفالت ريزى مى نمايند كه  از اهم اين 
مــوارد مى توان به آســفالت ريزى ميدان 
بيمه و بلوار اســالميان، ميدان دانشگاه، 
كوى مــدرس، بلوار ارم، بلــوار كوالب، 
بلوار بعثت، زيرســازى و آسفالت ريزى 
جــاده قديم دره  مرادبيــگ، ميدان جهاد، 
خيابان زمانى، معابر كــوى خاتم، محله 

ركنى و جواديه اشاره كرد.

مدير منطقه يك شهردارى همدان خبر داد

اجراى فاز نهايى 
در مهمترين پروژه هاى 

منطقه يك
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تكواندوكار همدانى 
مسافر مسابقات جهانى شد

 محمود اكبرى تكواندوكار ناشنواى همدانى با درخشش در مسابقات 
انتخابى تيم ملى جواز حضور در رقابت هاى جهانى اين رشته را كسب 
كرد. مســابقات انتخابى تيم ملى تكواندو ناشــنوايان مردان با شركت 
22ورزشــكار از 8 اســتان با حضور «غالمرضا عزيزى» رئيس انجمن 
تكواندو و «حســينعلى نعيمى» ســرمربى تيم ملى كيوروگى در خانه 
تكواندو تهران برگزار شد. مسابقه انتخابى تيم ملى تكواندو مردان ناشنوا 
در2 بخش كيوروگى و پومسه برگزار شد و محموداكبرى تكواندوكار 
خوب استان موفق شد در جمع3 ملى پوش برتر بخش پومسه قرار بگيرد 

و جواز حضور در مسابقات جهانى را كسب كند.
پيكارهاى كاراته و تكواندو قهرمانى سال 2021 ناشنوايان جهان آبان ماه 

سالجارى در تهران برگزار مى شود.

نشست تخصصى هيأت هاى ورزشى فامنين 
 دومين نشست تخصصى رؤساى هيأت هاى ورزشى فعال شهرستان 

فامنين با حضور مسئوالن استانى و شهرستانى برگزار شد.
نشســت تخصصى هيأت هاى ورزشى فعال در شهرســتان فامنين با 
حضور حجت االسالم فالحى رئيس مجمع نمايندگان استان، مديركل 
ورزش وجوانان اســتان و رئيس اداره ورزش وجوانان شهرستان فامنين 
برگزار شــد. در اين نشست مشكالت هيأت هاى ورزشى فامنين اعالم 

شد و مسئوالن قول هاى بر رفع اين نارسايى ارائه دادند.
مديركل ورزش وجوانان اســتان در اين بازديد گفت: با تمام توان و با 
بهره گيرى از تمامى ظرفيت ها، در راســتاى حل مشكالت اين هيأت ها 

گام برمى داريم.
حميد سيفى در پايان افزود: هيأت هاى ورزشى شهرستان فامنين تحت 
حمايت مالى قرار مى گيرند و مبلغــى بالغ بر 300 ميليون ريال تزريق 
مى شود و عمليات اجرايى زمين چمن مصنوعى و زمين ساحلى فامنين 

در روزهاى آتى با توجه به اعتبار تخصيص يافته آغاز مى شود.

بازديدهاى ميدانى زيرساخت هاى ورزشى 
 متوليان ورزش بهار از زيرســاخت هاى روستاهاى بخش صالح آباد 

بازديد كردند.
رئيس و معاون اداره ورزش وجوانان شهرســتان بهار از زيرساخت هاى 
روســتاهاى كريم آباد؛ خوشــاب عليا؛ خوشاب ســفلى؛ همه كسى؛ 
خليل كرد؛ ميهمله عليا؛ ميهمله سفلى؛ حسن قشالق و آق كهريز بخش 
صالح آباد بازديد و بر راه اندازى خانه ورزش روســتايى و زمين چمن 

مصنوعى تأكيد كردند.

ديدار رئيس هيأت وزنه بردارى استان 
از نهاوند

 رئيس هيأت وزنه بردارى اســتان با سرپرست اداره ورزش وجوانان 
شهرستان نهاوند ديدار كرد و پيرامون مسائل روز وزنه بردارى و پيگيرى 
اجــراى طرح درآمدزايى پايدار براى هيأت وزنه بردارى نهاوند بحث و 

تبادل نظر شد.
در ديــدار جوانمــردى و هميونــد طرفين درخصوص مســائل روز 
وزنه بردارى شهرســتان بحث و گفت وگو كردنــد و مواردى از جمله: 
پيگيرى اجراى طرح درآمدزايى پايدار براى هيأت وزنه بردارى نهاوند، 
دعوت از 2 وزنه بردار نهاوندى به اردوى تيم ملى وزنه بردارى و شركت 
مربيان نهاوندى در دوره دانش افزايى مربيان استان تصميماتى اتخاذ شد.

در اين جلسه سرپرست اداره ورزش وجوانان شهرستان نهاوند آمادگى 
كامل اداره را در راستاى توسعه و پيشرفت وزنه بردارى شهرستان نهاوند 

اعالم كردند.

تقدير از داوران فوتبال نهاوند 
 از داوران فوتبال شهرستان نهاوند در روز جهانى داور تقدير شد.

در حاشيه كالس درجه 3 داورى فوتبال در شهرستان نهاوند از داوران 
فعال فوتبال اين شهرســتان با حضور سرپرست اداره ورزش وجوانان 
نهاوند، رئيس هيأت فوتبال از 8 داور فعال اين شهرستان به نمايندگى 
از همه داوران پرتالش نهاوندى با اهداى لوح تقدير و شاخه گل تقدير 

و تشكر كرد.

تقدير از داوران بسكتبال نهاوندى 
 از داوران بانوى بسكتبال شهرستان نهاوند تقدير شد.

در حاشيه مسابقات مهارت هاى فردى زير 16سال بسكتبال بانوان كشور 
به ميزبانى نهاوند از داوران خانم بســكتبال به نمايندگى از داوران خانم 
شهرستان تقدير و تشكر شد. سرپرست اداره ورزش وجوانان شهرستان 
نهاوند در اين مراسم گفت : داوران امروزه نقش بسزايي در جامعه ورزشى 
دارند و داوران شايســته نهاوندى با قضاوت عادالنه و صادقانه خود در 
ميادين مختلف، با فراهم كردن بستر مناســب براى برگزارى مسابقات 

مختلف ورزشى، افتخارات زيادي براي كهن شهر نهاوند كسب كرده اند.

كالس دانش افزايى وزنه بردارى برگزار شد
 يــك دوره كالس دانش افزايى وزنه بــردارى يك روزه به صورت 

تئورى و عملى به همت هيأت وزنه بردارى استان همدان برگزار شد.
اين دوره كالس دانش افزايى وزنه بردارى يك روزه به صورت تئورى و 
عملى با حضور مدرسان فدراسيون وزنه بردارى جمهورى اسالمى ايران 
در شهرستان همدان برگزار شد. رؤسا و نواب رئيس هيأت وزنه بردارى 
شهرستان هاى تابعه و مربيان وزنه بردارى با رعايت كامل پروتكل هاى 

بهداشتى در اين كالس شركت كردند.

تمجيد رونالدو از دايى
 على دايى به حدى ســطح استانداردها را باال برده بود كه گاهى 

اوقات فكر مى كردم به آن نمى رسم.
كريســتيانو رونالدو در ديدار تيم ملى فوتبال پرتغال مقابل ايرلند 2 
گل به ثمر رســاند تا به تنهايى ركورد بيشــترين گل زده ملى را در 
تاريخ فوتبال جهان در اختيار داشــته باشد. اين ركورد پيش از اين 
بــا 109 گل در اختيار على دايى مهاجم و كاپيتان پيشــين تيم ملى 

فوتبال ايران بود.
فوق ستاره فوتبال جهان پس از اين ركوردشكنى، در اينستاگرام خود 
نوشــت: نمى توانم با هيچ واژه اى احساسم را توصيف كنم. در ميان 
همه ركوردشكنى هايم در دوران ورزشى ام، اين يكى براى من ويژه 

بود و به آن افتخار مى كنم.
وى گفت: اين دســتاورد بســيار باارزش اســت، زيــرا على دايى 
اســتانداردها را در اين سطح بســيار باال قرار داده بود، به حدى كه 
گاهى اوقات فكر مى كردم هيچگاه به آن نمى رســم. به «شــهريار» 
بــه خاطر اينكه براى مدتى طوالنى اين ركورد را در اختيار داشــت 
تبريك مى گويم و از او ممنونم كه هربار كه گل زدم و به او نزديك تر 

شدم به من احترام گذاشت.

ايران در رده سيزدهم پاراالمپيك 2020 
 ايــران در جدول مدالــى بازى هاى پاراالمپيــك 2020 توكيو با 

10مدال طال، 9 نقره و يك برنز در رده سيزدهم قرار گرفت.
در دهمين روز از شــانزدهمين دوره رقابت هاى پاراالمپيك توكيو 
حامد اميرى در دووميدانــى صاحب مدال طال و مهدى پوررهنما 
در تكواندو صاحب مدال نقره شــدند. ايران بــا اين مدال طال به 
رده دوازدهم صعود كرده بود، اما فرانســه با پيشى گرفتن از ايران 
و آلمان سبب شــد ايران مجدداً به رده سيزدهم سقوط كند. ايران 
اكنون با 10طال، 9 نقره و يك برنز در جدول مدالى در رده سيزدهم 

قرار دارد.

توافق استراماچونى 
با بازيكن موردعالقه مجيدى

 باشگاه الغرافه قطر با جووينكو به توافق رسيد و اين بازيكن در 
دوحه به سر مى برد.

در روزهاى اخير خبرهايى درباره عالقه باشــگاه اســتقالل و فرهاد 
مجيدى به جذب جووينكو به گوش رسيده است.

جووينكو در فهرســت فروش الهالل قرار گرفته است و قراردادش 
را با اين تيم عربستانى فسخ كرده است. طبق اعالم روزنامه الكاس، 
جووينكو با الغرافه به توافق رســيده اســت و براى امضاى قرارداد 
با اين تيم در دوحه بســر مى برد. هدايت الغرافه را اســتراماچونى، 

سرمربى ايتاليايى سابق استقالل برعهده دارد.

پيروزى آرژانتين و برزيل در انتخابى 
جام جهانى 2022

 تيم هــاى آرژانتين و برزيــل حريفان خودشــان را در انتخابى 
جام جهانى 2022 شكست دادند.

رقابت هاى انتخابــى جام جهانى در قاره آمريكاى جنوبى با برگزارى 
چنــد ديدار ادامه يافت كه در يكى از ايــن بازى ها تيم ملى فوتبال 
آرژانتين قهرمان دوره اخير كوپا آمه ريكا توانســت 3 بر يك ونزوئال 
را شكست دهد.در ديگر ديدار برزيل با يك گل شيلى را از پيش رو 

برداشت. پرو مقابل اروگوئه يك بر يك متوقف شد،
اكوادور با 2گل پاراگوئه را شكســت داد و بوليوى برابر كلمبيا يك 

بر يك مساوى كرد.

شكست اسپانيا، توقف ايتاليا 
و برترى قاطع انگليس

 مرحله مقدماتى جام جهانى 2022 با شكســت اســپانيا، توقف 
خانگى ايتاليا و برترى قاطع تيم هاى انگليس و بلژيك ادامه يافت.

در ادامه مرحله مقدماتى جام جهانى 2022 و در قاره اروپا، 12ديدار 
برگزار شــد و از گروه B، سوئد در ديدارى حساس پذيراى اسپانيا 
بــود و به برترى ارزشــمند 2 بر يك دســت يافت تا بــا 9 امتياز 

صدرنشين گروه شود.
از گروه C، ايتاليا قهرمان يورو 2020 در ورزشــگاه «آرتيمو فرانكى» 
شهر فلورانس ميزبان بلغارستان بود و به تساوى دور از انتظار يك بر 

يك بسنده كرد، اما با 10 امتياز به صدرنشينى ادامه داد.
از گروه I، مجارســتان در شهر بوداپســت ميزبان انگليس بود كه در 
ايــن بازى، سه شــيرها با كوالكى كه در نيمه دوم بــه راه انداختند به 
برترى 4 بر صفر رسيدند. انگليس با اين برترى مقتدرانه، 12 امتيازى 
شــد و به يكه تازى خود در گروه ادامه داد. در ديگر ديدارهاى مهم، 
بلژيك در زمين استونى به برترى 5 بر 2 رسيد و آلمان با 2 گل مقابل 

ليختن اشتاين به برترى خارج از خانه رسيد.

عزم بهنام آرين براى آسيايى 2022 چين 
 قهرمان و عضو تيم ملى دوچرخه ســوارى كشــور، با حمايت  دستگاه ورزش براى 

حضور در رقابت هاى آسيايى 2022 چين آماده مى شود.
بهنــام آرين با تأكيد بــر اينكه حمايت هاى حميد ســيفى از جامعه ورزش و قهرمانان 
اســتان در يك دهه اخير بى ســابقه بوده است، گفت: خوشــحاليم امروز شخصيتى در 
مســند مديريت دستگاه ورزش وجوانان اســتان فعاليت دارد كه خود يك قهرمان بوده 
و دوره هــاى مختلف تمرين، ريكاورى و اســتراحت را به  درســتى درك مى كند و با 

پيگيرى هاى مستمر جوياى حال و فعاليت ورزشكاران است. 

وى افزود: بيش از 10سال به سبب بى مهرى هايى كه در گذشته از سوى متوليان ورزش 
اســتان صورت گرفته بود على رغم ميل باطنى خارج از اســتان ركاب زنى مى كردم، اما 
امروز با افتخار براى زادگاه خودم استان همدان تالش مى كنم و درحال انجام تمرينات 

آماده سازى براى حضور در مسابقات دوچرخه سوارى آسيايى 2022 چين هستم.
آرين گفــت: در حال حاضر با توجه  به پيگيرى ها و رايزنى هاى صورت گرفته توســط 
ســيفى شــرايط اســكان در همدان براى انجام تمرينات در جاده هاى استان همراه با 
اسكورت فراهم شده است و روزانه در جاده هاى استان تمرينات خود را انجام مى دهم.

وى افزود: خوشــبختانه با توجه  به ميزان ارتفاع استان از سطح دريا، شهر همدان محلى 
مناســب براى تمرينات دوچرخه سوارى و ورزشى است چراكه با تمرين در ارتفاعات، 

ورزشكاران بدن خود را وادار به ســاختن گلبول هاى قرمز بيشترى مى كنند و با توجه 
 بــه رقيق تر بودن هوا مولكول هاى اكســيژن كمترى در هر ليتــر از هوا وجود دارد و با 
هر نفســى كه در ارتفاعات كشيده مى شود كمتر از نياز عضالت اكسيژن رسانى مى كند، 
بنابراين بر اين  اســاس شــرايط تمرين براى بنده و ساير ورزشــكاران متقاضى فراهم 

شده است.
قهرمــان و عضــو تيــم ملــى دوچرخه ســوارى كشــور در پايــان بيــان كــرد: اميــدوارم 
ــى  ــا افتخارآفرين ــدان دور ب ــده اى نه چن ــيايى در آين ــاى آس ــور در رقابت ه ــا حض ب
بــراى كشــور و اســتان همــدان بخشــى از زحمــات و حمايت هــا را جبــران و ديــن 

خــود را بــه كشــور و اســتان ادا كنــم.

 دور جديــد تمرينــات آماده ســازى تيم 
فوتبال شهردارى همدان براى حضور در ليگ 
دسته يك باشگاه هاى كشور از روز گذشته در 

كمپ دانشگاه آزاد همدان آغاز شد.
تيم شــهردارى كه براى نخستين بار توانست 
به ليگ دســته يك فوتبال كشــور راه يابد، 
اكنون براى حضور قدرتمند در اين مسابقات 
تمرينات آماده ســازى خود را در زمين چمن 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد همدان آغاز كرد.

كادرفنى شهردارى با تست گيرى از بازيكنان 
مستعد زير 23سال، در هفته گذشته استارت 
زد و اكنون قرار است اردويى 21روزه را در 

دانشگاه آزاد اسالمى همدان برپا كند.
پس از سقوط تيم پاس؛ استان همدان نزديك 
به 2 هزار روز در رقابت هاى ليگ يك فوتبال 
نماينده اى نداشت و اكنون شهردارى با كسب 
عنــوان قهرمانى گروه يك جــواز صعود به 
ليگ دسته يك كشور را كسب كرد و دوباره 
همدان اين فرصت را به دست آورد تا در اين 

رقابت ها شركت كند.
در روزهاى گذشته اين تيم با تعداد پرشمارى 
از بازيكنان فصل گذشته خود قرارداد بست و 
بازيكنان تأثيرگذار در فصل پيش به مدت يك 

فصل قراردادهاى خود را تمديد كردند.
ابتدا رضا طاليى منش ســرمربى موفق فصل 
گذشــته تيم فوتبال شهردارى قرارداد خود را 
با اين تيم تمديد كرد اين مربى بومى همدان 
امسال همراه با شهردارى فصل درخشانى را 
در ليگ دســته دوم فوتبال كشور سپرى كرد 
و توانســت براى نخستين بار اين تيم را روانه 
ليگ يك كند. وى براى ادامه همكارى با اين 
تيم به توافق رسيد. ســرمربى تيم شهردارى 
سابقه صعود همراه با تيم الوند همدان به ليگ 
يك را در كارنامــه خود دارد و اكنون تجربه 
ديگر را در اين عرصه از مســابقات ســپرى 

مى كند.
پس از تمديــد طاليى منش ديگر بازيكنان نيز 
همــكارى خود را ادامه دادنــد و در اين ميان 
باشــگاه موفق شــد 2بازيكن از پاس همدان 
و يــك بازيكن از تيم علــم وادب تبريز را نيز 

جذب كند.

رئيس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى همدان پــس از تمديد قــرارداد 
بازيكنان با اتكا به ظرفيــت بومى تيم فوتبال 
شــهردارى را مورد تأكيد قــرار داد و گفت: 
سياست ما در ليگ دســته يك فوتبال كشور 
اســتفاده حداكثرى از ظرفيت بومى اســت. 
سابقه چندين ساله شهردارى همدان در بحث 
تيمدارى در رشــته فوتبال نشــان مى دهد كه 
سياست ما اســتفاده از حداكثر ظرفيت بومى 
استان اســت. در چند فصل اخير 100درصد 
كادرفنى و كادر اجرايى تيم فوتبال شهردارى 
همــدان بومى بوده اند، همچنيــن بيش از 80

درصد بازيكنان در فصل گذشته و ساير فصول 
فوتبالى در تيم فوتبال شــهردارى بومى استان 

همدان جذب شده اند.
وجدى هويــدا بيان كرد: بــراى جذب نفرات 
و تركيــب تيم نيز اختيار كامــل به كادر فنى 
داده ايــم هرچنــد اولويت تمديد قــرارداد با 
بازيكنان مستعد بومى است ضمن اينكه چند 
مهره كليدى را نيز براى تقويت تيم به خدمت 

مى گيريم.
وى گفــت: مديريــت در هزينه هــا جــزو 
اولويت هاى اجرايى امور ورزش شهردارى در 

حوزه فوتبال ليــگ يك خواهد بود و نظارت 
الزم صورت مى گيرد. تيم شــهردارى به دنبال 
دفاع از توانمندى فوتبال بومى همدان در ليگ 
يك كشــور اســت و كادرفنى و بومى ما اين 

توانايى را دارد.
وجدى هويدا با اشــاره به روند جذب بازيكن 
در ليگ دســته نخســت فوتبال كشــور بيان 
كرد: شــاكله اصلى تيم فصل گذشته بنابر نظر 
كادرفنى حفظ مى شود و چند بازيكن نيز براى 
تقويت تيم جذب خواهند شد، اما همچنان تا 
جايى كه توان استان به ما اجازه دهد بازيكنان 
بومى استان همدان در هر كجاى فوتبال ايران 

بازى كنند را سعى مى كنيم جذب كنيم.
وى با اشــاره بــه مباحث مالى تيــم فوتبال 
شــهردارى همدان گفت: به دور از هياهوى 
ميلياردى تيم هاى ليگ دســته يــك فوتبال 
كشــور با كمترين مبالغ به دنبال اين هستيم 
تا تيمى شايســته كه بتواند از آبروى فوتبال 

همدان دفاع كند را راهى مسابقات كنيم.
وجدى هويدا افزود: ســرمربى تيم شهردارى 
خواســتار تمديد قــرارداد 10بازيكن فصل 
گذشــته خود بــود كه اين مهــم با تالش و 
پيگيرى مديريت باشــگاه محقق شد و ميثم 

طاليى منش،  آرمين  حشــمتى،  پيمان  زمانى، 
سورى،  اميرحسين  پورقاســمى،  اميرحسين 
محمد صابرى زاده، مجيد شــعبانى، ساســان 
جعفرى كيــا، محمدعباس تبار و مهدى خلج  
از جمله اين بازيكنــان بودند كه براى مدت 

يك فصل ديگر قراردادشان تمديد شد.
همچنين اين تيم موفق شــد 2 بازيكن پاس 
را به خدمت بگيــرد. ميالد داوودى و عرفان 
فتاحــى بازيكنان فصل گذشــته تيم پاس به 
همراه مرتضى كرمــى بازيكن همدانى فصل 
گذشــته تيم علــم وادب تبريز نيــز از جمله 
بازيكنــان بومى فوتبــال همدان به شــمار 
مى روند كه به تركيب تيم شــهردارى اضافه 

شدند.
تالش مديريت باشگاه شهردارى براى جذب 
ديگــر بازيكنان مدنظر رضا طاليى منش ادامه 

دارد.
تيم فوتبال شــهردارى همدان از روز گذشته 
اردوى آماده ســازى خــود را در مجموعــه 
ورزشى دانشگاه آزاداسالمى همدان آغاز كرد.
هدف شــهردارى بقا در ليگ يك و كســب 
تجربه در نخســتين حضور خود در ليگ يك 

است.

 تيم ملى فوتبال كشــورمان در نخستين 
ديــدار خــود در مرحله نهايــى مقدماتى 
جام جهانــى قطر توانســت ســوريه را با 

حداقل گل از پيش رو بردارد.
فوتبال   جام جهانــى  مقدماتى  ديدارهــاى 
2022 قطــر در قاره آســيا آغاز و تيم ملى 
كشــورمان در گام نخســت موفق شد با 
تك گل عليرضا جهانبخش تيم ملى سوريه 
را در ورزشگاه آزادى با شكست بدرقه كند 

و به تنهايى صدرنشين شود. 
تيم ملى فوتبــال ايران كــه در اين ديدار 
اسكوچيچ و نكونام مربيان خود را به دليل 
ابتال به كرونا در اختيار نداشتند با ارائه يك 
بازى نه چندان خوب موفق شدند 3 امتياز 
شيرين اين ديدار را كسب كنند و با توجه 
به توقــف ديگر حريفــان يوزها درصدر 

جدول قرار گرفتند.
فشار حمالت ايران و پاس هاى تك ضرب 
بازيكنان ايــران در دقيقه 57 جواب داد و 
جهانبخــش كاپيتان ايران بــا پاس طارمى 
توانســت گل نخست ايران را وارد دروازه 

سوريه كند. 
ــاى  ــروه تيم ه ــن گ ــدار اي ــر دي در ديگ

ــه  ــراق ب ــى و ع ــال كره جنوب ــى فوتب مل
مصــاف يكديگــر رفتنــد و در پايــان هــر 
ــت  ــدون گل رضاي ــاوى ب ــه تس ــم ب 2تي
ــز  ــروه ني ــن گ ــدار اي ــومين دي ــد. س دادن
بيــن تيم هــاى امــارات و لبنــان بــا نتيجــه 

ــان رســيد.  ــه پاي ــر ب ــر صف ــر ب صف
ــران در گــروه يــك  ــال اي ــم ملــى فوتب تي
ملــى  تيم هــاى  بــا  رقابت هــا  ايــن 
ــارات و  ــوريه، ام ــراق، س ــى، ع كره جنوب

ــت.  ــروه اس ــان همگ لبن
تيم ملى فوتبال كشــورمان در ديدار بعدى 
خــود از اين مرحله بايد در روز سهشــنبه 

16شهريورماه به مصاف عراق برود.  
مقدماتــى  نهايــى  مرحلــه  رقابت هــاى 
ــم  ــا شــركت 12تي ــى در آســيا ب جام جهان
در 2 گــروه برگــزار مى شــود و درنهايــت 
ــه  ــروه ب ــر گ ــت و دوم ه ــاى نخس تيم ه
صــورت مســتقيم مســافر جام جهانــى 
2 ســوم  تيم هــاى  و  مى شــوند  قطــر 

ــد  ــم مى رون ــاف ه ــه مص ــز ب ــروه  ني گ
و تيــم برنــده در ديــدار پلــى آف و بــراى 
ــم  ــم پنج ــا تي ــى ب ــه جام جهان ــيدن ب رس
منطقــه آمريــكاى التيــن رقابــت مى كنــد.

 ســايت كمپ تيم هاى ملى در همدان با 
حضور ملى پوشــان وزنه بردار كشورمان به 

طوررسمى افتتاح شد.
نخســتين اردوى تيم ملى وزنه بردارى ايران 
پس از راه اندازى ســايت كمپ تيم هاى ملى 
در همدان تشــكيل شد كه بازخورد مثبت و 

انگيزشى براى ورزش استان همدان دارد.
مديركل ورزش وجوانان اســتان در بازديد از 
حضور تيم ملى وزنه بردارى كشور در استان 
گفت: خوشحال هســتيم پس از راه اندازى 
ســايت كمپ هاى تيم ملــى در همدان، تيم 
ملى وزنه بردارى نخســتين تيمى اســت كه 
جهت بهره گيــرى از ظرفيت هاى طبيعى و 
زيرساخت هاى ورزشــى همدان در سايت 

كمپ هاى تيم ملى در همدان حضور دارند.
حميد سيفى افزود: استان همدان ظرفيت هاى 
بيشمارى در بحث زيرساخت و تجهيزات و 
همچنين نيروى انســانى و استعدادهاى برتر 
دارد كه بايد با برنامه ريزى دقيق و با حمايت 
مجمع نمايندگان استان تداوم يابد و با توجه 
 به رايزنى هاى انجام شــده در آينده نزديك 
شاهد حضور تيم هاى ملى در ساير رشته هاى 

ورزشى نيز خواهيم بود.

وى گفــت: رشــته وزنه بــردارى يكــى از 
رشــته هايى اســت كه براى ثبــت ركورد 
و همچنيــن درخشــش هرچــه بيشــتر و 
سرسختى  نيازمند  كشور  براى  افتخارآفرينى 

فراوان است.
ســيفى با اشــاره به حضور تيم ملى كشتى 
كشــور در همدان در ماه هاى گذشته، افزود: 
بازخورد حضور تيم ملى كشــتى در استان 
همدان بســيار مثبت بود و رهاورد آن براى 
ورزش كشــور كسب 2 مدال نقره مسابقات 
جهانى كشــتى در روسيه و مدال طالى جام 
تختى توسط كشــتى گيران همدانى شد كه 
اميدواريــم آثار و بركات اين اقدام خوب در 

استان با تمام توان تداوم يابد.
وى با اشاره به فعاليت قهرمانان و مدال آوران 
اســتان در رشــته هاى مختلف ورزشــى با 
رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى و مجوز ستاد 
كرونا، گفت: امــروز ورزش همدان درحال 
تدارك براى مســابقات آسيايى 2022 چين 
و المپيك 2024 است، بنابراين اميدواريم با 
همكارى، وحــدت و همدلى بتوانيم بهترين 
و شايســته ترين خدمات را در ورزش استان 

برجاى بگذاريم.

براى حضور در ليگ يك 

تمرينات فوتبال شهردارى كليد خورد

يوزهاى ايرانى در نخستين گام
 پيروز شدند

وزنه برداران نخستين ميهمان 
كمپ تيم هاى ملى در همدان

كارت دانشجويى به نام فاطمه حاجى عزيزى، فرزند 
اردشير، به شماره ملى 3970204666 و شماره دانشجويى 

9322465005 ،رشته تربيت بدنى و علوم ورزشى در مقطع 
كارشناسى دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

آماده شدن فضانوردان روس
 براى پياده روى فضايى

 ايســتگاه فضايى بين المللــى به تازگى با انتشــار تصويرى از 2 
فضانورد روس از انجام يك پياده روى فضايى ديگر خبر داد.

 به گزارش ايســنا، 2 فضانورد روس به نام هــاى "پيوتر دوبروف" 
 (Oleg Novitskiy) "و "اولگ نوويتسكى (Pyotr Dubrov)
ســاعت 10:35 صبح به وقت منطقه زمانى شــرقى(19:05 به وقت 
تهران) به منظور انجام پياده روى فضايى از ايستگاه فضايى بين المللى 
خارج مى شوند و طى اين پياده روى فضايى به پيكربندى يك ماژول 
علمى جديد روســى مى پردازند. اين 2 فضانورد درحال آماده سازى 
لباس هاى فضايى اورالن خود براى يك پياده روى فضايى كه چندى 

پيش و در ماه ژوئن انجام شد، بودند. 

عمليات شگفت انگيز مريخ نورد استقامت
 مريخ نورد استقامت ناســا موفق به ايجاد حفره اى در يك سنگ 
در مريخ شــده است.به گزارش ايســنا، مريخ نورد "استقامت" ناسا 
در جست وجو براى يافتن حيات باســتانى در مريخ موفق به ايجاد 
حفره اى در سطح ســنگى به نام "روشه"(Rochette) شده است 
و  حال از اين مريخ نورد 6 چرخ خواسته شده تا تصاوير بيشترى از 

اين عمليات ثبت كند. 
به نظر مى رسد دومين تالش اين مريخ نورد براى ايجاد حفره در سطح 
سنگ موفقيت آميز بوده اســت چراكه نخستين تالش اينگونه نبود. 
"استقامت" در روز 6 اوت براى نخســتين بار اقدام به نمونه بردارى 
از مريــخ  كرد، اما اين فرايند به دليل نرم بودن بيش از اندازه  ســنگ 

موردنظر با شكست مواجه شد.

ارتباط ميان كوويد-19 و افزايش
 احتمال ابتال به بيمارى كليوى

 محققان "دانشــكده پزشكى دانشگاه واشنگتن در سنت لوئيس" 
در مطالعه اخيرشــان بيان كرده اند برخى از افرادى كه به كوويد-19 
مبتال شــده اند، در معرض خطر ابتال بــه بيمارى هاى كليوى قرار 

دارند.
به گزارش «تى اى»، عالئم بيمــارى كوويد-19 گاهى اوقات ممكن 
اســت ماه ها ادامه داشته باشد. حتى كســانى كه به نوع خفيف اين 
بيمارى مبتال شده اند ممكن است پس از بهبودى اوليه برخى عالئم 
را همچنان تجربه كنند. از چنين افرادى به عنوان بيماران داراى عالئم 
طوالنى مدت ياد مى شود و آن شرايط را نيز سندرم پس از كوويد-19

يا كوويد-19 طوالنى مى نامند.

ثبت تصوير خورشيد توسط ماهواره 
چينى ها

 Fengyun " چندى پيش چين ماهواره هواشناســى موسوم به 
3E"  را از مركــز پرتــاب ماهواره جيوچوان در شــمال غربى چين 
به مدار برنامه ريزى شــده فرســتاد حال اين ماهواره موفق به ثبت 
تصاويرى از خورشيد شده است. به گزارش مهر، ماهواره آب وهوايى 
٣E Fengyun  نخســتين تصوير آزمايشــى خود از خورشيد را 
ثبت كرده اســت كه اين تصوير به محققان در پيش بينى فعاليت هاى 

خورشيدى و تأثير آنها بر آب وهواى زمين و فضا كمك مى كند.
٣E" (FY-٣E)  در ماه ژوئيه سوار  Fengyun" ماهواره هواشناسى
بر موشك النگ مارچ 4 پرتاب شد و به گفته سازمان ملى فضايى چين 
اين پرتاب، 377امين مأموريت پرواز سرى موشك هاى النگ مارچ بود.

تالش براى توليد گندمى خاص
 براى جلوگيرى از سرطان

 محققان بريتانيايى درحال پرورش گونه جديدى از گندم هستند 
كه اين گندم ها به صورت ژنتيكى اصالح شده اند تا سطح پايين ترى 
از "آسپاراژين" (اســيد آمينه اى كه هنگام برشته شدن نان با سرطان 
ارتباط دارد) را دارا باشــند. به گزارش ايســنا، اين گندم ها در يك 
زمين آزمايشــى به عنوان بخشــى از يك آزمايش 5 ساله كه توسط 
بريستول"  و"دانشگاه   "Rothamsted Research" مؤسســه 

اجرا مى شود، رشد مى كنند.
اين نخســتين بارى است كه گندم با اســتفاده از تكنيك ويرايش ژن 
موسوم به"كريســپر" در مزارع انگلستان يا اروپا توليد مى شود، البته 

گفتنى است اين روش در چين و اياالت متحده استفاده شده است.

مقررات عراق براى ورود و 
خروج از اين كشور

 ســازمان گردشــگرى عراق تنها مرجع قانونى 
بــراى ورود و خروج زائران و گردشــگران به اين 

كشور شناخته شد.
به گزارش ايسنا، دفتر نخست وزيرى عراق با ارسال 
بخشنامه اى به وزارت كشور اين كشور، تنها مرجع 
ذى صالح را كه عهده دار مسئوليت ورود و خروج 
زائران و گردشگران خارجى به عراق است سازمان 

گردشگرى اين كشور اعالم كرد.
بر اساس اين بخشنامه، درخواست ورود گروه هاى 
زيارتى و ســياحتى تنها به ســازمان گردشــگرى 
زيرمجموعه  وزارت فرهنگ عراق محول شــده و 
فقط شركت هاى گردشگرى مجاز و موردتأييد اين 
ســازمان مى توانند براى ورود و خروج گروه هاى 

گردشگرى و زيارتى اقدام كنند.
همچنين در اين بخشــنامه آمده است، اين تصميم 
بــراى جلوگيرى از ورود بى ضابطه زائران به عراق 
و رونق  بخش اقتصادى و گردشگرى در اين كشور 

اتخاذ شده است.
عراق همزمان با دهه نخســت محرم نيز بخشنامه 
ديگرى را صادر كرد و از شــركت هاى هواپيمايى 
خواســته بود زائران را بدون رواديد معتبر و به اين 
انگيزه كه در فــرودگاه و مرزهاى ورودى رواديد 

دريافت مى كنند، جابه جا نكنند.
مقامــات ايــران از مدت ها پيــش رايزنى هايى را 
بــا ســازمان گردشــگرى و وزارت فرهنگ عراق 
بــراى دريافت مجــوز ورود زائر به اين كشــور 
آغــاز كرده اند. در آخرين ديــدار نيز پروتكل هاى 
پيشنهادى براى سفر زائران ايرانى به وزير فرهنگ 
و سياحت عراق تحويل داده شد و در سطح وزارت 
امورخارجه ايران و نخست وزيرى عراق هم درباره 
از سرگيرى ســفرهاى زيارتى همزمان با مناسبت 

اربعين مذاكراتى صورت گرفته است.
ــز يــك خبرگــزارى عــراق مدعــى  ــه تازگــى ني ب
شــده كــه دولــت ايــن كشــور بــراى ســفر 5  هــزار 
زائــر در اربعيــن بــه هــر كشــور مجــوز مى دهــد، 
ــران  ــن در اي ــتاد اربعي ــئوالن س ــه مس ــد ك هرچن
اعزام هــاى  جزئيــات  هنــوز  عــراق  گفته انــد 

ــران اعــالم نكــرده اســت. ــه اي اربعيــن را ب
با وجود اين تالش ها و رايزنى ها براى ازســرگيرى 
ســفرهاى زيارتى در اربعين، رئيس گروه واكنش 
ســريع كرونا پيشــنهاد كرده كه امســال مراســم 
پياده روى اربعين يا بســيار محدود برگزار شــود و 
يا يك ســال ديگر به تعويق بيفتد. حميد ســورى 
به ايســنا گفته كه پوشش واكسيناسيون در ايران و 

عراق با ميانگين جهانى فاصله دارد.

رونق گردشگرى با تجربه هاى كرونايى
 يافته هاى به دســت آمده از بيمارى همه گير كوويد- 19 و اقدامات 
انجام  شــده براى مديريت شيوع ويروس بســيار مهم است و با توجه 
به بهبود بخش گردشــگرى بايد از اين بحران درس بگيريم تا در آينده 

مقاوم تر باشيم.
اين بحران نقاط ضعف و قوت روش ها را آشــكار كرده و نشــان داده 
اســت كه افراد مى توانند در كنار هم اهداف بزرگ كسب كنند. آمادگى 
براى مديريت و بهبود بحران حياتى اســت، زيرا زمان الزم براى يافتن 
راه حل هاى مبتنى بر ريســك و ايجاد برنامه هاى اضطرارى مناســب را 
 (WTTC) فراهم مى كند. در اينجا، شوراى جهانى سفر و گردشگرى
به درس هاى آموخته شده تاكنون و نحوه استفاده از آنها براى آماده سازى 

در بحران هاى آينده مى پردازد.
 الزام همكارى و هماهنگى براى مديريت بحران

همكارى و هماهنگى براى مديريت بحران ضرورى است، همانطور كه 
سياســتگذاران قصد دارند تا شيوع بيمارى كوويد- 19 را كاهش دهند 
تصميماتى را اتخاذ كردند كه درنهايت بر افراد داخل و خارج از مرزهاى 
آنها تأثيرگذار بود. برخالف بحران هاى قبلى، سياست هايى كه در بيمارى 
همه گير كوويد- 19 اعمال شــد منجر به تعطيلى مرزهاى بين المللى و 

مديريت بحران مانع همكارى هاى جهانى شد.
افزايش سياست هاى انزواطلبى و واكنش هاى سريع موجب اختالل در 
همكارى هاى بين المللى شــد. از آنجا كه كشورها آموخته ها را تقويت 
مى كنند و انعطاف پذيرى خود را براى بحران هاى آينده افزايش مى دهند 
اهميــت همكارى جهانى در برابر خطر انزواگرايى بايد موردتوجه قرار 
گيرد. در واقع، افزايش همــكارى در خارج از مرزها و بين بخش هاى 
دولتى و خصوصى، پاســخ هاى سريع و مؤثر مديريت بحران را تسهيل 

مى كند.
 اهميت مشاركت ها

مشاركت ها كليدى هستند. مشــاركت ها هميشه كليد مديريت و بهبود 
بحران بوده اند، با اين حال، بحران بيمارى همه گير كوويد- 19 ضرورت 
مشــاركت با بخش دولتى و خصوصى ســفر و گردشــگرى را هنگام 
تعريف پاسخ هاى مديريت بحران بيشتر نشان داد. مؤثرترين مشاركت ها 
به طــور جامع به مديريت بحران نگاه مى كنند و شــامل همه صداهاى 
مرتبــط و تأثيرگذار از بخش دولتــى، بخش خصوصى و جامعه محلى 
مى شوند. مشاركت با متخصصان بهداشت و سالمت در بحران مى تواند 

اجراى اقدامات پيشگيرانه مؤثر را تسريع كند.
 تمركز بر انسانيت

بر ويژگى هاى خوب انسانى تمركز كنيد، زيرا زمانى بحرانى فرا مى رسد كه 
تجــارت طبق معمول مؤثر نخواهد بود و اين زمان افراد را تحت تأثير قرار 
مى دهد و تمركز بر ويژگى هاى انسانى و ارائه پشتيبانى از هر راه ممكن بسيار 
مهم خواهد بود. بحران ســالمتى تأثير بسزايى بر افرادى خواهد داشت كه 
ممكن است خودشان يا نزديكان آنان را مبتال كند. ترس از تهديد و افزايش 
سطح خطر مى تواند موجب وحشت شود و بر ضرورت گردهم آمدن براى 

واكنش با رويكردى انسان محور تأكيد مى كند.
 حمايت دولت براى مديريت و بهبود بحران اساسى

اقدامات حمايتى دولت براى مديريت و بهبود بحران اساســى اســت، 
زيرا بســيارى از مشــاغل توانايى كســب درآمد را از دست داده اند و 
دولت ها براى ارائه پشتيبانى الزم براى شهروندان و ساكنان خود عالوه 
بر كمك هــاى نقدى و مالى بايد براى مشــاغل كمك هاى ديگرى نيز 
ارائه  دهند كه شــامل برنامه هاى حقــوق، معافيت هاى مالياتى يا تعويق 
و برنامه هاى مهارت آموزى اســت، تداوم حمايت دولت همچنان براى 

بهبودى حياتى خواهد بود.
 ايجاد اعتماد با همه ذى نفعان

ايجاد اعتماد با همه ذى نفعان يك فعاليت مداوم اســت. اعتماد، بخشى 
جدايى ناپذير از طول عمر كســب وكار اســت. افراد بايد به مشاغل و 
برندهايى كه از آنها خريد مى كنند اطمينان داشــته باشــند و كاركنان به 
كارفرمايان خود اعتماد كنند، اين مورد عامل مهمى براى حفظ موقعيت 
و اجراى سياست هاســت. مشاغل بايد در بيمارى كوويد- 19 در مورد 
آنچه از نظر مالى اتفاق مى افتد شفاف ســازى كنند تا به كاركنان كمك 
كنند براى آينده نامعلوم آماده شــوند. مشاغل مسافرتى و گردشگرى با 
اثبات اينكه مى توانند به اعضاى جامعه در مواقع ضرورى كمك كنند به 

ايجاد و حفظ اعتماد آنها كمك كرده اند.
 تأثير گسترده سفر و گردشگرى

هميشه سفر و گردشگرى براى هر اقتصادى ضرورى بوده است و اين 
موضوع را هيچ بحرانى بهتر از بيمارى كوويد- 19 نشــان نداده است. 
دولت ها دريافتند كه براى اطمينان از بهبود كامل و ســريع، بايد ســفر 
و گردشــگرى را در نظر بگيرند. در واقع، دولت ها شــاهد اين بوده اند 
كه گردشــگرى بيش از مشــاغل موجود در اين بخش تأثير مى گذارد. 
اين امر بر معيشــت مردم، توسعه جامعه، محيط زيست، حيات وحش و 
اقتصاد كلى تأثير خواهد داشت. در كشورهاى پيشرفته تر مشخص شد 
كه آزادى حركت براى جهان كه درحال تغيير و جهانى  شــدن اســت 

چقدر ارزشمند است.
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■ دوبيتى بابـاطاهـر 
سياهى دو چشمانت مرا كشت                                          درازى دو زلفانت مرا كشت
به قتلم حاجت تير و كمان نيست                                     خم ابرو و مژگانت مرا كشت
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■ حديث:
امام صادق(ع):

بر مسلمانان است كه در راه همبستگى بكوشند، و با هم همدلى كنند، و نسبت به نيازمندان 
مواسات (از خود گذشتگى) داشته باشند و به يكديگر مهرورزى كنند.        

الكافي: ج 2 ص 174 ح 15

 شــهردارى ها مى تواننــد در مســير توســعه 
گردشــگرى شــهر تأثيرگذارترين نهاد باشند. اين 
روزها كه شهردار شوراى ششم در همدان انتخاب 

شده است بيراه نيست مواردى بيان شود. 
يكى از مهمترين دغدغه هاى مديران و برنامه ريزان 
شهرى، دســتيابى به توســعه پايدار شهرى است. 
توسعه پايدار شهرى به دست نمى آيد مگر با درآمد 
پايدار. درآمد پايدار عبارت اســت از حداكثر درآمد 
قابل دســترس در يك دوره زمانى با تضمين ايجاد 
همان ســطح درآمد در دوره آينده در شــرايطى كه 
نظام اقتصادى بــا محدوديت هاى منابع نيروى كار، 
سرمايه هاى توليدى توسط بشر و سرمايه هاى طبيعى 

مواجه است. 
يكى از راه هاى دســتيابى به درآمد پايدار شــهرى، 
توجه و توســعه به گردشــگرى شــهرى از سوى 
شهردارى هاســت، بنابرايــن با توجه بــه اهميت 
موضوع، هدف اين پژوهش تحليل و بررسى نقش و 
اهميت گردشگرى شهرى در درآمدزايى پايدار براى 

شهردارى هاست. 
يكى از پايدارترين منابع درآمدى براى شهردارى ها، 
ســرمايه گذارى روى گردشــگرى شــهرى است. 
گردشگرى شهرى عالوه بر تأمين اهداف اجتماعى 
منابــع مناســبى را در ارتقاى مالى شــهردارى ها 
ايجاد مى كند. با توجه بــه اينكه يكى از محورهاى 
گردشــگرى شــهرى بافت هاى تاريخى و قديمى 
شهر هســتند اين نوع گردشگرى مى تواند با جذب 
گردشگر هزينه نوسازى و احياى بافت هاى تاريخى 
را با ايجاد فعاليت  هاى تجارى در محور توريستى و 
يا تغيير كاربرى بافت هــاى كنارى بناهاى با ارزش 

تأمين كند.
گردشگرى شهرى يكى از مهمترين انواع گردشگرى 
است، بحث گردشگرى در 3سطح قابل طرح است:

1- در سطح ملى براى تعيين استراتژى ها و اهداف 
ملى با مسئوليت دولت و سازمان ها و متولى اين امر

2- در سطح منطقه اى كه به اعتبار تنوع ظرفيت هاى 
گردشگرى در كشــور ما سطح ميانى تصميم گيرى 

را شامل مى شــود و همچنين اجراى سياست هاى 
هماهنگ را در هر اســتان با مسئوليت استاندارى ها 
و ادارات كل مربوطه مانند سازمان ميراث فرهنگى و 

گردشگرى استان در بر مى گيرد.
3-  و درنهايت سطح محلى با مديريت و مسئوليت 

شهردارى ها
 بــا يــك ارزيابــى ســريع مى تــوان دريافت كه 
تصميم گيرى ها در همان سطح نخست مانده است و 
البته گاه با همت و ذوق برخى مسئوالن به سطح دوم 
نيز تمايل پيدا كرده است، اما هنوز فكر و تصميمى 
در ســطح محلى با هدف توسعه گردشگرى مدون 
نشده و به صورت هماهنگ به اجرا درنيامده است 
و همــواره در روال موجود برنامه ريزى و مديريت 
گردشگرى در سطح كشور نوعى تعارض با اهداف 
برنامه ريزى و مديريت شهرى مشاهده مى گردد، از 
يكسو، با توسعه روزافزون شهرها در كشور و افزايش 

جمعيت شهرنشــين نيازهاى تفريحى و گردشگرى 
شهروندان به شــدت رو به گسترش است، ولى از 
طرف ديگر اختيارات قانونى و عملى شــهردارى ها 
در عرصه بهره گيرى از فضاهاى فراغتى و توريستى 
بســيار محدود اســت. از جمله اين محدوديت ها 
مى توان به موارد ذيل اشــاره كرد: نداشتن اختيارات 
مديريت شهرى در خارج از محدوده قانونى و حريم 
شهر، تعداد متوليان و نهادهاى مسئول، جدايى ميان 
وظايف ســازمان ميراث فرهنگى و گردشــگرى و 
وظايف مديريت شهرى، وجود نداشتن قوانين عام، 

مشترك و ميان بخشى در زمينه گردشگرى و... .
 اين در حاليست كه در اغلب كشورها شهردارى ها 
بزرگترين نقش را در توســعه گردشــگرى شهرى 
دارند، چراكه شهردارى در سازماندهى و شكل دهى 
به شهر، مهمترين دستگاه است و در اكثر كشورهاى 
موفــق در بحث گردشــگرى در واقع اين مديريت 

منســجم و هماهنگ شــهرى اســت كــه موجب 
فعاليت هاى هم جهت مى شود، شــهردارهاى نقاط 
مختلف دنيا در پرتو اختيــارات و مديريت قوى و 
هماهنگــى كه دارند، اقدامات جــدى براى جذب 
گردشــگران به عمل مى آورند، بازسازى فضاهاى 
ظاهــراً متروك و مرده به قصد زنده كردن جنبه هاى 
كهن جامعه، از ســاختمان هاى كارخانه هاى قديمى 
براى پذيرايى گردشگران استفاده مى كنند. در بلژيك 
برخى محله هــاى قديمــى از روى قرائن تاريخى 
تجديدبنا شد ه اند و اين در فضاى ماشينى و مدرنيسم 
زندگــى غربــى از قوى ترين جاذبه ها به حســاب 
آمــده و موجب ايجاد غرور ملى در خود ســاكنان 
مى شــود، برگزارى همايش هــاى ملى و بين المللى 
بازرگانى و حتى علمى و فرهنگى از ســودآورترين 
گردشگرى هاســت، همچنين ايجاد موزه هاى بسيار 

بزرگ نيز يكى از فعاليت هاى شهردارى است. 

 گردشــگران طبيعت گرد خارجــى كه تنها در 
عرصه  هاى طبيعى همانند كوير، جنگل يا كوهستان 
با يك راهنماى طبيعت گردى حضور دارند و وارد 
شــهرها نمى شــوند مى توانند در اولويت ورود به 

كشورمان قرار گيرند.
صنعت گردشگرى در ايران پس از نزديك به 2سال 
ركود در وضعيت بحرانى اســت. همين وضعيت 
توجه جــدى وزير ميراث فرهنگى، گردشــگرى 
و صنايع دســتى را به اين صنعت ايجاب مى كند. 
اين روزها كه عزت ا...ضرغامى بر صندلى وزارت 
نشسته و در حال گفت وگو با مديران كل اين حوزه 
اســت، كارشناســان و متخصصان تالش مى كنند 
خواســته هاى خود را از راه هاى مختلف به گوش 

وى برسانند.
 رئيــس جامعــه تورگردانــان در گفت وگوهاى 
رســانه اى خود به بيان اولويت هايى مى پردازد كه 
وزير گردشــگرى بايد آن را در دســتور كار خود 

قرار دهد.
ابراهيم پورفرج با اشاره به اينكه مهمترين اولويت 
شناخت از وضعيت كنونى گردشگرى است، گفت: 
چنانچه وزير آگاهى كافى از شرايط توريسم داشته 
باشــد مى  تواند تصميماتى براى برون رفت از اين 
بحران بگيــرد. در حال حاضر ما نياز نداريم بدانيم 
گردشگرى 4 ســال يا 6ســال پيش چگونه بوده 
است، بلكه بايد شــرايط كنونى و جايگاه صنعت 

گردشگرى را بشناسيم. 
وى راه رســيدن به اين شــناخت را گفت وگو با 
متخصصان اين صنعت دانست و افزود: ما كارهاى 
زيادى در دوره كرونا براى زنده نگه داشتن صنعت 
گردشگرى مى توانســتيم انجام دهيم كه متأسفانه 

تاكنون پيگيرى نشــده و وزيــر جديد مى تواند با 
اجراى آن اميد را به اين صنعت برگرداند.

به گفته پورفرج، طرح ســفرهاى ايمن كه توسط 
آژانس ها اجرا مى شــود از جملــه طرح هايى بود 
كه از ســوى كارشناسان گردشگرى مطرح شد كه 

متأسفانه مسئوالن آن را جدى نگرفتند. 
وى افزود: اســتدالل ما براى طرح سفرهاى ايمن 
اين بود كه ما نمى توانيم جلوى سفر رفتن مردم را 
بگيريم و آنها باألخره برنامه هايشان را اجرا مى كنند 
از اين رو بهتر است ســفرها را به شكلى مديريت 
كنيم كه پروتكل هاى بهداشتى رعايت شود زيرا كار 
ما نه كنترل مردم، بلكه كنترل ويروس اســت، اما 

متأسفانه اين طرح اجرايى نشد.
پورفرج در عين حال با انتقاد از جلوگيرى از ورود 
تورهــاى طبيعت گردى به ايران گفت: شــاهديم 
رواديد ســالمت بــراى توريســت هاى خارجى 
صادر مى شود درحالى كه براى طبيعت گردانى كه 
قصد ورود به كشــور دارند رواديد نمى دهند. اين 
درحالى اســت كه رواديد سالمت براى مشكالت 
پزشكى است و گردشــگر با ورود به كشور بايد 
به بيمارســتان رفته و در يك محيط آلوده باشــد. 
با حضور اين گردشــگر در شــهر خطر بيشترى 
متوجه مردم مى شود تا طبيعت گردانى كه با خودرو 
خودشان وارد كشور شده و در طول سفرشان تنها 
با يــك راهنما ارتباط دارند كه تســت كرونا داده 

است.

وى افزود: گردشگرانى كه با تور طبيعت گردى به 
ايران سفر مى كنند وارد شــهرها نمى شوند و تنها 
در محيط هاى طبيعى اعم از كوير، دشــت، جنگل 
يا كوهســتان حضــور دارند آنهــا همچنين 2 دز 
واكسن خود را زده و در بدو ورود به كشور تست 
كرونايشان را هم داده اند، اما باز شاهد سخت گيرى 

در ورود آنها به كشور هستيم.
پورفــرج گفت: وزيــر بايد اين زمــان را بگذارد 
تــا صنعت گردشــگرى را كه هماننــد يك بيمار 
محتضر اســت بار ديگر زنده كند. در حال حاضر 
تمام كشــورهاى مسير جاده ابريشم به گردشگران 
رواديد مى دهند و ايران تنها كشورى است كه براى 
توريست ها گذرنامه صادر نمى كند، همين موضوع 
موجب شده كه كشور ما در آستانه خروج از برنامه 
گردشگران براى سفرشــان در مسير جاده ابريشم 

باشد.
وى بيان كرد: اگر وزير سراغ كليات در اين صنعت 
برود، آنچنان در پيچ وخم مســائل مختلف در اين 
صنعت كه ابعاد گســترده اى دارد گم مى شــود كه 
نمى تواند راهــى براى برون  رفت از اين شــرايط 
بحرانــى پيــدا كند در اين راســتا نياز اســت كه 
گفت وگو با متخصصان صورت گرفته و با استفاده 
از توان كارشناســان و بخــش خصوصى بتوانيم 
تحركى به گردشــگرى كشــور دهيم تا اين بيمار 

محتضر بار ديگر روى پاى خود بايستد.
پورفــرج با انتقاد از روند واكسيناســيون در ايران 

گفت: بــا توجه به اينكه بخــش اندكى از جامعه 
واكســن دريافت كرده اند كشــور ما همچنان در 
شــرايط خوبى قرار نــدارد و نمى توانــد ميزبان 
برخى تورهاى ورودى باشد، اما در همين شرايط 
بايد ســازوكارهاى ورود تورهاى ورزشــى، كوه، 
طبيعت گردى و... كه ارتباط اندكى با جامعه انسانى 

دارد فراهم شود.
رئيــس جامعــه تورگردانان با ابــراز اميدوارى از 
قــرار گرفتن عزت ا... ضرغامــى در رأس وزارت 
ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دســتى بيان 
كرد: ما نيازمند يك وزير قوى در اين حوزه هستيم 
كه بتواند اقتصاد گردشگرى را درك كرده و روابط 
قوى با مجلس و بخش خصوصى داشــته باشد در 
اين صورت بخش خصوصى حمايت كامل از وى 
براى اجراى برنامه هايش خواهد داشت. متأسفانه 
صنعت گردشــگرى به ويژه در دوران كرونا نه تنها 
از رشد و توسعه خود بازماند، بلكه بسيار هم عقب 
افتاد و اميدوارم وزير جديد بار ديگر آن را به ريل 

خود برگرداند. 
 گفته هــاى اين كارشنـــاس حوزه گردشــگرى 
نشــان دهنده تصميم گيرى ســريع و نه شتاب زده 
براى رونق صنعت توريســم در ايران اســت تا 
بتوانيم هم كشــورمان را در مســير گردشــگرى 
جاده ابريشــم نگه داريم و هم اندكى از شــرايط 
سخت اقتصادى فعاالن اين عرصه كم كنيم. كرونا 
ويروسى است كه جهان را درگير خود كرده است 
و مســأله اى نيست كه تنها ايران به آن مبتال باشد. 
از اين رو مى توان از تجربه هاى جهانى براى رونق 
صنعت توريســم در اين دوره بهــره برد و آن را 

سرپا نگه داشت.

نقش شهردارى ها در توسعه گردشگـرى

يك  سال ونيم انحراف در سياست هاى توريسم خاتمه پيدا مى كند؟

وقت رفع حبس از طبيعت گردى
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