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مقصر پيك چهارم
نمكى، ستاد مقابله با كرونا يا مردم؟

 ويروس كوويد-19 در كشــورمان به پيك چهارم رسيد و بارى 
ديگر انگشت اتهام به سوى سعيد نمكى وزير بهداشت كشورمان...

يـادداشت روز

2

راه عبور از سونامى كرونا
 1- همچنان كه پيش بينى مى شــد، كشــور پس از پايان يافتن 
تعطيالت نوروزى، درگير سونامى كرونا شده است و روند بسترى ها 

به شدت افزايشى شده و احتمال رسيدن...

 2021 آوريـــل    10   1442 شـــعبان   27   1400 مـــاه  فرورديـــن   21 شـــنبه  
ــان  ــا   5000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4006  12 صفحــــــــــ ــال هفدهـــم  شـ سـ
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افزايش 68 
درصدى بودجه 
شهردارى مسير 
توسعه را
 هموار كرده است

كركره 
آژانس هاى 
مسافرتى را 
دست كرونا 
دادند

متولى پـاس 
كيست؟

اعمال 
محدوديت  
10 روزه در 
شهرهاى قرمز
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جنگ آب در راه است 
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پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

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

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكتر محمد قديمى 

شهردار و اعضاى شوراى اسالمى
 شهر صالح آباد

برخود الزم مى دانيم انتصاب جنابعالى را 
به سمت 

معاون محترم دفتر امور شهرى
 و شوراهاى استاندارى همدان

 تبريــك عــرض نماييــم. اميــد اســت در 
ســايه تأييــدات الهــى، در ايــن عرصــه خطيــر 
ــز  ــالى وطــن عزي ــه و اعت ــه جامع و خدمــت ب

ــيد.  ــربلند باش ــق و س ــالمى موف اس

دكتر
تبريك و تهنيت

 جنـاب آقــاي

دكتر محمد قديمى 

شركت سياحتى عليصدر

نويد مسرت بخش انتصاب شايسته 
حضرتعالى را به عنوان

معاون دفتر امور شهرى و شوراهاى 
استاندارى همدان

 تبريك و تهنيت عرض مى نماييم.
براى  توفيقات  مزيد  منان  ايزد  درگاه  از 
خدمتى سرشار از شور و نشاط و مملو از 
توكل الهى در جهت رشد و شكوفايى ايران 

اسالمى مسالت داريم.

دكتر

تبريك و تهنيت
 جنـاب آقــاي

دكتر محمد قديمى 

نمعاونت شهرسازى و معمارى شهردارى همدان

معاون محترم دفتر امور شهرى و 
شوراهاى استاندارى همدان 

شايســته  و  بجــا  انتصــاب 
ــت  ــك و تهني ــى را تبري جنابعال
ــت در  ــد اس ــوده، امي ــرض نم ع
ــواره  ــى هم ــاف اله ــايه الط س

پيــروز و ســربلند باشــيد. 

دكتر
تبريك و تهنيت

 جنـاب آقــاي

دكتر محمد قديمى 

روابط عمومى شركت نمايشگاه هاى بين المللى 
استان همدان

ى

انتصاب شايسته جنابعالى بعنوان
 معاون محترم دفتر امور شهرى 
و شوراهاى استاندارى همدان

  را تبريك عرض مى نماييم.
ــو الطــاف حضــرت   اميــد اســت در پرت
ــروز  ــق و پي ــش موف ــش از پي ــق، بي ح

باشــيد.
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سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان

محمد مهدى درگاهى 
سرپرست محترم اداره

 بازرسى شهردارى همدان

مجيد شاكرى 
سرپرست محترم منطقه چهار

 شهردارى همدان 

حجت ا... كريمى
سرپرست محترم اداره حراست

 شهردارى همدان 

حسين مردانى 
سرپرست محترم معاونت 

خدمات شهرى شهردارى همدان 

وحيد على ضمير 
سرپرست محترم معاونت 

امور زيربنايى و حمل ونقل شهرى 
شهردارى همدان 

ــزد منــان  ــزان را تبريــك و تهنيــت  عــرض نمــوده ، اميــد اســت در ســايه اي انتصــاب شايســته شــما عزي
همــواره پيــروز و ســربلند باشــيد.
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مجيد شاكرى - سرپرست منطقه 4 شهردارى همدان

محمد مهدى درگاهى 
سرپرست محترم اداره بازرسى 

شهردارى همدان 

حجت ا... كريمى
سرپرست محترم اداره حراست 

شهردارى همدان 

 حسين مردانى
سرپرست محترم معاونت خدمات 

شهرى شهردارى همدان 

 وحيد على ضمير 
سرپرست محترم معاونت  امور 
زيربنايى و حمل و نقل شهرى  

شهردارى همدان 

دكتر محمد قديمى  
معاون محترم امور شهرى و شوراهاى 

استاندارى همدان 

انتصاب بجا و شايسته شما عزيزان كه مبين تعهد و شايستگى و تجارب ارزنده تان در سطوح مختلف مديريت مى باشد را 
صميمانه تبريك و تهنيت عرض نموده، اميدواريم در راستاى خدمت به شهروندان عزيزمان همواره موفق و مويد باشيد .
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معاونت شهرسازى و معمارى شهردارى همدان

محمد مهدى درگاهى 
سرپرست محترم اداره

 بازرسى شهردارى همدان

مجيد شاكرى 
سرپرست محترم منطقه چهار

 شهردارى همدان 

حجت ا... كريمى
سرپرست محترم اداره حراست

 شهردارى همدان 

حسين مردانى 
سرپرست محترم معاونت 

خدمات شهرى شهردارى همدان 

وحيد على ضمير 
سرپرست محترم معاونت 

امور زيربنايى و حمل ونقل شهرى 
شهردارى همدان 

بــر خــود الزم مــى د انيــم انتصــاب بجــا و شايســته شــما عزيــزان را تبريــك عــرض نمائيــم. از درگاه ايــزد 
منــان توفيقــات روز افــزون و ســالمتى شــما را از خداونــد منــان آرزومنديــم.

گاهى
داره

همهمداندان

يــزد 

جناب آقايان

فرماندار بهار در گفت وگو با همدان پيام :

 در انتخابات 
به بومى  و يا غيربومى 

بودن فكر نكنيم
روستاهاى مادستان چشم انتظار آبادى
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اظهارنظر متخصصان شهرسازى  
در ميزگرد تخصصى:

طرح جامع 
ضعف كارشناسى 

دارد
■ وفايى: طرح جامع را 
با روند فعلى قبول ندارم

/عكس: آخرين طرح منتشر شده از طرح جامع شهر همدان
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اعتماد به كارشناسان؛
راه عبور از سونامى كرونا

 1- همچنان كه پيش بينى مى شــد، كشــور پــس از پايان يافتن 
تعطيالت نوروزى، درگير سونامى كرونا شده است و روند بسترى ها 
به شدت افزايشى شــده و احتمال رسيدن آمار فوت شدگان روزانه به 

600 نفر مطرح شده است.
بنابر اعالم اپليكيشــن ماسك برخالف موج هاى گذشته، موج چهارم 

كرونا همه كشور را تقريبا همزمان درگير كرده است. 
2- از ديدگاه كارشناسان وزارت بهداشت، سفرهاى نوروزى، كاهش 
رعايت شيوه نامه هاى بهداشتى و ازدحام هاى روزهاى پايانى اسفندماه 
و گردهمايى هاى خانوادگى از داليل عمده طغيان بيمارى كوويد-19 

است
اما ناتوانى ســتاد كرونا در تدبير مناســب براى مسدودسازى شيوع 
ويروس سريع االنتشــار نوع انگليســى كرونا و به ويژه آزاد گذاشتن 
ســفرهاى نوروزى و كاستن از محدوديت ها به نفع اقتصاد كه تأثيرى 
هم در رونق بازار نوروزى نداشت، داليل ديگرى است كه كارشناسان 

وزارت بهداشت با اطالع از كنار آنها رد مى شوند.
3- ويروس انگليسى كرونا كه پيش از عيد استان هايى چون خوزستان 
را درگير كرده بود، مى توانست در همان خوزستان مهار شود اما اراده 

اين اقدام نبود.
همچنان كه در آغاز كرونا، اراده اى براى مهار ويروس در 2 استانى كه 
ابتدا با بيمارى درگير شدند، بروز نكرد و با تن ندادن به محدوديت و 
تعطيلى و منع ورود و خروج به اين 2 استان مقابله با كرونا به اقدامى 

طوالنى مدت تبديل شد.
4- وزير بهداشت پس از اينكه كار از كار گذشته و كشور با سونامى 
كرونا مواجه شــده است از اينكه به نظرات وى در ستاد كرونا گوش 
نداده اند، سخن مى گويد و وقتى از او كه توان اقناع اعضاى يك ستاد 
براى عمل به نظرات كارشناسى را ندارد و پيش از اين مدعى مديريت 
بى نظير در مقابله با كرونا شده، مى خواهند كه كناره گيرى كند، فيلمى 

جديد رو مى كند كه استعفا در قاموس ما نيست و... .
كرونا روزى مهار خواهد شــد و آن روز مى توان فيلمى از فيلم هايى 
كه وزير بهداشت اين مملكت با اظهارات ضد و نقيض، مظلوم نمايى، 
استفاده از فرصت و گروكشى براى افزايش حقوق و رفع كمبودهاى 
وزارتخانه و ... داشته را تهيه و تدوين و او را داوطلب اسكار در بخش 

بهترين بازيگر نقش مرد در سونامى كرونا در جهان كرد.
5- كرونــا را گويى فقط مبتاليان باور دارنــد و باور به آن در جامعه 
كاهش يافته و بســيارى از مسئوالن نيز به آن باور ندارند، هرچند نان 

آنها در دادن شعار مقابله با كرونا است.
نمى شود به مردم گفت، ســفر نرويد اما سفر نوروزى خانواده بدون 

تأخير امسال هم انجام شود!
6- مبحث واكســن كرونا هم كه ديگر به بازى واكســن تبديل شده 

است.
بخش دولتى ناتوان از خريد و انتقال واكسن است و بخش خصوصى 
ديرهنگام وارد شده و اكنون همه وعده بعد را مى دهند كه از 40 روز 

تا مهر و پايان سال و وقت هاى ديگر را در برمى گيرد.
7- زنگ خطر در كشــور با سونامى كرونا به صدا درآمده است و در 
شرايطى كه امكان واكسيناســيون همگانى نيست از نظر كارشناسان 

وزارت بهداشت نياز به يك سرعت گير براى مقابله با بيمارى است.
اين سرعت گير از نظر اين كارشناسان تعطيلى 2 هفته اى كشور است تا 

با ماندن مردم در خانه زنجيره انتقال اين ويروس قطع شود.
انتظــار مى رود اين بار پيش از آنكه دير شــود، ســتاد كرونا اين نظر 
كارشناســى را بپذيرد و اگر نمى پذيرد مسئوليت عواقب اين تصميم 

را بپذيرد.

افزايش 72 درصدى مصرف بنزين همدانى ها
 در نوروز امسال

 مديرشــركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان از افزايش 72 درصدى مصرف 
بنزين در نوروز 1400 خبرداد، به طورى كه مصرف بنزين در استان همدان در نوروز سال 
1400 نسبت به همين مدت در سال گذشته با 72 درصد افزايش، ركورد جديدى از خود 

برجاى گذاشت.
امين روستايى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه هنوز شاهد وجود اپيدمى كرونا در 
استان و كشور هستيم، اظهاركرد: اين آمار از افزايش سفرها و تردد خودروها در محورهاى 

مواصالتى ورودى و خروجى هاى استان حكايت دارد.

وى تصريح كرد: براساس آمار راهدارى، از 25 اسفند 99 تا پايان روز 13 فروردين امسال 
يك ميليون و 265 هزار تردد در ورودى و خروجى هاى محورهاى استان همدان به ثبت 
رسيده كه در قياس با همين مدت درسال گذشته نرخ رشد 136 درصدى تردد را به ثبت 

رسانده است.
روســتايى با بيان اينكه از ابتداى سال 99 نرخ رشد مصرف بنزين به طور متوالى منفى 
بود كه نشان از كاهش ترددها به دليل خوددارى هموطنان از انجام مسافرت ها و عمل 
به پويش اجتماعى در خانه بمانيم و رعايت دســتور عمل هاى بهداشــتى بود، يادآور 
شــد: از ابتدا تا پايان تعطيالت نوروز، روند مصرف فــرآورده بنزين صعودى بود و 
بيشــترين اختالف مصرف در روز 13 فرورديــن 1400 به ميزان حدود 2 ميليون ليتر 
و با ثبت رقم 66 درصد افزايش نســبت به روز مشابه سال 99 به عنوان پيك اين بازه 

زمانى ركورد زد.
اين مقام مســئول از افزايش 14درصدى مصــرف نفتگاز بخش حمل و نقل در بازه زمانى 
18 روزه مورد اشــاره امسال در قياس با مدت مشابه سال 99 خبر داد و افزود: بيشترين 
اختالف مصرف اين فرآورده در هشتمين روز از سال جديد و به ميزان 24 درصد افزايش 

بوده است.
مديرشــركت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه همدان با تأكيد بر اينكه در مدت اشاره شده 
تالش شــد همه جايگاه هاى اســتان فعال و آماده ارائه خدمات سوخت رســانى باشند، 
اظهاركرد: تمامى 124باب جايگاه عرضه فرآورده هاى سوختى مايع و گاز طبيعى فشرده 
منطقه ضمن رعايت اصول بهداشــتى و ايمنى، به طور شــبانه روزى مورد پايش تيم هاى 

عملياتى كنترل كمى و كيفى قرار مى گرفتند.

افزايش 68 درصدى بودجه شهردارى مسير 
توسعه را هموار كرده است

 با افزايش 68 درصدى بودجه شــهردارى در سالجارى و اجراى 
طرح هاى بيشتر، زمينه خدمت بهتر و بيشتر به شهروندان فراهم شده 

و مسير توسعه هموار مى شود.
شــهردار همدان گفت: اين افزايش بودجه انگيزه مديريت شهرى را 
براى اجراى طرح هاى بزرگ در راســتاى خدمات رسانى بهتر به مردم 
مضاعف كرده و به طور قطع امسال شاهد پيشرفت هاى قابل توجه در 

عرصه هاى مختلف خواهيم بود.
عباس صوفى در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه بودجه شــهردارى در 
4 سال گذشته به ميزان 4 برابر افزايش يافته است، گفت: اين افزايش 

بودجه نزديك به 2 برابر ميانگين كشورى است.
وى خاطرنشــان كــرد: افزايــش بودجه انگيــزه توســعه گرايانه و 
خدمات رســانى بهتر به شهروندان را نزد مديران و كاركنان شهردارى 
دوچندان كرده است و امسال پيشرفت قابل توجهى را در عرصه هاى 

عمرانى و آبادانى شهر به اجرا مى گذاريم.
شــهردار همدان افزود: بــا آغاز فصل جارى تغييراتــى را در عرصه 
مديريت شــهرى انجام داده ايم تا خدمات دهى به شهروندان و تحقق 

اهداف تبيين شده به شكلى بهتر و مؤثرتر صورت بگيرد.
وى با تأكيد بر پرهيز از رفتار جزيره اى در شــهردارى و هم پوشــانى 
واحدها، مناطق، معاونت ها و مديريت ها در شــهردارى، گفت: تالش 

جمعى به نفع شهر و شهروندان است.
صوفى با اشــاره به فصل انتخاباتى در همدان همانند ساير شهرهاى 
كشــور گفت: هيچ فردى حق ندارد از منابع شهردارى براى انتخابات 
اســتفاده كند. وى افزود: فضاى شــهردارى بــراى خدمت به آحاد 

شهروندان است و نبايد رفتار انتخاباتى از كسى سر بزند.

مقصر پيك چهارم
نمكى، ستاد مقابله با كرونا يا مردم؟

محمد ترابى »
 ويروس كوويد-19 در كشورمان به پيك چهارم رسيد و بارى ديگر 
انگشت اتهام به سوى سعيد نمكى وزير بهداشت كشورمان گرفته شد. 
فارغ از هرگونه قضاوتى درباره عملكرد وزير بهداشت، بايد گفت، امرى 
طبيعى است كه درصورت بروز يك مشكل در كشور مسئول و يا مدير 

مربوطه بايد پاسخگو باشد. 
وزير بهداشــت و درمان پيش از عيد در جلسه اى بيان كرده  بود «مردم! 

التماس مى كنم كه سفر نرويد.» 
با اين حال شاهد بوديم كه در ايام تعطيالت عيد امسال، ممنوعيت براى 
سفر به برخى شهرها وجود نداشــت و عده زيادى از هموطنان مان به 

مسافرت رفتند. 
درباره اين نقيضه در حرف وزير بهداشت و اقدام دولت، منتقدان خطاب 
به نمكى مى گويند كه «اگر حرفت را در دولت نمى خوانند؛ استعفا بده». 
اما اين مســأله تا چه اندازه با تغيير وزير بهداشت مؤثر خواهد بود؟ آيا 
در شرايط فعلى كه دولت درصورت از دست دادن يكى ديگر از وزراى 

خود از حدنصاب مى افتد، استعفاى نمكى دردى را دوا مى كند؟ 
شــاهد هستيم كه مردم كشومان و ســاير كشور ها به داليل مختلفى از 
جمله طوالنى شدن مدت زمان شيوع ويروس كرونا، پيدايش واكسن آن 
و ... نســبت به اوايل شيوع ويروس كوويد-19، كمتر به رعايت نكات 

بهداشتى و فردى الزم براى مقابله با اين ويروس اهميت مى دهند. 
با اين حال ثابت شده است كه عملكرد دولت ها تا چه اندازه براى مقابله 
با شــيوع ويروس كرونا قابل تمايز است. اين مسأله حتى به پيشرفته يا 
غيرپيشرفته بودن صنعت و به ويژه تجهيزات پزشكى كشور ها نيز ارتباط 
مســتقيمى ندارد. طبق آمار جهانى كشور آلمان و كلمبيا از لحاظ تعداد 
مبتاليان و تعداد افراد فوت شــده بر اثر ابتال بــه ويروس كرونا به هم 

نزديك است. 
از اين رو مى توان گفت كه سياســت هاى دولت در هر كشــورى براى 

مقابله با ويروس كرونا بسيار حائزاهميت است. 
در آغاز شيوع ويروس كرونا دولت ايران از چند جهات مختلف تحت 
فشار قرار گرفته بود. از يكسو برخى باز بودن اماكن مذهبى و برگزارى 
مراســم مذهبى را بهانه اى براى برپايى مراسمات و دورهمى هاى خود 
قــرار مى دادند و برعكس اين موضوع، برخى از افراد و مســئوالن باز 
بودن اماكنى همچون سفره خانه ها و سينما ها را تناقضى در عمكرد دولت 
اعالم مى كردند و خواستار باز بودن اماكن مذهبى و برگزارى مراسمات 

مربوطه بودند. 
با اين حال مشــكل اصلى دولت كه رئيس جمهور به عنوان رئيس ستاد 
مقابلــه با كرونا به آن اذعان دارد، در تضاد بودن قرنطينه با معيشــت و 

اقتصاد مردم به دليل بستن بازار و مغازه ها بوده است. 
اما در اين ميان انتقادى كه به دولت وارد اســت، اين اســت كه دولت 
مقابله با ويروس كرونا را در كنار ديگر امور كشور پيش مى برد و براى 
آن اولويت قائل نيســت، از سوى ديگر برخى از سياست هايى كه براى 
مقابله با كرونا وضع كرده نه تنها  براى مقابله با شيوع اين ويروس مؤثر 

نيست بلكه در مواردى حتى موجب تشديد مى شود. 
بســيارى از مشاغل به سفرهاى نوروزى وابسته  هستند و اين ايام پيك 
درآمدزايى آنها اســت، از سوى ديگر نمى توان از احتياج مردم به سفر 
و تعطيالت غافل شــد. با اين حال عيد امسال به توصيه وزير بهداشت 
مى بايســت همانند نوروز 99 ورودى شــهر ها را مى بســتند و مانع از 

رفت وآمد خودرو هاى غيربومى مى شدند. 
از سوى ديگر برخى از ممنوعيت هاى تردد خودرو ها مردم را به استفاده 
از وسايل نقليه  عمومى ترويج كرده بود كه اين خود يكى از علل انتقال 

ويروس به حساب مى آيد. 
كشور وارد پيك چهارم شده است، اميدواريم دولت فعلى و دولت آينده 
انجام اقدامات الزم براى جلوگيرى و رفع حداكثرى يا كامل اين ويروس 
منحوس را با اســتفاده از ابزار هاى فرهنگ سازى و اجبار بيش از پيش، 

اولويت مقابله با ويروس كوويد-19 قرار دهند. 

1-خط توليد شيرخشك در همدان راه اندازى مى شود. گويا اين خط 
توليد توســط شركت شير پاســتوريزه پگاه همدان راه اندازى خواهد 
شــد. گفتنى است پيش بينى مى شــود با توجه به نيازهاى كشورهاى 
همســايه به شيرخشــك، توليدات اين خط توليد، صادرات استان را 

افزايش خواهد داد.
2- احتمــال تكرار صف هــاى مرغ وجود دارد. گويــا  اين صف ها 
درصورت توزيع بى برنامه اقالم اساسى ارزان قيمت براى رمضان رخ 
خواهد داد. گفتنى است ستاد تنظيم بازار اين بار براى تنظيم بازار اقالم 
اساسى قرار است 3 محصول برنج، شكر و گوشت را زيرقيمت بازار 
عرضــه كند كه احتماال دوباره صف هاى خريــد اين اقالم مانند مرغ 

شكل بگيرد.
3- قاچاقچيان به كارهاى ريشــه اى روى آورده اند. گويا قاچاقچيان 
اين بار براى ســودجويى، جوجه يكروزه را از مرزهاى غربى كشــور 
خارج كرده و ضربه بزرگى به توليد گوشــت و مــرغ وارد كرده اند. 
گفتنى است درصورت افزايش قاچاق جوجه، وابستگى كشور به مرغ 

توليدى كشورهاى خريدار اين جوجه ها حتمى خواهد بود.
4- نمايندگان مجلس از نوشــتن توصيه نامه وام منع شــده اند. گويا 
با مصوبه كميســيون آئين نامــه مجلس صدور توصيه نامه از ســوى 
نمايندگان براى خود و بستگان درجه يك  آنها براى گرفتن تسهيالت 
و يا اســتخدام و امثال اين موارد ممنوع شــده اســت. گفتنى است 

كميسيون درباره توصيه تلفنى يا حضورى مصوبه اى نداشته است.
5-ايجاد وزارتخانه هاى جديد در مجلس دنبال مى شود. گفتنى است 
تعدادى از نمايندگان مجلس به دنبال تشــكيل وزارتخانه هاى انرژى، 
آب و محيط زيست هستند. گفتنى است اين اقدام در شرايطى است كه 
مجلس پيش از اين با پيشــنهاد دولت مبنى بر احياى وزارت بازرگانى 

به دليل ايجاد بار مالى مخالفت كرده است.

  تعهد اشــتغالزايى بخش كشاورزى 
اســتان در سال گذشــته 2 هزار و 655 
شغل بود كه با اقدامات انجام شده 3 هزار 

و 61 فرصت شغلى ايجاد شد.
سرمايه گذارى  امور  مديريت  سرپرست 
همدان  استان  جهادكشــاورزى  سازمان 
بــا بيان اينكه اولويت اجراى طرح ها نيز 
بهره بردارى از 47 طرح بزرگ و اثرگذار 

در بخش هاى مختلف كشاورزى است.
احد ظفرى در گفت وگو با ايرنا 47 طرح 
اثرگذار و بزرگ را شــامل واحد 6 هزار 
رأســى گاودارى شــيرى قروه درگزين، 
واحد 6 هزار رأســى گاودارى شــيرى 
شهرســتان مالير و واحد 6 هزار رأسى 
گاودارى شــيرى شهرســتان همــدان 

دانســت و گفت: ســاخت مجتمع گلخانه اى 
استان و واحد فرآورى محصوالت كشاورزى، 
فرآورى گشنيز و توسعه سردخانه  محصوالت 
كشاورزى از عمده طرح هاى جهادكشاورزى 

استان در سال 1400 است.
وى بــا بيان اينكه براى اجــراى اين 47 طرح 
بيــش از 50 هــزار ميليارد ريــال اعتبار نياز 
است، افزود: سال گذشته 6 هزار و 237 طرح 

كشــاورزى به بانك هاى استان معرفى شد كه 
از اين تعداد تسهيالت 4 هزار و 822 طرح به 
مبلغ 5 هزار و 25 ميليارد ريال عقد قرارداد و 

پرداخت شده است.
 سرپرســت مديريت امور ســرمايه گذارى 
ســازمان جهادكشــاورزى اســتان همدان 
اظهار كرد: ســهميه استان همدان در بخش 
مكانيزاسيون كشــاورزى 116 ميليارد ريال 

بود كــه يك هزار و 947 طرح به مبلغ يك 
هــزار و 483 ميليارد ريال موفــق به عقد 

شدند. قرارداد 
وى خاطرنشــان كرد: 70 طرح براى دريافت 
تسهيالت رونق توليد نيز به مبلغ 233 ميليارد 

ريال با بانك ها عقد قرارداد داشته اند.
وى تعــداد طرح هاى عقد قرار داده شــده در 
تسهيالت توسعه آبيارى نوين استان همدان را 

309 طرح عنوان كرد و افزود: از اين 
تعداد 281 طرح منجر به عقدقرارداد 
و پرداخت تســهيالت مربوطه شده 

است.
ظفرى سهميه استان همدان در بخش 
كشــت هاى زراعى پاييزه را 9 هزار 
407 ميليارد ريال عنــوان و تصريح 
كرد: تمامــى 2 هــزار و 394 طرح 
معرفى شده به بانك هاى استان با 703 
ميليارد ريال تســهيالت منجر به عقد 

قرارداد شده است.
وى با بيان اينكه سهميه استان همدان در 
زمينه سرمايه  در گردش كشت بذر 744

ميليارد ريال است، گفت: 6 طرح كشت 
بذر به بانك هاى استان معرفى شده كه 
قرارداد 4 طرح به مبلغ 423 ميليارد ريال منعقد 

شده  است.
سرپرست مديريت امور سرمايه گذارى سازمان 
جهادكشاورزى استان همدان تصريح كرد: سال 
گذشته با پرداخت ده هزار و 930 ميليارد ريال 
تسهيالت اشتغالزا در بخش كشاورزى، 3 هزار 
و 61 فرصت شغلى جديد در بخش كشاورزى 

استان ايجاد شد.

3 هزار شغل كشاورزى 
در سال گذشته ايجاد شد

تعداد كل تعداد دهستانتعداد بخششهرستان
روستاها

روستاها ى باالى 
20 خانوار

تعداد شهرهاى 
زير 25هزار نفر

2999843همدان
4152121694مالير
491681523نهاوند

3101271233كبودراهنگ
2462541فامنين
371261113رزن

27105972تويسركان
3669663بهار

2598841اسدآباد

استان همدان داراى 
10 شهرستان

26 بخش
1066 روستا

30 شهر
75 دهستان است.

اجراى طرح هادى:
تعداد روستاهاى تهيه طرح: 

1041 مورد
تعــداد روســتاهاى بازنگــرى 

شده: 349 روستا
در 2 فاز يك و 2: 731 روستا

38 روستا پايان يافته
صدر ســند مالكيت 90 درصد 

انجام شده است

جمعيت روستايى تا پايان 98: 
639005 نفر 

تعداد خانوار روستايى: 19468 نفر
ميزان مواليد روستا: 16769 نفر

تعداد مسكن روستايى: 
165301 مورد

واحد مسكونى بازسازى شده و نوسازى شده: 110000
درصد مقاوم سارى: 64

واحدهاى غيرمجاز نياز به بازسازى: 66195
تعداد خانوار بدون مسكن: 3650

ميزان سهميه مصوب تسهيالت مسكن: 10000 فقره
سهميه ابالغى: 6380
معرفى به بانك: 2002

عقد قرارداد: 623
بيشترين كاهش نياز به مسكن روستايى در 

شهرستان مالير اتفاق افتاده

ر

■ جدول آمارى تعداد روستاهاهاى استان و خانوار باالى 20 نفر به تفكيك شهرستانى

روستاهاى مادستان چشم انتظار آبادى
 روســتا و برنامه هايــى بــراى آبادانى آن 
همــواره از دغدغه هاى دولتمــردان در ابعاد 
و حوزه هــاى مختلف اســت امــا موضوع 
ساخت وســاز و آبادانى روســتا از مســكن 
گرفته تا معبر، مســأله اى است كه اين روزها 
به كرات درباره آن شنيده مى شود و مسئوليت 
اجرايى آن را هم بنياد مسكن برعهده دارد؛ اما 
با اين حال در اســتانى چون همدان با هزار و 
66 روستا هنوز روستاييان از نبود سرپناه، آباد 
نبودن و اســتحكام نداشتن منازل خود گاليه 
دارند و انگشت اتهام را هم به سوى مسئوالن 

نشانه گرفته اند.
از طرفى مســئوالن نيز اعــالم مى كنند كه با 
ساخت وساز غيرمجاز برخورد خواهند كرد، 
اما در اين دوگانگى خانه هاى روستايى زيادى 

در استان وجود دارد كه يا خالى از سكنه شده 
و يا اگر هنوز خانواده اى در آن سكونت دارد، 

خانه قابل سكونتى در آن وجود ندارد.
بر همين اســاس وعده توســعه و آبادانى در 
قالب طرح هادى روستايى به دليل نبود اعتبار، 
سال هاست روســتائيان استان را چشم انتظار 

تغيير گذاشته است.
طرح هادى نمونــه اى كوچك از طرح جامع 
شهرى اســت كه در روستاها به اجرا درآمده 
اســت. در ايــن طرح ســاماندهى و اصالح 
بافت هاى فرسوده روستايى و نحوه استفاده از 
زمين هاى روستايى براى عملكردهاى مختلف 
از قبيل تجارى، تأسيساتى، مسكونى، توليدى 
و كشاورزى و نيازمندى هاى عمومى روستاها 
مشــخص و از ساختار اوليه خود كه غيرقابل 

ســكونت رسمى بوده خارج مى شود و ايجاد 
محيطى مناسب براى زيست و ارتقاى سطح 
كيفــى زندگى براى يك روســتايى را فراهم 

مى كند.
با گذشت سال ها اجراى اين طرح به صورت 
الك پشــتى در همدان درحال حركت است 
و به نظر مى رســد براى تحقق اين طرح بايد 

مسئوالن اهتمام بيشترى داشته باشند. 
اين اتفاق به ويژه در روســتاهاى بخش شراء 
و مركزى در شهرســتان همدان و برخى از 
روســتاهاى شهرســتان ها به ويژه شهرستان 
فامنيــن و رزن ديده مى شــود كــه باوجود 
اينكه بنياد مسكن به عنوان دستگاه نظارتى و 
اجرايى اين طرح شناخته شده و وظيفه اصلى 
آن رســيدگى به چنين موانعى اســت، هنوز 

پس از مدت ها با مشــكالتى مانند حوادث 
طبيعى از قبيل سيل، زلزله و ... دست وپنجه 

نرم مى كنند.
از طرفى دهياران بيش از 72 دهستان در استان 
با اينكه مشكالتى از حوزه مربوط به خود را 
مطرح مى كنند اما كمبود بودجه را علت اصلى 
اجرايى نشدن كامل طرح هاى آبادانى روستا از 

جمله طرح هادى مى دانند.
اين شرايط درحالى است كه براساس آخرين 
و  مديريت  ســازمان  منتشرشــده  اطالعات 
برنامه ريزى استان، جمعيت روستايى با 369 
هزار و 5 نفر در استان همدان با آمار 2 هزار و 
502 موردى كمبود مسكن روبه رو است كه به 
توجه جدى و برنامه اى مدون و اجرايى براى 

رشد و توسعه روستاهاى استان نياز دارد.
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 فرماندار شهرســتان رزن پنجشنبه 
هفته گذشــته با لباس مديريت بحران 
و شــيلد در جلسه كميته نظارتى ستاد 
پيشــگيرى و مقابله بــا كرونا حضور 
يافت. سيدرضا سالمتى در اين جلسه 
گفت: بخش كروناى بيمارستان وليعصر 
رزن تكميل شــده است و بخش هاى 

ديگر هم درحال پر شدن هستند.
وى ادامــه داد: دســتوراجراى قاطعانه 

پروتكل هــاى بهداشــتى و 
با  مماشــات  بدون  برخورد 

متخلفان صادر شد.
سالمتى افزود: در پيك چهارم سرعت 
و جهش همه گيرى كرونا بســيار باال 
است و همه سنين را دربرگرفته است.

فرماندار شهرستان رزن به مردم توصيه 
كــرد: تنها به ضــرورت از منازل خود 
خارج شوند و از كودكان و افراد مسن 

بيش از همه مراقبت كنند.
ســالمتى اضافه كرد: به رغم وضعيت 

قرمز و بحرانى شهرســتان و با توجه 
به سرعت پيشرفت و گسترش بيمارى 
عمده نگرانــى ما از روزها و هفته هاى 
آينده اســت. پــس به خاطــر رضاى 
خدا مردم شــريف و فهيم شهرســتان 
بهداشــتى،  پروتكل هاى  رعايــت  در 
اســتفاده  و  اجتماعى  فاصله گــذارى 
از ماســك، ماندن در منــزل، پرهيز از 
شــركت در مراسمات و دورهمى هاى 
وخامت  از  جلوگيــرى  در  خانوادگى 

بيش از پيش اوضاع كمك كنند.

مادستـانمادستـان
 madestan@hamedanpayam.com

الووو پيـام 

mardomi@hamedanpayam.com
10006066
081 - 38279040

پيامك
تلفن و پيام گير

ايميل

خبـر

ثبت 24 مورد طغيان و ابتالى خانوادگى 
كرونا در اسدآباد

 بيســت وچهار مورد طغيان و ابتالى خانوادگى كروناويروس در 
سطح شهر و روستاهاى شهرســتان اسدآباد از ابتداى فرودين امسال 

تاكنون ثبت شده است.
معاون بهداشتى دانشــكده علوم پزشكى شهرستان اسدآباد در جلسه 
ســتاد شهرستان مديريت كروناويروس اسدآباد، خاطرنشان كرد: روز 
گذشته شهرستان اسدآباد داراى بيشترين انجام رپيد ست ها در شهر و 
روستا بوده كه در اين رپيدتست ها 56 مورد مثبت وجود داشته است.

الهــام عظيمى ادامه داد: با توجه به عادى انگارى ها، آمار جوانان مثبت 
كرونا نيز روبه افزايش است و اكثريت اين موارد داراى ميانگين سنين 

40 سال هستند.
وى با اشــاره به افزايش بيماران ســرپايى و افزايــش بيماران به دليل 
مراســم ها و ديدوبازديدهاى نوروز و نيــز دورهمى هاى خانوادگى 
در ايام تعطيالت، خاطرنشــان كرد: از شــهروندان درخواست داريم 
درصورت بروز كوچك ترين عالئم براى انجام تســت به مراكز تست 
سريع كرونا مراجعه كنند و درصورت مثبت بودن، قرنطينه را به مدت 

14 روز رعايت كرده و مراقب خو د و خانواده باشند.
دادستان اسدآباد هم گفت: كانديداهاى شوراهاى اسالمى درصورتى كه 
نسبت به هرگونه تجمع اقدام كنند، مرتكب 2 جرم شامل تهديد عليه 
سالمت مردم و نيز تبليغ زودهنگام شده اند كه به طور قطع درصورت 
مواجه شــدن با چنين مواردى و يا هرگونه گــزارش با آنها برخورد 

خواهد شد.
محمد شــيرزادى همچنين با اشاره به ممنوعيت برگزارى مراسم ها و 
عروسى ها، افزود: اگر مراسم هاى عروسى برخالف پروتكل ها برگزار 

شود با داماد و افراد دخيل در برگزارى مراسم برخورد خواهيم كرد.
وى يادآور شــد: دهياران روســتاها موظف هستند هرگونه برگزارى 
مراســم ها را اطالع دهند و درصورتى كه هر دهيــارى در اين زمينه 
مماشــات كند و موضوع را اطالع ندهد، پيش از هر اقدامى با دهيار 

برخورد خواهد شد.
به گزارش روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشكى شهرستان اسدآباد، 
معاون درمان دانشــكده علوم پزشــكى و خدمات بهداشتى درمانى 
اســدآباد نيز درباره پيك چهارم كرونا گفت: مردم شهرستان با حفظ 
خونســردى، اصالح تغذيه، رعايت بهداشت و پروتكل ها كمك كنند 
تا به ســالمت و با كمترين ميزان ابتال پيك چهارم را به لطف خداوند 
پشت ســر بگذرانيم، چاره اى نيســت جز فاصله گذارى و پرهيز از 

مراودات غيرضرورى روزمره.
عاطفه سمائى افزود: افزايش مراجعات بيمارستانى به افزايش احتمال 
ابتال در كادر درمان منجر خواهد شــد. خوشــبختانه در زمينه تخت، 
خدمات، تجهيزات و دارو فعال مشــكلى نداريم اما ابتالى همكاران 
مى تواند مشكل ساز شــود و خدمت رسانى را تحت الشعاع قرار دهد. 
وى تأكيد كــرد: در 20 روز تعطيالت نــوروزى نزديك به 26 هزار 
مراجعه به بيمارســتان داشــتيم كه حدود 8 هزار نفر از آنها بيماران 
اورژانســى بودند؛ يعنى روزى بيش از 400 بيمار و اين حجم باالى 
مراجعان مى تواند مدافعان جان بر كف سالمت را در اين جبهه دچار 

آسيب جبران ناپذير كند.
سمائى گفت: خوشبختانه به رغم رشــد فزاينده مبتاليان و مراجعان، 
فوت به دليل كروناى مثبت قطعى در هفته اخير نداشــته ايم. اما بايسته 

است كه همه همت كنيم تا اين گردنه سخت را پشت سر بگذرانيم.

 مركز جامع ســالمت ديباج در دل خانه هاى مردم است. ما اهالى 
خيابــان كمال آباد از حجم زياد مراجعه كننــدگان در اين مركز واهمه 
داريم و از چند كيلومترى آنجا عبور نمى كنيم. پنجشــنبه ســاعت 8
صبح شاهد صف طويل آزمايش كرونا بوديم. از مسئوالن تقاضا داريم 
ظرفيت خاصى را براى اين مــكان درنظر بگيرند. البته بهترين گزينه 
انتقال اين مكان به خارج از شهر و يا مكانى به غير از مناطق مسكونى 

است.
*شهروندى از همدان

 برگزارى مراسم عروسى در وضعيت قرمز كرونايى در تويسركان 
چه توجيهى دارد؟!

مطلع شدم كه در تاالر پذيرايى مراسم عروسى برگزار مى شود و گويا 
فرداشــب يك مراسم عروسى در اين تاالر برپا خواهد شد. خواهش 
مى كنم به گوش مســئوالن برســانيد چرا بايد در وضعيت فوق قرمز 

تويسركان برخى تاالرهاى پذيرايى اجازه فعاليت داشته باشند؟! 
برگزارى مراســم عروســى با تجمع باال! اين آتشــى است كه وقتى 
به پا مى شــود دودش در چشــم همه مردم مى رود و براى كل مردم 
تويســركان خطرساز است! نبايد پيش از اينكه تويسركان دوباره خط 
قرمز كرونايى را رد كند، تمهيداتى انديشــيده مى شد كه حاال برخى 

متخلفان به راحتى قوانين را زير پا بگذارند؟
*شهروندى از تويسركان

 با توجه به شــرايط حاكم در شــهر هاى قرمز و مصوبات ستاد 
ملى كروتــا و ممنوعيت گرو هــاى 2، 3 و 4 و همچنين ممنوعيت 
گردهمايى هــا و برگزارى آزمون وكالت چه توجيهى دارد، اين گونه 
تعارضــات در تصميم گيرى ها هيچ معنى ندارد. لطفا اطالع رســانى 

كنيد.
*س.ق از همدان

روستاهاى برگزاركننده انتخابات 
شوراهاى استان افزايش يافت

 تعداد روستاهاى داراى شرايط براى برگزارى ششمين دوره 
انتخابات شوراى اسالمى روستا در استان به 932 روستا افزايش 

يافت.
دبير ستاد انتخابات استان همدان با بيان اينكه روستاهاى واجد 
شــرايط براى برگزارى انتخابات بايد داراى 20 خانوار بوده يا 
صد نفر جمعيت در آن ســاكن باشند، افزود: بر اين مبنا از يك 
هزار و 61 روســتاى داراى سكنه استان همدان، 923 روستاى 

واجد شرايط براى برگزارى انتخابات شوراى اسالمى روستاها 
هستند. ابوالقاسم الماسى در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: برخى 
از روســتاها كه در سال هاى گذشته داراى شورا بودند هم اينك 
داراى اين شــرايط نبوده اما متقاضى برگزارى انتخابات شورا 
هســتند كه اين درخواســت مردمى منافاتى با قانون انتخابات 

ندارد.
وى افزود: بنابراين به درخواست اهالى اين روستاها پاسخ مثبت 
داده شد و برگزارى ششمين دوره انتخابات شوراى اسالمى از 
917 به 932 روســتا افزايش يافت و انتخابات در اين روستاها 

به همراه يك تيره عشايرى برگزار مى شود.

الماسى بيان كرد: روند ثبت نام از داوطلبان شركت در انتخابات 
ششمين دوره شوراهاى اسالمى روستا از 8 صبح 16 فروردين 
به صــورت همزمان در سراســر كشــور آغاز شــده و تا 22 

فروردين ماه ادامه دارد.
 تاكنون ؟؟؟ نفر از داوطلبان به عنوان نامزد انتخابات ششــمين 
دوره شوراهاى اسالمى روستا در اين استان نام نويسى كرده اند.

گفتنى اســت: انتخابات ســيزدهمين دوره رياست جمهورى، 
ميان دوره اى مجلس شوراى اسالمى و ششمين دوره شوراهاى 
اســالمى شهر و روستا بيست وهشتم خرداد سال 1400 برگزار 

مى شود.

سپيده راشدى»
 بيســت و دو ســال از آخرين 
افزايــش تعداد نماينــدگان مردم 
در مجلس مى گذرد و نمايندگان 
طرحى تدويــن كرده اند كه تعداد 
كرسى هاى مجلس 40 نفر افزايش 

يابد.
طرح اصالح قانون تعيين محدوده 
مجلس  انتخاباتــى  حوزه هــاى 
شــوراى اســالمى با امضاى 22

نفــر از نماينــدگان در مجلــس 
اعالم وصول شــده كه درصورت 
تصويب نهايى آن تعداد نمايندگان 
مجلس شوراى اســالمى از 290
نفر به 330 نفر و تعداد حوزه هاى 
انتخابيــه از 208 حــوزه به 221
حوزه افزايش مى يابد. در سال 68

مصوب شــد هر ده سال 20 نفر به نمايندگان 
مجلس اضافه شود. در سال 78، 270 نماينده 
به 290 نفر افزايش پيــدا كرد. اما اين مهم در 
سال 88 و 98 تكرار نشد. درحال حاضر مجلس 
40 كرسى نشين طلبكار است. به گفته فرماندار 
شهرســتان بهار اگر حداقــل 20 يا 40 نفر به 
كرسى نشــينان مجلس اضافه شود به طور قطع 
يك نفر براى حوزه همدان انتخاب و درنهايت 

حوزه بهار و كبودراهنگ تفكيك خواهد شد.
احســان قنبرى در ديــدار با تيم رســانه اى 
همدان پيام و با اشاره به انتخابات ميان دوره اى 
مجلس در حوزه بهــار و كبودراهنگ، افزود: 
براســاس اصل 64 قانون اساســى جمهورى 
اسالمى ايران، هر ده سال يكبار با درنظر گرفتن 
عوامل انســانى، جغرافيايى و سياسى، حداكثر 
20 نماينده به تعداد نمايندگان مجلس شوراى 
اسالمى مى تواند اضافه شود. با توجه به اينكه 
22 ســال از آخرين افزايش تعداد نمايندگان 
مردم در مجلس مى گذرد، بنابراين اين افزايش 
مى تواند به عدد 40 نفر برسد. در طى اين مدت 
با تغيير تقسيمات كشورى و افزايش جمعيت 
حوزه هاى انتخابيه، ضرورت اجراى اصل 64

قانون اساســى را دوچندان مى نمايد. در نتيجه 
براى رسيدگى به امور مردم و نظارت جدى تر 

بر اجــراى قوانين اين طــرح تقديم مجلس 
شوراى اسالمى مى شود.

حوزه  درحال حاضر  كــرد:  خاطرنشــان  وى 
انتخابيه بهار و كبودراهنگ داراى يك كرســى 
در مجلس شوراى اسالمى است. بهار به عنوان 
حــوزه اصلى و كبودراهنگ با 5 بخشــدارى 

به عنوان حوزه فرعى انتخاب شده است.
قنبرى ضمــن تأكيد بر اينكــه 70 داوطلب 
انتخابات مجلس در حوزه بهار و كبودراهنگ 
نام  نويسى كرده اند، تشــريح كرد: از اين 70

نفر، 3 زن، 67 مرد و 4 روحانى هســتند كه 
4 نفــر داراى تحصيالت حــوزوى، 50 نفر 
فوق ليســانس و 9 نفر دكترى هستند. از اين 
بين يك نفر هم سابقه نمايندگى در دوره هاى 

گذشته را دارد.
وى افــزود: درحال حاضــر در مرحله تعيين 
صالحيت هــا هســتيم. در چنــد روز آينده 
هيأت اجرايى كه در فرماندارى مستقر است 
نظر نهايــى را به فرمانــدارى و فرماندارى 
هــم به هيأت نظارت اعــالم مى كند. پس از 
ارســال هيأت نظارت براى بررسى دوباره به 
فرماندارى، نتيجه نهايى بــه داوطلبان اعالم 
خواهد شد كه از 21 خرداد مجاز به تبليغات 

هستند.

 در انتخابات 
به بومى  و يا غيربومى بودن فكر نكنيم

قنبرى با اشــاره به اينكه كسى كه در انتخابات 
ميان دوره اى موفق به راهيابى به مجلس مى شود 
نماينده كشــور و 31 اســتان اســت، گفت: 
نماينده ها بايد نظارت كنند و كار اجرايى انجام 
ندهند. به فكر كارهاى كالن كشــورى و امور 
بين المللى باشــند. وظايف اجرايى را به ديگر 
مسئوالن بســپارند و خود نظارت كنند. مردم 
هم الزم اســت در انتخابات به بومى گرى و يا 

غيربومى بودن فكر نكنند.
 اعضاى شورا 

وارد مسائل سياسى نشوند 
فرماندار در پاسخ به پرسش خبرنگار همدان پيام 
مبنى بر اينكه چطور شهرستان بهار با وجود 4
شورا و 20 اعضا، درگير چالش هايى مانند شورا 
و شــهردارى شــهرهايى مانند كبودراهنگ و 
تويسركان نشد، نحوه صحيح مديريت شهرى 
را اين گونه توضيح داد: شهردار بايد در راستاى 
برنامه ريزى كار كند كه در برخى شــهرها اين 
اتفاق نيفتاد. شوراى شهر بايد به مصلحت شهر 
بينديشد و به فكر منافع خود نباشد، به طورى كه 
از فاز خدمات خارج و وارد فاز تبليغاتى شود 
يا اينكه وارد مســائل سياسى كه هيچ ربطى به 

شورا ندارد، شود. 
وى ادامــه داد: اللجين شــهرى 
درآمدزا اســت و مديريت شهرى 
كارآمد بوده كه در 3 سال گذشته به 
اندازه 15 سال در اين شهر خدمات 
انجام شــده است. در 4 شهر بهار، 
اللجين، صالح آباد و مهاجران هيچ 
چالشى نداشتيم و شوراى خوبى 
داريم؛ خروجى اقدامات قابل قبول 
و در برخى شهرها نيز مانند اللجين 

ستودنى است.
وى با اشــاره به ششــمين دوره 
انتخابات شــوراى اسالمى شهر ، 
متخصص  افراد  به  كشور  افزود: 
نياز دارد. در انتخابات شــوراى 
مــردم به كســانى رأى دهند كه 
متخصص و كاربلد باشند؛ كسانى 
كه مشكالت شــهر را بشناسند. شوراها نقاط 
قوت شــهردارى ها هستند؛ البته به شرط اينكه 
اعضا به وظايف خود عمل كنند و وارد حاشيه 
نشــوند. اين گونه شاهد شــكل گيرى شوراى 
توانمند در سراســر كشور هستيم و مجلس و 

دولتى قوى خواهيم داشت.

فرماندار بهار در گفت وگو با همدان پيام :

 در انتخابات 
به بومى  و يا غيربومى بودن فكر نكنيم

■ نماينده ها به امور اجرايى وارد نشوند 

فرماندار رزن 
با لباس مديريت بحران و شيلد 

در ستاد كرونا حاضر شد
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خبـر

آغاز ثبت اطالعات ملكى در سامانه امالك
خانه خود را ثبت نكنيد 
يارانه تان قطع مى شود

 براســاس اصالحيــه مــاده 54 مكــرر قانــون ماليات هــاى 
مســتقيم مصــوب 5 آذرمــاه 1399 مجلــس، مبنــاى دريافــت 
ــه، افتتــاح حســاب بانكــى، پــالك  خدمــات دولتــى از قبيــل ياران
خــودرو، انشــعابات خانگــى، گذرنامــه و بســيارى ديگــر از 
خدمــات، ثبــت اطالعــات ملكــى در ســامانه امــالك و اســكان و 
ــاى  ــام نكــردن به معن ــه ثبت ن ــود ك ــد ب ــا خواه ــد يكت دريافــت ك

ــات اســت. ــن خدم ــع اي قط
بــه گــزارش ايســنا، ثبــت اطالعــات ملكــى و ســكونتى خانوارهــا 
ــانى amlak.mrud.ir از  ــه نش ــكان ب ــالك و اس ــامانه ام در س
پنجشــنبه 19 فرورديــن آغــاز شــده اســت. طبــق ايــن قانــون «كليه 
سرپرســتان خانــوار اعــم از شــهرى و روســتايى، مالــك و مســتأجر 
و تمامــى مالــكان واحدهــاى مســكونى مكلــف هســتند كــه 
ــگاه) و امــالك تحــت مالكيــت  اطالعــات محــل ســكونت (اقامت
ــهرى و  ــى ش ــى، تعاون ــمى، وكالت ــاى رس ــا مالكيت ه ــود (ب خ
روســتايى) را ظــرف مــدت 2 مــاه از تاريــخ 19 فرورديــن 1400

ــد». در ســامانه امــالك و اســكان درج كنن
ــون، موضــوع مهمــى وجــود دارد  در بنــد 7 از تبصــره 8 ايــن قان
ــد  ــن بن ــق اي ــد. طب ــه كنن ــه آن توج ــان الزم اســت ب ــه هموطن ك
ــن  ــره (1) اي ــوع تبص ــارى موض ــت خوداظه ــان مهل ــس از پاي «پ
ــل  ــود از قبي ــات خ ــد خدم ــى مكلفن ــتگاه هاى اجراي ــاده، دس م
ــات ناشــى  ــته چــك، خدم ــى و صــدور دس ــاح حســاب باك افتت
ــتى،  ــك معيش ــه اى و كم ــى، ياران ــت هاى حمايت ــال سياس از اعم
ــن و  ــرق، تلف ــروش انشــعاب آب، ب ــودرو، ف ــالك خ ــض پ تعوي
گاز طبيعــى، ارســال اســناد و مــدارك ماننــد گواهينامــه رانندگــى، 
گذرنامــه، مــدارك خــودرو، اخطاريــه، ابالغيــه، ثبت نــام مــدارس 
در منطقــه محــل اقامــت، اســتحقاق دريافــت خوابــگاه دانشــجويى 
ــا  ــا اخــذ كــد ملــى و براســاس كدپســتى ي ــا ب ــال آن را تنه و امث
شــرح نشــانى يكتــاى درج شــده مربــوط بــه اقامتــگاه اصلــى آنــان 

ــد.  ــه كنن در ســامانه امــالك و اســكان كشــور ارائ
همچنيــن حداكثــر ظــرف مــدت 6 مــاه پــس از الزم االجــرا شــدن 
ــل  ــى از قبي ــات عموم ــدگان خدم ــه ارائه دهن ــره، كلي ــن تبص اي
ــى  ــوض مصرف ــد قب ــن مكلفن ــرق، گاز و تلف ــالب، ب آب و فاض
را براســاس اطالعــات منــدرج در ســامانه امــالك و اســكان 
كشــور، مطابــق بــا كدپســتى يــا نشــانى يكتــا و بــه نــام مالــك يــا 

ــد». ــادر نماين ــردار ص بهره ب
البتــه ثبت نــام در ايــن ســامانه به معنــاى جريمــه مالياتــى نخواهــد 
ــگاه  ــك اقامت ــى و ي ــگاه اصل ــك اقامت ــد ي ــما مى تواني ــود. ش ب
ــه  ــيد ك ــته باش ــود داش ــت خ ــل اقام ــهر مح ــر از ش ــى غي فرع

ــد. ــد ش ــات نخواهن ــمول مالي مش
همچنين خانه هاى واقع در روستاها و شهرهاى داراى جمعيت كمتر 
از صد هزار نفر درصورت خالى بودن مشــمول ماليات نمى شــود. 
البته واحدهاى مســكونى واقع در شهرهاى زير صد نفر جمعيت و 
روســتاها كه مالك و بهره بردار آنها هريك جداگانه در سامانه ملى 
امالك و اســكان كشور ثبت نشده باشــد در حكم خانه خالى تلقى 
و مشــمول جريمه اى معادل 20 درصد ماليات ســال اول اين قانون 

خواهد شد.
واحدهاى نوساز نيز پس از 12 ماه و در طرح پروژه هاى انبوه سازى 
پــس از 18 ماه از زمــان صدور گواهى اتمام عمليات ســاختمانى 

مشمول ماليات موضوع اين ماده مى شوند.
 جريمــه اى كــه بــراى خانه هــاى خالــى درنظــر 

ــت؟ ــدر اس ــده چق ــه ش گرفت
براســاس قانون هر واحد مسكونى واقع در شهرهاى باالى صد هزار 
نفر كه به استناد سامانه امالك و اسكان بيش از 120 روز ساكن نداشته 
باشد در سال اول مشمول 6 برابر ماليات متعلقه، سال دوم 12 برابر و 

سال سوم 18 برابر ماليات متعلقه مى شود.
ماليــات متعلقــه در واقــع مالياتــى اســت كــه بــه خانه هــاى 
ــاالى 200 ــاى ب ــون واحده ــق قان ــرد. طب ــق مى گي ــاره اى تعل اج
ــات  ــه اجــاره داده مى شــوند مشــمول مالي ــر در شهرســتان ها ك مت
ــاره  ــد اج ــان درآم ــون توم ــا 3 ميلي ــه ت ــتند. بدين صــورت ك هس
ــون مشــمول 20 درصــد،  ــا ده ميلي مشــمول 15 درصــد، بيــن 3 ت
بيــن ده تــا 25 ميليــون شــامل 25 درصــد، بيــن 25 تــا صــد ميليــون 
تومــان مشــمول 30 درصــد و باالتــر از صــد ميليــون تومــان شــامل 

35 درصــد ماليــات خواهــد شــد.
ــمول  ــال اول مش ــر در س ــب 6 براب ــا ضراي ــا ب ــن رقم ه ــاال اي ح
ــه  ــت ك ــا نيس ــدان معن ــن ب ــه اي ــود. البت ــى مى ش ــاى خال خانه ه
قــرار اســت از همــه واحدهــاى اجــاره اى ماليــات دريافــت شــود 
ــاالى  ــاره اى ب ــاى اج ــه خانه ه ــوط ب ــى مرب ــب ماليات ــه ضراي بلك
ــات  ــبه مالي ــراى محاس ــى ب ــر مبناي ــاالى 200 مت ــر و ب 150 مت

خانه هــاى خالــى قــرار مى گيــرد.
 يعنــى كمــاكان واحدهــاى اجــاره اى كمتــر از 150 متــر در تهــران 
ــاف  ــات مع ــت مالي ــتان ها از پرداخ ــر در شهرس ــاالى 200 مت و ب

هســتند.
ــتقيم،  ــاى مس ــون ماليات ه ــوادى از قان ــه م ــن در اصالحي همچني
معافيت هــاى مشــروط بــراى واحدهــاى مســكونى موقوفــه، 
دانشــجويان، طــالب، دانش آمــوزان، شــاغالن و مبتاليــان بــه 
بيمارى هــاى خــاص درصــورت اقامــت در شــهرى غيــر از 
اقامتــگاه اصلــى و فرعــى درنظــر گرفتــه شــده اســت. واحدهــاى 
ــه  ــوف و مشــاغل از جمل ــان صن مســكونى محــل اشــتغال صاحب
گردشــگرى و زيارتــى درصــورت درج در ســامانه از ماليــات 
معــاف هســتند. متــن كامــل قانــون را مى توانيــد در «قانــون اصــالح 
ــاه  ــتقيم» مصــوب پنجــم آذرم ــاى مس ــون ماليات ه ــوادى از قان م

ــد. ــاهده كني 1399 مش

 طرح جامع با موافقت بســيارى از دولتى ها و مخالفت اغلب متخصصان و 
كارشناســان به تصويب كارگروه زيربنايى استان رسيد. اين درحالى است كه 
به نظر مى رسد كارشناسان مرتبط مهم ترين افرادى هستند كه بايد حداقل كليات 
طرح را پذيرفته باشــند. اما چه در حين تدوين طرح و چه هنگام تصويب و 
پس از تصويب آن، اغلب كارشناســان از جزئيــات و حتى كليات آن اظهار 
بى اطالعى كرده و مهم ترين ضعف را در انتخاب تعداد محدودِ كارشناســان 
دولتى عنوان كرده و از دعوت نشــدن هيأت علمى دانشگاه ها و متخصصان 

شهرسازى گاليه داشتند.
البته مشكالتى كه كارشناسان و حتى برخى از نمايندگان مردم در شوراى شهر، 

مجلس و نظام مهندســى درباره آن صحبت مى كننــد از ابتداى كار و پس از 
گذشت چندماه از امضاى قرارداد بين اداره كل راه وشهرسازى و مشاور طرح 
جامع و سپس الحاق روستاها به شهر همدان آغاز شد و صداى كارشناسان امر 

از گوشه و كنار به گوش رسيد. 
بســيارى بر اين باور بودند كه مشاور بدون ارائه نمونه هاى مشابه و موفق 
دنيا، 3 روســتاى على آباد، حسن آباد و قاسم آباد را به شهر همدان الحاق 
كرد كه درنهايت به تصويب شوراى عالى شهرسازى و معمارى نيز رسيد. 
پيش از تصويب و پس از خبردار شدن عده اى كه در جريان امور بوده و 
به شكلى رانت داشتند، مشكالت اين 3 روستا آغاز شد و پس از تصويب 

كار به جايى رســيد كه اعترض روستاييان شدت گرفت و شكايت خود را 
به تشــخيص مصلحت نظام بردند. چون الحاق نه تنها از مشكالت آنها كم 
نكرده بود كه به معيشــت، فرهنگ و جامعه آنها نيز آســيب زده بود. اين 
مشــكالت گريبان شهر را هم گرفت و هر روز قيمت زمين هاى اين مناطق 
با ســرعت زيادى روبه  فزونى گرفت و دالل بازى از شــهر به روستاها و 
سپس از اين روســتاها به شهر سرايت كرد و اين اتفاق و برخى زمزمه ها 
براى الحاق هاى بعدى سبب شد تا قيمت ملك در همدان از رتبه 6 كشور 

به رتبه نخست ارتقا بيابد!
پــس از آن بود كه منتقدان به دنبال نگرانى هاى خود براى آينده شــهر همدان 

كم وبيش اظهارنظر كردند اما نتي
نشدن تعدادى از آنها به جلسات
 درنهايت وجود ردپاى سياسي
حتى برخى كارشناســان، سب
ماه به بيش از 4 سال به طول ب
طرح و خستگى دست اندركار
تصميم برآن شــد كه طرح ب
نهايى برســد. زمان كم و ساع
سرعت بيشترى كارشناسى و

تصميمات خلق الساعه دولتى به مشاور تحميل مى شد
■ محمدابراهيم امينى فر- كارشناس امور شهرى

 آيا شما در جلسات كارشناسى حضور داشته ايد؟ و چه مشكلى در روند كار آن مى بينيد؟
بنده در اوايل كار چندبار به اين جلسات دعوت شدم و جدول و اطالعاتى كه يك سال پيش از طرح جامع گرفتم را وقتى با آخرين اطالعاتى كه به دستم رسيده مقايسه 
مى كنم با امروز تفاوت زيادى دارد. حتى سرانه ها و جمعيت نيز تغيير كرده اند! كار كارشناسى كه مشاور يك سال پيش انجام داده بود دچار تغييرات زيادى شده، پس من 
به اين ذهنيت رســيدم كه در اين طرح ما مانند دانش آموزى شــده ايم كه سر آزمون است و به همه پرسش ها پاسخ داده و در وقت اضافى كه آنها را دوباره مرور مى كند 

بسيارى از جواب هاى درست را به اشتباه تغيير مى دهد. 
به نظرم راه و شهرسازى و شهردارى كه در اين طرح بسيار دخيل هستند پس از كار كارشناسى مشاور تصميمات خلق الساعه گرفته اند و در جلسات غيركارشناسى آنها را به 

مشاور اعالم كرده اند كه در طرح اعمال كند. برخى از دستگاه ها مانند ميراث فرهنگى هم بايد پررنگ تر در اين طرح حضور مى داشتند كه به ظاهر اين اتفاق نيفتاد.
  پيشنهاد شما چيست؟

ـــرى  ـــرات رأى گي ـــه نظ ـــس از ارائ ـــى پ ـــا وقت ـــرى داشـــت ام ـــر كســـى نظ ـــى ه ـــات كارشناس ـــتند. در جلس ـــهر نيس ـــوان ش ـــام ت ـــته اند تم ـــى نشس ـــات كارشناس ـــه در جلس ـــا ك آنه
ـــود  ـــى نب ـــان كارشناس ـــا نظراتش ـــد و ي ـــناس نبودن ـــا كارش ـــى از آنه ـــايد برخ ـــه ش ـــد ك ـــهردارى ها بودن ـــق و ش ـــب از مناط ـــات اغل ـــن جلس ـــال در اي ـــد. مث ـــان برنمى آم ـــت كارشناس ـــر كارى از دس ـــد ديگ مى ش

ـــد. ـــت آرا را مى آوردن ـــد و اكثري ـــم رأى مى دادن ـــرات ه ـــه نظ ـــه ب ك
با چنين وضعيتى بعدها مى بينيم كه كلى هزينه كرده ايم و به بيراهه هم رفته ايم. همين حاال هم نمونه هايى وجود دارد كه در طرح هاى پيشين حل نشده اند و دستگاه ها را دچار مشكالت فراوانى كرده اند.
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 ه
■ سعيد مرآتى - كارشناس
 طرح جامع بايد چه مراحلى را بگذراند؟ و ب

مى كند؟
با توجه به تجربه اى كه در تهيه طرح هاى جامع دارم نخس
وقتى مشاور شناخت كافى نداشته باشد نمى تواند طرح خو
است، وقتى زمان تهيه طرح طوالنى مى شود خودبه خود
برداشتى داشته، مشخص نيست كه براى حال حاضر هم
اين مهم است كه در زمان كنترل و تهيه طرح زمان بي
زمان بيشترى براى كارشناسى موارد بگذارند اغلب
  انتظار شما از اين طرح چه بوده ا
اين طرح ده ســال آينده شــهر را رقم
جديد با آنها مواجه نباشــيم. اگ
طرح تدوين خوب بو

طرح جامع امنيتى شد
■ محمدرضا خسروى - استاديار گروه شهرسازى دانشگاه آزاد همدان

 از نظر شما مشكل طرح كجا بود كه امروز شاهد چنين هجمه هايى هستيم؟
نخستين اشتباهى كه در طرح اعمال شد اين است كه نگاه امنيتى به آن شد. از روز نخست سعى كردند آن را از ديدها
كه چه اتفاقاتى در طرح مى افتد و از تغيير كاربرى ها خبر دارند پس موجب زدوبندهاى اختصاصى و تغيير كاربرى هاى

 راهكار شما براى حذف زدوبندها در راستاى منافع شخصى يا گروه خاص چيست؟ 
اگر از روز نخست با نگاه محله محورى طرح را به سمع و نظر شهروندان مى رساندند اينقدر ابهام به وجود نمى آمد و به

طرح اطالعى ندارند.
 مشكالتى كه مى گوييد بيشتر كجاها نمايان مى شوند؟ 

بسيارى از مشكالت در كاربرى زمين ها است. به ويژه اراضى عمومى و دولتى كه در بسيارى موارد بالتكليف مانده اند
است كه درنهايت موجب نارضايتى مى شود و اغلب هم آن را از چشم شهردارى مى بينند. يا وقتى مردم زمين دارند و
به شهردارى منفى مى شود. حاال شهردارى هرچقدر پياده راه و فضاى سبز درست كند، به دليل مشكالت موجود ممكن

 ضعف طرح هاى جامع به صورت كلى چيست؟
ببينيد اساس مطالعات در طرح هاى جامع متكى بر تكنيك يا روشى به نام محاسبه سطوح و سرانه است. به اين معنى
اين عوامل، جمعيت پيش بينى شده براى افق طرح است و ديگرى سرانه مصوب شوراى عالى شهرسازى و معمارى
تحقيقات ثابت كرده كه پيش بينى هاى جمعيتى به دليل تعدد عوامل دخيل و تغييرات اساسى در مؤلفه هاى نسلى و جم
سرانه ها به اعتقاد بيشتر كارشناسان مسائل شهرى براى هر شهر متفاوت و منحصر به فرد است و نمى توان يك استاند
نام هاى جمعيت و سرانه در هم ضرب مى شوند و مساحت هاى مورد نياز شهر در هر كاربرى مشخص مى شود. اين

مشاور از نظراتش دفاع نمى كرد
■ سيد مهدى وفايى- كارشناس امور شهرى

  شــما در برخى از جلسات طرح جامع حضور داشته ايد، نظرتان درباره 
ميزان تحقق طرح جامع چيست؟

چون مى دانيم نگاه به طرح جامع از باال به پايين است، به نظرم چندان قابليت اجرا ندارد. 
در كل كشور هم تجربه موفقى نديده ام. در طرح هاى پژوهشى كه در اين زمينه انجام شده 
فكر نمى كنم هيچ كدام از طرح ها تاكنون حتى به 50 درصد تحقق رسيده باشند. به عنوان 
مثال مشاور در طرح جامع مالير پيش بينى كرده كه تا سال 85 جمعيت به 250 هزار نفر 
برســد و برنامه ها را هم بر اين اساس نوشته؛ اما امروز كه در سال 1400 هستيم جمعيت 
مالير حدود 130 هزار نفر است و هنوز به پيش بينى كه در طرح شده، نرسيده. با اينكه تا 
اين حد در پيش بينى ها تناقض وجود دارد، نمى دانم چرا شوراى عالى شهرسازى و معمارى 
به تهيه اين طرح ها اصرار دارد، درصورتى كه در دنيا ديگر طرح جامع تهيه نمى كنند، آنها 
طرح هاى ساختارى-راهبردى يا موضعى- موضوعى و يا مشاركتى تهيه مى كنند. طرح هاى 
مشاركتى به اين صورت است كه چندماه بنرهايى در سطح شهر نصب مى كنند و از مردم 
دعوت مى كنند تا نظرات خود را بدهند. سپس نظرات ارائه شده را بررسى مى كنند و اگر در 
بين آنها نظر خوبى بود استفاده مى كنند و حتى ممكن است خود فرد را هم به جلسه دعوت 
كنند، اگر نظرى نياز به چكش كارى داشت آن را انجام مى دهند و در طرح از آنها استفاده 
مى كنند. به اين شكل مردم طرح ها را به راحتى مى پذيرند؛ اما امروز مى بينيم كه مردم در برابر 

تغيير كاربرى ها چقدر مقاومت مى كنند و در بسيارى موارد آنها را نمى پذيرند.
 ايرادى كه به طرح جامع مى گيريد، چيست؟

نخستين ايرادى كه وارد مى بينم اين است كه مراحل قانونى تهيه و تصويب آن زياد طول كشيده، درصورتى كه طبق برنامه ريزى و قرارداد مشاور بايد 6 ماهه تمام 
مى شد. اما آن زمان مشاور گفت، كارفرما نقشه را دير به او داده و كار طول كشيده است. پس از آن هم كه تغييراتى در راه و شهرسازى استان رخ داد و روند را 
ُكند كرد. به هرحال اين روند آنقدر طوالنى شد كه سال 99 يك دفعه گفتند بايد طرح به سرعت تمام شود. در چنين روندى مى بينيم كه مشاور ده تا 20 درصد 
اوليه كار كه جمع آورى اطالعات وضع و نقشه موجود بوده را خوب انجام داد اما وقتى به طرح رسيد ديگر وقت نداشت و بايد با سرعت تمام مى شد. طورى 
شد كه در عرض 3 ماه و 4 روز در هفته از ساعت 8 صبح تا ده شب 12-10 كارشناس ثابت در جلسه مى نشستند و طرح را بررسى مى كردند. به نظر من افرادى 
كه مى توانند چنين فشرده پاى كار بنشينند و در چنين شرايطى جزئيات شهر را بررسى و براى شهر تصميم بگيرند نوابغ روزگار هستند، چون طبق تحقيقات يك 
شخص بيشتر از يك ساعت ونيم نمى تواند در جلسه بنشيند و تمركز زيادى داشته باشد. حاال اين افراد در چنين زمان طوالنى مهم ترين تصميمات را براى شهر 

مى گرفتند. ما زمان طاليى را براى طرح از دست داديم. 
  بايد چگونه عمل مى شد؟

حداقل جمعيت كارشناسان شهرسازى همدان حدود هزار نفر است كه از ظرفيت حداقل نيمى از آنها بايد در اين طرح استفاده مى كردند اما كار را با 10-12 
كارشناس پيش بردند و اگر درنظر بگيريم كه اين كارشناسان بسيار به كار مسلط بودند اما باز هم تعدادشان خيلى كم بود. 

به نظر من تصميم گيران برى انتخاب افراد احتمال دادند كه چون تعداد شهرسازها زياد است، اگر بيايند داخل جلسه و هر كدام يك پرسش بپرسند و نظر بدهند، 
وقت زيادى را مى گيرند؛ بنابراين فقط از چند دستگاه استاندارى، مديريت و برنامه ريزى، راه وشهرسازى، شهردارى، ميراث فرهنگى و چند اداره ديگر دعوت شد 

تا نمايندگان خود را به جلسه بفرستند. اين جلسات بدون حضور هيأت علمى دانشگاه ها، نظام مهندسى، كارشناسان كاربلد و اساتيد برگزار شد.
مشكل ديگر، غيربومى بودن مشاور است. قاعده كار مشاور اين است كه شهر را مطالعه مى كند و براساس مطالعات نظر مى دهد كه بايد در شهر چه تغييراتى 
صورت بگيرد، چه مناطقى الحاق يا كم شود، كاربرى ها را تعيين مى كند و راهكار مى دهد سپس در جلسات كارشناسى آنها را ارائه مى كند و كارشناسان از او ايراد 
مى گيرند و او هم از نظر خودش دفاع مى كند. اما طبق اطالعات ما اين اتفاق نيفتاده و مشاور به جلسات آمده و نظرش را داده كارشناسان هم نظر او را رد كرده و 
نظر خودشان را داده اند، او هم بدون هيچ دفاعى نظر آنها را اعمال كرده است. حاال كارشناس چقدر مى تواند وارد جزئيات شود و اطالعات دارد، بماند! ولى در 

كل فرايند كار اين گونه بوده و با اين شكل اطالعات را در طرح آورده است.
بنده به عنوان كارشناسى كه 21 سال در زمينه شهرسازى تجربه كار دارم و 18 سال در تمام تشكيالت زيربنايى يا عضو بوده و يا ارتباط مستقيم داشته ام فكر مى كنم 

پشتوانه كارشناسى طرح بسيار سست است. 
در كميسيون ماده 5 همه اعضا دولتى هستند و براى مردم تصميم مى گيرند. به تازگى گفتند اجازه بدهيم مردم هم در تصميم گيرى ها شريك باشند و 2 نماينده از 

شوراى شهر و نظام مهندسى به اين جلسات اضافه شوند، اما حق رأى ندارند!
تازمانى كه از باال به پايين براى مردم تصميم مى گيريم و حكم مى كنيم كه چطور زندگى كنند شرايط ما بهتر از اين نخواهد شد. طرح جامع با اين روند تهيه شده 
و حاصل چنين طرح جامعى اين مى شود كه به خاطر گران بودن زمين در مناطق جنوبى شهر، فضاى آموزشى در آنجا وجود ندارد و فقيرترين مناطق از نظر فضاى 
آموزشى و ورزشى است كه اين بزرگ ترين معضل است. اين به اين دليل است كه بلد نبوديم درست تصميم بگيريم و جالب اين است كه دولتى ها اصرار هم 

دارند كه فقط آنها بلدند.
 خواسته شما چيست؟

طرح جامع بايد يك ماه در معرض ديد مردم قرار مى گرفت؛ مانند كشورهاى اروپايى و پيشرفته. آنها بيلبوردها را در سطح شهر نصب مى كنند كه طرح جامع درحال 
تهيه است و اگر كسى نظرى دارد ارائه كند؛ اما متأسفانه به  رغم بخشنامه شدن توسط وزير كه طرح هاى جامع بايد در معرض عموم قرار بگيرد اما انجام نمى شود و 

طورى است كه اگر كسى مى خواهد بداند كاربرى زمينش به چه صورت است بايد چند پارتى داشته باشد تا وضعيت زمين خودش را بداند.
در 2 ماه اخير آقاى حسينى مديركل راه وشهرسازى استان و آقاى شاه محمدى واقعا زحمت زيادى براى تمام شدن طرح جامع كشيدند و اگر مشكلى هم هست 

زياد گردن آنها را نمى گيرد چون از ابتداى كار حضور نداشته اند.
اما بنده در كل به هيچ عنوان طرح جامع با اين رويه را قبول ندارم.

 حرف آخرتان چيست؟
از دوستان گاليه دارم كه از ظرفيت متخصصان شهرسازى به صورت مناسب استفاده نمى شود و هركجا وارد مى شويم سركوبمان مى كنند اما كسانى كه تخصصى 

در اين زمينه ندارند را در اين امور دخيل مى كنند.

اسامى متخصصان شهرسازى حاضر در ميزگرد:
 سيدمهدى وفايى، محمدخليل البرزنيا، محمدابراهيم امينى فر، روح ا... ام

اظهارنظر متخصصان شهرساز

طرح جامع ضعف
■ وفايى: طرح جامع را با ر

■ طرح جامع با كارشناسان دولتى نوشته شد

■ اراضى 680 هكتارى كه در حال الحاق به شهر 

است و قرار است كلنگ آن با مسكن ملى زده 

شود به نتيجه مطلوبى نمى رسد

■ نبود فضاى آموزشى و ورزشى يكى از 

بزرگ ترين مشكالت مناطق گران شهر است
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امكان سواستفاده وجود دارد
■ محمدخليل البرزنيا- كارشناس ارشد 

شهرسازى
  نظر شما درباره طرح جامع همدان چيست؟

همان طور كه آقاى وفايى هم گفت ما از همان 4 ســال پيش و پيش از 
بستن قرارداد با مشاور، گفتيم كه همدان نياز به طرح جامع ندارد اما كو 
گوش شــنوا؟ امروز هم به حرف ما رسيدند. چون ساختار طرح جامع 
فعلى تقريبا شبيه همان طرح تدوين است و تغيير زيادى صورت نگرفته 
و پس از گذشت 4 ســال كار روى طرح جامع، رسيديم به همان نقطه 
اول. در اين طرح شــبكه معابر، كاربرى ها و ... تقريبا همان قبلى است 
فقط حدود 680 هكتار به محدوده شــهر اضافه شــده است كه البته در 
شــوراى عالى شهرســازى و معمارى مصوب نشد. فقط بخشى كه قرار 
اســت طرح اقدام ملى در آن ســاخته شود، تصويب شــد كه از همان 
ابتدا هم اعالم شــده بود اگر زمينى براى ساخت مسكن نياز است و در 
محدوده نيست، استان ها درخواست بدهند تا مصوبه الحاق را تأييد كنند 

كه نياز به طرح جامع هم ندارد.
 چرا شما به جلسات كارشناسى دعوت نمى شديد؟

پيــش از اينكه روند تغيير كند و جلســات به صورت فشــرده و هر روز 
از ســاعت 8 صبح تا ده شب برگزار شود، شــوراى شهر نامه اى به نظام 
مهندســى زد كه اگر نظر و پيشــنهادى در طرح جامع داريد، بدهيد؛ اما 
يك دفعه روند تغيير كرد و يك تعداد مشخص هر روز از صبح تا شب به 

جلسات مى رفتند و نظر مى دادند.
 به نظر شــما چه اتفاقى بايد در طــرح مى افتاد كه به آن 

توجهى نشد؟
شــهر ما از 18-17 نقطه تحت هجوم آسيب حاشيه نشينى است. يعنى در 
20 سال آينده لكه هاى حاشيه نشينى خطراتى مانند مشكالت كوى نبوت 
كه اغلب در جريان آن هستند را متوجه شهر خواهد كرد كه در اين طرح 
بايد تكليف آنها مشــخص مى شد. ما در داخل محدوده، شهرك ها، بافت 
فرسوده، بافت حاشيه نشينى و ... را داريم كه هركدام ساختار و نقشه شرح 
خدمات جداگانه اى بايد داشته باشد اما درعمل مجموعه شهردارى مناطق 
دچار سردرگمى هستند كه چه ضوابطى را براى آنها اجرا كنند. بايد در اين 
طرح وحدت رويه اى به شــهردارى و مردم ارائه مى دادند اما به هيچ كدام 

پرداخته نشده است.
  طرح نهايى را ديده ايد؟

خير. بنده نقشه پيش از برگزارى جلسات فشرده را ديده ام كه به هيچ كدام 
از اينها پرداخته نشده بود. در 3 ماه پايانى هم كه جلسات فشرده گذاشتند، 
احتمــال نمى دهم كه به اين موارد پرداخته باشــند چون هر كدام از اينها 
زمان زياد و كار كارشناســى مى خواهد و همه ما كه شهرســاز هستيم و 
روند طرح هاى جامع را مى شناسيم، مى دانيم كه در اين فرصت كم امكان 
پرداخت به اين مســائل نبوده. اگر قرار بود به اين موارد بپردازند بايد در 

اين 4 سال مى پرداختند.
  به ظاهر شما با الحاق زمين هاى پشت شورين زياد موافق 

نيستيد،  پيشنهادى به جاى الحاق اين 680 هكتار داريد؟
مسكن و شهرســازى بهســازى و احياى بافت تاريخى را پيش از طرح 
مســكن مهر انجام مى داد اما دولت وقت زمانى كه مسكن مهر را به اجرا 
درآورد همه ظرفيت  ها و هزينه ها را به آن سمت كه حاشيه شهر بود، بُرد. 
در دولت بعدى هم اين روند ادامه پيدا كرد، درصورتى كه مى توانست اين 
هزينه ها صرف توسعه درونى شود كه بهتر هم بود. حتى مى توانستند بافت 

جوالن، جواديه و شهرك مدنى را بهسازى كنند. 
به نظر من اين 680 هكتارى كه براى الحاق درنظر دارند آســيب جدى به 

شهرسازى همدان خواهد زد.
  به ظاهر در برنامه استان طرح نسبتا مدرنى براى ساخت 

اين اراضى وجود دارد.
به نظر ما در اراضى كه كلنگ نخســت آن با مســكن ملى زده مى شــود 
هيچ گاه به نتيجه مطلوب يا منطقه مدرن نخواهد رسيد. مگر مى شود با اين 

زيرساخت ها و با اين سرعت به منطقه مطلوب برسيم؟
  به نظر شــما چقدر از طرح تدوين (طرح پيشــين شهر 
همدان) محقق شــده و كمبودهاى آن كه مشاور بايد در طرح 

جامع به آن مى پرداخت، چيست؟
طبق مطالعات وضع موجود شهر همدان، 90 درصد از شبكه معابر و 80 درصد 
از كاربرى هاى مسكونى محقق شده اما فقط 25 درصد از كاربرى هاى عمومى 
محقق شده است. درحال حاضر سرانه فضاى سبز براى هر نفر نزديك 3 متر 
است، درصورتى كه بايد حداقل 9 متر باشد. سرانه نرمال فضاى سبز براى هر 

نفر 12 متر است. مشاور بايد اينها را درنظر مى گرفت.
تراكــم پايــه در همدان 2/5 طبقه اســت، ســازنده ها هــم تمايلى به 
ساخت وســاز در مناطق شمالى همدان ندارند و مى آيند 8 طبقه مثال در 

استادان مى سازند و از انواع تخفيف هاى شهردارى هم استفاده مى كنند و 
با حدود 4 برابر قيمت تمام شــده مى فروشند. بنابراين مناطق باالى شهر 
با انبوهى از ســاختمان هاى مسكونى مواجه مى شود و در برخى از اين 
مناطــق مانند پرديس، اعتماديه، متخصصين و ... كه فضاى آموزشــى و 
فرهنگى نيست، به معضل بزرگى تبديل شده است، در صورتى كه مشاور 
طرح جامع بايد اينها را درنظر مى گرفت تا شــهردارى ارزش افزوده اى 
كه از زمين هــا مى گيرد را در اين مناطق براى ســاخت فضاى عمومى 
و آموزشــى صرف كند. اما به جاى اينها متأســفانه مشــاور دچار منافع 
متعارض شــده اســت و در برخى مناطق مانند ورودى شهرهاى مالير، 
تهران و كرمانشــاه را باز گذاشــته و شهردارى را مكلف كرده جداى از 
طرح جامع براى آنها طرح تهيه كند. در اين اقدام مشاور كاربرى برخى 
از لكه هاى شــهر را حذف كرده كه براى مشــخص شدن وضعيت آنها 

مى تواند منافع شخصى را به دنبال داشته باشد.
 آيا در شــوراى برنامه ريزى امكان دارد كه كسى بتواند با 
اين شيوه لكه گيرى ها و نامشخص بودن وضعيت آنها مخالفت 

كند و سبب اصالح شود؟ 
بله، در اين جلســه مى توانند بگويند اين لكه ها با همان كاربرى پيشين كه 

در طرح تدوين هم بوده، بماند.

اميدورام مشكالت در طرح تفصيلى رفع شوند
روح ا... اميدقانع -  كارشناس ارشد شهرسازى و برنامه ريزى شهرى و منطقه اى، مشاور شهرسازى

  نظر شما درباره طرح جامعه چيست؟
به نظرم مشاور طرح مشاورى نبود كه به شهر همدان آشنا باشد. اين خيلى مهم است كه مشاور، شهر را كامل بشناسد، چون مشاور غيربومى شايد يك سال 

طول بكشد تا تنها با وضعيت شهر آشنا شود.
به نظر من ظرفيت طرح اين بود كه به هنگام شد اما از فرصت استفاده خوبى نكردند. بنده تجزيه و تحليل ها را نديده ام و نقدم تنها به فرايند كار است. مشاور 
بايد به شهر آشنا باشد، ناظر بايد خيلى قوى باشد. اما در اين وضعيت طرح جامع تصويب شده و فقط به شوراى عالى شهرسازى و معمارى مى توانيم اميدوار 

باشيم كه بتواند اصالحاتى در آن اعمال كند.
همان طور كه ســيدمهدى وفايى گفتند، طرح هاى جامع و تفصيلى قديمى شــده اند اما براى اجراى طرح هاى جديد كه در دنيا مرســوم است به زيرساخت 
نياز اســت كه فعال در ايران نيست. علم اينكه شــهرها را هوشمند كنيم وجود دارد اما علم براى نظارت بر آن وجود ندارد. نكته طرح جامع هم همين است. 
شوراى عالى يكسرى دستورالعمل  ها دارد كه خوب اند. بنده طرح را به خوبى نديده ام و بايد ديد كه حداقل ها را در اين طرح درنظر گرفته اند يا خير؟ و خيلى 
راحت با يك گزارش دهى كوچك از طرح مى توانستند ابهامات به وجود آمده را رعايت كنند. مثال اگر قرار است الحاقى صورت بگيرد طبق مصوبه شوراى عالى 
بايد ابتدا جمعيت به حد موردنياز رسيده باشد، با استناد به اين قانون همه شهرسازها هم الحاق را مى پذيرند اما اگر قوانين در آن اجرا نشده باشد به طور مسلم 

ابهام به وجود مى آيد.
  انتظار شما چيست؟

اميدوارم اين طرح با قيد و شرط به تصويب برسد كه حداقل مشكالت آن در طرح تفصيلى رفع شود.
پيشنهادى داريد؟ 

اميدوارم اين طور نباشد كه شوراى عالى پس از تصويب طرح جامع همدان بگويند كار تمام شد. به نظرم بهتر است اين طرح را زنده ببينند و به صورت خطى تصويب كنند تا نسبت به مقضيات زمان هر لحظه بتوانند آن را 
بازنگرى كنند و اگر الزم است براى آن پروپوزال تهيه شود تا هرلحظه بتوان تغييرات الزم را بررسى و اعمال كرد.

يجه انتقادات حذف برخى كارشناسان و دعوت 
ت كارشناسى بود. 

سيون و تحميل برخى موارد به مشاور طرح و 
بب شد تا روند كار تصويب طرح جامع از 6

بينجامد. در اين اثنا و پس از فرسايشى شدن 
ران و كســانى كه در طرح نفوذ مى كردند، 
به سرعت به پايان رسيده و به مرحله تصويب 
عت  هاى فشــرده سبب شد تا اغلب موارد با 
 تصويب شوند اما با اين حال برخى مسئوالن 

بر اين عقيده بودند كه با وجود ســرعت دادن به كار ممكن نيســت كه 
طرح تا پايان ســال 99 به پايان برســد اما با وجود اين هفته گذشته بود 
كه طرح براى ارسال به شــوراى برنامه ريزى و پس از آن شوراى عالى 
شهرســازى و معمارى به تصويب رسيد. حاال متخصصان امر بر اين باور 
هســتند كه طرح جامع كامل نيست و مشــكالت عمده اى دارد كه آينده 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى شــهر را تهديد مى كند و بايد به نحوى، در 

آن بازنگرى شود.
در ادامه با اعضاى كميسيون تخصصى شهرسازى سازمان نظام مهندسى استان 

همدان در ميزگردى موضوع را به بحث و گفت وگو گذاشتيم.
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مشكالت رفع نمى شود
همان طرح قبلى خوب بود

س ارشد شهرسازى
به نظر شما تأخير در روند تهيه و تصويب طرح چه مشكالتى ايجاد 

ستين مرحله شناخت وضع موجود و دومين قدم كنترل و تهيه طرح است. اما 
خوبى براى شهر تهيه كند و زمان بيشترى براى تهيه آن نياز دارد و چون شهر زنده 

 در روند كار اتفاقاتى مى افتد و نتيجه اين مى شود كه وقتى مشاور 5-4 سال پيش 
م كاربرد داشته باشد.

يشترى صرف كنند. اگر كارشناسان به ويژه كارشناسان اداره كل راه وشهرسازى در اين دوره 
ب مشكالت حل مى شود چون پس از تصويب ايجاد تغييرات در آن با مشكل مواجه مى شود.

است؟
م مى زند، بنابراين انتظار مى رود كه مشــكالت طرح پيشين در آن مرتفع شود و در طرح 

گر قرار است كه مشكالت گذشــته در طرح جديد هم وجود داشته باشد همان 
ود.

ا پنهان نگه  دارند. اين نوع نگاه سبب ايجاد رانت مى شود. يعنى گروهى مطلع هستند 
ى كالن مى شود.

به تحقق پذيرى هم كمك مى كرد. اما درحال حاضر حتى كارشناسان هم از جزئيات اين 

د. همه دعواها بر سر اراضى و امالكى كه گاهى بين دستگاه هاى مختلف مى بينيم به همين دليل 
ولى سال ها وقت مى گذارند و نمى توانند كاربرى آن را بگيرند و از ملك خود استفاده كنند، نگاهشان 

ن است نگاه ها نسبت به شهردارى تغيير چندانى نكند.

ى كه پايه و اساس نيازسنجى در كميته كاربرى ها در سطح شهر از حاصل ضرب 2 فاكتور شكل مشخص مى شود؛ يكى از 
.

معيتى و همچنين ناكارآمدى فرمول هاى محاسباتى تا امروز با خطاهايى محسوس جمعيت ها را پيش بينى و برآورد كرده اند!.
دارد ملى را به كل جامعه با تفاوت هاى جغرافيايى، اقتصادى، اجتماعى و طبيعى تعميم داد. پس در عمل 2 فاكتور پُرخطا به 

ن بزرگ ترين تهديد تكنيكى و ضعف روش شناسى در مطالعات طرح هاى جامع است.

ميدقانع، محمدرضا خسروى، سعيد مرآتى، فاطمه آقامحمدى

غزل اسالمى »

زى  در ميزگرد تخصصى:

 كارشناسى دارد
روند فعلى قبول ندارم

■ طرح جامع بايد يك ماه در معرض عموم باشد تا 
مردم در آن مشاركت كنند

■ طرح هاى جامع در دنيا منسوخ شده اند

■ از متخصصان شهرسازى در جلسات كارشناسى 
دعوت نشد

■ متخصصان شهرسازى سركوب مى شوند
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خبـر

در جلسه كميته هاى ستاد كرونا مطرح شد
اعمال محدوديت  10 روزه در شهرهاى قرمز

 رئيس جمهورى از اعمال محدوديت ده روزه در شــهرهاى داراى 
وضعيت قرمز خبر داد و گفت: اين محدوديت ها از امروز در اين شهرها 

اعمال مى شود.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى رياســت جمهورى، حجت االســالم 
والمســلمين حســن روحانى رعايت نكردن پروتكل هاى بهداشتى را 
مهم ترين دليل افزايش ابتال و بســترى بيماران كوويد-19 در كشــور 
و مواجه شــدن با موج جديد اين بيمارى در بســيارى از اســتان ها و 
شهرســتان ها دانســت و افزود: بهترين و مؤثرترين راه مقابله و مهار 
اين پاندمى همچنان رعايت نكات بهداشــتى، پرهيز از تجمع و تردد 
غيرضرورى و دورهمى ها است و همه مردم بايد اين موارد به طور كامل 

و دقيق رعايت كنند.
جلسه كميته هاى تخصصى ســتاد مقابله با كرونا عصر پنجشنبه هفته 
گذشته در حضور رئيس جمهورى برگزار شد. در اين جلسه، رؤساى 
كميته هاى بهداشت و درمان، امنيتى- اجتماعى و قرارگاه عملياتى ستاد 
ملى مقابله با كرونا گزارشى از آخرين وضعيت شيوع بيمارى در كشور، 
وضعيت رنگ بندى شهرها و استان ها و همچنين اقدامات انجام شده و 
اعمال محدوديت ها و تقويت نظارت ها بر اجراى دقيق دستورالعمل ها 

براى كنترل و مهار موج جديد كرونا در كشور را ارائه كردند.
رئيس جمهور در اين جلسه با تأكيد بر اجراى موارد پيشنهادى قرارگاه 
عملياتى مقابله با كرونا گفت: بى ترديد راه اصلى خروج از اين وضعيت 
رعايت همه دســتورالعمل ها اســت كه تجارب گذشــته نيز گواه اين 
موضوع است. روحانى با بيان اينكه هماهنگى و انسجام در تصميمات 
و اقدامات الزم در مديريت مقابله با كرونا اصلى ضرورى است، افزود: 
رعايت نشدن دستورالعمل ها و تصميمات اتخاذشده در ستاد ملى مقابله 
با كرونا مهم ترين دليل ايجاد وضعيت كنونى است و اگر همه اقدامات 
در چارچوب مصوبات ستاد ملى از سوى مردم، اصناف و دستگاه ها به 

دقت اجرا مى شد حتما شاهد اين وضعيت نبوديم.
براســاس گزارش ســازمان برنامه و بودجه، تأميــن مالى و پرداخت 
فوق العاده هاى ويژه به كاركنان وزارت بهداشت و درمان و دانشكده هاى 
علوم پزشكى و تأمين مالى براى تكميل و تجهيز بيمارستان ها و اعالم 
آمادگى براى تأمين مالى بهره بردارى از 13 هزار تخت جديد و گسترش 
امكانات درمانى و نيز تأمين مالى خريد واكسن هاى داخلى و خارجى از 
جمله اقدامات سازمان برنامه و بودجه است. رئيس جمهورى با تأكيد 
بر حمايت همه جانبه معنوى و مادى دولت از كادر درمان در يك ســال 
گذشــته تصريح كرد: در تمام مدت مقابله با اين ويروس اجازه نداديم 
در جنگ نفس گير و فشارهاى اقتصادى ناشى از اعمال محدوديت هاى 
كرونايى، حمايت مادى و معنوى از كادر سالمت و درمان كه شجاعانه 

و ايثارگرانه درحال مبارزه با كرونا هستند، متوقف شود.

جام جم: ويروس كوچك قاتل بزرگ 
 فلفل نبين چه ريزه بشكن ببين چه تيزه!!

صداى اصالحات: خروج برجام از كما 
 ديگه بعد اين همه شوك دادنا يه تكونى به خودشون دادن!!

خراسان: پشت پرده صف هاى مرغ 
 احتكاركنندگان جان بر كفند!!

رسالت: ماهيگيرى از آب گل آلود وين
 يه مو كندن از خرس غنيمته!!
كليد: مقاوم سازى يا مقاوم نمايى؟

 مهم نيته!!
دنياى اقتصاد: باخت جمعى در بازار خودرو 

 اينجورى نه سيخ مى سوزه نه كباب!!
نوآوران: افزايش نگران كننده كرونا در كشور
 خب اصال كرونا اومده كه نگران كنه!!

افتاب: پايان تحريم ها يك ماه ديگر؟
 از همين حاال شمارش معكوس رو آغاز كنيد!!

ايران: ايران قرمز شد
 باالخره با آمدن ســال نو، كرونام بايد يه تغيير دكوراســيونى 

مى داد!!
امين: آيا مسئوالن از حال مردم با خبرند؟

 بله، نفسى مياد و ميره!!
يادگار امروز: دستمزدهاى اجتماعى در اغما

 هنوز از زندگى نباتى جان سالم به در نبردن!!
تعادل: شفاف سازى مستغالت دولتى كليد خورد

 حواستون باشه شاه كليد رو ندين دست هركسى!!
خراسان: موج وحشى قرمز

  شوخى كردن با كرونا با دم شير بازى كردنه!!
شهروند: شورش كرونا

  ديگه به صغير و كبير رحم نمى كنه!!
همشهرى: بازگشت به پاييز سياه

  بدون شرح!!

رضايت بهزيستى از اثربخشى واكسيناسيون
 مديركل دفتر امور مراكز توانبخشــى و مراقبتى سازمان بهزيستى كشور با بيان اينكه 
وزارت بهداشت در مرحله نخست واكسيناسيون قرار بود حدود 20 هزار دوز واكسن در 
اختيار ما قرار دهد و تاكنون بيش از 11 هزار دوز واكســن در اختيار ما قرار گرفته است، 
گفت: با وزارت بهداشت مكاتبه شده است تا در فاز دوم واكسن هاى معلوالن و بيماران 

روانى مزمن را در اختيار بگيريم.
مصطفى ســراج در گفت وگو با ايســنا، ضمن تشــريح آخرين وضعيت شيوع ويروس 
كرونا در مراكز توانبخشى و مراقبتى، درباره وضعيت واكسيناسيون معلوالنى كه در خانه 
نگهدارى مى شــوند، بيان كرد: در اين مرحله از واكسيناسيون وزارت بهداشت براى افراد 

داراى معلوليت كه توســط خانواده ها نگهدارى مى شوند سهميه اى اختصاص داده نشده 
و تنها افرادى كه در مراكز شبانه روزى نگهدارى مى شوند (از جمله بيماران روانى مزمن، 
معلوالن، ســالمندان و كاركنان مراكز كه حدود 75 هزار نفر هستند) و بيشتر در معرض 
خطر هستند و خانواده ها توان نگهدارى از آنها را ندارند و در مراكز مراقبت مى شوند، در 

اولويت واكسيناسيون قرار دارند.
 رضايت بهزيستى از اثر بخشى واكسيناسيون سالمندان مراكز نگهدارى
وى ادامه داد: البته در فاز بعدى واكسيناسيون، وزارت بهداشت برنامه دارد تا همه سالمندان 
و معلوالن تحت پوشــش واكسيناســيون قرار گيرند. اما وزارت بهداشت اولويت بندى 
كرده اســت و فعال معلوالنى كه در خانه ها نگهدارى مى شــوند در گروه نخســت براى 

واكسيناسيون كرونا نيستند. 

مديركل دفتر امور مراكز توانبخشى و مراقبتى سازمان بهزيستى در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا مراكز توانبخشــى با موج جديدى از شيوع ويروس كرونا مواجه هستند، تصريح 
كرد: به هرحال مراكز خواه ناخواه با اين موضوع درگير مى شوند اما اكنون مشكل جدى 
وجود ندارد. ميزان فوتى هاى ناشــى از كرونا زير يك درصد است و حتى آمار افرادى 
هــم كه در مراكز با ويروس كرونا درگير هســتند درحال حاضر در مقايســه با ماه هاى 
گذشــته تفاوت چندانى ندارد. خوشبختانه اثربخشــى واكسيناسيون سالمندان فراتر از 
حد انتظار ما بوده و نه تنها با تزريق واكســن به سالمندان شاهد عوارض جدى نبوديم 
بلكه ميزان ابتال و درگيرى با كرونا در مقايســه با مراكزى كه واكسيناسيون انجام نشده 
به مراتب كمتر بوده و اين نكته بسيار مهم است كه بايد در اسرع وقت واكسيناسيون در 

همه مراكز مراقبتى انجام شود.

آگهى مناقصه (نوبت اول)

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

مبلغ سپرده شركت در مدت اجراى قراردادمبلغ كارشناسى به ريالشرح (موضوع مناقصه)رديف
مناقصه

واگذارى امور مربوط به خدمات شهرى شهردارى نهاوند 1
شامل :نيروى انسانى ،تجهيزات وماشين آالت، نظافت ،

رفت وروب پاكسازى روزانه و...درمحدوده قانونى شهر  

يك سال 67/027/686/000 ريال
12ماه

3/360/000/000ريال

شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و به استناد صورتجلسه شماره 449 شوراي اسالمي شهر نهاوند در نظر دارد امور مربوط به 
خدمات شهرى شهرداري نهاوند را به صورت به صورت نظافت رفت وروب پاكسازى روزانه و... درمحدوده قانونى شهر بصورت حجمي و به مدت يكسال و 
از طريق مناقصه عمومي به شركت هاي واجد صالحيت و مورد تاييد اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي و با شرايط ذيل واگذار نمايد، برگزاري مناقصه صرفا از 
طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس: www.setadiran.irمي باشد وكليه مراحل مناقصه شامل:خريد ودريافت اسناد مناقصه ،پرداخت تضمين 

شركت در مناقصه ،ارسال پيشنهاد قيمت واطالع از وضعيت برنده بودن مناقصه گران ازاين طريق امكان پذير ميباشد.

*  متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست از طريق سامانه ستاد ( سامانه تداركات الكترونيكي دولت )  به آدرس www.setadiran.ir ثبت نام نموده 
و اسناد مناقصه را بصورت فايل پي دي اف در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. 

* متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند از طريق شمار تماس 7-33237445-081 داخلي 208 تماس حاصل نمايند.
* متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از مورخ 1400/01/21 لغايت 1400/01/29 ازطريق سامانه ستاد دريافت نمايند و تا پايان وقت اداري مورخ 1400/02/09در 

سامانه به صورت فايل پي دي اف اسناد را بارگذاري نمايند.
*شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

* به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي و شركت در مناقصه و همچنين شركت هاي شركت كننده در مناقصه مؤظف است به ارائه عدم گواهي عدم 

منع انعقاد قرارداد و فعاليت از اداره كار،رفاه و تامين اجتماعي و ساير مراجع مي باشد.
* كليه كسورات قانوني و همچنين هزينه هاي احتمالي ديگر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

* در صورتيكه بخشنامه جديدي مبني بر افزايش حق و حقوق كارگران از سوي مراجع ذيصالح صادر شود پيمانكار مكلف بر اجراي آن از تاريخ تنفيذ 
بخشنامه خواهد بود.

متقاضيان ميبايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 740911966356212 بانك مهرايران واريز وفيش واريزي را در 
سامانه بارگذاري نمايند .متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي ويا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه آن حداقل سه ماه باشد استفاده 

نمايند وضمانتنامه بانكى شركت درمناقصه را درمهلت مقرر تحويل دبيرخانه شهردارى نهاوند نمايند.
*صرفا اسناد پاكتهاى (ب) و(ج) داراى امضاى الكترونيكى مورد پذير است ودر جلسه بازگشايى پاكتهاى (ب) و(ج) ،اسناد فيزيكى كاغذى واسناد فاقد 

امضاى الكترونيكى (داراى مهر گرم )به هيچ وجه مورد پذير نيست.
* هزينه انتشار و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

*چنانچه نفراول حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط وبا نفر دوم قرارداد منعقد ميگردد وتا نفرسوم به همين منوال خواهد بود.
* به اين قرارداد به هيچ  عنوان تعديل تعلق نخواهد گرفت بجز حقوق و مزايايي كه بر اساس بخشنامه 1400محاسبه و پرداخت مي گردد.

* پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را به صورت جزئي و كلي به ديگري را ندارد.
*متقاضيان جهت دريافت اسناد پيش نويس قرارداد ميبايستى به شهردارى نهاوند واحد امور قرارداد ها مراجعه نمايند

* پيمانكار مي بايست توان مالي پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزاياي كارگران خود را داشته باشد در اين خصوص مسئوليت هرگونه بي نظمي و اخالل در 
اجراي مفاد قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد.

*تهيه كليه لوازم و تجهيزات و ماشين آالت و خودروهاي مورد نياز و مواد مصرفي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
* از آنجايي كه موضوع قرارداد به صورت حجمي بوده لذا مدارك كارفرما در قرارداد ميزان كيفيت مي باشد.

* پيمانكار در ارائه قيمت پيشنهادي، سود مورد نظر خود و تمامي هزينه هاي احتمالى  وكسورات مربوطه را درنظر گرفته وبعداز آن تحت هيچ عنواني حق 
درخواست اضافه بها راندارد

* كميسيون عالي معامالت شهرداري مورخ 1400/02/11 ساعت 11 روز شنبه در محل شهرداري تشكيل و پيشنهادهاي رسيده در صورتي كه حداقل سه 
پيشنهاد باشد مفتوح و برنده را اعالم نمايند. (م الف 105)

چاپ آگهي نوبت اول: 1400/01/21
چاپ آگهي نوبت دوم : 1400/01/29    

آگهى مناقصه (نوبت اول)

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و به استنادصورتجلسه شماره 449 شوراي اسالمي شهر نهاوند در نظر دارد امور مربوط به 
،نگهداري و ..... فضاي سبز بام نهاوند (تپه ابوذر) شهرداري نهاوند را به صورت حجمي و به مدت يكسال و از طريق مناقصه عمومي به شركت هاي واجد 
صالحيت و مورد تاييد اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي و با شرايط ذيل واگذار نمايد، برگزاري مناقصه صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به 
آدرس: www.setadiran.ir مي باشد وكليه مراحل مناقصه شامل:خريد ودريافت اسناد مناقصه ،پرداخت تضمين شركت در مناقصه ،ارسال پيشنهاد قيمت 

واطالع از وضعيت برنده بودن مناقصه گران ازاين طريق امكان پذير ميباشد.

* متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست از طريق سامانه ستاد ( سامانه تداركات الكترونيكي دولت )  به آدرس www.setadiran.ir  ثبت نام نموده 
و اسناد مناقصه را بصورت فايل پي دي اف در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. 

* متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند از طريق شمار تماس 7-33237445-081 داخلي 208 تماس حاصل نمايند.
* متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از مورخ 1400/01/21 لغايت 1400/01/29 ازطريق سامانه ستاد دريافت نمايند و تا پايان وقت اداري مورخ 1400/02/09 

در سامانه به صورت فايل پي دي اف اسناد را بارگذاري نمايند.
* شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

* به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي و شركت در مناقصه و همچنين شركت هاي شركت كننده در مناقصه مؤظف است به ارائه عدم گواهي عدم 

منع انعقاد قرارداد و فعاليت از اداره كار،رفاه و تامين اجتماعي و ساير مراجع مي باشد.
* كليه كسورات قانوني و همچنين هزينه هاي احتمالي ديگر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

* در صورتيكه بخشنامه جديدي مبني بر افزايش حق و حقوق كارگران از سوي مراجع ذيصالح صادر شود پيمانكار مكلف بر اجراي آن از تاريخ تنفيذ 
بخشنامه خواهد بود.

متقاضيان ميبايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 740911966356212 بانك مهرايران واريز وفيش واريزي را در 
سامانه بارگذاري نمايند .متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي ويا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه آن حداقل سه ماه باشد استفاده 

نمايند وضمانتنامه بانكى شركت درمناقصه را درمهلت مقرر تحويل دبيرخانه شهردارى نهاوند نمايند.
-صرفا اسناد پاكتهاى (ب) و(ج) داراى امضاى الكترونيكى مورد پذير است ودر جلسه بازگشايى پاكتهاى (ب) و(ج) ،اسناد فيزيكى كاغذى واسناد فاقد 

امضاى الكترونيكى (داراى مهر گرم )به هيچ وجه مورد پذير نيست.
* هزينه انتشار و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

*چنانچه نفراول حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط وبانفرو دوم قرارداد منعقد ميگردد وتا نفرسوم به همين منوال خواهد بود.
*متقاضيان جهت دريافت اسناد پيش نويس قرارداد ميبايستى به شهردارى نهاوند واحد امور قرارداد ها مراجعه نمايند

* به اين قرارداد به هيچ  عنوان تعديل تعلق نخواهد گرفت بجز حقوق و مزايايي كه بر اساس بخشنامه 1400 محاسبه و پرداخت مي گردد.
*پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را به صورت جزئي و كلي به ديگري را ندارد.

* پيمانكار مي بايست توان مالي پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزاياي كارگران فضاي سبز خود را داشته باشد در اين خصوص مسئوليت هرگونه بي نظمي 
و اخالل در اجراي مفاد قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد.

*تهيه كليه لوازم و تجهيزات و ماشين آالت و خودروهاي مورد نياز و مواد مصرفي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
* از آنجايي كه موضوع قرارداد به صورت حجمي بوده لذا مدارك كارفرما در قرارداد ميزان كيفيت مي باشد.

* پيمانكار در ارائه قيمت پيشنهادي، سود مورد نظر خود و تمامي هزينه هاي احتمالى  وكسورات مربوطه را درنظر گرفته وبعداز آن تحت هيچ عنواني حق 
درخواست اضافه بها راندارد

* كميسيون عالي معامالت شهرداري مورخ 1400/02/11 ساعت 11 روز شنبه در محل شهرداري تشكيل و پيشنهادهاي رسيده در صورتي كه حداقل سه 
پيشنهاد باشد مفتوح و برنده را اعالم نمايند.  (م الف 106)

چاپ آگهي نوبت اول: 1400/01/21
چاپ آگهي نوبت دوم : 1400/01/29    

مدت اجراى مبلغ كارشناسى به ريالشرح (موضوع مناقصه)رديف
قرارداد

مبلغ سپرده شركت در 
مناقصه

واگذارى امور مربوط به نگهدارى و ... فضاى سبز شهردارى 1
نهاوند در محدوده قانونى بام شهر (تپه ابوذر)  شامل: حفظ 
و نگهدارى تأسيسات وابسته اعم ازنيروى انسانى، تجهيزات 

وماشين آالت مورد  نيازنگهدارى،چمن كارى، انواع گل 
كارى،درختكارى،مبلمان پاركى، وسايل ورزشى، سرويس 

بهداشتى، چاههاى شبكه آبرسانى

يك سال8/721/263/726 ريال
12ماه

450/000/000 ريال

 بحران آب يكى از هزاران مســأله جامعه 
ايران به حســاب مى آيد كه درحال حاضر به  
يك معضل جدى در كشــور تبديل است كه 
مى بايســت مورد توجه قرار گيــرد، در غير 
اين صورت مانع رشد و توسعه كشور خواهد 

شد.
از سال 84 تاكنون شــاخص خشكسالى در 
كشــور منفى بوده است و از آن زمان تاكنون 
كشور با خشكسالى انباشت شده مواجه بوده 
كه نتيجه آن كاهش ميانگين بارندگى ســاالنه 

در چندسال اخير بوده است.
با توجه به اينكه بيشتر مصرف آب در بخش 
كشاورزى است و مصرف خانگى سهم كمى 
در استفاده از آب دارد، بنابراين صرفه جويى 
مردم ايــران تأثير چندانــى در جبران بحران 
كمبود آب كشور ندارد. خانه ها تنها 7 درصد 
آب موجود در كل كشــور را استفاده مى كنند 
و اگر 20 درصد صرفه جويى در مصرف آنها 
محقق شود تنها 1/5 درصد آب كشور نجات 
پيدا مى كند ولى صرفه جويى در مصرف مواد 
غذايى مى تواند تأثيــر زيادى بر مصرف آب 
در بخش كشاورزى بگذارد. با اينكه تنها 12
درصد از مســاحت ايران زيركشت مى رفتند 
حــدود 93 درصد از مصــرف آب ايران در 

بخش كشاورزى اتفاق مى افتاد.
اگر بياييم سلسله چالش ها و مشكالت ناشى 
از كمبود آب و استفاده نادرست از منابع آب 
را بحران آب بناميم در اين حالت آيا مى توانيم 
به رابطه بين كمبود آب و بحران آب برسيم؟ 
ويا اگر كمبود آب به معناى بحران آب است، 
پرآبى به معناى نبود مشــكل آبى اســت؟ اما 
آنچه مشــخص و واضح اســت آن است كه 
كم آبى، يك پديده طبيعى است و يك پديده 
طبيعى نمى تواند بحران تلقى شــود، بنابراين 

كمبود منابع آب، لزومــًا به معناى بحران آب 
نيست، آنچه كمبود منابع آب را به بحران آب 
تبديل مى كند گزاره اى به نام سوءمديريت و 

حكمرانى بد است.
منابع آب ايران به طور جدى دچار ســاختار 
نامناسب حكمرانى و مديريت آب است. در 
بخــش آب، تنظيم منابع آب به طور طبيعى با 
درگيرى ها و رقابت ها همراه است، بر همين 
اساس ســازمان محيط زيست سرعت استفاده 
از منابــع آب زيرزمينى در ايران را در قياس 
با استاندارد جهانى 3 برابر بيشتر تخمين زده 

است.
به طور كلى مى تــوان مهم ترين عواملى كه به 
پيدايش و تشديد بحران آبى در كشور منجر 
شده است مى توان به تغيير اقليم، خشكسالى، 
افزايش جمعيت و همچنين ناهماهنگى بخش 
آب و كشــاورزى و... اشــاره كرد كه همين 
عوامل سبب شده است كه در 15 سال گذشته 

هيچ گاه ظرفيت سدهاى كشور پر نباشد.
طبق اطالعــات موجود اين طرح تشــكيل 
2 وزراتخانــه انرژى، آب و محيط زيســت 
نخســتين بار در خرداد 97 توسط كميسيون 
اجتماعــى مجلس در دســت بررســى قرار 
گرفت كه درصــورت تصويب نهايى بخش 
منابــع آب وزرات نيرو و ســازمان حفاظت 
از محيط زيســت با يكديگر ادغام شــوند كه 
در ايــن زمينه چندنفــر از نمايندگان مجلس 
به عنوان كارشناســان اين طرح پيشنهاداتى را 

ارائه دادند.
از  يكــى  به عنــوان  ابوترابــى  ابوالفضــل 
امضاكننــدگان طــرح تشــكيل 2 وزارتخانه 
انرژى و آب و محيط زيســت در مورد علت 
تهيه اين طرح در سال 97، بيان كرد: با توجه 
به رشــد روزافزون مصرف انرژى در شرايط 

كنونى و سال هاى آينده و لزوم ايجاد تنوع در 
منابع انرژى كشور و بهره گيرى حداكثرى از 
منابع انــرژى تجديدپذير و توليد اقتصادى و 
رقابت پذير انواع حامل هاى انرژى و مصرف 
بهينه آنها و همچنين تحقق سياست هاى كلى 
نظــام در بخش انرژى و آب، طرح تشــكيل 
وزارتخانه هاى انرژى، آب و محيط زيســت 

تدوين شده است.
وى افزود: امــروز نيروگاه هــا و بخش گاز 
اختالف زيادى پيدا كرده اند چون نيروگاه هاى 
مــا بحران هاى زيادى دارنــد، از اين رو الزم 
اســت كه اين وزارتخانه ها تشكيل شوند تا 

اين مشكالت حل شود.
جليل مختار يكى ديگر از نمايندگانى بود كه 
در مورد وضعيت بررســى اين طرح در اين 
كميسيون گفت: طرح تشكيل وزارتخانه هاى 
انرژى، آب و محيط زيســت در دســتور كار 

كميسيون اجتماعى مجلس قرار دارد.

وى اظهار كرد: هم اكنون شــاهد هســتيم كه 
در امور مربوط به آب هر قســمت در جايى 
خاص پيگيرى مى شود، براى مثال بخشى از 
امور مربوط به آب در وزارت نيرو و بخشى 

در سازمان حفاظت محيط زيست است.
وى نظــر خــود را درباره اين طــرح چنين 
گفت: اينكــه برخى از شــرح وظايف را به 
يــك وزارتخانه منتقل كنيم كه ديد تخصصى 
و علمى دارد كار بســيار درســتى است و با 
ايــن موضوع موافقم ولــى نبايد بگذاريم كه 
دستگاه ها و وزارتخانه هاى عريض و طويلى 
در كشور ايجاد شــود و اين موضوع را بايد 

مديريت كرد.
1400 فرورديــن   17 روز  در  ســرانجام 
موســوى الرگانى  سيدناصر  حجت االســالم 
عضو هيأت رئيســه مجلس شوراى اسالمى، 
طرح تشــكيل وزارتخانه هاى انرژى، آب و 

محيط زيست را اعالم وصول كرد.

جنگ آب
در راه است 

نيش و نوش

جامعهجامعه
 ejtemaei@hamedanpayam.com

همدان پیام در کنار شامست!
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خبـرورزشى

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

اميدواريــم كــه متوليان 
ورزش استان تا دير نشده 
ســاختار قانونمندى براى 
و  كنند  تعريــف  تيم  اين 
مديره  هيــأت  انتخاب  با 
توانمنــد و تعريف بودجه، 
اين تيم را از ورطه نابودى 

نجات بدهند

مدال آوران ورزش استان 
استخدام مى شوند

 هيأت هاى ورزشى استان قهرمانان خود را براى بهره مندى از طرح 
جذب و استخدام مدال آوران ورزشى سرباز قهرمان معرفى كنند.

معاون ورزش و جوانان استان با اعالم اين مطلب به ايرنا، اظهار كرد: 
اين طرح شامل ورزشكارانى است كه در مسابقات المپيك، پارالمپيك، 

قهرمانى جهانى، جام جهانى و بازى هاى آسيايى حضور يافته اند.
محرم روزبه اضافه كرد: در اين طرح نفرات يكم تا ســوم مســابقات 
المپيك، پارالمپيك، قهرمانى جهانى، جام جهانى و بازى هاى آسيايى 
كه رشته ورزشى آنها زير پوشش كميته بين المللى المپيك باشد، جزو 
مشموالن جذب و استخدام مدال آوران ورزشى سرباز قهرمان خواهند 

شد.
وى يادآور شــد: البته يكى از فرزندان قهرمانان بازى هاى پاراالمپيك 
شــامل نفر اول در رشــته هاى انفرادى و تمامى نفرات در رشته هاى 
گروهى نيز جزو نفرات جذب و اســتخدام مدال آوران ورزشى سرباز 

قهرمان قرار مى گيرند.
روزبه يادآور شد: هم اكنون درحال جمع آورى ليست مشموالن طرح 
جذب و استخدام مدال آوران ورزشى سرباز قهرمان هستيم تا بتوانيم 

نسبت به مهيا كردن شرايط آنها اقدام كنيم.
وى خاطرنشان كرد: اين طرح سبب ايجاد انگيزه مضاعف در نخبه هاى 
ورزشــى شده اســت و مى توانند با تالش بيشــتر و كسب مقام هاى 

قهرمانى آينده شغلى خود را نيز فراهم سازند.

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

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

برابر رأي شماره 139960326005001407- مورخه  1399/12/12 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي سيروس 
يزدانى به شماره شناسنامه 738 شماره ملى 3931865770 صادره ازمالير فرزند 
عين اله در ششدانگ يك باب ســاختمان به مساحت 447/80 مترمربع قسمتى 
از پــالك 1574 فرعى از 3871 اصلى بخش يك حوزه ثبتى شهرســتان نهاوند 
كه حقوق ارتفاقى ندارد خريدار مالك برابر ســند مشاعى، محرز گرديده است. 
لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

(م الف 994)
تاريخ انتشار نوبت اول: روز شنبه 1400/01/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه 1400/02/06
عليرضا غالمى- كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

آگهى اعالن نظر، صورتمجلس و نقشه افرازى قسمتى از پالك 2066 اصلى بخش 
يك مالير قريه جوراب 

پيرو آگهى منتشــره از طريق روزنامه همدان پيام به شماره 3991 مورخ 1399/12/16 نسبت به ششدانگ قريه جوراب 
تحت پالك 2066 اصلى بخش يك مالير درخواست ثبت شده تجديد حدود به عمل آمده و به نام مالكين اوليه سند صادر 
و تسليم گرديده است. سپس مشمول مقررات اصالحات اراضى شده و به استثناء مستثنيات قانونى اصالحات ارضى به 
زارعين صاحب نسق واگذار گرديده است و برابر سند قطعى غيرمنقول شماره 88420 مورخ 97/08/05 دفتر 14 مالير به 
مقدار 3348 مترمربع معادل يك دهم سهم از يك شعير و سه پنجم شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ آب و ملك قريه 
جوراب پالك 2066 اصلى بخش يك مالير به انضمام ششــدانگ يك قطعه باغ شماره 144 فرعى و يك قطعه باغ شماره 
149 فرعى كه اعيانى آن جزء معامله اســت موضوع سند شماره 45441 مورخ 66/05/12 دفتر 17 مالير از طرف محمد 

قاسمى جورابى به مهدى حياتى جوزانى (متقاضى افراز) واگذار گرديده است.
نامبرده تقاضاى افراز سهم مشــاعى مورد مالكيت خود را از اين اداره نموده است و نظر به اينكه آگهى دعوت به افراز 
شــماره 5718/م/99 مورخ 99/12/13 تهيه و تنظيم و نقشــه افرازى نيز ترسيم شده و عمليات افرازى رأس ساعت 10 
مورخ 1399/12/27 بعمل آمده اســت و با افراز انجام شــده طبق بند 5 آيين نامه افراز به موجب صورتمجلس افراز به 
شماره 3119 مورخ 99/12/28 به شرح حدود نقشه افرازى كه ذيًال اعالم شده است موافقت گرديده بنابراين طبق ماده 
6 آيين نامه قانون افراز به كليه مالكين مشاعى و صاحبان حق و مجاورين ابالغ مى گردد تا چنانچه به امر افراز اعتراضى 
داشته باشند مطابق با ماده 2 قانون افراز ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به اين اداره 

ارائه و رسيد دريافت نمايند.
ششــدانگ عرصه و اعيان يك قطعه مجتمع خدمات رفاهى با محوريت خدمات خودرويى با مساحت 3348 مترمربع 

قسمتى از پالك 2066 اصلى بخش يك مالير واقع در قريه جوراب 
شــماالً: 68,80 مرزيست است به جاده خاكى، شرقاً 55,78 ديواريســت به باقيمانده پالك 2066 اصلى، جنوباً 49,40 
ديواريست به باقيمانده پالك 2066 اصلى، غرباً: 60,88 ديواريست به باقيمانده پالك 2066 اصلى حقوق ارتفاقى ندارد.

(م الف 9)
حسن ابراهيم قاجاريان - كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى رزن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا مشخصات 
متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى 

است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
1-برابر رأى شماره 140060326008000008 پرونده كالسه 1399114426008000070 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
رزن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى جعفرعلى رســولى فكور به شماره شناسنامه 24 كدملى 3992256510 صادره از رزن فرزند على اكبر در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى  زار به استثناء ثمنيه 
اعيانى انتقالى موروثى مرحوم محمد بهرامى به مســاحت 211201 مترمربع پالك شماره فرعى 3 از اصلى 162 قريه آغچه حصار واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى از آقاى مجتبى رستمى فرح 
برابر سند شماره 12875 مورخ 1388/02/12 دفتر 1 رزن سند به شماره ملك 162 به شماره ثبت 191/7 دفتر 9 صفحه 19 و آقاى مرتضى رستمى فرح برابر سند شماره 12876 مورخ 1388/02/12 دفتر 1 رزن سند 

به شماره ملك 162 به شماره ثبت 77980 دفتر 186 صفحه 361 محرز گرديده است.
2-برابر رأى شــماره 140060326008000010و پرونده كالسه 1399114426008000071 هيأت موضوع قانون تعيين وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى جعفرعلى رسولى فكور به شناسنامه شماره 24 كدملى 3992256510 صادره از رزن فرزند على اكبر در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديم  زار به استثناء ثمنيه اعيانى 
انتقالى موروثى مرحوم محمد بهرامى به مســاحت 338448 مترمربع پالك شماره فرعى 5 از اصلى 162 قريه آغچه حصار واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى از آقاى على رضايى فرخ زاد برابر 

سند شماره 5715 مورخ 1384/11/11 دفتر 1 رزن سند به شماره ملك 162 به شماره ثبت 191/7 دفتر 9 صفحه 19 محرز گرديده است.
3- برابر رأى شــماره 140060326008000011و پرونده كالسه 1399114426008000072 هيأت موضوع قانون تعيين وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى جعفرعلى رسولى فكور به شناسنامه شماره 24 كدملى 3992256510 صادره از رزن فرزند على اكبر در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديم  زار به استثناء ثمنيه اعيانى 
انتقالى موروثى مرحوم محمد بهرامى به مساحت 305523 مترمربع پالك شماره فرعى 6 از اصلى 162 قريه آغچه حصار واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى از آقاى على رضايى فرخ زاد برابر سند 

شماره 5716 مورخ 1384/11/11 دفتر 1 رزن سند به شماره ملك 162 به شماره ثبت 191/7 دفتر 9 صفحه 19 محرز گرديده است.
4- برابر رأى شــماره 140060326008000009و پرونده كالسه 1399112226008000071 هيأت موضوع قانون تعيين وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك رزن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى جعفرعلى رسولى فكور به شناسنامه شماره 24 كدملى 3992256510 صادره از رزن فرزند على اكبر در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديم  زار به استثناء ثمنيه اعيانى 
انتقالى موروثى مرحوم محمد بهرامى به مســاحت 341607 مترمربع پالك شماره فرعى 4 از اصلى 162 قريه آغچه حصار واقع در همدان بخش 5 حوزه ثبت ملك رزن خريدارى با واسطه از مالك رسمى بانو هنده 

فرزند مرحوم محمد سند به شماره ملك 162 به شماره ثبت 191/7 دفتر 9 صفحه 19 محرز گرديده است. (م الف 6)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/05
حسين حيدرى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رزن

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

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

برابر رأي شــماره 139960326005001406 – مورخــه  1399/12/12 هيأت اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي 
سيروس يزدانى به شماره شناسنامه 738 و به شماره ملى 3931865770 صادره 
از مالير فرزند عين اله در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 1121 مترمربع 
قســمتى از پالك 1574 فرعى از 3871 اصلى بخش يك حوزه ثبتى شهرستان 
نهاوند كه حقوق ارتفاقى ندارد خريدار مالك برابر ســند مشاعى، محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

(م الف 993)
تاريخ انتشار نوبت اول: روز شنبه 1400/01/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه 1400/02/06
عليرضا غالمى- كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى  فاقد سند رسمى
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شــماره 139960326006001956-1399/12/13 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه علوى نژاد فرزند عزيزاله به شماره كد ملى 3920878701  صادره از مالير ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 77/84 مترمربع قسمتي از پالك 
يك اصلي اراضى دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى آقاى ملك ابراهيم روستايى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. (م الف 1)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/21

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/05
حسن ابراهيم قاجاريان - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

رضايت رئيس فدراسيون كبدى از عملكرد هيأت استان 
 فدراسيون كبدى كشورمان عملكرد هيأت استان در سال گذشته را مثبت ارزيابى كرد.
رئيس هيأت كبدى اســتان هفته گذشــته با رئيس فدراســيون كبدى كشورمان ديدار و 

گفت وگو كرد.
در اين ديدار عباس خواجه اورســجى همدان را يكى از استان هاى موفق در رشته كبدى 
عنوان كرد و گفت: با وجود شرايط كرونايى و تعطيلى تمرينات كبدى، خوشبختانه همدان 
جزو اســتان هايى بود كه با خالقيت خود اقداماتى همچون ورزش در خانه، آموزش هاى 
مجازى، برگزارى دوره هاى مختلف آشنايى با كبدى، ارتباط با رسانه ها و... توانست چراغ 

كبدى را روشن نگه دارد.

وى فعاليت رشــته كبدى در تمامى شهرستان ها را بســيار مهم خواند و گفت: سياست 
فدراســيون آموزش عمومى و گســترش ورزش كبدى در تمامى نقاط كشور است و از 

استان ها خواسته ايم كه گستره فعاليت خود را در تمام استان داشته باشند.
اورسجى از درخواســت هيأت كبدى اســتان همدان درباره ميزبانى رويدادهاى ملى و 
بين المللى استقبال كرد و گفت فدراسيون آماده همكارى با استان ها براى برگزارى دوره ها 
و رويدادهاى مختلف اســت. در ادامه رئيس هيأت كبدى استان همدان گفت: با توجه به 
ظرفيت موجود استان آمادگى برگزارى دوره هاى مختلف آموزشى و ميزبانى رويدادها و 

مسابقات ملى و بين المللى را داريم.
سيدمصطفى موسوى با اشاره به لزوم تمركززدايى و تقويت استان ها اضافه كرد: برگزارى 
دوره ها و رويدادهاى مختلف در اســتان ها موجب ايجاد انگيزه و تقويت زيرساخت هاى 

ورزشى مى شود.
 وى در ادامه به اهميت توســعه ورزش كبدى در گرايش هاى مختلف و در تمام  اســتان 
پرداخت و گفت: به تمامى شهرســتان ها ســفر كرديم و به دنبال راه اندازى و تقويت اين 

رشته ورزشى هستيم.
موســوى با اشاره به اهميت گسترش ورزش كبدى گفت: با تشكيل كميته هاى ساحلى و 

... به دنبال فعال كردن ساير گرايش هاى كبدى در استان هستيم.
وى ايجاد ساختار تشكيالتى، فعال شدن كبدى در شهرستان ها، تعامل با رسانه ها و ادارات، 
برگزارى دوره هاى آموزشــى آشنايى با كبدى، برگزارى كارگاه هاى آشنايى با مربيگرى و 
داورى و انجام تبليغات محيطى براى معرفى رشته كبدى را از ديگر اقدامات هيأت استان 

برشمرد.

آگهى مناقصه (نوبت اول)

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها و به استنادصورتجلسه شماره 449 شوراي اسالمي شهر نهاوند در نظر دارد امور مربوط به 
نگهداري و ..... فضاي سبز شهرداري نهاوند به صورت حجمي و به مدت يكسال و از طريق مناقصه عمومي به شركت هاي واجد صالحيت و مورد تاييد اداره 
www.setadiran. :تعاون كار و رفاه اجتماعي و با شرايط ذيل واگذار نمايد، برگزاري مناقصه صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس

ir مي باشد وكليه مراحل مناقصه شامل:خريد ودريافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمين شركت در مناقصه،ارسال پيشنهاد قيمت واطالع از وضعيت برنده 
بودن مناقصه گران ازاين طريق امكان پذير ميباشد

* متقاضيان جهت شركت در مناقصه مي بايست از طريق سامانه ستاد ( سامانه تداركات الكترونيكي دول )  به آدرس www.setadiran.ir ثبت نام نموده و 
اسناد مناقصه را بصورت فايل پي دي اف در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. 

* متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند از طريق شمار تماس 7-33237445-081 داخلي 208 تماس حاصل نمايند.
* متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از مورخ1400/10/21لغايت 1400/01/29 ازطريق سامانه ستاد دريافت نمايند و تا پايان وقت اداري مورخ 1400/02/09 

در سامانه به صورت فايل پي دي اف اسناد را بارگذاري نمايند.
* شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

* به پيشنهادهاي مخدوش،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي و شركت در مناقصه و همچنين شركت هاي شركت كننده در مناقصه مؤظف است به ارائه عدم گواهي عدم 

منع انعقاد قرارداد و فعاليت از اداره كار،رفاه و تامين اجتماعي و ساير مراجع مي باشد.
* كليه كسورات قانوني و همچنين هزينه هاي احتمالي ديگر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

* در صورتيكه بخشنامه جديدي مبني بر افزايش حق و حقوق كارگران از سوي مراجع ذيصالح صادر شود پيمانكار مكلف بر اجراي آن از تاريخ تنفيذ 
بخشنامه خواهد بود.

متقاضيان ميبايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 740911966356212 بانك مهرايران واريز وفيش واريزي را در 
سامانه بارگذاري نمايند .متقاضيان به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي ويا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه آن حداقل سه ماه باشد استفاده 

نمايند. وضمانتنامه بانكى شركت درمناقصه را درمهلت مقرر تحويل دبيرخانه شهردارى نهاوند نمايند.
*صرفا اسناد پاكتهاى (ب) و(ج) داراى امضاى الكترونيكى مورد پذير است ودر جلسه بازگشايى پاكتهاى (ب) و(ج) ،اسناد فيزيكى كاغذى واسناد فاقد 

امضاى الكترونيكى (داراى مهر گرم )به هيچ وجه مورد پذير نيست.
* هزينه انتشار و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

*چنانچه نفراول حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وى به نفع شهردارى ضبط وبانفرو دوم قرارداد منعقد ميگردد وتا نفرسوم به همين منوال خواهد بود.
متقاضيان جهت دريافت اسناد پيش نويس قرارداد ميبايستى به شهردارى نهاوند واحد امور قرارداد ها مراجعه نمايند

* به اين قرارداد به هيچ  عنوان تعديل تعلق نخواهد گرفت بجز حقوق و مزايايي كه بر اساس بخشنامه 1400محاسبه و پرداخت مي گردد.
* پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را به صورت جزئي و كلي به ديگري را ندارد.

* پيمانكار مي بايست توان مالي پرداخت حداقل سه ماه حقوق و مزاياي كارگران فضاي سبز خود را داشته باشد در اين خصوص مسئوليت هرگونه بي نظمي 
و اخالل در اجراي مفاد قرارداد به عهده پيمانكار مي باشد.

*تهيه كليه لوازم و تجهيزات و ماشين آالت و خودروهاي مورد نياز و مواد مصرفي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
* از آنجايي كه موضوع قرارداد به صورت حجمي بوده لذا مدارك كارفرما در قرارداد ميزان كيفيت مي باشد.

* پيمانكار در ارائه قيمت پيشنهادي، سود مورد نظر خود و تمامي هزينه هاي احتمالى  وكسورات مربوطه را درنظر گرفته وبعداز آن تحت هيچ عنواني حق 
درخواست اضافه بها راندارد

* كميسيون عالي معامالت شهرداري مورخ 1400/02/11 ساعت 11روز شنبه در محل شهرداري تشكيل و پيشنهادهاي رسيده در صورتي كه حداقل سه 
پيشنهاد باشد مفتوح و برنده را اعالم نمايند. ( م الف 107)

چاپ آگهي نوبت اول: 1400/01/21
چاپ آگهي نوبت دوم : 1400/01/29    

مدت اجراى مبلغ كارشناسى به ريالشرح (موضوع مناقصه)رديف
قرارداد

مبلغ سپرده شركت در مناقصه

واگذارى امور مربوط به نگهدارى و ... فضاى سبز شهردارى نهاوند در 1
محدوده قانونى شهر شامل: حفظ و نگهدارى تأسيسات وابسته اعم ازنيروى 

انسانى،تجهيزات وماشين آالت مورد  نيازنگهدارى،چمن كارى،انواع گل 
كارى،درختكارى،مبلمان پاركى،وسايل ورزشى،سرويس بهداشتى،چاههاى 

شبكه آبرسانى

يك سال40/297/973/170ريال
12ماه

 2/100/000/000ريال

سليمان رحيمى »
 تيم فوتبال پاس گويا متولى ندارد و كسى حاضر 
نسيت سرپرســتى اين بچه سرراهى را قبول كند و 
هرسال بر مشكالت اين تيم ريشه دار آسيايى افزوده 

مى شود و تا مرز نابودى پيش مى رود.
اين روزها شــاهد هســتيم كه پاس با مشــكالت 
عديده اى روبه روســت و هيچ ارگانى حاضر نيست 
مسئوليت اين تيم را بپذيرد و مدام بين مديران پاس 

داده مى شود.
باشگاه پاس، دســتگاه ورزش را متولى تيم مى داند 
اما مديركل ورزش و جوانــان هيأت فوتبال را قيم 
و متولــى پاس عنوان مى كند و هيأت نيز توپ را به 

زمين مسئوالن ارشد استان مى اندازد.
خشت بناى پاس از روز نخست كج نهاده شده است 
و به قول صائب تبريزى «خشت اول گر نهد معمار 

كج/ تا ثريا مى رود ديوار كج». 
وقتى پاس در ميان شــور و هياهو به همدان انتقال 
يافت مســئوالن ارشد اســتان به دليل بى تجربگى 
نتوانســتند ســاختار قانونمند و كامل براى اين تيم 
تعريــف كنند و با زدن مســكن هاى مقطعى تالش 

كردند تا اين تيم به حيات خود ادامه دهد.
متولى خاصى براى تيم تعريف نشد و منابع درآمدى 
براى آن درنظر گرفته نشــد و هرسال به دليل اعمال 
نشدن حسابرســى اين تيم بدهكار شد، به طورى كه 
امروزه بدهى اين تيم ميلياردى شــده و در آســتانه 

غرق شدن است.
متأسفانه در مقاطعى برخى از دوستان اين تيم را پله 
ترقى خود و جمع كردن رزومه قرار دادند و كســى 

دلسوزانه به اين باشگاه نگاه نكرد.

دستگاه ورزشــى مى تواند زيرســاخت در اختيار 
اين باشــگاه قرار دهد؛ ابتدا ورزشگاه ملت، قدس 
و حتى مفتح كامــل در اختيار اين تيم قرار گرفت، 
حتى هيأت فوتبال براى مسابقات داخلى خود بايد 
موافقت باشگاه پاس را جلب مى كرد اما امروز شاهد 
هستيم كه دســتگاه ورزش پس از انتقال اين تيم به 
مريانج هر از چندگاه آنها را تهديد به اخراج از هتل 
مى كند و اين شوك از نظر روحى و روانى تأثير منفى 

بر باشگاه و بازيكنان مى گذارد.
هيــأت فوتبال نيز از نظر اجرايــى مى تواند پاس را 
يارى كند اما در برابر هزينه هاى هنگفت اين تيم نه 
دستگاه ورزش قادر به تأمين است و نه هيأت فوتبال 
اين توان را دارد، بنابراين مسئوالن ارشد استان بايد 

راه مناسبى را براى تأمين بودجه اين تيم پيدا كنند.
اين تيــم از نظر ســاختارى مشــكل دارد و هنوز 
بدون هيأت مديره اســت. در ايــن تيم از چند جا 
تصميم گيرى مى شود، مديرعامل راه خود را مى رود 
و هيأت فوتبال نيز ســاز خود را مى زند. دســتگاه 
ورزش به نوعى سياســت گذارى مى كند و نماينده 
مجلس و استاندار نيز به نوعى ديگر و تعدادى هوادار 
هم خــود را دخيل مى داند. هيچ برنامه منســجمى 
براى برون رفت پاس از اين گرداب ارائه نمى شــود. 
متأســفانه مديرانى كه براى اين تيــم درنظر گرفته 

مى شود كارشناسى شده نيست.
پاس پس از چند سال درجا زدن امسال شعار صعود 
ارائه كرد اما انتخاب هاى اشتباه باعث شد نه تنها اين 
تيم در پايان نيم فصل اميدى براى صعود نداشته باشد 

حتى خطر سقوط را نيز احساس نكرد.
متوليان ورزش اســتان پس از 2 سال كارنامه تقريبًا 

خــوب مربيان اين 
تيم را ناديده گرفتند 
و با دســت زدن به 
تركيب تيــم برنده، 
كادر فنى موفق اين 
فصل  ابتداى  را  تيم 
كنــار گذاشــتند و 
مهدى پاشــازاده را 
سكان دار تيم كردند. 
در  هرچند  پاشازاده 

كارنامه خود صعود به دســته باالتر 
را داشت اما مدام تيم عوض مى كند 
و با مهيا شــدن جايگاه جديد، تيم 
پيشين خود را به راحتى رها مى كند. 
در پاس نيز اين تجربه را ارائه داد و 
با بهانه تراشى ها و پيدا شدن تيم ليگ 
برترى، پاس را به حال خود رها كرد 
و با جدايى خود و هوايى كردن چند 
بازيكن كليدى عمــًال پاس را خلع 
سالح كرد و اســتان زيان ميلياردى 
را در نيم فصل نخســت متحمل شد 
تا دوباره متوليان پاس كادر پيشــين 
را بــراى هدايت پاس دعوت كند و 
اين يعنى عقبگرد و پذيرفتن انتخاب 

اشتباه خود بود.
مديرعامل اين تيم به  رغم اينكه عنوان 

مى شود عالقه مند به باشــگاه است، به دليل نداشتن 
تجربه و سود بردن از مشاوران ناآشنا به امور فوتبال 
نمى تواند ناجى پاس باشــد و هر از چندگاه خبر از 

استعفا و جدايى وى به گوش 
رابطه  كه  مديرعامل  مى رسد. 
خوبى با اهالى قلم ندارد بين 
خود و رسانه ديوار كشيده و 
پاسخگوى اتفاقات پيش آمده 

نيست.
در كنــار ايــن نابســامانى ها 
تشــكلى از هــواداران نيــز 
اين  است.  شــده  علت  مزيد 
هــواداران كه عاشــقانه پاس 
را دوســت دارند ندانسته آب 
مى ريزند  دشــمن  آسياب  در 
و متأســفانه اين دوســتان در 
نيز  پاس  تصميم گيرى هــاى 
خــود را دخيــل مى كنند و با 
حضــور در تمريــن و حتى 
داخل زمين ســبب برهم خــوردن تمركز بازيكنان 
مى شوند كه حتى صداى قربانى سرمربى تيم را نيز 
درآورده است. اميدواريم اين دوستان كمى به جايگاه 

خود فكر كنند و تنها هواداران باشند و با دخالت هاى 
خود مشكالت تيم را بيشتر نكنند.

اميدواريم كه متوليان ورزش اســتان تا دير نشــده 
ســاختار قانونمندى براى اين تيم تعريف كنند و با 
انتخاب هيأت مديره توانمند و تعريف بودجه، اين 
تيم را از ورطه نابودى نجات بدهند و بتوانند دوباره 
پاس را به جايگاه اصلى خود و حضور در سطح اول 

فوتبال كشور ارتقا بدهند.
ناكامــى پاس در نيم فصل اول كار را براى كادر فنى 
و بازيكنان اين تيم سخت كرده و بسته بودن پنجره 
نقل و انتقاالت نيز مزيد علت شده است تا كادر فنى 
با ترس و لرز كار خود را دنبال كند و اگر اين پنجره 
باز نشود درصد احتمال سقوط پاس افزايش خواهد 
يافت؛ پس بهتر است تا با رايزنى و پرداخت بخشى 
از بدهى هاى پنجره نقل و انتقاالت باشگاه را باز كنند 
و پاس با جذب بازيكنان مــورد نياز در خط دفاع، 
حمله و حتى دروازه خــود را تقويت كند و بتواند 
در نيم فصل دوم با كسب نتايج قابل قبول اميد را بر 

دل هاى نااميد هواداران برگرداند.

متولى پـاس كيست؟
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گـزارش  

خبـرگردشگـرى

نيازمند تشكيل يك نهاد ملى با 
حضور نمايندگان رشته هاى 

صنايع دستى هستيم
 معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى كشور گفت: 
بايد يك نهاد ملى با حضور نمايندگان رشــته هاى 
صنايع دســتى در استان ها تشكيل شــود تا به  عنوان 
صداى بخش خصوصى بتواند مطالبه گرى و به حل 

مسائل و مشكالت هنرمندان كمك كند.
به گزارش ميراث آريا، پويا محموديان در نخســتين 
نشســت و هم انديشــى با معاونان صنايع دســتى 
ادارات كل ميراث فرهنگى اســتان هاى سراسر كشور 
در سال 1400 كه به صورت ويدئو كنفرانس برگزار 
شــد، گفت: در استان ها بايد يك نهاد ملى در حوزه 
صنايع دســتى داشته باشــيم؛ اين نهاد ملى به عنوان 
صداى بخش خصوصى مى توانــد مطالبه گرى كند 
و بازوى اجرايى وزارتخانــه، صداى گوياى بخش 

خصوصى و مطالبه گر باشد.
 از معاونان صنايع دستى استانى انتظار مى رود براى 
تشكيل جامعه اى كه ميان همه ذى نفعان صنايع دستى 
ارتباط برقرار مى كند و با حضور نمايندگان رشته هاى 
صنايع دســتى استان به مسائل و مشكالت هنرمندان 

مى پردازد، كمك كنند.
محموديان حل كردن مسائل و مشكالت هنرمندان و 
صنعتگران صنايع دستى را اولويت نخست معاونت 
صنايع دستى و هنرهاى ســنتى كشور عنوان كرد و 
افزود: در آينده اى نزديك با امضاى تفاهم نامه با بنياد 
بركت حمايت هاى جديدى از هنرمندان صنايع دستى 

را آغاز مى كنيم.
معاون صنايع دســتى و هنرهاى سنتى كشور افزود: 
با وجود شيوع كرونا، سال گذشته در بيشتر هفته ها 
رويدادهاى مهمى داشــتيم، مانند بررســى پرونده 
شهرهاى ملى در نيمه نخست سال و اعطاى لوح ها 
در نيمه دوم ســال كــه قطعا تأثيرگــذارى ويژه اى 
داشــت، برگزارى پنجمين دوره مسابقه و جشنواره 
فجر صنايع دستى، برگزارى نخستين نمايشگاه ملى 
مجازى صنايع دســتى و ... نيز از مهم ترين اقدامات 

سال 1399 بود.

رئيس جامعه تورگردانان ايران:
ويروس را كنترل كنيد نه مردم را

 رئيــس جامعه تورگردانان ايران با انتقــاد از برخوردى كه با صنعت 
گردشــگرى، به دنبال اعالم وضعيت پرخطر در برخى شــهرها با پايان 
تعطيالت نوروز شــده است، گفت: بهتر نيســت به جاى كنترل مردم، 

ويروس را كنترل و درمان آن را وارد كنيد؟
به گزارش ايسنا، در هفته هاى گذشته، سعيد نمكى وزير بهداشت سفرهاى 
پرشمار و ديدارهاى خانوادگى را عامل گسترده تر شدن ويروس كرونا در 
كشــور دانست و از مخالفتش با برقرارى سفرهاى نوروزى و بى توجهى 
نسبت به هشدارها و كنترل سفر سخن گفت و متنى را هم در اينستاگرامش 
با اين محتوا منتشر كرد: «نوشتيم... گفتيم... التماس كرديم... قسم داديم كه 
2 تا 3 هفته صبورى كنيد. مهلت بدهيد تا مانند ســال گذشته از فرصت 
تعطيالت سال نو استفاده كنيم. گفتيم: اقتصاد گردشگرى اهميت دارد ولى 
سرمايه اجتماعى نظام سالمت و هزينه هاى شيوع دوباره بيمارى و اثرات 

آن بر اقتصاد خرد و كالن كشور نيز بى اهميت نيست.»
ايرج حريرچى معاون وزارت بهداشت هم با پايان يافتن تعطيالت نوروز 
از آغاز پيك چهارم ويروس كرونا در كشور خبر داد و با خطاب قرار دادن 
صنعت گردشــگرى گفت: مگر صنعت گردشگرى در ديگر كشورهاى 
دنيا چه كار مى كنند، برخى صنايع مانند گردشگرى بايد دندان روى جگر 

بگذارند.
اين اظهارات درحالى كه صنعت گردشگرى از سفرهاى پرشمار نوروزى 

آن طور كه تصور مى شود، بهره اى نبرده است واكنش برانگيز شد.
رئيس هيأت مديره جامعه تورگردانان ايران، به هجمه اى كه به مردم وارد 
شده و آنها را مقصر گسترده شدن اين ويروس در كشور دانسته اند، اشاره 
كرد و گفت: پرســش ما از وزير بهداشــت اين است، چرا به جاى كنترل 
بيمارى و انتقال راه درمان به كشــور، مدام به فكر كنترل آدم ها هستيد؟ از 
حرفه خود دور نشده ايد؟ وزارت بهداشت بايد ويروس را كنترل كند، راه 

درمان آن را بيابد، نه اينكه به مردم التماس كند سفر نروند.
ابراهيم پورفرج افزود: اين ويروس به همه كشورها نفوذ كرده و فقط مردم 
كشــور ما را دچار نكرده است. راه درمان آن هم پيدا شده است. به جاى 

كنترل كردن و مقصر دانستن مردم، زيرساخت درمانى آن را ايجاد كنيد.
رئيس جامعه تورگردانان ايران اضافه كرد: وزير بهداشت به صراحت اعالم 
كرده افسار مهار كرونا از دست ما دررفته است. يك سال فقط درباره اين 
صحبت مى كردند كه كجا را ببندنــد و مردم كجا نروند، درحالى كه بايد 
دنبال درمان باشــند. واكسن درمان اين ويروس اســت، آن را بياوريد و 

ويروس را كنترل كنيد، نه اينكه فقط به فكر كنترل مردم باشيد.

 روزنامه صبح استان
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن

سردبير: يدا... طاقتي احسن
مديراجرائى : سيده ثريا جاللى

نشاني: همدان، ابتداي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي
 ساختمان پيام

صندوق پستي:                                         666 - 65155
تلفن:38264433 (ويژه)                        نمابر: 38279013

سردبير: 09183151437                       آگهي: 38264433
ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه                (34586731 - 081)

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.Hamedanpayam.com...............................پايگاه اينترنتى
ارتباط با روزنامه...................................................................... 10006066
info@Hamedanpayam.com..........................روزنامه با  ارتباط 
Hamedanpeyam@yahoo.com...............................................
modir@Hamedanpayam.com................ارتباط با مديرمسئول
sardabir@Hamedanpayam.com................ارتباط با سردبير
agahi@hamedanpayam.com.............................سرويس آگهى
eshterak@hamedanpayam.com................سرويس  اشتراك
litohoma@yahoo.com.....................................چاپخانه پيام رسانه

■ آب و هـوا
پيش بيني وضع هـوا: 

صاف تا كمى ابرى - غبارآلود

منبع: موسسه ژئوفيزيك تهران »

The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture  روزنامه اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي
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www.HamedanPayam.comاوقـات شرعي ■
اذان صبح               05:25  
خورشيد         06:51                   طلوع 
اذان ظهر                      13:17
غروب خورشيد              19:44
اذان مغرب                   20:03 
نيمه شب شرعي           00:34

باباطاهر

■ دوبيتى بابـاطاهـر 
محبت آتشى در جانم افروخت                                 كه تا دامان محشر بايدم سوخت
عجب پيراهنى بهرم بريدى                                         كه خياط اجل ميبايدش دوخت
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■ حديث:
امام على(ع):

شما به انجاِم درست و صحيح كارها نيازمندتريد تا درست و فصيح ادا كردن سخنان.       
عوالى الآللى ، ج 1، ص 110، ح 16

ارائه خدمات مركز ارتباط با مشتريان شركت آب و فاضالب استان همدان  به  شماره ج/ 1400/108 
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص ) در نظر دارد با عنوان دستگاه مناقصه گزار، ارائه خدمات مركز ارتباط با مشتريان شركت آب و فاضالب 
استان همدان، با برآورد اوليه 9,500,000,000 ريال را به مدت يك سال به پيمانكاران داراي گواهينامه صالحيت از اداره كارو امور اجتماعي در رسته خدمات 
كار و رفاه  وزارت تعاون  از  وگواهينامه تاييد صالحيت ايمنى  كل اطالعات استان  اداره  وزارت نيرو يا  مركز حراست  از  گواهى تاييد صالحيت  عمومى و 

اجتماعى، حداقل سابقه يك كار مشابه وحداقل يك رضايتنامه از كارهاى مشابه قبلى (طى 2سال گذشته) واگذار نمايد.
ازكليه پيمانكاران واجد شرايط كه متقاضي شركت در مناقصه هستند دعوت مي شود از تاريخ 1400/1/21 لغايت 1400/1/26  با ارائه درخواست كتبي و فيش 
واريزي به مبلغ 500/000 ريال به حساب سپهر بانك صادرات به شماره 0101396197001 بابت خريد اسناد مناقصه به دفتر قراردادهاي اين شركت مراجعه و 

اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 375,000,000 ريال است كه پيشنهاد دهنده مكلف است معادل اين مبلغ، تضمين معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب 
سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001  واريز يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه ويا از مطالبات قطعى تائيد شده نزد شركت بلوكه نمايد و 

حسب مورد ضمانتنامه يارسيد واريز وجه يا چك بانكي و يا گواهى مطالبات قطعى تائيد شده را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. 
به پيشنهادهاي فاقد سپرده، فاقد امضاء، مشروط وپيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر 
از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است. مهلت عودت اسناد تكميل شده مناقصه تا 
پايان وقت اداري مورخ 1400/02/06 و محل تحويل دبيرخانه شركت آب و فاضالب مى باشد. پاكات درساعت 9:30 مورخ 1400/02/07 در كميسيون مناقصه 

در محل شركت بازگشايى خواهد شد.
محل دريافت اسناد، تحويل وگشايش پيشنهادها: 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)
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات و سايت شركت (www.hww.ir) درج شده است.

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي براي پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى

آگهي مناقصه تهيه وپخش آسفالت  (نوبت اول)

محمد حسين پور  - شهردار نهاوند

شهرداري نهاوند در نظر دارد جهت روكش آسفالت معابرسطح شهر از طريق آگهي مناقصه عمومي ازطريق پيمانكاران واجد صالحيت و 
با شرايط داراي گرديد راه و باند و تجربه كاري انجام دهد لذا از متقاضيان تقاضا مي شود جهت شركت در مناقصه از طريق سايت ستاد به 

آدرس www.setadiran اقدام نموده همچنين شرايط شركت در مناقصه طبق شرايط ذيل مي باشد:

* شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

* به پشنهادهاي مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

* اعتبار خريد از محل اعتبارات داخلي مي باشد.
متقاضيان مي بايست ازتاريخ 01/21/ 1400 لغايت 1400/01/29 را ازطريق سامانه ستاددريافت و تاپايان وقت اداري مورخ 1400/02/9  درسامانه بصورت فايل 

پي دي اف بارگذاري نمايند.
* متقاضيان حقيقي و حقوقي جهت شركت در مناقصه مي بايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را به صورت وجه نقد به شماره حساب 740911966356212 
بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند نزد بانك مهرايران واريز و فيش واريزي را در سامانه ستاد بصورت فايل پي دي اف درج نمايند متقاضيان بجاي وجه 

نقد مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.
* شخصيت هاي حقيقي و حقوقي كه داراي تجربه كافي مي باشند در اولويت قرار دارند و مي بايست كارهايي را كه قبًال انجام داده اند در سامانه ستاد به 

صورت فايل پي دي اف درج نمايند.
چنانچه نفراول حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وى ضبط وبانفردوم قرارداد منعقد ميگردد وتانفرسوم به همين منوال خواهد بود

* كميسيون عالي معامالت مورخ 1400/02/11 ساعت 11 صبح  روز شنبه در محل شهرداري تشكيل و در صورتى كه حداقل سه پيشنهاد رسيده باشد برنده 
اعالم خواهد شد. (م الف 108)

چاپ آگهي نوبت اول: 1400/01/21
چاپ آگهي نوبت دوم: 1400/01/29     

سپرده شركت در برآورد (قيمت پايه )گريدشرحرديف
مناقصه

آدرس محل اجراى 
پروژه

محدوده شهر نهاوند2/100/000/000 ريال41/446/246/403 ريالراه وباندتهيه وپخش ُآسفالت سطح شهر1

همراه با شما همراه با شما 
با اقتدارى پايداربا اقتدارى پايدار

(جهت هماهنگى با مسئول مربوطه)(جهت هماهنگى با مسئول مربوطه)
081 -38253510-09038003573

واحد اشرتاک روزنامه همدان پیام با کادری مجرب و حرفه ای 
با توزیع مویرگی در رسارس استان و شهرستان ها

 كرونا اگرچه گردشگرى را با چالش هاى جدى 
در جهان مواجه كرده اما در عين حال افق هاى تازه اى 
را هم پيش روى آن گشــوده است، دريچه هايى كه 
مى توانند اتفاقا براى كشــورى مانند ما كه به خاطر 
مباحــث غيراقتصادى از جمله برجــام، با تبليغات 
منفى برخى كشــورها مواجه اســت به عنوان يك 
فرصت براى جذب گردشــگر خارجى نگريســته 
شــود. تورهاى گردشــگرى مجازى كه اين روزها 
در كشــورهاى مختلف راه افتاده، توانســته است 
مردم محبوس شــده در خانه ها به واســطه قرنطينه 
را از خانه هايشان به ســرزمين هاى مختلف ببرد و 
جاذبه هاى آنها را به شكل آنالين برايشان نشان  دهد. 
اين گردشگران درحالى به صفحه مانيتورشان چشم 
دوخته اند كه راهنما همزمان برايشان از ميدان نقش 
جهان، مســجد اياصوفيه و ســاير جاذبه ها توضيح 
مى دهد. گويى آنها هم همان ساعت آنجا هستند و 

از لذت حضور در اين اماكن بهره مى برند.
رئيس پيشين هيأت مديره انجمن كشورى راهنمايان 
گردشــگرى درباره تورهاى مجــازى و بهره گيرى 
از آن در دوران كرونــا مى گويــد: تورهاى مجازى 
كه به آنهــا تورهاى 360 درجه هــم مى گوييم در 
دوران كرونــا از رونق خوبى برخوردار شــده و در 
كشورهايى كه به لحاظ زيرساختى آماده بودند زودتر 

از سايرين راه افتاد.
اويــس كيانى در هميــن زمينه به مــواردى مانند 
اضافــه  و  اشــاره   «Booking» و   «Airbnb»
مى  كند: عالوه بر اينكه اين شركت ها توانستند خود 

را با وضعيت جديد تطبيق دهند شــاهد راه افتادن 
كمپانى هايــى با هدف برگــزارى تورهاى مجازى 
بوديم كه گــردش مالى قابل توجهــى هم به خود 
اختصاص دادند.كيانى همچنين تغييرات ايجاد شده 
در اينستاگرام،  فيس بوك و گوگل را به انطباق آنها با 
كرونا مربوط مى داند و عنوان مى كند: پلت فرم هايى 
مانند زوم هم تــالش كردند ســرمايه گذارى هاى 
ويــژه اى در اين حوزه انجــام داده و مخاطبان خود 

را گسترش و بازار جديدى براى خود شكل دهند.
وى همچنين از همكارى توراپراتورها با راهنمايان 
ساير كشورها در دوران كرونا خبر داده و مى گويد: 
در اين دوره شــاهد برگزارى تورهاى آنالين بوديم 
كه با همــكارى توراپراتورها با راهنمايان كشــور 
مقصد با رعايت آداب خــاص و پروتكل ها بود و 
براســاس قواعد و استانداردهاى خاص خود انجام 
شــدند. به گفته اين فعال حوزه گردشــگرى، براى 
اجراى تورهاى آنالين مجموعه اى از سرفصل هاى 
آموزشى طراحى شده تا راهنما بتواند كار خود را به 
بهترين نحو انجام دهد. كيانى در اين زمينه مى افزايد: 
شــكل ارائه در خيابانى كه 2 طــرف آن داراى آثار 
تاريخى است چگونه بايد باشد يا چطور مى توانيم 
ميدان نقش جهان را به گردشگرانى كه امكان بازديد 
حضورى ندارنــد معرفى كنيم، آن هــم در زمانى 
محدود كه برايــش جذابيت ايجاد كند،  اينكه زاويه 
دوربين چطور باشــد، يك يا 2 راهنما داشته باشيم 
و... همگى در اين سرفصل ها آمده است؛ همان طور 
كه در شرايط غيرپاندمى و عادى هم ما مجموعه اى 

از اســتانداردها را براى راهنمايان داشتيم. به عنوان 
مثال راهنما بــراى بازديد موزه اگــر ويترين ها به 
شــكل زيگزاگى بود مى دانست چطور بايد حركت 
كند، كجا بايســتد تا همه او را ببينند، چطور پاسخ 
پرسش ها را بدهد و...، حال در شرايط تور مجازى 
هم بايد راهنما مجموعه اى از آداب و اســتانداردها 

را درنظر بگيرد.
كيانى در اين باره كه آيا زيرساخت ها در ايران براى 
اين كار فراهم است، مى گويد: ما راهنمايان خوب 
و جاذبه هاى فراوان در كشــور داريم اما متأسفانه 
روحيــه راهنمايان مــان در شــرايط كرونا خوب 
نيســت. در اين دوره شاهد بوديم برخى راهنمايان 
به شــكل خودجوش با پلت فرم هايى كه در اختيار 
داشتند كارهايى انجام دادند اما در اين زمينه توفيق 
مالى نداشتند و تنها به لحاظ افزايش جنبه اعتبارى 
كارشــان موفــق بودند. اين درحالى اســت كه ما 
توراپراتورهايى در اروپــا داريم كه مى خواهند به 
مشــتريان خود، ايران را معرفــى كنند و نمونه آن 
را براى تبريز، بخشــى از تهــران و... انجام داديم. 
بنابرايــن مى توان گفت حتــى در فضاى پاندمى و 
كرونا هم قابليت كار كردن در حوزه گردشــگرى 

وجود دارد.
وى با اشاره به اينكه در محتواسازى يك بخش توليد 
و بخش ديگر مديريت است، مى افزايد: در مديريت 
2 فاكتــور توزيع و ماركتينگ وجــود دارد كه اين 
بخش مى تواند توسط آژانس ها كه امكان انتقال مالى 
از خارج از كشور و بســتن قراردادهاى بين المللى 

را دارند فراهم شــود. بنابراين راهنماى گردشگرى 
 مى توانــد پس از گذراندن دوره و آماده كردن پكيج 
خود، آن را به آژانس ها بفروشد. ما نمونه اين پكيج 
را درباره ميدان نقش جهان داشــتيم كه البته با نرخ 
پايينى به گردشگران اروپايى و به ازاى هر گردشگر 
ده دالر توسط يك آژانس عرضه شد درحالى كه تور 
يك ساعته استانبول براى صد گردشگر به قيمت 50 

دالر فروخته شده بود.
ايــن فعال حوزه گردشــگرى دربــاره حق الزحمه 
راهنمايــان براى چنين تورهايــى عنوان مى كند: به 
نســبت زمانى كه راهنما بــراى اجراى تور مجازى 
و تهيــه كردن آن مى گذارد درآمــدى براى او تعلق 
مى گيرد. خوشبختانه راهنمايان ما به ويژه در دوران 
پاندمى در مورد تهيه محتوا بســيار فعال شده اند اما 
همچنان با مشــكالتى در حوزه مديريت مواجهيم. 
به عنوان مثال كپشــن زدن ها اغلب درست نيست يا 
به تجارى كردن آنهــا فكر نمى كنند. راهنماها زمان 
زيــادى براى معرفى شهرهايشــان صرف مى كنند، 
از ايــن رو بايد بتوانند در حــوزه مديريت هم خود 
را قــوى كنند تا ارزش افزوده اى برايشــان به همراه 
داشته باشد.او با اشاره به اينكه ساده  ترين كار زانوى 
غم بغل گرفتن و گاليه از دولت اســت،  مى گويد: 
بــه جاى انتقاد از دولت كــه كارى از پيش نمى برد 
نگاهى به تجربه هاى جهانــى بيندازيم. راهنماى ما 
نبايد تنها دلخوش به اليك هاى اينستاگرام باشد بلكه 
بايد بتواند از زحمات خود بهره مالى بگيرد و بازار 

جديدى را شكل دهد.

توريست هاى خارجى خريدار سفر مجازى 

كركره آژانس هاى مسافرتى 
را دست كرونا دادند 
■ از توان راهنمايان گردشگرى غافل شديم 


