
مناقصه گزار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، منطقه همدان
موضوع مناقصه : تهيه ، طبخ و توزیع غذاي روزانه کارکنان انبار نفت ایثارگران و مرکز سوختگيري هواپيمائي همدان 

مبلغ برآورد اوليه 9/204/325/000 )نه ميليارد و دویست و چهار ميليون و سيصد و بيست و پنج هزار( ریال 
نوع تضمين : مبلغ 460/216/250 )چهارصد و شصت ميليون و دویست و شانزده هزار و دویست و پنجاه ( ریال با اعتبار سه ماهه 
)از زمان تحویل پاکات پيشنهاد قيمت( و بصورت یك یا ترکيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در آخرین آئين نامه تضمين معامالت 

دولتي مصوبه هيئت محترم وزیران )توضيح اینكه ضمانت نامه پست بانك قابل پذیرش نمي باشد(
* به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده کمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظایر آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
محل دریافت اســناد : شركت كنندگان در مناقصه الزم است جهت خريد اســناد مناقصه ضمن واريز مبلغ 500/000 )پانصد هزار( ريال به 
حســاب شــماره 9200030173 بانك ملت شعبه جهان نما و با شناســه واريز 30126 به آدرس : همدان ، ميدان آرامگاه بوعلي سينا ، جنب 
بانك صادارت -  شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان )واحد كميسيون مناقصات( مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند . 

زمان و مهلت توزیع اسناد مناقصه : از مورخ  98/03/28 لغایت ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 98/04/03 
تاریخ بازدید از محل و جلســه توجيهي : روز چهارشنبه ســاعت 10 صبح مورخ 98/04/12 در سالن جلسات شرکت ملي پخش 

فرآورده هاي نفتي منطقه همدان 
تاریخ و محل تحویل پاکات پيشــنهاد قيمت : تا پایان وقت اداري )ســاعت 16( روز شنبه مورخ 98/04/15 و به آدرس همدان – 
ميدان آرامگاه بوعلي ســينا – جنب بانك صادرات - شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان – دبيرخانه کميسيون 

مناقصات  
تاریخ بازگشــائي پاکات : ساعت 10 صبح روز یكشنبه مورخ 98/04/16 در سالن جلسات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 

همدان. )توضيح اينكه بازگشائي پاكات با هر تعداد شركت كننده در مناقصه انجام خواهد شد(
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است . 

مدت قرارداد يك سال شمسی از تاريخ 98/05/01 لغایت 99/04/31  مي باشد .
شرایط متقاضي و مدارك الزم : 

- ارائه پروانه كســب و تأييديه از صنف مربوطه در زمينه امور آشــپزخانه و رســتوران و يا ارائه گواهي تأييد صالحيت معتبر از اداره كار و امور 
اجتماعي در خصوص امور آشپزخانه و رستوران / ارائه گواهينامه تائيد صالحيت معتبرايمني صادره از سازمان تعاون ، كار و رفاه اجتماعي  

)مناقصه گر بايستي داراي سالن غذاخوري مناسب بوده و يا نسبت به معرفي سالن غذاخوري مورد تأييد مناقصه گزار جهت فراگيران دوره هاي 
آموزشي و مأمورين اين شركت اقدام نمايد(

-  ارائه تصوير كارت ملي و شناسنامه مديريت تاالر / رستوران و يا ارائه تصوير كارت ملي و شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيأت مديره شركت ، 
تصوير صفحات اساسنامه شركت ، آگهي تأسيس شركت به همراه آخرين تغييرات آن ثبت شده در روزنامه رسمي )جهت شركتهاي پيمانكاري( 
- ارائه قراردادهاي انجام كار مشابه و ارائه رضايت نامه از كارفرما در خصوص كيفيت پيمانهاي قبلي و جاري با ساير ادارت و ارگانها )حدأقل يك 
مورد( )مضافاً اينكه مناقصه گزار مختار خواهد بود نســبت به اســتعالم عملكرد شركت كنندگان در مناقصه از ادارات و ارگانهاي مربوطه اقدام و 
از نتيجه آن در ارزيابي مناقصه اســتفاده نمايد . همچنين در صورت داشــتن قرارداد انجام كار مشابه با مناقصه گزار ، ارائه رضايت نامه در تمام 

قراردادهاي منعقده با كارفرما الزامي مي باشد(
- ارائه تصوير برابر اصل شده گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي صادره از سازمان امور مالياتي و ارائه مفاصا حساب تأمين اجتماعي قراردادهاي 

قبلي)جهت شركتهاي پيمانكاري(
- كپي كليه مدارك ارائه شده در بندهاي فوق الذكر مي بايست ضمن مهر شركت )يا رستوران( و امضاء فرد مجاز ، در دفاتر اسناد رسمي برابر 

اصل گردند.   
- ارائه كد ثبت شده در پايگاه ملي مناقصات ، ارائه كد اقتصادي و شناسه ملي )جهت شركتهاي پيمانكاري( 

- ارائه گواهي امضاء صادر شــده از دفاتر اســناد رسمي براي مديريت تاالر / رستوران و يا براي فرد يا افرادي كه طبق اساسنامه شركت و آگهي 
آخرين تغييرات )چاپ شده در روزنامه رسمي( مجاز به امضاء اسناد تعهدآور مي باشند . )جهت شركتهاي پيمانكاري( 

* مسئوليت صحت و سقم مستندات ارائه شده بر عهده مناقصه گر مي باشد و در صورت مغایرت و اثبات خالف آن ، عواقب بعدي 
بر عهده مناقصه گر مي باشد . سپرده شرکت در مناقصه شرکتهایي که در سطح کليه شرکتهاي تابعه وزارت نفت ممنوع المعامله 
مي باشند ، در صورت شرکت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد گردید . ضمنًا به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء ، مشروط 

                                    ، مخدوش و پيشنهاداتي که بعد از مهلت مقرر واصل گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .                                 
تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم : 98/04/01   تاریخ انتشار آگهي نوبت اول : 98/03/28  

نوبت دوم

اداره کل کميته امداد امام خميني)ره( اســتان همدان در نظر دارد بر اســاس مجوز صادره از سوي 
معاونــت فرهنگي اداري مالي دفتر مركزي متبوع با بهرگيري از ســامان تــداركات الكترونيكي دولت 
)setadiran.ir( با شماره مناقصه سيســتمي 2098005089000004 و در راستاي برون سپاري 

امور قابل واگذاري به بخش خصوصي، نسبت به:
تاميــن و بكارگيري مربيان آموزشــي مورد نياز كارفرمــا جهت برگزاري كانون هــاي فرهنگي دائم و 
موقــت،اردو ها، دوره هاي مشــاوره ديني و خانواده براي خانواده هاي تحــت حمايت كميته امداد امام 
بشــرح ســرفصل ها اعالمي از طريق مناقصه عمومي با شــرايط مندرج در اســناد مناقصه اقدام نمايد. 
شــركت ها و مؤسســات حقوقي واجد شــرايط كه بر اســاس اساســنامه مصوب خود مجوز مديريت 
تأميــن و به كارگيري نيروي انســاني متخصص مــورد نياز در اين خصوص را دارنــد مي توانند جهت 
دريافت اســناد مناقصه از ساعت 8 صبح روز ســه شنبه مورخه 1398/03/21 تا ساعت 15 روز 
 روزیك شــنبه مورخه 1398/03/26 با مراجعه به ســامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشــاني
 www.setadiran.ir نســبت به دريافت اســناد مناقصه اقدام نمايند. ضمناً برآورد ريالي هزينه 
هاي قابل پرداخت بابت حق الزحمه مربيان در طول يك سال به مبلغ 4.093.583.200ریال و مبلغ 
تضمين شركت در مناقصه 205.000.000 ریال و نوع تضمين قابل ارائه جهت شركت در مناقصه بصورت 
يكــي از تضامين قابل قبول ذكر شــده در ماده 4 فرآيند ارجاع كار آئيــن نامه تضمين معامالت دولتي 
مصــوب هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخه 1394/9/22 مي باشد. الزم به ذكر 
است آخرين مهلت درج پيشنهادات در سايت ستاد ايران ساعت 15 روز یكشنبه مورخ 1398/04/09 
می باشــد . ضمنا محتويات پاكت الف عالوه بر درج در سايت مذكورالزم است بصورت دستي تا ساعت 
15 روز یك شنبه مورخه 1398/04/09 تحويل مناقصه گزار گردد. همچنين جلسه بازگشايي پاكت 
ها در روز دوشــنبه مورخه1398/04/10 رأس ساعت 10 صبح در محل اطاق كنفرانس ساختمان 
اداره كل كميته امداد امام خميني)ره( اســتان همدان به آدرس همدان- بلوار فلســطين – روبروي اداره 
برق ناحيه دو برگزار مي گردد. به پيشــنهادهاي فاقد سپرده، اسناد مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه 
بعد از انقضاء مهلت مندرج در آگهي تحويل شــود، ترتيب اثر داده نخواهد شد. ساير اطالعات و جزئيات 
مربوط به نحوه شــركت در مناقصه در اســناد مربوطه مندرج مي باشد. ضمناً حضور نمايندگان شركت 
ها و مؤسسات حقوقي پيشنهاد دهنده قيمت در جلسه بازگشايي پيشنهادات قيمت با ارائه معرفي نامه 

كتبي معتبر مجاز خواهد بود.

4-98-پ  آگهئ مناقصه عمومئ شماره 
نوبت دوم

اداره پشتيباني کميته امداد امام خميني)ره( استان همدان

41
7 

ف
م ال

 - 
22

18
5

 شنبه 1 تیـــر ماه 1398  18 شوال  1440  22 ژوئن 2019  سال بیست و یکم  شماره 4277   8 صفحه  قیمت: 1500 تومان

222
امام جمعه همدان:

خواسته مردم آن است که مشخص شود
 ثروت برخی مسؤوالن از کجا آمده است

جشنواره ای برای رسیدن به شهری برتر 
با شهروندانی برتر

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا خبر داد:

آغاز ایمن سازی بازار تاریخی همدان

@HegmatanehNewspaper كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

به منظور ساماندهی ورودی شهر همدان انجام شد:

تملک بخشی از کارخانه کیوان 
برای بازگشایی معبر 
7بلوار شهید همدانی

2

5
در مراسم اختتامیه گردهمایی رؤسای جهاد دانشگاهی کشور مطرح شد:

قطب فناوری در همدان 
ایجاد می شود

5
با تقدیر از کامران حمزه

حسن خانجانی
 دادستان همدان شد

4
در بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان همدان صورت گرفت

مشارکت 42 میلیارد تومانی 
خیرین مدرسه ساز استان همدان

4
مرگ پسر 12 ساله در یکی از 

روستاهای پرحادثه همدان

شهردار همدان خبر داد:

تحقق 83 درصدی بودجه شهرداری در سال 97
تصویب گزارش تفریغ بودجه سال 1397 شهرداری همدان با وضعیت مطلوب

در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان همدان صورت گرفت

بهره برداری و آغاز چند پروژه عمرانی و زیرساختی حوزه راه
8

پروژه تقاطع  همگام با خادمین مردم در شهرداری همدان 
غیر همسطح غدیر 

اعتبار :
 مبلغ  36  میلیارد تومان

پیشرفت فیزیکی پروژه :
  10 درصد

مجری :
 شهرداری منطقه 4 

در این ستون 
روزانه به یکی از پروژه های 
عمرانی - خدماتی سال جاری 
شهرداری همدان می پردازیم درشهر
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امام جمعه همدان:

خواسته مردم آن است که مشخص شود ثروت برخی مسؤوالن از کجا آمده است
هگمتانه، گروه خبر همدان: امام جمعه همدان 
گفت: خواسته مردم آن است که مشخص شود 

ثروت برخی مسؤوالن از کجا آمده است؟
به گــزارش خبرنگار هگمتانه، آیــت اهلل حبیب اهلل 
شعبانی در خطبه های نماز جمعه شهر همدان با بیان 
اینکه روزنامه واشــنگتن پست به پاسخ مقتدرانه رهبر 
انقالب به میانجیگری ژاپن اشــاره کــرده بیان کرد: 
ســخن " امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند در جهان 

طنین افکنده است.
امام جمعه همدان با اشــاره بــه اینکه ایران دارای 
تــوان و قدرت بســیاری اســت اظهار کــرد: تنها راه 

موفقیت در مقابل امریکا ایستادگی و مقاومت است.
وی با بیان اینکه ســرنگونی پهپاد جاسوسی امریکا 
اقتدار ایران را به جهان اثبات کرد گفت: این هواپیمای 
متجاوز وارد فضای ســرزمینی ایران شــده بود که از 
سوی سپاه پاســداران سرنگون شــد و از طرف ملت 
ایران از این نیروهای فداکار کــه از اقتدار ایران دفاع 

می کنند تشکر می کنم.
آیت ا... شعبانی به آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی 
به دارایی های مسؤوالن اشاره و بیان کرد: از این آیین 
نامه حمایت می کنیم زیرا باعث اعتماد سازی در بین 

مردم می شود.
وی با تأکید بر اینکه در این آیین نامه شفاف سازی 
مورد توجه قرار دارد عنوان کرد: قانون رســیدگی به 
اموال و دارایی های مسؤوالن به کارگزاران کشور کمک 

زیادی خواهد کرد.
وی با اشــاره بــه اینکه برخی از مســؤوالن دارای 
ثروت های بسیاری هستند گفت: باید شفافیت صورت 
گیرد تا فاصله طبقاتی که در جامعه ایجاد شده کاهش 

یابد.
وی با تأکید بر اینکه خواســته مردم نیز شــفافیت 
اســت عنوان کرد: خواسته مردم آن است که مشخص 

شود ثروت مسؤوالن از کجا آمده است؟
آیت ا... شــعبانی ضمن قدردانــی از قوه قضاییه به 
خاطر این قانون که 14 سالی است از ابالغ آن گذشته 
گفت: ضروری است عدالت مطالبه عمومی شود و یقیناً 
حمایت مردم، مسؤوالن و رسانه ها در این بین ضروری 

است.
وی تصریح کرد: همــه باید عدالت را مطالبه کنند 
و گفتن بنده در تریبون نمــاز جمعه به تنهایی کافی 

نیست.
امــام جمعه همدان با اشــاره به اینکــه این قانون 
دارای نواقصی اســت که باید برطرف شود اظهار کرد: 
آیت اهلل رئیسی پس از مســؤولیت در قوه قضاییه این 

قانون را ابالغ کرد.
امام جمعه همدان به سالگرد ترور رهبر انقالب اشاره 
و بیان کرد: رهبر انقالب ذخیره الهی برای انقالب اسالمی 
ایران است که 30 سال است مقتدرانه این کشتی را در راه 
درست و صحیح هدایت می کنند و مسیر رهبری همان 

مسیر بنیانگذار انقالب اسالمی است.

وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت نهادینه کردن 
فرهنگ صرفه جویــی تأکید و عنوان کرد: براســاس 
آمارهــا 90 درصــد آب در بخش کشــاورزی مصرف 
می شود که باید در این زمینه توجه و اقدامات بیشتری 

صورت گیرد.
*بــه بهینه مصــرف کــردن آب در بخش 

کشاورزی توجه ویژه  شود
وی با اشــاره به اینکه میانگیــن مصرف آب و برق 
در کشور باالســت گفت: میانگین مصرف آب در دنیا 
ســاالنه 150 مترمکعــب و در ایران ایــن رقم 300 

مترمکعب است.
وی بــا بیان اینکه بــرای تولید هر کیلو ســیب 
زمینــی 300 لیتــر آب مصرف می شــود بیان کرد: 
ضروری اســت به بهینه مصرف کردن آب در بخش 
کشــاورزی توجه ویژه  شود. وی با تأکید بر اینکه در 
اسالم اسراف از گناهان بزرگ است گفت: در بخش 
کشــاورزی نیاز به مدیریت داریــم زیرا آب مصرف 
می شود و کشاورز نیز زحمات بسیاری می کشد ولی 

سودی به او نمی رسد.
وی با بیان اینکه ســه درصد مصرف آب در بخش 
خانگی است بیان کرد: در این بخش نیز استانداردهایی 
تعریف شــده است که می بایســت در دستور کار قرار 

گیرد.
آیت ا... شــعبانی با اشــاره به اینکه از ساعت 20 تا 
24 اوج مصرف برق اســت گفت: نباید در این زمان از 

دستگاه های پرمصرف استفاده کرد.
* حجت االسالم نظیری: انقالب، نظام و مردم 

رکن های جمهوری اسالمی ایران است
مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان همدان هم در 
سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه بیان کرد: همه 

باید سعی کنیم جامعه ای ایده آل بسازیم.
حجت االسالم محمد هادی نظیری گفت: جامعه ای 
ایده آل است که مردم در آن هم زندگی دنیوی و هم 

زندگی اخروی داشته باشند.
وی بــا بیان اینکه انقالب، نظــام و مردم رکن های 
جمهوری اسالمی ایران هستند بیان کرد: باید از متن 
قرآن و ســنت حقایق را کســب کرده و در این مسیر 

نورانی که در پیش داریم حرکت کنیم.
وی اظهار کرد: اگر می خواهیم ببینم در میان قومی 
تقوا وجود دارد یا نه باید عدالت را جست و جو کنیم.

جشنواره ای برای رسیدن به شهری برتر با شهروندانی برتر
جشنواره شهروندان برگزیده همدان، شهروندان را به چالِش مدیریت شهری دعوت می کند               ورود مقتدرانه جشنواره امسال برای انتخاب شهروند برگزیده

هگمتانه، گــروه خبر همدان: شــهروندان 
مشارکت جو  قانون مدار،  مردم دار،  اخالق مدار، 
فرهنگی،  از ســرمایه های  و مســؤولیت پذیر 
هر جامعه ای محســوب  انســانی  و  اجتماعی 
می شــوند که برخورداری و اســتفاده هر چه 
بیشتر جامعه از وجود آنها در فرآیند توسعه و 
غیرقابل  امری  اجتماعی  زندگی  کیفیت  ارتقای 
انکار است؛ بنابراین شناسایی، معرفی و تکریم 
محسوب  شــهری  مدیران  وظایف  اهم  از  آنها 

می شود.
شــورای اسالمی شهر همدان با اســتناد به نقش 
شوراها و وظایف آنها به ویژه در بند 2 ماده 71 قانون 
شوراها، تجلیل از شهروندان برگزیده را در دستور کار 
خود قرار داده اســت؛ بنابراین شهرداری با محوریت 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
همدان در راستای ارج نهادن به شهروندانی که وجود 
و حضورشــان افتخارات فراوانی را در جامعه به دنبال 
دارد، امسال نیز تجلیل از آنها را در قالب برنامه ای به 
نام »جشنواره شهروندان برگزیده همدان« در دستور 

کار خود قرار دادند.
به گزارش روابط عمومی جشــنواره شــهروندان 
برگزیده همدان؛ عموم شــهروندان همدانی )تمامی 
افراد ســاکن در شــهر همــدان اعم از بومــی و یا 
غیربومــی( می توانند در زمان مقرر قانونی، با مراجعه 
به وبگاه جشــنواره به صورت رایگان نسبت به انجام 
ثبــت نام اولیه اقدام و ســپس با تحویــل مدارک و 
مســتندات خود به دبیرخانه جشــنواره، ثبت نام شان 

را نهایی کنند.
* بادامی نجــات: ورود مقتدرانه جشــنواره 

امسال برای انتخاب شهروند برگزیده
برگزیده  شــهروندان  »جشــنواره  ســابق  رئیس 
همدان« گفت: جشــنواره شهروندان برگزیده همدان 
حدود 2 سال متوالی در سال های 84 و 85 در دوره 
دوم شــورای اسالمی شهر برگزار شــد که متأسفانه 
متوقف شــد و به طور قطع توقف ایــن برنامه اقدام 
درســتی نبوده اســت؛ بنابراین پیش بینی مؤلفه های 
ســال گذشــته شــهروند برگزیده به منظور پوشش 

سال های توقف این امر، بود.
حمیــد بادامی نجات افــزود: اعضــای دور پنجم 
شورای شهر همدان و مدیریت جدید شهری تصمیم 
بر این داشتند که آموزش شهروندی را تقویت کنند؛ 
از این رو با برگزاری جشــنواره شهروندان برگزیده به 
دنبال الگوســازی در بین شهروندان در حوزه شهر و 
مدیریت شهری هستیم و قصد داریم افراد تأثیرگذار 

در حوزه شهروندی را شناسایی و معرفی کنیم.
وی معتقد است: تمامی شهروندان همدانی، نمونه 
هســتند؛ اما در این میان، شهروندان شاخص به ویژه 
عامل به وظایف شهروندی را در نظر داریم تا قدردان 
تالش های آنان باشــیم که در گذشــته تقریباً به این 

مهم دست یافتیم.
بادامی نجات مهمترین هدف مدیریت شــهری در 
مبحث آموزش شــهروندی را ارتقــای اصول اخالق 
شــهروندی و داشــتن شهری آباد برشــمرد و گفت: 
تحقــق کامل این امر به ادامــه دار بودن رویدادهایی 
مانند »جشــنواره شــهروندان برگزیده همدان« گره 

خورده است.
به گفته وی، ســال گذشته شناســایی و انتخاب 
شهروندان عامل به وظایف شهروندی در حوزه نواحی 
12گانه شــهری صورت گرفت که ایــن مهم انگیزه 
رقابت در بین ســایر همشهریان را برانگیخت؛ امسال 
خوشــبختانه محور جشــنواره متمرکز بر این بخش 
خواهد بود و به طور قطع شــاهد حضور بیشــتری از 

شهروندان هستیم.
بادامی نجات عنوان کرد: بر اســاس تجربیات سال 
گذشــته، شــاخص ها به صورت علمی و بسیار دقیق 
به منظــور ارزیابی های عملکرد شــهروندان برگزیده 
توســط اتاق فکر تخصصی مورد بحث و بررسی قرار 
گرفــت تا بــا بهترین روش، افراد انتخاب شــوند که 
امسال نیز شــرایط موجود نشان دهنده این است که 
جشنواره شهروندان برگزیده با کیفیت تر و پر توان تر 

نسبت به سال گذشته، مقتدرانه اجرا می شود.
وی تأکید کرد: شــورای اســالمی شهر همدان تا 

پایان دوره پنجم در راســتای برگزاری همه ساله این 
جشــنواره متعهد شده است و امیدواریم در دوره های 

آینده نیز تداوم داشته باشد.
امسال  رئیس ســابق جشــنواره همچنین گفت: 
سیاســت گذاران جشنواره شهروندان برگزیده همدان 
با توجه به اینکه هر ســاله ارزیابی و انتخاب شهروند 
برگزیده صورت خواهــد پذیرفت، تعداد محدودی از 
شــهروندان را با محوریت عامل به وظایف شهروندی 
معرفــی خواهند کرد تا از دیــدگاه  و نظرات آنها در 
حوزه مدیریت شهری بهره مندی حداکثری را داشته 

باشیم.
* قراباغی: شناسایی، معرفی و برجسته سازی 

سرمایه های فرهنگی و اجتماعی شهر
عضو کمیته علمی_داوری »جشــنواره شهروندان 
برگزیــده همدان« هم گفت: امســال جشــنواره با 
هدف شناسایی، معرفی و برجسته سازی سرمایه های 
فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه شــهری و محوریت 
مدیریت شهری به ویژه ســازمان فرهنگی، اجتماعی 

و ورزشی شهرداری، کلید خورده است.
حســین قراباغی معتقد اســت: معرفی شهروندان 
قانون مدار، مشــارکت جو، ایده پــرداز و خالق، الگو و 
سرمشــقی برای ســایر شــهروندان در عرصه شهر و 

شهروندی خواهند بود.
به گفتــه وی؛ کمیتــه علمی_داوری جشــنواره 
شــهروندان برگزیــده همدان با تدوین شــاخص های 
9گانه بر این نظر اســت تا با حساســیت، قوت و دقت 
بیشــتری نسبت به سال گذشــته، پرونده گزینه های 
معرفی شــده و نامزد شــهروند برگزیــده را در حوزه 
مدیریت شــهری معرفی کند که اگر این شاخص ها را 
به عنوان مؤلفه های اساســی آموزش شهروندی، بسط 
و گسترش دهیم بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.

قراباغی با تأکید بر معرفی شهروندان مشارکت جو 
به عنوان الگــو، گفت: برخــی از طرح های مدیریت 
شهری از جمله تفکیک زباله از مبدأ، نظافت شهر و... 
به دلیل عدم مشارکت شهروندان نتایج مطلوب را به 

دنبال نداشته است.
این عضو کمیته علمی_داوری جشنواره ادامه داد: 
در این بین 2 شــاخص شــهروند برگزیده در حوزه 
گردشــگری و ســرمایه گذاری مورد تأکید مدیریت 
شــهری اســت؛ از این رو حفظ هویت تاریخی شهر 
و همچنین کارآفرینی و اشتغال زایی از برجسته ترین 

شاخص ها محسوب می شوند.
وی اظهار کرد: بازســازی بناهای ســاختمانی و 
احیــای بناهای قدیمی و واجد ارزش به منظور حفظ 
هویت تاریخی شــهر در راستای تولید ثروت در شهر 
موجب جان بخشی به شــهر تاریخی همدان خواهد 
شد. از سوی دیگر توجه و حمایت از امور کارآفرینی 
و اشتغالزایی در راستای رونق تولید برای خود و سایر 
شــهروندان با اولویت مدیریت شــهری در حوزه های 
سالمت، حمل ونقل، انرژی، محیط زیست و...، شهر را 

به آبادانی و توسعه بیشتر سوق می دهد.
عضو کمیته علمی_داوری جشــنواره تأکید کرد: 
شــهروندانی که در زمینه نشان سازی شهر در حوزه 

گردشگری و ســرمایه گذاری کوشش می کنند، قطعاً 
شهروندان برگزیده محسوب می شوند.

قراباغی ادامه داد: امســال بر اســاس فرمایشات 
مقام معظم رهبری بــه نام »رونق تولید« نام گذاری 
شده اســت که باید در راســتای لحاظ کردن چنین 
شــاخص هایی در جامعــه، به صــورت کاربردی تر و 

عملیاتی تر پیش برویم.
بــه گفته وی؛ مدیریت شــهری همــدان به ویژه 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در 
برنامه های فرهنگی،  حوزه فرهنگسراها ضمن اجرای 
اجتماعی و ورزشــی مــورد نظر، در مبحث توســعه 
فضاهای کسب وکار هم ورود جدی تری داشته است؛ 
از این رو بر ایــن نظریم تا از ظرفیت های کارآفرینی 

محالت بهره مند شویم.
قراباغــی همچنین گفت: شــهروندان همدانی در 
سالیان گذشته بر اساس ذوق و سلیقه ای که در محله 
حکم فرما بود، به تولید و اشتغالزایی می پرداختند؛ به 
گونــه ای که نام هر محله را با عنوان مشــاغل آنها به 
طور مثال محله ســبدبافان، قاشق تراشان، چرم سازی 
و... می شــناختند؛ از این رو معتقدم نباید این مهم از 

ذهن مردم دور شود.
وی ابراز امیدواری کرد مســیر تولید و کارآفرینی 
بر اســاس سالیق و ظرفیت های شهر دیده شود و در 
این مسیر تمامی شهروندان که قطعاً جزو شهروندان 
برگزیده محسوب می شوند، دست در دست هم، شهر 

را آباد کنیم.
* حضــرت زاده: تأکید بر تداوم جشــنواره 

شهروندان برگزیده
نایــب رئیــس »جشــنواره شــهروندان برگزیده 
همدان« نیز در ادامه با تأکید بر اینکه این جشــنواره 
باید تداوم داشــته باشــد؛ گفت: به دنبال شــهروند 
مشــارکت جو در تمامی حوزه های مدیریت شــهری 

هستیم.
مرتضی حضــرت زاده اظهار کــرد: امروزه چالش 
شهرهای ما، کیفیت زندگی است که باید در روابط و 

کیفیت زندگی شهرها ورود پیدا کنیم.
وی افزود: در گذشــته شــهرها و محالت بســیار 
نظام مند بودند و محله ها با هم هم پوشــانی داشتند؛ 

اما شهرها طی سال های اخیر، دچار تحول شدند.
حضــرت زاده معــاون برنامه ریزی و منابع انســانی 
شهرداری همدان با بیان اینکه شهرداری ها باید از جنبه 
دولتی بــودن و حاکمیتی بیرون آمده و با مردم ارتباط 
برقرار کنند، عنوان کــرد: در تعامالت اجتماعی خوب 

عمل نکردیم؛ چراکه نگاه دولتی وجود داشت.
وی معتقد اســت: مدیریت شهری همدان به رغم 
تمام تالش های قابل قبول در موارد اجتماعی و تغییر 
در رفتارهــای اجتماعی نقص دارد؛ در حالی که باید 
خود را برای اجرای »طــرح جامع مدیریت یکپارچه 
شــهری« که در تمامی حوزه های کارکردی شــهر، 
کسب وکار، خدمات و... تعریف می شود، آماده کنیم.

نایب رئیس جشــنواره نقطه عطف و رمز موفقیت 
جشــنواره شــهروندان برگزیده همــدان را معرفی و 
الگوسازی شهروندان برگزیده و بهره مندی از ظرفیت 

و دیدگاه های آنها پس از انتخاب، دانست.
* سراجق: عامل به وظایف شهروندی؛ مالک 

انتخاب شهروند برگزیده
برگزیده  شــهروندان  اجرایــی »جشــنواره  دبیر 
همدان« نیز با اشــاره به شعار امسال جشنواره مبنی 
بــر »همدان؛ شــهر برتر با شــهروندان برتر«، گفت: 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
همدان متولی اصلی کمک به ارتقای ســطح فرهنگ 
شــهروندی و در نگاه کلی تر ارتقای ســطح فرهنگ 

عمومی جامعه است.
رضــا ســراجق معتقد اســت: تقویــت فرهنگ 
شــهروندی با افزایش همبســتگی مردم در محالت 
با احســاس تعلق مردم به شــهر در ارتباط مستقیم 

خواهد بود.
به گفته وی؛ ارائه آموزش های شهروندی با رویکرد 
توانمندســازی اقشــار جامعه از طریق فعال ســازی 
ظرفیت هــا و فرصت های مردمی از مهم ترین خدمات 

شهرداری همدان در یک دهه اخیر است.
ســراجق در ادامه گفــت: تجلیل از شــهروندان 
برگزیده بر مبنای مصوبه شورای اسالمی شهر همدان 
بــا محوریت »شناســایی، معرفی و برجسته ســازی 
ســرمایه های اجتماعی و فرهنگی شــهر همدان« در 
دســتور کار ویژه مدیریت شــهری همدان قرار دارد 
که مدیریت اجرا به دســتور شهردار بر عهده سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری است که سایر 
ســازمان ها، مناطق و نواحی شــهرداری هم حداکثر 

همکاری را دارند.
دبیر اجرایی جشنواره، عامل به وظایف شهروندی 
را مالک انتخاب شــهروند برگزیده برشمرد و افزود: 
این جشــنواره بر پایه اقدامات و گزارش  کارشناسی 
شــده نقاط ضعف و قوت ســال گذشــته و در قالب 
کمیته هــای اجرایــی، تبلیغــات و اطالع رســانی و 

همچنین علمی و داوری تعریف شده است.
سراجق افزود: این جشنواره بر اساس شاخص های 
9 گانه تعیین شــده که تبلیغات شهری متفاوتی برای 

آن در حال انجام است.
بــه گفتــه وی؛ امســال 70 عنوان ویــژه برنامه 
»جشــنواره شــهروندان برگزیده همــدان« در قالب 
برنامه زنده تلویزیونی »شب های هگمتانه« با رویکرد 
آگاه ســازی شــهروندان از روند برگزاری جشنواره و 
ارزنده شــهرداری همدان در حوزه های  فعالیت های 
مختلف مدیریت شــهری برنامه ریزی شــده است تا 
شــهروندان هرچه بیشــتر از فعالیت هــای این نهاد 

مطلع شوند.
ســراجق ادامه داد: این برنامه با حضور هنرمندان 
همدانــی و با رویکرد ایجاد و ترویج روحیه نشــاط و 
شــادابی در شــهروندان درنظر گرفته شده است که 
شــهروندان می توانند این ویژه برنامــه مردمی را هر 
شب ســاعت 22 تا 23 از صداوسیمای مرکز همدان 

دنبال کنند.
دبیــر اجرایــی جشــنواره شــهروندان برگزیده 
همچنیــن با اشــاره به انجام برنامه های مشــارکتی، 
حضــور در مســاجد 4گانه مناطق، برپایی نشســت 
هم اندیشــی با مســؤوالن، حضور در دفتر رسانه ها، 
نشســت خبری و... به منظور اطالع رسانی جشنواره، 
گفت: یکم شــهریورماه امســال اختتامیه جشــنواره 

شهروندان برگزیده همدان را خواهیم داشت.
سراجق مسیرهای ارتباط با جشنواره برای ثبت نام 
را وارد کــردن کد دســتوری 900400#*6655*، 
حضــور   ،www.TCF.hamedan.ir وبــگاه 
در دبیرخانــه جشــنواره واقــع در بلــوار ارم- مرکز 
همایش های قرآنی و بین المللی شهر، تماس با داخلی 

شماره 107، 3_38201301_081 و... برشمرد.
جلب  بــرای  جشــنواره ای  معتمدزاده:   *

مشارکت شهروندان
علیرضا معتمد زاده، مدیرمسؤول روزنامه هگمتانه 
هم بــا تأکید بر تأثیرگذاری جشــنواره شــهروندان 
برگزیــده بر مشــارکت جویی شــهروندان در حوزه 
مدیریت شــهری، گفت: شــاهد این هستیم که این 
جشــنواره تأثیرات مثبت خود را در شــهر دارد و هر 
ســال با کیفیت باالتری برگزار می شود که در جلب 

مشارکت شهروندان در مدیریت شهری مؤثر است.

خبــر همدان

خبــر

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا خبر داد:

آغاز ایمن سازی بازار تاریخی همدان

رئیس  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانــه، 
کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر 
همدان از آغاز طرح ایمن ســازی بازار تاریخی 
همدان خبر داد و گفت: بــه منظور عملیاتی 
شدن طرح ایمنی بازار؛ راسته بزازها به عنوان 
از  ایمن ســازی آن  انتخاب و عملیات  آزمونه 

هفته آینده آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی شهر 
همدان، علی فتحی در جلســه کمیســیون خدمات 
شهری شورا با محوریت بررسی مشکالت حوزه ایمنی 
بــازار و تأکید بر عزم جدی مدیریت شــهری برای 
ورود به رفع معضالت بازار؛ اظهار کرد: ایمن ســازی 
و آمــوزش در این حوزه در قالــب انعقاد تفاهم نامه 
با اصناف و شرکت های خدمات رســان،  شــهرداری 

ضرورت دارد.
وی افزود: بازگشــایی پیــاده راه اکباتان پایین، 
حدفاصــل میــدان هگمتانه تــا میــدان 7 تیر و 
همچنین انتقال چند ایســتگاه تاکسی در حدفاصل 
ابتدای پیاده راه اکباتان و مسجد صاحب الزمان)عج( 
در راســتای رونق کسب و کار کســبه این پیاده راه 

ضرورت دارد.
فتحــی با تأکید بر اهمیــت ایمنی بازار تاریخی 
همدان و با توجه به عدم دسترســی ماشــین آالت 
آتش نشــانی به هســته مرکزی بــازار، عنوان کرد: 
ایجاد تأسیسات رایزر خشک در راستای آب رسانی 
به تمــام بخش هــای بازار بایــد در دســتور کار 

شهرداری قرار گیرد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی 
شهر همدان با بیان اینکه سال های گذشته مکاتباتی 
در بحث ایمنی بازار انجام شده اما نتیجه ای نداشته 
اســت؛ گفت: همکاری شــرکت های خدمات رسان، 
میراث فرهنگی، اصناف، آتش نشانی و شهرداری در 

ایمنی بازار بسیار اهمیت دارد.
فتحی در پایان از زحمات اداره پیشــگیری ورفع 
تخلفات شــهری شهرداری در موضوع سد معبر بازار 

قدردانی کرد.
* گردان: بــازار تاریخی همدان در معرض 

آتش سوزی است
رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان هم گفت: 

ســازمان آتش نشانی از ســال های پیش تنها نهادی 
بوده که در بحث ایمنی بازار، احســاس خطر کرده 
و این موضــوع را اعالم کرده اســت؛ البته در تمام 
جلسات ستاد بحران شهرستان و استان، این موضوع 
را اعالم کرده ایم؛ اما متأسفانه هیچ گونه کار جدیدی 

در این زمینه انجام نشده است.
کامران گردان افزود: بازار تاریخی شهر همدان در 
معرض آتش سوزی قرار دارد که متأسفانه عزم جدی 
از ســوی مسؤوالن استان و شــهر همدان برای رفع 

مشکالت این بازار وجود ندارد.
وی معتقد اســت: اعالم خطر از ســوی مدیریت 
شــهری در راستای حساس کردن مسؤوالن و اهالی 
بازار اســت و در این زمینه ضروری اســت همه پای 

کار بیایند.
به گفتــه گردان؛ حفــظ هویت تاریخی شــهر 
ضــرورت انکارناپذیری اســت که در ایــن امر همه 
دســت اندرکاران به ویژه میراث فرهنگی استان باید 

ورود جدی داشته باشند.
وی ادامه داد: شهرداری همدان باید ظرف مدت 
20 روز آینده بازگشــایی مسیر و معابر دسترسی به 

بازار همدان را تعیین تکلیف کند.
اظهــار کرد: تجربه نشــان  گــردان همچنین 
می دهــد 90 درصــد آتش ســوزی در بازارهــا و 
مجتمع ها در خصوص برق بوده که سیم کشــی ها 
و اســتفاده غیرمنطقی از برق منجر به آتش سوزی 

شده است.
گردان با طرح این ســؤال که آیــا با بیمه کردن 
مغازه هــا، میراث فرهنگی موجــود در محدوده این 
بــازار نیز در صــورت وقوع حریق، بیمه می شــود؟ 
گفت: پیشگیری در جلوگیری از آتش سوزی در بازار 
شرط عقل است؛ اگر اتفاقی در بازار رخ دهد قصور و 

مشخص کردن افراد مهم نیست.
وی ادامه داد: اتاق اصناف باید ابتدا اخذ مباحث 
ایمنی داخل مغازه ها از شهرداری را از کسبه دریافت، 

سپس صدور پروانه کسب برای آنها داشته باشد.
رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان در پایان 
گفت: تالش خواهیم کــرد موافقت اعمال تخفیفات 
عوارض کسب وپیشه را برای کسبه ای که برق خود را 

اصالح کنند، انجام شود.

شهردار همدان خبر داد:

تحقق 83 درصدی بودجه شهرداری
 در سال 97

تصویب گزارش تفریغ بودجه سال 1397 شهرداری همدان با وضعیت مطلوب

گزارش  همــدان:  خبر  گــروه  هگمتانه، 
1397 شهرداری  بودجه سال  تفریغ  تصویب 
"مطلوب" در شــورای  همدان بــا وضعیت 

اسالمی شهر همدان تصویب شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، شــهردار همدان 
در این بــاره اظهار کرد: با توجه بــه الزام قانونی 
رســیدگی و تصویب تفریغ بودجه شهرداری ها تا 
پایان خرداد ماه ســال بعد برابر مــاده 67 قانون 
شــهرداری ها مصوب سال 1334؛ شورای اسالمی 
شــهر همدان در آخرین روزهــای خردادماه و در 
بیســتمین و آخرین جلســه صحن علنی، گزارش 
تفریغ بودجه ســال 1397 شهرداری همدان را با 

اکثریت آراء به تصویب رساند.
عباس صوفی با بیان اینکه 83 درصد از درآمد 
بودجــه 458 میلیارد تومانی مدیریت شــهری در 
ســال 1397 محقق شــد، اظهار کرد: جلســات 
بررسی تفریغ بودجه سال 1397 شهرداری همدان 
در کمیســیون های تخصصی شورای اسالمی شهر 
برگزار شد که در نهایت گزارش تفریغ بودجه ارائه 

شده با درجه "مطلوب" به تصویب شورا رسید.
رئیس کمیســیون برنامه، بودجــه و امور مالی 
شورای اسالمی شــهر همدان نیز در این خصوص 
تصریح کرد:  علی رغم شــرایط نامطلوب اقتصادی 
ســال گذشته که به کشور و شــهر همدان حاکم 
بود، شهرداری همدان توانست 83 درصد از درآمد 
بودجــه 458 میلیارد تومانی را در ســال 1397 
محقق کند و این در حالی اســت که تحقق بودجه 
شهرداری همدان در قیاس با سایر کالن شهرهای 
کشور وضعیت بسیار مطلوب و قابل قبولی داشته 
اســت که بــرای نمونه می توان بــه تحقق بودجه 
شــهرداری های کالن شهرهای رشت با 41 درصد 
تحقــق درآمد، اهــواز با 46 درصــد، تبریز با 57 
درصد، کرمانشاه با 54 درصد، کرج با 67 درصد و 

شیراز با 80 درصد اشاره کرد.
اکبر کاوســی امیــد تصریح کــرد: تحقق این 

نتیجــه سیاســت گذاری های شــورای  موضــوع 
اسالمی شهر همدان و به تبع آن برنامه ریزی های 
کارشناســی و تالش هــای صورت گرفته توســط 
مدیران شــهرداری در انجام امور محوله در جهت 

خدمت رسانی به شهروندان است.
وی اضافه کرد: شهرداری همدان سال گذشته 
در حوزه "عمرانــی" و در جهت تکمیل و احداث 
پروژه ها و در راســتای جلب رضایــت حداکثری 
شــهروندان همدانی بالغ بر 196/4 میلیارد تومان 

هزینه کرده است.
کاوســی امید در پایان گفت: در گزارش تفریغ 
بودجه ارائه شــده در بخش ســازمان های وابسته 
به شــهرداری، شــاهد تحقق درآمد 107 میلیارد 
تومانــی بودجه هســتیم که با توجه به مقایســه 
عملکرد درآمدی ســازمان های شهرداری با بودجه 
ســال 97 و نیز درآمدهای تحقــق یافته با هزینه 
ها، ســازمان های مدیریت پسماند، سیما، منظر و 
فضای ســبز شــهری و حمل و نقــل و ترافیک با 
وضیعــت "مطلوب"؛ و ســازمان های عمران و باز 
آفرینی فضاهای شــهری، آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی و فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 

همدان با وضعیت "خوب" شناسایی شدند.



برابر راي شماره 98/153 مورخ 98/02/04 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي صفري مودب فرزند محمدحســين بشــماره شناسنامه 1860 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 193/46 مترمربع 
در قسمتي از پالك 66 اصلي واقع در اسدآباد كمربندي شهدا خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاي اكبر آزاد گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 

تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/01 * تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/16 * رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد
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برابر راي شماره 98/152 مورخ 98/02/04 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي صفري مودب فرزند محمدحســين بشــماره شناسنامه 1860 صادره از اسدآباد در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 228/84 مترمربع 
در قسمتي از پالك 66 اصلي واقع در اسدآباد كمربندي شهدا خريداري با واسطه از مالك رسمي آقاي اكبر آزاد گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 

تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/01 * تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/16 * رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اسدآباد
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آقاي كامران الوندي داراي شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به كالسه 98/64/ح111 از اين حوزه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده است كه شادروان قربان 
الوندي به شناســنامه شــماره 36 در تاريخ 98/03/18 دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن متوفي/ متوفيه منحصراســت به: 1- كامران الوندي فرزند قربان به 
شــماره شناســنامه 6 پسر متوفي 2- مسعود الوندي فرزند قربان به شماره شناسنامه 64 پسر متوفي 3- محسن الوندي فرزند قربان به شماره شناسنامه 3 پسر متوفي 4- منصور الوندي 
فرزند قربان به شماره شناسنامه 28 پسر متوفي 5- ناصر الوندي فرزند قربان به شماره شناسنامه 16 پسر متوفي 6- محتشم الوندي فرزند قربان به شماره شناسنامه 3475 دختر متوفي 
7- فاطمه الوندي فرزند قربان به شماره شناسنامه 4535 دختر متوفي 8- محترم الوندي فرزند قربان به شماره شناسنامه 38 دختر متوفي 9- حرم تاج قمري فرزند صفدرقلي به شماره 
شناســنامه 17 همســر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي در خواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي/ متوفيه نزد او باشد 

از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي شعبه 111 شوراهاي حل اختالف تویسرکان

آگهي حصر وراثت

 22240 شماره م الف: 91

آقاي محمود نوري با تســليم دو برگ استشــهاد محلي مصدق به مهر دفتر خانه 21 بهار مدعي اســت كه يك جلد سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
794 فرعي از 143 اصلي واقع در بخش چهار كه ذيل ثبت 27715 صفحه 304 دفتر 169 سابقه ثبت دارد، نزد كسي در بيع شرط نيست كه در اثر جابجايي خانه 
مفقود گرديده، لذا به اســتناد تبصره الحاقي به ماده 120 آئين نامه قانون ثبت آگهي مي شــود تا در صورتيكه كسي مدعي انجام معامله و يا وجود اسناد مالكيت نزد 
خود مي باشــد از تاريخ نشــر اين آگهي تا مدت 10روز پس از انتشار آگهي به اداره ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله 
تسليم نمايد، لذا چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت اسناد و امالك المثني سند 

مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضي فوق تسليم خواهد نمود.
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بهار

آگهي فقدان سند مالكيت

 22242 شماره م الف: 105

درتاريخ 1398/03/26به شــماره ثبت 13727 به شناســه ملي 14008396376 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
آگهي ميگردد. موضوع فعاليت:• انجام طراحي،محاســبه،نظارت فني و اجرا،تعمير، نگهداري و راهبري پروژه هاي تاسيسات و مكانيكي و برقي وتاسيسات شبكه هاي 
آب و فاضالب و ايستگاه پمپاژ و تصفيه خانه ها و تاسيسات برقي ساختمان ها و كارخانجات توليدي صنعتي و نيروگاه ها و پااليشگاه ها )خانگي، صنعتي و كشاورزي 
( • طراحي محاســبه نظارت و اجراي شــبكه هاي توزيع و سيستم هاي برق فشار قوي،متوسط و ضعيف وگاز فشار قوي و ضعيف ساختمانها و محوطه هاي مسكوني 
و صنعتَي • امور مربوط به طراحي،نظارت،تهيه و اجراي راه اندازي و تعمير نگهداري و راهبري تاسيســات سرمايشي،گرمايشــي،تهويه مطبوع وسيستم هاي اعالم و 
اطفاء حريق ساختمان هاي مسكوني وصنعتي • انجام عمليات پمپاژ آب و سيستم هاي آبياري نوين و ايجاد تاسيسات مرتبط با كشاورزي • طراحي،نظارت و اجراي 
تاسيســات و زير ســاخت هاي شــهري و روســتايي • ارايه خدمات در زمينه طراحي و توليد لوازم الكترونيكي و الكتريكي • انجام امور طراحي، نظارت، تهيه لوازم و 
ادوات، اجرا راهبري و تعمير و نگهداري سيستم ها و نيروگاه هاي انرژي هاي نو از قبيل مزرعه انرژي خورشيدي، توربين هاي بادي و آبي،بيومس و بيوگس • تهيه 
مواد،مصالح و تجهيزات،لوازم و قطعات تاسيساتي مكانيكي و برقي به صورت ايجاد كارخانه • خدمات بازرگاني وتجارت وصادرات و واردات و خريد و فروش كاالهاي 
مجاز بازرگاني واخذ و اعطاي نمايندگي هاي معتبر شركت هاي داخلي و خارجي • اخذ تسهيالت بانكي و ريالي از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري مجاز و شركت 
در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلي: استان 
همدان، شهرستان همدان، بخش مركزي، شهر همدان، پل هوايي، خيابان )گلبرگ(، كوچه گلبرگ 3، پالك 0، طبقه اول كدپستي 6519691145 سرمايه شخصيت 
حقوقي عبارت است از مبلغ 10000000 ريال نقدي منقسم به 100 سهم 100000 ريالي تعداد 100 سهم آن با نام عادي مبلغ 3500000 ريال توسط موسسين 
طي گواهي بانكي شــماره 3700/253مورخ 1398/02/26نزد بانك بانك توســعه تعاون شعبه شــعبه مركزي همدان با كد 3700 پرداخت گرديده است والباقي در 
تعهد صاحبان ســهام مي باشــد اعضا هيئت مديره آقاي محمد طاهر رستگاري به شماره ملي 3875479394و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
هيئت مديره به مدت 2 ســال آقاي ســيد سجاد جعفري به شماره ملي 4032184828و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال آقاي جمشيد نعمتي به 
شماره ملي 4051177424 و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: حق امضا مجاز در كليه موارد اعم از چك وسفته وبرات واوراق واسناد 
تعهداوربانكي وديگر عقودوقراردادها برعهده آقاي جمشــيد نعمتي رييس هيات مديره و آقاي محمد طاهر رســتگاري مدير عامل وعضو هيات مديره مشــتركا" كه با 
مهر شــركت معتبر ميباشــد. همچنين مكاتبات اداري با امضا آقاي محمد طاهر رستگاري مدير عامل و عضو هيات مديره بتنهايي بهمراه مهر شركت معتبر ميباشد 
اختيارات مدير عامل: طبق اساســنامه بازرســان آقاي مجتبي شعبان پور به شــماره ملي 3873436787 به سمت بازرس اصلي به مدت يك سال مالي خانم مرضيه 
ثوابكار به شماره ملي 3875163362 به سمت بازرس علي البدل به مدت يك سال مالي روزنامه كثير االنتشار هگمتانه جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. 

ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري همدان )506845(

تاسيس شرکت سهامي خاص رسپينا گرما ارشيا 
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اخبار کوتاه

سازمان نقشه برداری:
پهپاد آمریکایی بر فراز آبهای 

سرزمینی ایران سرنگون شده است
بر اســاس داده های دریافتی و محاسبات انجام 
شــده توســط متخصصان سازمان نقشــه برداری 
کشــور، پهپاد آمریکایی در 8 مایلی خط ســاحلی 
جمهوری اســالمی ایران در سواحل هرمزگان حد 
فاصل »کرتان« و »کوه مبارک« منهدم شده است. 
محدوده دریای ســرزمینی بر اســاس کنوانسیون 
1982 حقوق دریاها، دوازده مایل دریایی )هر مایل 
دریایی حدود 1852 متر است( از خط مبدأ ساحل 
دریا است. بر این اساس محل سقوط پهپاد آمریکایی 
قطعاً در آب های سرزمینی جمهوری اسالمی ایران 

است و هیچ شبهه ای در این باره وجود ندارد.

زمزمه افزایش وام مسکن مهر
 به 50 میلیون تومان

تکمیل، افتتــاح و بهره برداری از واحدهای طرح 
مسکن مهر در برخی مناطق کشور با کمبود منابع 
مالی مواجه است؛ برای حل این مشکل به خصوص 
در شهرهای جدید با اتکا به منابع داخلی تالش هایی 
صورت گرفته اســت. اما به نظر می رسد این راهکار 
نتوانســته تمام مشکالت را حل کند،  چرا که گفته 
می شود وزارت راه و شهرسازی به دنبال افزایش وام 
مســکن مهر در برخی مناطق از 40 به 50 میلیون 
تومان اســت. با این کار احتماال پرونده مسکن های 
مهر بدون مســئله بسته خواهد شد، اما باید به این 
نکته توجه شود بار بازپرداخت تسهیالت مسکن مهر 
بر دوش متقاضیان این طرح قرار می گیرد که عمدتاً 

از قشر ضعیف جامعه هستند.

نوبخت:
وابستگی به اقتصاد نفتی 
با 8 برنامه جامع کشوری

 کاهش  می یابد
بیش از 45 هزار و 146 میلیارد تومان اعتبار در 
قالب تسهیالت بانکی امسال به فعاالن عرصه صنعت 
به منظور رونق تولید اهدا می شــود. دو هزار و 588 
میلیارد تومان کمک بالعوض دولت برای رونق تولید 
اختصاص یافته اســت و اصالح ســاختار بودجه از 

مهم ترین مباحث بیانیه گام دوم انقالب است.

پایبندی تولیدکنندگان نفت 
خلیج فارس به توافق کاهش 

تولید اوپک
خبرگزاری رویترز نوشــت: تولیدکنندگان نفت 
خلیج فارس که عضو اوپک هستند، تولید نفت ماه 
جوالی خود را علیرغم انقضای توافق کاهش تولید 
در پایان ژوئن، طبق ســهمیه های این توافق ادامه 
می دهند. منابع اوپک می گویند صادرکنندگان خلیج 
فارس تمایلی بــه افزایش عرضه ندارند. تولید نفت 
عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده جهان، در 

ژوئن در حدود همان سطح ماه ِمی، خواهد بود.

40 کشته و زخمی در انفجار
 در یک حسینیه در عراق

یــک کمربند انفجاری در داخل حســینیه امام 
مهدی)عج( در شرق بغداد منفجر شده است. تاکنون 
بر اثر این انفجار 10 نفر کشته و 30 نفر نیز زخمی 
شده اند. هیچ گروهی مسؤولیت این انفجار را بر عهده 

نگرفته است.

انعکاس
نمایش قطعات پهپاد شکارشده آمریکایی در آبهای سرزمینی ایران توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی

ایران و جهان

هگمتانه، گروه ایران و جهان: امام جمعه موقت 
تهران راهبرد دشمنان در جنگ هویتی را تضعیف 
بنیان خانواده دانست و گفت: برخورد با بدحجابی 

باید عاقالنه و هنرمندانه باشد.
حجت االسالم والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری 
در خطبه نخست نمازجمعه دیروز تهران که در مصالی 
امام خمینی )ره( برگزار شــد، اظهار کرد: جامعه انقالبی 
دارای ویژگی ها و اخالق خاص خودش است. این ویژگی ها 
تحت عنوان تقوای الهی تعریف می شود. شایسته است با 
نگاه آسیب شناسانه به محیط اجتماعی و محیط زیست 
عمومی خودمان نگاه کنیم و محورها و موضوعاتی که با 
تقوای الهی مطلوب فاصله دارد، شناسایی و در یک اقدام 

جمعی برای ارتقای سطح تقوای عمومی تالش کنیم.
وی افزود: یکی از مهمترین جلوه های تقوا در جامعه 
ایمانی و انقالبی، عفاف و حجاب اســت. مساله عفاف و 
حجاب، حکم پرحکمت و مترقی، بدیع، فراتر از زمان و 
مکان و برای تأمین ســعادت فرد و جامعه، جامعه پرداز 
و جاری در همه ادیان، نص صریح و محکم قرآن کریم 
است. در قرآن موضوع عفاف و حجاب در مجموعه ای از 
تأکیدها پیچیده شده است؛ تأکیدهای لفظی و معنوی. 
گاهی عالوه بر این حکم گفته شــده، حکمت حکم هم 
بیان شــده اســت و از مجموعه این تأکیدها در قرآن 
جایگاه شــگرف و سرنوشت ساز موضوع عفاف و حجاب 
در زیســت جمعی جامعه بشری و مخصوصا در جامعه 

اسالمی درک می شود.
امام جمعه موقت تهران گفت: این حکم برجســته، 
تأمیــن کننده احترام و حق شــراف زنان و زن بودن و 
ارتقای منزل انســانی بانــوان در محیط زندگی جمعی 
خواهد بود. عفاف ریشه هاســت کــه در کنار حیا هم 
تعریف می شــود. حجاب جلوه عفاف در پوشــش برای 
حضور در اجتماع است. کنار هم قرار این دو واژه، دقیق 

و درست است.
وی خاطرنشان کرد: تأمین کننده حق حضور و نقش 
آفرینــی اجتماعی عفاف و حجاب اســت و تجویزهای 
ویژه اش زمینه ساز حضور زنان در زندگی اجتماعی است. 
حجاب، جسم زن را محجوب می کند تا حقیقت انسانی 
او و زیبایی های فکــری و اخالقی او تجلی یابد. حجاب 
تامین کننده حق زیســت انســانی برای بانوان است. زن 
مؤمــن با حجابش به صراحت اعــالم می کند که من نه 
طعمه هستم و نه متاعم. معیار زیست انسانی این است 
کــه حریم خصوصی و عمومی تعریف شــود. اگر حریم 
خصوصی وارد زیست عمومی بشود، بنیان کند. بلعکس 
نیز آسیب زاست. عفاف و حجاب مرزهای حریم خصوصی 
و عمومی را تعریف کمی کند تا زندگی مردم را از ســطح 
مبادالت حیوانی به سطح انســانی تبدیل کند. عفاف و 
حجاب از هوش معنوی صیانت می کند و سرمایه آنان را 

در اختیار جامعه قرار می دهد. حجاب آتش فشان 
هیجانات جنسی را مهار می کند تا پسر و دختر 
امکان رشــد عقالنی داشــته باشــند. چنانچه 
بی حجابی محیط اجتماعی را غریزی و حیوانی 

می کند.
حجت االســالم حاج علی اکبــری بیان کرد: 
عفاف و حجاب پشــتوانه محکمــی برای حفظ 
سرمایه بسیار بزرگ خانواده است. هم ساخت و 
هم صیانت و تعالی خانواده، گره خورده به موضوع 
عفاف و حجاب اســت. خانواده سازی مطلوب و 

حفظ در برابر دســتبرد خانواده ها، عفاف و حجاب نقش 
اساسی دارد.

وی تصریــح کرد: در روزگار مــا و در جامعه انقالبی 
ما، اجرای حکم پرحکمت الهــی عفاف و حجاب تأکید 
مضاعفی پیدا می کند. دســتگاه استکبار برای شکستن 
اراده محکــم ملت ایران و رخنه در اراده ملی ایرانیان در 
مســیر تحقق آرمان های بزرگ، وارد نبرد هویتی با ملت 
ما شــده اســت و بدین منظور نمادهای هویتی را نشانه 
رفته و سرمایه گذاری عظیم و شگفت انگیزی برای ترویج 
ولنگاری و بی عفتی در جامعه ما انجام داده است. در جنگ 
شناختی سیلی از شبهه ها را متوجه این حکم الهی کرده 
است. در جنگ رفتاری نیز مروج رفتارهای مستهجن با 
اســتفاده از همه فناوری ها شده است. سرمایه هویتی ما 
حیا و نجابت ایرانی است. مردمان جهان، ملت عزیز ایران 
را عفیف و خانواده دوست می شناسند. دشمن می داند که 
اگر حیا را هدف قرار بدهد، خانواده را تضعیف کرده است. 
خانواده نیز مؤلفه اصلی قدرت ایرانیان است. راهبرد اصلی 
جبهه استکبار در نبرد هویتی، استحاله دینی و ولنگاری 

فرهنگی و بی حیایی و هرزگی جنسی است.
امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: دشمن در انجام 
این راهبرد فوق تخصص دارد؛ یعنی اینکه جامعه غربی 
و آمریکایی سال هاست که با تمام پوست و استخوانش از 
دست رفتن خانواده و جامعه را دیده اند. این را نخبگانشان 
می گویند، چون حریم هــای خصوصی و عمومی در هم 
آمیخته شــد. آن ها همچنین به خانواده و جامعه ایرانی، 
حســودی می ورزند. خودشــان سال هاست که از دست 
داده اند و دچار خســارت شده اند. نکته اساسی این است 
جامعه استکباری و دشمنان، تجربه تاریخی برای رویارویی 
با تمدن اسالمی دارند. تمدن چند قرنی مسلمانان که در 
اسپانیا پرافتخار بود، با همین راهبرد توانستند سرنگون 
کنند. رهبر انقالب ســال ها پیش یــادآوری کردند که 

دشمن به دنبال آندولسی کردن ایران است. آنان به این 
نتیجه رسیده اند که اگر بخواهند ملت ایران را در ساخت 
فرهنگ تمدن بشری مهار کنند، ما را به بی حیایی آلوده 
کنند. در این میدان خطیر و سرنوشت ساز عفاف و حجاب 

دختران و پسران مان را هدف قرار داده اند.
وی تصریح کرد: جامعه ما باید وارد یک فضای جدیدی 
در ارتباط با این عنصر مهم و اساســی بشود. کسانی که 
مســاله عفاف و حجاب را در حد یک مســاله شخصی، 
سلیقه ای زیست فردی تقلیل می دهند، چه بخواهند و چه 
نخواهند در جدول دشمن بازی می کنند. مساله راهبردی 
اســت و باید در نگاه عموم به سطح راهبردی ارتقا یابد. 
برای حفاظت از هویت دینی و انقالبی همه باید دســت 
به دســت هم بدهیم. حجاب سنگر هویت دینی ماست. 
ایرانیان قرن ها برای حفظ این ســنگر، سرمایه گذاری و 
ایستادگی کرده اند. زنان جامعه افتخارآمیزترین نوع عفاف 
و حجاب را در انجام حکم الهی انتخاب کرده اند. چادر به 
تعبیر رهبرمان انتخاب ایرانی در انجام وظیفه الهی است.

حجت االســالم حاج علی اکبری گفت: نیازمند تعاون 
ملی برای شکل دادن مقاومت سراسری در برابر تصمیم 
خطرناک استکبار هستیم. اولین خطاب ما متوجه جوانان 
عزیز و وجدان زالل جوانان ایرانی است. جوانان که امید 

اسالم و انقالب برای ساخت چله دوم انقالب 
اسالمی هســتند، به میدان بیایند و حجاب 
را دوباره ببینند و از خودشــان سوال کنند 
که چرا اسالم و قرآن اینقدر نسبت به عفاف 
و حجاب تأکید دارد و چرا دشــمنان برای 
از بین برد عفاف و حجاب ســرمایه گذاری 
می کنند و چرا شهدا در وصیت نامه هایشان 
نسبت به حجاب تأکید داشتند. درخواست 
ما از جوانان این اســت که به عنوان میراث 
مادری به حجــاب نگاه کنند. شــکوفایی 
استعداد جوانان در رعایت این مصداق تقوای الهی است. 
جوانانی که نمی دانند سوال بپرسند، جوانانی که غاغلند، 
خود را متنبــه کنند. آنانی هم که عــادت کردند یا در 
خانواده شان وضعیت اینگونه، اصالح کنند. جوانانی هم که 
اگر از ما، کارگزاران و یا برخوردی که به نام امر به معروف 
و نهی از منکر شده است، دلیل نمی شود که راه خطرناکی 

را در پیش گرفت.
وی افزود: بــه دختران عزیزم عــرض می کنم که 
در ایــن جهاد مقدس به میدان بیاییــد و به مردان و 
پسران هم عرض می کنم که غیرتتان را تقویت کنید. 
خانواده هــا هم مخاطب هســتند. خانواده ها چرا برای 
تأمین ســعادت دنیــا و آخرت فرزندانشــان کوتاهی 
می کننــد. نخبگان، فرزانگان، شــعرا، هنرمندان، اهل 
قلم، گویندگان شایسته چرا کم کاری نمی کنند. رسانه 
ملی باید دوباره شــرایط خود را ببینــد. روحانیون و 
ائمــه جمعه هم باید به وظیفه خودشــان عمل کنند. 
بخش ها و دســتگاه های مسؤول چه در دولت، چه در 
حاکمیت همــه باید به عملکرد خود نــگاه کنند. آیا 
آمــوزش و پــرورش وظیفه خود را به درســتی انجام 
داده اســت؟ بخش های تقنینی، قضایی و امنیتی نیز 
مســؤولیت هایی دارند که باید به میــدان بیایند و در 
برابر این چالش عاقالنه، عالمانه، مجاهدانه، مبتکرانه، 
هنرمندانه، فعاالنه و البته با برنامه و نقش وارد شویم. 
نقشــه خوبی طراحی شده، در شــورای عالی انقالب 
فرهنگی نقشــه خوبی طراحی شده است. در سازمان 
امور اجتماعی نیز بســته خوبی تهیه شده است. همه 
باید به این سند عمل کنند و از مردم کمک بخواهند.

امــام جمعه موقت تهران در خطبــه دوم نمازجمعه 
تهران با گرامیداشــت سالروز شــهادت دکتر مصطفی 
چمران گفت: یاد شهید چمران، دل ها را زنده می کند. او 
یک معلم به تمام معنا بود. رسالت دانشگاه های ما پرورش 

انسان هایی در تراز شهید چمران است.
وی افزود: هفته حقوق بشــر آمریکایی در پیش رو 
داریم و انتظار این است که یک الیحه در این خصوص 
تنظیم شــود که شامل فهرستی از اقدامات ضد حقوق 
بشــری آمریکا در ایران و دیگر کشــورهای منطقه و 

جهان باشد.
حجت االسالم حاج علی اکبری در خصوص سرنگونی 
پهپاد آمریکایی هم گفت: یک پهپاد جاسوسی پیشرفته 
آمریکایی کــه تجهیزات خود را خامــوش کرده بود در 
محدوده تنگه هرمز وارد ســرزمین هوایی ما شد. نیروی 
هوافضای سپاه با ســامانه بومی سوم خرداد آن پهپاد را 
سرنگون کرد. کاخ ســفید ابتدا تکذیب کرد، بعد تأیید 
کرد. بعد هــم ادعا کرد که بر فــراز آب های بین المللی 
بوده اســت. ترامپ پس از این قضیه تشکیل جلسه داد 
و ادعاهایشــان را دوباره تکرار کردند که بر فراز آب های 
بین المللی بوده است. آقایان هم عقلشان ضعیف است و 

هم جغرافیایی شان.
وی افزود: ظاهراً دشــمنان خواســتند توانایی های 
مــا را امتحان کنند. آمریکایی ها بعد از شکســت های 
متعددی که در عرصه دیپلماســی و سیاسی داشتند 
و بعد از اینکه از ســفر نخست وزیر ژاپن ناامید شدند، 
خواســتند مــا را در عرصه نظامی امتحــان کنند که 
کردند. پیام  ســرنگونی پهپاد آمریکایی این اســت که 
قدرت ما اثبات شــده اســت. آمریکایی هــا بدانند ما 
هیچگاه شــروع کننده جنگــی نبوده ایم، بلکه ما اهل 
مقاومت و بازدارندگی فعال هستیم. همچنین دشمنان 
بدانند که اگر جنگی را شروع کردند، آنان تمام کننده 

آن جنگ نخواهند بود.
امام جمعه موقت تهران گفت: هدف قرار گرفتن دو 
نفتکــش خارجی در خلیج فارس کار آمریکایی ها بود، 

اما بعد از آن خود را پنهان کردند.
وی خاطرنشــان کــرد: کشــورهای منطقــه که 
چشم شان به آمریکاست دیدند که سامانه های دفاعی 
آمریکایی در برابر پهپادهای یمنی مقاوم نیســتند، اما 
سامانه های ایرانی پهپاد پیشرفته آمریکایی را سرنگون 
کردند. پیشــنهادمان به این کشــورها این اســت که 
سامانه های دفاعی شــان را از ایران بخرند. ارزان تر هم 

به آنان خواهیم داد.
حجت االســالم حاج علی اکبری تأکید کرد: جبهه 
مقاومت از عملکرد دیروز سپاه پیام خوبی دریافت کرد 
و روش مقاومت فعال خود را ادامه خواهد داد، در پایان 
به آمریکایی ها می گوییــم که بابت تعرض به مرزهای 
هوایی ایــران هرچه زودتر از ملــت ایران عذرخواهی 
کنند، البته توســط دولت ایران از آنان شکایت خواهد 
شد و در مجامع بین المللی باید پاسخگوی عمل زشت 

خود باشند.

ترامپ:

می خواهم از خاورمیانه بیرون بیایم، اصاًل نباید آنجا می بودیم
ایران و جهان: رئیس جمهور  هگمتانه، گروه 
آمریــکا تأکید کرده دوســت دارد به حضور 
نظامــی آمریکا در منطقه غرب آســیا پایان 

دهد.
»دونالــد ترامــپ«، رئیس جمهــور آمریــکا در 
مصاحبــه  با نشــریه تایــم گفته که دوســت دارد 
آمریــکا از منطقه غــرب آســیا )خاورمیانه( خارج 
شــود و آمریکا نباید از ابتدا هــم وارد این منطقه 

می شد.
ترامپ در پاســخ به ســوال خبرنــگار تایم در 
خصــوص شــدت گرفتــن تنش ها با ایــران گفت: 
»ببینیــد، من گفتم که ایران به ســالح هســته ای 
دســت پیدا نخواهد کرد که مســئله خیلی مهمی 
اســت. همان طور که می دانید در افغانستان، وقتی 
مــن روی کار آمــدم 16 هزار نظامــی آنجا بودند. 
االن 9 هزار نفر هســتند و برخــی اتفاقات در آنجا 
در حال وقوع اســت. من دوست دارم از خاورمیانه 

نباید در خاورمیانــه می بودیم.  اصاًل  خارج شــوم، 
اصاًل نباید آنجا می بودیم و من دوســت دارم خارج 

شوم.«
رئیس جمهــور آمریکا درباره هــدف قرار گرفتن 
دو نفتکــش در دریای عمان هــم اظهار نظر کرد و 

با اشــاره به کاهش وابستگی ایاالت متحده به نفت 
منطقه خاورمیانه تالش کــرد از اهمیت ادعاها در 

خصــوص نقش آفرینی ایران در این ماجرا بکاهد.
ترامپ گفت: »می خواهم چیزی به شــما درباره 
کســانی کــه از تنگــه ]هرمــز[ منتفع می شــوند 
بگویم، یعنی شــرکت ها و کشــورهایی که از تنگه 
نفــع می برند. چین 60 درصــد از نفتش را از آنجا 
می گیــرد. ژاپــن 25 درصد از نفتش. بســیاری از 
کشــورهای دیگر حجم زیادی از نفتشان را از آنجا 
می گیرند. مــا خیلی کم می گیریــم. همان طور که 
می دانید ما در دو ســال و نیم گذشته پیشرفت های 
عظیمی در زمینه انرژی کرده ایم و با ســاخته شدن 
خطــوط لوله ]نفت[ مــا االن صادرکننــده انرژی 
هســتیم، بنابرایــن ما در وضعیتی کــه قباًل بودیم 
نیســتیم؛ آن موقع ها الزم بود آنجا باشــیم- آنطور 
کــه برخــی می گویند بــرای نفــت در خاورمیانه 

بودیم.«

حاج علی اکبری:

کشورهای منطقه سامانه های پدافندی شان را از ایران بخرند
برخورد با بدحجابی باید عاقالنه و هنرمندانه باشد

ظاهراً دشــمنان خواستند توانایی های 
بعد  آمریکایی ها  کننــد.  امتحان  را  ما 
از شکســت های متعددی که در عرصه 
دیپلماســی و سیاسی داشتند و بعد از 
اینکه از ســفر نخست وزیر ژاپن ناامید 
شدند، خواستند ما را در عرصه نظامی 
امتحان کنند که کردند. پیام  سرنگونی 
ما  این است که قدرت  پهپاد آمریکایی 

اثبات شده است. 
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شهرستان

خبــر

اختصاص 172 میلیارد ریال
 به طرح های برق رسانی مالیر

معاون  هگمتانــه، گــروه شهرســتان: 
بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق همدان 
گفت: سال گذشــته 55 میلیارد ریال اعتبار 
برای اجرای طرح های برق رســانی، اصالح و 
بهینه سازی شبکه برق مالیر هزینه شد که این 

رقم امسال به 172 میلیارد ریال رسیده است.
شیرزاد جمشــیدی در نشست شــورای اداری 
شهرستان مالیر افزود: سال گذشته حدود 70 درصد 
از 24 طرح برق رســانی این شهرستان با اعتبار 55 

میلیارد و 700 میلیون ریال به پایان رسید.
وی بیان کرد: این طرح ها شامل توسعه و احداث، 
اصالح و بهینه سازی شبکه ها، مسکن مهر و روشنایی 
معابر، ایجاد قدرت مانور، تعمیر و نگهداری شــبکه، 
توسعه فیدرهای جدید و جی آی اس بود که از محل 

اعتبارات داخلی شرکت توزیع برق هزینه شد.
مدیر دیســپاچینگ شــرکت توزیع نیروی برق 
همــدان ادامه داد: افزون بر ایــن، از محل اعتبارات 
شهرســتان و منابع نفت و گاز یک میلیارد و 500 
میلیون ریال اعتبار تخصیص داده شد که 70 درصد 

آن محقق شد.
جمشیدی ادامه داد: از اعتبارات داخلی نیز حدود 
60 میلیــارد ریال در حوزه کاهــش تلفات در این 
شهرستان در حال هزینه است که در چند ماه آینده 

به پایان می رسد.
وی گفت: در همین رابطه 50 کیلومتر شبکه در 
مناطق حاشیه شهر به کابل خودنگهدار تبدیل شد.

معاون بهره برداری شــرکت توزیــع نیروی برق 
همدان بیان کرد: از سال 92 تا پایان سال گذشته از 
اعتبار عوارض برق حدود 60 میلیارد ریال از شرکت 
توانیر جذب کردیم که به انشعاب روستایی و اصالح 
و بهینه کردن شــبکه های روستایی این شهرستان 

اختصاص داده شد.
جمشــیدی همچنین به اختصاص 15 میلیارد 
ریال اعتبار از محل اوراق برای روشنایی مسکن مهر 
مالیر اشــاره کرد و افزود: در حال حاضر ساختمان 
دیســپاچینگ مالیر در جنوب اســتان با هشــت 
میلیارد ریال اعتبار در دســت اجراست که تا پایان 
سال تکمیل می شود. وی قول مساعد داد که اصالح 
بافت فرسوده شهر مالیر با 52 میلیارد ریال اعتبار تا 
پایان مهر و فروش و نصب سه هزار و 800 انشعاب 
شــهری و روستایی با شــش میلیارد ریال اعتبار تا 
پایان امسال به پایان برسد. جمشیدی گفت: اصالح 
و بهینه سازی 40 دستگاه پست هوایی فرسوده این 
شهرســتان نیز با اعتبار 20 میلیــارد ریال تا پایان 

امسال به اتمام می رسد.

قول وزیر برای بهره برداری از کنارگذر اسدآباد
هگمتانــه، گروه شهرســتان: وزیــر راه و 
شهرســازی از افتتاح و بهره برداری پروژه ملی 

کنارگذر اسدآباد در سال جاری خبر داد.
محمد اسالمی در حاشیه بازدید از پروژه کنارگذر 
و تقاطع ورودی کنارگــذر و نیز بازدید از رانش اتفاق 
افتاده گردنه اسدآباد در اوایل سال جاری گفت: پروژه 
کنارگذر اســدآباد با پیگیری های اســتاندار همدان و 
نماینده مردم اســدآباد در مجلس شــورای اسالمی از 
پیشــرفت کار خوبی برخوردار بــوده و در حال حاضر 
نیازمند احداث چند تقاطع است که باید این تقاطع ها 

احداث و تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به بهره برداری پروژه کنارگذر اسدآباد 
در سال جاری پس از 10 سال انتظار افزود: با احداث 
این تقاطع ها پروژه فوق برای عبور و مرور شهرستان به 
ویژه برای تردد خودروهای ســنگین مورد بهره برداری 

قرار گرفته و به روی ترافیک باز خواهد شد.

اســالمی در رابطه با رانش گردنه اسدآباد در اوایل 
سال جاری نیز خاطرنشان کرد: اتفاق افتاده در گردنه 
یک پدیده فرونشست نبوده و یک پدیده زمین شناسی 

است که حتما باید مطالعات آن انجام شود.
وی با اشــاره به اینکه بر اساس قول های داده شده 
بازســازی گردنــه انجام خواهد شــد و تعریض محور 
گردنه نیز در دســتور کار است، یادآور شد: مهمترین 
نکته که در دســتور کار بوده انجــام مطالعات احداث 
یک تونل در گردنه اســت که به جای عبور و تردد از 
گردنه مردم بتوانند از تونل اســتفاده کنند و مطالعات 
احداث این تونل را در دســتور کار خواهیم گذاشت و 

دنبال خواهیم کرد.
گفتنی اســت، تکمیل کنارگذر اسدآباد با پیشرفت 
فیزیکــی 89 درصدی به 24 میلیارد تومان اعتبار نیاز 
دارد و جابه جایی تاسیســات و معارضان از مهمترین 

مشکالت موجود کنونی این طرح به شمار می رود.

افتتاح 5 طرح کشاورزی در شهرستان های رزن و درگزین
جهاد  مدیر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانه، 
هفته جهاد  در  گفت:  رزن  کشاورزی شهرستان 
کشــاورزی پنج طرح کشاورزی با یک میلیارد و 
365 میلیون تومان در شهرســتان های رزن و 

درگزین به بهره برداری خواهد رسید.
محمود فتحی اظهار کرد: در هفته جهاد کشاورزی 
پنــج پروژه آب و خاک، زراعی و باغی در شهرســتان 

رزن و درگزین افتتاح می شود.
وی با بیــان اینکه از این پروژه های قابل افتتاح چهار 
پروژه آب و خاک و یک پروژه احداث گلخانه ســبزی و 
صیفی اســت، گفت: این طرح ها شــامل احداث گلخانه 
سبزی و صیفی در ســه هزار مترمربع و سرمایه گذاری 
428 میلیون تومان و سه طرح احیا و مرمت قنات با 187 
میلیون تومان و یک طرح سامانه نوین آبیاری بارانی نیز 
در سطح 105 هکتار و سرمایه گذاری 750 میلیون تومان 

از برنامه های شهرستان رزن و درگزین است.
مدیر جهاد کشاورزی رزن ادامه داد: این طرح ها در 
پنج روســتا به بهره برداری خواهد رسید که با افتتاح 
این طرح ها زمینه اشــتغال بــرای 21 نفر در این دو 

شهرستان فراهم خواهد شد.
* کســب مقام نخست اســتان در پرداخت 

تسهیالت توسعه روستایی
وی با بیان اینکه شهرستان رزن رتبه نخست استان 
در پرداخت تسهیالت روستایی را دارد، گفت: از سال 
گذشــته تا کنون بیش از 16 میلیارد تومان تسهیالت 

توسعه روستایی به متقاضیان پرداخت شده است.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان رزن ادامه داد: 
همچنیــن بیش از 23 میلیارد تومان تســهیالت عقد 
قرارداد صورت گرفته که مراحل بانکی را طی می کند.

وی با بیان اینکه پرداخت تســهیالت مکانیزاسیون 
نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: بیش از 15 میلیارد 
و 300 میلیون تومان تسهیالت برای خرید تراکتور و 
ادوات کشاورزی به متقاضیان پرداخت شده که در این 

طرح شهرستان رتبه دوم استان را دارد.
فتحی به پرداخت 971 میلیون تومان تســهیالت 
مشــاغل خانگی اشــاره کرد و ادامــه داد: این میزان 
تسهیالت برای 350 نفر در حوزه مشاغل خانگی شغل 

ایجاد کرده است.
وی پیگیــری احــداث واحد بســته بندی گیاهان 
دارویــی و دمنوش ها با ظرفیت 400 تن در ســال را 
از دیگــر اقدامات دیگر ایــن اداره عنوان کرد و گفت: 
راه اندازی این واحد در راســتای توسعه کشت گیاهان 

دارویی انجام می شود.
مدیــر جهاد کشــاورزی رزن الیروبــی قنوات 19 
روستا به طول 9 کیلومتر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد 
تومان از محل اعتبارات جهاد کشــاورزی و خودیاری 
روســتاییان و احداث کانال در 9 روستا به طول شش 
کیلومتر با اعتبار بالــغ بر یک میلیارد و 300 میلیون 

تومان از دیگر اقدامات این اداره برشمرد.
وی از تولیــد 95 درصدی رازیانه کشــور در بخش 

ســردرود خبر داد و افزود: در سال زراعی جاری بیش 
از دو هزار و 200 هکتار از اراضی ســردرود به کشــت 
رازیانه اختصاص یافته که از این میزان کشت پیش بینی 

می شود پنج هزار و 500 تن رازیانه برداشت شود.
فتحی با اشــاره به طرح سرشــاخه کاری درختان 
گردو در ســال جاری با هدف ایجاد درختان مقاوم در 
برابر سرما با بهره وری تولید بیشتر محصول گفت: برای 
یک هزار و 400 اصله درخت گردو سرشاخه کاری انجام 
شــده است. وی به نظارت بر عملیات کاشت، داشت و 
برداشت غالت در 92 هکتار از اراضی کشاورزی اشاره 
کرد و افزود: دو واحد انبار ذخیره گندم با ذخیره سازی 
60 هزار تن با همکاری اداره تعاون روستایی پیگیری 

و احداث شده است.
مدیر جهاد کشــاورزی رزن به خســارات ناشــی 
از ســیالب در این شهرســتان ها پرداخــت و افزود: 
ســیالب بیش از 40 میلیارد تومان به کشاورزان این 
شهرســتان ها خســارت وارد کرده که پیگیری برآورد 
خسارت و تشــکیل پرونده برای آنها و ثبت در سامانه 

برای دریافت تسهیالت انجام شده است.
وی با بیان اینکه در ســال زراعی گذشته شهرستان 
رزن و درگزین با تولید بیش از 200 هزار تن غالت رکورد 
تاریخی تولید غالت در اســتان را ثبت کرد، خاطرنشان 
کرد: پیش بینی می شــود امســال 140 تا 150 هزار تن 
گنــدم و جو از مــزارع شهرســتان های رزن و درگزین 

برداشت شود.

در بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان همدان صورت گرفت

مشارکت 42 میلیارد تومانی خیرین مدرسه ساز استان همدان
نوســازی،  مدیرکل  رویداد:  گروه  هگمتانه، 
توسعه و تجهیز مدارس اســتان همدان اظهار 
کرد: میــزان تعهد و مشــارکت مجمع خیرین 
مدرسه ساز استان در ســال 77، 571 میلیون 
تومان بوده است که امسال و پس از گذشت 21 
ســال، به 42 میلیارد تومان رسیده است و در 
مجموع 286 میلیارد تومان صرف مدرسه سازی 

شده است.

نوبتــه در همدان  * وجــود مــدارس دو 
توجیه پذیر نیست

به گزارش خبرنگار هگمتانه، دبیر کل شورای عالی 
آموزش و پرورش در آیین بیســت و یکمین جشنواره 
خیرین مدرسه ســاز اســتان همدان اظهار کرد: ما در 
شــورای عالی آموزش و پرورش عملکرد اســتان ها را 
رصد می کنیم و خوشــبختانه استان همدان با حسن 
تدبیر مســؤوالن و همراهی مردم فرهنگ دوست این 

استان مسیر تکاملی خود را طی می کند.
مهــدی نوید ادهم با اشــاره به خدمــات ارزنده و 
مانــدگار مرحــوم محمدرضا حافظــی، رئیس مجمع 
خیرین مدرسه ساز کشــور خاطرنشان کرد: از زوایای 
مختلف می توان به زندگی این مرد بزرگ نگاه کرد؛ به 
گونه ای که فوت فرزند وی با اراده الهی به یک حالوت 
و شــیرینی تبدیل می شــود در واقع انسان های موفق 
این توانایی را دارند که در برابر ســختی ها و مشکالت 
نمی شکنند بلکه به خوبی می دانند چگونه از سختی ها 

عبور کنند.
وی افــزود: هــر انســان پولداری، خیر نیســت و 
انســان های خیر نیز ضرورتــاً پولدار نیســتند! بلکه 
انســان های خیر قابلیت هایی از جنس عشق و عالقه 
در درون خود دارند اگرنه بســیاری حتی صدها برابر 
از دکتر حافظی پول و ســرمایه داشتند اما امروز هیچ 

نامی از آنها به یادگار نمانده است.
وی با اشاره به مشــارکت و همدلی اقشار مختلف 
خیرین در حادثه سیل اخیر در کشور خاطرنشان کرد: 
مــا در آموزش و پرورش نیز به این نوع نگاه و عشــق 
نیاز داریم و در واقع )اندیشه، فکر و عشق( امثال دکتر 
حافظی همیشــه زنده است، هرچند جسم او دیگر در 

بین ما نیست.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود تصریح کرد: 
با توجه به ســند تحول بنیادین و نیز با شناختی که از 
تحوالت آمــوزش و پرورش داریم معتقدیم که تعریف 
مدرســه و آموزش و پرورش به شدت در آینده تغییر 
خواهــد کرد و آمــوزش و پرورش فــردا به هیچ وجه 

مشابه آموزش و پرورش دیروز نیست.
وی خطــاب به خیرین ادامه داد: برای ما مدرســه 
دیگری بسازید!  همه کارها را در کالس درس نمی توان 

انجام داد و در این نگاه حیاط مدرســه، آزمایشــگاه، 
نمازخانه، ســالن های چندمنظوره و... جزء ملزومات و 
مهم تر است! در واقع با توجه به تحوالت فناوری ما به 

یک ظرف و ساختار دیگری نیاز داریم.
وی بــا بیــان اینکــه مــا دیگــر کالس کوچک 
نمی خواهیم، افزود: ما مدرســه با ظرفیت و گنجایش 
باال نیار داریم تا بتوانیم کار تعلیم و تربیت را بر اساس 

اهداف خود انجام دهیم.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: طبق 
آمار، 848 مدرسه زیر 50 نفر در روستاهای همدان و 
31 مدرسه نیز با همین ویژگی در شهر داریم که اینها 
یعنی مدرســه کوچک! این در حالی است که بسیاری 
از کشــورهای دنیا نوع مدرسه و مدرسه داری را تغییر 

داده  اند.
وی خطــاب به خیریــن تصریح کــرد: خیرین با 
یکدیگر مشــارکت کنید و یک مدرسه بزرگ برای ما 
بسازید و ما اگر جهت گیری ساخت و ساز مدارس را به 
این سمت هدایت کنیم می توانیم زمینه تحول بنیادین 

را فراهم کنیم.
نوید ادهم اضافــه کرد: با بررســی هایی که انجام 
دادیم در شــهر همــدان 40 تا 50 مدرســه دو نوبته 
وجود دارد که از نظر من توجیه پذیر نیست و در واقع 
زیبنده همدان با آن تاریخ فرهنگی درخشان و حضور 

گسترده خیرین نیست.
وی در پایــان اظهــار کــرد: پیشــنهاد می کنم 
مســؤوالن اســتان با همکاری خیرین در یک پروژه 
کوتاه مدت یک یا دو ســاله مشــکل مدارس دونوبته 

را حل کنند تا در گام های بعدی به ســمت ســاخت 
مدارس بزرگ حرکت کنیم.

* آمار خوب تعهدها و مشارکت های خیرین، 
نشــان دهنده درک اجتماعی و فرهنگی استان 

است
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه همدان 
نیــز تصریح کرد: جامعه ما نیاز دارد که منزلت معلم و 
آموزش و پرورش را بازشناسی و دوباره تعریف کند در 
واقع ما برای رسیدن به تمدن اسالمی و رشد در عرصه 
فرهنگــی باید جایگاه آموزش و پــرورش را بازتعریف 

کنیم.
آیــت ا... حبیــب ا... شــعبانی خاطرنشــان کــرد: 
اساســی ترین مجموعه که می تواند در عرصه تعلیم و 
تربیــت ورود کند آموزش و پرورش اســت و در واقع 

آموزش و پرورش مهد تربیت است.
وی گفــت: آمــار خوب تعهد و مشــارکت خیرین 
نشــان دهنده درک فرهنگی و اجتماعی خیرین استان 
اســت و من باور نمی کــردم که این حجــم از ایثار، 

بخشش و گذشت در استان وجود دارد.
وی خطاب به خیرین اظهار کرد: در این مدرسه ای 
که شما می سازید شاید یک بوعلی سینا، باباطاهر و یا 
شــخصیت بزرگ دیگری مجدد رشد کند و به جامعه 

خدمت کند که این استمرار پرونده ما است.
آیت  ا... شــعبانی با اشــاره به وظایف مالی همچون 
خمس و زکات که در دین مبین اسالم برای ما طراحی 
شده است، خاطرنشان کرد: گاهی برخی خیر هستند 

امــا زکات خود را پرداخت نمی کنند در صورتی که ما 
می توانیم زکات را به مدرسه بدهیم و این مجموعه را 

در کنار هم پیش ببریم.

* آموزش و پــرورش باید با تمــام توان از 
خیرین استقبال کند

نماینــده مردم همدان و فامنیــن نیز در این آیین 
خاطرنشان کرد: مرحوم حافظی آجرهای خود و مردم 
را برای رضای خدا روی هم می گذاشــت در واقع این 
انســان کاماًل مخلص، پیگیر، با ایمان و دلسوز، عشق 

به مدرسه سازی را چشیده بود و از آن لذت می برد.
حمیدرضا حاجی بابایی افزود: مهم این اســت تا از 
طریق یک آجر زمینه هدایت یک انسان فراهم شود و 
خیرین مدرسه ســاز به دعوت خداوند متعال وارد این 

کار شده اند.
وی گفت: معامله ای پرســودتر از مدرسه سازی در 
طول تاریخ نداریم؛ چراکــه خداوند در این معامله به 
شــما صرفاً سود می رساند در صورتی که هر معامله ای 

سود و زیان را با هم به همراه دارد.
وی با اشــاره به اینکه امثال مرحوم حافظی حتی 
یک آجر را برای خود نمی خواستند و فقط برای مردم 
کار می کردنــد، ادامــه داد: با توجه به پیشــرفت های 
فناوری و نیازهای روز دانش آموزان، هرقدر مدرسه در 
کشور بســازیم، نیاز است و آموزش و پرورش نیز باید 
با تمام توان و قدرت از خیرین اســتقبال و حفاظت و 

حراست کند.
معاون اقتصادی و توســعه منابع انســانی استاندار 

همدان نیز گفت: فقط خداوند می داند که اجر و پاداش 
این گره گشــایی خیرین به ویژه در مناطق محروم را 
بدهد و در واقع از حاصل تالش جمعی شــما خیرین 

انسان های موفقی رشد و تعلیم یافته اند.
ظاهــر پورمجاهد تصریــح کرد: امــروز باید امید 
به جامعه تزریق شــود و همه کنــار هم تالش کنیم 
تا مشــکالت را رفع کنیم و امروز با توجه به شــرایط 
اقتصادی و محدودتر شــدن اعتبارات، خألهایی وجود 

دارد که نیاز به مساعدت شما خیرین دارد.

* فعالیت  871 خیر مدرسه ساز در استان
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان همدان نیز 
گفت: 21 سال پیش نهال کار مدرسه سازی به وسیله 
مرد بزرگ مرحوم حافظی کاشــته شد و امروز پس از 
گذشــت 21 سال، سایه تنومندش همه کشور را در بر 

گرفته است.
علی فراهانی افزود: خوشــبختانه با توجه به حضور 
انســان های خیراندیش و نیکوکار در اســتان، بیش از 
871 نفر در استان به صورت مستقیم با مجمع خیرین 
مدرسه ســاز همکاری می کنند که از این تعداد، 201 
نفر انحصاراً کار مدرسه ســازی را در قالب 301 پروژه 
با یک هــزار و 842 کالس درس و بیش از 212 هزار 

مترمربع انجام داده اند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان نیز در این 
آیین خاطرنشــان کرد: در نظام ارزشی و اسالمی ما، 
انســان با برخورداری از قدرت اراده و اختیار می تواند 
راه صحیح را انتخاب کند و به سعادت دست پیدا کند.

محمد پورداوود افزود: خیرین مدرسه ســاز مصداق 
بارز اعضای یــک گوهر و پیکر و بسترســازان عرصه 
تعلیم و تربیت هســتند که عمل نوع دوســتی آنها در 
ابعاد مختلف اجتماعی، دینی و فردی رخ نموده است.

وی خیرین مدرسه ساز را قهرمانان اخالقی توصیف 
و اضافــه کرد: این افراد با عشــق تمام اموال و دارایی 
خود را وقف مدرسه سازی کردند و این یعنی اوج کمال 

انسانی.

خیرین  تومانی  میلیــارد   42 * مشــارکت 
مدرسه ساز استان همدان

مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس استان 
همدان نیز به عنوان میزبان این آیین خاطرنشان کرد: 
بستر ساخت آینده جامعه، مدرسه و آموزش و پرورش 
اســت و در آینده تمامی ارکان جامعه به دســت این 

دانش آموزان سپرده می  شود.
فرزاد تیمــوری با تأکید بر اینکه هزینه در آموزش 
و پرورش، سرمایه گذاری است، افزود: انقالب فرهنگی 
ما قطعاً به آموزش و پرورش نگاه ویژه دارد و شــایان 
ذکر اینکه در ســال 57 تعداد مــدارس ما از 50 هزار 
مدرســه اکنون به 100 هزار مدرسه رسیده و دو برابر 

شده است.
وی افزود: به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی 
اکنون 99 درصد روستاهای استان آب، برق، گاز، تلفن 
و راه دارند در صورتی کــه قبل از انقالب هیچ یک از 
این امکانات نبود و مدارس در اتاق خانه های روستایی 

تشکیل می شد.
تیموری خاطرنشــان کرد: میزان تعهد و مشارکت 
مجمع خیرین مدرسه ساز استان همدان در سال 77، 
571 میلیون تومان است که امسال پس از گذشت 21 
ســال به 42 میلیارد تومان رسیده است و در مجموع 

286 میلیارد تومان صرف مدرسه سازی شده است.
وی با اشــاره به اینکه بر اســاس آمار اعالم شــده 
بیش از 40 درصد از مدارس اســتان توســط خیرین 
مدرسه ســاز احداث شده اســت، اضافه کرد: این مهم 
نشــانگر شعور و درک باالی خیرین است و با توجه به 
اینکه اعتبارات دولتی پاسخگوی نیازهای ما نیست از 
شــما خیرین می خواهیم که همچنان ما را در تأمین 

تجهیزات استاندارد یاری کنید.
گفتنی است، در پایان این آیین از جمعی از اعضای 
مجمع خیرین مدرسه ساز استان تجلیل و قدردانی شد.

همچنین بنیاد برکت با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد 
و 721 میلیــون تومان، مجمع خیرین و ســتاد بانوان 
اســتان با چهار میلیارد و 132 میلیون، همدان ناحیه 
یــک با یک میلیارد تومان و ناحیه دو با ســه میلیارد 
تومان بیشترین تعهد و مشارکت را در بیست و یکمین 

جشنواره مجمع خیرین مدرسه ساز استان داشتند.

اخبار پلیس

مرگ پسر 12 ساله در یکی از 
روستاهای پرحادثه همدان

رئیس پلیس راه اســتان همــدان از تصادف و 
برخورد یک کشنده ماک با یک پسربچه 12 ساله 

در یکی از روستاهای استان همدان خبر داد.
سرهنگ رضا عزیزی با اعالم این خبر بیان کرد: 
در ســاعات پایانی روز پنجشنبه در روستای زاغه 
کشــنده ماک هنگام رانندگی به علت بی توجهی 
به اطراف هنگام رانندگی پســربچه 12 ساله را زیر 

الستیک های خود له کرد.
وی ادامــه داد: گروهــی از کــودکان در محله 
مشــغول بازی بودند که این پســربچه 12 ساله با 
برخورد با کشنده ماک به علت شدت جراحات جان 

خود را از دست می دهد.
عزیزی با اشــاره به اینکه ایــن تصادف دومین 
حادثه فوتی روســتای زاغه را رقم می زند، تصریح 
کرد: متأسفانه روستای زاغه یکی از پرحادثه ترین 

روستاها در زمینه تصادفات فوتی و جرحی است.

کشف 300 کیلوگرم انواع سموم 
کشاورزی در نهاوند

فرمانده انتظامی نهاوند از کشــف و ضبط 290 
کیســه کود شیمیایی و 300 کیلوگرم انواع سموم 
کشاورزی توسط مأموران آگاهی و انتظامی نهاوند 
خبر داد. سرهنگ شــااحمد ساکی گفت: مأموران 
آگاهی و انتظامی شهرستان نهاوند با انجام اقدامات 
نظارت و کنترلــی در جاده نهاوند- بروجرد از یک 
دستگاه خودرو کامیون 290 کیسه کود شیمیایی 
و 300 کیلوگرم انواع سموم کشاورزی را به ارزش 

مالی سه میلیارد ریال کشف و ضبط کردند.
سرهنگ ساکی افزود: بارگیری این کامیون در 
شــهر اصفهان انجام شده اســت و مقصد آن شهر 
کرمانشاه بوده اســت. وی ادامه داد: کاالی کشف 
شــده به همراه متهمان بعد از تشــکیل پرونده به 

مراجع قضایی تحویل داده شدند.

شهردار اسدآباد
 استعفا کرد

هگمتانه، گروه شهرســتان: شــنیده ها 
حاکی از این اســت که شــهردار اسدآباد 

استعفا کرده است.
گفته می شود شهردار اسدآباد استعفای خود را 
تقدیم شورای اســالمی شهر کرده است اما هنوز 

پذیرفته شدن استعفا مشخص نیست.
هنوز خبر قطعی در این زمینه منتشــر نشده 

است و پیگیری ما هم ادامه دارد.
پیمان ســبزه ای 13 اسفند ســال 97 بود که 
با رأی اعضای شــورای اســالمی شهر اسدآباد به 

عنوان شهردار انتخاب و معرفی شد.
گفتنی است، انتصاب پیمان سبزه ای به عنوان 
شهردار اســدآباد بعد از 62 روز تعلل استانداری 

همدان در تأیید آن صورت گرفت.
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خبــر همدان

با تقدیر از کامران حمزه

حسن خانجانی دادستان همدان شد
هگمتانه، گروه خبر همدان: حســن خانجانی 

دادستان همدان شد.
به گــزارش خبرنگار هگمتانه، صبح پنجشــنبه در 
مراسمی که با حضور مسؤوالن استانی و کشوری برگزار 
شد از خدمات 8 ســاله کامران حمزه دادستان پیشین 
همدان قدردانی و حســن خانجانی به عنوان دادســتان 

عمومی و انقالب جدید همدان معرفی شد.
*حجت االسالم والمسلمین منتظری: انتظار به 

حق مردم اجرای عدالت است
دادستان کل کشور در مراسم تکریم و معارفه دادستان 
همدان با بیان اینکه رهبر انقالب چارچوب هایی را برای 
دســتگاه قضا مشخص کرده اند بیان کرد: انتظار به حق 

مردم اجرای عدالت است.
حجت االسالم والمســلمین محمدجعفر منتظری با 
اشــاره به اینکه حرکات و رفتار قاضی باید متناســب با 
دســتگاه قضا باشــد عنوان کرد: وای به حال ما اگر در 
جایگاهی که هستیم برخالف خواسته ولی فقیه حرکت 
کنیم زیــرا در این صــورت قطعاً جهنــم را برای خود 
خریده ایم. وی گفت: رئیس جدید دســتگاه قضا مصمم 
اســت نسبت به مبارزه با فســاد در این دستگاه برخورد 

داشته باشد.
*پارسال با 60 قاضی برخورد شد

حجت االسالم والمسلمین منتظری با اشاره به اینکه 
در ســال گذشته با 60 قاضی برخورد شد بیان کرد: 11 
هزار قاضی در کشور داریم که تعداد اندکی از آنان دچار 

فساد شده اند.
وی با تأکید بر اینکه قاضی که دست و چشم او دچار 
فساد شده باشــد نمی تواند به امر قضاوت بپردازد گفت: 
همه مدیران در نظام جمهوری اسالمی مسؤولیت دارند 
اما مسؤوالن قضایی مسؤولیت سنگین تری دارند زیرا باید 

مجری عدالت باشند.
این مسؤول با اشاره به اینکه دادستان پیشین همدان 
به مدت هشت ســاله ادای وظیفه کرده است گفت: این 
موضوع که ســنگرها باید دست به دســت شوند امری 

طبیعی است.
وی با بیان اینکه کامران حمزه از دادستان های خوب 
ما بود عنوان کرد: وی باید شــاکر باشد که بعد از هشت 

سال حضور در سنگر دادستانی با خوشنامی می رود.
وی با اشاره به اینکه آقای حمزه تقاضای بازنشستگی 
داشت که بنده با اختیاراتی که داشتم مانع شدم چراکه 
اگر قرار به بازنشستگی باشد بنده باید بازنشسته شوم که 
38 سال ســابقه کار در دستگاه قضا دارم، در 30 خرداد 
سال 60 در دادگاه انقالب شاهد بودم که جنایتکاران بعد 
از ضربه خوردن چگونه مرتکب جنایات میدانی و خیابانی 

شدند و شهادت آیت ا... بهشتی و یارانش را رقم زدند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه ما خیلی به انقالب 
بدهکار هســتیم اظهار کــرد: هر چقــدر تالش کنیم 
نمی توانیم دین خود را به اسالم، شهدا و انقالب ادا کنیم.

وی با اشاره به اینکه روز چهارشنبه مدیری از وزارت 
نفت در حرکتی خائنانه قصد داشت مقدار زیادی ارز را از 
کشور خارج کند که دستگیر شد گفت: نیروهای اطالعات 

هنگام خروج او را دستگیر کردند.
*دســتگاه قضا تصمیم قطعی دارد که با فساد 

مقابله کند
این مسؤول با تأکید بر اینکه مدیران دستگاه ها جلوی 
فســاد را در دستگاه خود بگیرند گفت: در همه کشور ها 
فساد زیاد است اما هیچ کدام داعیه نظام اسالمی را ندارند 
دســتگاه قضا تصمیم قطعی دارد که با فساد در درون و 

بیرون در چارچوب قانون مقابله و برخورد کند.
وی از وزارت اطالعــات، نیروی انتظامی و ســپاه به 
عنوان بال های دیگر برای تحقق عدالت ســخن به میان 
آورد و گفت: این نیرو هــا به عنوان ضابط باید به کمک 

دستگاه قضایی بیایند تا با فساد ها مبارزه کنیم.
وی اظهار کرد: منشــأ بخشی از فساد ها نفسانیات و 
بخشی دیگری از منشأ نفوذ است به این معنی که دشمن 
می خواهد با ایجاد فســاد و به کارگیری عناصر فاسد از 

درون مانند موریانه نظام را بپوساند.
*جزئیات نفــوذ وزارت اطالعات به شــبکه 

جاسوسی امریکا در ایران اعالم می شود
منتظری به نفوذ وزارت اطالعات به شبکه جاسوسی 
امریکا در ایران و سایر کشورها اشاره و بیان کرد: سازمان 
سیا از این اقدام ایران شگفت زده شده است که جزئیات 

آن در آینده اعالم خواهد شد.
وی تصریح کرد: این اتفاق ضربه ســهمگینی به بدنه 
اطالعاتی دشمن وارد کرده است که برای این اقدام باید 

به برادران وزارت اطالعات خداقوت گفت.
وی در ادامه به مسئله بی حجابی نیز در کشور اشاره 
کرد و با بیان اینکه این مســئله عادی نیست گفت: در 
کشوری که صد ها هزار شــهید و جانباز دارد یک خانم 

اجازه ندارد بگوید آزادم هرطور می خواهم لباس بپوشم.
دادستان کل کشور با بیان اینکه خودرو و مترو حریم 
خصوصی نیستند اظهار کرد: نیروی انتظامی مکلف است 

با متخلف به عنوان مجرم برخورد کند.
وی با تأکید بــر اینکه نمی خواهیم با افراد به صورت 
خشن برخورد کنیم عنوان کرد: در ابتدا تذکر داده شود 

در صورت مشاهده موردی با آن برخورد خواهد شد.
منتظــری اظهار کرد: با افرادی که به دســتگاه قضا 

مراجعه می کنند باید به خوبی برخورد شود.
دادستان کل کشــور با بیان اینکه می بایست حقوق 

شــهروندی به طور کامل اجرا شود زیرا مهم است عنوان 
کرد: بابت حقوق عامه مردم کسی شکایت نمی کند، پس 

دادستان می بایست حقوق عامه را هم جدی بگیرد.
وی با اشــاره به اینکه تاکنون جلسات مختلفی برای 
حقوق شــهروندی و حقوق عامه مردم با دســتگاه های 
مختلف گذاشــته شده اســت گفت: اگر در جایی حقی 
به عنوان حقوق عامه ضایع شــده در ابتدا باید به سراغ 
مدیر مســؤول بروید و اگر کوتاهی صــورت گرفت با او 
برخورد کنید. حجت االسالم والمسلمین منتظری با بیان 
اینکه نظارت بر دادسرا ها از وظایف این نهاد است گفت: 
دادســتان باید به دادسرا ها سرکشی و عملکرد ها را رصد 

کند.
*دولت اجازه جذب نیرو در قوه قضاییه را بدهد

رئیس کل دادگستری استان همدان نیز در این مراسم 
با بیان اینکه این نهاد با کمبود نیرو مواجه اســت گفت: 

دولت اجازه جذب نیرو در قوه قضاییه را بدهد.
توکل حیدری افزود: پرونده جذب 150 کارمند آماده 
است که نیاز به صدور ابالغ دارد اما به خاطر نبود اعتبار 

این اجازه به ما داده نمی شود.
وی به حجم باالی پرونده ها اشاره و بیان کرد: ضروری 
اســت برخی از پرونده ها که ماهیت قضایــی ندارند به 

هیأت ها سپرده شوند تا از انباشت پرونده ها جلوگیری و 
کاسته شود. این مسؤول گفت: درست است با کمبود نیرو 
در قوه قضاییه مواجهیم و تعداد پرونده ها نیز باالست اما 

باید در این زمینه جهادی کار کرد.
وی با بیان اینکه دادســتان قبلی همدان در مبارزه با 
اراذل و اوباش و فســاد اقتصادی کار شبانه روزی داشت 
عنوان کرد: ما به هیچ عنوان راضی نبودیم وی استان را 
ترک کند اما تغییرات دوره ای مدیران منجر به این شــد 

که وی به تهران برود.
حیدری بــا تأکید بر اینکه نباید مدیــران انقالبی از 

چرخه مدیریتی کشــور خارج شوند اظهار کرد: مدیران 
انقالبی ســرمایه نظام هستند. حیدری با اشاره به اینکه 
آقای خانجانی یکی از نیروهای توانمند استان است گفت: 
یقین داریــم وی نیز با جدیت و کار جهــادی اقدامات 

شایسته ای را انجام خواهد داد.
*آیت اهلل شعبانی: فساد ها منتشر می شود ولی 

مبارزه با فساد کم تر دیده می شود
نماینده ولی فقیه در استان همدان نیز در این مراسم 
به نقش قوه قضاییه در اعتماد ســازی در جامعه اشاره و 
بیان کرد: یکی از مصادیق اعتماد ســازی مبارزه با فساد 
اســت که قوه قضاییه می بایست در این زمینه به خوبی 

عمل کند.
آیت اهلل حبیب اهلل شعبانی با تأکید بر اینکه در مواجهه 
با فساد و ظلم نباید ترسید گفت: برخی افراد با هیاهو به 
دنبال ایجاد جو روانی هستند که می بایست نسبت به این 

فضاها بی تفاوت بود و با قدرت کار کرد.
وی افزود: دادستان جدید همدان از مدیران موفق در 
قوه قضائیه است که امیدوارم در فعالیتش موفقیت باشد.

وی با تأکید بر اینکه فســاد ها منتشــر می شود ولی 
مبارزه با فســاد کم تر دیده می شود گفت: باید به دنبال 
فرصتی باشیم تا این مبارزات بیشتر دیده و به اطالع مردم 

نیز برسد.
*خانجانی: از جمله مشــکالت ما انباشــت 

پرونده ها است
حسن خانجانی دادســتان جدید همدان نیز در این 
مراســم با بیان اینکه تمامی تالش خود را در راســتای 
بهبود امور و خدمت رسانی به مردم انجام می دهد گفت: 
از جمله مشکالت ما انباشــت پرونده ها است امیدواریم 
بتوانیم تا پایان تابســتان به حجم زیادی از این پرونده ها 

رسیدگی کنیم.
وی با بیــان اینکه 20هزار موتور ســیکلت و هزار 
خودرو بالتکیلف در پارکینگ های اســتان وجود دارد 
اظهار کرد: امیدواریم مسؤوالن ارشد دستگاه قضایی با 
ارائه راهکار و قوانین ما را در برطرف کردن این مسئله 

یاری دهند.
دادســتان همدان عنوان کرد: ضروری است با دیگر 
دستگاه ها ارتباط و همکاری مستمر داشته باشیم هرچند 

این ارتباط به معنای عدم برخورد با متخلفان نیست.
دادستان پیشین همدان نیز با بیان اینکه رسم بر این 
است که در جلسه تودیع و معارفه عملکرد ارائه دهم اما 
به دنبال این موضوع نیســتم و نمی شود آمار و اطالعات 
داد گفت: من سال های بسیاری در خدمت مردم همدان 
بــوده ام که امیدوارم عملکرد خوبــی در حوزه کاری ام 

داشته باشم.
کامران حمزه تصریح کرد: پروردگار را شاهد می گیرم 
کــه در این مدت کم کاری نکرده ام و به دنبال این بودم 

که کم نگذارم.

خبــر

نایب رئیس شورای اسالمی شهر همدان:

سامانه 137 یکی از پازل های شهر الکترونیک است
شهرداری زیرساخت های دیگر شهر الکترونیک را فراهم کند

هگمتانه، گروه خبر همــدان: نایب رئیس 
شــورای اسالمی شــهر همدان با بیان اینکه 
سامانه 137 یکی از پازل های شهر الکترونیک 
است، گفت: شهرداری باید در کنار مرکز سامانه 
137، زیرساخت های دیگر شهر الکترونیک را 

در دیگر بخش ها فراهم کند.
بــه گــزارش روابط عمومی شــورای اســالمی 
شــهر همدان حمید بادامی نجات در جلسه صحن 
شورا افزود: افتتاح رســمی مرکز سامانه 137 اقدام 
ارزشــمندی بود که با زحمــات مجموعه این مرکز 

راه اندازی شد.
بادامی نجات به نقش فناوری در پیشــبرد امور 
در مدیریت شــهری اشاره و اظهار کرد: پس از اتمام 
پروژه های نیمه تمام توجه به فناوری دومین اولویت 
سیاست های شورا در سال جاری است که باید مورد 

توجه قرار گیرد.
وی با اشــاره به ارائه گزارش رئیس کمیســیون 
فرهنگــی و اجتماعی شــورا در خصــوص فعالیت 
عملکرد حوزه آموزش شــهروندی شهرداری، یادآور 
شــد: بر اســاس این گزارش شــهرداری در بخش 
آموزش شــهروندی ضعیف عمل کرده است لذا باید 
در این خصوص تخصصی وارد شــده و اقدامات الزم 

را انجام دهد.
تفریغ  بررسی  نتیجه  ارائه  امید:  *کاوسی 

بودجه سال 97 شهرداری
رئیس کمیســیون برنامه بودجه و مالی شورای 
شــهر همدان هم در این جلســه بــه ارائه گزارش 
نتیجه تفریغ بودجه ســال 97 شهرداری پرداخت و 
گفت: بر اســاس نتیجه حاصل شده از تفریغ بودجه 
از 381 میلیارد تومان درآمد شهرداری182 میلیارد 
تومــان معادل نیمی از درآمدهای آن نقدی و مابقی 
بــه صورت تهاتر عوض و معــوض در عوارض پروانه 

ساختمانی و امالک با پیمانکار انجام شده است.
کاوســی امید اضافه کــرد: از مبلغ 381 میلیارد 
تومان حدود 83 درصد تحقــق درآمد در مجموعه 
شهرداری داشته ایم و در ســازمانها از 165میلیارد 

تومان بودجه مصوبه 65 درصد محقق شده است
وی با اشاره به مقایسه هزینه ها در عملکرد تفریغ 
بودجه یادآور شد:از مبلغ 381 میلیارد تومان درآمد 
شــهرداری حدود 304 میلیارد تومان آن معادل 80 
درصــد را شــهرداری هزینه کــرده و از مبلغ 107 

میلیارد تومان سازمان ها 100 میلیارد تومان هزینه 
شده که حدود 93 درصد را شامل می شود.

*گیاه شــناس: توجه ویژه بــه فناوری و 
مباحث مطالعاتی موضوعات در مدیریت شهری

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی 
شهر همدان نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از بررسی 
کارشناسانه بودجه سال 97 شهرداری در کمیته های 
برنامه بودجه پرداخت و گفت: بررســی تفریغ بودجه 
در کمیته هــا در دو فصل به صورت تحلیل مدیریتی و 
تحلیل آماری اتخاذ شد و مهمترین مسئله در تحلیل 
آمــاری این بود که در عملکردی که اتفاق افتاده بود با 
بودجه نویسی اولیه و اصالحات صورت گرفته بودجه، 

تفاوت های مالی دیده می شد.
گیاه شــناس با بیان اینکه در حال حاضر برنامه 
نویسی و بودجه نویســی که انجام می دهیم مبتنی 
بر برنامه عملیاتی نیســت، افزود: الزام قانونی وجود 
دارد که از سال آینده بودجه نویسی عملیاتی شود و 
الزم است در همدان یک تیم متخصص برای فرایند 

عملیاتی نوشتن بودجه تشکیل شود.
وی با بیان اینکه در بررســی تفریغ بودجه به دو 
مسئله مهم در کمیته های مرکز مطالعات پاسخ داده 
نشــد، اضافه کرد: از پروژه های اعالم شده برای اجرا 
تعداد 74 پروژه پیشرفت عمرانی صفر درصد داشته 
است و 11 پروژه 100 درصد بوده و حال سؤال این 
است که در بررسی ها23 پروژه پیشرفتی بین 101 
تا 200 درصد اجرا داشــته که مشخص نیست آیا به 

اتمام رسیده است یا نه؟
وی همچنین از پیشرفت 25 درصدی 27 پروژه 
شــهرداری خبــر داد و یادآور شــد: کل پروژه های 
مطالعاتی ســال های 97 و 98 هنوز به مرحله اجرا 

نرسیده است.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر 
همدان در ادامه ارائه گزارش بررسی تفریغ بودجه در 
کمیته های مرکز یادآور شد: با توجه به استخراج نتایج 
می تــوان گفت در بودجه ســال 97 در دو نکته مهم 
تأکید جــدی صورت پذیرفت که یکی از آنها فناوری 
است که باید زیرساخت فناورانه در شهر ایجاد شود و 

شرایط تحقق این موضوع نیاز به هزینه دارد.
گیــاه شــناس موضوع مهــم دیگــر را مباحث 
مطالعاتی دانســت و اظهار کرد: این موضوع نیز باید 

مورد توجه ویژه قرار گیرد.

در مراسم اختتامیه گردهمایی رؤسای جهاد دانشگاهی کشور مطرح شد:

قطب فناوری در همدان ایجاد می شود
مردم  نماینده  همــدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی گفت: 
همدان جزو چهار قطب کشــور در ایجاد قطب 
منتهی به فناوری های کشــور در کنار قطب های 
صنعتی است که برای این منظور 4 هکتار زمین 

نیز آماده شده است.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، حمیدرضا حاجی بابایی 
صبح پنجشنبه در مراسم اختتامیه گردهمایی رؤسای 
جهاد دانشــگاهی کشــور با بیان اینکه مجموعه جهاد 
دانشــگاهی بســیار موفق عمل کرده است اظهار کرد: 
خدمات و اقدامات ایــن نهاد علمی همواره قابل تقدیر 

است.
وی با اشــاره به اینکه یکــی از اولویت های مجلس 
در برنامه ششــم توسعه استفاده از علم بوده است بیان 
کرد: اگــر نتوانیم علم را به ثــروت تبدیل کنیم یقینا 
نمی توانیم نظام دانش بنیانــی اقتصادی را نیز محقق 

کنیم.
وی با بیان اینکه در برنامه ششــم توسعه هر آنچه 
ظرفیت برای جهاد دانشــگاهی الزم بود فراهم کردیم 
عنــوان کرد: هــم اکنــون ظرفیت خوبــی در جهاد 
دانشگاهی ایجاد شــده و تمام مقاومت ها، مشکالت و 

گره ها باز شده است.
وی بــا تأکید بر اینکه در نظــام بودجه ریزی جدید 
نباید منتظــر دولت باشــیم عنوان کــرد: هم اکنون 
ظرفیت هــای خوبی بــرای ســرمایه گذاری داخلی و 

خارجی در کشور وجود دارد.
حاجی بابایی با بیان اینکه 700 هزار میلیارد تومان 
فرصت ســرمایه گذاری در ســال وجود دارد بیان کرد: 
ضروری اســت ظرفیت را به ســوی مــردم، جامعه و 

سرمایه گذاری ببریم زیرا موفقیت در آنجا است.
وی تصریح کرد: انتظار از بودجه دولتی باعث شــده 
اســت که محدودیت هایی ایجاد شود اما دولت چندان 

توان ایجاد زیرساخت ها را ندارد.
این مســؤول عنوان کــرد: هزاران میلیــارد تومان 
ظرفیت از گردشــگری تا اقتصاد و صنعت در کشــور 
وجود دارد که شرایط خوبی نیز برای استفاده از آنها و 
توسعه ایجاد شده است به شرط آن که آمادگی نهادها 

نیز وجود داشته باشد.
وی عنــوان کــرد: همدان جزو چهار قطب کشــور 
در ایجاد قطب منتهی به فناوری های کشــور در کنار 
قطب های صنعتی اســت که برای این منظور 4 هکتار 

زمین نیز آماده شده است.
*غالمــی: جهاد دانشــگاهی بــا تأخیر از 
ظرفیت های خود اســتفاده کرد و از زمانی که به 
خود متکی شــد توانست توفیق های خوبی را به 

دست آورد
وزیر علــوم، فناوری و تحقیقات نیــز با بیان اینکه 
ظرفیت های خوبی در دانشگاه ها وجود دارد بیان کرد: 
ظرفیت های دانشــگاهیان در حوزه های مختلف علوم 

شناسایی و استفاده شود.
منصور غالمی بیان کرد: جهاد دانشــگاهی با تأخیر 
از ظرفیت های خود استفاده کرد و از زمانی که به خود 

متکی شد توانست توفیق های خوبی را به دست آورد.
وی گفت: ســفارش های خوبی از سوی وزارت دفاع 
به مراکز علمی شده اســت که نتایج خوبی هم داشته 

است.
وی تصریــح کرد: اعتبار انجام این کار نیز به صورت 

50 – 50 از ســوی دانشگاه ها پرداخت 
شده که امیدواریم این گونه درخواست ها 
از مراکز علمی و تحقیقاتی دانشگاهی به 

صورت مستمر ادامه داشته باشد.
این مسؤول ادامه داد: شهید چمران 
نمونه بارز یک محقق و دانشمند جهادی 
اســت که قبل و بعد از پیروزی انقالب 

اسالمی نگاه به امور دنیوی نداشت.
تمام  رســتمی:  *حجت االسالم 
هجمه هایی که علیه انقالب شــکل 
دشمن  نگرانی  از  ناشــی  می گیرد 
برای  ایران  انقالب  شــدن  الگو  از 

جهانیان است
معظم  مقام  نمایندگــی  نهاد  رئیس 
رهبــری در دانشــگاه ها نیز بــا تأکید 
بــر اینکه هر کجا بذر اراده با اســتعداد 
فطرت انسان ها عجین شده شاهد رشد 

آن بــوده ایم بیان کرد: امروزه حزب اهلل لبنان که مایه 
فخر مجاهدان مســلمان است محصول بذری است که 

شهید چمران پرورش داد.
حجت االســالم دکتر مصطفی رســتمی به انقالب 
اسالمی ایران اشــاره و بیان کرد: دشمن همواره برای 
آنکــه این انقالب بــه یک الگو تبدیل نشــود اقدامات 

خصمانه ای را انجام داده است.
وی با اشــاره به اینکه اگر این نظــام بتواند دوام و 
بقای خود را اثبات کند یقینا فاتحه نظام های طاغوتی 
خوانده خواهد شــد عنوان کرد: تمــام هجمه هایی که 
علیه انقالب شــکل می گیرد ناشی از نگرانی دشمن در 

راستای الگو شدن انقالب ایران برای جهانیان است.
این مسؤول با بیان اینکه تحریم های مختلفی علیه 
ایران انجام می شــود اظهار کرد: دشمن به قدرت ایران 
در زمینه علمی آگاه است و نمی خواهد ایران الگو باشد.

رســتمی تصریح کرد: علیرغم تمام کارشکنی های 
دشمن اراده پروردگار نشان داده انسان مؤمن و مجاهد 

اگر تالش کند یقیناً پیروز می شود.
وی با اشــاره به اینکه زمانی تنهــا در خیال تصور 
می شد که ایران جزو 10 کشور دارای علوم نوین باشد 

بیــان کرد: اما امروزه می بینیم با همه تحریم ها این امر 
به وقوع پیوسته است.

این مســؤول با بیان اینکه ایران دو درصد از تولید 
علــم دنیا را به خود اختصاص داده اســت عنوان کرد: 
دشــمن می خواهد ایران عقب مانده، وابسته و تسلیم 

باشد.
رئیس نهــاد نمایندگــی مقام معظــم رهبری در 
دانشگاه ها همچنین به ظرفیت جهاد دانشگاهی اشاره 
و بیان کرد: تمام حرکت ها در این مجموعه از نقطه های 
غیرقابل توجه و یا شــاید کم ارزش آغاز شد اما امروزه 
می بینم تمامی حرکت های این نهاد به نتیجه رســیده 

است.
فرهنگی،  حوزه های  پیشگام  همدان  *طیبی: 

پزشکی و کشاورزی کشور
رئیس جهاد دانشــگاهی کشــور نیز با بیان اینکه 
ظرفیت های دانشــگاهی خوبی در استان همدان وجود 
دارد اظهار کرد: همدان پیشگام در حوزه های فرهنگی، 

پزشکی و کشاورزی در کشور است.
حمیدرضا طیبی با اشاره به اینکه پس از انقالب به 
دنبال نهادی بودیم که توسعه فرهنگی، علمی و فناوری 

را در جوانــان اثبــات و بارور کند بیــان کرد: اقدامات 
خوبی در حــوزه فرهنگی، علمی، فناوری، پزشــکی و 
فنی مهندســی در مراکز جهاد دانشــگاهی انجام شده 
که توانســته ایم خود را به عنوان دانشــگاه نسل سوم 

اثبات کنیم.
وی با بیان اینکه کارهای بزرگ نیازمند بودجه های 
بزرگ بوده اســت گفت: بــرای به ثمر 
رســاندن یــک پــروژه بــزرگ علمی، 

فرهنگی زمان زیادی الزم است.
طیبی در ادامه نظام ملی فناوری را با 
وجود ابزارهای علمی ناکارآمد برشمرد و 
گفت: پیشــرفت نیازمند سپردن امور به 

نیروی کار بلد است.
وی به ظرفیت های اســتان اشــاره 
و بیــان کرد: جهاد دانشــگاهی همدان 
از دیربــاز به عنوان یــک نهاد فرهنگی 
شــناخته شــده اما در حوزه پزشکی و 
کشــاورزی نیز یقینا حرفی برای گفتن 

دارد که باید تقویت شود.
این مســؤول گفت: همدان در حوزه 
پرورش محصوالت کشاورزی مانند سیر، 
گردو و ســیب زمینی در کشور شاخص 
اســت که این موضوعات باید در جهاد 

دانشگاهی تقویت شود.
*اسدی: مرکز جامع زنان و درمان ناباروری در 
صورت تجهیز طی دو تا ســه ماه آینده به بهره 

برداری می رسد
رئیس جهاد دانشــگاهی همدان نیــز با بیان اینکه 
ایجاد ســاختمان جدید جهاد دانشــگاهی در سال 94 
آغاز شــد گفت: اعتبــارات مان کم بود امــا اهداف و 

آرمان های بلندی داشتیم.
اکبر اســدی با بیان اینکه مواد به کار رفته در ساخت 
این ساختمان از معادن داخلی و به صورت امانی تهیه شده 

بیان کرد: ساخت ساختمان دانشگاه 2 سال طول کشید.
وی با اشاره به اینکه از منابع استانی و دولتی در این 
پروژه نتوانستیم اســتفاده کنیم اظهار کرد: این پروژه 
هنوز به طور کامل آماده نشده است و استاندار نیز قول 

پرداخت 2 میلیارد تومان را داده است.
این مســؤول درباره مرکــز جامع زنــان و درمان 
ناباروری نیز که قرار بود در این مراســم افتتاح شــود 
بیــان کرد: این مرکز در صورت تجهیز طی دو تا ســه 
ماه آینده به بهره برداری می رســد که با آغاز به کار آن 

شاهد برکاتی در استان خواهیم بود.
اســدی با بیان اینکه این مرکز دانش بنیان اشتغال 
خوبی را نیز ایجاد می کند عنوان کرد: وجود تعرفه های 

نیمه دولتی وجه تمایز این مرکز با سایر مراکز است.
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مناقصه گهئ  آ

 سازمان مدیریت پسماند شهرداري همدان

ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری همدان در نظر دارد اجرای پروژه ذيــل را از طريق مناقصه عمومی واگــذار نمايد ، 
لــذا از پيمانــكاران واجد شــرايط دعوت بعمــل می آيد جهت شــركت در مناقصه مذكــور با شــماره 2098050308000003 
 و دريافــت كليه اســناد مربوطه از ســاعت 8 صبح مورخ 98/03/30 به ســامانه تــداركات الكترونيكی دولت ) ســتاد ( به آدرس

 WWW.Setadiran.ir مراجعه نمايند .
مبلغ سپرده شركت در برآورد اولیه به ريالمحل پیمانشرح كاررديف

مناقصه به ريال

تجهیز پست برق كارخانه بازيافت زباله شهر همدان بر 1
اساس فهرست بهای واحد پايه رشته های تاسیسات برقی ، 

مکانیک  و ابنیه سال 1398 

كیلومتر 14 جاده 
همدان- تهران

8/352/487/385418/000/000

توضيحات :
1 - متقاضيان می بايست تا ساعت 13 مورخه 98/04/12 نسبت به تحويل اصل سپرده شركت در مناقصه ) فيش واريزی ، ضمانت نامه ، اسناد 

خزانه ( به دبيرخانه سازمان مديريت پسماند به آدرس همدان ميدان عاشورا ، بلوار ملت، خيابان امداد نمايند .
2 - سازمان مديريت پسماند شهرداری همدان در رد و يا قبول پيشنهادات مختار است .

3 - كليه هزينه های درج آگهی و كارشناسی های مربوطه بعهده برندگان می-باشد .
4 - زمان انتشار آگهی در سامانه ستاد : ساعت 8 صبح مورخه 98/03/30

5 - زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد : از ساعت 8 صبح مورخه 98/03/30 لغايت ساعت 19 مورخه 98/04/02
6 - مهلت ارسال اسناد و ثبت قيمت پيشنهادی در سامانه ستاد : ساعت 19 مورخه 98/04/12

7 - تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه : مورخه 98/04/13

یده مزا گهئ  آ

 سازمان مدیریت پسماند شهرداري همدان

سازمان مدیریت پسماند شهرداري همدان در نظر دارد بر اساس مجوز خود به شماره  10/11/21229 مورخ 
97/12/21 ،  امــالك ذيل را از طريق مزايده واگذار نمايد ، لذا از متقاضيان دعوت به عمل می آيد جهت شــركت 
 در مزايده مذكور با شــماره 2098050308000001 به ســامانه تداركات الكترونيكی دولت ) ســتاد ( به آدرس

 WWW.Setadiran.ir  مراجعه نمايند .

نوع كاربریرديف
مساحت 

قیمت كارشناسی) متر مربع (
) ريال(

سپرده
آدرس) ريال (

يک قطعه زمین تجاری عادی به 1
خیابان صنعت ، مجتمع 78/913/156/400/000158/000/000 شماره قطعه 35 

كشاورز

يک قطعه زمین تجاری عادی به 2
خیابان صنعت ، مجتمع 78/913/156/400/000158/000/000 شماره قطعه 36 

كشاورز

توضيحات :
1 - متقاضيان می بايســت تا ساعت 13 مورخه 98/04/09 نســبت به تحويل اصل سپرده شركت در مزايده ) فيش 
واريزی ، ضمانت نامه ، اســناد خزانه ( به دبيرخانه سازمان مديريت پسماند به آدرس همدان ميدان عاشورا ، بلوار ملت، 

خيابان امداد نمايند .
2 - سازمان مديريت پسماند شهرداری همدان در رد و يا قبول پيشنهادات مختار است .

3 - كليه هزينه های درج آگهی و كارشناسی های مربوطه بعهده برندگان می باشد .
4 - زمان انتشار آگهی در سامانه ستاد : ساعت 8 صبح مورخه 98/03/30

5 - زمان دریافت اسناد مزایده و ثبت قيمت پيشنهادی در سامانه ستاد : از ساعت 12 صبح مورخه 98/03/30 
لغايت ساعت 19 مورخه 98/04/09

6 - تاریخ بازگشایی اسناد مزایده : مورخه 98/04/10
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 شنبـــــه 1 تیـــــر ماه 1398 6
سال بیست و یکم  شمـاره 4277

ورزش

خبــر

دونده های جوان نابینای همدان 
طالیی شدند

هیأت  رئیس  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
نابینایان و کم بینایان همدان گفت: دونده های 
نابینای این اســتان در رقابت های قهرمانی 

جوانان کشور هفت نشان طال کسب کردند.
ســمیه ســهیلی افزود: رقابت های دو ومیدانی 
قهرمانی نابینایــان و کم بینایان رده های ســنی 

نوجوانان و جوانان به میزبانی سنندج برگزار شد.
وی اضافه کــرد: محمدرضا اقبالی، علی ملکی، 
مهدی سیاری و مهرداد نجفی به مربیگری حمید 
اسالمی دونده های همدان در این دوره از مسابقات 

بودند.
سهیلی خاطرنشان کرد: این دونده ها در مجموع 

موفق به کسب هفت نشان طال شدند.
وی افزود: در بخش تیمی نیز همدان با کســب 
41 امتیاز قهرمان شــد، آذربایجان شــرقی با 36 
امتیاز دوم و هرمزگان با بدســت آوردن 24 امتیاز 

در جایگاه سوم ایستاد.
وی یادآور شــد: 109 دونده در بخش پســران 
به نمایندگی از اســتان های کردستان، چهارمحال 
بختیاری، کهکیلویه و بویراحمــد، قم، آذربایجان 
شــرقی و آذربایجــان غربی، زنجان، سیســتان و 
بلوچســتان، خراســان رضوی، فارس، لرســتان، 
هرمزگان، همدان، مازندران، گیالن، تهران، بوشهر، 

اصفهان و البرز در این رقابت ها حضور یافتند.
این پیکارها در دو رده سنی نوجوانان و جوانان 
در مجموعه ورزشی ملک نیای شهر سنندج برگزار 

شد.
هفته گذشــته نیز تیم دو ومیدانی بزرگساالن 
نابینای همدان موفق به کسب عنوان قهرمانی در 

دو بخش پسران و دختران شده بود.

حضور سه داور همدانی در 
کارگاه توجیهی فوتسال فیفا

هگمتانه، گروه ورزش: ســخنگوی هیأت 
فوتبال همدان گفت: سه داور و ناظر همدانی 
در کارگاه توجیهــی رئیــس کمیته داوری 
فوتســال فدراســیون جهانی فیفا شرکت 

کردند.
میثم فتاحی اظهار کرد: کارگاه توجیهی پیش 
فصل ناظران و داوران فوتسال ایران برای حضوری 
قدرتمند و موفق در لیگ برتر فوتســال کشور زیر 
نظر »پدروگاالن« اسپانیایی مسؤول داوران فوتسال 

فیفا برگزار شد.
وی اضافه کرد: هرمز مشــفق، امید مصداقی و 
حمید قدسی راغب از استان همدان در این کارگاه 

توجیهی حضور یافتند.
فتاحی خاطرنشــان کــرد: 76 داور و 20 ناظر 
لیگ یک و 25 ناظر لیگ برتر فوتســال کشور در 
این کارگاه که دیروز به پایان رسید، شرکت کردند.

وی یادآور شــد: ایــن کارگاه توجیهی به مدت 
چهــار روز در دو بخش ناظران و داوران به میزبانی 

هتل گسترش تبریز برگزار شد.

خبــر

تکواندوکار همدانی 
سهمیه جهانی گرفت

هگمتانه، گــروه ورزش: نخبه تکواندوی 
به کســب سهمیه  موفق  همدان  اســتان 

مسابقات جهانی شد.
امیرحســین نوروزی تکواندوکار همدانی وزن 
منهای 41 کیلوگرم با درخشــش در مســابقات 
انتخابی تیم ملی موفق به کسب این سهمیه مهم 

شد.
ایــن تکواندوکار نخبه همدانی در رقابت های 
انتخابــی درون اردویی نونهاالن پســر کشــور 
عملکرد درخشــانی به ثبت رساند تا در ترکیب 
تیم ملی کشــورمان اعزامی به مسابقات جهانی 

بگیرد. قرار 
مســابقات جهانی تکواندو از 16 تا 19 مرداد 
امسال در کشور تاشکند ازبکستان برگزار می شود.

هدایت تیم ملی تکواندوی نونهاالن کشورمان 
در مســابقات جهانی برعهــده مرتضی کریمی به 
عنوان سرمربی و محمدرضا یاری و محمد علوی 

به عنوان مربی است.

کانون هواداران باشگاه پاس
 با رئیس شورای شهر 

دیدار می کنند
هگمتانه، گــروه ورزش: با دعوت کامران 
همدان،  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  گردان 
کانون هواداران باشــگاه پاس با وی دیدار 

می کند.
بر این اســاس قرار اســت هفته آینده اعضای 
کانــون هواداران باشــگاه پاس پیرامون مســائل 
حمایتی با سرهنگ گردان رئیس شورای اسالمی 

شهر همدان دیدار کنند.
کانون هواداران باشــگاه پاس پیشــنهادهای 
اساســی برای تشــکیل کانون هواداری قدرتمند 
و یکپارچــه برای فوتبال همــدان در عرصه های 

مختلف دارد.
علی صمدی ریاســت و بهــروز کریمی معاون 
هماهنگی کانون هواداران باشگاه پاس را برعهده 
دارند و طی روزهای اخیر زمینه برگزاری نشست 
با عبــاس صوفی رئیس هیأت فوتبال و محســن 
جهانشیر مدیرکل ورزش و جوانان استان را انجام 

داده اند.

شطرنج باز همدانی نایب قهرمان آسیا شد
هگمتانه، گــروه ورزش: ســخنگوی هیأت 
شطرنج همدان گفت: شطرنج باز همدانی عنوان 
نایب قهرمانی بخش ریپد مســابقات شــطرنج 

قهرمانی مدارس آسیا را کسب کرد.
حمید فروغی افزود: در این رقابت ها که هم اکنون 
در کشــور ازبکستان ادامه دارد، امیرحسام جاللوند در 
دیدار نهایی بخش ریپد با شکســت مقابل شطرنج باز 

میزبان نایب قهرمان شد.
وی اضافه کرد: این شــطرنج باز همدانی در جدول 
رقابت های سنی زیر 9 سال پسران حضور داشت و در 
پایان رقابت در هفت دور به روش سوییســی و تنها با 

یک شکست بر سکوی دوم ایستاد.
فروغی خاطرنشان کرد: پانزدهمین دوره مسابقات 
شــطرنج قهرمانی مدارس آسیا تا هشتم تیرماه امسال 
به میزبانی شهر تاشــکند پایتخت ازبکستان پیگیری 

می شود.
وی افزود: بخش اســتاندارد مســابقات شــطرنج 

مدارس آســیا از دیروز جمعه در تاشکند آغاز شد و به 
مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

سخنگوی هیأت شــطرنج همدان خاطرنشان کرد: 
نشــمیل کلوندی، محمد نعیم کلوندی و امیر حســام 
جاللوند نمایندگان شطرنج استان همدان در این دوره 

از رقابت ها هستند.
وی بیــان کــرد: در بخش ریپد نشــمیل کلوندی 
دیگر شــطرنج باز همدانی توانســت در جدول زیر 17 
ســال دختران عنوان چهارمی را کسب کند و محمد 
نعیم کلوندی در جدول زیر 11 ســال پسران به مقام 

هشتم رسید.
گفتنی است، امیرعرفان هاشــمی داور بین المللی 
همدان به عنوان جانشین سرداور قضاوت این دوره از 

مسابقات را برعهده دارد.
همدان یکی از اســتان های فعال در رشته شطرنج 
اســت و هم اینک 500 شــطرنج باز در این اســتان 

فعالیت مستمر دارند.

حاجی بابایی تأکید کرد:

استفاده از ظرفیت های برنامه ششم در توسعه ورزش همدان

همدان  مردم  نماینده  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
در مجلس شــورای اســالمی بر اســتفاده از 

برای  توسعه  ششــم  برنامه  قانون  ظرفیت های 
پیشرفت ورزش در همدان تأکید کرد.

حمیدرضا حاجی بابایی ظهر چهارشنبه با اشاره به 
بهره برداری از اســتخر سرپوشیده بانوان در همدان با 
بیان اینکه نمایندگان مجلس با تعلق 27 صدم درصد 
از مالیــات بر ارزش افزوده به توســعه ورزش مدارس، 
ورزش همگانی، ورزش روســتایی و عشایری، ورزش 
بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه معلوالن 
و جانبازان موافقت کرده اند، گفت: بر این اساس دولت 
مکلف شــده 27 صدم درصــد از کل 9 درصد مالیات 

ارزش افزوده را به این موضوع اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه ســرانه اماکن ورزشی برای بانوان 
بســیار پایین تر از استاندارد تعریف شده است بر لزوم 

توجه به بهداشــت و ســالمت زنان به عنوان نیمی از 
جمعیــت فعال جامعــه تأکید کرد و گفت: ســالمت 
ســایر اعضای خانواده نیز به نحوی متأثر از سالمت و 

بهداشت مادران است.
حاجــی بابایی بــا تأکید بــر اهتمام بیشــتر در 
زمینه گســترش ورزش های همگانی بــرای بانوان و 
استعدادیابی و ایجاد زمینه های الزم برای ورزش های 
قهرمانی بانوان، به ساخت بیمارستان زنان اشاره کرد و 
گفت: در راستای تأمین سالمت و رفاه زنان بیمارستان 

جامع زنان مصوب شده و اجرایی می شود.
نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اسالمی 
عنــوان کــرد: باید به عنــوان جمعیت مولــد هم در 
زمینه هــای شــخصی و هم در زمینه هــای اجتماعی 

تسهیالت الزم برای ارتقای رفاه اجتماعی بانوان ایجاد 
کنیم.

حاجــی بابایی با تأکید بر اســتفاده از ظرفیت های 
قانون برنامه ششــم توســعه برای توســعه ورزش در 
همدان، گفت: توجه به ایجاد زیرساخت ها برای توسعه 

ورزش بانوان باید مدنظر باشد.
وی به پروژه اســتخر بانوان همدان نیز اشاره کرد و 
گفت: این پروژه ورزشی از سال 1386 کلنگ زنی شده 

و مساحت آن یک هزار 179 مترمربع است.
نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اسالمی 
افزود: این استخر شــامل رختکن، سرویس بهداشتی، 
دوش، سونای خشک و بخار، جکوزی، استخر کودک، 

بوفه و اتاق مدیریت است.

نماینده مردم نهاوند:

لزوم توجه ویژه مسؤوالن به پروژه های نیمه کاره ورزشی در نهاوند
هگمتانه، گــروه ورزش: نماینده مردم نهاوند 
در مجلس شورای اســالمی بر لزوم توجه ویژه 
مســؤوالن به پروژه های نیمه کاره ورزشــی در 

نهاوند تأکید کرد.
حســن بهرام نیا در بازدیــد از پروژه های نیمه کاره 
ورزشی نهاوند با اشــاره به برگزاری جلسه مشترک با 
وزیــر ورزش و جوانان گفت: در این دیدار وزیر ورزش 
قول تأمین اعتبار ویژه برای تسریع تکمیل پروژه های 

ورزشی شهرستان نهاوند را داد.
وی با اشاره به اینکه انتظار داریم مسؤوالن ورزش 
و جوانان اســتان همدان نیز در این خصوص اقدامات 
الزم را در اسرع وقت انجام دهند، گفت: در حال حاضر 
شهرســتان نهاوند دارای 10 پروژه ورزشی نیمه کاره 
است که با توجه به اولویت بندی های انجام شده و نیاز 

شهرســتان امیدواریم با تأمین اعتبار در موعد مقرر به 
بهره برداری برسند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای اســالمی 
پروژه های استخر نفت، استخر بانوان، خوابگاه ورزشی 
نهاوند، زمین چمن گیان، برزول، سالن باستانی نهاوند 
و سالن ورزشی باباقاســم را از جمله پروژه های حوزه 
ورزش شهرســتان نهاوند عنوان کرد و گفت: در حال 
حاضر سرانه ورزشــی در شهرستان نهاوند به ازای هر 
نفر 90 ســانتی مترمربع است که با به بهره برداری 10 
پــروژه نیمه کاره این عدد به یک مترمربع ارتقا یافته و 

از استانداردها برخوردار می شود.
وی افزود: با بهره برداری پروژه استخر نفت با اعتبار 
2.5 میلیارد تومان و همچنین استخر بانوان؛ شهرستان 
نهاوند صاحب پنج استخر در نقاط مختلف خواهد شد 

که این اتفاق دسترسی هرچه بهتر و راحت تر مردم به 
امکانات را فراهم می آورد.

بهرام نیا در ادامه ضمن بازدید از خانه امید نهاوند 
ویژه بازنشستگان لشکری و کشوری شهرستان نهاوند 
گفت: خوشــبختانه این پروژه دارای پیشرفت فیزیکی 
خوبی است و امیدواریم این پروژه در غنی سازی اوقات 

فراغت بازنشستگان و رفع نیاز آن ها مفید واقع شود.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان نهاونــد نیز گفت: 
شهرســتان نهاوند دارای 10 پروژه ورزشی نیمه کاره 
اســت که این تعداد پروژه نیازمند 16 میلیارد و 250 

میلیون تومان اعتبار برای بهره برداری است.
مهرداد ســعدی نژاد افزود: پروژه خوابگاه ورزشی 
نهاونــد که در حــال حاضر دارای پیشــرفت فیزیکی 
مناسبی است یکی از ضروریات ورزش نهاوند است که 

امیدواریم با پیگیری های مسؤوالن شهرستان و استان 
هرچه سریع تر به بهره برداری برسد.
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مناقصه گهئ  آ

 سازمان مدیریت پسماند شهرداري همدان

ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری همدان در نظر دارد اجرای پروژه ذيــل را از طريق مناقصه عمومی واگــذار نمايد ، 
لــذا از پيمانــكاران واجد شــرايط دعوت بعمــل می آيد جهت شــركت در مناقصه مذكــور با شــماره 2098050308000003 
 و دريافــت كليه اســناد مربوطه از ســاعت 8 صبح مورخ 98/03/30 به ســامانه تــداركات الكترونيكی دولت ) ســتاد ( به آدرس
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مبلغ سپرده شركت در برآورد اولیه به ريالمحل پیمانشرح كاررديف

مناقصه به ريال

تجهیز پست برق كارخانه بازيافت زباله شهر همدان بر 1
اساس فهرست بهای واحد پايه رشته های تاسیسات برقی ، 

مکانیک  و ابنیه سال 1398 

كیلومتر 14 جاده 
همدان- تهران

8/352/487/385418/000/000

توضيحات :
1 - متقاضيان می بايست تا ساعت 13 مورخه 98/04/12 نسبت به تحويل اصل سپرده شركت در مناقصه ) فيش واريزی ، ضمانت نامه ، اسناد 

خزانه ( به دبيرخانه سازمان مديريت پسماند به آدرس همدان ميدان عاشورا ، بلوار ملت، خيابان امداد نمايند .
2 - سازمان مديريت پسماند شهرداری همدان در رد و يا قبول پيشنهادات مختار است .

3 - كليه هزينه های درج آگهی و كارشناسی های مربوطه بعهده برندگان می-باشد .
4 - زمان انتشار آگهی در سامانه ستاد : ساعت 8 صبح مورخه 98/03/30

5 - زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد : از ساعت 8 صبح مورخه 98/03/30 لغايت ساعت 19 مورخه 98/04/02
6 - مهلت ارسال اسناد و ثبت قيمت پيشنهادی در سامانه ستاد : ساعت 19 مورخه 98/04/12

7 - تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه : مورخه 98/04/13

یده مزا گهئ  آ

 سازمان مدیریت پسماند شهرداري همدان

سازمان مدیریت پسماند شهرداري همدان در نظر دارد بر اساس مجوز خود به شماره  10/11/21229 مورخ 
97/12/21 ،  امــالك ذيل را از طريق مزايده واگذار نمايد ، لذا از متقاضيان دعوت به عمل می آيد جهت شــركت 
 در مزايده مذكور با شــماره 2098050308000001 به ســامانه تداركات الكترونيكی دولت ) ســتاد ( به آدرس

 WWW.Setadiran.ir  مراجعه نمايند .

نوع كاربریرديف
مساحت 

قیمت كارشناسی) متر مربع (
) ريال(

سپرده
آدرس) ريال (

يک قطعه زمین تجاری عادی به 1
خیابان صنعت ، مجتمع 78/913/156/400/000158/000/000 شماره قطعه 35 

كشاورز

يک قطعه زمین تجاری عادی به 2
خیابان صنعت ، مجتمع 78/913/156/400/000158/000/000 شماره قطعه 36 

كشاورز

توضيحات :
1 - متقاضيان می بايســت تا ساعت 13 مورخه 98/04/09 نســبت به تحويل اصل سپرده شركت در مزايده ) فيش 
واريزی ، ضمانت نامه ، اســناد خزانه ( به دبيرخانه سازمان مديريت پسماند به آدرس همدان ميدان عاشورا ، بلوار ملت، 

خيابان امداد نمايند .
2 - سازمان مديريت پسماند شهرداری همدان در رد و يا قبول پيشنهادات مختار است .

3 - كليه هزينه های درج آگهی و كارشناسی های مربوطه بعهده برندگان می باشد .
4 - زمان انتشار آگهی در سامانه ستاد : ساعت 8 صبح مورخه 98/03/30

5 - زمان دریافت اسناد مزایده و ثبت قيمت پيشنهادی در سامانه ستاد : از ساعت 12 صبح مورخه 98/03/30 
لغايت ساعت 19 مورخه 98/04/09

6 - تاریخ بازگشایی اسناد مزایده : مورخه 98/04/10
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خبر همدان - فرهنگ شهروندی

فرهنگ شهروندی
، گزارش می دهد؛

شهروندان همدانی یاریگر پاکبانان در حفظ پاکیزگی شهر
شهر داری به تنهایی نمی تواند تمام شهر را از وجود زباله پاک کند، پاک نگهداشتن شهر نیاز مند همکاری فرد فرد شهروندان شهر همدان است

هزینه ماهیانه 30 میلیارد ریالی برای تمیزی شهر همدان
زهرا   - فرهنگ شــهروندی  گروه  هگمتانه، 
ذوالفقاری: نظافت و تمیزی هر شــهری در کنار 
دیگر وظایف و خدمات مدیریت شهری نشان از 
آن  پاکیزگی  در حفظ  باالی شهروندان  فرهنگ 
شــهر دارد، 800 پاکبان در شهر همدان، نظافت 
مناطق چهارگانه را بر عهده دارند که شهروندان 
همدانی باید یاریگر این پاکبانان باشند تا شهری 
تمیز داشته باشــیم و از سوی دیگر هزینه های 
بســیاری که برای نظافت شهر می شود کاهش 

یابد.
به تمیز نگه داشــتن محله خودتان چقدر اهمیت 
قائل هســتید؟ در مورد شهر محل زندگی تان چطور؟ 
آیا زندگی در یک شهر کثیف را دوست دارید یا شهری 

زیبا و تمیز؟
اگر خانه تان پر از زباله و آشــغال باشــد و همه جا 
بوی بد بدهد خوشتان می آید؟ فکر می کنید می توانید 
در چنین محیطی زندگی کنید؟ مطمئناً پاسخ همه به 
این سؤال منفی است. هیچکس نمی تواند در محیطی 
پر از آشــغال و بوی بد زندگی کنــد. همه ما هر روز 
خانه هایمان، لباس هایمان، وســایل، خودرو و از همه 
مهمتــر خودمان را تمیز می کنیم. وقتی نمی توانیم در 
یک خانه کثیف زندگی کنیم، چطور خواهیم توانست 
در یک شهر کثیف و نامرتب زندگی کنیم؟ این وظیفه 
ماســت که شــهرمان را تمیز نگه داریم، نه فقط برای 
خودمان، بلکه برای کســانی که برای دیدن شهرمان 

می آیند و برای نسل های آینده.
*راه های زیادی برای تمیز نگه داشــتن شهر 
وجود دارد. مثل انداختن زباله ها در ســطل های 
مخصوص زباله و نه در خیابان وقتی می بینیم یک 
چیز پالســتیکی در خیابان انداخته شده است، 
آن را برداریم و در سطل مخصوص بیندازیم و از 
این کار خجالت نکشیم. باید به دیگران هم یاد 
بدهیم که همیــن کار را انجام دهند. نباید روی 
بنویسیم،  چیزی  تاریخی  بناهای  و  ساختمان ها 
زباله های خانه را در سطل های مخصوص بریزیم 
و از اینها مهمتــر دیگران را از مزایای تمیز نگه 

داشتن شهرمان مطلع کنیم.
این ها راه های تمیز نگه داشــتن شــهرمان هستند 
ولی ممکن اســت خیلی ها فکر کنند که چرا اصاًل باید 

اینکار را انجام دهیم.
هیچ فردی دوســت ندارد در محیطی مملو از زباله 
و آشــغال و نیز با بویی نامطبوع زندگی کند. همه ما 
روزانــه در تالش هســتیم تا خود، خانه هــا، لباس ها، 
وســایل، خودرومان را تمیز کنیم. هیچ کســی ناپاکی 
را نمی پســندد و نمی تواند در یک خانه کثیف زندگی 
کند، پس چطور خواهد توانست در یک شهر کثیف و 
نامرتب زندگی کند؟ پس، این وظیفه هر فردی اســت 

که شــهر را تمیز نگه دارد، نه فقــط برای خود، بلکه 
برای کسانی که به دیدن شــهر می آیند و حتی برای 

نسل های آینده.
*شــهر همدان یکی از زیباترین و تمیز ترین 
شهرهای ایران است که برای نظافت و پاکیزگی 
آن، روزانه تالش ها و خدمات بســیاری از سوی 
مدیریت شهری صورت می پذیرد، به گونه ای که 
در نظر سنجی که از مسافران انجام شده بیش از 
70 درصد از تمیزی شهر همدان رضایت داشتند، 
اما حفظ این تمیزی در گرو مشــارکت و یاری 

شهروندان است.
نظافــت جــزء ایمان اســت کــه در کالم خداوند 
و احادیــث نبــوی تأکید زیادی به آن شــده اســت 
همانطوری که یک شخص موظف است تا بدن و لباس 
خود را پاک نگهدارد، پاک نگهداشــتن محیط زندگی 
نیز بر عهده تمام شــهروندان که در یک شهر زندگی 

می کنند، است.
*خدمت رسانی 800 پاکبان در شهر 

معاون خدمات شهری شهردار همدان گفت: حدود 
800 پاکبان شــهرداری همدان وظیفه نظافت مناطق 

چهار گانه شهر را برعهده دارند.
 وحیــد علی ضمیر اظهار کرد: یکــی از مهمترین 
ویژگی های شــهر همدان تمیزی و پاکیزگی این شهر 
اســت و البته این امر اتفاقی نیســت چرا که حاصل 
تالش شــبانه روزی تعداد زیادی از نیروهای انسانی و 

صرف هزینه های قابل توجه است.
علی ضمیر اظهار کرد: بــرای نظافت، رفت و روب 
معابر و حمل زباله در مناطق 4 گانه شهرداری همدان 
به صورت ماهیانه نزدیــک به 30 میلیارد ریال هزینه 
می شــود که الزم اســت با رعایت مدیریت پسماند از 
سوی شــهروندان، شــاهد کاهش این هزینه در شهر 

همدان باشیم.
*هزینه ماهیانه 30 میلیارد ریالی برای تمیزی 

شهر همدان
وی بیــان کرد: روزانه بیش از 11 میلیون مترمربع 
از معابر و گذرگاه های شــهر همدان نظافت می شود و 
این حجم از نظافت کار ســاده ای نیست و با وجود این 
که کار جمع آوری زباله در همدان در نهایت تا ساعت 
7 صبح در تمام شــهر به پایان می رســد، گشت های 
فوریتــی ما از ســاعت 11 کار جمــع آوری زباله های 
ریخته شــده در معابر به ویژه در بازار را دوباره انجام 

می دهند.
را در  واحد تجاری خود  نظافت  بازار  *کسبه 

ساعات پایانی شب انجام دهند
معاون خدمات شــهری شــهردار همــدان ضمن 
درخواســت از شــهروندان برای قــرار دادن زباله در 
ساعات اولیه شب، عنوان کرد: مطمئناً اگر کسبه بازار 

کار نظافت واحد تجاری خود را در ساعات پایانی شب 
انجام دهند، بخش مهمی از مشــکالت به وجود آمده 

نظیر آلودگی و سیما و منظر شهر حل خواهد شد.
* باید با برنامه ریزی و کمک شــهروندان و 
فعاالن محیط زیست، هزینه های نظافت شهر را 

کاهش دهیم
وی آگاه ســازی و فرهنگ سازی در زمینه کاهش 
و تفکیک پســماند را امری بسیار مهم خواند و گفت: 
تاکنون اقدامات خوبی در زمینه مدیریت پســماند از 
مبدأ انجام شده است، ازجمله در زمینه  کاهش تولید 
پســماند به آموزش بیــش از 50 هــزار دانش آموز و 

کودک می توان اشاره کرد.
*یکی از مهمترین ویژگی های شــهر همدان 
تمیزی و پاکیزگی این شــهر است و البته این 
امر اتفاقی نیســت چرا که حاصل تالش شبانه 
روزی تعداد زیادی از نیروهای انســانی و صرف 

هزینه های قابل توجه است

معاون خدمات شــهری شــهردار همدان با اشاره 
بــه نقش مردم در حوزه مدیریت شــهری تأکید کرد: 
الزم اســت بــا برنامه ریزی دقیق و جامــع و با کمک 
شــهروندان و فعاالن محیط زیست، هزینه های نظافت 
شــهر را کاهش دهیم و می توان منابع مالی موجود را 
در پروژه های شهری و خدماتی به شهروندان اجرا کرد.

شــریفی یکی از شــهر وندان در گفتگو با خبرنگار 
هگمتانه اظهار کرد: پاک نگهداشــتن شهر مانند خانه 
که در آن زندگی می کنیم وظیفه هر شهروند است اگر 
احساس مسؤولیت کنیم و شهر خود را پاک نگهداریم 
مریض نمی شویم و روح و روان شاداب خواهیم داشت.

وی گفت: شهر داری به تنهایی نمی تواند تمام شهر 
را از وجود زباله پاک کند، پاک نگهداشــتن شهر نیاز 
مند همکاری فرد فرد شــهروندان شهر همدان است. 
وی ادامه داد:تمام همشهریان باید دست به دست هم 
داده حد اقل اگر با شهرداری همکاری نمی کنند خود 
زباله هایــی مثل قوطی ها، بطری های نوشــابه، کاغذ، 

پالستیک و... را در جاده ها نیندازند تا یک شهر پاک و 
عاری از زباله داشته باشیم.

میرزایــی یکــی از مغازه داران شــهر نیــز اظهار 
کرد: شــهروندان در قبال پاک نگهداشــتن شهر شان 
مســؤولیت دارد چرا که از آب، هوا و زمین این خاک 
استفاده می کنیم باید در پاک نگهداشتن آن نیز کوشا 
بوده و به دیگران نیز تفهیم کنیم که در نظافت محیط 

خود کوشا باشند.
وی گفت: به طور مثال بنده که مغازه دار هســتم 
باید محیط مغازه را پــاک نگهدارم در واقع به وظیفه 
ایمانی و وجدانی خود عمل کرده ام پس بر هر شهروند 
شــهر همدان الزم اســت تا وظیفه ایمانی و وجدانی 
خویش را مطابق دســتور قرآن عظیم الشان که در آن 

آمده است »نظافت جزء ایمان« است، عمل کند.
یک بانــوی همدانی هم بیان کــرد: من یک مادر 
هســتم همیشه با فرزندانم در مورد نظافت و فواید آن 
صحبت می کنم، خانواده ها به خصوص مادران باید به 
فرزندان خــود نظافت و پاکی را از دوران طفولیت یاد 
بدهند تا باعث ترویج ایــن فرهنگ خوب که در واقع 
دینی اســت در جامعه شــود. وی عنوان کرد: همان 
طــوری که نظافت خانــه و خانواده بــرای ما اهمیت 
دارد بایــد به نظافت شــهر و محیط که در آن زندگی 
می کنیــم اهمیت قایل شــده و از انداختــن زباله در 

جاده ها خودداری کنیم.
ســلطانی شــهروند دیگر همدانی در مورد نظافت 
شهر ابراز کرد: اگر زباله ها را در گوشه و کنار خیابان ها 
پراکنده بگذاریم در واقع امراض گوناگونی را در محیط 
تقویت می کنیم که می تواند سبب انتشار بیماری هایی 
در محیط و جای که زندگی می کنیم، شود. وی افزود: 
تمام شــهروندان از کودک گرفته تا بزرگساالن باید با 
شــهرداری همکاری کنند و زباله هاشان را در جاهای 
معین انتقال دهند تا هم نظافت را مراعات کرده باشند 
و از ســوی دیگر از شــیوع امراض گوناگون جلوگیری 

به عمل آید.

خبــر

نکته

بازدید رئیس اتاق بازرگانی همدان از طرح آموزش 
دوگانه ایران و آلمان

هگمتانه، گروه رویداد: علی اصغر زبردست 
رئیــس اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی اســتان همدان به همراهی براری، 
ایران  بازرگانی  اتاق  معاون توسعه استان های 
از کالس های طرح آمــوزش دو گانه ایران و 
آلمــان با عنوان ای چــک) E-check ( در 
و  کارگاه طرح 18 ماهه مرکــز آموزش فنی 

حرفه ای شهرستان همدان بازدید کرد.
به گــزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان همدان 
طرح آموزش دوگانه ایران و آلمان در راستای ایجاد 
اشــتغال پایدار در اقتصاد کالن کشور با مشارکت 

اتاق بازرگانی ایران در حال اجراست.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان 
با اشــاره بــه اینکه آموزش خــوب تضمین کننده 
افراد متخصص در جامعــه خواهد بود، گفت: طرح 
آموزشی ســامانه دوگانه )دوآل ( آلمان در اشتغال 
آینده جوانان این مرز و بوم تأثیر بســزایی خواهد 

داشت.
وهب مختاران بیان کرد: دوره آموزشی ای چک 
با تدریس گیدو ویشــا متخصص برق و الکترونیک 
مؤسسه آموزشی اس بی اچ در حال برگزاری است.

مختاران با تأکید بر موفق بودن نظام آموزشــی 
شــغلی دوگانه آلمان در دنیا گفت: اجرای این نظام 
آموزشــی در کشور قطعا آموزش بهینه، بهره وری و 

همچنیــن تولید ثروت در جامعــه را در پی خواهد 
داشت.

وی از مشارکت، تعامل و همکاری صمیمانه اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان 

مراتب تقدیر و تشکر خویش را اعالم کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان همدان نیز مشارکت اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای با اتاق بازرگانی را بسیار خوب ارزیابی کرد 
و افزود: برگزاری دوره ای چک نتیجه تعامالت مؤثر 

فی مابین است.
علی اصغر زبردســت به ارتباطات خوب با کشور 
آلمان در تمامــی زمینه ها از دیرباز اشــاره کرد و 
افزود:آماده گسترش همکاری ها با کشور آلمان در 

زمینه های آموزشی هستیم.
وی در ادامــه گفــت: اســتقبال خوبی که از 
دوره هــای ای چک به وجود آمده اســت ما را به 
وجد آورد تا آموزش های مشــابه را نیز گسترش 

دهیم.
براری، معاون توســعه استان های اتاق بازرگانی 
ایران نیز وجود ظرفیت های آموزشــی در اســتان 
همدان را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: اجرای 
این دوره در اســتان همدان قطعاً به ارتقا ســطح 
کیفی مدیــران صنایع و همچنیــن مربیان مراکز 
آموزش فنی و حرفه ای این اســتان، کمک شایانی 

خواهد کرد.

مزایای تمیز نگه داشتن یک شهر برای تقویت گردشگری
از آنجایی که  هگمتانه، گروه فرهنگ شهروندی: 
گردشگری باعث رشد اقتصادی کشور می  گردد و 
گردشگران جذب شهرهایی زیبا و غنی از معماری 
تاریخی می شــوند، آنگاه کثیفی و آلودگی شهر 
تأثیری منفی بر فرهنگ و شیوه زندگی  گذاشته و 
مانع از حضور گردشگران و مسافران برای دیدن 
شهر می شود و این امر در کل می  تواند بر فعالیت 

 های اقتصادی هم تأثیر بگذارد.
 *برای ارتقای سالمت جامعه

همه ما آگاه هســتیم که تجمــع زباله ها و مواد زائد 
و نیز عدم دفن بهداشــتی آنها باعث حضور حشراتی 
مثل پشــه و مگس شــده و درنتیجــه بیماری  هایی 
همچــون آبله  مرغــان، ماالریــا، زردی و بســیاری 
بیماری های مســری دیگر، بیشــتر می  شود. بنابراین 
با جلوگیری از جمع شــدن زباله و حفظ تمیزی شهر 
می تــوان از بروز بیماری  های مســری نیز جلوگیری 

نمود.
*برای حفظ و نگهداری محیط  زیست

انداختن مواد زائدی همچون قوطی  های پالســتیکی، 
نایلون های بســته  بندی و ظــروف یکبار مصرف و... در 
پارک ها و سایر مکان های عمومی باعث کم شدن ارزش 
و زیبایی محیط می شود. از آنجایی که این مواد، تجزیه 

پذیر نیستند، موجب افت کیفیت خاک می  شوند.
*برای نسل  های آینده

اگر نســل ما اندوخته  های طبیعی خود را تخریب کند 
و به ابنیه، اماکن، آثار باســتانی و مناظر طبیعی صدمه 
بزند، نســل  های بعدی دیگر هیچ تصوری از فرهنگ و 
تاریخ نداشــته و هیچ منظره طبیعی خوبی برای لذت 

بردن نخواهند داشت.
 *برای جذب شرکت  های بین المللی

تاسیس شرکت های خارجی در یک شهر نه تنها موجب 
رشد اقتصادی آن شهر شده بلکه باعث کاهش مالیات ها 
و هزینــه تولیــد شــده و موقعیت های شــغلی بهتر و 
بیشتری در شهر ایجاد می گردد. حفظ تمیزی و زیبایی 
شهرکمک می  کند تا این شرکت های چند ملیتی بیشتر 

راغب به سرمایه  گذاری در شهر گردند.
*برای کسب فرصت های شغلی بیشتر

گفتنی اســت هر چه شــرکت های بین المللی بیشتر 
تمایل به ســرمایه گذاری شــوند، فرصت های شــغلی 
بیشتری برای ســاکنین آن شــهر ایجاد می گردد. از 
این رو هر چه افراد بیشــتری در شــهر شاغل باشند، 
میزان فقر و بی ســوادی بیشتر کاهش می  یابد و شهر 
از نظــر اقتصــادی و از نظر اجتماعی ترقی بیشــتری 

خواهد نمود.
*برای باالتر بردن درجه شهر در عرصه بین المللی

هرچه فرصت های شــغلی، ســواد مردم و کاهش فقر 
در یک جامعه بیشــتر باشــد، نرخ مالیات، تســهیالت 
آموزشــی و بهداشتی و ســالمتی باالتر خواهد رفت. از 
این رو یک شــهر زمانی در درجــه  بندی های جهانی 
پیشــرفت می نماید که از نظر اقتصــادی، اجتماعی و 
صنعتی رشد قابل  توجهی کسب کرده باشد. که یکی از 
روش های افزایش این پیشرفت، زیباسازی شهر و جذب 

سرمایه گذار است.

* برای ترویج خصوصیات اخالقی خوب در میان 
شهروندان

کمک و همکاری در حفظ تمیزی و زیباســازی شــهر، 
افرادشــهر را مســؤولیت  پذیر، تمیز، مهربان و فروتن 
نموده و باعث کســب موفقیت های بزرگتری در جامعه 

می شود.
*برای حفظ آثار باستانی

حکاکی و ایجاد خدشــه بر روی دیوارهای آثار باستانی 
و ابنیه قدیمی و ریختن زباله در این اماکن تاریخی هم 
منجر به ازبین رفتن فرهنگ کشــور شــده و دیگر آثار 
ارزشــمندی برای خود، نســل های بعدی و گردشگران 

شهر باقی نخواهد گذاشت.
*برای ایجاد فضای بیشتر

فضاهایی که با آشغال و زباله اشغال شده اند را می  توان 
به عنوان پارکینگ ماشین یا مکانی برای ساخت و ساز 
استفاده نمود. ریختن آشغال  در این محل ها، آن فضا را 
بال اســتفاده و بی  فایده نموده و از همه مهمتر اززیبایی 

شهر می کاهد.
*راهکارهایی برای تبلیغات جهت تمیزی شهر و 

آگاهی در حفظ نظافت شهروندان
1- انجام تبلیغات مستمر و روزانه در رسانه های محلی، 

به  صورت زیرنویس، طنز، پویانمایی و...
2- نصــب بیلبورد و پیام  های آگاهــی دهنده در مرکز 

شهر.
3- ارائه تخفیف از ســوی شــهرداری به افرادی که در 
کنار تبلیغات کاال یا شــرکت خــود، تبلیغ فرهنگی و 

آگاهی  بخش دارند.
4- نصــب تابلوهای فرهنگی در مراکز پرتردد شــهری 
همچون پشــت چراغ  قرمز، میادین اصلی؛ خیابان های 

اصلی شهر، بازارها و مراکز خرید و...
5- ســازمان  دهی مکان های فــروش محصوالت، اقالم 

خوراکی و پوشاک و دست  فروشان.
6- ایجــاد ســوله های بزرگی در کنار شــهر، به عنوان 
جمعــه  بازار یا پنج شــنبه  بازار به منظور ســاماندهی 

دست فروشان و نظارت بر آنها.
7- پاک ســازی و تمیز کردن ایستگاه  اتوبوس، داخل 
اتوبوس ها و نصب پیام های شهروندی بر بدنه اتوبوس ها.

8- ممانعت شهرداری در برابر تبلیغات غیرمجاز بر روی 
دیوار منازل، ایستگاه های اتوبوس و اخذ جریمه از آن ها.

9- اخــذ جریمه از دفاتــر ســتاد های انتخاباتی که با 
اســتفاده از تبلیغات برچسبی خود در شهر، چهره شهر 

را کثیف و زشت می  نمایند.
10- ایجاد تابلو ها و مکان  هایــی برای الصاق تبلیغات 

انتخاباتی به منظور کثیف نشدن شهر.
11- الی روبی فاضالب  ها در مکان های پرتردد شــهر و 

جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع آن ها.
12- نظارت بر بهداشت محیط اطراف مغازه  ها و اغذیه 

فروشی ها.
13- اســتفاده از ماشین های زمین شــوی برای تمیز 

کردن سرامیک های مراکز پرتردد شهری.
14- نصــب مخزن زباله زیبــا و تخلیه آن  ها به  صورت 

پیگیر و متوالی.
منبع: سایت، سپهر صنعت آداک

به منظور ساماندهی ورودی شهر همدان انجام شد:

تملک بخشی از کارخانه کیوان برای بازگشایی معبر بلوار شهید همدانی
هگمتانه، گروه خبر همدان: سرپرست منطقه 
سه شهرداری همدان  از تملک بخشی از کارخانه 
بلوار سردار  معبر  بازگشــایی  منظور  به  کیوان 
همدانی و ســاماندهی ورودی شهر همدان خبر 

داد.
بــه گــزارش خبرنــگار هگمتانــه، محمــد رضا 
فیضی منــش صبح جمعه در حاشــیه اجرای عملیات 
بازگشایی قسمتی از معبر بلوار شهید سردار همدانی، 
اظهار کرد: طرح تعریض بلوار شــهید سردار همدانی 
یکــی از برنامه های مدیریت شــهری همــدان برای 

ساماندهی ورودی شهر است.
وی با اشــاره به وجود قســمتی از ملــک کارخانه 
کیوان در محل عبور این بلوار، عنوان کرد: مطابق ماده 

21 قانون نوســازی و عمران شهری روز سه شنبه 28 
خرداد جلسه ای با بیژن اسماعیلی مدیر این شرکت در 

دفتر شهردار همدان برگزار شد.
این مســؤول در این خصوص ادامه داد: با رضایت 
کامــل مالک و توافقــی که صورت گرفت، قرار شــد 
عملیات بازگشــایی این معبر، یعنی تملک قسمتی از 

کارخانه کیوان انجام شود.
فیضی منش تصریح کرد: این بازگشایی در راستای 
ســاماندهی ورودی شــهر همدان است و این عملیات 

بازگشایی با توافق مالک است.
ابراز کــرد: تملک کارخانــه در دو مرحله  وی 
اســت که در حال حاضر مرحله نخســت آن انجام 

می شود.

خجسته نماینده مردم همدان در مجلس:

قاچاق، کشاورزی را فلج می کند
هگمتانه، گروه خبر همــدان: نماینده مردم 
همدان و فامنین در مجلس شــورای اســالمی 

گفت: قاچاق بخش کشاورزی فلج کننده است.
بــه گزارش خبرنگار هگمتانه، امیر خجســته عصر 
چهارشــنبه در همایش تبیین نقش تشکل ها در رونق 
تولید بخش کشاورزی استان همدان، با تأکید بر اینکه 
جلوی قاچاق کاال گرفته می شــود بیــان کرد: اگر در 
حوزه کشاورزی هم کاالی قاچاق وارد کشور شود ما را 

فلج می کند که باید با آن مبارزه کرد.
وی با بیان اینکه اجازه نمی دهیم بیت المال غارت 
شــود گفت: یقینــاً اقدامات الزم در راســتای فروش 

سیلوی همدان انجام خواهد شد.
*پورمجاهد: اتحادیه ها و تشکل ها باید منشأ 

کارهای اقتصادی باشند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و انســانی استاندار 
همدان نیــز با بیان اینکه اتحادیه ها و تشــکل ها باید 
منشأ کارهای اقتصادی باشند گفت: مدیریت استان با 

آغوش باز پیشنهادات تشکل ها را می پذیرد.
ظاهر پورمجاهد به نقدهایی که در همایش عنوان 
شد اشاره و بیان کرد: نقدها را با کمال میل می پذیرم 

و روی چشم می گذارم.
پورمجاهــد بــا تأکیــد بر اینکــه از تشــکل ها و 
اتحادیه های کشــاورزی حمایت های خوبی می شــود 
گفــت: چرا تشــکل ها از تســهیالت بانکی اســتفاده 

نمی کنند؟
وی گفت: از آنجایی که امســال ســال رونق تولید 
اســت باید روال را کوتاه و استعالم ها را سریع تر پاسخ 

دهیم .
پورمجاهد در پایان ســخنان خود بیان کرد: سال 

گذشــته یک هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی 
گندم پرداخت شده است.

*رضوانی جالل: فعالیت 500 تشــکل بخش 
کشاورزی در استان همدان

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز 
در این نشست با بیان اینکه در جنگ اقتصادی به سر 
می بریم عنوان کرد: این جنــگ ادامه همان جنگ 8 

سال دفاع مقدس است.
منصور رضوانی جالل با اشــاره به اینکه فرماندهان 
و ســربازان جنگ اقتصادی امــروز در این گردهمایی 
حضور دارند گفت: تشــکل ها از بهره بــرداران بخش 

کشاورزی حمایت می کنند.
رضوانی جالل با اشاره به 500 تشکل بخش کشاورزی 
در اســتان همدان اظهار کرد: 275 مورد از تشکل ها در 
بخش کشاورزی و بقیه شرکت ها در بخش های دیگر نظیر 

فنی مهندسی و گیاه پزشکی هستند.
کشاورزی  بخش  تولیدات  افزایش  *عباسی: 
نســبت به قبل از انقالب از یک میلیون تن به 5 

میلیون تن
مدیرکل تعاون روســتایی استان همدان نیز گفت: 
همــدان دارای 117 هزار بهره بردار بخش کشــاورزی 

است.
رضا عباسی اظهار کرد: توجه به اقتصاد مقاومتی و 

رونق تولید از اهمیت کار تشکل ها به حساب می آید.
وی اظهار کرد: بخش تعاون باید 25 درصد اقتصاد 
کشور را در اختیار داشته باشد اما در خوش بینانه ترین 

حالت تنها پنج درصد در دست این بخش است.
وی بــا بیــان اینکــه تشــکل ها و بهره بــرداران 
سرمایه های اجتماعی هستند عنوان کرد: اگر تولیدات 

بخش کشاورزی نسبت به قبل از انقالب از یک میلیون 
تن به 5 میلیون تن رسیده به معنای این نیست که راه 

ارتقا وجود ندارد.
*افشاری: ایران توانســته به واسطه امنیت 

غذایی دشمن را ناکام کند
فرماندار شهرســتان همدان نیز با بیان اینکه سال 
گذشــته 950 میلیارد تومان گندم به شکل تضمینی 
در استان خریداری شد اظهار کرد: این مقدار حدود 4 

برابر تخصیص اعتبارات استانی بوده است.
حســین افشــاری با اشــاره به اینکه در عرصه 
اقتصــاد مقاومتــی رکن اصلی پایــداری ما در برابر 
اســتکبار امنیــت غذایی بــود عنوان کــرد: ایران 
توانســته به واســطه تأمین امنیت غذایی دشمن را 
ناکام کند و یقیناً این حاصل تالش و ســخت کوشی 

شبانه روزی کشاورزان است.
مدیر اتحادیه تعاونی های روســتایی و کشاورزی 
اســتان همدان نیــز با بیــان اینکه بایــد از محل 
زیرســاخت های  اســتانی  و  محلــی  اعتبارهــای 
تعاونی های اســتان نوســازی شــود گفت: ســهم  
تعاونی ها در برنامه پنجم توســعه باید به 25 درصد 
می رســید که اکنون در زمان اجرای برنامه ششــم 

توسعه در حد 6 یا 7 درصد است.
محمد رضا قدیمی زارع با تأکید بر اینکه تعاونی ها به 
جایگاه واقعی خود نرسیدند بیان کرد: تقاضا داریم اجازه 
صادرات تولید مازاد کشاورزان داده شود تا کشاورز ضرر 

نکند و رونق تولید به مسیر خود ادامه دهد.
قدیمی با اشــاره به اینکه تعاونی ها خود را ملزم به 
ثبــت و ضبط دقیق اطالعات گــردش مالی می کنند 
گفت: این صداقت تعاونی ها در ارتباط با دستگاه  هایی 
مانند مالیات مشــکالتی را برای آنان ایجاد کرده است 
که انتظار داریم این دســتگاه ها بیشــتر رعایت حال 

تعاونی ها را بکنند.
وی با بیان اینکــه قیمت خرید پایین گندم و کلزا 
یکی از مشکالت دیگر این بخش است اظهار کرد: برای 
بهره بردار بخش کشــاورزی باید کشت محصوالت به 

صرفه باشد تا به آن روی بیاورد.
قدیمی با بیــان اینکه اگر ملک جهاد کشــاورزی 
که در میدان عین القضات همدان اســت فروخته شود 
سهم ســرمایه صندوق توسعه بخش کشاورزی استان 
افزایش می یابد گفــت: از این ملک همچنین می توان 
برای عرضه و معرفی محصوالت گواهی شــده و سالم 

استفاده کرد.

شــهر همــدان یکــی از زیباترین و 
تمیز ترین شهرهای ایران است که برای 
نظافت و پاکیزگــی آن، روزانه تالش ها 
مدیریت  سوی  از  بســیاری  و خدمات 
گونه ای  به  می پذیرد،  صورت  شــهری 
که در نظر ســنجی که از مســافران 
انجام شده بیش از 70 درصد از تمیزی 
حفظ  اما  داشتند،  رضایت  همدان  شهر 
یاری  و  تمیزی در گرو مشــارکت  این 

شهروندان است.
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سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهری شهرداري همدان

سيما منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان با توجه به مجوز هيئت مديره سازمان قصد دارد نسبت به واگذاری 
مورد اجاره شامل موارد جدول ذيل می باشد : صرفاً جهت عرضه و فروش مواد خوراكی بسته بندی شده بهداشتی از طريق مزايده كتبی 

به اشخاص حقوقی يا حقيقی با شرايط تعيين شده اقدام نمايد .
مبلغ ســپرده تضمين شركت درمزايده مذكور براســاس مبلغ جدول ذيل به صورت واريز نقدي ، ضمانت نامه بانكي ، مي باشد  ضمنا" 

حساب شماره 0111114073009 نزد بانك ملی شعبه شهرداری  جهت واريز نقدی اعالم مي گردد .
رعایت موارد ذیل الزامی است.

1- متقاضيان می توانند از مورخه 98/04/01 تا مورخ98/04/11 جهت اخذ اســناد مزايده به امور قرارداد های ســازمان سيما منظر و 
فضای سبز شهری به آدرس ميدان رسالت بلوار واليت ساختمان خدمات شهری مراجعه و اسناد دريافت نمايند.

2- متقاضيان می توانند پيشنهادات خود را ازتاريخ نشراين آگهی تا پايان وقت اداري مورخ 98/04/11 تحويل دبيرخانه سازمان نمايند 
ضمنا اصل فيش واريزی ســپرده شــركت در مزايده بايستی در پاكت الف  و رزومه و اســناد مزايده در پاكت ب و برگه پيشنهاد قيمت 
در پاكت ج قرار گرفته و به صورت فيزيكی با قيد مشــخصات محل مزايده و آدرس و شــماره تلفن  پس از مهر و امضا تحويل دبيرخانه 

سازمان سيما منظر و فضای سبز شهری گردد. 
3- سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار است.

4- مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه می باشد.
5- كليه هزينه های نشر آگهی و كارشناسی و ديگر هزينه های دولتی  به عهده برنده مزايده خواهد بود.

6- ارائه تائيديه و صالحيت كاری ازاداره اماكن عمومی جهت كليه شركت كنندگان الزامی می باشد .
7- زمان قرائت پيشنهادات مورخ 98/04/12 ساعت 10 صبح درمحل سازمان خواهدبود.

8- شركت در اين مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف سازمان می باشد .
9- جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن های 38214925- 38214926 تماس حاصل نموده .

10- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج می باشد.

قیمت پايه اجاره محلرديف
نام بانک و شعبه و شماره حساب مدت واگذاری)ريال(

مبلغ سپرده )ريال(واريز سپرده

1
بوفه پارک ارم واقع در ضلع غربی 

پارک همجوار 
شهر بازی رنگین كمان 

 280/000/000
ريال

98/06/01 لغايت 
99/5/31

شماره حساب 0111114073009
بانک ملی شعبه شهرداری

  28/000/000
ريال

2
بوفه واقع در قسمت انتهايی 

پارک نرگس  واقع دربلوار فهمیده  
روبروی بیمارستان فرشچیان 

 210/000/000
ريال 

98/7/1 لغايت 
99/6/31

شماره حساب 0111114073009
بانک ملی شعبه شهرداری

 21/000/000
ريال

3
بوفه واقع در پارک مردم قسمت 

پايین شهر بازی 
)محوطه پارک، خارج از شهربازی(

 600/000/000
ريال

98/5/1 لغايت 
99/4/31

شماره حساب 0111114073009
بانک ملی شعبه شهرداری

 60/000/000
ريال

بوفه واقع در قسمت مركزی پارک 4
مردم

 450/000/000
ريال

98/5/1 لغايت 
99/4/31

شماره حساب 0111114073009
بانک ملی شعبه شهرداری

 45/000/000
ريال

240/000/000 بوفه واقع در پارک شهروند5
ريال

98/6/1 لغايت
99/5/31

شماره حساب 0111114073009
بانک ملی شعبه شهرداری

 24/000/000
ريال

بوفه واقع در پارک بانوان 6
)متقاضی بايد خانم باشد(

 95/000/000
ريال

98/5/1 لغايت
99/4/31

شماره حساب 0111114073009
9/500/000 ريالبانک ملی شعبه شهرداری

120/000/000 بوفه واقع در پارک فدک 7
ريال

98/5/1 لغايت
99/4/31

شماره حساب 0111114073009
بانک ملی شعبه شهرداری

 12/000/000
ريال
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سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهری شهرداري همدان

سيما منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان با توجه به مجوز هيئت مديره سازمان قصد دارد نسبت به واگذاری مورد 
اجاره شامل موارد جدول ذيل می باشد از طريق مزايده كتبی به اشخاص حقوقی يا حقيقی با شرايط تعيين شده اقدام نمايد .

مبلغ ســپرده تضمين شركت درمزايده مذكور براســاس مبلغ جدول ذيل به صورت واريز نقدي ، ضمانت نامه بانكي ، مي باشد  ضمنا حساب 
شماره 0111114073009 نزد بانك ملی شعبه شهرداری  جهت واريز نقدی اعالم مي گردد .

رعایت موارد ذیل الزامی است.
1- متقاضيان می توانند از مورخه 98/04/01 تا مورخ98/04/11 جهت اخذ اســناد مزايده به امور قرارداد های ســازمان سيما منظر و فضای 

سبز شهری به آدرس ميدان رسالت بلوار واليت ساختمان خدمات شهری مراجعه و اسناد دريافت نمايند .
2- متقاضيان می توانند پيشنهادات خود را ازتاريخ نشراين آگهی تا پايان وقت اداري مورخ 98/04/11 تحويل دبيرخانه سازمان نمايند ضمنا 
اصل فيش واريزی سپرده شركت در مزايده بايستی در پاكت الف  و رزومه و اسناد مزايده در پاكت ب و برگه پيشنهاد قيمت در پاكت ج قرار 
گرفته و به صورت فيزيكی با قيد مشــخصات محل مزايده و آدرس و شــماره تلفن  پس از مهر و امضا تحويل دبيرخانه ســازمان سيما منظر و 

فضای سبز شهری گردد. 
3- سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار است.

4- مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه می باشد.
5- كليه هزينه های نشر آگهی و كارشناسی و ديگر هزينه های دولتی  به عهده برنده مزايده خواهد بود.

6- ارائه تائيديه و صالحيت كاری ازاداره اماكن عمومی جهت كليه شركت كنندگان الزامی می باشد .
7- زمان قرائت پيشنهادات مورخ 98/04/12 ساعت 10 صبح درمحل سازمان خواهدبود.

8- شركت در اين مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف سازمان می باشد .
9- جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن های 38214925- 38214926 تماس حاصل نموده .

10- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج می باشد.
11- ارائه تائيديه دستگاههای بازی از اداره استاندارد بعد از عقد قرارداد و قبل از راه اندازی وسايل بازی الزامی است.

12- در صورت راه اندازی بدون اخذ مجوز و تاييديه های الزم از اداره استاندارد، قرارداد يك طرفه فسخ و ضمانت حسن انجام معامله به نفع 
سازمان ضبط خواهد شد.

قیمت پايه محلرديف
نام بانک و شعبه و شماره مدت واگذاریاجاره)ريال(

حساب واريز سپرده
مبلغ سپرده

)ريال(

1
محوطه ای به مساحت حدود 300 متر مربع واقع در پارک 
ترافیک جنب  پارک اعتماديه جهت راه اندازی 2 دستگاه 

شامل ترامبولین و قطار ريلی 

 70/000/000
ريال

98/06/01 لغايت 
99/5/31

شماره حساب 
0111114073009

بانک ملی شعبه شهرداری

  7/000/000
ريال

2

محوطه ای به مساحت حدود 700 متر مربع واقع در پارک 
شهروند میدان فرودگاه جهت راه اندازی 5 دستگاه 

شامل ترامبولین و قطار ريلی و قايق كودک و كف گرد و 
قلعه بادی

 230/000/000
ريال 

98/7/1 لغايت 
99/6/31

شماره حساب 
0111114073009

بانک ملی شعبه شهرداری

 23/000/000
ريال

3
محوطه ای به مساحت حدود 450 متر مربع واقع در پارک 

مدنی  شهرک مدنی جهت راه اندازی 4 دستگاه شامل 
ترامبولین و كف گرد و استخر توپ و قلعه بادی

 120/000/000
ريال

98/6/1 لغايت 
99/5/31

شماره حساب 
0111114073009

بانک ملی شعبه شهرداری

 12/000/000
ريال

4
محوطه ای به مساحت حدود 500 متر مربع واقع در پارک 

ايرانیان میدان فلسطین جهت راه اندازی 3 دستگاه 
شامل ترامبولین و قصر بادی و تکان دهنده

 230/000/000
ريال

98/9/1 لغايت 
99/8/30

شماره حساب 
0111114073009

بانک ملی شعبه شهرداری

 23/000/000
ريال

5
محوطه ای به مساحت حدود 100 متر مربع واقع در پارک 

فدک ابتدای بلوار نجفی جهت راه اندازی 1 دستگاه 
شامل ترامبولین 

 25/000/000
ريال

98/6/1 لغايت
99/5/31

شماره حساب 
0111114073009

بانک ملی شعبه شهرداری

 2/500/000
ريال                                                                                                                                            
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 کسی که زیاد طلب آمرزش کند، خداوند 
اندوهش را برطرف ساخته و هنگام 
سختی برایش گشایش ایجاد می کند.

تفسیر نورالثقلین، ج5، ص357

ات چو خورشید نبینند هب ره بام و ردتدوست دارم هک بپوشی رخ همچون قمرت

گاهن نباشد هک تو خود صورت خویش گر رد آهنیی ببینی ربود دل ز ربتجرم بی

کآب شیرین چو بخندی ربود از شکرتجای خنده ست سخن گفتن شیرین پیشت

ات نباید هک بشوراند خواب سحرتراه آه سحر از شوق نمی یارم داد

ات یکی دوست منیبب هک بگوید خبرتراه صد دشمنم از بهر تو می باید داد

انزنینا هک رپیشانی مویی ز سرتآن چنان سخت نیاید سر من گر ربود

زحمت خویش نمی خواهد رب رهگذرتغم آن نیست هک رب خاک دنیشن سعدی
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4 قیمـت هر گرم طال , 3 6 1 , 0 0 0
44,590,000 قیمت تمام سکه
24,250,000 قیمت نیم سکه
16,270,000 قیمت ربع سکه

10,080,000 قیمت سکه یك گرمي دولتي

نرخ های اعالم شده بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز 
بر مبنای معامالت ثبت شده در سامانه نظارت ارز )سنا(

توسط بانکها و صرافی های مجاز كل كشور است.

132,000دالر 
151,000یورو 
171,260پوند 
19,660یوان

23,550لیر ترکیه

در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان همدان صورت گرفت

بهره برداری و آغاز چند پروژه عمرانی و زیرساختی حوزه راه
هگمتانــه، گروه رویــداد: با حضــور وزیر راه و 
شهرسازی و مســؤوالن استانی، چند پروژه عمرانی 
و زیرســاختی در حوزه فرودگاه، خطوط ریلی و راه 

بهره برداری یا آغاز شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، صبح پنجشنبه 30 خرداد، 
با حضور وزیر راه و شهرسازی، چند پروژه عمرانی در استان 

همدان به بهره برداری رسید یا آغاز شد.
* بهره برداری از مرتفع ترین برج مراقبت فرودگاه 
در همدان و دعوت وزیر از همدانی ها برای استقبال از 

سفرهای هوایی
پروژه های عمرانی فرودگاه همدان شامل تکنیکال بالک 
و بــرج مراقبت پــرواز، خرید و نصب چراغ های روشــنایی 
باند و اپرون، محوطه سازی و ســردر اصلی فرودگاه با 145 
میلیارد ریال با حضور محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی، 
نمایندگان مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی، 

فرماندار همدان و مسؤوالن استانی بهره برداری شد.
محمــد اســالمی، وزیر راه و شهرســازی در حاشــیه 
بهره بــرداری از بــرج مراقبت فــرودگاه همــدان به عنوان 
مرتفع تریــن برج فرودگاه های کشــور، در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: هدف از این سفر، بازدید از پروژه های زیرساختی 
و عمرانی راه و شهرســازی، در بحث فرودگاه و حمل و نقل 
جاده ای و ریلی است که قسمتی در درست اقدام و اجراست.

وی بــه بافت تاریخی همدان نیز اشــاره ای کرد و گفت: 
یکــی دیگر از اهداف ما احیای بافت و بازآفرینی شــهری و 

پروژه های مسکن است.
وی به فرودگاه همدان اشــاره کــرد و گفت: فرودگاه 
همدان با توجه به طراحی که دارد از اســتاندارد های تراز 
اول برخوردار اســت و برج مراقبت همدان در نوع خود کم 

نظیر است.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: امیدواریم مردم همدان 
از مســافرت های هوایی استقبال بیشتری بکنند تا پرواز ها 
فعال باشد، اما در حال حاضر استفاده نمی شود و زمانی که 
از فرودگاه اســتفاده نشود، فرودگاه به سمت متروکه شدن 

می رود.
اسالمی از مردم همدان و فعاالن اقتصادی همدان دعوت 
کرد تا حتما سفرهای خود را از طریق هوایی انجام دهند تا 
فرودگاه همدان فعال باشد و برنامه های توسعه ای داشته باشد 

و پروژه ها را تکمیل کند.
وی بــا بیان اینکه پایانه زیارتی فرودگاه همدان می تواند 
یک پایانه بین المللی باشــد، گفت: رونق فرودگاه در گردش 

اقتصادی فرودگاه هم تأثیرگذار است.
اسالمی اضافه کرد: با رونق کار فرودگاه، پایانه بین المللی 
فرودگاه می تواند برای سفرهای زیارتی خارج از کشور آماده 

شود که هم جذابیت سفر هوایی برای مردم افزایش می یابد و 
هم از نظر اقتصادی و گردش مالی می تواند زمینه ساز توسعه 

فرودگاه باشد.
وی در خصوص راه آهن همدان نیز بیان کرد: باید راه  آهن 
همدان هم در بخش ایستگاه و هم راه های تبادل ارتباطات 

شهری تکمیل شود و به نتیجه برسد.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی 
بر شــایعه انتقال پروازهای حج تمتع، به اســتان کرمانشاه 
تصریح کرد: بله این موضوع را استاندار همدان و نمایندگان 
مجلس بیان کردند، اجازه بدهید ما این موضوع را بررســی 

کنیم، البته نکته مهم در پروازهای حج، مقصد است.
وی با اشــاره به وجود بافت فرســوده زیاد در همدان و 
لــزوم احیای مجدد آنها تأکید کرد: همدان با برخورداری از 
سازندگان خوب، باید از این فرصت نهایت استفاده را داشته 
باشــد؛ زیرا جامعه هدف ساخت و رونق بافت های فرسوده و 

مسکن مهر جامعه متوسط به پایین هستند.
اسالمی این را هم گفت که طرح تولید مسکن در دستور 
کار اســت و در مجموع 400 هزار واحد در کشور است که 

استان همدان نیز سهم دارد.
وی با اشــاره به اینکه توان جامعه ما متوســط به پایین 
است، عرضه زمین توسط دولت برای ساخت مساکن مهر را 
مهم دانست و گفت: 80 درصد مبلغ مورد نیاز برای ساخت 

واحد مسکونی را بانک ها به سازندگان تسهیالت می دهند.
وی به طرح تولید مسکن نیز اشاره ای کرد و گفت: مبلغ 
وام مسکن زوجین برای شهری همچون همدان در سال های 
گذشــته 80 میلیون تومان بود که امروز این مبلغ به 120 

میلیون تومان افزایش یافته است.
وزیر راه و شهرســازی افزود: امیدواریم با ایجاد شــرایط 
جدید پرداخت تســهیالت برای ســازندگان مساکن مهر و 
اعطای وام ویژه به متقاضیان، شــاهد رونق ساخت و ساز در 

کشور باشیم.
* تأكید وزیر راه و شهرسازی برای انتقال ایستگاه 

راه آهن به همدان
اســالمی در ادامه در بازدیــد از راه آهن همدان واقع در 
رباط شــورین، در جمــع خبرنگاران اظهار کــرد: به زودی 
ایستگاه راه آهن همدان برای دسترسی بهتر مردم به داخل 

شهر انتقال می یابد.
وی ابراز کرد: از اینکه قطار به همدان رسید، خوشحالیم و 
شهروندان همدانی و شهرهای مجاور می توانند از نعمت سفر 

ریلی بهره مند شوند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: قرارداد ساخت خط انتقال 
ایستگاه راه آهن همدان به داخل شهر با پیمانکار مورد نظر 
منعقد شــده و در آینده نزدیک یک کانون همجواری بین 

پایانه مسافربری، فرودگاه و راه آهن همدان شکل می گیرد.
اســالمی با بیان اینکه کارکرد ایستگاه مرکزی راه آهن 
همدان باید باز مهندسی شود، گفت: در حال حاضر احداث 
خط اتصال راه آهن همدان به مالیر در حال پیگیری است و 

امروز یک قطعه از این خط ریلی کلنگ زنی می شود.
وی با تأکید بر اینکه اتصال ریل راه آهن همدان به سنندج 
هم در حال اجراست، گفت: با اجرای این پروژه راه آهن غرب 

کشور به سمت مرزهای خروجی متصل می شود.
وزیر راه و شهرســازی تصریح کرد: امیدواریم با توجه به 
کمبود منابع بتوان با ظرفیت های موجود و تالش نمایندگان 
استان اقدامات تکمیلی شبکه سراسری راه آهن برای استان 
همدان دنبال شــده و مردم از خط ســیر راه آهنی متفاوت 

بهره مند شوند.
اســالمی با بیان اینکه خط راه آهن همدان باید مســیر 
اقتصادی تــر را در پیش گیرد، تصریح کــرد: باید حمل بار 
استان توســط خطوط راه آهن جابه جا شــود که در حمل 
غالت، ســوخت، معادن و صنایع به خصوص صنعت فوالد 
هماهنگی شــده و اکنون اینگونه نقل و انتقال کاال توســط 

فعاالن اقتصادی همدان مورد استقبال قرار گرفته است.
اســالمی خواســتار همکاری مردم اســتان همدان در 
اســتقبال از حمل و نقل ریلی شد و گفت: مردم با صبوری 
در کنار مسؤوالن در انتقال ایستگاه راه آهن همدان به داخل 

شهر نقش خوبی ایفا کنند.
* نوید وزیــر راه و شهرســازی از بهره برداری 

بیمارستان قائم)عج( تویسركان تا چند ماه آینده
وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به آغاز نصب تجهیزات 
بیمارستان 154 تختخوابی قائم)عج( تویسرکان توسط وزارت 
بهداشــت، ابراز امیدواری کرد این پروژه تا چند ماه آینده به 

بهره برداری برسد.
وزیر راه و شهرســازی در ادامه ســفر یک روزه خود به 
اســتان همــدان، در حاشــیه بازدید از بیمارســتان 154 
تختخوابی قائم)عج( تویســرکان گفت: اگر عملیات اجرایی 
یک پروژه براساس مفروضات اولیه باشد کار اجرایی آن تمام 

می شود و مورد استفاده قرار می گیرد.
محمد اســالمی به تغییــر ارتقای بیمارســتان از 96 
تختخواب به 154 تختخواب اشــاره کرد و با بیان تغییر در 
روند پروژه گفت: در حــال حاضر پروژه روند اجرایی خوبی 

دارد.
وزیر راه و شهرســازی ابراز امیدواری کرد طی چند ماه 

آینده این بیمارستان به بهره برداری برسد.
گفتنی است، پروژه 96 تختخوابی بیمارستان قائم)عج( 
طی ســال های اخیر با تالش نماینده مردم تویســرکان در 
مجلــس دهم به 154 تختخوابی ارتقا پیدا کرد، پیشــرفت 

فیزیکــی این پروژه در حال حاضر بیش از 86 درصد عنوان 
شده است. بیمارستان 154 تختخوابی قائم)عج( در زمینی 
به مساحت 47 هزار و 388 مترمربع احداث شده، بخش های 
درمانگاه، اورژانس، آزمایشــگاه، استریل مرکزی، رادیولوژی، 
ســالن انتظار و تریــا و دو اتــاق هوا رســان، فیزیوتراپی، 
اندوسکوپی، رختکن مرکزی و... در طبقه همکف ایجاد شده 

است.
 خدمات دهی بســتری اطفال، بســتری زنان و زایمان، 
مراقبت های ویژه، اتاق هوا رسان، اعمال زایمان در طبقه اول 
و بستری جراحی و داخلی، اتاق عمل جراحی در طبقه دوم 
و بخش های اداری و 10 تخت دیالیز، سی تی اســکن، بانک، 
مهد کودک و پارکینگ در طبقات سوم و زیرزمین قرار دارد.
* پیمانکار مســیر ســامن ـ بروجرد با دریافت 

تسهیالت كار را سرعت بخشد
محمد اسالمی در بازدید از محور سامن مالیر مسیر مالیر 
ـ بروجرد را یکی از محورهای مهم و دارای اولویت دانست و 
اظهار کرد: ایمنی مسیرهای جاده ای برای ما امری مهم بوده 

تا مردم سفری ایمن داشته باشند.
وی با بیان اینکه مســیر جاده دوراهی سامن ـ بروجرد 
بســیار مهم است، افزود: با توجه به اینکه این مسیر مصوبه 
و ردیف نداشــت در حال حاضــر از منابع داخلی برای روند 

اجرایی آن هزینه می شود.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه اتمام این مســیر از 
اولویت های ماســت، گفت: پیمانکار طرح نیز باید تالش کند 
تسهیالت دریافت کند و ما نیز این تسهیالت را تعهد می کنیم. 
وی با اشــاره به راه آهن همدان - مالیر تصریح کرد: این طرح 
در حال اجراست و قطعه باقیمانده آن تا چند هفته آینده به 

مناقصه خواهد رفت و پیمانکار طرح مشخص می شود.
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی نیز در 
این بازدید با اشــاره به اینکه محور مالیر ـ آورزمان یکی از 
محورهای حادثه خیز استان و کشور است و همه ساله شاهد 
حواث ناگواری در این محور هســتیم، گفت: طی دو ســال 
گذشته پیگیری های زیادی برای چهاربانده شدن این مسیر 

صورت گرفته است.
محمد کاظمی طول کل مســیر را از مالیر به نهاوند 42 
کیلومتر دانست و گفت: 32 کیلومتر آن در حوزه شهرستان 

مالیر واقع شده است.
وی افزود: عملیات اجرایی چهارخطه کردن 22 کیلومتر 
از این محور در حوزه شهرســتان مالیر با حضور وزیر راه و 
شهرسازی آغاز شد که امیدواریم طی 36 ماه تکمیل شود و 

به بهره برداری برسد.
نماینده مردم مالیر در مجلــس اعتبار اختصاص یافته 
برای چهارخطه محور مالیر ـ آورزمان را 54 میلیارد تومان 

برشــمرد و بیان کرد: پس از اتمام 22 کیلومتر از این محور، 
پیگیــر اخذ اعتبارات الزم بــرای 10 کیلومتر باقیمانده نیز 
هســتیم. دیگر نماینده مردم مالیر با بیان اینکه جلسات و 
بازدید امروز برای اســتان همدان مفید بود، گفت: مسؤوالن 
و نمایندگان مالیر مطالبات خود را در پنج نامه تقدیم وزیر 

کردند که امیدواریم پیگیری شود.
حجت االسالم احد آزادیخواه افزود: امیدواریم با چهارخطه 
کردن این مســیر شاهد رفع مشــکالت مردم منطقه و کم 

شدن حوادث باشیم.
* با حضور وزیر راه و شهرسازی، عملیات اجرایی 
طرح اتصال راه آهن نهاوند به شبکه ریلی كشور آغاز 

شد
در ادامه با حضور وزیر راه و شهرسازی، عملیات اجرایی 
ایستگاه راه آهن نهاوند و طرح اتصال آن به شبکه ریلی غرب 

کشور با اعتبار 170 میلیارد تومان آغاز شد.
طرح اتصال راه آهن نهاوند به شبکه ریلی کشور و ایجاد 
ایســتگاه در مرکز شهر از طریق آنتنی به طول 22 کیلومتر 
عملیاتی شده و به شبکه راه آهن غرب کشور متصل می شود.

شــبکه راه آهن غرب کشــور در مجموع به طول 605 
کیلومتر اســت که در چند قطعه اجرایی شده و از ایستگاه 
سمنگان در اراک آغاز می شود و پس از عبور از مالیر، نهاوند، 

کرمانشاه و مرز خسروی تا کشور عراق امتداد می یابد.
امتداد مسیر راه آهن غرب کشور در قطعه مالیر به نهاوند 
به طول 71 کیلومتر بهمن ســال 96 توسط وزیر وقت راه و 

شهرسازی به بهره برداری رسید.
با توجه به قرار گرفتن ایستگاه فیروزان در 30 کیلومتری 
شهر نهاوند اســتفاده از این ایستگاه برای مردم شهر نهاوند 
به لحاظ بعد مســافت با مشکل همراه بود که طرح احداث 
ایستگاه شهر نهاوند در دستور کار قرار گرفت تا ساکنان شهر 

به سهولت بتوانند از آن برای مسافرت استفاده کنند.

شهرستان نهاوند با دارا بودن جمعیتی بیش از 180 هزار 
نفر یکی از مراکز جمعیتی در مســیر راه آهن غرب کشور 
قرار دارد که با اتصال این راه به شــبکه ریلی کشور امکانات 
بیشتری برای حمل مسافر و بار به این منطقه فراهم می شود 

که می تواند توسعه منطقه را به همراه داشته باشد
* آغاز عملیات اجرایی چهارخطه شــدن محور 

نهاوندـ  آورزمان
عملیات اجرایی طرح چهارخطه شــدن محور ارتباطی 
نهاوندـ  آورزمان به مالیر به طول 22 کیلومتر و با اعتبار 50 

میلیارد تومان آغاز شد.
محور نهاوند ـ آورزمان ـ مالیر یکی از مسیرهای پرتردد 
و حادثه خیز جنوب اســتان همدان اســت که فاز نخست 
چهارخطه شــدن آن به میزان هشــت کیلومتر آغاز شده و 
تاکنون سه کیلومتر آن بهره برداری شده و پنج کیلومتر دیگر 

نیز در دست اجراست.
بــا توجه به حجم باالی ترافیک در این محور به ویژه در 
ایام اربعین به منظور کاهــش تلفات جاده ای طرح جاده ای 
انجام یافته و هم اکنــون این محور در ردیف اعتبارات ملی 

قرار گرفته است.
محــور نهاونــدـ  آورزمان و مالیــر در مجموع به طول 
42 کیلومتر اســت که هشت کیلومتر آن در حوزه نهاوند و 
مابقی در حوزه ارتباطی مالیر قرار گرفته اســت، به تازگی 
22 کیلومتر از این مســیر به پیمانکار سپرده شده و با آغاز 
عملیات اجرایی این طرح انتظار می رود این پروژه طی دو یا 

سه سال آینده به بهره برداری برسد.
شهرستان نهاوند دارای سه محور اصلی و حیاتی ارتباطی 
شامل محور نهاوندـ  آورزمان به مالیر، محور نهاوندـ  کنگاور 
ـ کرمانشاه و محور نهاوندـ  بروجرد است که طرح چهارخطه 
شدن قسمت هایی از این محورها انجام شده و بخش هایی نیز 

در دست اجراست.
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