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از امروز دولت همراه با قوا
 1- روز گذشته اعتبارنامه سيد ابراهيم 
رئيســى، رئيس جمهــور منتخب توســط 
اعضاى شــوراى نگهبان امضــا و به دفتر 
مقام معظم رهبرى ارســال شد. به موجب 
ماده 2 قانون انتخابات رياست جمهورى " 

اعتبارنامه رئيس جمهور...

 2021 آگوســـت    3   1442 ذى الحجـــه   23   1400 مردادمـــاه   12 شـــنبه   ســـه 
ــان  ــا  5000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4098  12 صفحــــــــــ ــم  شـ ــال هفدهـ سـ
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مديريت شهر 
بايد آينده نگر 
باشد

فرهنگيان
 نياز به ثبت نام 
ندارند

كشتى هم بدون 
مدال  المپيك را 
كليد زد

دستور 
رهبر انقالب به 
رئيس  جمهورى 
درباره تعطيلى 
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هزينه برند گردشگرى را مى دهيم
8

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

آگهى مزايده (نوبت دوم)

شركت قند هكمتان 

شركت قند هكمتان (كارخانه قند همدان) در نظر دارد يك دستگاه توربين برق (بخارى) استوك را با 
مشخصات زير از طريق مزايده به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.

مشخصات دستگاه:
AEG 1. مدل

2. كشور سازنده: آلمان 
3. سال ساخت: 1960

4. فشار بخار ورودى: 55 اتمسفر 
5. توان: 7 مگاوات

لذا متقاضيان مى توانند تا تاريخ 1400/06/01 جهت بازديد،دريافت و تكميل برگ شرايط به امور بازرگانى شركت مراجعه نمايند.
آدرس كارخانه: همدان،كيلومتر 20 جاده همدان-تهران،روبه روى پليس راه شهيد خرم رودى،كارخانه قند همدان

تلفن: 34553253- 081 و 09134099987 (مهندس امام)
آدرس دفتر مركزى: تهران،خيابان وليعصر، روبه روى پارك ساعى، كوچه آبشار، پالك 23

تلفن: 88795342 - 021/88795390
ساعات تماس: از ساعت 8 صبح الى 19 (به جز ايام تعطيل)

آگهى مزايده امالك (نوبت دوم)

شركت قند هكمتان 

زمين،ساختمان  داراى  كه  ذيل  شرح  به  خود  اختصاصى  امالك  دارد  نظر  در  همدان)  قند  هكمتان (كارخانه  قند  شركت 
(دفتر فروش) و انبار مى باشد را از طريق مزايده به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد:

1-مالير: 1800 مترمربع (داراى ساختمان، دفتر و انبار)
آدرس: مالير-پشت ترمينال-كوچه دامپزشكى-انتهاى بن بست 

2-كبودراهنگ: 787 مترمربع (داراى 6 باب مغازه،ساختمان و انبار) 
آدرس: كبودراهنگ-نبش ميدان امام-خيابان شهيد بهشتى 

لذا متقاضيان مى توانند تا تاريخ 1400/06/01 جهت تكميل و دريافت برگ شرايط به امور بازرگانى شركت مراجعه نمايند.
آدرس كارخانه: همدان-كيلومتر 20 جاده همدان-تهران-روبه روى پليس راه شهيد خرم رودى، كارخانه قند همدان

تلفن: 34553253- 081 و 09134099987 (مهندس امام)
آدرس دفتر مركزى: تهران-خيابان وليعصر-روبه روى پارك ساعى-كوچه آبشار-پالك 23

تلفن: 88795342- 021/88795390
ساعات تماس: از ساعت 8 صبح الى 19 (به جز ايام تعطيل)

از پيلـه تا پـروانگـىاز پيلـه تا پـروانگـى

ايميل:
 info@Hamedanpayam.com 

شماره تماس:   081-38264433

واتساپ:         09226404490

تلگرام:         09226404490

سال توليد، پشتيبانى ها
 مانع زدايى ها

تبليغات با ما  تبليغات با ما  
موفقيت از آن شماموفقيت از آن شما

رفتارى؛ شهردار جهادى فامنين اعالم كرد

افزايش 61 درصدى بودجه 1400شهردارى فامنين
 شرايط و نحوه انتخاب شهردار همدان 
از سوى شوراى ششم تشريح شد

30 پرسش براى 
60 داوطلب صندلى شهردار
رؤساى جمهور بدون استمرار تنفيذ مشروعيت ندارند

امروز تنفيذ حكم سيزدهمين 
رئيس جمهور ايران
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45

  كارخانه شن و ماسه شهردارى نهاوند كارخانه شن و ماسه شهردارى نهاوند 
با هزينه با هزينه 44ميليارد و ميليارد و 700700ميليون تومان افتتاح شدميليون تومان افتتاح شد
■■ مزايده ماشين آالت با مجوز ديوان محاسبات است مزايده ماشين آالت با مجوز ديوان محاسبات است
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

سه شنبه  12 مرداد ماه 1400  شماره 4098
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

از امروز دولت همراه با قوا
 1- روز گذشــته اعتبارنامه ســيد ابراهيم رئيسى، رئيس جمهور 
منتخب توســط اعضاى شــوراى نگهبان امضا و به دفتر مقام معظم 

رهبرى ارسال شد.
به موجب مــاده 2 قانــون انتخابات رياســت جمهورى " اعتبارنامه 
رئيس جمهور توســط شــوراى نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبرى 

تقديم مى گردد".
همچنين در اجراى ماده 83 قانون انتخابات رياســت جمهورى، يك 

نسخه از اعتبارنامه نيز به وزير كشور ارسال شد.
2- قرار است مراسم تنفيذ رئيس جمهور منتخب صبح امروز سه شنبه 
برگزار شود و عصر روز پنجشنبه هم مراسم تحليف رئيس جمهورى 

منتخب در مجلس شوراى اسالمى برگزار مى شود.
در واقع امروز با تنفيذ رهبر معظم انقالب، ســيد ابراهيم رئيسى كار 
خود را به صورت رســمى به عنوان رئيس جمهور ايران آغاز خواهد 
كرد و كار حسن روحانى در رياست جمهورى به پايان خواهد رسيد.

3- ســيد ابراهيم رئيســى در اين دوره از انتخابات با آنكه رئيس قوه 
قضائيه بود، اما بنابر داليلى كه براى مبارزه با فســاد از جايگاه دولت 
داشــت و همچنين  احســاس توانايى حل مشكالت مردم، داوطلب 

انتخابات رياست جمهورى شد.
رئيسى در انتخاباتى به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد كه مشاركت 
مردم در آن با تحليل هاى گوناگونى مواجه شده و دلسوزان و دشمنان 

ايران از اين انتخابات برداشت هايى متفاوتى ارائه داده اند.
4- دلســوزان پيام مــردم در انتخابات را ضــرورت توجه دولت به 
مشــكالت آنها و تالش جهادى براى رفع مشكالت و ايجاد گشايش 

در زندگى مردم به ويژه در حوزه اقتصادى ارزيابى كرده اند.
در حالى  كه دشــمنان پيــام اين انتخابات را فاصلــه گرفتن مردم از 
آرمان ها و افزايش فاصله ها در ايران توصيف كرده و فعاليت دولت در 
اين فضا را سخت اعالم كرده و بر ادامه فشار حداكثرى به مردم ايران 

براى دستيابى به اهداف شوم خود اصرار دارند.
5- چه به تحليل دلســوزان كشور از انتخابات باور داشته باشيم و چه 
بخشــى از تحليل دشمنان را بپذيريم واقعيت آن است كه مردم اكنون 

در زير فشار اقتصادى شديدى زندگى مى كنند.
در كنار اين، مديريت هاى ناقص، ناســالم و سليقه اى، باندى، جناحى 
و قومــى مردم را خســته و دل زده كرده و اميد آنهــا به آينده بهتر را 

كم رنگ كرده است.
6- در روزهــاى انتخابات همه داوطلبان وعده آينده بهتر را با اجراى 
برنامه هاى خود داده اند، اما ســخنان ســيد ابراهيم رئيســى از جنس 
ديگرى بود، زيرا وى در قوه قضائيه ثابت كرده بود كه اهل عمل است 
و بــا مديريت ميدانى و جهادى در مبارزه با فســاد هيچ خط قرمزى 

ندارد و براى خدمت به مردم شب و روز نمى شناسد.
اين سابقه همان نوع مديريتى بود كه مردم در قوه مجريه انتظار داشتند 
و با انتخاب سيد ابراهيم رئيســى اين اتفاق رخ داد تا اميدهاى مردم 
زنده شود و ايران با برنامه هاى سيد ابراهيم رئيسى از يأس و نااميدى 

دور شده و مقتدر به راه خود در تاريخ و جهان ادامه دهد.
7-اميدهاى بســيارى به سيد ابراهيم رئيسى براى تغيير فضا و شرايط 
كشور و زندگى مردم بسته شده است و وى نيز در روزهاى انتخابات 
هرچه سخن گفته از داشتن برنامه و توان براى اجراى آن و تغيير فضا 

و شرايط بوده است.
با اين اميد و در شــرايطى كه هر 3 قوه و نهادها به ظاهر همه از يك 
جناح هستند و ديگر بروز چالش بين آنها پذيرفتنى نيست، آغاز به كار 

دولت كرامت را با سالم بر ابراهيم به نظاره مى نشينيم.

فعاليت 12بيمارستان دوستدار كودك در همدان
 12 بيمارســتان استان همدان به علت ترويج، حفظ و حمايت از تغذيه با شير مادر به 

عنوان بيمارستان دوستدار كودك در اين استان فعاليت دارند.
كارشــناس سالمت خانواده معاونت بهداشتى دانشــگاه علوم پزشكى همدان به مناسبت 
هفته جهانى شــير مادر گفت: يكى از شاخصه هاى اصلى بيمارستان دوستدار كودك آغاز 
شــيردهى مادر بالفاصله پس از تولد نوزاد اســت يعنى نوزاد به محض تولد با شيرمادر 

تغذيه مى شود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، بنفشه شــريفيان با بيان اينكه شعار هفته جهانى شيرمادر 
امسال«حمايت از تغذيه با شيرمادر؛ مسئوليت مشترك» تعيين شده است، افزود: اين شعار 
زمينه اى براى اطالع رســانى، مشاركت و توجه بيشتر به حفظ و حمايت از تغذيه با شير 

مادر است. وى بيان كرد: به دنبال شيوع كوويد 19 تغذيه با شيرمادر تحت تأثير قرار گرفت 
با اين وجود تغذيه با شير مادر بى خطر است، بلكه از بسيارى از موارد مرگ ومير نوزادان 

نيز پيشگيرى مى كند.
شريفيان  بيان كرد: تغذيه با شيرمادر در هر شرايط اقتصادى و اجتماعى، شانس بقاى نوزاد 
را ارتقا داده و مزاياى طوالنى مدت ســالمت و تكامل نوزادان و كودكان را فراهم مى كند، 
همچنين عالوه بر افزايش سالمت مادر در كاهش مرگ ومير و بهبود وضعيت سالمت و 

تكامل مغزى نوزادان و شيرخواران تأثير مثبت دارد.
وى با بيان اينكه شيرمادر بهترين منبع تغذيه براى نوزادان است، گفت: تغذيه انحصارى با 
شيرمادر براى شيرخواران زير 6 ماه در رشد و تكامل و بهبود سيستم ايمنى شيرخوار موثر 
است و از شيرخوار در برابر بسيارى از بيمارى ها محافظت مى كند، بنابراين قطع آن در ايام 

شيوع كرونا توصيه نمى شود. شريفيان افزود: براساس تحقيقات سازمان جهانى بهداشت 
تاكنون مدركى مؤيد انتقال ويروس كرونا از طريق شــير مادر يافت نشده است، بنابراين 

مادران مشكوك يا مبتال به كوويد 19 منعى براى تغذيه با شيرمادر ندارند.
وى بيان كرد: براساس مصوبه كميته كشورى ايمن سازى سازمان جهانى بهداشت مادران 
شــيرده عالوه بر واكسن آسترازنكا، مى توانند واكسن سينوفارم را نيز در دوران شيردهى 

تزريق كنند.
كارشناس سالمت خانواده معاونت بهداشــتى دانشگاه علوم پزشكى همدان گفت: مركز 
مشــاوره كلينيك سالمت خانواده در مركز اســتان و شهرستان ها اقدام به پذيرش مادران 
مراجعه كننــده و آموزش آنان با رويكرد دســتيابى به اهداف تغذيه با شــيرمادر و حفظ 

سالمت مادر و كودك مى كنند.

تردد در جاده هاى استان همدان 13درصد 
افزايش يافت

 مديركل راهــدارى و حمل ونقل جاده اى همدان از افزايش 13درصدى 
تردد در جاده هاى استان در روز گذشته خبر داد.

صفر صادقى راد، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: بر اساس گزارش 
ســامانه هاى هوشمند ثبت تردد، روز گذشــته 541 هزار و 600 خودرو در 
محور هاى ارتباطى همدان تردد كرده اند. وى افزود: اين رقم در مدت مشابه 
ســال گذشــته 480 هزار و 100 مورد بود كه كاهش 13درصدى تردد در 
جاده هاى اســتان را نشــان مى دهد. صادقى راد بيان كرد: پرترددترين محور 
ارتباطى در اين مدت، محور سه راهى بهار-همدان و اوج تردد نيز ساعت 18
تا 19 با 35 هزار تردد بوده اســت. مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
همدان گفت: بيشــترين تعداد ســرعت غيرمجاز در ساعت اوج، متعلق به 
محور كوريجان-سه راهى پايگاه نوژه و در ساعت 19 تا 20 عصر بوده است.

25 دوربين نظارت تصويرى، 74 دستگاه ترددشمار و 55 دوربين ثبت تخلف 
داراى كدپليس در سطح محور هاى جاده اى همدان فعال هستند.

فضاسازى محرم فراتر از مساجد 
انجام مى شود

 مديركل تبليغات اسالمى استان همدان با بيان اينكه مراسم عزادارى ماه 
محرم با رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى و در فضاى باز برگزار مى شود، 
بيان كرد: با ســياه پوش كردن حداكثرى معابر، برپايى ايستگاه هاى صلواتى 
فرهنگى و فعاليت قرارگاه تبليغ نوين فضاى شــهرها رنگ و بوى محرم به 
خود مى گيرد. حجت االسالم محمدهادى نظيرى در گفت وگو با ايرنا با بيان 
اينكه رويكرد اصلى ســازمان تبليغات اسالمى در ايام محرم تعظيم شعائر 
اسالمى است، گفت: در اين راستا با فضاسازى حداكثرى محيطى و برپايى 
پويش«هر خانه يك پرچم» و نيز با استفاده از رسوم و آيين هاى ديرين مردم، 
براى برگزارى هرچه با شــكوه تر ايام محرم همه خانه هاى استان مركز نشر 

فرهنگ عاشورا خواهد شد.
وى با اشــاره به اينكه پويش مردمى«هر خانه يك پرچم» توسط گروه هاى 
جهادى و فعاالن حوزه هاى مذهبى، فرهنگى و كانون هاى فرهنگى مساجد 
انجام مى شود، افزود: ايستگاه هاى صلواتى فرهنگى وظيفه هدايت نذورات 

مردم و توزيع اقالم فرهنگى و بهداشتى را برعهده دارند.

آموزش پيش دبستانى به بهتر شدن جامعه 
در آينده منجر مى شود

 مديركل آموزش وپرورش اســتان همدان معتقد اســت آموزش 
پيش دبســتانى مزيت هاى بلندمدتى دارد كه به بهتر شــدن جامعه در 

آينده منجر مى شود.
به گــزارش اداره اطالع رســانى و روابط عمومــى آموزش وپرورش 
اســتان، محمد پورداود در آيين نمادين افتتــاح طرح تداوم يادگيرى 
دانش آموزان ورودى پايه اول ابتدايى اســتان كه در دبســتان شــهيد 
بهشــتى همدان برگزار شد، با بيان اينكه دوران كودكى دوره اى است 
كه به علت ويژگى هاى منحصربه فرد نياز به مراقبت جسمى و روحى 
به ويژه در دوره پيش دبســتانى دارد كه حســاس ترين دوره زندگى 
آدمى اســت، بيان كرد: اهميت اين دوران از نظرگاه روان شناســان و 
صاحبنظران تعليم وتربيت نيز مسجل و مبرهن است و از آن به عنوان 

برجسته ترين مرحله در تكوين شخصيت انسان نام مى برند.
وى افــزود: در اين دوره كودك براى نخســتين بار با طبيعت ارتباط 
برقرار مى كند، روابط اجتماعى خود را بنا مى نهد و به مفهومى از خود 

دست پيدا مى كند.
  پورداود با اشــاره به اينكه با جســتار و مداقه در متون اسالمى و علمى 
درخواهيم يافت كه آموزش پيش دبستانى مزيت هاى بلندمدتى دارد كه 
به بهتر شــدن جامعه در آينده منجر مى شــود، بيان كرد: اين مزيت ها از 
طريق رشد توانايى هايى آكادميك كودكان، تقويت حس استقالل، ايجاد 
انعطاف پذيرى و اعتماد به نفس بيشــتر در آنان منجر به كاهش بزه هاى 

دوران نوجوانى و فعاليت بيشتر و پر فايده در بزرگسالى مى شود.
  مديركل آموزش وپرورش اســتان گفــت: پژوهش ها هم مويد اين 
موضوع اســت كه كودكانى كه آموزش هاى پيش دبستانى را با كيفيت 
باالترى گذرانده انــد، در دوره هاى باالتر از نظر اجتماعى و تحصيلى 

موفقيت بيشترى كسب كرده اند.
 پورداود با تأكيد بر اينكه اگر شــرايط زيســت بوم جديد تنگناها و 
مخاطرات براى مثلث هاى آموزشى، تربيتى و تخصصى و مشاوره اى 
در مراكــز و مدارس ما به وجود آورده اســت بايد به دنبال رهيافت 
جديد باشــيم، افزود: ما به دنبال اجراى عدالت آموزشــى از طريق 3

مولفه دسترسى به آموزش، فرصت هاى برابر براى آموزش باكيفيت و 
عدالت تربيتى هستيم و در اين راستا به منظور برخوردارى حداكثرى 
كودكان از فرصت آموزش وپرورش دوره پيش دبستانى تا قبل از ورود 
به دبســتان و مديريت چالش هاى ناشى از كوويد 19 در سالتحصيلى 
جارى در برنامه تداوم فرايند يادگيرى نوآموزان پيش دبستانى ثبت نام 
شده و برگزارى كالس هاى آمادگى براى كودكان بازمانده از دوره يك 
ساله پيش دبستانى را در بهار و تابستان امسال به ضرورت درآورده ايم.

مديركل آموزش وپرورش اســتان با بيان اينكه ما به دنبال رشد متوازن 
مهارت هاى جسمى، شناختى، اجتماعى و عاطفى نوآموزان و آموزش 
مهارت هاى گوش دادن، گفتن و آمادگى براى خواندن و نوشــتن در 
اين دوره با بهره گيرى از الگوواره مهارت تفكر هســتيم، گفت: تثبيت 
و تقويت هويت كودكان ايران اســالمى با رويكرد وحدت و انسجام 

ملى از طريق تسلط به زبان معيار برنامه درسى هدف ديگر ماست.
 پورداود افزود: نهادينه كــردن آداب، ارزش ها و مهارت هاى زندگى 
در نوآمــوزان براى كاهش كاســتى هاى اجرايى فرايند آموزشــى در 

زيست بوم جديد جزء اهداف بلندمدت ما به شمار مى رود.

1-- قانــون عرضه و تقاضا براى تعيين قيمــت در بازار ديگر حاكم 
نيست و بى اثر شده است. گويا به رغم كاهش مصرف و تقاضاى برنج 
در بازار، احتمال افزايش قيمت برنج مطرح شــده است. گفتنى است 
فعاالن بازار موادغذايى از كاهش 50 درصدى مصرف برنج و كاهش 

80 درصدى واردت برنج خارجى خبر مى دهند.
2- طــرح صيانت از فضاى مجازى دور زدن تحريم ها را با مشــكل 
مواجه مى كند. گويا در شــرايطى كه بانك ها امكان دسترسى به شبكه 
ســوئيفت را به دليل تحريم ها ندارند، ارتباطات آنها از طريق راه هاى 
مجازى ديگر اســت كه طبيعتاً ايجاد محدوديت در اينترنت بين الملل 
براى آنها بسيار مشكل ساز خواهد شد. گفتنى است تمام فعاليت بخش  
خصوصى نيز كه با فعاالن خارجى، آنالين در ارتباط هستند از طريق 

اينترنت بين الملل انجام مى شود.
3- جايگاه داران ســوخت حدود 5 ماه اســت كه كارمزدهايشــان را 
نگرفته اند. گويا كارمزد بســيار ناچيز جايــگاه داران به موقع پرداخت 
نشده و همين مســأله ادامه كار را براى آنها بسيار دشوار كرده است. 
گفتنى است دستمزد جايگاه داران، تنها 25 درصد افزايش يافته كه اين 
مقدار، كفاف زندگى آنان را نمى دهد و آن ها را به مرز ورشكســتگى 

رسانده است.
4- نقشــه هاى جديــد دالالن و فرصت طلبــان بخــش درمان براى 
درآمدزايى از درد مردم رو شــده است. گويا در شرايطى كه  بسيارى 
از بيماران كرونايى در حياط بيمارستان ها بسترى شده اند و برخى در 
راهرو و صندلى ها در انتظار تخت خالى هســتند و امكانات نيســت 
اگر ايــن بيماران 100 تا 140 ميليون هزينــه كنند مى توانند حتى در 
منزل «آى. سى. يو» داشته باشــند! گفتنى است برخى از  بيمارستان ها 
و شــركت هاى ارائه دهنده خدمات درمانى مدعى اند كه بيمارستان را 

با دريافت اين مبالغ، با همه امكانات و تجهيزات به خانه مى آورند.
5- ســالن همايش هاى بين المللى وعده داده شــده براى همدان در 
اصفهان ســاخته شده است. گويا  بهره بردارى از فاز اول و دوم مركز 
همايش هاى بين المللى اصفهان به همت شهردارى اصفهان انجام شده 
است. گفتنى اســت اين مركز بزرگترين مركز برگزارى همايش ها و 
رويدادهاى بين المللى در عالى ترين سطح برگزارى در ايران و منطقه 
با اعتبارى بالغ بر 12هزار ميليارد ريال توســط شهردارى اصفهان در 

زمينى به مساحت 72 هكتار احداث شده است.

 واكسيناسيون گروه هاى مختلف در همدان 
قرار بود از عيد غديرخم همزمان با سراســر 
كشور برگزار شــود و در اين نوبت معلمان، 
خبرنگاران و تاكســى داران همدانى واكسينه 

شوند.
حتى در تكميل اين خبر آورده شــد كه قرار 
اســت يك ميليون و 200 هزار معلم رسمى 
آموزش وپرورش در مــدت 10 تا 14 روز در 

سراسر كشور واكسينه شوند.
همچنين ســخنگوى وزارت بهداشت اعالم 
كرد كه هدف از اين طرح اين است كه شدت 
ســرايت بيمارى در بين دانش آموزان كاهش 
يابد و حداكثــر معلمان تا 2 هفتــه مانده به 
مهرماه امسال كه قرار است مدارس حضورى 

سالتحصيلى خود را آغاز كنند پايان يابد.
اما در همدان هنوز اطالعات درســتى از نحوه 
واكسيناسيون فرهنگيان و خبرنگاران در دسترس 
نيست به طورى كه نه تنها مشخص نيست چه 
ميزان واكسن قرار است به فرهنگيان و اصحاب 
رســانه تزريق شــود، بلكه سرپرست معاونت 
بهداشــتى علوم پزشــكى همدان روز يكشنبه 
10مردادماه يعنى درســت 3روز بعد از روز عيد 
غدير كه قرار بود روز نخســت واكسيناسيون 
فرهنگيــان و خبرنــگاران همدانى باشــد در 
مصاحبه اى اعالم مى كند كه هنوز ليستى از تعداد 
خبرنگاران ثبت نام كننده در اختيار علوم پزشكى 

همدان قرار نگرفته است!
اين شــرايط در خصــوص واكسيناســيون 
فرهنگيان هم تا حدود زيادى برقرار اســت به 
طورى كه هنوز بســيارى از معلمان همدانى 
نه تنها واكسينه نشده اند، بلكه هنوز نمى دانند 
بايد به كجا مراجعه كرده و يا در كدام ســايت 
اينترنتى ثبت نــام كنند چراكه اطالع رســانى 

علوم پزشــكى همدان در ايــن خصوص نه 
تنها كامل نبــوده، بلكه با اما و اگرهايى همراه 
بوده اســت.در اين ميان روز گذشته 2 پايگاه 
تجميعى واكسيناسيون معلمان در منطقه يك 
و 2 آموزش وپرورش همدان راه اندازى شــده 
اســت كه در خبرهاى منتشر شده آمده است 
براى ايجاد پايگاه هاى تجميعى واكسيناسيون، 
چهارچوب موردنظر وزارت بهداشــت مورد 
توجه قرار گرفته و كميته هاى مشــترك بين 
ادارات آموزش وپــرورش اســتان و مراكــز 

بهداشتى تشكيل شده است.
همچنين به  منظور تسريع فرايند واكسيناسيون 
در شهرهاى همدان، نهاوند، مالير، تويسركان، 
اســدآباد، بهار، كبودراهنگ و رزن پايگاه هاى 
تجميعى راه اندازى شــده اســت و براساس 
آموزش وپرورش  ادارات  توســط  نوبت دهى 
و ارائه ليســت به اين پايگاه هــا، از فرهنگيان 
خواسته شده براى دريافت واكسن اقدام كنند.

اما نه آدرسى از اين مراكز تجميعى اطالع رسانى 
شده و نه حتى ساعت حضور مشخصى براى 
آن اعالم شده است و همين اتفاق سبب شده 
همانند واكسيناسيون گروه هاى سنى مختلف 
در همدان تزريق واكســن بــه فرهنگيان نيز 
با چالش هايى از جمله هجــوم يكباره افراد، 
نبود برنامه ريزى و مديريت مشــخص براى 
ســاماندهى واكســن به فرهنگيان و نداشتن 
اطالعات كامــل اين گروه هدف از چگونگى 

تزريق و نوع واكسن روبه رو شوند.
البته اگرچه در برخى محافل گفته مى شــود كه 
از نوع خاصى واكســن براى معلمان قرار است 
استفاده شــود، اما وزارت بهداشت اعالم كرده 
است فرهنگيان مى توانند به انتخاب هر يك از 
واكسن هاى كووبركت، سينوفارم و يا هر واكسن 
ديگرى كه تمايل دارند را دريافت كنند، اما از اينكه 
نوع مشخصى از انواع واكسن هاى ضد كرونا براى 
آنان در نظر گرفته شده باشد صحبتى نشده است.
واكســينه  مدارس  نيروهاى  همه   

مى شوند
از طرفــى بنابر گفته وزيــر آموزش وپرورش 
كشــور در اين واكسيناســيون، فقط معلمان 
قرار  واكسيناسيون  تحت پوشــش  كه  نيستند 
مى گيرند، بلكــه همه كادر مــدارس اعم از 
معلمان، معــاون اجرايى، نيروهاى خدماتى و 
ســاير كاركنان مدارس كه با دانش آموزان در 

ارتباط هستند، واكسينه مى شوند.
محسن حاجى ميرزايى گفت: آموزش وپرورش، 
اطالعات هويتى و كدملى همكاران فرهنگى را 
به وزارت بهداشت اعالم كرده است و آنها هم 
اطالعات را در سامانه قرار مى دهند سپس به 
همكاران فرهنگى اعالم مى شود كه با مراجعه 
به نزديك ترين مركز به محل سكونت شــان 

نسبت به واكسيناسيون اقدام كنند.
23هزار فرهنگى اين استان
 عليه كرونا واكسينه مى شوند؟

در همين راســتا معاون تربيت بدنى و سالمت 
اداره كل آموزش وپــرورش اســتان همدان از 
اينكه در همــدان بيش از 23هــزار فرهنگى 
واكسينه مى شوند خبر داد و گفت: تعدادى از 
فرهنگيان ممكن است نوبت اول واكسيناسيون 
را به شــكل ديگرى در گروه هاى ديگر انجام 
داده يا 2 نوبت را تزريق كرده باشــند، كه در 
اين حالت، اين گــروه از فرهنگيان نيازى به 
مراجعه مجدد ندارند و در همان چرخه گذشته 

خودشان، دوره شان را تكميل مى كنند.
عبــدا... جعفرى بيــان كرد: اگر قرار باشــد 
گروه هاى ديگرى نيز تا اول مهرماه اضافه شوند 
سربازمعلمان  جديداالستخدام،  نيروهاى  مثل 
جديد، دانشــجومعلمان جديد، آن دســته از 
رانندگانى كه قرارداد ســرويس مدارس شان 
مشــخص مى شــود و مربيان مهدكودك در 
صورت ســاماندهى مهدكودك ها، به صورت 
ليســت تكميلى در فرصت هاى بعدى اضافه 
مى شوند. وى افزود: برخى از معلمان در استان 
همدان محل خدمت و سكونتشــان متفاوت 
اســت به همين منظور پيش بينى شده است تا 
اين گروه از فرهنگيان با هماهنگى ادارات محل 
خدمت خود واكسن هايشــان را در شهرستان 

محل سكونت خود دريافت كنند.
جعفرى همچنين گفــت: در ادارات محتلف 
آموزش وپرورش همدان افرادى در نظر گرفته 
شده اند كه مسئوليت ثبت نام معلمان در سايت 
را انجام مى دهند و به همين دليل نيازى نيست 
كه معلمان براى ثبت نام به سايت مراجعه كنند 
بــه همين منظور براى جلوگيــرى از ازدحام 
جمعيت نوبت دهى به نســبت ظرفيت روزانه 
از طريق ادارات كل آموزش وپرورش استان به 

معلمان اطالع رسانى مى شود.

غزل اسالمى »
 دغدغه انتخاب شهردار اين روزها 
يكى از مسائل مهم شوراى شهرى هايى 
است كه قرار اســت از اين پس دوره 
ششــم را  ســپرى كنــد. از اين رو  
جلسات متعددى با محوريت بررسى 
شــاخصهاى انتخاب شهردار در حال 
برگزارى است. سازمان بسيج فرهنگيان 
جلسه كارشناسى براى ايجاد شفافيت 
در نحوه انتخاب شهردار توسط اعضاى 
شوراى ششم شهر همدان برگزار كرد 
تا عالوه بــر اينكه اعضاى شــورا از 
عملكــرد و موضع خــود در انتخاب 
شهردار صحبت مى كنند كارشناس نيز 
با ارائه نظرات و ايجاد فضاى پرسش 

و پاسخ به آنها در انتخاب بهتر كمك كند. پس 
از اينكه تعدادى از اعضاى شوراى شهر در اين 
جلسه درباره مهمترين شــاخصه هاى انتخاب 
شهردار صحبت كردند دودستگى كه پيش از اين 
در محافل درباره آن صحبت مى شد، مشهود بود. 
در ادامه پرسش هاى  سروش از اعضاى شوراى 

شهر ششم را مى خوانيم.
كارشناس: محمدمهدى سروش- تئوريسين  ■

معمارى و شهرسازى اسالمى
اعضاى حاضر: اكبر كاووســى، ســعيد  ■
حاجى بابائــى، مهــدى حيــدرى، حميد 

بادامى نجات، على اكبر نظرى
 پــس از مشــخص شــدن نتايج 
انتخابات تا امروز چه اقداماتى در شوراى 

شهر انجام داده ايد؟
مهدى حيدرى: تاكنون 15جلســه به  صورت 
فشــرده و منسجم برگزار كرده و رئيس سنى و 
منشى جلسه را انتخاب كرده ايم. اين 15جلسه 
غير از بازديد، رايزنى ها و بررســى هاى موارد 
مختلف بوده است. اعضا تك تك از بخش هاى 
مختلف مديريت شهرى بازديد كرده اند تا بتوانند 
به دور از احساسات تصميم گيرى هاى منطقى و 
بهترى در راستاى ائتالف انقالب اسالمى داشته 

باشند.
فعًال مهمترين و جدى ترين وظيفه شــوراى 
ششم انتخاب شهردار است به همين دليل از 
نخستين جلسات روى آن تمركز كرده و چند 
جلسه نخســت را به ترسيم افق هاى حركت 
شــورا اختصــاص داديم. در اين جلســات 
برنامه هــا و وعده هاى اعضا بــه مردم پيش 
از انتخابات را بررســى كرده و مشتركات را 
استخراج كرده ايم. سپس ويژگى هاى شهردار 
و مالك انتخاب را تدوين كرديم، كه تدوين 

آن 3 جلسه زمان برد. قريب به 30 پرسش در 
9 محور كلى تهيه شد. پس از آن وارد مرحله 
بعدى كه پيشنهاد گزينه ها از سوى اعضا بود، 
شديم. قريب به 60 گزينه براى شهردار مطرح 
شد كه برخى ها شرايط شهردار شدن نداشتند 
كه حذف شــدند، اما از بقيه آنها درخواست 
ارســال رزومه كرديم. در مرحله بعدى از 25

نفر از آنها برنامه هايشان را در قالب پرسش ها 
درخواســت كرديم 5 نفر از آنها به هر دليلى 
انصراف داده و 20 نفر پاسخ هايشان را براى ما 
ارسال كردند. پس از اين به مرحله اى خواهيم 
رســيد كه 8 نفر براى پاســخ به پرسش ها به 
 صورت حضورى دعوت مى شوند. در مرحله 
آخر بناست تعداد آنها به 4 نفر تقليل و از بين 

آنها يك نفر انتخاب شود.
 ما از 260 نخبه علمى، دانشــگاهى و حوزوى 
استفاده كرديم و پرسشنامه هايى را به آنها تقديم 
كرديم تا بدون اغماض همه مواردى كه شوراى 
ششــم براى انتخاب شــهردار نياز دارند به ما 

بدهند.
در مراحل بعدى هم به طــور قطع از نخبگان 
و اســاتيد براى انتخاب نهايى استفاده مى كنيم 
تا انتخاب برمبناى عقل جمعى و خرد نخبگان 

باشد.
 آيا در حال حاضر به يك وحدت رويه 

در اهداف و چشم انداز رسيده ايد؟ 
كاووســى: قالب پرسشــنامه كه خروجى كار 
محسوب مى شــود به  عنوان خروجى مشترك 
شــوراى ششم محسوب مى شــود. معرفى 60
گزينه براى شــهردارى، تهيه پرسشــنامه، ارائه 
برنامه ها توسط تعدادى از آنها كه واجد شرايط 
بودنــد و جمع بندى آنها توســط اعضا يعنى 

شوراى ششم به وحدت رويه رسيده اند.

 شــما به دنبال شهردارى هستيد كه 
به شما برنامه بدهد يا شما به وى برنامه 
مى دهيد؟ مدنظرتان شهردار بومى است 

يا غيربومى؟
در مديريت شــهر نمى توان نــگاه آكادميك 
داشــت. مباحث تئورى بايد كاربردى شوند. 
نظرها و ايده ها جمع آورى و به جايى سپرده 
شــوند كه متخصصان بتواننــد روى آنها كار 
كنند و مباحث عملى را براساس آنها تدوين 
كنند و سپس براى اجرا به شهردار ابالغ شود. 
شــعار با عمل تفاوت زيادى دارد. طبيعتًا در 
عرصه رقابــت انتخاباتى، افــراد مى خواهند 
ميدان را به دســت بگيرند، بنابراين قول هايى 
به مردم مى دهند، اما با اين قول ها و شــعارها 
نمى توان شــهر را اداره كرد. اداره شهر گران 
تمام مى شــود و اين را بايــد در نظر بگيريم. 
در اداره شــهر بايد مديران كارآمد و با تجربه 
كارى در اداره شهر استفاده كنيم تا بتوانيم به 
اهداف مطلوب خود برسيم، بنابراين از شعار 
دادن بايد بپرهيزيم. كار شــوراى شهر ترسيم 
دقيق خط مشى اســت و در غير اين صورت 

آسيب خواهيم ديد.
به نظر بنده شــهردار قطعاً بايد بومى باشد و به 
مدير غيربومــى رأى نخواهم داد. ما افرادى در 
شهر داريم هرچند كه ســابقه كم دارند، اما به 
قدرى نكات راهبردى براى اداره شهر دارند كه 
مى توانند ما را به اهداف برســانند و ما بايد از 

چنين افرادى براى مديريت شهر استفاده كنيم.
بادامى: به  نظر بنده درست اين است كه شهردار 
برنامه ما را انجام بدهد نه اينكه او برنامه خود را 

به ما تحميل كند.
تا امروز چشم انداز 20ساله، برنامه 5 و يك ساله 
نداشــتيم، اما در حال حاضر در حال تدوين آن 

هســتيم كه شــهردارى هم در اين مدت 
بايــد بيايد و آن برنامه را انجام بدهد تا به 

چشم انداز 20 ساله برسيم.
با انتخاب شــهردار بومى با آقاى نظرى 
هم نظر هســتم. بنده در دوره قبل چنين 
نظرى نداشتم اما تجربه 4 ساله در شوراى 
شــهر به ما نشان داد كه مديران خوبى در 
همدان داريم كه مى توانيم از آنها استفاده 

كنيم.
حاجى بابايى: بومى بــودن براى انتخاب 
شــهردار امتياز محســوب مى شــود، اما 
غيربومى بودن براى ما خط قرمز محسوب 
نمى شود. اگر به گزينه اى برسيم كه بسيار 
قوى باشــد و فرد بومــى در آن حد پيدا 

نكنيم انتخاب آن اشكالى ندارد.
حال حاضــر  شــهردار  بــه  آيــا   

گوشه چشمى داريد؟
 بادامى: آقاى صوفى هم جزو گزينه هاســت و 
برنامه ارائه كرده كه حتماً آن را بررسى مى كنيم. 
 شاخصه هاى شــهردار خوب از نظر 

شما چيست؟
حاجى بابايى: شــهردار بايد برنامه محور باشد. 
نگاه جامع داشــته باشــد نه اينكه پروژه محور 
باشــد. جامع نگر بودن اهميت زيادى دارد. در 
رزومه اش طرح هاى دانش محور داشــته باشد. 

پاك دست و انضباط مالى داشته باشد. 
بادامى: تخصص، تعهد و تجرب 3 شاخصه مهم 
است كه آنها را تقسيم بندى كرده ايم. دوره قبل 
هم هميــن كار را انجام داديم و به يك جدول 
رسيديم. آشنايى با بحث مديريت، درآمد پايدار 
و توانايى بسيار مهم است. توانايى فردى از فن 
بيــان، توان مذاكره گرفته تا ارتباطات اجتماعى 
اهميت زيادى دارد. طبيعتاً مقبوليت اجتماعى كه 
سبب همكارى شــهروند شود و حرفش برش 
داشــته و پرستيژ شــهردار بودن را داشته باشد 

مالك مهمى است.
 برنامه اى كه گزينه هاى شهردارى به 
شما ارائه مى دهند را چگونه راستى آزمايى 

مى كنيد؟
بادامى: گزينه هاى شهردارى بايد 9 سال سابقه 
مديريت ميانى داشــته باشند كه رزومه و سابقه 
كارى فرد در جايگاه هايى كه بوده نشان مى دهد 
عملكردش چگونه خواهد بود. سابقه مديريتى 
فرد مالك مهمى اســت كه نشــان مى دهد در 

گذشته چگونه عملكردى داشته است. 
حاجى بابايى: هركسى داراى سوابقى است كه با 
بررسى عملكرد وى مى توانيم به راستى آزمايى 

برنامه اش پى ببريم.

 شرايط و نحوه انتخاب شهردار همدان از سوى شوراى ششم تشريح شد

30 پرسش براى 60 داوطلب صندلى شهردار
■ بادامى: صوفى جزء گزينه هاست                     ■ حيدرى: 15 جلسه فشرده برگزار كرديم

■ حاجى بابايى: شهردار بايد 9 سال سابقه اجرايى داشته باشد

ضعف علوم پزشكى در اطالع رسانى 

فرهنگيان نياز به ثبت نام ندارند
■ معلمان آگاهى از روند واكسيناسيون خود ندارند
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خبـر

 350 نفر از فرهنگيان نهاوند واكسن كرونا 
دريافت كرده اند

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: همزمان با سراســر كشور از روز 
جمعه واكسيناسيون فرهنگيان نهاوند در 2 نوبت صبح و بعدازظهر 
آغاز و تا 25 مردادماه امســال تمامى فرهنگيان شهرستان واكسينه 

مى شوند.
رئيس شبكه بهداشــت ودرمان نهاوند گفت: با حمايت فرماندارى 
و همــكارى صميمانه مديريت آموزش وپرورش و مدير دبســتان 
ابتدايى شــاهد پســران اين مركز به منظور تزريق واكسن معلمان 
و در صورت نياز ســاير گروه ها تجهيز و برابر دســتورالعمل هاى 

ارسالى وزارت متبوع فعاليت مى نمايند.
ســيامك دانشــور افزود: نوبت دهى واكسيناســيون معلمان برابر 
برنامه ريزى اداره آموزش وپرورش بوده و از قبل به آنها اطالع داده 
مى شود با اينكه تزريق واكسن دليل بر ايمنى كافى نبوده و رعايت 

پروتكل هاى بهداشتى همچنان الزامى است.

سهميه 1000 واحدى اسدآباد 
در احداث مسكن روستايى

 رئيس بنيادمسكن اسدآباد از سهميه  هزار و200 واحدى امسال 
اســدآباد در احداث مسكن روســتايى خبر داد و بيان كرد: از اين 
ميزان سهميه شهرســتان براى ساخت مسكن روستايى 719 واحد 

سهميه به بانك ها داده شده است 
محمدكرم معصومى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه تاكنون 
از 11هزار و 400 واحد مسكونى روستايى اين شهرستان،  5 هزار 
و 110واحد مسكن روستايى معادل 44 درصد مقاوم سازى شده اند، 
افزود: در 2 ســال گذشته به  دليل افزايش قيمت مصالح ساختمانى 
و همچنين افزايش نيافتن سقف تســهيالت با ركود ساخت وساز 
در بخش مســكن روستايى مواجه شــده بوديم كه در سالجارى با 
افزايش سقف تسهيالت، اســتقبال خوبى از سوى متقاضيان براى 

استفاده از تسهيالت مسكن روستايى صورت گرفته است.
وى با اشاره به ميزان مبلغ تسهيالت مسكن روستايى بيان كرد: ميزان 
تسهيالت مسكن روستايى 100 ميليون تومان با بازه زمانى 20ساله و 
با نــرخ 5 درصد بوده كه متقاضيان مى توانند پس از تكميل پرونده و 
ارسال آن از سوى اين اداره به بانك با ارائه سند روستايى و يا ضامن 

زنجيره اى تسهيالت مقاوم سازى مسكن خود را دريافت كنند.
معصومى با بيان اينكه تاكنون 151 پرونده براى دريافت تسهيالت 
به بانك هاى عامل معرفى شــده اند، گفت: در هفته هاى اخير گرانى 
مصالح از جمله ســيمان بدون شك وضعيت ساخت وساز مسكن 
روستايى را تحت تأثير قرار داده و در صورت تداوم اين معضل بايد 

منتظر ركود ساخت وساز مسكن بود .
رئيس بنياد مسكن شهرستان اسدآباد از صدور بيش از 11هزار جلد 
ســند مالكيت روستايى در سطح روستاهاى اين شهرستان خبر داد 
و افزود: تاكنون بنيادمســكن اسدآباد براى صدور سند 76روستاى 
شهرســتان ورود پيــدا كرده و 11هزار و 500 جلد ســند صادر و 
تحويل روســتاييان شــده كه اين امر از نقش مؤثــرى در كاهش 
اختالفات مالكان و نيز اســتفاده از سند روســتايى به عنوان وثيقه 

برخوردار است.
وى همچنين با اشــاره به ســهميه 325 فقره اى شهرستان در رابطه 
با مســكن محرومان گفت: در اين رابطــه معرفى به بانك انجام و 
250واحد موفق به اخذ پايان كار شــده اند كه بر اساس پيش بينى ها 
تا پايان سال ساخت ســهميه 325فقره مسكن محرومان شهرستان 

به پايان مى رسد.
معصومــى بيان كرد: در طرح مســكن محرومان در طرح فوق 50 
ميليون تومان وام قرض الحسنه و 30 ميليون تومان كمك بالعوض 
دولت توسط بنيادمسكن در اختيار آنها قرار مى گيرد، با اينكه كميته 
امــداد براى هر واحد 25ميليون تومان به منظور كمك به محرومان 

اختصاص مى دهد.

وثوقى كيا سرپرست اداره دامپزشكى اسدآباد شد
كشتارگاه دام و مرغ مهمترين مطالبات مردم از 

دامپزشكى است
ــه  ــا ك ــين وثوقى كي ــام: حس ــدان پي ــدآباد-محمدجوادكوهى-خبرنگار هم  اس
پيــش از ايــن معــاون دامپزشــكى شــهر همــدان بــود بــه عنــوان دوميــن سرپرســت 

اداره دامپزشــكى اســدآباد در ســالجارى معرفــى شــد. 
احمد همدانى در ارديبهشــت ماه 1400 به عنوان سرپرســت اداره دامپزشكى اسدآباد 
معرفى شــده بود و اكنون پس از گذشت 3 ماه مجدد به عنوان سرپرست در دامپزشكى 

منصوب شد.

بهسازى معابر در روستاى كوانج در حال انجام است
 روســتاى كوانــج حــدوداً 250 نفــر جمعيــت دارد و بــه همــت مديريــت بنيــاد مســكن شهرســتان اســدآباد و دهيارى روســتاى 
مزبــور اقدامــات عمرانــى و بهســازى بــا اســتقرار ماشــين آالت ســنگين در راســتاى بهبــود خدمات رســانى بــه اهالــى ايــن روســتا 

در حــال انجــام اســت.
بخشــدار پيرسلمان بيان كرد: اجراى عمليات بهســازى و زيرسازى معابر در روستاى كوانج از توابع بخش پيرسلمان در حال انجام 

است.
محمود فيروزبخت در ادامه گفت: بخش پيرسلمان توانسته است رتبه نخست و بهترين عملكرد را در بين 26بخش استان همدان با 
پيگيرى كارگزار و دهياران بخش پيرسلمان در جهت ثبت نام و خدمات دهى به بيمه شدگان صندوق روستاييان و عشاير كسب كند و 
در اين راستا با حضور جناب آقاى سمواتى مديريت محترم صندوق بيمه روستاييان و عشاير استان همدان در بخشدارى پيرسلمان 

تقدير شد.

اصالح و توسعه  شبكه جمع آورى فاضالب همدان(مرحله چهارم) به شماره ع/1400/205 (نوبت اول)
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار پروژه اصالح و توسعه  شبكه جمع آورى فاضالب همدان(مرحله چهارم) با براورد 
اوليه 8،452،207،483 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 تاييد صالحيت ايمنى از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى باشند، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) واگذارنمايد.شركت هايى كه قبال با 

شركت آب و فاضالب همدان همكارى داشته اند بايد داراى رضايت نامه براى آخرين كار انجام شده با پيشرفت باالى 90 درصد با اين شركت باشند . 
تمامى مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  به 
شماره فراخوان 2000007001000043 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: 1400/05/12

- 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 1400/05/12 لغايت 1400/05/19 تاپايان وقت ادارى.
- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت ادارى 1400/05/30 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

- تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1400/05/31 ساعت 9 در سالن جلسات مناقصه گزار.
- مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار:  422،610،374 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 بارگزارى در سامانه مى بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1400/5/30 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 برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى

شهردار با اشــاره به اينكه پايان دوره پنجم شوراها، آخرين روز 
كاريش در شهردارى فامنين اســت، به مهمترين اقدامات 9ماهه 
خود و همچنين معرفى پروژه هاى در حال اجرا و به اتمام رسيده 

توسط شهردارى پرداخت:
1. عمليات اجرايى احداث بوســتان بزرگ مادر(نخستين پارك 

بانوان شهر فامنين) به مساحت 3 هزار مترمربع 
2. تعويض جداول فرســوده و اجراى جدول گذارى گرانيتى در 

سطح شهر به طول تقريبى 2هزار و800 متر 
3. اليروبى، ســنگ چينى و پوشش كانال دفع آب هاى سطحى با 

استفاده از دال هاى بتنى ترافيكى به طول تقريبى 600 متر 
4. ساماندهى ورودى شهر از سمت همدان با اجراى پياده راه سازى 
بلوار 60 مترى آيت ا... خامنه اى(مدظله) با استفاده از مصالح جاليز 
5. ساماندهى خروجى شهر به سمت تهران با احداث پارك نوارى 
واقع در حاشيه بلوار پروفسور دولتى نرسيده به ميدان امام رضا(ع) 
6. اجراى جدول گــذارى نهرى، كتابى و كانيــو در خيابان هاى 

تختى، باغستان و...
7. نورپــردازى بلوار آيت ا... خامنه اى(مدظله)، بلوار پروفســور 
دولتى، بلوار حضرت امام خمينى(ره) و  بلوار شهيد مفتح و ميدان 

آزادى 
8. .زيباسازى و اجراى نقاشى هاى ديوارى در محوطه مسجدجامع، 

گلزار شهدا 
9. رنگ آميزى جداول، بيلبوردها ، پايه چراغ هاى برق، ست هاى 

ورزشى، باكس هاى زباله و ساير مبلمان شهرى 

10. كاشــت بى ســابقه انواع درخت، گل و گياه تزئينى و فصلى 
در سطح شهر 

11. نصب تابلوهاى مزين به تصاوير شهداى گرانقدر شهر فامنين 
با بيان سوابق و مشخصات ايشان

12. تعويض تابلوهاى فرسوده جهت نما و عالئم ترافيكى و نصب 
تابلوها و عالئم جديد ترافيكى در سطح شهر 

13. خط كشى ترافيكى معابر اصلى و فرعى در سطح شهر 
14. اجراى مصوبات كميته ترافيك شهرستان شامل اصالح هندسى 

معابر، نصب عالئم ترافيكى و چراغ هاى راهنمايى ورانندگى و...
15. نامگذارى و نصب تابلوهاى اصلى و فرعى ماماهان 

16. بهســازى و نماكارى حوض بزرگ پارك ملت با استفاده از 
سنگ هاى تزئينى كوبيك 

17. نصب بيلبوردهاى ورودى و خروجى در شهر فامنين 
18. برگزارى مانور پاكسازى زمين هاى باير به صورت ماهيانه در 

سطح شهر با همكارى فعاالن محيط زيست 
19. خريدارى قير به ارزش بالغ بر 17 ميليارد ريال از شركت هاى 
پاسارگاد و قيران پخش ســتاره ايرانيان جهت آسفالت ريزى در 

سطح شهر 
20. تهيه و به روزرسانى بانك اطالعاتى امالك شهردارى فامنين 

21. تملك بيش از 15 ملك شامل زمين و ساختمان به ارزش بالغ 
بر 50 ميليارد ريال 

22. تهيــه مطالعات هدايــت رواناب هاى ســطحى و همچنين 
مطالعات جانمايى ســايت جديد پسماند شــهر فامنين از طريق 

مشاور
23. برنامه ريزى و تأمين اعتبار جهت انتقال زباله هاى توليدى شهر 
فامنين و دفن آنها در ســايت پسماند شــهردارى همدان تا زمان 

احداث سايت جديد پسماند در فامنين 
24. پيگيرى و اخذ عوارض آاليندگى نيروگاه شــهيد مفتح براى 
نخستين بار در سطح شهرســتان فامنين با همكارى و مساعدت 
نمايندگان محترم مجلس، فرماندار محترم و مديران دستگاه هاى 

ذى ربط
25. انجام تعميرات اساســى و تعويض قطعات فرسوده جايگاه 

CNG شهردارى فامنين
26. توزيــع عادالنه اعتبارات عمرانى پروژه هاى شــهردارى در 

فامنين و ماماهان
27. به روزرسانى حقوق و مزاياى پرسنل ادارى و شركتى و تهيه 

و تدارك امكانات رفاهى جهت آنها
28. تشــكيل و راه اندازى اكيپ پيشگيرى و رفع تخلفات شهرى 

در سطح شهر فامنين 
29. خريــدارى 2 دســتگاه خودرو صفر پژوپــارس و وانت دو 

كابين كارا 
30. پيگيــرى و اخــذ مجــوز وزارت ارتباطــات جهت تجهيز 
واحدهــاى عملياتى، خدماتى و اجرايى شــهردارى به شــبكه 

ارتباطات راديويى بيسيم
31. پيگيــرى و حل مشــكالت مربوط بــه پرونده هاى معوقه 

شهروندان در كميسيون هاى ماده 5 و ماده 100 و...

 بودجه شهردارى فامنين در سال 1400 نسبت به سال گذشته 
افزايش يافته و به رقمى بالغ بر 212 ميليارد ريال رسيده است.

شهردار شــهر فامنين با تبريك به منتخبين شــوراهاى اسالمى 
ششمين دوره  شهر و روستا گفت: اميدواريم رقم بودجه مصوب 
امسال گامى مثبت در راستاى پيشرفت هرچه سريع تر شهر فامنين 

باشد.
پيام رفتارى با اشــاره به تحقق 93 درصدى بودجه ســال 1399 
افزود: از رقم تحقق يافته بالغ بر 65 درصد در 4 ماهه پايانى سال 

1399 محقق شده است.
وى در ادامه بيان كرد: بيش از 60 درصد كل بدهى هاى شهردارى 
فامنيــن را در 9 ماه پرداخت كرديم به طــورى كه مبلغ تقريبى 
كل بدهى هاى شــهردارى فامنين تا پايان تيرماه 1400 به مبلغى 
حــدود 3 ميليارد تومان كاهش يافته اســت و عــالوه بر آن با 
پيگيرى هاى حقوقى انجام شده بالغ بر 100ميليارد ريال مطالبات 
شــهردارى از ارگان ها و دســتگاه هاى دولتى و خصوصى نيز به 
ثبت رسيده است.  رفتارى با تبريك به منتخبين شوراى اسالمى 

شهر فامنين و طلب حالليت از مردم فامنين و قدردانى از اعضاى 
شوراى اسالمى شهر و پرسنل شــهردارى از تصميم خود مبنى 
بر پايان فعاليت در شــهردارى فامنين خبر داد و از حمايت ها و 
مساعدت هاى استاندار و معاونين، نمايندگان مردم همدان وفامنين 
در مجلس شوراى اسالمى، مديران كل دستگاه هاى اجرايى استان، 
امام جمعه، فرماندار، رياست دادگسترى و دادستان، رياست اداره 
اطالعات، فرماندهى انتظامى، فرماندهى ســپاه ناحيه  و ســاير 
مديران دستگاه هاى اجرايى شهرستان فامنين تقدير و تشكر كرد.

رفتارى؛ شهردار جهادى فامنين اعالم كرد

افزايش 61 درصدى بودجه 1400شهردارى فامنين
تحصيــالت  داراى   1361 متولــد  رفتــارى  پيــام 
كارشناسى ارشــد عمران و دكتــراى مديريت بوده كه 
شهردارى  فنى وشهرسازى  معاونت  همچون  ســوابقى 
سازمان  مديرعامل  مهاجران،  شهردار  همدان،  منطقه 3 
بهســازى و نوسازى شــهر همدان، مديرعامل سازمان 
مياديــن ميوه وتره بار شــهردارى همــدان، مديرعامل 
سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى شهردارى 
همدان و قائم مقام ســازمان هميارى شــهردارى هاى 

استان همدان را در كارنامه موفق مديريتش دارد.
وى شهردارى فامنين را در حالى تحويل گرفت كه حقوق 
عقب افتاده پرسنل نخســتين چالش مديريتى اش بود. 
رفتارى از جمله جوان ترين شــهرداران و مديران استان 
همدان بوده است كه على رغم جوان بودن داراى تجارب 

و سوابق مديريتى متعدد  و قابل توجه مى باشد.
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آخرين سخنرانى روحانى به عنوان رئيس جمهور ايران
دولت كوتاهى نكرد

■ همه ما در خدمت و كمك به دولت سيزدهم خواهيم بود

 در روزهــاى آغازين دولت يازدهم اميد در كشــور موج مى زد. 
تدبير در سايه اميد آسان تر از تدبير در تحريم، جنگ و سختى هاست. 

همه ما در خدمت و كمك به دولت سيزدهم خواهيم بود.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى در آخرين سخنرانى خود 
به عنوان رئيس جمهور كشورمان در نشست با مديران ارشد دولت با 
اشاره به تجربه نخستين حضور  و سخنرانى خود در مجمع عمومى 
سازمان ملل متحد گفت: پيشنهاد دادم قطعنامه اى تحت عنوان جهان 
عارى از خشــونت و افراطى گرى تصويب شــود كه به اتفاق آراى 
اعضا، بدون مخالفت تصويب شــد. اين نظر دنيا نسبت به ايران بود. 
اينجا كه اين جناح و آن جناح نيست. قطعنامه رئيس جمهور ايران به 

اتفاق آرا به تصويب مى رسد.
وى افزود: در شــرايط ايران هم اين اميدوارى مشــاهده مى شد. ارز 
رونــد نزولى پيدا كرد. رئيس بانك مركزى اصرار مى كرد قيمت ارز 

باالتر از آن چيزى كه در بازار است بخريد.
 دوران تندرويى به پايان رسيده 

به گزارش ايرنا، روحانى بيان كرد: آنچه كه براى نجات كشــور در 
ســال 1392 فكر مى كردم همان اســت. اعتدال و تعامل سازنده در 
داخــل و خارج. هنوز بعد 8 ســال همان فكــر را مى كنم. با چنگ 
انداختن به صورت هم با هتاكى و تخريب يكديگر نمى توانيم كشور 
را به پيشرفت برسانيم. بايد به اين نتيجه برسيم كه دوران تندروى به 
پايان رســيده است. راه اعتدال است. در طول اين 8 سال جناح هاى 

مختلف به آينده اميدوار بودند.
رئيس جمهــور گفت: ما قطعنامه را برداشــتيم روى اين موضوع كه 
شــك نداريد؟ كمتر كســى بود كه باور كند اين قطعنامه ها برداشته 
مى شــود. اين اراده ملت ايران و تالش در سايه تدبير و اميد ما را به 
ثمر رســاند، البته رهبر معظم انقالب ما را هدايت و حمايت كرد و 

مردم در صحنه بودند.
روحانــى همچنين بيان كرد: هيچ كس در تعامل با كشــورهاى 
جهان به صد نمى رســد. دنبال صد هســت اما به آن نمى رسد. 
امروز راه حل معضالت ما تعامل ســازنده با جهان اســت. مقام 
معظم رهبرى در ابتداى دولت گفتند تعامل وســيع و سازنده و 

گسترده با جهان.
وى گفت: ســخت ترين كار اين است كه به ميدان بياييم و در ميدان 
مذاكره كنيم. در آن شــرايط و ماه هاى اوليه كارهاى بزرگى كرديم. 
اينكه مى گويند برجام خوب نيست را واگذار مى كنيم به آثار برجام. 
گفتند هواپيماهايتان كاغذى اســت. 16هواپيماى نــو وارد ناوگان 
هوايى ما شــد. اينكــه مى گويم پارس جنوبى، بنــادر ما، تخت هاى 
بيمارســتانى، راه هاى جاده اى، پهناى باندها در جامعه ما به حركت 
درآمد اگر در شــرايط تحريم مى مانديم بســيار سخت تر اجرايى و 

عملياتى مى شد. 
 به تورم تك رقمى رسيده بوديم

رئيس جمهــور همچنين افــزود: آمار مى گويد 12/5درصد رشــد 
اقتصادى ما در سال 1395 بود. پس از 26 سال ما به تورم تك رقمى 
رسيديم. پس از 60 سال به صادرات غيرنفتى رسيديم. مسأله روشن 
اســت. همانطور كه رهبرى گفتند به غرب نمى شود اعتماد كرد، اما 
گفت وگو حرف ديگرى است. داعش از همان زمانى كه ما مذاكرات 

را آغاز كرديم فعال تر شد. موصل سال 1393 سقوط كرد.
روحانى با بيان اينكه در دولت دوازدهم خر داغ كردند، اما آنها بوى 
كباب به مشام شان رســيد، گفت: دى ماه 1396 نخستين عالمت را 
به صهيونيست ها و ارتجاع منطقه داد كه مى شود برجام را به هم زد. 
اسنادى دروغ و راست اسرائيلى ها بردند و منتشر كردند و به ترامپ 
گفتند براساس اين اسناد چيزى از برجام نمى ماند. راست و دروغ آن 
اسناد هم گذشت. ترامپ و تندروهاى آمريكا هم كه هميشه مخالف 

برجام بودند و اين توافق باألخره شكسته شد. 
 اگر دولت معمولى بوديم كمرمان مى شكست

رئيس جمهور افزود: شايد هر دولت معمولى بود، در اثر اين فشارها 
كمرش مى شكســت اما ما ناچار شديم در اين جنگ اقتصادى مسير 
خود را ادامه دهيم. همه دنيا مى دانند كه شرايط جنگ و صلح يكسان 
نيســت. بنادر، چاه هاى نفت و بانك ها بســته شد و صادرات ما هم 
دچار مشــكل شد. صادرات متوقف و شــرايط ما سخت شد. 116

ميليارد دالر ما كمتر درآمد نفتى داشتيم و معلوم است كه وقتى دالر 
نباشــد، گران شده و تأثير خود را بر ساير اجناس مى گذارد. در اين 
شرايط انتظار بود كه همه حتى مخالفان هم به كمك دولت بيايند و 

حداقل تخريب هاى بزرگ متوقف شود.
روحانى بيان كرد: در بهار 1399صادرات و واردات به مشكل خورد. 
اكنون كه صادرات 3 ماهه نخست ما نسبت به سال گذشته 69درصد 
رشد داشته اســت، ولى اين به دليل توقف صادرات در سال 1399

بود. در 4 ماه نخست امسال بيش از 14ميليارد دالر صادرات غيرنفتى 
داشتيم كه كمى بيشتر هم واردات داشتيم.

وى گفت: ِبينى و بين ا... دولت كوتاهى نكرده است. من هيچ وزير يا 
معاونى را به خاطر توصيه فردى، جناحى يا براساس رفاقت انتخاب 
نكردم. هركه را برگزيدم براســاس لياقت بوده اســت. خدا را گواه 

مى گيرم. هيچ وقت به هيچ وزيرى نگفتم اين فرد معاون شود.

رسيدن به يك توافق جديد با ايران غيرممكن است
 نماينده روسيه در ســازمان هاى بين المللى مستقر در وين تصريح كرد كه 
برجام بايد به شــكل اوليه احيا شــود و رســيدن به يك توافق جديد با ايران 
غيرممكن اســت. به گزارش فارس، ميخائيل اوليانوف در مصاحبه اى بيان كرد 
كه زمان دقيق دور هفتم مذاكرات وين براى احياى برجام نامشخص بوده و اين 

مذاكرات پس از مراسم تحليف رياست جمهور ايران خواهد بود. 
وى در پاســخ به پرسشــى درباره موضع جديد ايران گفت كه احتماالً  دولت 
جديد ايران مواضع خود را در خصوص برخى موضوعات گفت:«نمى دانيم چه 
تغييراتى با روى كار آمدن رئيس جمهور جديد و تشكيل دولت جديد، ممكن 
اســت در رويكرد ايران به وجود آيد، اما نمى توان اين احتمال را كنار گذاشت 
كه ديدگاه طرف ايرانى در خصوص برخى موضوعات مورد بحث قرار گرفته 

در وين تطابق داده مى شود، البته هنوز چيزى در اين رابطه نمى دانيم».

هرگونه ماجراجويى احتمالى را پاسخ خواهيم داد
 جمهورى اســالمى ايران نســبت به حفاظت از امنيــت و منافع ملى خود 
لحظه اى ترديد نداشته و هرگونه ماجراجويى احتمالى را بى درنگ و با قوت و 

جديت پاسخ مى دهد.
به گزارش ايسنا، ســخنگوى وزارت امورخارجه در واكنش به اتهامات وزير 
امورخارجه بريتانيا عليه كشــورمان و تكرار آن از ســوى وزير خارجه آمريكا 
ايران را مدافع و حامى تردد امن و بى ضرر كشتى ها در خليج فارس و آب هاى 
بين المللى دانست كه همواره آماده همكارى در زمينه تأمين امنيت دريانوردى 

در آن با كشورهاى منطقه است.
ســعيد خطيب زاده در ادامه گفت: جاى تأســف اســت اين كشورها در يك 
ســوگيرى آشــكار سياســى اتهامات واهى را متوجه جمهورى اسالمى ايران  

مى نمايند.

قانون اقدام راهبردى به طور كامل اجرا نشده است
 قانون اقدام راهبردى براى لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران توسط 

سازمان انرژى اتمى به طور كامل اجرا نشده است.
 سخنگوى كميسيون اصل 90 مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با ايسنا، 
با اشــاره به جلسه روز گذشته اين كميســيون بيان كرد: قانون اقدام راهبردى 
براى لغــو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران مهمترين مصوبه سياســت 
خارجى مجلس يازدهم بوده اســت. اين قانون چنانچه درســت اجرا شود در 
عمل مى تواند تحول مهمى در برنامه هسته اى ايران ايجاد كرده و نقش مؤثرى 

در روند مذاكره براى رفع تحريم ها داشته باشد.
علــى خضريان افــزود: در اين جلســه صالحى رئيس ســازمان توضيحاتى 
درخصــوص آخرين وضعيت اجــراى اين قانون و همچنين شــرايط فعلى 

تأسيسات ارائه كرد.

محمد ترابى »
 دولت سيزدهم به رياست آيت ا... ابراهيم 
رئيسى امروز(سه شنبه 12مردادماه) در مراسم 
تنفيذ، طبق قانون به طور رســمى كار خود را 
آغاز كرده و اين پايانى بر كار دولت دوازدهم 
به رياســت حجت االسالم والمسلمين حسن 

روحانى است. 
امروز مراســم تنفيذ و پنجشنبه 14مردادماه به 
مناسب سالروز صدور فرمان مشروطه مراسم 

تحليف دولت سيزدهم برگزار مى شود. 
 مراسم تنفيذ رئيسى

مراســم تنفيذ امروز با قرائت قرآن مجيد آغاز 
شــده و پس از پخش سرود ملى، وزير كشور 
گزارشــى درباره نحوه برگزارى انتخابات از 
ابتدا تا انتخاب شدن منتخب توسط مردم ارائه 

مى دهد. 
پس از آن حجت االسالم محمدى گلپايگانى، 
رئيس دفتــر مقام معظم رهبــرى، متن حكم 
تنفيــذ را قرائت مى كند. پــس از قرائت متن 
حكــم تنفيذ، روحانى رئيس جمهور پيشــين 
كشــورمان، حكم تنفيذ خــود را كه در آغاز 
دوره رياست جمهورى خود دريافت كرده را 

به رهبر انقالب تحويل مى دهد. 
در ادامه مراســم، رهبر معظــم انقالب حكم 
تنفيذ را كه توســط خودشان امضا شده را به 
رئيسى مى دهند.  پس از دريافت حكم تنفيذ، 
رئيس جمهــور جديد كشــورمان در جايگاه 
حاضر شــده و سخنرانى خود را انجام داده و 
پــس از آن مقام معظم رهبرى به عنوان بخش 
پايانى مراسم، سخنرانى خود را انجام مى دهند 

و مراسم به اتمام مى رسد.
 مراسم تنفيذ 

در كجا برگزار مى شود؟
مراســم تنفيــذ رئيس جمهور در حســينيه 
امام خمينى(ره) برگزار مى شود و در تاريخ 
انقالب به جز در 2مورد، همه مراســمات 
تنفيذ در اين حســينيه برگزار شــده است؛ 
در  امام خمينــى(ره)  نخســت  مرتبــه  در 
بيمارســتان بســترى بودند و مراسم تنفيذ 
بنى صدر در بيمارســتان برگزار شــد و در 
مرتبــه دوم، تنفيــذ حكــم پنجمين دوره 
رياســت جمهورى و نخستين دوره مرحوم 
آيت ا... هاشمى رفســنجانى بود كه به علت 
اين  امام خمينى(ره)،  حســينيه  نبودن  آماده 

مراسم در حسينيه جماران برگزار شد.
 چه كسانى در مراسم تنفيذ 

حضور دارند؟
رئيس جمهور و اعضــاى كابينه دولت فعلى 

بــه همراه ســران قوا و نهادهاى لشــگرى و 
كشورى به همراه شــخصيت هاى سياسى و 
مذهبى از جمله شخصيت هاى ايرانى هستند 
كه در مراسم تنفيذ در حسينيه امام خمينى(ره) 
حضور خواهند داشت.سفراى برخى كشورها 
هــم ميهمانان خارجى مراســم را تشــكيل 

مى دهند.
 تنفيذ چيست؟

آغاز بــه كار رئيس جمهور منتخب در تمامى 
كشــورهاى دنيا آداب خاصــى دارد و در هر 

كشــور طبق قانون آن كشــور، فرد انتخاب 
شــده بايد مراحلى را تا رســيدن به جايگاه 
رياســت جمهورى طــى كند تا طبــق قانون 
اساســى، حضورش در منصــب مربوط، به 

رسميت شناخته شود.
در ايــران هم طبــق بند 9 اصــل 110 قانون 
اساســى، امضــاى حكم رياســت جمهورى 
پس از انتخــاب مردم صالحيــت داوطلبان 
رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى 
كه در اين قانون مى آيد، بايد قبل از انتخابات 

به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد 
رهبرى برسد.

تأييد رهبــرى بر حكم رياســت جمهورى، به 
نوعى مجوز آغاز كار و به رســميت شــناخته 
شــدن منتخب مردم براى حضــور در منصب 
رياست جمهورى است، به همين خاطر است كه 
بايد قبل از مراسم تحليف انجام شود و مراسم 

تحليف به فاصله كوتاهى از آن برگزار مى شود.
 آيــا تنفيذ يك اقدام تشــريفاتى 

است؟
بــا توجه به اينكــه پايه هاى قانون اساســى 
و اركان نظــام جمهورى اســالمى ايران بر 
اصل واليت فقيه اســتوار شده(اصول 5 و 57

قانون اساسى)، ادامه داشتن تنفيذ براى معتبر 
رئيس جمهور  وظايف  و  اختيارات  دانســتن 
يك شــرط اساسى اســت و چنانچه به هر 
دليلــى در ادامه راه، تأييــد ولى فقيه متوقف 
شود و به عبارتى، امضاى رهبرى پس گرفته 
شــود، ســاير اقدامات رئيس جمهور بدون 
اعتبــار خواهد بود و حتــى وى را نمى توان 
به عنوان رئيس جمهور تلقى كرد، چون ركن 
اصلى و مؤثر در اعتبار مقام رياست جمهورى 

(يعنى تنفيذ ولى فقيه) از ميان رفته است.
بــه تعبيــر امام خمينــى(ره) «رئيس جمهور 
با نصب فقيه نباشــد، غيرمشــروع اســت.» 
اســتفاده از واژه نصب در تمام احكام تنفيذ 
امام(ره) و  رؤساى جمهور توســط حضرت 
مقام معظم رهبرى(دامت بركاته) نيز مؤيد اين 

نكته است.

 كبودراهنــگ- اكــرم حميــدى- خبرنــگار 
همدان پيام: جلســه شــوراى ادارى شهرســتان 
كبودراهنگ با حضور جانشــين اطالعات استان 
همــدان، نماينده مــردم بهــار و كبودراهنگ در 
امام جمعه  فرماندار،  اســالمى،  شــوراى  مجلس 
گل تپه و جمعى از مديران اين شهرستان در سالن 

سينما جوان برگزار شد.
نماينــده مردم بهــار و كبودراهنــگ در مجلس 
شــوراى اســالمى در اين جلســه گفت: روند 
نامتوازن توزيع اعتبارات نبايد در استان ادامه پيدا 
كند و اجازه نخواهيم داد كه حق شهرســتان هاى 
بهار و كبودراهنگ تضعيف شــود و همچنان در 

محروميت بمانند.
فتح اله توســلى با انتقاد از اينكــه صدها ميليارد 
تومان اعتبــار در شهرســتان هاى ديگــر هزينه 
مى شــود افزود: شهرستا ن هاى كبودراهنگ و بهار 
15ميليارد تومان اعتبار دارند و اين در حالى است 
كه شهرســتانى مثل مالير 45 ميليارد تومان اعتبار 
دارد و اين بى عدالتى ها بايد به اتمام برسد و تمام 
اعتبارات بايد عادالنه بين شهرستان ها توزيع شود.
وى گفت: در چنــد روز اخير وضعيت اوقاف 
كبودراهنــگ و اللجين را پيگيــرى كرده ايم و 
متأسفانه ســاليان سال 2ساختمان بزرگ موقوفه 
در تهــران كــه اجاره بهاى آنها صدهــا ميليارد 
تومان اســت و حق شهرستان كبودراهنگ است 
به آنها داده نشــده و در تالش هســتيم كه اين 
اجاره بها به شهرســتان برگردد با اين شرايط به 

يارى خداوند متعال وضعيت متحول مى شــود، 
بنابرايــن عايدات موقوفات بايد در شهرســتان 
هزينه شــود و اوقاف نبايــد موجب محروميت 

شود. شهرستان  بيشتر 
توســلى بيان كرد: وضعيت راه هاى شهرستان نيز 
وضعيت غيرقابل تحملى اســت و با پيگيرى هاى 
انجام شده 5ميليارد تومان براى راه هاى شهرستان 
بهار و كبودراهنگ اختصــاص يافته كه 2ميليارد 
تومان بــراى راه كبودراهنگ- گل تپه و 2 ميليارد 

تومان نيز براى راه هاى صالح آباد هزينه مى شود.
نماينده مردم بهــار و كبودراهنگ گفت: معادنى 
كه مى تواند ظرفيت بسيار بزرگى براى شهرستان 
باشد متأســفانه امروزه تهديدى براى مردمان اين 
منطقه و موجب تخريب صنايع زيســت محيطى 
و تغيير شــرايط منطقه شــده است و بررسى اين 
موضوع نيز در اولويت كارها قرار گرفته و پيگير 
آن هستيم كه مردم از منافع اين معادن بهره ببرند 
نــه اينكه از وجود اين منابع احســاس نارضايتى 

كنند.
توسلى افزود: براى جذب ســرمايه گذاران براى 
شهرســتان با ســرمايه گذاران داخلى و خارجى 
رايزنى هايى داشــته ايم و در اين زمينه نيز شــاهد 
تحوالت بسيار خوبى خواهيم شد و در حوزه هاى 
مختلف سالمت، مدارس، راه ها، بيمه روستاييان، 
تجهيزات پزشــكى و... نيز قدم هايى برداشته شد 
و پيگيرى هايى انجام شــده كه رشــد و توســعه 
شهرســتان هاى بهار و كبودراهنــگ را به دنبال 

خواهد داشت.
ــت  ــدر ظرفي ــار عليص ــت: غ ــن گف وى همچني
بســيار بااليــى بــراى منطقــه اســت، ولــى 
شهرســتان  بــراى  فايــده اى  هيــچ  متأســفانه 
درآمــد 120ميليــارد  و  نداشــته  كبودراهنــگ 
تومانــى آن گــره اى از مشــكالت شهرســتان 
بــاز نكــرده اســت و در شهرســتان هزينــه نشــده 
ــا  اســت، بنابرايــن تمــام تالشــمان را مى كنيــم ت
ــى  ــاظ قانون ــه لح ــدر ب ــار عليص ــاى غ درآمده
ــا اينكــه متأســفانه 80  ــردم برســد، ب ــع م ــه نف ب
درصــد درآمــد ايــن غــار صــرف حقوق پرســنل 
ــام  ــراى انج ــت ب ــخص نيس ــه مش ــود ك مى ش
ــد،  ــا را دريافــت كرده ان ــن حقوق ه ــدام كار اي ك

ــعه و پيشــرفت  ــراى توس ــى ب ــون قدم ــا تاكن آي
ــر؟ ــا خي ــته اند ي ــه برداش ــن منطق اي

توســلى افزود: مديران بايد توانمند، پاســخگو، 
كارآمــد و با برنامه باشــند در غيــر اين صورت 
جايگاهى در شهرســتان نخواهند داشــت و بايد 
اين فرصت در اختيار كسانى قرار گيرد كه دلسوز 

مردم باشند و هدفشان فقط خدمت باشد.
امام جمعــه گل تپه نيــز در اين نشســت گفت: 
فرصت خدمت گذارى بســيار كوتــاه و زودگذر 
اســت، بنابراين مسئوالن بايد از هر فرصتى براى 
خدمت گذارى به مردم استفاده كنند تا در پيشگاه  

الهى نيز بتوانند پاسخگو باشند.
حجت االســالم موسوى افزود: اشــتغال، اقتصاد، 
مســكن، گرانى و... مشكالتى است كه مردم اين 
روزها با آن دســت وپنجه نرم مى كنند كه دولت 
سيزدهم بايد توجه ويژه اى به اين مشكالت داشته 

باشند و براى رفع آنها شبانه روز پاى كار باشند.
وى گفت: شهرســتان كبودراهنــگ همچنان بار 
محروميت و عقب ماندگى را بر دوش مى كشــد 
اميدواريــم نماينده مردم بهــار و كبودراهنگ در 
مجلس شوراى اسالمى و ديگر مسئوالن كشورى 
و اســتانى و شهرســتانى براى برطرف شدن اين 
مشكالت همت بيشترى كنند تا شايد محروميت 
از چهره اين شهرستان پاك شود و حق مردمان آن 

به خوبى ادا شود.
امــام جمعه گل تپــه بيان كرد: دشــمنان به دنبال 
سرنگونى اين نظام هســتند، اما آنچه كه موجب 

شــده در اين پيچ و خم هاى خطرناك ايستادگى 
كنند اين اســت كه مردم هميشــه پشت اين نظام 
بوده انــد و خواهند بود و با اتحــاد و يكدلى بار 

ديگر موجب يأس و نااميدى دشمنان مى شوند.
فرمانــدار كبودراهنگ نيز در اين جلســه گفت 
مملكت ما بعد از انقالب اســالمى تاكنون فراز و 
نشيب هاى زيادى ديده و آنچه كه آن را پايدار نگه 
داشته است خواست خدا، ائمه اطهار، روحانيان، 
مردم و فرهنگ ايثار و شهادت بوده است بنابراين 
همه مســئوالن بايد با جان و دل براى خدمت به 
مردم تالش كنند و با صداقت، شفافيت و پشتكار 

پاى كار باشند.
حجت اله مهــدوى افزود: همه مســئوالن بايد با 
يكديگر متحد باشند و تك روى نكنند چرا كه فرد 
جمعى همدلى، هم افزايى و وفاق بين مســئوالن 

رضايت مردم را نيز به دنبال خواهند داشت.
وى با اشــاره به اينكه برخى سوء مديريت ها در 
شهرستان وجود داشــته بيان داشت: همه مديران 
بايد منافع ملى را در نظر بگيرند در منافع شخصى 
و پيگير مطالبات مردم باشــند و شــبانه روز پاى 

كار باشند.
مهــدوى در پايــان افــزود: با توجه بــه اينكه 
ويروس منحوس كرونا همه جا را در گير كرده 
رعايت پروتكل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى 
اجتماعى و زدن واكســن راه هاى مقابله با اين 
بيمارى اســت بنابراين از همه مردم شهرســتان 
كبودراهنــگ كــه بــاالى 50 ســال هســتند 
درخواســت داريم براى واكسيناسيون به مراكز 
جامع ســالمت و همچنين در برخى روستاها به 
خانه هاى بهداشــت مراجعه كنند و زدن واكسن 

را در اولويت قرار دهند.

رؤساى جمهور بدون استمرار تنفيذ مشروعيت ندارند

امروز تنفيذ حكم سيزدهمين 
رئيس جمهور ايران

تنفيذ رؤساى جمهور از بنى صدر تا رئيسى
رهبر و تنفيذكننده تاريخ تنفيذرئيس جمهوردولت 

امام خمينى(ره)15بهمن ماه 1358ابوالحسن بنى صدردولت نخست

امام خمينى (ره)11 مردادماه 1360محمدعلى رجايىدولت دوم 

امام خمينى(ره)17 مهرماه 1360 آيت ا... العظمى خامنه اىدولت سوم 

امام خمينى (ره)12 شهريورماه 1364آيت ا... العظمى خامنه اىدولت چهارم 

آيت ا... العظمى خامنه اى25 مردادماه 1368آيت ا... هاشمى رفسنجانىدولت پنجم 

آيت ا... العظمى خامنه اى12مردادماه 1372آيت ا... هاشمى رفسنجانىدولت ششم

آيت ا... العظمى خامنه اى12م ردادماه 1376سيد محمد خاتمى دولت هفتم 

آيت ا... العظمى خامنه اى11مردادماه 1380سيد محمد خاتمى دولت هشتم

آيت ا... العظمى خامنه اى12مردادماه 1384محمود احمدى نژاد دولت نهم 

آيت ا... العظمى خامنه اى12مردادماه 1388محمود احمدى نژاد دولت دهم 

آيت ا... العظمى خامنه اى12مردادماه 1392حجت االسالم حسن روحانى دولت يازدهم 

آيت ا... العظمى خامنه اى12 مردادماه 1396حجت االسالم حسن روحانى دولت دوازدهم 

آيت ا... العظمى خامنه اى12 مردادماه 1400آيت ا... سيد ابراهيم رئيسىدولت سيزدهم 

نماينده مردم بهار و كبودراهنگ در مجلس : 

اعتبار شهرستان بايد عادالنه تخصيص يابد
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مسير پيش روى دولت سيزدهم 
 امروز مراســم تنفيذ رئيس جمهور براساس بند 9 اصل 110 قانون 
اساسى برگزار مى شود تا سيد ابراهيم رئيسى به عنوان هشتمين رئيس 

جمهور كشورمان سيزدهمين دولت را تشكيل دهد.
تاييد رهبرى بر حكم رياســت جمهورى به نوعى مجوز آغاز كار و به 
رسميت شــناخته شدن منتخب مردم براى حضور در اين منصب مهم  

است.
رئيس جمهور به عنوان عالى ترين مقام رســمى كشور پس از رهبرى 
وظايف و مسئوليت هاى خطيرى را بر عهده دارد و با توجه به رياست 

قوه اجرايى كشور، نقش مهمى در سرنوشت جامعه دارد.
دولت ها با توجه به شرايط و مقتضيات هر دوره اى، برنامه هايى را به 
اجرا گذاشــته و در مسير عمل به وعده ها و تحقق اهداف مورد نظر با 
فراز و نشيب هايى مواجه بوده اند كه در مورد  دولت تدبير و اميد نيز 

صادق بوده است.
از طرفى دوره مســئوليت در نظام جمهورى اســالمى براساس قانون 
اساسى محدود و موقتى است و پس از اتمام زمان مسئوليت ها با تصميم 
مردم فرد ديگرى عهده دار مسئوليت مى شود و البته اين دوره ها فرصتى 

براى خدمت به مردم است.
 تجربه نشان داده كه براى قرار گرفتن در مسير توسعه يافتگى بايد برنامه 
محور حركت كرد. از اين رو برنامه ها و اسناد باالدستى بايد مبناى عمل 
دولت ها باشد تا حركت جامعه براساس استراتژى تعريف شده، ادامه 
داشته باشد. بر اين اساس برنامه ها و اقدامات دولت بايد با حفظ و تداوم 

برنامه هاى راهبردى و در جهت اهداف بلندمدت نظام باشد.
موفقيت دولت جديد نيز از جهتى توجه به اين اســناد و حركت برنامه 

محور بر اساس استراتژى نظام در عرصه هاى مختلف است.
نكته ديگر بهره گيرى از تجارب موفق و مشورت هاى دولتمردان قبلى 
اســت كه مى تواند در توفيق دولت جديد و جامه عمل پوشيدن وعده 

هاى رئيس جمهور موثر باشد.
به هر حال آغاز دولت ســيزدهم آن هم در شرايطى كه كشور با چالش 
هايى در دو حوزه سياســت داخلى و خارجى مواجه است، مى تواند 
نقطه شروع روند تازه اى از تغيير و تحوالت باشد مشروط بر آن كه نگاه 

استراتژيك به مسائل جامعه حفظ و بلكه تقويت شود.

دستور رهبر انقالب به رئيس  جمهورى 
درباره تعطيلى 2 هفته اى كرونا

 رهبر معظم انقالب اســالمى در پى نامه وزير بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــكى به معظم له در خصوص موج سهمگين و پنجم كرونا 
و پيشــنهاد تعطيلى 2 هفتــه اى براى كاهش چرخــش ويروس و بار 
بيمارستان ها از رئيس  جمهورى خواستند اين موضوع در ستاد ملى كرونا 

بررسى شود و هر اقدامى كه الزم است انجام گيرد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى، در مرقومه رهبر 
انقالب اســالمى خطاب به حسن روحانى رئيس  جمهورى آمده است: 
«پيرو هشدار وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و پيشنهاد 
تعطيلى به خاطر بيمارى همه گير، مقتضى اســت اين موضوع در ستاد 
مّلى كرونا مطرح و بررسى شود و هر اقدامى كه الزم است انجام گيرد».
سعيد نمكى در نامه روز گذشته خود به رهبر انقالب پس از برشمردن 
علل و زمينه هاى گســترش بيمارى و فشــار سنگين بر كادر درمان، به 
صحنه آوردن تمامى امكانات كشــور براى مقابله جدى با اين پديده را 
ضرورى دانست و نوشت: «شايد 2 هفته تعطيلى جدى و ايستادگى و 
به كارگيرى نيروهاى نظامى و انتظامى و برخورد با شكستن پروتكل ها 
بتواند تا حد قابل توجهى از چرخش ويروس و بار بيمارستان ها و فشار 

نفس گير بر همكاران ما بكاهد».
رونوشت دستور رهبر انقالب اسالمى براى رئيس  جمهورى منتخب نيز 

ارسال شده است.

يادداشت
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آگهي حصر وراثت
آقاى معصومعلى صالحى وحدتى داراى شــماره شناســنامه 4050416522 به شــرح دادخواست به 
كالســه 112/276/1400  از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان رضا صالحى وحدتى به شماره شناســنامه 205 در تاريخ 99/12/14 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به: 1- رقيه اميدى گلشاد فرزتد عباس به 
شماره شناسنامه 4020162816 متولد 1371/02/28 همسر متوفى،-صغرى قربانى فرزند اصغر به شماره 
شناسنامه 4050419033 متولد 1348/08/06 مادر متوفى،3-معصومعلى صالحى وحدتى فرزند قاسم به 
شماره شناسنامه 1263 متولد 1341/07/03 پدر متوفى،4-مرسانا صالحى وحدتى فرزند رضا به شماره 
شناسنامه 4040754281 متولد 97/09/07 فرزند متوفى.اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد،از 

تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. (م الف 207)
قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف اللجين

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

نيش و نـوش

خبـر

شناسايى زودهنگام بازماندگان از تحصيل
 معــاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش وپــرورش با بيان اينكه پيش بينى ما براى پايه 
اول ابتدايى طبق آمار ســازمان ثبت احوال اين است كه امسال يك ميليون و 407 هزار نفر 
وارد مدارس مى شوند بيان كرد: امسال اطالعات اسمى جمعيت افراد الزم التعليم از سوى 
ثبت احوال در اختيار ما قرار گرفته كه در شناسايى زودهنگام بازماندگان احتمالى از تحصيل 
مؤثر اســت. رضوان حكيم زاده در گفت وگو با ايسنا، گفت: خوشبختانه روند ثبت نام در 
مدارس از زمان ابالغ دســتورالعمل ثبت نام از 22 ارديبهشت ماه تاكنون با مشكل خاصى 
روبه رو نبوده است و روند ثبت نام همچنان ادامه دارد. وى افزود: البته برخى چالش ها وجود 
داشته كه در زمان خود مرتفع شــده است. به دليل اينكه دانش آموزان كالس اول بايد در 

برنامه غربالگرى سالمت شركت كنند، حتماً بايد حضورى به مدرسه مراجعه كنند.

هالل احمر بيش از 11 ميليون دز واكسن وارد كرده است 
 رئيس جمعيت هالل احمر با اشــاره به عملكرد مثبت جمعيت در واردات واكسن 
اعالم كرد كه هالل احمر توانســته در 3 ماه گذشــته بيش از 11ميليون و 500 هزار دز 

واكسن كرونا وارد كشور كند.
به گزارش ايرنا، كريم همتى با اشــاره به اينكه جمعيت هالل احمر در موضوع واردات 
واكســن كرونا عملكرد مثبتى داشت و توانســت بار سنگينى را از روى دوش جامعه 
بــردارد، گفت: با واردات بيش از 11ميليون و 500 هزار دز واكســن كرونا توســط 
هالل احمر در 3 ماه گذشــته، آرامشى در اين حوزه در جامعه ايجاد شد و در صورت 
حمايت تيم اقتصادى دولت جديد، واردات 30 ميليون دز واكسن ديگر به كشور، اتفاق 

بسيار خوبى خواهد بود.

فراخوان و ثبت نام شركت هاى حمل ونقل دانش آموزى 
از امروز

 مديرعامل اتحاديه تاكســيرانى هاى شــهرى كشــور اعالم كرد كه فراخوان و ثبت نام 
شــركت هاى حمل ونقل درون شــهرى دانش آموزى بر بستر سامانه ســپند از امروز آغاز 
مى شود. مرتضى ضامنى در گفت وگو با ايسنا، در تأييد روند فراخوان و ثبت نام شركت هاى 
حمل ونقل دانش آموزى گفت: در اجراى ماده 5 دستورالعمل اجرايى آيين نامه حمل ونقل 
دانش آموزى مصوب هيأت وزيران به منظور ساماندهى، مديريت و نظارت مستمر بر عملكرد 
دستگاه هاى متولّى، استفاده والدين و همچنين امكان پايش برخط اطالعات، در سال 1397 
در كارگروه ماده 19 تصويب و توسط سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور و به تبع 
آن اتحاديه تاكسيرانى هاى شهرى كشور سامانه پايش ناوگان دانش آموزى"سپند" ايجاد شد.

همدلى: واردات مرغ همچنان در ابهام 
 اين داستان سر دراز داره!!

اسرار: تعطيلى سراسرى راهكار فعلى مديريت كرونا
 به شرط اينكه به جوج زدن تو سواحل درياى خزر ختم نشه!!

بشارت نو: شعارهايى كه فاصله طبقاتى را كم نكرد 
 حرف دل در دل بماند بهتر است!!

اعتماد: ويروس«دلتا» هيچ عالمت ظاهرى تا زمان بروز و فعال شــدن 
در بدن ندارد

 آسه مى ره آسه مى ياد تا گربه شاخش نزنه!!
هفت صبح: سبقت نمونه دولتى ها از غيرانتفاعى ها 

 نشون مى ده كرونا توى يادگيرى دانش آموزا نقش مثبتى داشته!!
اسكناس: منافع ارز 4200 تومانى در جيب مولتى ميلياردها

 حواستون باشه از اين جيب به اون جيب نشه!!
امروز: طرح صيانت، ضداشتغال يا اشتغالزا؟

 بدون شرح!!
خريدار: تب وديعه مسكن باال گرفت

 با پرداخت ديركردش جبران شدنيه!!
آسيا: نحوه خريد ملك در بورس

 باز خوبه بورس مشاوره هم مى كنه!!
تجارت: دالر بازيگر اصلى اقتصاد

 ديگه دالرم به خودكفايى رسيده!!
صداى اصالحات: سفره مردم هر روز خالى تر مى شود

 با اين اوصاف هوا هم نمى شه خورد 
شاخه سبز: مرغ هم چندنرخى شد 

 پس باألخره صف كشيدن ها كارشو كرد!!
اصفهان امروز: صعود به قله مرگبار كرونا

 بدون شرح!!
مهدتمدن: افق روشن برجام در دولت جديد 

 اين ديگه بستگى به زاويه ديد هركسى داره!!

پرداخت 235 ميليارد بابت 
هزينه درمان بيماران خاص همدان 

 مديركل بيمه سالمت همدان از پرداخت 235 ميليارد و 717 ميليون 
ريال در سال گذشته بابت هزينه درمان بيماران خاص استان همدان به 

مؤسسات و مراكز درمانى خبر داد.
سعيد فرجى گفت: دولت در سال هاى اخير برنامه هاى جامعى در حوزه 
سالمت و بهداشت جامعه به اجرا درآورده است و سازمان بيمه سالمت 
نيز به عنوان سازمانى پيشرو در پياده سازى دولت الكترونيك، طرح هاى 
نوينى را در زمينه ارائه خدمات الكترونيك به جامعه هدف اجرايى كرده 
است . وى افزود: بيش از2 هزار و100 نفر از بيماران خاص استان شامل 
بيماران تاالسمى، هموفيلى، دياليزى، پيوند كليه و «ام.اس» تحت پوشش 
بيمه ســالمت استان قرار دارند كه در ســال گذشته ماهيانه حدود 20
ميليارد ريال بابت هزينه درمان اين عزيزان به مؤسسات درمانى پرداخت 
شده است.فرجى بيان كرد: موضوع بيماران صعب العالج در دنيا به عنوان 
يك اولويت مهم سالمت مطرح است كه هزينه هاى بسيار سنگين براى 
بيمار و دولت به همراه دارد. فرهنگ سازى و توانمندسازى افراد در زمينه 
حفظ سالمت بخصوص آشنايى با روش هاى پيشگيرى از اين بيمارى ها 
توسط مسئوالن و متوليان سالمت جامعه نقش بسيار مؤثرى در مديريت 
بيمارى هاى خاص ايفا مى كند. مديريت اثربخش سالمت نيازمند داشتن 
اطالعات درست و مناسب اســت كه وجود اين اطالعات مفيد نقش 
بسيار مهمى در تصميمات و سياست هاى كالن سالمت خواهد داشت. 
مديركل بيمه ســالمت همــدان افزود: با توجه به اجــراى پروژه هاى 
الكترونيك ارائه خدمات توســط سازمان بيمه سالمت و دقت در ثبت 
نيازمندى هاى دارويــى و درمانى بيماران خاص، اميدواريم در آينده از 

برخى اشكاالت و نقص هاى گذشته پيشگيرى شود.
فرجى در پايان گفــت: مردم مى توانند با مراجعه به ســرويس خدمات 
http// غيرحضورى(سامانه خدمات شهروندى) بيمه سالمت به آدرس
eservices.ihio.gov.ir/esc  از خدمات درمانى دريافتى و سوابق 
بيمه اى خود مطلع شوند، همچنين هرگونه پرسش و يا مشكلى در خصوص 

خدمات بيمه سالمت را از طريق سامانه تلفنى  1666 پيگيرى كنند.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شركت تعاونى مسكن ايثارگران شهرستان رزن (نوبت دوم)                                                                                            

هيأت مديره شركت تعاونى مسكن ايثارگران شهرستان رزن 

تاريخ انتشار: 1400/05/12 
اسالمى  تبليغات  سالن  محل  در  مورخ 1400/05/25  دوشنبه  روز  ساعت 10  در  ايثارگران  مسكن  تعاونى  شركت  العاده  فوق  طور  به  عادى  عمومى  مجمع 
شهرستان رزن برگزار مى گردد. لذا از تمامى اعضا و يا وكالى آنها (طبق اساسنامه) دعوت مى شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به دستور جلسه در اين مجمع 

حضور بهم رسانند. الزم به ذكر است جهت تأييد وكالتنامه قبل از برگزارى مجمع به دفتر هيأت مديره مراجعه گردد.
داوطلبان تصدى بازرسى موظفند حداكثر مدت 7 روز پس از انتشار آگهى مجمع عمومى درخواست كتبى خود را مطابق فرم به دفتر تعاونى تحويل نمايند.

(همراه داشتن ماسك و دستكش الزامى است)
دستور جلسه:

1-گزارش هيأت مديره و بازرس از عملكرد تعاونى در سال 97 و 98و 99
2-طرح تصويب صورت هاى مالى منتهى به 97/12/29 و 98/12/29 و 99/12/29

3-انتخاب اعضاى اصلى و على البدل و بازرسين
4-طرح تصويب تعيين خط مشى تعاونى براى سال 1400

5-طرح تصويب خريد انشعاب برق،آب و همچنين واريز هزينه هاى پروژه جدول گذارى و اصالح و مرمت معابر و آسفالت و مشخص كردن هزينه انتقال سهام 
به اعضاء جديد

كارت مجوز حمل سالح و مهمات شكارى سالح ساچمه زنى دولول روى 
هم،كاليبر 12،مدل كوسه ،ساخت تركيه به شماره مجوز  61800296، به 
نام مصطفى خانى پور، فرزند احمد، به شماره ملى 4051756009 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

موضوع: لغو مزايده 

رئيس هيأت مديره شركت تعاونى وحدت صابرين- على انصارى

ــه 1400/04/14  ــى مورخ ــار آگه ــرو انتش پي
ــدت  ــوره وح ــد منظ ــى چن ــركت تعاون ش
مزايــده،  انجــام  بــر  مبنــى  صابريــن 
و  مشــتريان  اطــالع  بــه  بدينوســيله 
مراجعــه  حســب  مى رســاند  متقاضيــان 
تعــاون  اداره  بــه  ســهامداران  بعضــى 
ــه  ــغ پاي ــه مبل ــراض ب شهرســتان رزن و اعت
ــازى  ــت شفاف س ــز جه ــده و ني ــت مزاي قيم
ــالع  ــا اط ــره ب ــأت مدي ــع ابهامات،هي و رف
ــن  ــق انداخت ــر تعوي ــم ب ــاون تصمي اداره تع
تاريــخ مزايــده گرفتــه و ضمــن لغــو مزايــده 
مورخــه 1400/05/15 برگــزارى مزايــده را 
ــه  ــد ك ــول مى نماي ــك موك ــده نزدي ــه آين ب
ــار  ــى انتش ــًا ط ــق آن متعاقب ــخ دقي تاري
ــد  ــوم خواه ــالع عم ــه اط ــدد ب ــى مج آگه

ــيد. رس

 نهاوند- معصومه كمالوند-خبرنگار همدان پيام: 
كارخانه شن وماســه شــهردارى نهاونــد با هزينه 
4ميليارد و 700ميليون تومان با حضور مســئوالن 

شهرستان افتتاح و مورد بهره بردارى قرار گرفت.
 هزينه اعتبارى اين كارخانه 4ميليارد و 200ميليون 
تومــان اســت كــه از محل فــروش 7دســتگاه 
ماشــين آالت و 500 ميليــون تومان هــم از منابع 

داخلى شهردارى نهاوند تأمين شده است.
اين كارخانه با حضور شــهردار و شــوراى شهر 
پنجم، امام جمعه و مســئوالن شهرستان افتتاح و به 

بهره بردارى رسيد.
شــهردار نهاونــد در اين آيين گفت: 17دســتگاه 
شــهردارى  زمــان  در  ســنگين  ماشــين آالت 
سابق(يوســفيان) خريدارى شــده بود و بابت آن 
2ميليارد هزينه پرداخت شده بود و اين دستگاه ها 
در حالى كه منابع مــردم نهاوند بود در انبارها در 
حال خاك خوردن بود و بالاستفاده مانده بود، كه 
10دســتگاه آن را با تجهيز كردن مورد اســتفاده و 
به كار گرفتيم و7 دســتگاه ديگر كه مورد استفاده 
نبود با حمايت شــورا و پيگيرى شهبازى نماينده 
نهاوند در ديوان محاسبات كه  در بحث بام نهاوند 
و افزايــش واگذارى آن از 15به 30 ســال و اين 
موضوع دستگاه ها، شــهردارى را بستر حمايت و 
پيگيــرى قابل توجهى هم داشــت،  مجوز فروش 
دستگاه ها گرفته شــد و هزينه آن بر اساس توافق 
با ديوان محاسبات، صرف راه اندازى كارخانه شن 

و ماسه كرديم.
محمد حســين پور افزود: ايــن كارخانه كه اكنون 
بــه عنوان يك منبــع درآمد پايدار شــهرى براى 
شهردارى محسوب مى شود بسيارى از هزينه هاى 

شهردارى را كاهش مى دهد.
امام جمعــه نهاوند در آيين افتتاح كارخانه شــن و 

ماسه شــهردارى گفت: آنچه ماندگار است نتيجه 
عمل انســان ها در جايگاه هاى آنهاست، اين رفتن 
و آمدن هــا طبيعى اســت و بايــد از زحمات و 

تالش هاى دلسوزانه آنها قدردانى شود.
حجت االســالم عباسعلى مغيثى بيان كرد: خدمات 
حســين پور در نهاوند ماندگار خواهد بود و مردم 

هم خواهند ديد.
 حمل سالح و تيراندازى در مناطق حفاظت 

شده و شكارممنوع  نهاوند جرم است
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان نهاوند 
به افرادى كه به هر نحو در مناطق حفاظت شــده 
و شــكار ممنوع شهرستان نهاوند اقدام به حمل و 

تيراندازى  مى كنند هشدار داد.
مهرداد سلگى گفت: برابر قانون حمل و تيراندازى 
تحت هر عنــوان بدون مجوز شــكار در  مناطق 
حفاظت شــده و شــكار ممنوع جــرم تلقى و در 
صورت استفاده از سالح  با تشكيل پرونده قضائى 
و مجازات عامل و عامالن آن برخورد و براى افراد 

پرونده قضائى تشكيل مى شود.
وى بيان كرد: چنانچه حمل و تيراندازى سالح در 
مناطق شــكارممنوع و حفاظت شده بدون مجوز 

شكار و حتى داراى مجوز حمل باشد، مجوز آن از 
طريق مجارى قانونى باطل مى شود.

ســلگى از مردم شهرســتان نهاوند خواســت در 
صورت مشــاهده افراد متخلف در مناطق حفاظت 
شده و شكار ممنوع شهرســتان مراتب را به اداره 
حفاظت محيط زيســت شهرســتان نهاوند اطالع 

دهند.
 بازگشت كارخانه سيمان نهاوند

 به مدار توليد با تأمين برق
نماينده مردم نهاوند در مجلس شــوراى اسالمى 
گفــت: با توجــه به درخواســت هاى مكــّرر و 

همچنين درخواســت مجموعه كارخانه ســيمان 
نهاوند مبنى بر تخصيص ديماند برق به اين واحد 
توليدى صنعتى، با رايزنى هاى انجام شــده با وزير 
صمت(رزم حسينى) و متولى زاده مديرعامل توانير، 
ســيمان نهاوند در ليست كارخانه هاى مجاز توليد 

مجّدد سيمان قرار گرفت.
عليرضا شــهبازى بيان كرد: اين شرايط تنها براى 
كارخانه هايى است كه ســيمان خود را در بورس 
كاال عرضه مى كنند و اجازه توليد سيمان در شرايط 
فعلى را پيدا كرده اند، اما با پيگيرى هاى انجام شده 
على رغم ارائه ندادن سيمان نهاوند در بورس كاال، 
اين كارخانه نيز در ليست كارخانه هاى مجاز براى 

مصرف برق براى توليد سيمان قرار گرفته است.
 خــروج جــاده نهاونــد- ســه راهى 
كنگاور(جاده فيروزان ) از بن بست با اعمال 

ماده 56
  نماينــده مــردم نهاوند در مجلس شــوراى  
اســالمى همچنين گفت: با برگــزارى چندين 
جلســه با مســئوالن و معاونيــن وزارت راه و 
مديرعامــل و اعضــاى هيأت مديره بانك ســپه 
ســرانجام موفق بــه تأمين و تخصيــص اعتبار 
پــروژه بــزرگ و مهم چهارخطه كــردن جاده 

نهاوند - كنگاور شده ايم.
عليرضا شهبازى بيان كرد: اين اقدام با پيگيرى هاى 
صورت گرفته و از محل ماده 56، بانك سپه تأمين 
مالى اين پروژه را برعهده گرفته اســت كه با روند 

معمول اين پروژه بزودى آغاز به كار  مى كند. 
وى گفت: اين پروژه كه از مطالبات مردم شهرستان 
به ويژه اهالى بخش خزل اســت كه چندين سال 
است مطرح شــده  دومين پروژه پس از سد گرين 
است كه با پيگيرى هاى نماينده نهاوند از محل ماده 

56 تأمين اعتبار مى شود.

 كارخانه شن و ماسه شهردارى نهاوند 
باهزينه 4ميليارد و 700ميليون تومان افتتاح شد

■ مزايده ماشين آالت با مجوز ديوان محاسبات است

نيلوفر بهرمندنژاد »
 در دنياى امروز با گسترش روزافزون 
شــهرها و مشكالت ناشــى از آن،  اغلب 
افراد را به سمت وســوى خود كشانده و 
نشــان از واقعى تر شدن فضاى مجازى در 
حــوزه اقتصادى و پويايى و ميزان رشــد 

فعاليت آنها در اين عرصه شده است.
رونق كســب وكار اينترنتــى در روز هاى 
كرونايــى كه مشــاغل بســيارى تعطيل 
در  اينترنتى  كســب وكار هاى  اما  شده اند، 
اين شرايط، ســود برده اند. بدون شك با 
شــيوع اين ويروس مرگبار مردم بيشــتر 
تمايل دارند كاالهاى اساســى خود را از 
طريق مجازى و در منزل تحويل بگيرند و 

تا جايى كــه امكان دارد از خانه هاى خود 
خارج نشوند. 

نزديك به 2ســال اســت كه از شيوع اين 
ويــروس خطرنــاك مى گذرد بســيارى 
از افــراد نيز بيكار شــده اند و بســيارى 
از كســب وكارها نيــز تعطيل شــدند، اما 
در هميــن دوران عــده اى از افراد به مدد 
راه اندازى  بــا  و  اجتماعــى  شــبكه هاى 
كســب وكار اينترنتى توانســتند شغلى را 
بــراى خود دســت وپا كنند تــا بلكه در 
دوره اى كه رشــد اقتصادى پايين و گرانى 
و تورم سرســام آور اســت چرخ زندگى 

خود را بچرخانند.
در ايــن ميــان نيز كســانى بودنــد كه با 

صيانت نفس هاى مشاغل آنالين را به شماره مى اندازد
گســترش فضاى مجازى و شــبكه هاى اجتماعى بدون 
هنر و توانايى هاى خاص با عنوان بالگر در اين شبكه ها 
آغــاز به فعاليت كردند و از اين راه درآمدهاى چند صد 

ميليونى را به دست مى آورند.
اكنون درســت در زمانى كه وضعيت اشــتغال در كشور 
فاجعه بار اســت و بيكارى بيداد مى كند، مجلس به دنبال 
اجراى طرحى اســت تا با محدود كردِن فضاى مجازى، 

نان بسيارى را آجر كند.
طــرح صيانت از حقوق كاربــران را مجلس زمانى ارائه 
مى دهــد كه مردم براى تأمين نيازهاى اوليه زندگى خود 
با مشكل مواجه هســتند. طبق آمارهاى رسمى در سال 
شــيوع كرونا بيش از يك ميليون نفر شــغل خود را از 
دست داده اند و اكنون در شرايطى كه مردم بيش از پيش 
با مشكالت اقتصادى دســت وپنجه نرم مى كنند مجلس 
به اســم صيانت از حقوق كاربران مى خواهد بر اين آمار 

بيفزايد.
مرتضى جوان 31 ساله اى است كه حدود 3 سال از ازدواج 
مشتركش مى گذرد در گفت وگو با همدان پيام،  گفت: در 
ســال اول زندگى مشتركم در يكى از تاالرهاى پذيرايى 
كار مى كردم كه با شــيوع اين ويروس كم كم كسب وكار 
ما نيز از رونق افتاد و از همان روزهاى ابتدايى دنبال كار 
گشــتم، اما هيچ كار مناسبى نتوانستم پيدا كنم تا اينكه به 
پيشنهاد يكى از بستگانم كسب وكار اينترنتى راه انداختم. 

ابتداى كار با مشــكالت 
شــدم،  روبه رو  متعددى 
اما خوشــبختانه با تالش 
و  همســرم  همكارى  و 
چند  گســترده  تبليغات 
ماهى اســت كــه درآمد 
خوبى دارم و زندگى ام را 

مى چرخانم.
ليلى نيــز يكى از هزاران 

جوانى اســت كه از طريق فضاى مجازى توانسته براى 
خودش شــغلى دست وپا كند، بيان كرد: حدود 10ساعت 
از روز را در فضــاى مجازى بخصوص در اينســتاگرام 
مى گذرانم و از اينكه بايد مدام گوشى به دست در خانه 
باشم برايم عذاب آور است، اما چاره اى نيست با تبليغات 
و بالگرى اســت كه مى توانم كمك خرج همسرم باشم 
و از طرفــى نيز مى توانم به كارهاى شــخصى خود در 

منزل برسم. 
ســلطانى كــه داراى مغــازه كفش فروشــى در يكى از 
پاساژهاى همدان است، بيان كرد: از زمان شيوع ويروس 
كرونا ميزان فروش اينترنتى اجناس من به نسبت فروش 
حضورى بيشتر بوده است به دليل اينكه توانستم به ساير 
نقاط كشور نيز پست كنم و بر تعداد مشترى هايم افزوده 

شده است.

وى در ادامه افزود: متأســفانه كار ما با وجود تعطيالت 
روزبه روز به تحليــل مى رود و تنهــا اميدمان به همين 
فروش هاى اينترنتى است كه در صورت اجرا شدن طرح 
صيانت مجلس بايد به طور كامل قيد فروش اينترنتى را 

بزنيم و هر روزمان بدتر از ديروز مى شود.
ســمانه 36 ســاله كه خود را يكى از بالگرهاى معروف 
و فعــال مى داند در گفت وگو بــا خبرنگار ما گفت: من 
نزديك به 400 هزار نفر در اينســتاگرام دنبال كننده دارم 
كه به طور ميانگين ماهيانه بين 15 الى 20 ميليون درآمد 
دارم، اما اين درآمد نوســان دارد ممكن اســت در يك 
ماه نيز هيچ درآمدى نداشــته باشــم ولى براى هر پست 
تبليغاتى حدود يــك ميليون و 200 هزار تومان دريافت 
مى كنم و فكر مى كنم تنها شــغلى اســت كه خســتگى 

آنچنانى ندارد و نوعى سرگرمى هم به شمار مى آيد.
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مهمترين ويژگى شهردار خوب 
براى اين شــهر برنامه محور 
بودن و برنامه داشــتن است. 
يعنى  بــودن  برنامه  بــدون 
يعنى  روزمرگى  روزمرگــى، 
تمام  غالباً  كه  وضعيتى  همين 
شــهرها با آن درگير هستند، 
برنامه داشــتن يعنــى نگاه 
بــه آينده، يعنى اســتفاده از 
موقعيت ها، ويژگى ها، قابليت ها 
و ظرفيت هاى موجود در اكنون 

براى اهداف در آينده

اقتصـاداقتصـاد
 eghtesad@hamedanpayam.com

خبـر نگاه

حمايت دولت رئيسى 
از كسب و كارهاى اينترنتى

 يك كارشــناس حوزه كار ابراز اميدوارى كرد همچنانكه دولت 
رئيســى براى معرفى وزيران كابينه از بستر اينترنت و فضاى مجازى 
اســتفاده كرد از ظرفيت كسب و كارهاى اينترنتى براى تحقق برنامه 

اشتغال ميليونى خود بهره بردارى كند.
عليرضا حيدرى در گفت و گو با ايسنا مزيت هاى راه اندازى مشاغل 
اينترنتى را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر كسى بخواهد در فضاى 
كســب و كار نگاه بلندمدت داشته باشــد و سود بلندمدت خود را 
ببيند، بايد به سمت اعتماد سازى برود كه بخشى از اين اعتماد سازى 

در حوزه مالى و بخش ديگر خدمات پس از فروش است.
وى افزود: در بســيارى از فروش هاى آنالين و خريدهاى اينترنتى، 
افــراد تا يك هفته امكان مرجوع كــردن كاال را دارند و اين الگوى 
شركت هاى موفق توزيع كاال و خدمات در كشورهاى توسعه يافته 

است.
اين كارشــناس حوزه كار تاكيد كــرد: مهم ترين بحث درخصوص 
كســب و كارهاى اينترنتى فضايى اســت كه در آن شكل مى گيرند 
و اگر بخواهيــم در بازار فضاى مجازى كه يك فضاى كامال رقابتى 
اســت حضور پيدا كنيــم بايد دو اصل كيفيــت و قيمت را مد نظر 

قرار بدهيم.
حيدرى ادامه داد: فضاى رقابتى به معناى واقعى كلمه فضايى اســت 
كه در آن خريدار قيمت را با كيفيتى كه اعالم مى شــود، مالحظه مى 
كند و بر اســاس آن ســفارش كاال مى دهد و در صورتى كه كاالى 
خريدارى شده مغايرت داشــت مى تواند كاال را مرجوع كند بدون 

آنكه هزينه اى كرده باشد.
وى افــزود: وقتى وارد فضاى اينترنتى مى شــويم ناگهان به فضايى 
دسترســى پيدا مى كنيم كه از مرزهاى جغرافيايى هم ممكن اســت 
فراتر باشد اما اين فضا چكار مى كند؟ اين فضا در عين رقابتى بودن، 
رفاه مصرف كننده را هم افزايش مى دهد و سطح رفاه با دو شاخص 

كيفيت و قيمت كاال باال مى رود.
اين كارشــناس حوزه كار تنــوع قيمت وكاهش وقــت و زمان را 
صرفنظــر از كيفيت و قيمت از ديگر مزيت هاى كســب و كارهاى 
اينترنتى از ديــد مصرف كننده عنوان كرد و ادامــه داد: توليدكننده 
هــم به نوعى از اين بازار اســتفاده مى كنــد و هزينه هاى توزيع را 
به حداقل مى رســاند. ما امروز وارد عرصه جديدى از كسب و كار 
شــده ايم كه اين عرصه هزينه هــاى توليد كننده و مصرف كننده را 

كاهش مى دهد.
حيــدرى تصريح كرد:با توجه بــه اينكه امروز اين فضا به شــكل 
معنادارى در حال گسترش است بايد بستر فضاى كسب و كار را به 
شــكل معنادارى فراهم كنيم تا بازيگران اين حوزه بتوانند به راحتى 
وارد شــوند و از اين بستر استفاده كنند؛ عالوه بر اين بايد بتوانيم به 

اين بستر نظم و انضباط بدهيم و آن را قانونمند كنيم.
وى با بيان اينكه كسب و كارهاى اينترنتى ضوابط و قانونمندى هاى 
خودش را دارد، اظهار كرد: اگر كااليى خريدارى شــود اما اين كاال 
اورجينال و اصل نباشــد خريدار مى تواند ســازمان تعزيرات را در 
جريان امر قرار دهد، همانطور كه بانك مركزى از كســى كه اجازه 
زدن بانك به او مى دهد به دليل آنكه سپرده هاى مردم را در اختيار 
دارد ذخيــره احتياطى مى گيرد تا در مواقــع ضرورى بتواند از اين 

محل خسارتهاى احتمالى را جبران كند.
به گفته حيدرى، دستگاه هاى حكومتى و حاكميتى بايد تضمين هاى 
الزم را در خصوص كسب و كارهاى اينترنتى بگيرند تا هيچ يك از 

بازيگران عرصه فضاى مجازى دچار ضرر و زيان نشوند.
اين كارشــناس حوزه كار متذكر شــد: در كشــورهاى ديگر بحث 
ماليات و بيمه مشــاغل اينترنتى ساماندهى شده است و ما مى توانيم 
در بحث بيمه از اين ظرفيت اســتفاده كنيم. سازمان تامين اجتماعى 
با يكسرى مشاغل سر و كار دارد كه نمى تواند آنها را رهگيرى كند 
در صورتى كه بايد از محل درآمد خود حق بيمه پرداخت كنند؛ اين 
رابطه هم به ســود صاحبان مشاغل اينترنتى است كه بيمه مى شوند 

و هم تامين اجتماعى كه منابع درآمدى خود را افزايش مى دهد.
وى درباره حمايت دولت سيزدهم از مشاغل اينترنتى گفت: شخصا 
معتقدم همانطور كه آقاى رئيســى از بستر اينترنت و فضاى مجازى 
براى معرفى وزيران كابينه خود استفاده كرد مى تواند از اين ظرفيت 
براى ايجاد اشتغال ميليونى استفاده كند و قطعًا براى آن برنامه دارد.

حيــدرى تصريح كرد: طرح محدوديت اينترنت كه به نام حمايت از 
كاربران مطرح شده را نقطه مقابل جريان كارآفرينى كسب و كارهاى 
اينترنتــى مى دانم هرچند كه طرح مجلس اســت و متعلق به دولت 
نيســت ولى انتظار داريم با توجه به آنكه اين حوزه قابليت گسترش 
دارد و بســيارى از مشكالت اقتصادى و اجتماعى ما را برطرف مى 
كند، آقاى رئيســى با فراهم كردن بســترهاى الزم براى توسعه اين 
كســب و كارها و تحقق اهداف اشتغال ميليونى، از صاحبان مشاغل 

اينترنتى حمايت كند.

استاندار همدان:
 كم كارى به بهانه پايان كار دولت

 پذيرفتنى نيست
كه  گفت  همدان  اســتاندار   
كــم كارى، سســتى و اهمال به 
بهانه پايان فعاليت دولت نسبت 
مديران  از  وظايــف  انجــام  به 
پذيرفتنى نيست و بايد با جديت 
و شــتاب بيشــترى وظايف و 

مأموريت ها انجام شود.
به گزارش ايرنا، ســيد ســعيد 
ادارى  شــوراى  در  شــاهرخى 

استان همدان بيان كرد: مسئوالن نبايد به بهانه پايان و اتمام كار دولت، 
وقت و كار خود را با بى انگيزگى و رسيدگى نكردن به مطالبات مردمى 

سپرى كنند.
وى بــا بيان اينكه بــرش 100روزه اى تا پايان تابســتان براى اجراى 
برنامه ها در اســتان تدوين شده است، گفت:  برنامه راهبردى توسعه 
استان همدان تا پايان سال 1400 تدوين شده است كه در قالب همين 
برنامه، برش 100روزه اى نيز براى تابستان تهيه شد كه اقدامات اجرايى 
و فعاليت هاى مديريتى اســتان در تمامى حوزه ها براساس اين برنامه 
و ســند تدوين شده بدون كوچكترين تأخير و وقفه اى در حال انجام 

است. 
اســتاندار همدان با بيان اينكه مســير توسعه اســتان براساس برنامه 
راهبردى به طوركامل ريل گذارى شده است، بيان كرد: اين مسير آنقدر 
با دقت و براســاس كار علمى و كارشناسى ريل گذارى شده كه مسير 
دقيق رشد و توسعه اســتان در سال هاى آينده را نيز به خوبى روشن 

و ترسيم كرده است.
شاهرخى به عملكرد 8 ساله دولت تدبير و اميد در استان اشاره كرد و 
افزود: در اين ســال ها اقداماتى بى بديل و ماندگارى در زمينه راه آهن، 
ساخت سد، توسعه كشاورزى و ديگر حوزه ها انجام شد و برنامه هاى 

ديگرى نيز ريل گذارى شده كه دولت بعدى آنها را پيگيرى مى كند.

رئيس انجمن انبوه سازان استان خبرداد
احداث بيش از يك ميليون مترمربع پروژه مسكونى

 در همدان
 رئيس انجمن انبوه ســازان اســتان همدان از احداث يك ميليون و 560 هزار مترمربع 
پروژه مسكونى در اين استان خبرداد و بيان كرد: خوشبختانه ميزان ساخت وساز در سطح 
استان بســيار باال بوده و پروانه هاى ساخت زيادى در سال گذشته اخذ شده است، اما با 
توجه به راكد بودن بازار و كاهش قدرت خريد مردم با مشكل فروش واحدهاى احداث 
شده مواجه شده ايم. محمدصادق پارسامهر در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد بر افزايش قيمت 

مصالح ساختمانى، گفت: قيمت مصالح ساختمانى به شدت افزايش يافته و اين امر موجب 
شده قيمت تمام شده پروژه افزايش يافته و در نهايت به ضرر مصرف كننده تمام شود.

وى از ايجاد 24هزار شــغل توسط اين انجمن خبر داد و افزود: طبق بررسى هاى صورت 
گرفته به ازاى هر 65مترمربع پروژه ساختمانى در حال احداث، براى يك نفر شغل ايجاد 
مى شود. رئيس انجمن انبوه سازان استان همدان با اشاره به وضعيت پروژه هاى ساختمانى 
در سطح استان، بيان كرد: انجمن انبوه سازان استان همدان از سال 1381تأسيس و فعاليت 
خود را آغاز كرد و در حال حاضر همكاران ما در ســطح استان به مساحت يك ميليون و 

560 هزار مترمربع پروژه در دست احداث دارند.
پارســامهر به كمبود سيمان اشــاره كرد و گفت: طبق طرحى كه در حال حاضر در دست 

اجراســت به هر فرد با ارائه كارت ملى20 كيسه سيمان تعلق گرفته كه خود اين سيستم 
راه تقلب را براى افراد ســودجو باز مى كند بدين صورت كه هر فرد سهم سيمان خود را 

در بازار آزاد به  فروش رسانده و پيمانكاران بايد با قيمتى باال اين سيمان را تهيه كنند.
وى در ادامه افزود: بايد سيســتم توزيع سيمان به گونه اى باشد كه يك سهميه مشخص 
در اختيار افراد داراى پروانه ساخت وســاز تعلق بگيرد كه در اين راستا گفت وگوهايى با 

استاندار صورت گرفته است.
رئيس انجمن انبوه سازان اســتان همدان به فرايند اخذ پروانه ساخت اشاره كرد و گفت: 
فرايند اخذ پروانه ساخت بسيار پيچيده و طوالنى بوده و از مسئوالن مربوطه انتظار مى رود 

كه تا حد امكان اين فرايند را كوتاه كنند.  

 با توجه به ويژه بودن شرايط سياسى، 
اقتصادى، فرهنگى و گردشــگرى شــهر 
اســدآباد حساســيت هايى براى انتخاب 
شــهردار وجود دارد كه ممكن اســت 
شــهردار  انتخاب  در  رويكــردى  چنين 
باشد.  نداشته  وجود  استان  شهرهاى  همه 
از اين رو شــوراى شــهر هرچند بسيار 
چراغ خامــوش، اما ظاهراً با حساســيت 
خاصى در حال انتخاب شــهردار از بين 
گزينه هاى مطرح شــده است. با توجه به 
وضعيــت و احواالت موجــود، انتخاب 
شــهردار اســدآباد از بين گزينه ها بايد 
عالوه بــر مواضع احتمالى سياســى كه 
شهر  شوراى  اعضاى  مدنظر  است  ممكن 
باشــد، وى بايد از توانمندى و تخصص 
وضعيت  بتواند  تا  باشد  برخوردار  بااليى 
اقتصادى شــهر را ســامان بدهد و نگاه 
جامعه را تغييــر بدهد. در اين خصوص 
با روح ا... اميدقانع شهرســاز و مشــاور 
گفت وگو  به  اســدآباد  شهرى  طرح هاى 

نشسته ايم كه در ادامه مى خوانيد.
 پس از مشــخص شــدن نفرات 
جديد پارلمان شــهرى در اسدآباد و 
اعضاى  اينكه هــر 7 نفر  با توجه به 
انتخاب شــده افراد جديد هستند به 

نظر شما انتظارات از آنها چيست؟ 
اجازه بدهيد ابتدا در خصوص ويژگى ها و 
شاخص هاى منحصربه فرد اسدآباد نكاتى را 
بيــان كنم و در ادامه موضوع پارلمان جديد 
شهر اســدآباد و مديريت شهرى بر پايه آن 

را توضيح بدهم.
شــهر اســدآباد برخالف خيلــى از مراكز 
شهرســتان هاى اســتان همدان و همچنين 
و  ترانزيتى   مســير  در  استان  شهرستان هاى 
موقعيــت جغرافيايى ويژه اى قــرار گرفته 
شهر  سوق الجيشــى  اســتقرار  اين  اســت 
قابليت هايى  و  ظرفيت هــا  ايجــاد  موجب 

مى شــود كه اين شــهر را 
استان  ديگر  شــهرهاى  از 
متمايز مى كند. در كنار اين 
ويژگى، ويژگى هاى خاص 
اجتماعى و فرهنگى شــهر 
اســدآباد نيز موجب تمايز 
اين شهر از شهرهاى ديگر 
ساعت ها  مى توان  اســت. 
در خصــوص ويژگى هاى 
اقتصادى،  منحصربه فــرد 
فرهنگــى، جغرافيايــى و 
اجتماعى شــهر اســدآباد 
صحبــت كرد كــه همگى 
مى دهــد  نشــان  اينهــا 
بايــد نــگاه به اين شــهر 
ويژه باشــد. ويــژه بودن 
اسدآباد  شهر  شاخص هاى 

نياز به ويژه بودن مديريت آن دارد.
بــا توجه بــه صحبت هايى كه شــد اكنون 
مى توانيم بگوييم انتظارات از پارلمان جديد 
شهرى در اسدآباد باال و ويژه است. نفرات 
اتفاقات  جديــد،  موضوعات  بايــد  جديد 
جديد و جــو و فضاى جديــد اجتماعى، 
اقتصادى و كالبدى را در شهر پديد بياورند.

 منظور شما از ويژه چيست؟
وقتى يك موقعيت يا شــرايط خاص داشته 
باشــيم بايد نگاه مــا و در ادامــه عمل ما 
نيز خاص باشــد، به شــهر نــگاه كنيم چه 
قابليت هايــى دارد و چرا برخى موارد پيش 
از اين انجام شــده و چرا بيشتر آنها انجام 
نشده اســت؟ وقتى صحبت از توانايى هاى 
موجود بيشمار اين شهر مى كنيم مى بايست 
از اين توانايى ها به نحواحسن استفاده كنيم 
تا شــهر از تك تك آنها منتفع شــود. ويژه 
بــودن يعنى هميــن؛ توانايى هــاى موجود 
و قابليت هايــى كه مى توانــد به وجود آيد 
در كنار توان اســتفاده، راهبرى و مديريت 

تمامى آنها در جهت توسعه شهر.
اشــاره  مهمــى  نكتــه  بــه   
كرديد«توسعه شــهر» مى توانيد اين 

موضوع را بيشتر توضيح دهيد؟
2 نكته را درخصوص توســعه بايد مدنظر 
قرار دهيم كه توســعه شــهر نيز در همين 
راستاســت. ابتــدا توســعه را تك بعــدى 
توسعه  نيست.  كالبدى  فقط  توســعه  نبينيم 
جنبه هــاى مختلــف اجتماعــى، فرهنگى، 
اقتصادى و سياســى را در كالبدى توأمان با 

هم دارد. توسعه و توسعه شهرى مى بايست 
به صورت متوازن و بــا رعايت عدالت در 

تمامى اين جنبه ها صورت پذيرد.
نكتــه بعــدى درخصــوص توســعه شــهرى 
پايــدار بــودن آن اســت يعنــى توســعه 
ــا توجــه بــه نكتــه قبلــى  پايــدار شــهرى ب
و در برگيرنــده تمامــى جوانــب در دســتور 
اســتفاده  باشــد.  شــهرى  مديريــت  كار 
مناســب از تمــام منابــع بــا در نظــر گرفتــن 
حفــظ آنهــا بــراى آينــدگان نكتــه اساســى 
ــهر را  ــت. ش ــهرى اس ــدار ش ــعه پاي توس
ــازيم و  ــدگان بس ــده و آين ــراى آين ــد ب باي
ــى  ــده يعن ــور از آين ــم. منظ ــعه دهي توس
ــر  ــدى ه ــه بع ــده از ثاني ــردا، آين ــن ف همي
ــس فرصــت  ــود پ ــاز مى ش ــا آغ ــه م لحظ

كــم اســت.
 پس به نظر شما با توجه به تمامى 
اعضاى  از  انتظــارات  صحبت ها  اين 
اسدآباد  شهر  اسالمى  شوراى  جديد 

باالست و يا بايد باال باشد؟
بله، به نظر مــن تاكنون فرصت هاى زيادى 
از بيــن رفتــه و تهديدها با توجــه به اين 
فرصت ســوزى ها بيشتر شده است و مسلمًا 
مى بايســت بدون لحظه اى درنگ با استفاده 
از فرصت ها و قابليت هاى موجود و پيشرو 
تهديدهــا را از بين برد. 
موجــب  مــوارد  ايــن 
از  انتظــارات  مى شــود 
اعضاى جديد بيشــتر از 

پيش باشد.
چه  انتظارات  اين   
مى تواند  چيزهايــى 

باشد؟
مشــكالت  و  مســائل 
زيادى در شــهرها وجود 
دارد كه شــهر اســدآباد 
مســتثنى  موضوع  اين  از 

نيست.
موضوعــات زيــادى در 
مانده  زمين  روى  شــهر 
اســت كــه حــل آنهــا 
اعظمى  قسمت  مى تواند 
از مشــكالت شــهرى را مرتفع كند. شهر 
براى مردم ساخته مى شود و توسعه مى يابد 
حتى االمكان بايد موارد و مسائلى كه مربوط 
به مديريت شهرى مى شــوند و براى مردم 
مشــكالتى را به وجود آورده اســت كم و 

از بين برود.
بايد به سمت رفاه اجتماعى برويم انتظارات 
به طور قطع به ســمت رفاه و تســهيل در 
امور اســت. اســدآباد يك شــهر با هويت 
قوى اســت هويــت در كنار رفاه شــهرى 
اجتماعى،  اصلى  پايه هــاى  تقويت  موجب 
اقتصــادى و فرهنگى شــهر مى شــود. هر 
هرآنچه  باشد  مردم  براى  مى بايست  اقدامى 
مى تواند زندگى مردم در شهر را راحت تر، 
شادتر، اميدوارانه تر و امن تر كند بايد انجام 
پذيرد. سطح انتظارات بايد حداكثرى باشد 

نه حداقلى.
 اين موارد همگــى جزو وظايف و 
يا اهداف شــورا مى تواند باشــد، به 
نظر شــما اعضاى جديد شورا چگونه 
محقق  را  موضوعات  ايــن  مى توانند 

كنند؟
وظايــف و اهداف متنوع و زيادى در قانون 
براى شوراهاى اسالمى شهر پيش بينى شده 
است نخستين و مهمترين وظيفه شوراهاى 
اسالمى به نظر من انتخاب شهردار براساس 
ويژگى هايــى كه در صحبت هــاى قبل هم 
انجام دادم اســت. شــهردار در رأس هرم 
شــورا  كه  مى گيرد  قرار  شــهرى  مديريت 
نيز در طــول انجام مأموريت شــهردار بر 

آن نظــارت مى كند. مســائل و مواردى كه 
گفتم نشــان مى دهد شهردار نيز بايد همسو 
با تمام ويژگى هــا فرصت ها و قابليت هاى 
شــهر باشــد و در ادامه با توجه به انتخابى 
كه انجام داده است نسبت به مابقى وظايف 

مشخص شده در قانون عمل نمايد.
 با توجه به تســلط و آشنايى شما 
به شهر اسدآباد به نظر شما مهمترين 
شــهر  اين  شــهردار  ويژگى هــاى 

چيست؟ 
مهمترين ويژگى شــهردار خوب براى اين 
داشــتن  برنامه  و  بودن  برنامه محور  شــهر 
اســت. بدون برنامه بودن يعنى روزمرگى، 
روزمرگــى يعنى همين وضعيتــى كه غالبًا 
تمام شــهرها با آن درگير هستند،اما برنامه 
داشــتن يعنى نگاه به آينده، يعنى اســتفاده 
و  قابليت هــا  ويژگى هــا،  موقعيت هــا،  از 

اهداف  براى  اكنون  در  موجود  ظرفيت هاى 
در آينده.

باشد  برنامه محور  مى بايســت  شــهردارى 
حتى اگر تاكنون برنامه داشــته ولى از االن 
به بعد برنامه اى نداشــته باشــد نمى تواند 
موجب توســعه و پيشرفت شــهر شود و 
همين مى شــود كه هست. اقداماتى كه اكثر 
شــهردارى ها انجام مى دهند صرفًا آسفالت 
كردن معابر، جــدول و جوى گذارى و اين 
قبيل كارهاســت. اما براى آينده شــهر چه 
اقداماتى را انجام مى دهند؟ چه برنامه هايى 
براى آينده شــهر دارند؟ چگونه مى خواهند 
به آن اهداف برسند؟ ممكن است كلياتى را 
به صورت كليشــه اى هر شخصى به عنوان 
برنامه ارائــه دهد كه به طور قطع نمى تواند 
عملى شــود. برنامه بايد داراى شناســنامه 
ويژه خود نيز باشد و در ادامه با پايبندى به 
برنامه و عملگرايى برنامه ها را محقق كرد.

برنامه محور بودن يعنى نگاه به آينده، يعنى 
ســاختن شــهر براى آيندگان و استفاده از 
آن براى مردم، هميــن برنامه محور بودن و 
عمل گرايى شهردار مســلمًا موجب ارتقاى 
برنامه محورى شــوراى شهر نيز مى شود كه 
موجب افزايش كارآمدى و دســتاوردهاى 

پارلمان شهرى نيز مى شود.
شناخت شهر، قدرت تحليل، برنامه داشتن، 
عملگرا بودن و آشــنايى بــا مديريت هاى 
جديد شهرى ويژگى هايى است كه مى تواند 

موجب انتصاب يك شهردار ويژه شود.

مشاور طرح هاى شهرى اسدآباد:

مديريت شهر بايد آينده نگر باشد

# منـ  ماسكـ  مى زنم
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خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

فعاليت باشگاه هاى بدنسازى
 در روستاهاى همدان

 باشــگاه هاى بدنسازى در شهرســتان ها و روستاهايى كه جمعيت 
خوبى دارند به  وجود آمده و در حال فعاليت هستند.

رئيس هيأت بدنسازى و پرورش اندام استان با بيان اين خبر نويد ايجاد 
باشگاه هاى بدنسازى در روستاهاى استان را داد.

مرتضى خدابنده لو با اشــاره به كاهش تعداد بيمه شدگان اين باشگاه ها 
گفت: تعداد بيمه شدگان باشگاه هاى بدنسازى سطح استان در سال 1398 
بيش از هزار نفر بوده است كه در سال 1399 به 5 هزار و200 نفر رسيد، 

اما امسال تعداد بيمه شدگان كاهش يافته است.
وى بيان كرد: در حال حاضر در سطح استان همدان 330 باشگاه بدنسازى 
داريم كه 200مجموعه از اين باشگاه ها در شهر همدان واقع شده است.

خدابنده لو با اشاره به اينكه ســاليانه 30 مسابقه استانى برگزار مى شد، 
گفت: از زمان شــيوع ويروس كرونا تاكنون 5 تا 6 مسابقه در رده هاى 
ســنى مختلف به ويژه پيشكســوتان برگزار شــد و فقط يك دوره از 

مسابقات كشورى در اين چند سال اخير شكل گرفته است.
وى افزود: در حال حاضر فعاليت باشگاه ها با مربيان كمى انجام مى شود 
و به  صورت نيمه خصوصــى و خصوصى آموزش هاى الزم را به افراد 

مى دهند.

3 بانوى نهاوندى در اردوى تيم ملى كوراش
3 بانوى ورزشــكار نهاوندى بــه اردوى آمادگى تيم ملى كوراش 

دعوت شدند.
سرپرست اداره ورزش وجوانان نهاوند با بيان اين خبر به فارس، گفت: 
3 نفر از بانوان ورزشــكار نهاوندى براى حضور در مسابقات آسيايى 

كوراش به اردوى تيم ملى دعوت شدند. 
سليمان جوانمردى افزود: اين ورزشكاران صبا كرمعلى، ليال سياوشى و 
زينب جاللوند هستند كه در سال هاى گذشته سابقه حضور در تيم ملى و 
كسب مدال را دارند.  وى گفت: رقابت هاى كوراش قهرمانى آسيا ششم 
شــهريورماه به ميزبانى ازبكستان در تاشكند برگزار مى شود و تيم هاى 
ملــى ايران در 2 بخش زنان و مــردان با تركيبى كامل در اين رقابت ها 

حضور خواهند داشت.
جوانمردى افزود: طبق برنامه در مسابقات انتخابى كه به صورت درون 
 اردويى برگزار شــد صبا كرمعلى، ليال سياوشــى و زينب جاللوند 3

ورزشكار نهاوندى براى حضور در مرحله بعدى اردو انتخاب شدند.
وى گفت: شهرستان نهاوند يكى از قطب هاى اصلى ورزش هاى رزمى 
استان مانند ووشو، جودو، كاراته و كوراش در بخش مردان و زنان است 
كه تاكنون در مسابقات ملى و بين المللى مدال هاى رنگارنگى از سوى 

ورزشكاران اين شهرستان كسب شده است.
اردوى آماده ســازى تيم ملــى بانوان با دعوت از نفرات اول تا ســوم 
مسابقات قهرمانى كشور به همراه نفراتى كه مسابقات كشورى را به دليل 
تست مثبت كرونا از دست داده بودند از اوايل مردادماه در كمپ تيم هاى 

ملى در بجنورد آغاز شده است.

مربى تويسركانى در اردوى تيم ملى گلبال 
 يك مربى از تويسركان به اردوى تيم ملى پاراآسيايى گلبال دعوت 

شد.
محمدكرم كوليوند مربى تويســركانى به عنــوان مربى تيم ملى گلبال 

جوانان به سومين مرحله اردوى تيم ملى گلبال جوانان دعوت شد.
اين اردو با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى جهت آمادگى7 ورزشكار 
نابينا و كم بينا در ســالن مجموعه ورزشى شهيدعظيمى بابلسر برگزار 
مى شــود. اين مرحله از اردوى تيم ملى گلبال جهت اعزام به مسابقات 

پاراآسيايى بحرين در حال برگزارى است.

افتتاح زمين چمن روستاى زرامين نهاوند
 به مناســبت هفته دولت زمين چمن مصنوعى مينى فوتبال روستاى 
زرامين سفلى افتتاح مى شود. اين پروژه در سال 1397 از محل اعتبارات 
ملى و در زمينى به مســاحت هزار و152 مترمربــع آغاز به كار كرد و 
داراى پيشــرفت فيزيكى 50 درصد است كه همزمان با هفته دولت در 

شهريورماه سالجارى افتتاح و به بهره بردارى مى رسد.

همايش ورزش صبحگاهى در تويسركان
 همايش ورزش صبحگاهى ويژه بانوان به مناسبت بزرگداشت هفته 
واليــت و امامت به همت اداره ورزش وجوانــان و هيأت ورزش هاى 

همگانى شهرستان تويسركان برگزار شد.
شركت كنندگان در اين همايش با حضور اكبرى مربى ورزش به فعاليت 
بدنــى پرداختند. ايــن همايش در پارك بانوان با حركات ورزشــى و 
نشاط آور با انرژى تمام برگزار و به قيد قرعه به شركت كنندگان هدايايى 
اهدا شد. سورى كارشناس ورزش بانوان شهرستان تويسركان با اشاره به 
اهميت فعاليت منظم بدنى براى حفظ سالمت بانوان، هدف از برگزارى 
اين همايش را ارتقاى سالمت و افزايش شور و نشاط در جامعه بانوان 

و ترويج ورزش همگانى دانست.

مسابقه شطرنج مجازى در تويسركان
 مسابقه شطرنج به صورت مجازى با همكارى اداره ورزش وجوانان 

تويسركان و هيأت شطرنج برگزار شد.
مسابقه شطرنج بزرگداشت دهه امامت و واليت به صورت مجازى با 
همكارى اداره ورزش و جوانان تويسركان و هيأت شطرنج با حضور 9
شركت كننده برگزار شد. اين مسابقات در 7 دور و به روش سوئيسى 
برگزار شــد و در پايان مسابقات بهروز قادرى مقام نخست را كسب 

كرد.

آقاميرزايى به نيمه نهايى قايقرانى المپيك 
نرسيد

 ملى پــوش قايقران ايران در مرحله يك چهارم نهايى مســابقات 
قايقرانــى بازى هــاى المپيك در گــروه خود چهــارم و از گردونه 

رقابت ها كنار رفت. 
مرحله يك چهارم نهايى مســابقات كاياك تك نفــره هزار متر در 3 
گروه برگزار شــد كه«على آقاميرزايى» در گروه نخست مسابقات با 
ثبت زمان 3:52:8 در جايگاه چهارم ايســتاد و شانس مجدد خود را 

براى رسيدن به مرحله نيمه نهايى از دست داد.
 آقاميرزايى در اين مرحله با حريفانى از كشــورهاى برزيل، روسيه، 
ساموآ، چين، ايسلند رقابت كرد. در پايان قايقرانان كشورهاى روسيه 

و چين به مرحله نيمه نهايى راه يافتند.
قايقرانى ايران با 2 نماينــده در بازى هاى المپيك توكيو حاضر بود. 
نازنيــن ماليى در رويينگ تك نفره ســنگين وزن زنــان با صعود به 
مرحله نيمه نهايى در جايگاه يازدهم مسابقات اين رشته در بازى هاى 
المپيك قرار گرفت و بهترين نتيجه تاريخ ايران را در اين رشــته به 

ثبت رساند. 

رقابت هاى پرش ارتفاع مردان 
در المپيك 2 قهرمان داشت

 تاريخ ســازى در ورزشــگاه المپيك توكيو در حالى رقم خورد 
كه معتزعيسى بارشــيم از قطر و جانماركو تمبرى از ايتاليا در پرش 

ارتفاع مردان مدال طالى المپيك را با هم به اشتراك گذاشتند.
مدال مشــترك دووميدانى در بازى ها 113سال است كه ديده نشده 
بود، اما اين 2 در اين دوره با هم اين مدال را به دســت آوردند. هر 
دو2/37متــر پرش كرده بودند و هيچ خطايى نداشــتند و هيچ چيز 

نمى توانست آنها را از هم جدا كند.
در حالى كه مسئوالن سعى مى كردند توضيحات بيشترى ارائه دهند 
معتزعيســى بارشيم گفت: آيا مى توانيم 2طال داشته باشيم و سپس 2

ورزشكار همديگر را در آغوش گرفتند و جشن گرفتند و تشخيص 
دادند كه تاريخ ســاز شــده اند. مدال برنز نيز به ماكسيم نداسكائو از 

بالروس رسيد.

پايان كار تيراندازان ايران در المپيك
 در مرحله مقدماتى تفنگ 50 متر 3 وضعيت مردان المپيك توكيو 

مهيار صداقت به فينال راه نيافت.
در دهميــن روز از بازى هاى المپيــك 2020 توكيو مرحله مقدماتى 
تفنگ 50 متر 3 وضعيت مردان برگزار شــد. مهيار صداقت آخرين 
نماينــده تيراندازى ايران در توكيو در كنار 38 تيرانداز ديگر در خط 
آتش ايســتاد كه با ركورد 1168/56در رده بيســتم قرار گرفت و از 

رسيدن به فينال بازماند.
نجمــه خدمتى، آرمينا صادقيان، فاطمه كــرم زاده، مهيار صداقت، 
جواد فروغى و هانيه رستميان تيراندازان ايرانى حاضر در المپيك 
توكيــو بودنــد كه تنها جواد فروغى توانســت در روز نخســت 
مســابقات در تپانچــه بادى مردان به فينــال راه يابد و مدال طال 

را بر گردن آويزد.
اين نخستين مدال تاريخ تيراندازى و نخستين مدال كاروان ايران در 

المپيك توكيو بود.

عروسك ويژه بازى هاى المپيك آفتابى شد
 عروسكى كه به عنوان نماد بازى هاى المپيك معرفى شده باألخره 

از سالن محل برگزارى مسابقات كشتى سردرآورد.
بازى هاى المپيك 2020 در حالى در توكيو در حال پيگيرى اســت 
كه كماكان در ســطح شــهر كمترين نشــان و المانى از اين بازى ها 

ديده مى شود.
حتى از عروســكى كه به عنوان نماد بازى ها طراحى شده هم كمتر 
نشانى در توكيو و حتى سالن محل برگزارى مسابقات ديده مى شود، 
البته پس از گذشت يك هفته باألخره عروسك بازى ها آفتابى شدند.

«ميرايتــووا» نام عروســك طراحى شــده براى بازى هاســت، اين 
عروسك ها در سالن«ماكوهارى مســه» كه محل برگزارى مسابقات 

كشتى است، جانمايى شده اند.

از مسئوالن همدان تقاضاى پيگيرى و احقاق  حق داريم
 به دنبال محروميت پاس از ســوى كميته اخالق سرمربى پاس به اين حكم واكنش 

نشان داد.
بابك صمديان با ابرازتعجب نســبت به حكم صادره از سوى كميته اخالق فدراسيون 
فوتبال گفت: از مسئوالن استان تقاضاى پيگيرى و احقاق حق داريم. انصاف نيست اين 
بازيكنان به دليل ضعف تيم و تكميل نبودن بازيكنان اصلى محروم شوند و از مسئوالن 

اجرايى استان همدان خواستار پيگيرى هستيم.
وى با طرح اين پرســش كه آيا تاوان تبانى، شــرط بندى و داورى هاى مشــكوك در 

سطوح مختلف فوتبال كشور را ما بايد بدهيم، افزود: چرا ديوارى كوتاه تر از پاس پيدا 
نكردند. اگر قرار بر چنين برخورد سفت و سختى باشد، به طور قطع خيلى از بازيكنان 
و تيم هاى فوتبال كشــور در مظان اتهام قرار مى گيرند و بهتر است كميته اخالق تمامى 
بازى هاى 3 هفته پايانى ليگ هاى مختلف كشــور را بررســى كند تا خيلى از مســائل 

روشن شود.
ــن در  ــدون تمري ــكالت ب ــى مش ــل برخ ــه دلي ــاه ب ــا 2م ــم م ــزود: تي ــان اف صمدي
ــازى  ــه تمريــن و ب ــز حاضــر ب ــم ني ــان اصلــى تي مســابقات شــركت كــرد و بازيكن
نشــدند. مشــكالت 2مــاه اخيــر تيــم پــاس در رســانه ها بازتــاب داشــت و همــگان از 
ايــن وضعيــت مطلــع بودنــد و اگــر محروميــت در كار نبــود، بــه طورقطــع تيــم تــوان 

حضــور در چنــد بــازى آخــر را بــه دليــل كمبــود بازيكــن نداشــت. در چنــد هفتــه 
ــابقات  ــم و در مس ــن مى كردي ــد تمري ــوان و امي ــن ج ــا7 بازيك ــابقات ب ــى مس پايان

شــركت كرديــم تــا تيــم حداقــل در ليــگ 2 باقــى بمانــد.
وى بيان كرد: در بازى هفته پايانى برابر تيمى بازى كرديم كه شــانس صعود به پلى آف 

را داشت و در مقابل تيم ما با بازيكنان اميد و جوان شركت كرد.
صمديان با انتقاد از محروميت 3 بازيكن اين تيم از سوى كميته اخالق گفت: بازيكنان 
محروم شــده جزو بهترين ها و با اخالق ترين نفرات تيم هســتند و تمام تالش خود را 
داشــتند. اين بازيكنان با وجود مصدوميت در روزى كه بازيكنان غيربومى را در اختيار 

نداشتيم با جان و دل براى دفاع از تيم خود بازى كردند.

سليمان رحيمى »
 نمايندگان ايران در دهمين روز از المپيك 
توكيو در 3 رشــته ورزشى رقابت كردند، اما 
بــاز هم مدالى براى كاروان ايران به دســت 

نيامد.
پــس از ناكامــى كاروان المپيــك ايران در 
دهــه نخســت رقابت هاى المپيــك 2020 
توكيــو اكنون چراغ اميــد در اردوى كاروان 
ايران روشــن شده اســت و اميد مى رفت با 
درخشش كشــتى گيران فرنگى ايران پس از 
مدال ارزشــمند طالى فروغى در تيراندازى 
امروز هم در المپيــك مدال بگيرد و اميدوار 
وزنه برداران  كشتى گيران،  درخشش  با  باشيم 
و كاراته كاهــا جايــگاه مناســبى در توزيع 

مدال هاى المپيك كسب كنيم.
در روز دهــم المپيك ورزشــكاران ايران در 
رشــته هاى كشــتى، تيرانــدازى و قايقرانى 
رقابت كردنــد، اما باز هم موفق به كســب 
مدال نشــدند. در حالى كه محمدعلى گرايى 
و محمدهادى ســاروى كشــتى گيران ايران 
شــانس حضور در فينال و كسب مدال طال 
را داشــتند، در نيمه نهايى مقابل حريفان شان 
متوقف شــده و امروز بايد بــراى مدال برنز 

روى تشك بروند.
كشــتى فرنگى پس از قرعه ســخت در روز 
نخســت و ناكامى در رســيدن به مدال روز 
گذشــته در 2 وزن ديگر بخت خود را براى 
كســب مدال  آزمود و كشتى گيران كشورمان 

دور مقدماتى را طوفانى آغاز كردند.
روز گذشــته مســابقات كشــتى فرنگى در 
اوزان 77 و 97 كيلوگرم در سالن ماكوهارى 
مسه توكيو آغاز شــد و محمدعلى گرانى و 
محمدهادى ســاروى روى تشــك رفتند كه 
اين 2 قهرمان مســابقات مقدماتى را با اقتدار 
آغاز كردند و با 2 برد بــه مرحله نيمه نهايى 

راه يافتند.
محمدعلــى گرائى  كيلوگــرم  وزن 77  در 
دارنده 2 مدال برنز جهان در دور نخســت 
به مصاف يوســوانيس پنــا فلورس از كوبا 
رفــت و با نمايش يك كشــتى زيبا 7 بر 3

حريــف كوبايى را شكســت داد و به دور 
دوم صعود كرد.

كاپيتان تيــم ايــران در دور دوم كارى كرد 
كارســتان و يك پيروزى شيرين و ارزشمند 
به دســت آورد. گرائى در كشتى دوم با بوزو 
استارسويچ از كشــور كرواسى سرشاخ شد. 
كشتى گير كشورمان ابتدا 5 بر يك از حريف 
خود عقب افتاد و ســپس 2 امتياز گرفت و 

كشــتى 5 بــر 3 ادامه يافــت و در حالى كه 
تنهــا 8 ثانيه به پايان كشــتى باقى مانده بود 
و باخت  گرايى مسلم بود اين دالور شيرازى 
دســت به كار بزرگى زد و با پرش روى سر 
و گردن حريف و اجراى فن ســنجاب پرنده 
2 امتياز شيرين گرفت هرچند ابتدا داوران 4

امتياز دادند، اما با اعتراض مربى كرواسى به 
2 امتياز بســنده كردند و كاپيتان ايران كشتى 
باخته را 5 بر 5 مساوى كرد و به لطف كسب 
امتيــاز آخر به برترى رســيد و با روحيه اى 

مضاعف راهى نيمه پايانى شد.
گرايى در مرحله نيمه نهايى عصر روز گذشته 
براى رسيدن به ديدار پايانى به مصاف تاماش 
لورينــچ دارنده مدال طــال و نقره المپيك از 
مجارســتان رفت و در پايان با نتيجه نزديك 
6 بر 5 شكســت خورد و از رسيدن به فينال 

بازماند.
اما ديگر كشــتى گير كشــورمان محمدهادى 
ســاروى در وزن 97 كيلوگــرم ابتدا در دور 
نخست با آدم بودجملين از الجزاير سرشاخ 
شد و در يك كشتى يك طرفه موفق شد 9 بر 
صفر حريف الجزايرى خود را مغلوب كند و 

راهى دور دوم شود.
ســاروى در دور دوم كربــل ميلوف دارنده 
مدال نقره 2018 از بلغارســتان را روبه روى 
خود ديد. دالور آملى كشتى فرنگى كشورمان 
در وزن 97 كيلوگــرم در اين كشــتى نيز با 
اقتدار ظاهر شد و با پيروزى قاطع 6 بر صفر 

راهى مرحله نيمه پايانى شد.
محمدهادى ســاروى براى رسيدن به ديدار 

فينال به مصاف آرتور الكسانيان دارنده مدال 
طال و المپيك ارمنســتان رفت. و در پايان با 
نتيجه 4 بر يك شكســت خورد و از رسيدن 

به فينال باز ماند.
همچنين روز گذشــته امين ميرزازاده نماينده 
وزن 130كيلوگرم كشــورمان كه با شكست 
مقابل لوپز غول كوبايــى به جدول بازنده ها 
راه يافتــه بود ابتدا الن الكسيوســيورا ريو از 
رومانــى را 5 بر صفر از ســر راه برداشــت 
و ســپس براى كســب مدال برنــز به ديدار 
كشتى گير سرشناس تركيه رضا كاياك رفت 
كه 10مــدال رنگارنگ المپيك و جهان را در 
اختيار دارد. ميرزازاده در اين كشتى عملكرد 
مناســبى نداشت و در نهايت با نتيجه 7 بر 2

شكست خورد و از رسيدن به مدال بازماند و 
به عنوان پنجمى المپيك بسنده كرد، همچنين 
روز گذشــته وزن كشى وزن 67 كيلو گرم نيز 
انجام شــد و نماينده كشورمان حريف خود 

را شناخت. 
در 2 وزن پايانى مســابقات كشــتى فرنگى 
المپيك توكيو، ايران يك نماينده دارد كه در 
وزن 67 كيلوگــرم محمدرضا گرايى پس از 
اســتراحت در دور نخســت، در دور دوم به 
مصاف هورتا از كلمبيا مى رود و در صورت 
پيروزى بر اين كشــتى گير در دور ســوم با 
برنده كشــتى ميان فرانك اســتابلر قهرمان 
جهان از آلمان و مته نمس از صربستان كشتى 
مى گيرد. در ايــن وزن 17 نفر حضور دارند. 
در گروه گرايى اسماعيل بوررو قهرمان جهان 

و المپيك از كوبا نيز حضور دارد.

با آنكه انتظار مى رفت كشــتى فرنگى امروز 
براى كســب مدال طال روى تشــك برود با 
بداقبالى روبه رو شــد و حاال تنها در شانس 

مجدد بايد براى مدال برنز مبارزه كند.
با توجه به ناكامى كاروان المپيك كشــورمان 
در كســب مدال در المپيك اكنون تمام اميد 
ايرانيان به كشــتى آزاد، وزنه بردارى و كاراته 
دوخته شده است تا شايد آنها آبرودارى كنند 
و كاروان عريض و طويل ايران دست خالى 

به كشور بازنگردند.
در حالــى امــروز كاروان ايــران يازدهمين 
روز المپيــك را آغاز مى كنــد كه تاكنون در 
رشته هاى مختلف قايقرانى، بسكتبال، واليبال، 
شنا، دووميدانى، دوچرخه سوارى، تيروكمان، 
شمشــيربازى، تنيس روى ميــز، بدمينتون، 
بوكس و تكواندو در دســتيابى به مدال ناكام 
مانــده و تنها جواد فروغى موفق به كســب 

مدال شد.
در ادامه ايــن رقابت ها نماينــدگان ايران با 
وزنه بــرداران كار خود را آغاز مى كند و على 
هاشمى براى كسب مدال روى تخته مى رود، 
همچنيــن آخرين نماينده فرنگــى كاران نيز 

امروز روى تشك مى رود.
ايران  وزنه بردارى  ملى پوش  هاشــمى،  على 
براى رســيدن به مدال بــا 8 وزنه بردار ديگر 

رقابت مى كند.
از  ورزشــكارانى  هاشــمى،  رقبــاى 
ــتان،  ــكا، لهس ــتان، آمري ــورهاى بلغارس كش
ــيه و  ــى، روس ــتان، لتون ــى، ارمنس كره جنوب

هســتند. ازبكســتان 

كشتى هم بدون مدال  المپيك را كليد زد

پايان كار مرد يخى 
در واليبال ايران

 با پايان كار تيم ملى واليبال كشورمان در 
رقابت هاى المپيك توكيو، قرارداد ســرمربى 

تيم ملى هم به اتمام رسيد.
تيــم ملى واليبال كشــورمان در رقابت هاى 
المپيك توكيو موفق به كسب 2 پيروزى شد 
و از سوى ديگر 3شكست را هم تجربه كرد. 
با اين نتايج ملى پوشان كشورمان از صعود به 
مرحله يك چهارم نهايى بازماندند و پرونده 

حضور ايران در المپيك توكيو بسته شد.
اوايل ســالجارى بود كه والديمير آلكنو به 
عنوان ســرمربى تيم ملى كشورمان انتخاب 
شــد تا هدايت ملى پوشــان در رقابت هاى 
المپيك را برعهده داشــته باشد. قرارداد وى 
با توجه به شرايطى كه وجود داشت تا پايان 
مسابقات المپيك بود و اكنون به نظر مى رسد 

بايد با مربى يخى واليبال خداحافظى كرد.
آلكنو پيش از اين هم عنوان كرده بود كه پس 
از المپيك به احتمال فراوان براى هميشه از 
چراكه  مى كند،  خداحافظى  مربيگرى  دنياى 
نياز به استراحت و درمان دارد. با اين شرايط 
كار تانك روسى در واليبال ايران را بايد تمام 
شــده دانســت و منتظر ماند تا از سرمربى 

جديد تيم ملى رونمايى شود.
آلكنو در آخرين نشست خبرى عنوان كرده 
بود كه اگر مســئوالن بخواهند وى پس از 
مسابقات براى پاسخگويى به اصحاب رسانه 
به ايران خواهد آمد؛ به نظر مى رسد با توجه 
به ناكامى مطلق واليبال كشورمان در المپيك 
توكيو پرسش  هاى زيادى در ذهن كارشناسان 
و اصحاب رسانه باشد كه آلكنو بايد به آنها 
پاســخ دهد. با اين شــرايط هنوز مشخص 
نيست كه آلكنو باز هم به ايران خواهد آمد 

يا از توكيو راهى كازان مى شود.2

مسابقات ورزشى 
ويژه فعاالن رسانه 
 مســابقات ورزشــى ويژه فعاالن رسانه 
در همدان به مناسبت هفته خبرنگار برگزار 

مى شود. 
ورزش وجوانان  اداره  روابط عمومــى  مدير 
استان با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: 
به مناسبت هفته خبرنگار، مسابقات ورزشى 
ويژه فعاالن رســانه اســتان همدان توسط 
هيأت مديره انجمن صنفى مديران رســانه ها 

برگزار مى شود.
 حمدا... چاروســائى افزود: اين مســابقات 
13مردادماه با شــركت خبرنگاران استان در 
مجموعه ورزشــى شهيدشمسى پور ساعت 

18 تا 20:30 برگزار مى شود. 
وى با اشاره به محدوديت هاى ايجاد شده 
به دليل شــيوع كرونا و لــزوم پايبندى به 
پروتكل هــاى بهداشــتى، گفــت: از ميان 
ورزش هــاى مختلــف، 2ورزش كــه در 
شــرايط باز انجام مى شــود، انتخاب شده 
تا افــراد با رعايت فاصله مناســب، بدون 
برداشتن ماســك و فعاليت بدنى زياد در 

آن شركت كنند.
چاروســايى با بيان اينكه 2 رشــته ورزشى 
جذاب و نســبتاً نو را براى مســابقات روز 
خبرنگار در نظر گرفته ايم، افزود: مسابقات 
تيراندازى با كمان و مينى گلف در مجموعه 

ورزشى شهيد شمســى پور و در فضاى باز 
براى فعاالن رســانه اى خانم و آقا برگزار و 
به نفرات برتر مســابقات نيز هدايايى اهدا 

مى شود.
وى با ابراز اميدوارى از اينكه فعاالن رســانه 
اوقات خوشــى را در اين مسابقات سپرى 
كنند، گفت: خوشــبختانه انجمن صنفى از 
بدو تشــكيل فعاليت هاى خوبى انجام داده 
است و بيشتر مديران رسانه هاى استان عضو 

اين انجمن شده اند.
ايــن عضــو هيأت مديره انجمــن صنفى 
مديران رسانه استان همدان با گراميداشت 
ياد مرحــوم مهدى كاشــى از بنيانگذاران 
انجمن صنفى، بيان كرد: اميدواريم بتوانيم 
خدمتگــزار خوبى براى فعاالن رســانه اى 

استان باشيم.

اردوى تيم ملى هاكى 
در تسخير همدانى ها

  اردوى آماده سازى تيم ملى هاكى داخل 
سالن مردان در حالى به ميزبانى دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد علوم تحقيقات تهران آغاز شده 

است كه همدان سهم بســزايى در اين اردو 
دارد. نايب رئيس هيأت هاكى اســتان با بيان 
اين خبر به ايرنا، گفت: با اعالم فدراســيون 
هاكى كشور، ميعاد كرامتى، مسعود مراتى و 
محمد مرادى صامت بازيكنان همدانى هاكى 
به اين اردو دعوت شــدند. ســمانه قاسمى 

افــزود: همچنين امير چهاردولــى از مربيان 
ارزنده هاكى همدان سرپرســتى اردوى تيم 
ملى را برعهده دارد و حســين ترابى رئيس 
هيأت هاكى و از مربيان با ســابقه اين استان 

نيز مربى بدنسازى تيم ملى در اردو است.
وى بيان كرد: على گلگون از داوران باتجربه 

هاكــى همدان نيز در روزهاى آتى به اردوى 
تيم ملى هاكى كشور اضافه مى شود.

قاســمى گفت: اين اردو با هدف آماده سازى 
بازيكنان تيــم ملى ايران براى شــركت در 
مسابقات آسيايى بانكوك و مسابقات جهانى 

بلژيك تشكيل شده است.

جدول رده بندى مدال ها در المپيك 2020 توكيو
مجموعبرنزنقرهطالنام كشوررديف

1662 17 29 چين  1

1764 25 22 آمريكا 2 

1033 6 17 ژاپن 3 

1533 4 14 استراليا 4 

1750 21 12 ك. ا. روسيه 5 

1235 12 11 بريتانيا 6 

723 10 6 فرانسه 7 

1123 6 6 آلمان 8 

919 4 6 كره جنوبى 9 

681 7 5 هلند 10 
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگگردشگـرى

تصاوير تار به يادگيرى بهتر 
هوش مصنوعى كمك مى كند

 دانشمندان هلندى و اسپانيايى در حوزه رايانه، راهى براى آموزش 
بهتر و سريع تر سيستم هايى كه با هوش مصنوعى كار مى كنند، يافتند.
به گزارش اينوويشــن اوريجينز، در بسيارى از سيستم هاى مبتنى بر 
"يادگيرى عميق" نحوه  رخ دادن روند يادگيرى مشــخص نيســت. 
اكنون محققان دريافتند كه چگونه يك سيســتم تشــخيص تصاوير 
مى تواند در مورد محيط خود بياموزد. محققان با متمركز كردن سيستم 
بر روى اطالعات كم اهميت تر اين سيســتم يادگيرى را ساده سازى 

كردند.
به گفته  دانشگاه گرونيگن(Groningen)، سيستم موردنظر نوعى 

شبكه  عصبى پيچشى   (CCNs)  است.

فيلمى جديد از پرواز "نبوغ" در مريخ
 فيلمــى از بالگرد مريخى نبوغ در حــال تجربه  دهمين پروازش 

منتشر شده است.
به گزارش اســپيس، در اين فيلم جديــد مى توان بالگرد نبوغ را ديد 
كــه پيچيده ترين پرواز خود تاكنون را تجربه مى كند. نبوغ در دهمين 
پرواز خود منطقه اى به نام "Raid Ridges"  در ســياره سرخ را 

مورد بررسى قرار داد.
در طول اين سفر بالگرد ناسا مسافت 95 متر را طى كرد و به ارتفاع 
12متر رسيد. نبوغ به طور كلى تاكنون مسافتى بيش از يك مايل طى 

كرده است.
طبق بيانيه  ناســا، دهمين پرواز نبوغ كه در روز 24 ژوئيه انجام شــد 

پيچيده ترين پرواز نبوغ تاكنون بوده است.

نخستين موزه فيبركربن 
در ايتاليا ساخته مى شود

 يك شركت ايتاليايى قصد دارد نخستين موزه فيبركربن را در يكى 
از شــهرهاى ايتاليا برپا كند.  به گزارش نيواطلس، شركت ايتاليايى ، 
پيش تر ساخت يك كارخانه گوجه فرنگى را با استفاده از قوطى هاى 
گوجه فرنگى طراحى كرده بود؛ بنابراين تعجب آور نيســت كه براى 
ســاخت موزه فيبركربن برنامه ريزى كرده باشد. اگر همه چيز طبق 
    Carlo برنامه پيش برود، اين موزه ميزبان چيزى اســت كه شركت
Ratti Associati  آن را بزرگترين آرشيو فناورى الياف اكريليك 
در جهان مى نامد. اين موزه موســوم بــه "MAE"، با كمك "ايتالو 
روتا"(Italo Rota)، معمار ايتاليايى طراحى شده است و در شهر 

"پياچنزا"(Piacenza)  قرار مى گيرد.

چشم انداز باشكوه يك باقى مانده 
ابرنواختر

 ناسا اخيراً در حساب كاربرى خود در اينستاگرام تصويرى زيبا از 
باقى مانده ابرنواختر "ذات الكرسى آ" منتشر كرده است.

به گزارش ايسنا، «ذات الكرسى آ(Cassiopeia A)  در اين تصوير 
تركيبى كه حاصل تصاوير ثبت شده توسط 3 رصدخانه است بسيار 

باشكوه به نظر مى رسد.
اين باقى مانده ابرنواختر 300 ســاله كه در اثر انفجار ابرنواختر يك 
ستاره عظيم ايجاد شده است، در فاصله 11هزار سال نورى از زمين 

قرار دارد.
رنگ هاى مختلف قابل مشاهده در اين تصوير نشان دهنده اطالعات 

و جزئيات ثبت شده هر يك از رصدخانه هاست. 

پايان دور جديد مأموريت كشتى ردياب 
فضايى چينى

 Yuanwang)"3كشتى ردياب فضايى چينى ها موسوم به "يوآنوانگ 
3 ) پس از اتمام دور جديــد مأموريت هاى نظارتى دريايى به بندرگاه 
خود در اســتان جيانگســو واقع در شرق چين بازگشــت.به گزارش 
چاينا ديلى، "يوآنوانگ٣" در طول ايــن مدموريت ها از ورود ماهواره 
هواشناسى"E 3 Fengyun"  به مدار برنامه ريزى شده اطمينان حاصل 
 Fengyun " كرد. ماه گذشته چين ماهواره جديد هواشناسى موسوم به
٣E"  را از مركز پرتاب ماهواره جيوچوان در شمال غربى چين به مدار 
برنامه ريزى شده فرستاد.٣E-FY  به 11محموله سنجش از دور مجهز 
 early)بود و نخســتين ماهواره هواشناســى جهان در مدار صبح زود

morning orbit)  براى خدمات شهرى خواهد بود.

مكان هايى كه امسال
 ثبت جهانى شدند

 چهل وچهارمين جلســه كميتــه ميراث جهانى 
يونسكو به پايان رســيد و در اين مدت مكان هاى 
مختلفــى از نقــاط گوناگــون جهان به فهرســت 

ميراث جهانى يونسكو اضافه شدند.
در  يونســكو  ميراث جهانى  كميته  چهل وچهارمين 
شــهر فوجو چين به صورت مجازى برگزار شــد 
و در جريــان آن 39 پرونده پيشــنهادى از ســوى 
كشــورها مورد بررســى قرار گرفت. ايران امسال 
بــا 2پرونده«راه آهن ايــران» و «هورامان» در كميته 
ميراث جهانى يونسكو شركت كرده بود و در نهايت 
موفق شد 2 پرونده راه آهن سراسرى(بخش شمالـ  
جنوب به وسعت هزار و400 كيلومتر) و هورامان/ 

اورامانات را به ثبت يونسكو برساند.
عالوه بر ايران با بررســى پرونده هاى سال 2020 و 
2021 مكان هاى ديگرى در نقاط مختلف جهان نيز 

به فهرست ميراث جهانى يونسكو راه  يافتند.
در اين بيــن تعداد معــدودى از مكان هاى طبيعى 
 Kaeng) «كراكــن جنگل هاى«كــن  جملــه  از 
Krachan)  در تايلند كه بيشــتر براى گياهان و 
پرندگان در معرض خطر شــناخته مى شوند در اين 
فهرست به ثبت رسيده اند، همچنين حدود 20 مكان 
فرهنگى از جمله شهر«السلط» در اردن به فهرست 

ميراث جهانى يونسكو اضافه شدند.
در  ستاره شناســى«چانكيلو»  و  باســتانى  مجموعه 
پرو كه در گذشــته براى مشاهده حركت خورشيد 
و تعييــن زمان در طول ســال مورد اســتفاده قرار 
مى گرفــت از جمله پرونده هايى بود كه مورد تأييد 

كميته قرار گرفت.
عربستان سعودى  در  محوطه«حما»  سنگ نگاره هاى 
بــه همراه شــهر«نيس» در فرانســه از جمله ديگر 

پرونده هاى موفق امسال به شمار مى روند.
آلمــان،  كشــورهاى  چشــمه  داراى  شــهر   11
اتريش، بلژيك، فرانســه و ايتاليــا در قالب يك 
پرونده مشــترك نيز در جلسه امسال ثبت جهانى 
شدند؛«بادن بى وين» در اتريش، «كارلووى وارى» 
در چك، «ويشــى» در فرانسه، «بادن بادن» و «باد 
امس» در آلمان، «باث» در بريتانيا، «فرانتيشكووى 
الزنى» در چك، «اســپا» در بلژيك، «ماريانسكه 
الزنــى» در چــك، «بــاد كيســينگن» در آلمان 
و«مونته كاتينــى ترمه» در ايتاليا اين فهرســت را 
تشــكيل مى دهنــد. تمام اين شــهرها در اطراف 

شده اند. بنا  معدنى  طبيعى  چشمه هاى 
همچنين 2 مكان در هند به فهرســت ميراث جهانى 
اضافه شدند: معبد«راماپا» و شهر تاريخى«دوالوريا» 
(Dholavira) در هنــد اكنــون ميراث جهانــى 

يونسكو به شمار مى روند.
«فانــوس دريايــى كــرودوآن» در فرانســه كه با 
نام«فانوس دريايى پادشــاه» هم شــناخته مى شود 
ديگر پرونده موفق فرانسه به شمار مى رود. اين بنا 
بين قرن شــانزدهم و هفدهم ميالدى ساخته شده 

است.
«ارســالن تپه» در تركيه كه تپه اى 30مترى است و 
دست كم به قرن ششم پيش از ميالد بازمى گردد نيز 

از ديگر پرونده هاى موفق امسال بود.
«ماتليدنهوئه در دارمشــتات» در آلمان و«مجموعه 
فرسكوهاى قرن چهاردهمى پادووا» در ايتاليا شامل 
8 ســاختمان مذهبى و فرهنگى كه مجموعه اى از 
فرسكوهاى تاريخى را در خود جاى داده اند نيز در 

اين فهرست قرار گرفتند.
براساس پرونده گروهى«كوانژو» كه از چند مكان در 
چين تشكيل شده است، مكان هايى شامل معبدها، 
بقاياى بندرها و پل هاى باستانى ثبت جهانى شدند. 
اين يعنى«ســالن كاخ داچنگ» «مسجد جينجينگ»، 
مقبره هاى اســالمى، معبد كايــوان و چندين مكان 
ديگر از اين پس به عنوان ميراث جهانى يونســكو 

به شمار مى روند.
«بوئن رتيرو» در اســپانيا فضاى ســبز شهرى كه تا 
قرن نوزدهم به پادشــاهى اســپانيا تعلق داشت به 
همراه«پاســئو دل پرادو» از بلوارهاى اصلى مادريد 

هم به ثبت جهانى رسيدند.

معاون گردشگرى مطرح كرد
انتفاع جامعه محلى، رويكرد توسعه 

گردشگرى روستايى در كشور
  معاون گردشگرى وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
گفت: اقدامات اين معاونت با هدف توســعه گردشــگرى روستايى در 
راســتاى بهره مندى جامعه محلى از منافع آن انجام شده است، طورى 
كه درآمدهاى اقتصادى حاصل از گردشــگرى در ميان جوامع روستايى 

توزيع و ميزان اشتغالزايى در اين مناطق افزايش يافته است.
به گزارش ميراث آريا، ولى تيمورى در نشست توسعه اقتصادى روستا 
با مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت كه با هدف تشريح اقدامات و 
بررسى نيازهاى توسعه گردشگرى در مناطق روستايى برگزار شد؛ گفت: 
با توجه به جايگاه مهم روستاها به عنوان يكى از مقصدهاى مورد توجه 
گردشگران در سال هاى گذشته، 500 روستا به عنوان روستاهاى هدف 
گردشــگرى انتخاب شد كه برخى از آنها با توجه به تغييرات سياسى و 
جغرافياى طبيعى اين مناطق دچار تغييرات شــده بود كه نياز به ارزيابى 

و پايش آنها وجود داشت.
 به همين دليل، با رويكرد حفظ حداكثرى روســتاهاى گردشگرپذير و 
ايجاد زمينه هاى رقابتى ميان روســتاها، طرحى با همكارى صاحبنظران 
حوزه گردشگرى و روستا، شامل شاخص هاى ارزيابى و رتبه بندى تهيه 
شــد. اين طرح  با هدف رتبه بندى روســتاهاى گردشگرپذير و تعيين 
استانداردها و شاخص هاى موردنياز روستاهاى كشور مورد بررسى قرار 
گرفت. فاز مطالعاتى آن انجام شــد و هم اكنون در مراحل نهايى جهت 

اجرا قرار دارد.
وى افزود: با عنايت به نامگذارى سال 2021 تحت عنوان گردشگرى و 
توسعه روستايى توسط ســازمان جهانى گردشگرى(UNWTO)  به 
منظور تعيين سياست ها و برنامه هاى كالن ملى و تعيين نقشه راه توسعه 
گردشگرى روستايى ايران، طرح مطالعات سندبخشى توسعه گردشگرى 
روســتايى كشــور با رويكرد محصول محور در برنامه هاى پژوهشــى 
معاونت گردشــگرى گنجانده شد كه با تهيه شرح خدمات مطالعاتى و 

تعيين مشاور ذى صالح، مطالعات اوليه طرح در حال انجام است.
تيمورى در ادامه ســاير اقدامات مؤثر در حوزه گردشــگرى در مناطق 
روستايى و عشايرى را برشمرد و گفت: صدور پروانه بهره بردارى براى 
حــدود  2 هــزار و300  واحد اقامتگاه بومگردى در مناطق روســتايى 
كه منجر به ايجاد زمينه اشــتغال براى حدود 8 هزار نفر شــده اســت؛ 
يكى ديگر از دســتاوردهاى اين حوزه اســت. اين اقدام در حالى است 
كــه اقامتگاه هاى بومگردى بــه عنوان يكى از اماكن اقامتى رســمى و 
شناخته شده در كشور معرفى شده و مورد استقبال بخش گسترده اى از 

گردشگران و تورگردانان قرار گرفته است.
وى با بيان اينكه برگزارى دوره هاى آموزشى توانمندسازى جوامع محلى 
در حوزه هاى روستايى و عشــايرى با هدف آشناسازى آنها با مفاهيم، 
مزايا و خدمات گردشــگرى نيز يكى ديگر از گام هاى برداشــته شده 
در اين اين زمينه به شــمار مى آيد، افزود: تبليغات و معرفى جاذبه هاى 
گردشــگرى در حوزه هاى روستايى و عشــايرى و تأمين اعتبار جهت 
برگزارى جشــنواره ها و رويدادهاى گردشگرى در اين مناطق، تدوين 
دستورالعمل صدور مجوز گردشگرى كشاورزى به منظور افزايش درآمد 
خانوارهاى روستايى و بهره مندى آنها از منافع حاصله از گردشگرى به 
عنوان درآمد تكميلى، تشكيل و برگزارى جلسات كميته ملى گردشگرى 
روســتايى و عشــايرى با حضور ساير دســتگاه هاى اجرايى با هدف 
هماهنگى و هدايت برنامه هاى توســعه گردشــگرى در اين مناطق  و 
نيز تشــكيل انجمن حرفه اى اقامتگاه هاى بومگردى كشــور در راستاى 
واگــذارى امور به بخش خصوصى و افزايش مشــاركت در حوزه هاى 

تصميم گيرى اقدام هاى مكمل در راستاى توسعه اين بخش بوده است.
 تدويــن ضوابط فنى اقامتگاه هاى بومگردى، انعقــاد چند تفاهم نامه با 
دســتگاه هاى اجرايى و بانك هاى عامل به منظور توسعه گردشگرى در 
مناطق روســتايى و حمايت از طرح هــاى بخش خصوصى با پرداخت 
تســهيالت و كمك هاى فنى واعتبارى، ايجاد و توسعه زيرساخت هاى 
موردنيــاز در روســتاهاى هدف گردشــگرى با تخصيــص اعتبارى 
حدود250 ميليارد ريال از ســال   1396 تا پايان ســال 1399 از محل 
اعتبارات طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى به منظور ايجاد و توسعه 
راه هاى دسترسى، محوطه سازى، روشنايى مسير، آب رسانى، گازرسانى، 
ايجاد ســرويس هاى بهداشــتى و نمازخانه و...، اجراى طرح شناسايى، 
ارزيابى و رتبه بندى روســتاهاى هدف گردشگرى به منظور درجه بندى 
روســتاهاى هدف گردشــگرى و تعيين اســتانداردها و شاخص هاى 
موردنياز روســتاهاى گردشگرپذير كشور و در نهايت تصويب و تأييد 
طرح مطالعات سندبخشى توسعه گردشگرى روستايى كشور با رويكرد 
محصول محور و نيز تعيين سياســت ها و برنامه هاى كالن و نقشــه راه 
توسعه گردشگرى روستايى ايران از جمله اقدامات زيرساختى اين حوزه 

به شمار مى آيد.
همچنين در اين نشســت مشــاور وزير صنعت، معــدن و تجارت نيز 
در خصوص اجراى طرح مثلث توســعه اقتصادى  فرهنگى كشــور با 

محوريت توسعه روستايى، توضيحاتى ارائه كرد.
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باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
زغم جان در تنم در گير و داره                                              سرم در رهن تيغ آبداره
ندارم اختيارى از چه جوشش                                            دل مو تاب اين سودا نداره
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■ حديث:
پيامبراكرم(ص):

 هر گاه فتنه  ها، همچون پاره  هاى شب تار، شما را در ميان گرفتند، به قرآن، چنگ در زنيد...؛ 
زيرا كتابى است كه در آن، تفصيل (بيان جزئيات) و روشنگرى و تحصيل [حقايق ] است، و 

قاطع [ و جّدى ]است و شوخى نيست.  
الكافي : ج 2 ص 599 ح 2

مريم مقدم  »
 همدان برند شــهرى و گردشــگرى ندارد اين 
مهم چنان مشــهود اســت كه نيازى به زياده گويى 

و تفسير ندارد.
نبود برنامه، جديت در طــرح موضوع و اعتبار از 
جمله مواردى اســت كه تعيين برنــد همدان را با 

چالش روبه رو كرده است. 
در آخرين نشســت كارشناسى تحليل راهكارهاى 
تعيين برند، شــهردار همدان به اصلى ترين دغدغه 
حاضران كه تأمين منابع مالى بود پايان داد. عباس 
صوفى گفت: شهردارى همدان تأمين هزينه تعيين 

برند همدان را متقبل مى شود.
  شهرى به بلنداى تاريخ و بى نام و نشان 
همدان مهد تاريخ و تمدن كه الوندش، آب وهواى 
مطبوع، غارعليصــدر، بوعلى ســينا و باباطاهرش 
مسافران را به سمت و سويش مى كشاند در عرصه 

ملى و بين المللى بى نام و نشان است.
اســفندماه 1399 بود كه پاى انعقــاد تفاهمنامه اى 
به همــت مجتمع تفريحــى توريســتى گنجنامه 
بــراى برندســازى گردشــگرى همدان بــه ميان 
آمــد. امضاكننــدگان تفاهمنامه همــه از فعاالن و 

سرمايه گذاران گردشگرى بودند.

فراينــد تعريف و تعيين برنــد از آن پس در چند 
جلســه كارشناســى براى همدان بررســى شد و 
سير خروجى جلســات به گونه اى پيش رفت كه 
در روزهاى آخر فعاليت شــوراى پنجم، جلسات 

برندسازى همدان  جدى تر برگزار شد. 
در روزهــاى اخيــر نشســتى با حضــور صوفى 
شــهردار همدان، قراباغى رئيس كميسيون اقتصاد، 
ســرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر همدان، 
خاكســار معاون گردشگرى همدان و جمعى ديگر 
از مســئوالن بخش دولتى و خصوصــى در تاالر 

همايش هاى قرآنى و بين المللى برگزار شد.
در اين نشست گروه كارشناسان با ايجاد اميدى كه 
شــهردار آن را رقم زد بحث برندسازى را جدى تر 

مورد تحليل قرار دادند. 
عبــاس صوفى بيان كرد: هزينه هاى برندســازى 
براى همدان را شــهردارى متقبل مى شود و اين 
روزنــه اميدى براى آغاز راهى بــود كه ختم به 

مى شود.  خير 
 وى گفت: مؤلفه گردشگرى، به عنوان مشهودترين 
جنبه برندســازى براى يك مكان، اغلب به عنوان 
پرهزينه ترين و البته قدرتمندترين نيروى بازاريابى 
شــناخته مى شــود. با اين حال، گردشگرى صرفًا 

بخشــى از تصويرى كه بايد ايجاد شــود را خلق 
مى كند و براى رســيدن به سطح كمال قابليت هاى 
خود به عنوان پرچم دار و پيش قراول برندســازى 
مكان ها، مى بايست در همســويى دقيق و كامل با 

ديگر كانال هاى ارتباطى قرار گيرد. 
شــهردار همدان بيان كرد: يكى از عوامل مهم در 
مبحث گردشــگرى جاذبه هاى طبيعى، ساختمان ها 
و بناهاى تاريخى؛ جنب وجوش زندگى شهرى؛ و 

جاذبه هاى شهرنشينى است.
صوفــى همچنيــن افــزود: برند و برندســازى و 
مديريــت آن از اهميت ويژه اى برخوردار اســت 
به طورى كــه اقتصاد همدان بــا دارا بودن الوند، 
بوعلى ســينا، باباطاهر و... مى تواند به طور خاص 
آنان را نيز در برگيرد و موجب تغييرات بسزايى در 
اقتصاد و به تبع آن در پيشرفت شهر همدان شود.

شــهردار همدان گفــت: بايد براى جــذب نگاه 
جهانيان به ســمت همدان، پايتخت تاريخ وتمدن، 
جاذبه هــا و ظرفيت هاى ميراثــى و تاريخى آن و 
حوزه بسيار زيباى گردشــگرى، موضوع برند در 
قالــب يك فراخوان جدى مطــرح و مورد وصول 

قرار گيرد. 
كارشناســان بــر اين باورنــد، تصويــر برند يك 
موضوع مهم در دنياي پر چالش امروز مي باشــد. 
جهاني ســازي يعنــي كشــورها بــراي جــذب 
مطلوب  تصوير  ايجاد  توريست ها،  سرمايه گذاران، 
از كاالهاى صادراتى، رســانه ها، ايجاد اعتماد و... 
در رقابت تنگاتنگ هستند. از اين رو براي كشورها 
و شــهرها كامًال ضروريست تا بدانند توسط مردم 
ساير مكان هاي ديگر چگونه ديده مي شوند و اينكه 
چگونه بايد دســتاوردها، محصوالت، خدمات و... 
خود را در تصوير برندشان منعكس كنند؛ بنابراين 
ايجاد يــك برند قدرتمند كشــورى، با ايجاد يك 
تصوير مثبت مي تواند يك مزيت رقابتي ويژه را در 

بازار پر تالطم اين روزها ايجاد نمايد.
يك محصول يا خدمتى كه برند شــده، به  واسطه 

موقعيتش در بازار رقابت و به  واســطه شخصيتش  
كه شــامل تركيبى منحصربه  فــرد از ويژگى  هاى 
كاركردى و ارزش هاى نمادين آن اســت، از ديگر 

محصوالت و خدمات متمايز است.
از اين رو مى توان گفت برند شــهر به معناى شكل 
دادن بــه تصويرى ويژه از يك شــهر در چشــم 
مخاطبان هدف اســت؛ با اين اميد كه اين تصوير 
ويژه به حل مشــكالت آن كمك كند و به جذب 
ســرمايه گذارى منجر شــود. موقعيــت تاريخى، 
توريستى، صنعتى، ارتباطى يا تجارى آن را تقويت 
كند و موقعيت فعلى يك كشــور را ترويج دهد يا 
روزآمد كند يا سرمايه گذارى هاى انجام شده براى 
رسيدن به موقعيتى مطلوب در تجارت يا صنعت را 
جامه عمل بپوشاند. از اين رو برندسازى را مى توان 
به نوعى شناسايى مزيت رقابتى پايدار آن و تبديل 

آن به يك هويت رقابتى مطلوب دانست.
هنگامى كه همــدان را با محصول، كاال و خدمات 
متمايز آن بشناسند، تصوير ايده آل و مطلوب از آن 
ديــار و ملت در ذهن جهانيــان نقش مى بندد. اين 
موضوع غرور ملى براى تمامى افراد آن ســرزمين 
ايجاد كرده و ماندگارى آنها و برگشت سرمايه هاى 
مادى و انسانى به ســرزمين مادريشان را تضمين 

مى كند.
 از سوى ديگر تبديل شدن عنوان يك شهر به نشان 
برند آن منطقه و دريافــت نماد برند آن ملت، اين 
انگيزه را در صنعت گران و هنرمندان ايجاد مى كند 
كه در كنــار ارتقاى فروش خود به دنبال باال بردن 

كيفيت كاال و تمايزسازى در آن باشند.
هنگامــى كــه برندهاى ملــى، تبديل بــه غرور 
بين المللــى يك ملت شــوند بزرگترين ابزار براى 
وفادارى به هويت رقابتى يك كشور مى شوند اين 
وفادارى ماندگارى ســرمايه ها در كشور را تضمين 
و نقشــه راهى را براى بدل شدن به يك شاخص 
و نماد در كشــور ايجاد مى كند كه مزاياى مادى و 

معنوى توأمان براى فرد دارد.

شهردارهمدان: 

هزينه برند گردشگرى 
را مى دهيم 

 افزايش نرخ بليت وسايل نقليه عمومى، هزينه 
بنزيــن، هتــل و ديگر خدمات ســفر، متقاضيان 

سفرهاى قسطى را افزايش داده است.
تعداد وب ســايت ها و آژانس هايــى كه خدمات 
قســطى ســفر را عرضه مى كنند در حال افزايش 
اســت. اين شيوه سفر در گذشته نيز رواج داشته، 
اما به گفته آژانس داران در سال هاى اخير به دنبال 
تورم و افزايش قيمت ها، متقاضى بيشــترى داشته 

است.
يكــى از آژانس دارانــى كه تورهاى اقســاطى به 
خارج از كشــور را اجرا مى كند، به ايســنا گفت: 
متقاضى سفرهاى قسطى به ويژه به خارج از كشور 
بيشتر شده است كه گرانى و كم توانى مردم، عامل 

اصلى ترويج اين شيوه از سفر بوده است.
كيوان بيانى افزود: ســفرهاى قســطى در گذشته 
هم رواج داشــته، اما اكنون نمايان تر شده است، 
بخصوص پس از اصــالح قوانين چك كه خيال 

طرفين را آسوده تر كرده است.
وى گفت: ســفرهاى قسطى به خارج از كشور از 
زمانى كه ارمنســتان مجوز واكسيناسيون اتباع و 
گردشــگران خارجى را صادر كرد، نمايان تر شده 

است. روزهايى كه سفر به ارمنستان اوج گرفت، 
خيلى ها براى ســفر قســطى با آژانس ها تماس 
مى گرفتند، ما چك مى گرفتيم و خدمات ســفر را 

عرضه مى كرديم.
در آژانس هاى ديگر نيز ســفر قســطى يك بسته 
ويژه دارد. اقساط از 4 ماه تا 12ماه تعيين مى شود. 

برخى از آژانس ها حتى وام سفر هم مى دهند. 
يكى از همين آژانس داران به ايسنا، گفت كه بسته 
ويژه ســفرهاى قسطى را از ســال 1397طراحى 
كرده اســت، از همان روزهايى كه بليت هواپيما، 
قطــار و اتوبوس، نــرخ ارز و عوارض خروج از 
كشور گران شدند و توان اقتصادى مردم پايين تر 
آمد. خيلى ها كه اتفاقًا از قشــر متوسط جامعه و 
يا دانشــجو بودند و ســالى يك بار سفر خارجى 
مى رفتند، محدود شــدند همان قشــر اكنون سفر 

داخلى هم كمتر مى توانند بروند.
ابتــدا قرار بود طرحى براى ارزان ســازى ســفر 
اجرا شــود، مدتى بعد نام طرح را به«آسان سازى 
ســفر» تغيير دادند، كمى بعدتــر هم اعالم كردند 
منظورشــان از اين طرح ها، سفرهاى قسطى بوده 
است. برخى كارشناســان اين تئورى را رد شده 

و ناكارآمد مى دانســتند؛ چراكه معتقدند بدهكار 
كردن و زير قرض و قســط بردن مردم براى سفر 
در شــرايط معيشــتى و اقتصادى موجود، فرمول 
درستى نيست و بهتر است نسخه هاى كشورهاى 
ديگر كــه با تخصيص يارانه و بودجه هاى رفاهى 
به گروه هاى كم درآمد، كارگر و دانشــجو سفر را 

ارزان كرده اند، دنبال شود.
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
حتــى تعدادى از آژانس هاى دولتى و وابســته را 

مأمور اجراى طرح سفرهاى قسطى كرد.
 برخى از آنها مى گفتند در مسيرهاى مثل مشهد و 
كيش اين مدل خوب جواب داده است، اما طرِح 
دولتى سفرهاى قسطى با شيوع كرونا متوقف شد.

عــالوه بر اين، از طــرف كانــون جهانگردى و 
اتومبيلرانى كه يكى از شــركت هاى زيرمجموعه 
وزارت ميراث فرهنگى و گردشــگرى به شــمار 
مى آيد، در مهرماه 1399 درست در اوج كرونا، از 
توافق با يكى از بانك ها براى پرداخت 20ميليون 
وام ســفر خبر داده شد كه اين طرح در روزهاى 
كرونايى با واكنش هاى منفى مواجه شد و به نتيجه 

نرسيد و متوقف شد.

ســال 1398، پيــش از همه گيــرى كرونــا، 
چشــم انداز اغلــب آژانس داران ايــن بود كه 
مردم بيشتر به ســفرهاى قسطى و قيمت هاى 
لحظه آخرى روى آورند و ســفرهاى داخلى 
به نسبت سفرهاى خارجى رونق داشته باشد. 
با وجود اين فرض، اما دســت اندركاران سفر 
و حمل ونقل در آن ســال كــه گرانى خدمات 
ســفر هم بيشتر نمايان شده بود، مقاومت هايى 
را بــراى ارزان كردن هزينــه خدمات و حتى 

تخفيف دادن نشان مى دادند.
وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى 
نيز به عنوان متولى سفر، تاكنون مدل و يا روشى 
موفق براى مديريت سفر و هزينه هاى آن نداشته 
و در سطح كالن، رايزنى هاى آن براى سامان دهى 
هزينه هــاى ســفر، بى اثر بــوده و بى نتيجه مانده 
اســت؛ نمونه بارز آن در سال هاى اخير است كه 
پــس از گرانى ناگهانى بليــت هواپيما و ريزش 
ســفرهاى هوايى، در نتيجه پيگيرى هاى متوليان 
شــركت هاى  به  رئيس جمهــور  گردشــگرى، 
هواپيمايى اخطــار داد، اما تغيير و اصالحى در 
قيمت ها رخ نداد، گرانــى اى كه تا امروز ادامه 
داشته و همچنان مسأله است. اينك با ادامه اين 
روند و تغيير ســليقه مردم در سفر، بسيارى از 
آژانس داران، حذف ســفر از سبد گروه بزرگى 

از جامعه را هشدار مى دهند.

«سفر قسطى» پرتقاضا شد


