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سال بیست و دوم

مناطق اولویتدار الحاق به شهر

صفحه 2

گزیدهها

شهردار همدان:

شهرداری منطقه دو
پیشگـام در اجرای پروژههای تأثیرگذار
و توسعه فضای سبز

مدیرکل بیمه سالمت استان همدان:

بیمه کروناییها
در کمتر از  24ساعت

توسط مسؤوالن بازرسی سازمان حمل ونقل
بار و مسافر شهرداری همدان انجام شد

 ۸صفحه روزنامه قیمت ندارد بهاء چاپ 3000 :تومان

خبــر

در نشست بررسی طرح جامع شهر همدان مطرح شد:

تقاضا از بهبودیافتگان
کرونا برای اهدای پالسما

صفحه 3

تأکید بر تصویب برگزاری جلسات شورا
به شیوه ویدئوکنفرانس

غفلت از توسعه
کاشت گیاهان دارویی

جادههای همدان
لغزنده است
صفحه 2

در شورای آموزش و پرورش شهرستان همدان مطرح شد:

امکان آموزش مجازی
برای 2هزار دانشآموز وجود ندارد

با شیوع بیماری کرونا و تأثیر آن بر روند آموزش دانشآموزان و ضرورت
و لــــزوم برگزاری کالسهای درســــی و آموزش از طریــــق فضای مجازی و
شبکه شاد ،دسترســــی دانشآموزان به تلفن همراه هوشمند و تبلت
ضروری اســــت اما  2هــــزار و  181دانشآموز در همــــدان از این امکانات
بیبهره هستند.
به گزارش خبرنگار هگمتانه ،شورای
آموزش و پرورش شهرستان
همــــدان به همــــراه کارگروه
زیربنایــــی شهرســــازی ظهر
یکشــــنبه با حضــــور نماینده مردم
همــــدان و فامنیــــن در مجلــــس شــــورای
اسالمی برگزار شد.
صفحه 2

توزیع ماسک رایگان
بین مسافران و رانندگان

فوتبال شهرداری با ستارههای بومی جان گرفت

تلخکامی تولیدکنندگان
در شهرجهانی مبل و منبت

تیم فوتبال شــــهرداری همدان که همواره نگاه
ویژهای به اســــتعدادهای فوتبال اســــتان دارد،
امید مربیــــان و بازیکنان بومی برای ادامه فعالیت
حرفهای خود محسوب میشود.
تیم فوتبال شــــهرداری همــــدان در مدت زمان
فعالیت خود در لیگ دسته دوم و سوم فوتبال
باشــــگاههای کشــــور به محلی برای ظهــــور و بروز
اســــتعدادهای مربیــــان و بازیکنان همدانی
تبدیل شــــده است و در ســــالهای اخیر
کادر فنی این تیم جملگی بومی و ...

چشم انتظار صعود
به لیگ یک

عکس  :جمشید شاهمرادی

تکلیف محدودیتهای
ورزشی در  89شهرستان
مشخص شد

صفحه 7

رئیس شورای اسالمی شهر همدان اعالم کرد:

استاندار همدان خبر داد:

تخصیص اعتبار یک میلیاردی ویژه
به شهرداری بهار

مزیتهای استان بستر تحقق اقتصاد مقاومتی

صفحه 2

صفحه 6

رشد  51درصدی ایجاد واحدهای صنعتی جدید در همدان

آگهی مزایده

فروش یک قطعه زمین جنوبی

تعاونی مسکن کارکنان دادگستری همدان به شــماره ثبت  862طبق مصوبه مورخه 1399/05/08

هیأتمدیره تعاونی در نظر دارد نسبت به

فروش یک قطعه زمین جنوبی به مساحت  327مترمربع به پالک ثبتی 7/19/1323
با کاربری مختلط واقع در شهرستان همدان ،اعتمادیه ،کوی آریانا
(اراضی تعاونی مسکن دادگستری)
اقدام نماید.

شــرکتکنندگان میتواننــد بــا توجــه بــه شــرایط ذیــل پیشــنهاد خــود را بــه انضمــام فیــش

واریــزی ســپرده بــه میــزان ده درصــد مبلــغ قیــد شــده در بنــد یک به حســاب شــبای شــماره

 IR 760170000000107502151007در پاکــت در بســته و الک و مهر شــده حداکثر تا تاریخ
 1399/08/24به مدیرعامل تعاونی آقای احســان محمدی به آدرس :همدان ،اعتمادیه ،کوی آریانا،
دفتر تعاونی با شماره  09183191806در قبال اخذ رسید تحویل دهند.

شرایط:
 -1قیمت پایه کارشناسی برابر با نود میلیارد ریال تعیین گردیده است.
 -2تعاونی در رد یا قبو ل یک یا کلیه پیشــنهادات مختار اســت و تعیین برنده مزایده و تصمیم
نهایی پس از افتتاح پاکتهای پیشنهادات با لحاظ جمیع جوانب در اختیار تعاونی میباشد و صرف
پیشنهاد باالترین قیمت به منزله وقوع عقد و قبول از سوی تعاونی نمیباشد.
 -3کلیه هزینههای مالی از قبیل هزینه آگهی ،کارشناسی و ...که در اثر مزایده حادث گردد ،به
عهده برنده مزایده خواهد بود.

 -4به پیشنهاداتی که فاقد سپرده واریزی ،مخدوش و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد ،ترتیب

اثر داده نخواهد شد.

 -5برنده مزایده موظف اســت ظرف مدت یک هفته پــس از اعالم کتبی یا تلفنــی تعاونی جهت

پرداخت  %50بهای زمین به صورت نقد با احتســاب مبلغ واریزی اولیه و ظرف چهار هفته پس از

پرداخت  50درصد ،نسبت به پرداخت الباقی ثمن به صورت یکجا اقدام نماید ،در غیر این صورت
سپرده واریزی شرکت در مزایده به نفع تعاونی ضبط و تعاونی حق فسخ مزایده را خواهد داشت.
 -6تراکم زمین مورد نظر در حد تراکم منطقه میباشد.

 -7ســند مالکیت زمین مورد نظــر در صورت اتمام مراحــل ثبتی پس از تسویهحســاب کامل با

توافق تعاونی و برنده مزایده به نام وی یا قائممقام قانونی ایشان انتقال مییابد.

تعاونی مسکن کارکنان دادگستری همدان

هگمتانـ ــه ،گروه خبر همـ ــدان :رئیس سـ ــازمان صنعت،
معدن و تجارت اسـ ــتان همدان گفت :استقرار واحدهای
صنعتی جدید در همدان در مقایسه با سال گذشته رشد
 51درصدی دارد.
به گزارش هگمتانه ،حمیدرضا متین دیروز با بیان اینکه
اجرای طرح توسـ ــعه واحدهـ ــای صنعتی بـ ــا  222میلیارد
و  200میلیـ ــون تومان سـ ــرمایهگذاری 192 ،نفر اشـ ــتغال
زایی به همراه دارد گفت :اجرای طرح توســــعه واحدهای
صنعتـ ــی نشـ ــان از همـ ــت تولیدکنندگان بـ ــرای تحقق
جهش تولید دارد.
وی با بیان اینکـ ــه  18پروانه بهرهبرداری بـ ــرای اجرای طرح
توسـ ــعه واحدهای صنعتی در اسـ ــتان صادر شده است
اظهار کرد :اجرای طرح توسـ ــعه این واحدها با  222میلیارد

و  200میلیون تومان سرمایهگذاری 192 ،نفر اشتغال زایی
به همراه دارد.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه ایـ ــن واحدهــــا در زمینــــه تولیــــد
محصـ ــوالت شـ ــیمیایی ،دسـ ــتگاههای برقــــی ،کانــــی
غیرفلـ ــزی ،بازیافت ،منسـ ــوجات و تجهیزات پزشــــکی
فعال هسـ ــتند افزود :از  18واحد صنعتی توسعه یافته
 10واحـ ــد در شهرسـ ــتان همدان و بقیــــه در بهار  ،مالیر ،
کبودراهنگ و رزن قرار دارند.
رئیس سـ ــازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان
از صـ ــدور پروانـ ــه بهرهبرداری بـ ــرای  56واحــــد صنعتی در
سـ ــالجاری خبر داد و گفت :اس ـــتقرار واحدهــــای جدید
در مقایسـ ــه با سـ ــال گذشـ ــته رشــــد  51درصدی دارد که
نشـ ــاندهنده همـ ــت تولیدکنندگان برای تحقق شــــعار

سال وجهش تولید است.
وی با تأکیــــد بر اینکه به منظور اســــتقرار ایــــن واحدهای
جدیــــد یکهــــزار و  86میلیــــارد تومــــان توســــط بخـ ــش
خصوصی و حمایت دولت ســــرمایهگذاری شــــده اسـ ــت
تصریح کرد :به طور کلی  66معدن اســــتان شــــامل سنگ
آهن ،سرب ،دولومیت ،فلدســــپات ،آندالوزیت ،تراورتن،
مرمریــــت ،گرانیــــت مشــــکی ،پوکــــه معدنی ،گــــچ ،آهک
صنعتی ،الشــــه ســــاختمانی ،ســــیلیس و شــــن و ماسه
افزایش ظرفیت استخراج داشتهاند.
به نقل از فارس ،متین در پایان خاطرنشــــان کرد :ظرفیت
اســــتخراج معادن اســــتان نیز  83درصد افزایش یافته به
طوری که در دو ســــال گذشته چهار میلیون و  600هزار تن
به تولیدات معدنی این منطقه افزوده شدهاست.

زنان زباله گرد شناسنامه دار میشوند
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :مدیـ ــرکل امـ ــور بانوان و
خانواده استانداری همدان گفت :زنان دهکهای پایین
و کارگران پسماند در این اسـ ــتان با هدف حمایت از آنها
باید شناسایی و شناسنامهدار شوند.
به گـ ــزارش هگمتانه ،ربیعه علیمحمدی روز یکشـ ــنبه در
نشست بررسـ ــی وضعیت زنان زباله گرد با تأکید بر توجه
به زنـ ــان دهکهای پایین جامعه توسـ ــط دسـ ــتگاههای
مسؤول افزود :با توجه به اهمیت و جایگاه زن در خانواده
و جامعه اسالمی و رسیدگی به زنان سرپرست خانوار باید
شرایط زندگی آنها بررسی شود.
وی اظهـ ــار کـ ــرد :درهمیـ ــن ارتباط ضـ ــروری اسـ ــت که کار
شناسـ ــایی این افـ ــراد و شناسـ ــنامه دار کـ ــردن کارگران
پسـ ــماند و ایجاد بانک اطالعاتی توسط شهرداری همدان
انجام شود.
مدیــــرکل امور بانــــوان و خانواده ا ســــتانداری همدان

گفـ ــت :تمامی دسـ ــتگاهها پس از رؤیت و شناســــایی
این افـ ــراد بنا به شـ ــرایط هر فـ ــرد ،آنها را بــــه نهادهای
حمایتی معرفی کنند.
وی بـ ــا بیان اینکه افـ ــراد معتاد ،معلول بهزیســــتی و زنان
سرپرسـ ــت خانوار به کمیته امداد امــــام(ره)و افراد جویای
کار بـ ــه جهاد دانشـ ــگاهی بـ ــرای حضور در طرح مشــــاغل
خانگی معرفی شـ ــوند ،ادامـ ــه داد :افراد معرفی شــــده به
جهاد دانشـ ــگاهی برای اشـ ــتغال در طرحهــــای زود بازده
متمرکز شوند.
علیمحمـ ــدی گفت :گش ـ ـتهای بازرســــی ،فرمانداریها،
نیروی انتظامی و بسیج محالت در این طرح همکاری الزم
را داشته باشند.
به نقـ ــل از ایرنـ ــا ،وی اظهار کـ ــرد :همچنین صدا وســــیما
و شـ ــبکههای اطالع رسـ ــانی قبـ ــل از حصــــول اطمینان از
وضعیـ ــت این افراد و معرفـ ــی به ســــازمانهای مربوطه از

نشــــر اخبار و مصاحبه بــــه منظور جلوگیری از خدشـ ــه دار
شدن شــــخصیت فرد و افکار عمومی و اســــتفاده از افراد
سودجو امتناع کنند.

تبریک و قدردانی

جناب آقای

حسیـن الماسی

ریاست محترم اداره بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری همدان
انتصـاب بجـا و شایسـته جنابعالی کـه بیانگر تعهـد ،کارآمـدی و شایسـتگیهای برجسـته شـما در صحنههـای خدمـت صادقانه به شـهر و
دیارمان اسـت را تبریک عرض نموده ،موفقیت و سـربلندی شـما را از درگاه خداوند منان مسـئلت داریـم .همچنین بر خـود الزم میدانیم از
زحمـات و خدمات مانـدگار جنـابآقـایعلیرضـانیکخـوی تقدیر و تشـکر نماییم.

مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شهرداری همدان

تأسیســات گرمایشــی ســاختمان خود را قبل از شــروع فصل ســرما به وسیله اشــخاص كاردان مورد رســیدگی قرار دهید تا از ســالم بودن عایقها ،مشــعلها و ...مطمئن شوید.
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استان

خبــر

رئیس شورای اسالمی
شهر همدان اعالم کرد:

تأکید بر تصویب برگزاری
جلسات شورا به شیوه
ویدئوکنفرانس

هگمتانه ،گروه خبر همدان :رئیس شورای اسالمی
شـ ــهر همدان بـ ــا توجه به شـ ــرایط بحرانـ ــی کرونا در
جامعه ،درخواسـ ــت کـ ــرد :انتظار م ـ ـیرود در صحن
شورا مصوب شود تا حداقل یکی از جلسات صحن
و کمیسیونهای شـ ــورا به صورت ویدئوکنفرانس
برگزار شود تا حافظ سالمت خود و جامعه باشیم.
به گزارش هگمتانه ،سـ ــید مسعود عسـ ــگریان در
پنجـ ــاه و چهارمیـ ــن صحن شـ ــورا ،گفـ ــت :بهدلیل
افزایش آمدوشـ ــدهای شـ ــهروندان و عدم رعایت
طرح فاصله اجتماعی در دستگاههای اجرایی بهویژه
مدیریتشهری ،شـ ــاهد افزایش تعداد مبتالیان به
کرونا بین نیروهای انسـ ــانی مجموعههای مختلف،
هستیم که این روند باید تغییر یابد.
 قدردانـ ــی از شـ ــهرداری همدان بـ ــرای اعمال
کیفیت در معابر
وی در ادامه بـ ــا توجه به اینکـ ــه  ١٨آبانماه؛ روز ملی
کیفیـ ــت نامگـ ــذاری شـ ــده اسـ ــت؛ معتقد اسـ ــت:
کیفیت ،زمانی قابل دسـ ــتیابی است که فرآیندها و
فعالیتهای هر سـ ــازمان ب ه طور مستمر با نیازها و
انتظارات مردم ،طراحی و اجرا شود.
بـ ــه نقـ ــل از روابطعمومی شـ ــورای اسـ ــامی شـ ــهر
همـ ــدان؛ عسـ ــگریان در ایـ ــن زمینـ ــه اظهـ ــار کـ ــرد:
شـ ــهرداری همدان در اجـ ــرای پیادهروسـ ــازی معابر
شـ ــهر ،موضـ ــوع مناسبسـ ــازی بـ ــرای بهرهمندی
توانیابـ ــان را همراه بـ ــا اسـ ــتانداردهای روز و کیفیت
منحصربهفرد در سـ ــطح وسـ ــیعی از شهر به صورت
شایسـ ــته اجرا کرده اسـ ــت کـ ــه جای تقدیـ ــر دارد و
بیمناسبت نیسـ ــت در چنین روزی ،پیام قدردانی
شورا را به شهردار همدان ابالغ کنیم.

جادههایهمدان
لغزنده است

هگمتانه ،گروه خبر همدان :رئیس پلیس راه استان
همدان با بیان اینکه به خاطر بارندگی برخی محورهای
همـ ــدان لغزنده اسـ ــت گفـ ــت :رانندگان با سـ ــرعت
مطمئنـ ــه حرکت کنند تا شـ ــاهد وقـ ــوع تصادفات به
ویژه واژگونی خودروها نباشـ ــیم .به گزارش هگمتانه،
رضا عزیزی با اشـ ــاره به وضعیت جادههای اسـ ــتان به
علت بارش باران اظهار کرد :در تمام جادههای استان
بـ ــارش پراکنده بـ ــاران را شـ ــاهد هسـ ــتیم .وی با بیان
اینکه به خاطر بارندگی برخی محورهای استان لغزنده
اسـ ــت گفت :چون اولین بارش فصل پاییز را شـ ــاهد
هسـ ــتیم این لغزندگیها خطرناک اسـ ــت و رانندگان
باید در رانندگی احتیاط کنند .رئیس پلیس راه استان
همـ ــدان با بیان اینکه خوشـ ــبختانه طی  24سـ ــاعت
شنبه شـ ــاهد مورد فوتی در تصادفات نبودیم افزود:
در حال حاضر جاده خلوت اسـ ــت و ترافیکی را شاهد
نیستیم .وی با اشاره به اینکه صبح دیروز در گردنهها
شاهد مهگرفتگی بودیم افزود :چون جادهها خلوت و
وضعیتبارانیراشاهدهستیمرانندگاندر جادههابا
سرعت باال حرکت نکنند که امکان واژگونی خودروها
وجـ ــود دارد .عزیزی با تأکید بر اینکه بایـ ــد رانندگان در
گردنهها با سـ ــرعت مطمئنه حرکت کنند ،خواسـ ــتار
توجه به این موضوع در جلوگیری از وقوع تصادفات به
ویژهواژگونیخودروهاشد.

تقاضا از بهبودیافتگان کرونا
برای اهدای پالسما

هگمتانه ،گروه خبر همدان :مسـ ــؤول واحد جذب
ادارهکل انتقـ ــال خون همدان اظهار کـ ــرد :از ابتدای
همهگیـ ــری کرونا تاکنـ ــون  285تن با پیوسـ ــتن به
پویش «شکرانه سالمت» نسبت به اهدای پالسما
اقدام کردند.
به گـ ــزارش هگمتانه ،فاطمه یادگاری روز یکشـ ــنبه
بیان کـ ــرد :میزان اهدای پالسـ ــما روزانه بـ ــه  6واحد
نیز رسـ ــیده بود و به طور میانگین روزانه سـ ــه واحد
پالسـ ــما اهدا م یشـ ــد اما در حال حاضـ ــر این روند
نزولی است.
مسـ ــوول واحد جذب ادارهکل انتقال خون همدان
افـ ــزود :با توجه بـ ــه کاهش شـ ــمار اهـ ــدا کنندگان
پالسـ ــما از بیماران کرونایی که یک مـ ــاه از بهبودی
آنها میگذرد و واجد شـ ــرایط هسـ ــتند درخواسـ ــت
میشود به پویشی «شکرانه سالمت» بپیوندند.
یادگاری اضافـ ــه کرد :پیشـ ــتر با توجه بـ ــه تبلیغات
صـ ــورت گرفتـ ــه از طریق رسـ ــانهها شـ ــاهد افزایش
اسـ ــتقبال بهبود یافتگان کرونا برای اهدای پالسما
بودیـ ــم امـ ــا از یک مـ ــاه گذشـ ــته تاکنون ایـ ــن روند
کاهشـ ــی بوده بنابراین فراخوانهـ ــای مرکز انتقال
خون افزایش داشته است.
وی گفت :مردم این اسـ ــتان از ابتدای سال جاری تا
پایان مهر  19هـ ــزار و  93واحد خون اهـ ــدا کردند که
سهم زنان در اهدای خون  587واحد بوده است.
مسـ ــؤول واحد جذب ادارهکل انتقال خون همدان
اظهار کرد :میزان اهدای خون در سال جاری با توجه
به شیوع کرونا و نگرانی مردم از حضور در این مراکز،
کاهش داشته است در حالی که مراکز انتقال خون
پیوسته ضدعفونی میشود.
یادگاری ادامه داد :به منظور پیشگیری از مواجهه با
کمبود خون در اسـ ــتان ،هماهنگی الزم بین انتقال
خون و بیمارسـ ــتانها برقـ ــرار شـ ــده و در مقطعی از
عملهای جراحی غیرضروری خودداری شد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان همدان:

 220هکتار مرتع بوته کاری و بذرپاشی میشود

هگمتانه ،گروه خبر همدان :رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرسـ ــتان همدان گفت :امسـ ــال
 220هکتار از مراتع شهرستان همدان بوته کاری ،کپه کاری و بذرپاشی میشود.
به گزارش هگمتانه ،شـ ــاهرخ شجاعی فر گفت :امسال  80هکتار کپه کاری و  40هکتار بوته کاری در
حوزه آبخیز مرتع بالغ شهرستان همدان را با  80میلیون تومان اعتبار انجام میدهیم.
وی اظهـ ــار کرد :این اقدام در راسـ ــتای تقویت پوشـ ــش گیاهی و مدیریت مراتـ ــع صورت میگیرد و

اعتبار این طرحها از صندوق توسعه ملی تأمین شده است.
شجاعی فر با بیان اینکه بذر پاشی در  100هکتار از مراتع روستای مولیجه نیز در دست انجام است،
افزود :کشـ ــت گونههای بومی حفاظت خاک در مقابل فرسایش را به دنبال دارد و ضمن آن منجر
به احیای منابع طبیعی مناطق حساس همدان میشود.
رئیـ ــس اداره منا بـ ــع طبیعـ ــی شهر سـ ــتان همدان بابیـ ــان اینکـ ــه تقویت ظرفیـ ــت مراتع و

افزا یـ ــش تولیــــد علوفه از دیگر مزایــــای کپه کاری و بذرپاشــــی در مراتع به شــــمار میرود،
عنـ ــوان کرد :بــــا توجه بــــه اینکــــه عرصههــــای مراتــــع بهعنــــوان یکــــی از مهمتریـ ــن منابع
اقتصـ ــادی بــــرای تأمیــــن معیشــــت جمعیــــت قابلتوجهی از کشــــاورزان و دا مــــداران به
شـ ــمار میرود تقویت پوشــــش گیاهی و اجــــرای طر حهای احیا و اصالح مراتع بسـ ــیار حائز
اهمیت است.

شهردار همدان:

شهرداری منطقه دو پیشگـام در اجرای پروژههای تأثیرگذار و توسعه فضای سبز

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :عبـ ــاس صوفی شـ ــهردار
همدان ،حامد جلیلوند مدیر منطقه دو شهرداری و وحید
علـ ــی ضمیر معـ ــاون خدمات شـ ــهری شـ ــهردار همدان و
مدیران شـ ــهری از اجرای عملیات عمرانی روکش آسفالت
مسیر دسترسی بوستان اکباتان بازدید کردند.
به گـ ــزارش هگمتانه ،روز جمعه روکش آسـ ــفالت مسـ ــیر
دسترسی بوسـ ــتان  250هکتاری اکباتان با حضور شهردار
همدان ،مدیر منطقه دو شهرداری ،معاون خدمات شهری
و فضای سبز شهرداری همدان و سایر مدیران شهری مورد
بازدید قرار گرفت.
این روزهـ ــا که زندگی آپارتماننشـ ــینی گلوی انسـ ــانهای
شـ ــهری را به سختی میفشـ ــارد ،وجود یک پارک جنگلی در
اطراف شهرها و خانههای ما نعمتی بزرگ است ،بوستانها
دارای ظرفیتهای مختلفی هسـ ــتند که میتوان به نقش
مؤثر این پارکها در ارتقا شـ ــرایط زیست محیطی به عنوان
ریههای تنفسـ ــی شـ ــهر و همچنین کاربریهای شـ ــهری و
اجتماعی آن در گذران اوقات فراغت فردی و جمعی خانواده
اشاره کرد .پارکهای جنگلی از نوع طبیعی و دست کاشت
هر دو نعمت خدادادی اسـ ــت که همه ما به نوبه خود باید
در حفظ و نگهداری از این طالهای سبز و سرمایههای ملی
تالش کنیم و نسبت به حراست از آنها حساس باشیم.
شهرداری منطقه دو در راستای توسعه فضای سبز و ایجاد
ظرفیت گردشـ ــگری اقدام به احداث بوستان 250هکتاری
اکباتان در محدوده سـ ــد اکباتان نمود تـ ــا از این محدوده
خدادادی با کمترین دستکاری در طبیعت و هزینه بهترین
بهره وری را برای شهروندان در بر داشته باشد.
احـ ــداث بوسـ ــتان  250هکتـ ــاری اکباتـ ــان یکـ ــی از برترین
طرحهای فرامنطقهای در حوزه مدیریتشـ ــهری محسوب
م یشـ ــود کـ ــه زمینـ ــه الزم را برای اسـ ــتقبال هرچه بیشـ ــتر
گردشـ ــگران فراهم خواهد کرد و فضای مناسبی برای این
منطقه ایجاد خواهد شد تا مردم بتوانند از خدمات موجود
در این پارک بهرهمند شوند.
بوسـ ــتان جنگلی اکباتان از مهمترین پروژههای اسـ ــتانی
محسوب میشود که استاندار و نمایندگان مردم همدان
در مجلس شـ ــورای اسـ ــامی طی بازدیدهای انجام شـ ــده
دسـ ــتور پیگیـ ــری احداث بوسـ ــتان را صـ ــادر کردنـ ــد که با
تأکیدات شهردار و شـ ــورای اسالمی شهر همدان ساخت
این بوسـ ــتان در بودجه سال  99لحاظ شـ ــد تا با اجرای این
پروژه ،شاهد افزایش سرانه فضای سبز در همدان باشیم.

این پروژه ب ه لحاظ جزئیات یکـ ــی از بینظیرترین پروژهها در
کشور محسوب میشود که با طراحی بومی انجام شده و با
حداقل دستکاری در طبیعت منطقه اکباتان ،کاربری بسیار
باالیی خواهد داشت.
 صوفی:بوستانیبرایشهروندانهمدان
«عباس صوفی» شـ ــهردار همدان در ایـ ــن بازدید گفت :با
زحماتی کـ ــه جلیلوند مدیر منطقـ ــه دو و یزدانپور؛ معاون
فنی مهندسـ ــی در این منطقه داشـ ــتند ،امروز شـ ــاهد راه
سـ ــازی و آسـ ــفالت معابر بوسـ ــتان  250هکتـ ــاری اکباتان
هسـ ــتیم که مرحله نخسـ ــت آن از ابتدای جـ ــاده تا میدانی
که طراحی شـ ــده آسفالت شـ ــده و در روزهای آینده نصب
آالچیقها ،سرویسهای بهداشتی و سردر ورودی بوستان
انجام خواهد شد.
تهـ ــای مربوطه
وی افـ ــزود :شـ ــهرداری منطقه دو و معاون 
همت بلندی به خرج داده اند تا بتوانند مرحله یک بوستان
 250هکتاری را برای شهروندان آماده کنند تا از فضای ایجاد
شده استفاده نمایند.
شـ ــهردار همدان ادامه داد :مرحلـ ــه دوم این پـ ــروژه که راه
دسترسی به کنار سـ ــد اکباتان و ایجاد تاسیسات آبی برای
شهروندان همدانی است نیز احداث خواهد شد.
صوفـ ــی تأکید کرد :سیاسـ ــت شـ ــهرداری همـ ــدان در این
بوستان فراهم سـ ــازی اوقات فراغت غنی برای شهروندان

اسـ ــت و امیدوارم در آینده شـ ــاهد اجرای پروژههای خوبی
برای شهروندان باشیم.
 جلیلوند:بوستانبینظیر
«حامد جلیلوند» مدیر منطقه دو شهرداری نیز گفت :امروز
شاهد انجام عملیات عمرانی آسفالت مسیر بوستان 250
هکتاری اکباتان هستیم که با دسـ ــتورات و تأکید شهردار
همدان در سـ ــال جاری جزء اولویتهای شهرداری منطقه
دو قرار گرفته است.
وی دربـ ــاره روند پیشـ ــرفت پـ ــروژه توضیح داد :بـ ــا توجه به
اهمیت پروژه ،پیشـ ــرفت بسـ ــیار خوبی داشـ ــته و شاهد
هسـ ــتیم مسـ ــیر اصلی این پروژه به طول سـ ــه کیلومتر و
با کمترین دسـ ــتکاری در طبیعت و بـ ــدون قطع حتی یک
درخت و یا ایجاد حتی یک ترانشـ ــه احـ ــداث و امروز روکش
آسفالت آن انجام شد.
مدیر منطقه دو شـ ــهرداری همدان ابراز امیدواری کرد:
این بوسـ ــتان به عنوان یکـ ــی از بوسـ ــتانهای بینظیر
کوهسـ ــتانی در کشـ ــور مطرح خواهد شـ ــد و با توجه به
تأکیـ ــدات شـ ــهردارهمدان مبنـ ــی بر حفظ و گسـ ــترش
فضای سـ ــبز ،ایـ ــن موضـ ــوع مهم هـ ــم در دسـ ــتور کار
شـ ــهرداری منطقـ ــه دو و معاونـ ــت خدمات شـ ــهری و
فضای سـ ــبز قرار گرفته و بـ ــه زودی  10هزار اصله درخت
در این بوسـ ــتان کاشته خواهد شـ ــد تا عنوان بوستان

بینظیـ ــر کشـ ــوری به خـ ــود بگیــــرد .اجرای ایــــن پروژه
مرهون تـ ــاش همکاران ما در شــــهرداری منطقه دو به
ویژه آقای یزدانپور؛ معاون فنی مهندســــی منطقه دو
شهرداری است.
وی در پایان اذعان کرد :در جهت رفاه حال شــــهروندان در
این منطقـ ــه برنامهریزیهای مدون صورت گرفته و در حال
بوستان جنگلی اکباتان از مهمترین پروژههای استانی
محسوب میشود که استاندار و نمایندگان مردم
همدان در مجلس شورای اسالمی طی بازدیدهای انجام
شده دستور پیگیری احداث بوستان را صادر کردند
که با تأکیدات شهردار و شورای اسالمی شهر همدان
ساخت این بوستان در بودجه سال  99لحاظ شد تا با
اجرای این پروژه ،شاهد افزایش سرانه فضای سبز در
همدان باشیم.

اجراست که با تالش شـ ــبانه روزی همکارانم در شهرداری
منطقه سعی داریم سایر پروژهها نیز به اتمام برسد تا مردم
بیش از پیش احسـ ــاس آرامش و نشــــاط کنند که در این
خصوص با عزمی راسـ ــخ تمام تالش خود را به کار بسته ایم
تـ ــا در زمینه ارائه خدمات به شــــهروندان به شــــاخصههای
استاندارد برسیم و به یاری خداوند متعال و همراهی مردم

شاهد عملیاتی کردن پروژههای دیگر نیز باشیم که عالوه
بر تأثیر منطقهای باعث پیشــــرفت و توســــعه همه جانبه
شهرمانباشیم.
 بوستانفرامنطقهای
«وحید علی ضمیر» معاون خدمات شهری و توسعه فضای
سبز شهردار همدان نیز با بیان اینکه اجرای پروژه بوستان
اکباتان توســــط شــــهرداری منطقه دو از افتخارات مدیریت
شــــهری در دوره جاری محسوب میشود ،توضیح داد :این
پروژه با دستور شهردار همدان و در راستای افزایش سرانه
فضای ســــبز شــــهرداری همدان از ســــوی منابع طبیعی به
شهرداری همدان واگذار شد.
وی تأکیــــد کــــرد :تبدیل ایــــن منطقه به بوسـ ــتان بزرگ
فرامنطقهای با همت شــــهرداری منطقه دو ،به توسـ ــعه
گردشــــگری همــــدان کمــــک خواهــــد کــــرد .علیضمیر
توســــعه فضــــای ســــبز  ،فضاهــــای ورزشــــی و فضاهای
گردشــــگری را از اولویتهای مدیریت شــــهری دانست
که با اجرای طرحهای دقیق و کارشناســــی شـ ــده محقق
خواهد شد.
به نقــــل از روابــــط عمومی منطقــــه دو شــــهرداری ،معاون
خدمات شــــهری و توســــعه فضای سبز شــــهردار همدان
تأکید کــــرد :گونههای گیاهی منطقه ســــد اکباتان با همت
پیمانکار پــــروژه حفظ شــــده و امیدواریم به زودی شـ ــاهد
افتتاح این بوستان فرامنطقهای زیبا باشیم.

در نشست بررسی طرح جامع شهر همدان مطرح شد:

مناطق اولویت دار الحاق به شهر
هگمتانـ ــه ،گروه خبر همـ ــدان :محدوده پشـ ــت منطقه
شـ ــورین ،دانشـ ــگاه آزاد اسـ ــامی ،زمینهای شهرداری،
جورقان و حیـ ــدره در اولویت مطالعه برای پیوسـ ــتن به
شهر همدان قرار گرفتند.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،نماینده مردم همـ ــدان و فامنین
در مجلس شورای اسالمی شـ ــامگاه شنبه در نشست
بررسی طرح جامع شـ ــهر همدان گفت :روستای سیلوار
یـ ــک کوچه بـ ــا دره مرادبیگ فاصله دارد و هنوز به شـ ــهر
پیوسته نشـ ــده اسـ ــت؛ باید با پیوسـ ــتن این روستا به
شـ ــهر ،از سـ ــاخت و سـ ــازهای غیرمجاز در ایـ ــن منطقه
جلوگیری شود .حمیدرضا حاجی بابایی افزود :ساخت و
سـ ــازهای غیر مجاز در این منطقه چهره محیط زیست را
به هم ریخته است.
وی ادامه داد :خود دهیاری سیلوار تخلفاتی در خصوص
ساخت و سازهای غیرمجاز انجام میدهد.
حاجی بابایی اظهار کرد :شهرداری باید تیم قوی تشکیل
دهد و با قدرت در برابر سـ ــاخت و سـ ــازهای غیر مجاز در
باغها و اطراف شـ ــهر بایسـ ــتد .وی اضافه کرد :دور تا دور
شـ ــهر همدان مورد هجوم ساخت و سـ ــازهای غیر مجاز
قرار گرفته است و افراد به راحتی ساخت و ساز میکنند.
نماینـ ــده مـ ــردم همـ ــدان و فامنین در مجلس شـ ــورای

اسـ ــامی عنوان کرد :قانون ماده  100در اختیار شهرداری
است و باید با استفاده از حکم دادگاه ،در فاصله کوتاهی
ساختمانهای غیر مجاز را تخریب کند.
وی گفت :شـ ــهر همـ ــدان بایـ ــد مدیریت شـ ــود ،منطقه
جورقـ ــان نقطه بسـ ــیار با اهمیت شـ ــهر اسـ ــت و عصای
دست استانداری و شهرداری است و باید به آن به عنوان
پیشانی شـ ــهر نگاه ویژهای شود .استاندار همدان گفت:
محدوده پشـ ــت منطقه شورین ،دانشـ ــگاه آزاد اسالمی،
زمینهای شهرداری ،جورقان و حیدره در اولویت مطالعه
برای پیوستن به شـ ــهر همدان قرار گرفتند .سید سعید
شـ ــاهرخی اظهار کرد :طرح ساخت حلقه سوم و کمربندی
شرق به جنوب شهر همدان از منطقه جورقان تا سه راهی
سنگستان ارائه شـ ــده اسـ ــت و پس از بررسی مشاوران
تأییـ ــد و اجرایـ ــی م یشـ ــود .وی تأکید کرد :ورودی ش ـــهر
همدان از سمت جاده تهران باید به فضای سبز ،ساخت
هتل و توسعه زیرساختهای گردشگری اختصاص یابد.
 خانههای بعد از بلوار ارم تخریب میشود
اسـ ــتاندار همدان با اشـ ــاره بـ ــه اینکه بلـ ــوار ارم همچون
گذشته به عنوان خط انتهایی جنوب غربی شهر تعیین
م یشـ ــود ،عنوان کرد :انتهای بلوار ارم نقطه پایان ش ـــهر
در سـ ــمت جنوب غربی اسـ ــت و خانههای مسکونی که

از گذشـ ــته در ابتدای بلوار جوان و خـ ــارج از این محدوده
سـ ــاخته شـ ــدهاند ،با اعمـ ــال قانـ ــون مـ ــاده  ،100تخریب
میشوند.
شاهرخی ادامه داد :خط حریم شهر در ضلع جنوب غربی
که در وسـ ــط محور بلـ ــوار ارم قرار داشـ ــت ،از این پس به
انتهای جداره پیاده راه ضلع غربی منتقل میشود.
وی گفت :طرح مطالعاتی پیوسـ ــتن روسـ ــتای سیلوار به
شهر همدان بررسـ ــی میشـ ــود؛ مدیریت پیوستن این

روستا به شهر همدان ،با شهرداری است.
اسـ ــتاندار همـ ــدان بیان کرد :ش ـــهر از ســــمت جنوب و
غرب جای گسـ ــترش ندارد و اگر محدوده از این قسمت
به شهر اضافه شـ ــود ریشـ ــه باغهای همدان خشکیده
میشـ ــود .وی افزود :اگر زمینهای کنــــار اردوگاه فجر به
شهر ملحق شود باغهای آن منطقه نابود میشوند.
 صوفی :سـ ــمت دارها به دنبال سـ ــاخت و سـ ــاز
غیرمجاز

بــــه نقــــل از ایرنــــا ،شــــهردار همدان نیــــز گفــــت 17 :هزار
مأموریت برای جلوگیری از ســــاخت و ســــازهای غیرمجاز
انجام شده است .عباس صوفی اظهار کرد :برخی از افراد
که در ارگانهای مختلف ســــمت دارند به دنبال ساخت
و ســــاز در باغهای اطراف شــــهر هســــتند .وی ادامه داد:
شهرک باغ ویالیی همدان با مشارکت یک شرکت ترکیه
ای ،حد فاصل دانشــــگاه آزاد اسالمی و ایستگاه راه آهن
ساخته میشود.

در شورای آموزش و پرورش شهرستان همدان مطرح شد:

امکان آموزش مجازی برای 2هزار دانشآموز وجود ندارد
هگمتانـ ــه ،گروه خبـ ــر همدان :با شـ ــیوع بیمـ ــاری کرونا و
تأثیر آن بـ ــر روند آموزش دانشآمـ ــوزان و ضرورت و لزوم
برگـ ــزاری کالسهای درسـ ــی و آمـ ــوزش از طریـ ــق فضای
مجازی و شبکه شـ ــاد ،دسترسـ ــی دانشآموزان به تلفن
همراه هوشـ ــمند و تبلت ضروری اسـ ــت اما  2هـ ــزار و 181
دانشآموز در همدان از این امکانات بیبهره هستند.
به گزارش خبرنگار هگمتانه ،شـ ــورای آمـ ــوزش و پرورش
شهرستان همدان به همراه کارگروه زیربنایی شهرسازی
ظهر یکشنبه با حضور نماینده مردم همدان و فامنین در
مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
 فالحی :فرهنگ و تربیت دغدغه اصلی آموزش در
کشور است
حجت االسـ ــام احمدحسـ ــین فالحـ ــی نماینـ ــده مردم
همـ ــدان در مجلس در این جلسـ ــه با اشـ ــاره بـ ــه اینکه
مشـ ــکالت فراوانی در بخش آموزش داریـ ــم و با کمبود
معلم و اعتبارات مواجه هسـ ــتیم ،اظهار کرد :در کشـ ــور
 11میلیون دانشآمـ ــوز تحصیل میکنند که از این تعداد
 9میلیون نفر در شـ ــبکه شـ ــاد حضور دارند که دالیل آن
به سـ ــرعت پایین این شبکه و مشـ ــکالت آییننامهای
برمیگردد.
وی در ادامه افزود :طبق بررس ـ ـیها مشـ ــخص شده که در
کشور  90درصد در مقطع ابتدایی ،متوسطه اول  60درصد
و متوسـ ــطه دوم  20درصد دانشآموزان عضو شبکه شاد
هستند و این آسیبی است که در این زمینه وجود دارد.
نماینـ ــده مردم همـ ــدان در خانـ ــه ملت با بیـ ــان اینکه در
بخش زیرسـ ــاختهای اینترنتی نیز در کشـ ــور با مشکل
روب ـ ـهرو هسـ ــتیم و تنهـ ــا  90درصـ ــد از اینترنـ ــت برخوردار

هستند و روسـ ــتاها با مشکل زیرساخت مواجه هستند،
گفت :قرار بر این شـ ــد کـ ــه آموزش و پـ ــرورش از  3طریق
حضـ ــوری ،غیرحضـ ــوری و درسنامـ ــه بـ ــه دانشآم ـــوزان
آموزش دهد که مشـ ــکالتی وجـ ــود دارد البتـ ــه این مهم
نیازمند مشارکت خانوادهها است.
فالحی با تأکید بر اینکه در بعد پرورشـ ــی نیز آسـ ــیبهای
جـ ــدی در فضای مجـ ــازی وجـ ــود دارد ،تصریح کـ ــرد :حتی
مطالبی که بیـ ــن دانشآموزان در فضـ ــای مجازی پخش
میشود هم از نظر پرورشـ ــی مناسب نیست و در بخش
آموزشی دغدغهها بسیار است و یکی از موارد مشکل در
فرهنگ و تربیت است که دغدغه اصلی در کشور است.
وی خواستار نظارت و ضرورت نظارت آموزش و پرورش بر
این موضوع شـ ــد و گفت :از ظرفیت دانشگاه فرهنگیان
به درستی استفاده نشده است.
این مسـ ــؤول در بخش دیگر سخنانش با اشاره به اینکه
در  18روسـ ــتای همدان مشـ ــکل آب داریم که  11روسـ ــتا
مشـ ــکل جدی دارند و آب آنها سـ ــطحی است ،اظهار کرد:
مـ ــردم در حال حاضر تحت فشـ ــار روانـ ــی و اقتصادی قرار
دارند و نباید بـ ــا برخی اقدامات این فشـ ــار را چندین برابر
کرد و پر کردن چاهها در این شـ ــرایط و وضعیت اجتماعی
مردم درست نیست.
وی به روستای مهاجران اشاره کرد و گفت :درست است
چاههای غیرمجاز باعث کمآبی میشـ ــود اما رعایت حال
مردم را باید کرد.
 افشاری :لزوم فراهم سازی امکانات آموزشی برای
دانشآموزان
فرمانـ ــدار همدان هم در این جلسـ ــه با اشـ ــاره بـ ــه اینکه

مجموعه فعالیت آموزش و پرورش ما نسبت به سنوات
گذشـ ــته افزایش یافته اسـ ــت ،گفت :اطالعات روستاها
و مدارس باید بررسـ ــی و در اختیار مخابـ ــرات قرار بگیرد تا
وضعیت اینترنت آن بررسی شده و نواقص رفع شود.
حسـ ــین افشـ ــاری با اعالم اینکه در همدان  2هـ ــزار و 181
دانشآمـ ــوز تلفن همـ ــراه هوشـ ــمند و تبلـ ــت ندارند ،بر
لزوم فراهم سـ ــازی این امکانات با توجه به شـ ــرایط جدید
آموزشی تأکید کرد و خواستار کمک کمیته امداد امام(ره)
برای این امر شد.
 پورداود 144 :روستا در اسـ ــتان بدون زیرساخت
مناسب اینترنت
مدیرکل آمـ ــوزش و پرورش اسـ ــتان همدان نیـ ــز در این
جلسه با اشـ ــاره به اینکه  80درصد دانشآموزان استان و
 100درصد معلمان به شبکه شاد متصل هستند ،عنوان
کرد 144 :روسـ ــتا در استان زیرسـ ــاخت مناسب اینترنتی
ندارند.
محمد پورداود با اشـ ــاره به اینکه  108هـ ــزار دانشآموز در
شهرسـ ــتان همدان تحصیل میکنند ،بیان کرد 2 :هزار و
 181دانشآموز بیبضاعت در همدان از امکانات تبلت و
تلفن همراه هوشمند بیبهره هستند.
وی در ادامه افزود 18 :هزار نوآموز فراگیر پیشدبسـ ــتانی
به دلیل شرایط بیماری کرونا راضی به ثبتنام نشدند.
 گرزیـ ــن :مشـ ــکالت اینترنت را بـ ــه مخابرات اعالم
کنید
محمدعلی گرزین مدیرعامل شـ ــرکت مخابرات اسـ ــتان
همدان هم با اشـ ــاره بـ ــه اینکه طبق مصوبه اعالم شـ ــده
اینترنـ ــت در اختیار مـ ــدارس دولتی همدان قـ ــرار گرفت،

گفـ ــت :نحوه و سـ ــرعت و کیفیــــت اتصال تحت شــــرایط
مکان ممکن است تغییر کند.
وی با اشاره به اینکه برخی مدارس خصوصی تقاضای فیبر
نوری کردهاند که بیشـ ــک در ســــرعت اینترنت تأثیرگذار
اسـ ــت ،افزود :نمیتوان برای دانشآموزان نســــخه واحد
پیچید به طور مثال در روستای گنبدچای اینترنت در حد
(اچ) است.
گرزین تأکیـ ــد کرد :اطالعـ ــات تمام مدارس و روســــتاها
و نحـ ــوه اتصال آنهـ ــا بـ ــه اینترنت بایــــد به ما گــــزارش و
اطالعرسانی شود تا اینکه مشــــکل را بررسی کنیم ،حتی
مدیران نیز میتوانند مشــــکالت اتصال دانشآموزان را
به ما گزارش بدهند تا موضوع را بررســــی کنیم و نواقص
برطرف شود.
وی عنوان کرد :به عنوان نمونه منطقه مجیدآباد همدان
را بررسـ ــی کردیم و تعـ ــدادی از آنها به دلیل اینکه شــــماره
ثابت ندارند و از طرفی بضاعت مالی برای خرید بستههای
پرسـ ــرعت و با حجم مناسـ ــب را ندارند با مشــــکل مواجه
هستند.
 سـ ــاکی 24 :روسـ ــتا در حـ ــال انجـ ــام مراحـ ــل
اینترنترسانی و  12روستا در حال اقدام است
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســــتان همدان هم
با بیان اینکه هر سـ ــال مصرف دیتا  2برابر میشود ،گفت:
در شهرسـ ــتان همدان از  130روســــتا بیــــش از  85درصد
از اینترنـ ــت برخوردار هسـ ــتند و  24روســــتا در حال انجام
مراحل اینترنترسانی و  12روستا در حال اقدام است.
مجتبی سـ ــاکی افزود 80 :درصد مدارس روستاهای باالی
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هستند.
وی بیان کرد :به  95درصد مدارس مودم تحویل دادیم و
مردم میتوانند مشکالتشــــان را با  195در میان بگذارند و
آن را ثبت کنند.
 ستوده :کاهش  86درصدی بارندگی
مدیرعامــــل شــــرکت آب منطقــــهای همدان هـ ــم در این
جلسه با اعالم اینکه متوسط بارندگی در استان و همدان
 343میلیمتر اســــت ،گفت :از ابتدای ســــال آبی امسال
این میــــزان  8میلیمتــــر بوده کــــه  86درصد نسـ ــبت به
کوتا همــــدت و  76درصد نســــبت به بلندمــــدت کاهش
یافته است.
منصور ســــتوده به اضافه برداشت آب از دشت همدان-
بهار اشــــاره کرد و ضمن بیــــان اینکه ســــاالنه  20میلیون
مترمکعــــب کاهش منابــــع آب را داریم ،افزود :برداشـ ــت
آب از این دشــــت به جز کشــــاورزی آن هم با مجوز ممنوع
است.
وی با اشــــاره بــــه اینکه  2هــــزار و  563حلقه چـ ــاه مجاز در
همدان داریم که یک هزار و  560حلقه کشــــاورزی اسـ ــت،
گفــــت :هــــزار و  220حلقــــه چــــاه غیرمجاز در شهرسـ ــتان
همدان شناسایی شده است که تاکنون  637حلقه چاه
غیرمجاز را با مجوز پر کردیم و امســــال تاکنون  465حلقه
را پر کردهایم.
ســــتوده تصریح کرد :با این اقدام موفق به ذخیره آب برای
گاوداری ،مرغداری ،گلخانه و ...شدهایم.
وی بر اســــتفاده از پســــاب تأکیــــد کرد و گفــــت 630 :هزار
مترمکعب پســــاب به نیروگاه شــــهید مفتــــح تخصیص
یافته است.

پیشرفت  80درصدی چهارخطه محور سامن -بروجرد
هگمتانه ،گروه شهرستان :سرپرست اداره راه و شهرسازی مالیر گفت :قطعه دوم چهارخطه محور
سامن به سـ ــه راهی بروجرد به طول تقریبی  9کیلومتر با پیشرفت فیزیکی  80درصد در دست اجرا
است .به گزارش هگمتانه ،احمد مرشـ ــدی اظهار کرد :قطعه نخست این مسیر به طول  6کیلومتر
زیر بار ترافیک رفته است .وی افزود :برای اجرای قطعه دوم این محور به طول  9کیلومتر تاکنون سه
میلیارد و  800میلیون تومان هزینه شده است.
سرپرسـ ــت اداره راه و شهرسـ ــازی مالیر گفت :چهارخطه محور سـ ــامن -بروجرد یکـ ــی از طرحهای

د وشـــنبه

اولویتدار اسـ ــتان همدان و این شهرستان اسـ ــت که تکمیل و بهرهبرداری از این طرح به عنوان
یکی از محورهای پرتردد این شهرستان در اولویت است.
مرشدی ادامه داد :تاکنون آسفالت الیه دوم سه کیلومتر انتهایی مسیر رفت و برگشت از سمت
بروجرد انجام شـ ــده و در طول مسیر ،قسمتهایی که بیس الیه  2به تراکم الزم رسیده ،قیرپاشی و
آسفالت آن انجام شده است.
وی گفت :ایمنسـ ــازی محور سـ ــامن -بروجرد موجب روان شـ ــدن ترافیک مرکز و غرب کشور به

جنوب و کاهش تصادفات جادهای خواهد شد.
طول محور سـ ــامن -بروجرد  15کیلومتر اسـ ــت که عملیات چهارخطه شدن این محور از سال 94
آغاز شد و قطعه نخست آن به طول  6کیلومتر سال  96زیر بار ترافیک رفت.
بـ ــه نقل از ایرنا ،شهرسـ ــتان مالیر دارای  910کیلومتر راه اسـ ــت که  183کیلومتــــر آن راه اصلی136 ،
کیلومتر بزرگراه و  591کیلومتر راه روسـ ــتایی اسـ ــت و  18درصد از راههای اس ـــتان همدان را به خود
اختصاص داده است.
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شهرستان

خبــر

استاندار همدان خبر داد:

پذیرش بیمار در بیمارستان
سردار شهید سلیمانی
تویسرکان از آذرماه

تخصیص اعتبار یک میلیاردی
ویژه به شهرداری بهار
محور گردشگری بهار به اللجین اجرایی میشود

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه شهرسـ ــتان :نشسـ ــت اسـ ــتاندار با
فرماندار ،شـ ــهردار و اعضای شورای اسـ ــامی شهر بهار
برگزار شد.
بـ ــه گزارش خبرنـ ــگار هگمتانـ ــه ،در این نشسـ ــت ابتدا
اســــتاندار همدان گفت :شــــهرداری به عنوان مدیریت
شـ ــهری باید در توسـ ــعه شـ ــهر تالش نماید و با اجرای
پروژههای گوناگون و عام المنفعه در پیشـ ــرفت شـ ــهر
بکوشد.
سـ ــید سـ ــعید شـ ــاهرخی ادامـ ــه داد :مدیریت شـ ــهری
چارچـ ــوب و اصـ ــول خاصـ ــی دارد و موفقیـ ــت اعضـ ــای
شورای شهر در گرو همدلی و وحدت است.
وی افزود :مردم ولی نعمتان ما هســــتند و منافع مردم
باید در اولویت قرار گیرد.
وی تصریح کرد :از تمام ظرفیتها باید اسـ ــتفاده شـ ــود
و با تعامل مسـ ــؤوالن به رشد و تعالی شهرها برسیم.
اسـ ــتاندار همـ ــدان تصر یـ ــح کـ ــرد :محـ ــور اصلـ ــی در
شهرسـ ــتان فرماندار اسـ ــت و با اتحاد بایسـ ــتی توسعه
شــــهرها صورت پذیرد و مسؤوالن نیز شوراها را تقویت
کنند و همراه شوراها باشند.
شاهرخی خاطرنشــــان کرد :اداره امور شهر با زور و پول
حل نمیشـ ــود و فکر و اندیشـ ــه و تدبیر میطلبد و باید
به دنبال طرحهای درآمد زایی برای شــــهرداری باشــــید
و بـ ــا رعایـ ــت آیین نامههـ ــای مالی پروژههـ ــا را به بخش
خصوصی واگذار نمایید و برای سـ ــاخت شهر از ظرفیت

بخش خصوصی اسـ ــتفاده کنید و سـ ــرمایههای داخل
شـ ــهر را مولد کنید و فضا را برای سـ ــرمایهگذاری فراهم
نمایید.
وی خبـ ــر داد :عـ ــاوه بـ ــر اعتبـ ــارات تخصیـ ــص یافته
یـ ــک میلیارد تو مـ ــان نیـ ــز اعتبار بـ ــه شـ ــهرداری بهار
اختصـ ــاص خواهد یا فـ ــت که در نقاط گوناگون شـ ــهر
هزینه نماید.
وی تصر یـ ــح کـ ــرد :محور گردشـ ــگری بهار بـ ــه اللجین از
طرحهـ ــای بسـ ــیار خوبـ ــی در راسـ ــتای جذب گردشـ ــگر
اسـ ــت که آن را اجرایـ ــی خواهیم کـ ــرد و همچنین چهار
بانده کردن محـ ــور بهار تا غار علیصدر از دیگر اقدامات
خواهد بود.
سـ ــپس فرماندار بهار گفت :با توجه به اینکه شهر بهار
در دروازه ورودی مرکز تاریخ و تمدن از سمت غرب قرار
گرفتـ ــه و به دلیل نزدیکی به مرکز اسـ ــتان ایجاد مجتمع
 30هکتاری در توسـ ــعه اسـ ــتان بسـ ــیار مؤثر اسـ ــت و
شـ ــهرداری بهار گامهای مثبتی را در راسـ ــتای توسـ ــعه
شـ ــهر بهار برداشـ ــته اسـ ــت کـ ــه باید برخی مشـ ــکالت
موجود مرتفع گردد.
احسـ ــان قنبری اضافه کرد :امروز همدلی در استان
حاکـ ــم شـ ــده و مسـ ــؤولین در صدد حل مشـ ــکالت
مـ ــردم میبا شـ ــند و سـ ــرمایهگذاران با یـ ــد از ظرفیت
مو جـ ــود در ا سـ ــتان بـ ــه ویژه شـ ــهر بهار کـ ــه نزدیک
مرکز ا سـ ــتان ا سـ ــت؛ ا سـ ــتفاده کنند و کلیه امور زیر

بنایی در این شـ ــهر فراهم ا سـ ــت که باید مسؤولین
ا سـ ــتان و سرمایهگذاران به شـ ــهر بهار توجه ویژ های
نما یند .
وی ادامه داد :قــــرار گرفتن این شــــهر در بزرگراه کربال از
دیگر مزیتهای شـ ــهر بهار میباشـ ــد که باید به سمتی
پیش رویم و پروژههایی را در شـ ــهر بهار در نظر بگیریم
که جوابگوی نیاز مرکز اسـ ــتان نیز باشد.
وی گفـ ــت :الحـ ــاق روسـ ــتای چشـ ــمه قصابـ ــان بـ ــه
شهرسـ ــتان بهار -تکمیـ ــل کنار گذر غربـ ــی ،تکمیل زیر
گذر شـ ــهرک صنعتی و تکمیل زیر گذر گلوگاه شـ ــهید
زارعی از دیگر مشـ ــکالتی اسـ ــت کـ ــه باید بـ ــه آن توجه
خاصی صورت پذیرد.
سـ ــپس شـ ــهردار بهار با اشـ ــاره به اینکه هـ ــدف اصلی
شـ ــهرداری بهار خدمـ ــات رسـ ــانی بهینـ ــه و مطلوب به
مردم این شـ ــهر اسـ ــت ،اظهار کـ ــرد :شـ ــهرداری بهار با
تعامل شـ ــورای شـ ــهر و همکاری شـ ــهروندان ،در حال
حاضـ ــر پروژههای گوناگونی را در دسـ ــت اجـ ــرا دارد که
هدایت آبهای سـ ــطحی به طـ ــول  2کیلومتـ ــر در مرحله
نخسـ ــت با  5میلیـ ــارد تومـ ــان اعتبار -آسـ ــفالتریزی

وسـ ــنگ فرش و جالیـ ــز کاری معابـ ــر از جملـ ــه پروژهها
سـ ــت که در اجرای این پروژهها به مناطق محروم توجه
خاصی شده است.
محمدرضـ ــا یاری بـ ــا بیان ایـ ــن مطلب کـ ــه همکاری و
مشـ ــارکت مردم با ایـ ــن ارگان در امور مربوطه سـ ــبب
رشـ ــد بودجه شـ ــهرداری در سـ ــال جاری بوده اسـ ــت،
عنوان داشـ ــت :طرح سـ ــاماندهی حرم آی ـ ـتا ...بهاری
در دسـ ــتور کار قـ ــرار دارد و بیش از یـ ــک هکتار زمین
تاکنون برای این مهم تملک شــــده است.
وی ادامـ ــه داد :سـ ــاماندهی ورودی شـ ــهر از دیگـ ــر
پروژههایی اسـ ــت که نیازمنـ ــد اعتبارات ویژه اسـ ــتانی
است.
وی عنوان داشـ ــت :اسـ ــناد عادی در سطح شـ ــهر بهار
بسیار فراوان است و مشـ ــکالتی را برای مردم به وجود
آورده که باید دستوراتی برای تسهیل امور انجام پذیرد.

 ضرورت حل مشـ ــکل حریم سیاسـ ــی شهرستان
بهار
در ادامه رئیس شـ ــورای ا سـ ــامی شـ ــهر بهـ ــار گفت:

ا صـ ــاح تقا طـ ــع هند سـ ــی سـ ــطح شــــهر  ،ســــاخت پل
فلزی در خیابانها ،سـ ــاماندهی طــــرح ترافیک و عالئم
و خطکشـ ــی هـ ــا ،تأمیـ ــن رو شـ ــنایی معابــــر  ،ا حــــداث
پـ ــروژه یادمان شـ ــهدا ،ا جـ ــرای جدو لگــــذاری ،پیاده
رو سـ ــازی در سـ ــطح شـ ــهر به صورت جالیــــز فرش و
سـ ــنگ فرش ،احداث سـ ــرویس بهدا شــــتی ،تکمیل
مرحلـ ــه دوم تو سـ ــعه پـ ــارک اللــــه ،تکمیــــل و افتتاح
پار کهای محلهای در سـ ــطح شــــهر  ،اجرای پروژه دفع
آبهـ ــای سـ ــطحی در نقاط آبگیر ســــطح شــــهر از جمله
پروژ ههای در دست اجرا است.
حسـ ــین فیض الهی ادامه داد :آســــفالتریزی راه کوزه
گران و نهالسـ ــتان در دسـ ــتور کار شــــهرداری و شورای
شـ ــهر قرار دارد کـ ــه نیازمنـ ــد اعتبارات خاص اســــتانی
است.
وی گفـ ــت :شـ ــهرداری و شـ ــورا آمادگــــی کامــــل بــــرای
سـ ــاماندهی و ارائه خدمـ ــات به ناحیه صنعتی چشــــمه
قصابان را دارد.
وی در پایـ ــان از اسـ ــتاندار خواســــت تا مشــــکل حریم
سیاسی شهرستان بهار را حل نماید.

تلخکامی تولیدکنندگان در شهرجهانی مبل و منبت
هگمتانه ،گروه شهرســــتان :زندگــــی تولیدکنندگان در مالیر
شــــهرجهانی مبل و منبت درحالی به پارچــــه و چوب و کالف
گره خورده کــــه این روزها گرانی مواد اولیه مبل ســــازی عالوه
بر تلخ کامی؛ آنها را به سمت تعطیلی واحدها سوق میدهد.
به گــــزارش هگمتانه ،مالیر اردیبهشــــت ســــال  96به عنوان
شــــهر ملی منبت ثبت شــــد و پس از آن پرونده ثبت جهانی
آن در دســــتور کار قرار گرفت تا اینکه در نهایت دی ماه سال
گذشــــته بازرســــان شــــورای جهانی صنایع دســــتی از شهرک
صنعتی مبلمــــان حاجی آبــــاد ،واحدهای نمایشــــگاهی ،بازار
مبل ،چند واحد کارگاهی در ســــطح شــــهر ،مرکز نوآوری مبل
و منبت دانشــــگاه آزاد اســــامی ،مرکز تحقیقات و توســــعه
مبل و منبت دانشــــگاه ملی مالیر ،واحدهای نمایشــــگاهی
کوچه کارخانه قند ،بلوار شــــهید بهشتی ،مرکز فنی و حرفهای
آموزش خواهران و منبت کاریهای سطح شهر بازدید کردند
و بهمن ماه طبق اعالم وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دســــتی
و گردشگری ،شــــورای جهانی صنایع دســــتی سه شهر و یک
روســــتای ایران را در فهرســــت شهرها و روســــتاهای جهانی
صنایع دســــتی ثبت کرد کــــه منبت مالیر از اســــتان همدان
یکی از این ســــه شــــهر بود که در فهرست شــــهرهای جهانی
قرار گرفت.
بر اســــاس این گزارش شیراز از اســــتان فارس به عنوان شهر
جهانی صنایع دســــتی ،زنجان به عنوان شــــهر جهانی ملیله،
مالیر از استان همدان به عنوان شهر جهانی مبلمان منبت
و روســــتای قاســــم آباد از اســــتان گیالن به عنوان روســــتای
جهانی چادرشــــب بافی در فهرســــت شــــهرها و روســــتاهای
جهانی صنایع دســــتی قرار گرفتند تــــا در نتیجه آن ،قدمها در
شهرستان مالیر و مبل و منبت آن به سمت و سوی دیگری
سوق پیدا کند.

توسـ ــعه و ایجـ ــاد خوش ـ ـههای صنعتـ ــی و صنایع
دستی

همیــــن امتیــــاز ســــبب شــــد در ســــند راهبــــردی و عملیاتی
سهساله اســــتان همدان توسعه و ایجاد خوشههای صنعتی
و صنایع دســــتی جز اقدامات محرک و اولویتدار شهرستان
مالیر مطرح شــــود چراکه در این زمینــــه جایگاه مبل و منبت
بهوضوح قابل رؤیت بود.
اما بهراســــتی در این مســــیر چه قدمهایی برداشــــته شــــده
است؟ چقدر به فکر برداشتن قدمی برای فعالین این عرصه
و تولیدکننــــدگان بودهایم؟ با توجه به شــــیوع ویروس کرونا،
حالوروز این روزهای شهرک مبل و منبت حاجیآباد چگونه
اســــت؟ آیا اقدامات حمایتی از تولیدکنندگان و هنرمندان و
فعالین این عرصه به نحو مناسبی بوده است؟
ایــــن روزها ،اکثــــر تولیدکننــــدگان در تأمین مــــواد اولیه ،بازار
فروش و البته صادرات با مشــــکالتی مواجه هستند ،آیا این
موضوعات در شــــهر جهانی مبل و منبت که از مهرماه سال
 96تــــا فروردین ماه  1397چهار هزار و  100میلیارد ریال فروش

داشــــت ،نیز مطرح اســــت؟ آیا میزان صــــادرات در این زمینه
افزایشــــی بوده یا خیر ،تعطیلیها و تعدیل نیروها نیز به این
چرخه ورود پیدا کرده است؟
رســــیدن به جواب این سواالت در این راســــتا بر آن شدیم تا
وضعیت واحدهای صنایع دســــتی استان همدان را در سال
جاری جویا شــــویم بدین ســــان گفتگویی با هاشم مظاهری؛
معاون صنایع دســــتی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دســــتی اســــتان همدان ترتیب داده شد و در ادامه
پای صحبتهای دو تولیدکننده مبل و منبت در شهرستان
مالیر نشستیم که در ادامه متن این گفتگوها را میخوانید:

فعالیت  17هزار نفر در حوزه صنایع دستی در مالیر

هاشــــم مظاهری بیان کرد :در اســــتان همدان تعداد فعاالن
حوزه صنایع دســــتی که از سامانه؛ مجوز برای آنها صادر شده
بسیار زیاد اســــت به نوعی که هم اکنون تعداد  28هزار و 800
کارگاه با  43هزار شاغل در استان همدان فعالیت دارند.
معاون صنایع دســــتی میراث فرهنگی ،گردشــــگری و صنایع
دستی استان همدان با بیان اینکه این میزان در شهرستان
مالیر برابر چهار هزار کارگاه با  17هزار شــــاغل اســــت ،عنوان
کــــرد :در شهرســــتان مالیــــر ،تولیدکنندگان مبــــل و منبت
بخش اعظمی از این شاغلین را تشکیل میدهند.
وی در ادامــــه اضافه کــــرد :در مجموع در اســــتان همدان 70
درصد صنعتگران در حوزه صنایع دستی به صورت خانگی و
مابقی به صورت کارگاهی فعالیت دارند.
مظاهری با بیان اینکه استان همدان جز  5استان برتر کشور
در حوزه صنایع دســــتی اســــت ،عنوان کرد :با توجه به شیوع
ویروس کرونا و مشــــکالتی در زمینه صــــادرات و بازار فروش
صنایع دستی ،تسهیالت حمایتی برای فعالین این عرصه در
نظر گرفته شد.
وی بــــا بیــــان اینکــــه در ایــــن خصــــوص تعــــداد پروندههــــای
درخواست تسهیالت برابر یک هزار و  32طرح با تعداد یک هزار
و  452شــــاغل بوده اســــت ،عنوان کرد :مبلغ درخواستی این
تسهیالت برابر  18میلیارد و  138میلیون تومان بوده است.
معاون صنایع دســــتی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دســــتی اســــتان همدان مبلغ پرداختی تســــهیالت
حمایتی در دوران کرونا برای فعالین حوزه صنایع دســــتی در
استان را برابر هشت میلیارد و  48میلیون تومان عنوان کرد.
مظاهری در خصوص صادرات صنایع دستی استان همدان
نیز گفــــت :میزان صادرات اســــتان در این حوزه ،نســــبت به
سال گذشــــته کاهش داشته که علت آن نیز شیوع ویروس
کرونــــا و اعمــــال محدودیتهــــای پیــــش آمده از یک ســــو و
کاهش تولیدات صنایع دســــتی در ادامه آن ،از سوی دیگری
بوده است.
معاون صنایع دســــتی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایــــع دســــتی اســــتان همــــدان در پایــــان صحبتهای
خود با تصریح بر اینکه در ســــه ماهه نخســــت سال جاری به

سبب بســــته بودن مرزها ،صادرات صنایع دستی نیز صورت
نگرفت ،مطرح کرد :صادرات رسمی و چمدانی صنایع دستی
استان همدان در  6ماهه نخست سال جاری برابر  11میلیون
دالر بود که این رقم نسبت به سال گذشته ،کاهشی است.
محمــــد تیمــــوری مدیــــر تولیــــدی یــــک نمایشــــگاه مبل در
شهرســــتان مالیر است که حدود  25تا  30سال در این حرفه
شاغل بوده است.
ایــــن تولیدکننده مبــــل در شهرســــتان مالیر با بیــــان اینکه
وضعیت تولید مبل بســــیار نامناســــب و بد اســــت ،عنوان
کرد :در حال حاضر شــــاهد رشــــد قیمت  400درصدی اسفنج
هستیم و این بدان معنا اســــت که نه میتوانیم تولید کنیم
و نه میتوانیم بفروشیم.
تیمــــوری با بیــــان اینکه ســــفارشهای قبلــــی را با ضــــرر باید
بفروشــــیم ،عنوان کرد :کالف مبل (اســــکلت چوبی مبل) را
پنج میلیون تومان میخریدیم امــــا در حال حاضر ،برای تهیه
آن باید  15میلیون تومان هزینه کنیم.
وی در خصوص تســــهیالت ارائه شــــده در راســــتای حمایت از
واحدهای تولیدی نیز مطرح کرد :وام حمایتی شــــش میلیون
تومانی دردی از ما دوا نمیکند چراکه تســــهیالت  200میلیون
تومانــــی نیز بــــرای ما جوابگــــو نیســــت؛ اگرچه بــــرای دریافت
تســــهیالت  200میلیون تومانی هم علی رغم اینکه پنج ضامن
داشــــتم ،وام به من تعلق نگرفت و با بیان اینکه حسابهای
ضامنهایم با ریسک است ،از من خواسته شد تا سند بیاورم.
این تولیدکننده مبل در شهرســــتان مالیر ضمن ابراز گالیه
از این موضوع مطرح کرد :بدبختتر از تولیدکننده نیســــت،
حاضــــرم با نصف قیمــــت محصوالتــــم را بفروشــــم و وارد کار
دیگری شوم.
وی با بیان اینکه قیمت چوب ســــال گذشته افزایش یافت،
گفت :در ســــال جاری ،گرانی اســــفنج و پارچه بیداد میکند به
نوعی که قیمت پارچه نسبت به دو سال گذشته 500 ،درصد
و نسبت به سال گذشته  30درصد افزایش داشته است.
تیموری ادامه داد :کیفیت پارچهها تغییری نداشته اما قیمت
آنهــــا روند افزایشــــی دارد و ایــــن امر موجب ســــختی کار برای
تولیدکنندگان در عرصه مبل شده است.
ایــــن تولیدکننــــده مبــــل در شهرســــتان مالیــــر در خصوص
وضعیت صادراتی مبلمان نیز مطرح کرد :در سالهای گذشته
صادرات به کشــــور عراق داشتیم اما در ســــال جاری ،عراقیها
به دنبال جنسهای ارزان با کیفیت بســــیار پایین هســــتند و
نتوانستیم محصوالت تولیدی خود را به آنها عرضه کنیم.
فرشــــاد روســــتایی ،یکــــی دیگــــر از تولیدکننــــدگان مبل در
شهرســــتان مالیــــر و مدیــــر تولیــــدی و نمایشــــگاه مبل در
روســــتای آورزمان شهرســــتان مالیر بوده که با  20-15نیروی
کار به مدت هشت سال در این حرفه مشغول به کار است.
این تولیدکننده مبل در شهرستان مالیر با بیان اینکه تولید
مبل در شهرستان مالیر با بدبختی همراه شده است ،مطرح

شهردار مریانج خبر داد:

روند مطلوب مرمت عمارت «گلستان»

هگمتانه ،گروه شهرسـ ــتان :شهردار مریانج گفت :مرمت
عمارت بنای قدیمی گلسـ ــتان از تیرماه سال گذشته آغاز
شده و در این مدت روند کار مطلوب بوده است.
بـ ــه گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،محسـ ــن معصـ ــوم علیـ ــزاده در
گفتگویی با اشـ ــاره به مرمـ ــت بنای قدیمی گلسـ ــتان در
مریانـ ــج ،اظهار کرد :عمارت قدیمی «گلسـ ــتان» در شـ ــهر
مریانج با هـ ــدف حفاظـ ــت از بناهای تاریخی ،ارزشـ ــمند و
معماری هنرمندانه ،توسط شهرداری تملک شده است.
وی ادامـ ــه داد :در نهایـ ــت مرمـ ــت این بنـ ــای قدیمی ،با
مساعدت اعضای شورای اسالمی شهر مریانج در بودجه
عمرانـ ــی سـ ــالهای  98و  99داخلـ ــی شـ ــهرداری مریانـ ــج
صاحب ردیف شد و عملیات اجرایی آن سریع آغاز شد.

شهردار مریانج بیان کرد :این خانه تاریخی در دهه گذشته
خالی از سـ ــکنه بـ ــوده و در این مدت دچـ ــار تخریب جزئی
شـ ــده که نیاز به مرمـ ــت اساسـ ــی داشـ ــت .در نهایت با
هماهنگی اداره کل میـ ــراث فرهنگی اسـ ــتان ،یک تیم از
مرمتکاران زبده میـ ــراث فرهنگی ،مرمت ایـ ــن بنا را آغاز
کردیم.
وی با اشاره محوطه سـ ــازی حیاط این خانه تاریخی ،افزود:
در سال جاری بیشترین تمرکز ما در این پروژ ه فضاسازی
محوطـ ــه حیـ ــاط این بنا بـ ــود و خوشـ ــبختانه توانسـ ــتیم
قسـ ــمتهای دیگری از این حیاط کـ ــه در اختیار مالکان
دیگر بـ ــود را نیـ ــز تملـ ــک کنیم تا بـ ــدون هیچ مشـ ــکلی
عملیات عمرانی خود را پیش ببریم.

معصومعلیـ ــزاده گفـ ــت :محوطه سـ ــازی تـ ــا به امـ ــروز با
پیشـ ــرفت  60درصدی همراه بوده و سعی ما بر این است
که مرمت کامل بنا و محوطه سـ ــازی ایـ ــن خانه تاریخی ،در
سال مالی  1400به اتمام برسد.
وی با اشاره به قدمت و نوع معماری این خانه تاریخی بیان
کرد :این خانه قدیمی با قدمت بیش از  110سـ ــال پیش و
مربـ ــوط به اواخر قاجاریه اسـ ــت که با معمـ ــاری خاص پنج
دری در دو طبقه به مسـ ــاحت  370مترمربع زیربنا ساخته
شده است.
معصوم علیزاده خاطرنشـ ــان کرد :این خانه تاریخی که در
زمینی با مساحت  900مترمربعی واقع شده ،در حال حاضر
در انتظار ثبت در فهرست آثار ملی کشور است.

کرد :شــــاهد افزایش بســــیار باال در قیمت چوب هســــتیم از
سویی ،قیمت ســــایر مواد اولیه مانند اسفنج و پارچه نیز باال
رفته است.
وی در تشــــریح این موضوع عنوان کرد :پارچه مورد استفاده
بــــرای تولیــــد مبلمــــان از قیمت متــــری  50- 40هــــزار تومان
هماکنون به قیمت متری  100-90هزار تومان رسیده است.
روستایی ادامه داد :قیمت اسفنج مورد استفاده برای تولید
مبلمان در اندازه کوچک ،در سالهای گذشته بالغبر 18-17
هزار تومان بود اما در حال حاضر قیمت آن به  53هزار تومان
رسیده است.
وی با اشــــاره به اینکه قیمت فوم کف مبل که سال گذشته
یکدســــت آن  600هزار تومان بــــود ،در حال حاضــــر بالغبر
یک میلیــــون و  600هزار تومان اســــت ،گفت :بــــازار فروش
مبلمان را به ســــبب شــــیوع ویــــروس کرونــــا و تعطیلیها و
محدودیتهای پیش آمده در این راســــتا از دســــت دادیم
اصل بازار فروشــــمان بازار عید و سفارشها مربوط به
چراکه ِ
جهیزیه بود.
ایــــن تولیدکننــــده مبــــل در شهرســــتان مالیــــر در خصوص
وضعیت تعدیل نیرو و یا تعطیل شدن واحدهای تولید مبل
در این شهرستان نیز عنوان کرد :کارگرانی که در واحد تولیدی
بنده مشغول به کار هستند ،به صورت روز مزد فعالیت دارند
که به ســــبب کاهش میزان تولید و سفارشها ،حقوق آنها نیز
کاهش یافته که در این مسـ ــیر ،شیوع ویروس کرونا ،کاهش
قدرت خرید مردم و گرانی مواد اولیه مؤثر بوده است.
اسفندماه  1397بود که اســــتاندار همدان در جلسه دیدار با
فعاالن صنعت مبل و منبت مالیر با اشاره به اینکه به دنبال
رونق و پیشرفت هنر و صنعت مبل و منبت مالیر هستیم،
اظهار کرد :مبــــل و منبت مالیر رونق اقتصادی اســــتان را به
دنبال دارد و برنامه یک ســــاله جهــــش صنعت منبت مالیر
انجام میشود.
سیدســــعید شاهرخی ،تشــــکیل نمایشــــگاه ،حضور بانوان
در صنعــــت مبــــل و منبت ،ســــاخت نماد مناســــب ،برپایی

نمایشــــگاه دائمــــی ،صــــادرات مبلمـ ــان و غیـ ــره را از جملـ ــه
مؤلفههای ضروری در راســــتای کسـ ــب عنـ ــوان جهانی برای
منبت مالیر دانست و افزود :باید از همه ظرفیتهای استان
از جمله اتاق بازرگانی برای بازاریابی ،صادرات و حل مشکالت
مبل و منبت استفاده کرد.
استاندار همدان با اشاره به اینکه طبق گزارش اداره صنعت،
معدن و تجارت استان ،در زمینه صادرات محدودیت نداریم،
عنوان کرد :خواســــتار مســــاعدت گمـ ــرک اسـ ــتان در زمینه
تسهیل صادرات مبل و منبت هستیم.
اما به راســــتی ،گویی این روزها شــــهر جهانی مبل و منبت در
گرانیهای مواد اولیه به فراموشی سپرده شده و صنعتگران،
هنرمندان و فعــــاالن این عرصه در البه الی شـ ــیوع ویروس
کرونا ،کاهش صادرات ،گرانیهای مواد اولیه از پارچه و چوب
و غیره گرفته تا گرانیهای حمل و نقل ،در سکوت مسؤولین
روزها را سپری میکنند.
این در حالی اســــت که با خاموش شـ ــدن چـ ــراغ کارگاههای
تولیــــدی در عرصه مبــــل و منبت ،نام شـ ــهر جهانـ ــی مبل و
منبت نیز از پیشــــانی مالیر برداشــــته خواهد شد و در دوران
پســــاکرونا ،تمامی بارقههای امید گردشگری از این منطقه نیز
رخت خواهد بست.
ایــــن روزها برنامهریزیهایی منعطف ضروری اسـ ــت تا بتوان
از تولیدکننــــدگان حمایت و آنها را در ادامه راهشـ ــان امیدوار
کرد بدین ســــان ،میتوان با تبلیغات مناسب مبل و منبت
مالیر قدمی در مسیر بازاریابی و فروش مناسب محصوالت
آنها برداشــــت و یا زمینه و زیرساختها را برای خرید و فروش
مبلمان منبت مالیر ّ
مهیا ســــاخت تا در زمان شیوع ویروس
کرونا ،شاهد کاهش رونق بازارهای این محصوالت نباشیم.
به نقل از مهر ،از ســــویی نیاز است تا با پیگیریها و نظارتها
بر قیمــــت مــــواد اولیه مــــورد نیاز به ویـ ــژه اسـ ــفنج ،چوب و
پارچــــه حیات دوبــــاره را به شــــهر جهانی مبـ ــل و منبت مالیر
بازگردانیم و مانع از خاموشی چراغ کارگاههای آنها و تلخ کامی
تولیدکنندگان در سال جهش تولید شویم.

هگمتانه ،گروه شهرســــتان :فرماندار تویسـ ــرکان
از پذیــــرش بیمار در بیمارســــتان در حــــال احداث
ســــردار ســــلیمانی طبــــق قــــول دانشــــگاه علـ ــوم
پزشــــکی در آذرماه امســــال خبر داد و گفت :مردم
خیــــر تویســــرکان از آغــــاز شــــیوع کرونــــا  10میلیارد
و  500میلیــــون تومــــان بــــه بیمارســــتان حضـ ــرت
ولیعصر(عج) در شرایط کرونا کمک کردند.
بــــه گــــزارش هگمتانه ،سیدرســــول حســــینی ظهر
روز گذشــــته در نشســــت بــــا اصحــــاب رسـ ــانه بـ ــا
اشــــاره به بررســــی و نظارت بر روند نحوه انجام امور
اربــــاب رجوع در دســــتگاههای اجرایی بــــا موافقت
و همراهــــی خبرنــــگاران طــــی روزهای آینــــده اظهار
کرد :مبنــــای خدماتدهی دســــتگاههای عامل بر
رضایتمندی مردم باید باشد.
وی از کمــــک  10میلیــــارد و  500میلیــــون تومانـ ــی
مردم خیر شهرســــتان تنها به بیمارســــتان حضرت
ولیعصر(عج) از آغاز شـ ــیوع ویروس کرونا خبر داد
و افزود :بنده معتقدم که با همیاری و تعاون مردم
و مســــووالن زنجیره کرونا قطع میشــــود ،برهمین
اساس هدایت همه تالشها در این مسیر به طور
حتم اثربخشی چشمگیری را به دنبال دارد.
فرماندار تویســــرکان بـ ــا ابراز خرسـ ــندی از افزایش
محصول گردو تویســــرکان در ســــال جــــاری گفت:
بنابرایــــن ما بــــا افزایش ورود مســــافر و گردشـ ــگر
به شهرســــتان بــــه واســــطه خرید محصــــول گردو
مواجهایم؛ ما مســــووالن ضمن خوشحالی از رونق
چرخــــه اقتصاد؛ اما نگران به خطر افتادن سـ ــامت
مردم هم هستیم.
وی بــــا تأکیــــد بــــر اینکــــه اجــــرای طرحــــی مبنـ ــی بر
ممنوعیــــت ورود و خــــروج مســــافر در مبـ ــادی
شهرســــتان در شــــرایط کرونایی در حیطــــه وظیفه
فرمانــــدار نیســــت و نیــــاز به اجــــازه شــــورای عالی
امنیت ملی دارد خاطرنشان کرد :بر همین اساس
با انعکاس شــــرایط ویژه شهرســــتان به مسووالن
ارشد استان به صورت مکتوب در این راستا اقدام
کردیــــم ،در صورت اخذ مجوز این مهم دسـ ــتور کار
قرار میگیرد.
حســــینی با اشاره به حضور مســــتمر در راستای
نظــــارت بــــر رعایــــت شــــیو هنامههای سـ ــتاد
مبــــارزه بــــه کرونا به ویــــژه در بــــازار  ،تجمعات در
قالب مراســــم عروســــی ،ترحیــــم ،دورهمیهای
تفریحــــی ...را منجــــر بــــه همهگیــــری و یـ ــروس
کرونا دانســــت و متذکر شــــد :طبــــق هماهنگی
بــــا داد ســــتان در را ســــتای برگــــزار نشــــدن این
گونــــه برنامــــه بــــه صورت ارشــــادی با هـ ــدف به
حداقل رســــاندن کانون شــــیوع کرونا در سطح
شهرستان ورود کردیم.
وی خواســــتار همیاری رســــانهها برای شکلگیری
یــــک همــــت جمعــــی بــــا هــــدف وحدتآفرینی در
جلب مشــــارکت افکار عمومی برای مهار ویروس
کرونا در شهرســــتان شــــد و تصریح کــــرد :در حال
حاضــــر تنها راه جلوگیری از انتشــــار ویروس کرونا
و خــــروج از وضعیت قرمز شهرســــتان نــــه گفتن
اقشــــار مختلف مردم به حضور در این مراس ـ ـمها
و رعایت اصول بهداشـ ــتی ،ماسک زدن و فاصله
اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه همت دستگاههای
عامل شهرســــتان تویسرکان آنگونه که باید باشد،
نیســــت ،از فعالســــازی مرکــــز خدماتدهی بیمه
خدمات درمانی و افزودن یک دفتر پیشـ ــخوان به
دفاتر شهرســــتان با پیگیریهای مستمر به منظور
تسریع در خدمت و ممانعت از نشر ویروس کرونا
خبر داد.
فرمانــــدار تویســــرکان دربــــاره بیمارســــتان جدیـ ــد
سردار شــــهید ســــلیمانی به عنوان یک پروژه ملی
با اشــــاره بــــه بازدیــــد اســــتاندار همدان طـ ــی هفته
آینده از این طرح گفت :دو طبقه باالی بیمارسـ ــتان
 154تختخوابی ســــردار شــــهید ســــلیمانی در کوی
قائم(عج) برای نصب تجهیزات تحویل دانشـ ــگاه
علوم پزشکی شده است.
به نقل از فارس ،وی با تأکید بر اینکه قول مساعد
دانشــــگاه علوم پزشــــکی بــــرای پذیــــرش بیمار در
طبقات  2و  3بیمارستان آذرماه است افزود :هفته
جاری با همراهــــی خبرنگاران از رونــــد تجهیز پروژه
بیمارستان  154تختخوابی سردار سلیمانی بازدید
میکنیم.
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استان

خبــر
مدیرکل بیمه سالمت استان همدان:

بیمه کروناییها
در کمتر از  24ساعت

هگمتانه ،گروه خبر همدان :مدیرکل بیمه سالمت
اسـ ــتان همدان از بیمه مبتالیان بـ ــه کرونا در کمتر
از  24سـ ــاعت خبر داد و گفت :آزمون وسع بیماران
مبتال به کرونا کمتر از  24سـ ــاعت انجام میشـ ــود و
اگر افرادی توانایی مالی نداشـ ــته باشـ ــند به سرعت
میتوانند از خدمات رایگان بیمه سـ ــامت برخوردار
شوند.
به گزارش هگمتانه ،سعید فرجی اظهار کرد :سازمان
بیمه سـ ــامت افرادی را که فاقد پوشـ ــش بیمهای
هستند به راحتی زیرپوشـ ــش بیمه قرار میدهد و از
فردی که توان مالی نداشته باشـ ــد از طریق برگزاری
کهـ ــای پایین
آزمون وسـ ــع و قـ ــرار گرفتـ ــن در ده 
جامعه رایگان حمایت میکند.
فرجـ ــی با اشـ ــاره به اینکه بیمه سـ ــامت بـ ــه منظور
کاهش تجمـ ــع و تبادل اشـ ــیا بین بیمار ،پزشـ ــک،
داروخانـ ــه و دیگر مراکـ ــز که از عوامل ابتـ ــا به کرونا
به شـ ــمار م ـ ـیرود ،ارائه خدمـ ــات الکترونیکـ ــی را از
مدتها پیش در دستور کار قرار داده است گفت:
میطلبد مراکز درمانی و داروخانهها در اجرای نسـ ــخ
الکترونیک و مهار کرونا همکاری بیشـ ــتری داشته
باشند.

 800بازدید ماهانه
کنترل کمی از جایگاههای
سوخت همدان

کمفروشی سوخت در پمپبنزینها ممنوع

گالیه یکی از شهروندان از کم فروشی
سوخت پذیرفته نشد

هگمتانه ،گروه خبر همدان :مدیر شـ ــرکت پخش
فرآوردههای نفتـ ــی منطقه همدان گفت :با کنترل
مجدد نازلهای سـ ــوختگیری جایـ ــگاه خصوصی
تحت نظارت این شـ ــرکت ،کمیـ ــت مقدار تحویلی
سوخت نمره قبولی گرفت.
به گـ ــزارش هگمتانـ ــه ،امین روسـ ــتایی گفت :در
بازدیـ ــدی کـ ــه نیمه اول آبـ ــان ماه جاری از سـ ــوی
کارشناسـ ــان واحـ ــد خدمـ ــات مهندسـ ــی منطقه
به همــــراه نماینــــدگان اداره کل اســــتاندارد ،صدا
و سـ ــیمای مرکز همدان و شـ ــخص شـ ــاکی از کم
فروشـ ــی سـ ــوخت ،از جایـ ــگاه فلسـ ــطین شـ ــهر
همدان انجام شد ،صحت میزان سوخت خروجی
تمامی نازلها کنترل شد و خوشـ ــبختانه مغایرتی
مشاهده نشد.
روسـ ــتایی گفـ ــت :نظـ ــارت بـ ــر عرضـ ــه مطلوب و
اسـ ــتاندارد کمیتـ ــی و کیفیتـ ــی انـ ــواع سـ ــوخت
تحویلـ ــی به جامعه مصرفکننـ ــدگان عمده و جزء
فرآوردههـ ــای نفتـ ــی به طور مسـ ــتقیم یـ ــا از طریق
جایگاههـ ــای سـ ــوخت رسـ ــانی در گسـ ــترهای به
پهنای اسـ ــتان و حتی در عرصه ملی و بین المللی
از اهـ ــم وظایف شـ ــرکت پخـ ــش منطقـ ــه همدان
است.
وی افزود :این شرکت در راســــتای رعایت حقوق
شـ ــهروندان در 7ماه ابتدای ســــال جــــاری حدود
5هزار بـ ــار از جایگاههـ ــای عرضه سـ ــوخت بازدید
کرده و کمیت سـ ــوخت عرضه شـ ــده را سـ ــنجش
کرده است.
وی ادامه داد :این شــــرکت از دیرباز با ســــابقهای
بالغ بر یک صد سال ،با پشـ ــتوانه اعتماد عمومی
و مطابـ ــق بـ ــا اسـ ــتانداردهای ملی و جهانـ ــی؛ ارایه
دهنـ ــده خدمات سوخترسـ ــانی بـ ــه بخشهای
مختلـ ــف مصـ ــرف بـ ــوده و بـ ــه رعایـ ــت حقـ ــوق
شــــهروندان در این حوزه آ گاه و خــــود را در قبال
حقوق مشـ ــتریان و جامعه مصرف کننده متعهد
میداند.
مدیـ ــر منطقـ ــه همدان خاطرنشـ ــان کـ ــرد :ماهانه
تمامـ ــی نازلهـ ــای سـ ــوختگیری در اسـ ــتان مورد
آزمایش صحت مقدار سـ ــوخت تحویلی به بخش
حمـ ــل و نقـ ــل قـ ــرار میگیرنـ ــد و مجـ ــددا پلمـ ــب
میشوند.
روسـ ــتایی تصریح کرد :مضاف بـ ــر اینکه در مواقع
خـ ــاص یا مواردی که شـ ــک و شـ ــبههای از سـ ــوی
مراجـ ــع داخلی یـ ــا دسـ ــتگاههای نظارتی خـ ــارج از
سـ ــازمان و یـ ــا افرادی که شـ ــکایتی در ایـ ــن زمینه
داشته باشند ،کارشــــناس مربوط با تجهیزات الزم
در محل جایگاه حضور یافته و نسـ ــبت به تسـ ــت
مجدد نازل و پلمب آن اقدام میکند.
وی همچنیـ ــن اذعان کـ ــرد :این منطقـ ــه عالوه بر
بازدیدهای اشـ ــاره شـ ــده ،با دیگر دسـ ــتگاههای
نظارتـ ــی از جملـ ــه اداره اسـ ــتاندارد و تعز یـ ــرات
حکومتی نیز بازدیدهایی مشـ ــترک از جایگاههای
سوخت داشته و دارد.
روسـ ــتایی یادآور شـ ــد :منطقه همـ ــدان هر ماه به
طور میانگین  800نوبت سـ ــوخت خروجی از نازل
تلمبهها در جایگاهها را به لحـ ــاظ کمیت آزمایش
کرده و ایــــن بازدیدها تا پایان ســــال ،روزانه انجام
میشود.

تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی و
حرفهای استان همدان و شرکت شهرکهای صنعتی

حمایت از ایدههای پایدار کسب و کار

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبر همـ ــدان :تفاهم نامـ ــه همکاری بیـ ــن اداره کل
آموزش فنی و حرفهای اســــتان همدان و شرکت شهرکهای صنعتی
به منظـ ــور هم افزایی بیرون دسـ ــتگاهی در توسـ ــعه مرکـ ــز تخصصی
آموزش و مهارت امضا شـ ــد که یکی از مهمتر یـ ــن اهداف آن حمایت

از ایدههای پایدار کسب و کار است.
بـ ــه گزارش هگمتانـ ــه ،تفاهم نامـ ــه همکاری بین ایـ ــن آموزش فنی و
حرف ـ ـهای همـ ــدان و شـ ــرکت شـ ــهرکهای صنعتی بـ ــه امضای وهب
مختاران و محمدرضا بادامی مدیر عامل شـ ــرکت شهرکهای صنعتی
رسید.
بنابرایـ ــن گزارش ایـ ــن تفاهم نامه بـ ــه منظور هم افزایی و مشـ ــارکت
مؤثـ ــر فنی و تخصصـ ــی در تعالی مرکـ ــز تخصصی آمـ ــوزش کارآفرینی و

مهارت آموزش فنی و حرفهای اسـ ــتان همدان با تمرکز بر خوشههای
صنعتی استان منعقد شد.
همچنین مشـ ــارکت مؤثر در شناسـ ــایی و حمایت از ایدههای پایدار
و برتر به منظور ایجاد و توســــعه کســــب و کار از ا هــــداف این تفاهم
نامه است.
ا یـ ــن گـ ــزارش میافزا یـ ــد :بر گـ ــزاری جلسـ ــات ارا ئـ ــه و بر رســــی
اید ههـ ــا (ا سـ ــتارتاپ)و آینـ ــده پژ و هـ ــی در نیاز هـ ــای آموزشــــی

نحوه افزایش بهره وری و بازدهی
سامانه حمل و نقل شهری

و پایدارکننــــده در ســــطح شــــهر کها و نواحــــی صنعتـ ــی و
خوشــــههای صنعتــــی ا ســــتان همــــدان نیز از موضوعــــات مهم
تفاهم نامه اســــت.
همچنین شناســــایی نیازهای فناورانه و مهارت محور صنایع اسـ ــتان
و تــــاش در ارائــــه حمایــــت و پاســــخ مطلــــوب و در نهایــــت برگـ ــزاری
رویدادهــــای ترویجی همچــــون نمایشــــگاه ،تورهای بازدیــــدی و ...در
ایجاد ارتباط صنعت از دیگر اهداف این تفاهم نامه اسـ ــت.

یادداشت وارده

آ ثار مخرب ویروس کرونا بر حملونقل عمومی
درونشهری و برونشهری

 دکتر ابراهیم مولوی

قسمت دوم

هگمتانـ ــه ،گروه خبر همـ ــدان :برای افزایـ ــش بهره وری و
بازدهی سامانه حمل و نقل شـ ــهری میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
 -1حفظ و نگهداری از اموال :تجهیزات و امکانات سامانه
حمل و نقل شهری (اتوبوسرانی)
 -2رعایت مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی به منظور
ً
تسهیل در امر تردد خودروها خصوصا خودروهای حمل
و نقل همگانی
 -3ارائه کارت بلیت به جای وجه نقد
 -4رعایـ ــت بهداشـ ــت و نظافـ ــت عمومـ ــی در داخـ ــل
خودروهای حمل ونقل عمومی
 -5آمـ ــوزش فرزنـ ــدان در خصـ ــوص اسـ ــتفاده صحیح از
خودروهای حمل و نقل دسته جمعی
 -6افزایش سـ ــطح آگاهـ ــی و ارتقـ ــاء دانـ ــش همگانی در
رعایت قوانین و مقررات اسـ ــتفاده از خودروهای حمل و
نقل عمومی
 -7مشـ ــارکت در برنامههای اجرایی سیسـ ــتمهای حمل
ونقـ ــل عمومـ ــی از طریق سـ ــرمایهگذاری یا ارائـ ــه نظرات و
پیشنهادات و طرحهای جامع حمل و نقل شهری
 -8آشـ ــنایی بـ ــا وظایف و نقش سیسـ ــتم حمـ ــل و نقل
همگانی در پاسخ به نیازهای شهروندان

  نحـ ــوه و چگونگـ ــی اجـ ــرای برنام ههـ ــا و مسـ ــائل
آموزشی
ً
 اصـ ــوال آموزش پذیری افراد یـ ــک جامعه از طرق مختلفشهـ ــای عملی و نظری
صورت میپذیرد .گذشـ ــته از آموز 
که توسـ ــط دایـ ــر نمـ ــودن کالسهای تخصصـ ــی صورت
میپذیرد افراد یـ ــک جامعه در زمینههـ ــای مختلف ارتقاء
دانـ ــش مییابند .نقش تبلیغات در ایـ ــن آموزش پذیری
و همچنین ایجـ ــاد زمینههای ارتقاء و پیشـ ــرفت بسـ ــیار
حیاتی و مؤثر میباشـ ــد چرا که فلسـ ــفه وجودی تبلیغات
بصورت مسـ ــتقیم و غیرمسـ ــتقیم در تغییر ساختارها و
رشد و توسعه ابعاد گوناگون جامعه دخیل بوده و زمینه
یهـ ــا و اثرمندیها میگردد ،که
توسـ ــعه مهارتها و بهره ور 
کمیت و کیفیت در این شـ ــیوه بسته به نوع برنامهریزی و
میزان سـ ــرمایهگذاریها دارد چرا که میزان تخصیص اعتبار
در ابعـ ــاد گوناگون با توجه بـ ــه نیازمندیها و جایگاهها در
تدوین اهداف و بررسی وضعیت و شناخت مشکالت و
تنگناهها مدنظر بوده و بسـ ــته به نوع و جهت برنامههای
اجرایـ ــی تخصیـ ــص مییابـ ــد حـ ــال در اجـ ــرای برنامههای
تدوینـ ــی ،تبلیغات نقش سـ ــازنده و اطمینان بخش دارد
که خـ ــود از طـ ــرق مختلف صـ ــورت میپذیرد ،کـ ــه در این
ً
مقوله ذیال باختصار به راهها و شـ ــیوههای تبلیغات اشاره
مینماییم.
  تبلیغات محیلی
مدیریـ ــت ،طراحـ ــی و اجـ ــرای ابزارهای مختلـ ــف محیطی از
جملـ ــه :بیلورد  -اسـ ــتند  -اتوبـ ــوس آگهی با اسـ ــتفاده از
جلوههای تصویری جذاب

  پروژههای نمایشگاهی
سـ ــاماندهی و برگزاری سـ ــمینارها ،گردهمایی ها ،طراحی،
اجرا و برگزاری نمایشگاههای تخصصی
 پروژههای گرافیکی:
طراحی گرافیکی  -طراحی لوگو و نشـ ــانه ،پوسـ ــتر ،تصویر
سازی ،کاتالوگ و بروشور ،لیبل -بیلورد ،استند واتوبوس
آگهی
 پروژهای تیزری و سه بعدی:
شهـ ــای تیـ ــزری ،تولیـ ــد عکس و
طراحـ ــی و اجـ ــرای نمای 
فیلمهای سه بعدی قابل نمایش
در تمامـ ــی روشهایـ ــی کـ ــه در باال اشـ ــاره گردیـ ــد بحث
تبلیغات جنبه عمومی و نظام مند داشته و
زمین ههـ ــای اجرایـ ــی آن مسـ ــتلزم هماهنگـ ــی و همکاری
تمامی اقشـ ــار و برنامـ ــه ریزان امور دارد حال آنچه مسـ ــلم
است در کشـ ــور ما بحث تبلیغات در هیچ زمینهای هنوز
آنطـ ــور که باید جا نیفتاده و جایـ ــگاه خاصی برای تبلیغات
وجود ندارد نه ضوابط روشن برای انواع آگهیها و نه حتی
روش خاص و قابل قبولی برای انجام تبلیغات مسـ ــتقیم
و غیرمسـ ــتقیم وجود دارد .لذا در سـ ــایر مـ ــوارد همچون
اتوبوس ،تابلو و حتی مطبوعات نیز مشـ ــکل کم و بیش
وجود داشته و جا دارد با توجه به اهمیت و لزوم تبلیغات
ً
در آموزش پذیـ ــری جامعه خصوصا در سیسـ ــتم حمل و
ً
نقل شـ ــهری که صرفا جنبه خدماتی داشـ ــته و وظیفهای
خطیر را عهده دار میباشـ ــد برنامهریزی منسجم و هدف
داری در شناسـ ــاندن سیسـ ــتم و عملکـ ــرد آن بـ ــه عموم
صورت پذیرد .بـ ــه نحوی که با تدوین برنامههای تبلیغاتی
منسـ ــجم و مدون و تخصیص اعتبارات الزم در پیشـ ــبرد
اهـ ــداف کمی و کیفی و اجرای طرحهای مطالعاتی شـ ــهری
ً
اقدامـ ــات الزم صورت پذیـ ــرد که ذیال باختصـ ــار به نحوه و
نیازمنـ ــدی زمینههای تبلیغی حمل و نقل درون شـ ــهری
همگانی اشاره میگردد.

 -1آموزش شـ ــهروندان در خصوص ارائـ ــه کارت بلیت به
جای وجه نقد
 -2آمـ ــوزش شـ ــهروندان در خصوص حفـ ــظ و نگهداری
تجهیزات سازمان
 -3آمـ ــوزش شـ ــهروندان در خصوص رعایت بهداشـ ــت
فردی اجتماعی در استفاده از تجهیزات ناوگان
 -4آمـ ــوزش شـ ــهروندان در خصوص فراگیـ ــری و رعایت
ً
قوانیـ ــن و مقـ ــررات حمل و نقـ ــل خصوصا حمـ ــل و نقل
همگانی
 -5آموزشهای تخصصی ویژه پرسنل فنی و تعمیرگاهی
 -6آموزش در ردههـ ــای خاص ویژه کارمنـ ــدان در مقاطع
زمانی مختلـ ــف از جمله رایانـ ــه ،برنامهریـ ــزی حمل و نقل
شهری ،مسائل مرتبط با امور اداری و مالی و...
حال پس از اینکـ ــه با زمینههای آمـ ــوزش و نیازمندیهای
ً
آن آشـ ــنا گردیدیم ذیال به نحوه آموزشهای فوق نیز اشاره
مینماییم:
 -1صـ ــدا و سـ ــیما  -از طریق پخـ ــش تراکتهـ ــای تلویزیونی
 تهیـ ــه نماهنـ ــگ  -فیلمهـ ــای آمـ ــوزش کوتـ ــاه مدت -مصاحبههای رادیو تلویزیونی -آگهیهای تبلیغی
 -2جراید  -از طریق انتشـ ــار مقاالت  -مطالب و شعارهای
تبلیغی و همچنیـ ــن مصاحبههای مطبوعاتـ ــی و برگزاری
مسابقات فرهنگی  -اجتماعی همراه با جوایز
 -3تبلیغات با اسـ ــتفاده از تجهیزات سـ ــازمان  -از طریق
اتوبوس آگهی  -تابلوهای ایسـ ــتگاه اتوبوس  -باجههای
فروش کارت بلیت  -سایه بان  -بلیت  -بنر و...
 -4تبلیغات از طریق حضور مستقیم در بین مردم
 -5تبلیغات از طریق نصب پالکارد  -پوسـ ــتر  -پرچمهای
تبلیغی  -پرده نویسـ ــی و یا دیوارنویسی در معابر عمومی
در شهر
 -6تبلیغات از طریق توزیع سـ ــربرگ و بولتنهای تبلیغی
در شهر.
مجید بدرخانی
کارشناس ارشد برنامهریزی

حمایتهای جدید دولت از گردشگری

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه خبـ ــر همـ ــدان :معـ ــاون گردشـ ــگری
ادارهکل میراث فرهنگــــی همدان از حمایتهای جدید
دولت از بخ ـ ـش گردشـ ــگری خبر داد و گفـ ــت :امهال
اقساط بانکی ،سررسـ ــید مالیاتها ،بیمه حق کارفرما و
انشعابات صورت میگیرد.
به گزارش هگمتانه ،علی خاکسـ ــار روز گذشـ ــته با بیان
اینکه در حال حاضر هتلها و تاسیسـ ــات گردشـ ــگری
باز هســــتند اظهار کرد :با وجود باز بودن مراکز پذیرش
مسـ ــافر اما به علت کرونا مسافرتی وجود ندارد که این
مراکز فعالیت عینی داشته باشند.
وی با بیـ ــان اینکـ ــه اماکن گردشـ ــگری و ابنیـ ــه تاریخی
اسـ ــتان در حال حاضر تعطیل هسـ ــتند گفت :به خاطر
وضعیـ ــت کرونایـ ــی بازدیـ ــد از آنهـ ــا فعـ ــا امکانپذیر
نیست.
معـ ــاون گردشـ ــگری ادارهکل میراث فرهنگـ ــی ،صنایع
دسـ ــتی و گردشـ ــگری همدان با بیان اینکـ ــه طی  6ماه
نخست سـ ــال جاری گردشگری اسـ ــتان از کرونا حدود
 150میلیارد تومان خســــارت دید افزود :همین موضوع

باعـ ــث کاهـ ــش روند اشـ ــتغال زایـ ــی در حـ ــوزه میراث
فرهنگی شده است.
وی از حمایتهـ ــای جدید دولت از بخش گردشـ ــگری

توسط مسؤوالن بازرسی سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری همدان انجام شد

توزیع ماسک رایگان بین مسافران و رانندگان

هگمتا نـ ــه ،گـ ــروه خبر همدان :مسـ ــؤوالن بازر سـ ــی
سـ ــازمان حمـ ــل ونقـ ــل بـ ــار و مسـ ــافر شـ ــهرداری
همـ ــدان بین مسـ ــافران و رانندگان ما سـ ــک رایگان
توزیع کردند.
به گـ ــزارش هگمتانه ،مسـ ــؤوالن بازر سـ ــی سـ ــازمان
حمـ ــل ونقل بـ ــار و مسـ ــافر شـ ــهرداری همـ ــدان در
میان مسـ ــافران ناوگان حمل ونقـ ــل عمومی ،پایانه
بـ ــزرگ همدان و راننـ ــدگان و سـ ــایل نقلیه سـ ــنگین
و نیمـ ــه سـ ــنگین(حمل بار ) ما سـ ــک را یـ ــگان توزیع
کردند.
گفتنی ا سـ ــت ا یـ ــن اقدام در را سـ ــتای پیشـ ــگیری از
شـ ــیوع کرونا و فرهنگ سـ ــازی استفاده از ماسک در
بین شـ ــهروندان در روز شـ ــنبه  17آ بـ ــان جاری انجام
شد.

خبـ ــر داد و گفـ ــت :در قالب ایـ ــن طرح حمایتـ ــی امهال
اقسـ ــاط بانکی ،مالیاتهای سررسید شـ ــده ،بیمه حق
کارفرما و هزینه انشـ ــعابات آنها انجام خواهد شد.

جایگاه و نقش حملونقل در ابعاد مختلف اقتصادی،
سیاسـ ــی و اجتماعی جوامع امروزی بر کســــی پوشیده
نیسـ ــت .حملونقل یکــــی از پایههای اصلی توســــعه
پایدار و متوازن در جوامع بشــــری محسوب میشود و
در واقع شـ ــبکههای حملونقل بــــا مؤلفههای مهمی
همچون اقتصـ ــاد ،امنیت و عدالــــت اجتماعی ،ارتباط
تنگاتنگ دارند.
در فرآینـ ــد توسـ ــعه اقتصــــادی و اجتماعی کشــــورها،
همبسـ ــتگی مسـ ــتقیم میان گســــترش حملونقل
و دسـ ــتیابی بـ ــه نـ ــرخ رشــــد اقتصــــادی وجــــود دارد و
فعالیتهای حملونقل از جمله فعالیتهای اساسی
و زیربنایـ ــی برای رشـ ــد و تحــــول اقتصادی محســــوب
میشوند.
حملونقـ ــل ،فعالیـ ــت مشــــتق شــــدهای از ســــایر
فعالیتهـ ــای اجتماعـ ــی و اقتصــــادی اســــت و کمتر،
تقاضای بیواسـ ــطه برای آن وجــــود دارد .تولید و توزیع
شهـ ــای اقتصادی هســــتند که لزوم
مهمتریـ ــن واکن 
تقاضا برای حملونقل را آشکار میکند.
وقوع بحران در فعالیتهای اقتصادی میتواند تقاضا
در بخـ ــش حملونقل را بــــا چالشهایــــی مواجه کند
که در نتیجـ ــه آن ،نه تنها مســــائل و چالشهایی برای
بخشهای مختلـ ــف حملونقل پیــــش میآید ،بلکه
کل اقتصاد نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
در این نوشتار مسائل و چالشهای پیش آمده در اثر
بحران شیوع بیماری کووید_( 19ویروس کرونا) را مورد
بررسی و ارزیابی قرار میدهیم.

لونقل
  مهمترین آثار بحران کرونا بر بخش حم 
در گـ ــزارش حاضـ ــر ،آثـ ــار شــــیوع ویــــروس کرونــــا بــــر
بخشهـ ــای مختلـ ــف حملونقل در ایران بــــا تمرکز بر
حملونقـ ــل شـ ــهری و جــــادهای (برونشــــهری) مورد
بررسـ ــی قـ ــرار گرفته اســــت که بــــر اســــاس دادههای
موجود میتـ ــوان مهمترین آثار بحــــران کرونا بر بخش
حملونقل را در چند دسته کلی مطرح کرد:
 .1مسائل مربوط به ادامه فعالیت حملونقل همگانی
و رعایـ ــت همزمان پروتکلهــــای بهداشــــتی از جمله
فاصلهگـ ــذاری اجتماعی که چالش اصلــــی پیش رو به
حساب میآید.
 .2کاهش تقاضای حملونقل که کاهش درآمد بخش
دولتی ،شـ ــهرداریها و بخش خصوصی مانند کاهش
درآمد عوارضیها ،امـ ــداد خودروها ،مجتمعهای رفاهی
بینراهی ،جایگاهداران سوخت ،کاهش درآمد از جرایم
راهنمایی و رانندگی و کاهش درآمد بخش حملونقل
عمومـ ــی از یک طـ ــرف و افزایــــش هزینههایــــی مانند
اسـ ــتفاده از مـ ــواد ضدعفونی کننده ،پایش ســــامت
کارکنـ ــان و افزایش حجــــم ارائــــه خدمات بویــــژه برای
شهرداریهای کالنشـ ــهرها را به دنبال داشته است .با
ادامه دوره شـ ــیوع بیماری و طوالنی شــــدن آن ،مسأله
کاهـ ــش درآمـ ــد و افزایــــش هزینهها همچنــــان ادامه
خواهند داشت.
 .3چالش اشـ ــتغال بخش حملونقل اعم از رانندگان
و کارکنان و بروز مشـ ــکالت معیشــــتی برای رانندگان،
متضرر شدن شرکتهای حملونقل ،مشکالت برای
پیمانکاران و...
 .4پیشبینـ ــی آثـ ــار منفــــی بــــر کل اقتصــــاد ایــــران در
صورت طوالنی شـ ــدن تعطیلی و کاهش فعالیتهای
اقتصادی بـ ــا توجه به ســــهم باال و قابــــل توجه بخش
حملونقـ ــل در کاهش ســــتانده کل اقتصــــاد (تولید
کل).
 .5آثـ ــار مثبـ ــت در بخــــش حملونقــــل :علیرغــــم
چالشهای پیش آمـ ــده ،فرصتهایی نیز برای بخش
حملونقل ایجاد شـ ــده است که از جمله آنها میتوان
بـ ــه کاهـ ــش مصـ ــرف ســــوخت ،کاهــــش تصادفات
رانندگـ ــی ،فرصت برای اصــــاح ســــاختارهای معیوب
بخـ ــش حملونقل و اجــــرای اقدامهایــــی مانند توزیع
ساعات کاری مشاغل ،اســــتفاده از سرویس ویژه و به
طور کلی کاهش سفرهای روزانه اشاره کرد.
  راهکارهای کاهش تبعات کرونا
برای کاهـ ــش تبعـ ــات کرونــــا ،راهکارهــــا و اقداماتی با
مالحظـ ــات مختلف از جملــــه این که بتواننــــد در دوره
 6مـ ــاه تا یکسـ ــال کارآیی داشــــته باشــــند به شــــرح زیر
پیشنهاد میشود:
 .1اقدامـ ــات فیزیکـ ــی مانند ضدعفونی کردن وســــایل
نقلیـ ــه عمومی ،نظـ ــارت بــــر نیــــروی کار ،فاصلهگذاری
اجتماعـ ــی (ماننـ ــد نشــــانهگذاری صندلیهــــا ،محــــل
ایسـ ــتادن صفحـ ــه خریــــداری بلیت اتوبــــوس و مترو)
و اقدامـ ــات آمـ ــوزش و فرهنگســــازی ،مجموعهای از
اقدامات فوری هسـ ــتند که انجام آنها در دوران شیوع
بیماری ،دائمی بـ ــوده و تا پایان دوران شــــیوع بیماری،
همواره باید انجام شوند.
 .2حملونقـ ــل شـ ــهری :چالــــش اصلی ،پاســــخگویی
همزمـ ــان بـ ــه تقاضای حملونقــــل ،در اثر از ســــرگیری
تدریجـ ــی فعالیتهـ ــای روزانــــه ،و رعایت طــــرح فاصله
اجتماعی اسـ ــت .در این راســــتا ،دو مســــئله جدی در
ً
کالنشـ ــهرها ،اوال نحـ ــوه ادامــــه فعالیــــت حملونقل

ً
همگانــــی در شــــهر ،ثانیــــا دسترســــی حوم ـ ـهای بـ ــه
کالنشهرهاســــت که در این راســــتا ،پیشنهادهایی به
شرح زیر مطرح میشود:
* توزیع ســــاعات کاری مشاغل که راهکاری کم هزینه و
امکانپذیر است.
* طراحی ســــرویس ویــــژه با رعایت فاصلــــه گذاری الزم
است .با توجه به الزام کارکنان دولت برای حاضر شدن
در سرکار ،میتوان در گام نخست ،راهاندازی سرویس
ویژه برای کارکنان دولت را آغاز کرد و در ادامه آن را برای
استفاده عموم نیز توسعه داد.
* فعالیــــت خطــــوط متــــرو یــــک چالش جدی اسـ ــت.
تعطیلی کل یا حتی برخــــی از خطوط برای طوالنی مدت
ممکن نیســــت ،اما شــــاید بتــــوان به تعطیلـ ــی برخی
ایستگاهها و ایســــتگاههای تبادلی ،اندیشید .کاهش
مطلوبیــــت از طریــــق کاهش خدمات (مثـ ــل تعطیلی
برخــــی ایســــتگاهها) در میانمدت ممکن اسـ ــت کارا
باشد.
* در خطوط اتوبوســــرانی پرتقاضا (شــــامل خطوط بی آر
تی و ســــایر خطوط) ،امکان تعطیلــــی کل یا حتی برخی
خطوط برای طوالنــــی مدت وجود نــــدارد .اضافه کردن
ناوگان باید در دســــتور کار قرار گیــــرد .امکان تعطیلی
خطوط کم تقاضا و استفاده از ناوگان آن و نیز استفاده
از نــــاوگان آزاد بخش خصوصی برای ســــرویس دهی با
فاصله گذاری اجتماعی میتواند مورد توجه قرار گیرد.
* لغو کوتاهمدت طرحهای ترافیکــــی و بازنگری در این
طرحها در بلندمدت با توجه به شــــرایط تأمین ظرفیت
حملونقل عمومی با رعایت فاصلهگذاری پیشـ ــنهاد
میشود.
 .3در شهرهای کوچک و خارج از محدوده کالنشهری،
توســــعه شــــیوههای پیادهروی و دوچرخهسواری و به
طــــور کلی آموزش و توصیه به کاهش ســــفرهای روزانه
مورد تأکید بیشتری است.
 .4حملونقــــل جــــادهای :مســــئله اصلــــی کاهـ ــش
تقاضــــای ســــفرهای بیــــن شــــهری و متضرر شـ ــدن
شــــرکتهای حملونقــــل اســــت .اسـ ــتفاده از
حمایتهای مالی دولت و در عین حال ارائه خدمت
از ســــوی نــــاوگان بــــرون شــــهری بــــرای کوتاهمدت
و میانمــــدت بــــه خصــــوص بــــرای پاسـ ــخگویی به
ســــفرهای حومهای پیشنهاد میشــــود .به طور کلی،
مطالعه مســــائل و راهکارهای ایــــن بخش همچنان
جای تأمل بیشتری دارد.
 .5حمایتهای مالی دولت از بخشهای آسیبدیده
در بازه زمانی شــــیوع بیماری ،امری الزم اسـ ــت اما باید
توجه داشت که با توجه به محدود شدن شدید منابع
مالی دولــــت به دالیلی مانند مســــائل اقتصاد جهانی،
تحریمها ،کاهــــش قیمت نفت ،آثــــار اقتصادی بحران
ً
کرونا ،تبعا باید به کاهش هزینههای سنگین از جمله
به تعویق افتادن توسعه آزادراهها ،احداث خطوط مترو
ابرپروژههای شهر توجه کرد.
 .6انجام فراخــــوان و مذاکره با بخش خصوصی و کمک
گرفتن از بخش خصوصی بهویژه استارت آپهای دارای
راهکار باید مورد توجه باشد.
 .7در بلندمــــدت بایــــد بــــه برنامهریــــزی کاربـ ــری زمین
کاهش وابســــتگی به ســــفرهای طوالنــــی آونگی توجه
شود.

  و اما...
گفتنی اســــت کــــه مدت اعتبــــار پیشــــنهادهای فوق،
بســــته به میزان طوالنی شــــدن دوران شــــیوع بیماری
متفاوت است .به طور کلی راهکارهای پیشنهاد شده
تنها یک فهرست اولیه اســــت که جزئیات هر یک نیاز
به بررسی و مطالعه بیشتر و دقیقتری دارد.
باید توجه کرد کــــه اپیدمی کووید_ 19پدیده پیچیدهای
اســــت که سرنوشــــت و روند گســــترش آن به سادگی
قابــــل پیشبینی نبــــوده و بــــرای ارزیابی دقیـ ــق تأثیر
ویــــروس کرونا بــــر اقتصــــاد و بــــه طور خــــاص بخش
حملونقل ،نیــــاز به اطالعات زیادی وجــــود دارد که به
دلیــــل نوپدید بودن این ویروس هنــــوز دادههای الزم
تولید نشده اســــت؛ از اینرو رصد مسائل و چالشها
و نیز راهکاریابــــی و ارزیابی آنها باید به طــــور دائم مورد
توجه باشند.
در نتیجــــه ،ادامــــه پژوهــــش در خصوص آثـ ــار کرونا بر
بخش حملونقل پیشــــنهاد میشود .همچنین ،باید
توجه کــــرد که در این گزارش ،اثر حملونقل بر شـ ــیوع
کرونا مورد بررسی قرار نگرفته که این موضوع نیز قابل
بررسی است.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــــــــــــ
نایب رئیس شـ ــورا و رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسالمی
شهر همدان

روحانی:

سیاست کمک به تولید ملی
با قوت دنبال میشود
هگمتانه ،گروه ایـ ــران و جهان :رئیسجمهور گفت :سیاسـ ــت تقویت
ارزش پـ ــول ملی و کمک به تولید ملی و رشـ ــد اقتصادی کشـ ــور با قوت
دنبال میشود.

حجت االسالم حسـ ــن روحانی رئیس جمهور روز یکشـ ــنبه در یکصد و
هفتاد و نهمین جلسـ ــه سـ ــتاد هماهنگی اقتصادی دولـ ــت اظهار کرد:
اینک فرصتی برای دولت آینده امریکا پیش آمده اسـ ــت که اشتباهات
گذشـ ــته را جبران کند و با احترام به قواعد جهانی ،به مسـ ــیر پایبندی به
تعهدات بین المللی ،بازگردد.
رئیس جمهور افزود :جمهوری اسـ ــامی ایـ ــران ،همواره به تعهدات خود
در صورت رعایت مسـ ــؤوالنه از سـ ــوی همه اطراف تعهد ،پایبند بوده و
تعامل سازنده با جهان را راهبرد خود میداند.

روحانی بـ ــا تأکید بر پیـ ــروزی مقاومت ملـ ــت ایران در جنـ ــگ اقتصادی
تحمیل شـ ــده توسـ ــط دولت آمریکا ،اظهار کرد :مردم ایـ ــران با مقاومت
قهرمانانـ ــه خـ ــود در برابر جنـ ــگ تحمیلی اقتصـ ــادی ،اثبـ ــات کردند که
سیاست فشار حداکثری امریکا محکوم به شکست است.
رئیس جمهور تصریح کرد :اینک زمان آن اسـ ــت که در سـ ــایه همکاری و
همافزایی ایران و همسایگان ،شـ ــاهد ارتقاء امنیت و توسعه در منطقه
باشیم و مسـ ــیر ثبات و رشد اقتصادی کشـ ــور ،با قوت و سرعت هرچه
بیشتر ،پیموده شود.

روحانی با اشــــاره به برنامههای اقتصادی دولت تأکید کرد :در شرایط رو
به بهبود اقتصادی دولت با اتخاذ سیاستهای متناسب مالی و کنترل
و هدایت نقدینگی به سـ ــمت تولید و توسعه ســــرمایهگذاری ،تقویت
ارزش پول ملی و کمک به تولید ملی و رشــــد اقتصادی کشور را با قوت
دنبال میکند.
رئیس جمهـ ــور همچنین در این جلسـ ــه وزیر اقتصــــاد را مکلف کرد در
راستای ارتقای انضباط مالی و بودجه ای ،فروش سهام و داراییهای مازاد
دولتی و انتشار اوراق بدهی دولت را طبق برنامه مصوب ادامه دهد.

سخنگوی شورای نگهبان:

 جلساتی که شـ ــورای نگهبان با طراحان طرح برگزار
کرد
سـ ــخنگوی شـ ــورای نگهبان یادآور شـ ــد :تا کنـ ــون چند
جلس ـ ـهای با نمایندگان طراح این طرح در شورای نگهبان
ً
برگـ ــزار کردهایم؛ نکاتی کـ ــه احیانا محل ایراد بـ ــود ،به آنها
یادآوری شـ ــده اسـ ــت؛ مانند قانون انتخابات ،وقتی این
طرحها در مجلس بررسـ ــی میشـ ــود ،در حین مذاکرات و
ً
پیشـ ــنهادهای نمایندگان نیـ ــز قطعا بـ ــا تغییراتی روبه رو
خواهد شد.
 احتمال ایـ ــراد اصل  75به مصوبـ ــه یارانه کاالهای
اساسی
وی یکـ ــی از ایـ ــرادات شـ ــورای نگهبـ ــان به مصوبـ ــه یارانه
کاالهای اساسـ ــی مجلس را ایراد اصل  75قانون اساسی
عنوان کرد و گفت :ما در شـ ــورای نگهبـ ــان به نمایندگان
تذکر دادیـ ــم که در برابـ ــر هزینه ثابتی که ایجاد میشـ ــود،
درآمد ثابتی هم در نظر گرفته شود؛ به عبارت دیگر ،محل
تأمین اعتبار این هزینهها ،باید یک «منبع واقعی» باشد.
کدخدایی با طرح این سـ ــوال که آیا فـ ــروش اموال دولت،
میتواند یک منبع واقعی باشـ ــد یا خیـ ــر؟ ،افزود :باید دید
منبعی ماننـ ــد فروش امـ ــوال دولت ،میتوانـ ــد تکافوی
هزینه مصـ ــوب در این طـ ــرح ( 30هزار میلیـ ــارد تومان) را
بدهد یا نه.
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منابع طرح پرداخت یارانه کاالهای اساسی باید قابل تحقق باشد
هگمتانه ،گروه ایران و جهان :سخنگوی شورای نگهبان
از بررسـ ــی جزء به جزء منابع مالی درنظر گرفته شـ ــده برای
طرح پرداخت یارانه کاالهای اساسی در این شورا خبر داد
وگفت :اگر این منابع قابل تحقق نباشد ،طرح «رد» خواهد
شد.
عباسـ ــعلی کدخدایی درباره نحوه مواجهه شورای نگهبان
با مصوبه اخیر مجلس در خصوص الزام دولت به پرداخت
یارانـ ــه کاالهای اساسـ ــی و احتمـ ــال رد یا تأییـ ــد آن از منظر
حقوقی،اظهار کرد:اینکهمجلسبهدنبالتصویبقوانینی
است که با معیشت مردم مرتبط است ،اقدام خوبی است
و مـ ــا اصل این ایده را تأیید میکنیم؛ اما این نکته را هم باید
توجه داشـ ــت که شـ ــورای نگهبان دو ابزار و معیار بیشـ ــتر
ندارد؛ یکی موازین شرع و دیگری قانون اساسی.
ً
وی ادامـ ــه داد :طبیعتـ ــا نمایندگان مجلس یـ ــا هر فردی
خارج از شـ ــورای نگهبـ ــان انتظـ ــار دارند ما اجـ ــازه ندهیم
خالف قانون اساسی یا موازین شرع ،مصوبههای مجلس
تصویب شود.

د وشـــنبه
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وی خاطرنشـ ــان کرد :نماینـ ــدگان موافق ایـ ــن مصوبه تا
کنون سه جلسه با برخی اعضای شورای نگهبان جلساتی
درباره یارانه کاالهای اساسی برگزار کردهاند این نکات هم
به آنها یادآوری شـ ــده اسـ ــت؛ مجلس ،مصوبه را هنوز به
صورت رسـ ــمی به شـ ــورای نگهبان ارسـ ــال نکرده است؛
اگر نکاتی که به طراحان این طرح گوشـ ــزد شد ،در مصوبه
ً
مجلس لحاظ نشـ ــده باشـ ــد ،شـ ــورای نگهبـ ــان مجددا
مصوبه را به نمایندگان بازگشت خواهد داد تا نمایندگان
آن را اصالح کنند.

وی با اشـ ــاره به مذاکرات شـ ــورای نگهبان بـ ــا نمایندگان
طراح طرح تأمین کاالهای اساسـ ــی ،اظهار کـ ــرد :همه این
مـ ــوارد باید در شـ ــورای نگهبان مـ ــورد بحث قـ ــرار گیرد تا
ببینیم آیا میتوان به چنین مواردی «منبع واقعی» اطالق
کـ ــرد یا خیـ ــر؛ در حـ ــال حاضـ ــر نمیتوانم نکت ـ ـهای در این
خصوص به صورت قطعی اعـ ــام کنم؛ چون مصوبه هنوز
برای شورای نگهبان ارسال نشده است.
سـ ــخنگوی شـ ــورای نگهبـ ــان با بیـ ــان اینکه این شـ ــورا،
به محـ ــض دریافـ ــت مصوبه تأمیـ ــن کاالهای اساسـ ــی از
مجلس ،نظراتش را صریح و شـ ــفاف اعـ ــام میکند ،بیان
کرد :اگر منابع این طرح به گونهای باشـ ــد که تأمین کننده
هزینههای طرح نباشد یا در ردیف اعتباری ،برای آن منابع،
ً
مصرف دیگری هـ ــم در نظر گرفته شـ ــده باشـ ــد ،طبیعتا
نمیتواند تأیید شورای نگهبان را اخذ کند.

 احتمال اسـ ــتناد به استفسـ ــاریه قدیمی شـ ــورای
نگهبان برای مصوبهای با إن قلتهای اساسی
کدخدایی در پاسخ به این پرسش که «آیا شورای نگهبان
میتواند به استناد استفساریه شـ ــورای نگهبان از قانون
اساسـ ــی که مجلس نمیتواند در سـ ــرجمع قانون بودجه
تغییراتـ ــی ایجاد کند و هـ ــر گونه تغییر در قانـ ــون بودجه،
نیازمند الیحه دولت اسـ ــت نه طرح نماینـ ــدگان ،برای رد
یا تأییـ ــد مصوبه «یارانه کاالهای اساسـ ــی» اسـ ــتناد کند؟
اظهار کرد :این استفسـ ــاریه در دو نوبت مورد استناد قرار
گرفـ ــت؛ یکی اواخر دهه  70بود که شـ ــورای نگهبان اعالم
کرده بود مجلس نمیتوانـ ــد تغییرات عمدهای در بودجه

اگر تشخیص دهیم که این طرح میتواند در
ً
نقش متمم بودجه عمل کند ،قطعا متمم
بودجه باید در شکل الیحه و از سوی دولت
ارسال شود اما اگر متمم بودجه نباشد،
باید منبع مالی آن از جایی تأمین شود.
ایجاد کند؛ مورد دیگر هم در سالهای اخیر که موضوع به
هیأت عالی حل اختالف ارجاع و سپس از شورای نگهبان
ً
درخواست تفسیر شد؛ شورای نگهبان هم مجددا اعالم
کرد که مجلس نمیتواند در مفـ ــاد قانون بودجه تغییری
ایجاد کند که شاکله بودجه دستخوش دگرگونی شود.
وی ادامه داد :اگـ ــر مصوبه یارانه کاالهای اساسـ ــی هم در
این حد باشد که به تشخیص شورای نگهبان ،رقمش به
ً
گونهای است که شـ ــاکله بودجه را تغییر میدهد ،طبیعتا
ممکن اسـ ــت محل ایراد از ایـ ــن زاویه هم باشـ ــد؛ فارغ از
اینکه مغایر اصل  75قانون اساسی باشد یا خیر.

 مصوبـ ــه یارانـ ــه کاالهای اساسـ ــی؛ متمـ ــم قانون
بودجه یا مغایر با شاکله بودجه؟
عضـ ــو حقوق دانـ ــان شـ ــورای نگهبـ ــان تصریح کـ ــرد :اگر
تشـ ــخیص دهیم که ایـ ــن طرح میتوانـ ــد در نقش متمم
ً
بودجه عمل کند ،قطعا متمم بودجه باید در شکل الیحه
و از سـ ــوی دولت ارسال شود اما اگر متمم بودجه نباشد،
باید منبع مالی آن از جایی تأمین شود.

 احتمال رد طـ ــرح مجلس در شـ ــورای نگهبان ،در
صورت اتمام
اعتبارات منابع مذکور در مصوبه
ِ
کدخدایی در پاسـ ــخ به این پرسـ ــش که در حال حاضر ،در
مصوبه یارانه کاالهای اساسـ ــی ،اگرچه ردیفهای اعتباری
برای اجـ ــرای این طرح دیده شـ ــده ،اما ردیفهـ ــای مذکور
با کسـ ــری مواجه اسـ ــت ،آیا شـ ــورای نگهبـ ــان میتواند با
اسـ ــتناد به این کسـ ــری اعتبـ ــار ،از تأیید مصوبـ ــه مذکور
خـ ــودداری کنـ ــد؟ ،تأکید کرد :بلـ ــه ما در شـ ــورای نگهبان
ً
به چنین مـ ــواردی هم ایراد میگیریم؛ مثـ ــا مواردی بوده
که ردیـ ــف اعتبار در مصوبهای لحاظ شـ ــده سـ ــپس ما در
شـ ــورای نگهبان به بررسـ ــی آن ردیـ ــف تأمیـ ــن اعتبار در
بودجه میپردازیـ ــم و میزان هزینه کـ ــرد آن ردیف اعتباری
تا آن تاریخ را بررسـ ــی میکنیم که آیا چیـ ــزی از اعتبارات آن
ردیف بودجه باقی مانده یا نه؟ از دولت هم کسـ ــب اطالع
و اسـ ــتعالم میکنیم؛ اگر برای آن ردیف بودجه چیزی باقی
ً
نمانده باشـ ــد ،مطمئنا با مخالفت شورای نگهبان مواجه
خواهد شد.
به نقل از مهر ،بر اسـ ــاس طـ ــرح پرداخت یارانـ ــه کاالهای
ً
اساسـ ــی که اخیرا در مجلس تصویب شد دولت مکلف
اسـ ــت به منظـ ــور تأمیـ ــن بخشـ ــی از نیازهای معیشـ ــتی
خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای
 6ماه دوم سـ ــال  99بـ ــه صورت ماهانه نسـ ــبت به تأمین
پرداخـ ــت یارانه اعتبار خریـ ــد به هر فرد ایرانی شناسـ ــایی
شـ ــده در طرح معیشـ ــتی خانوار افراد مشـ ــمول ردیف 31
جدول تبصـ ــره  14قانون بودجه سـ ــال  99کل کشـ ــور به
تعداد حداقل  60میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت
یارانه نقدی سرپرسـ ــت خانوار به مبلغ یک میلیون و 200
هزار ریال برای هر یک از افراد سـ ــه دهک اول از جمله افراد
تحت پوشـ ــش کمیته امداد امام(ره) ،سازمان بهزیستی،
رزمندگان معسر و افراد کمتر از حقوق و دستمزد به مبلغ
 600هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهکها اقدام کند.

ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ

انتخابات تمام نشده است
رئیسجمهور االن شکست را نمیپذیرد

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ایـ ــران و جهــــان :وکیــــل شــــخصی
رئیسجمهور آمریکا گفته هنوز خیلی مانده انتخابات
به پایان برسد و «دونالد ترامپ» در حالی که شکایتها
در جریان است شکست را نمیپذیرد.
«رودی جولیانـ ــی» ،وکیل شــــخصی «دونالــــد ترامپ»،
رئیسجمهـ ــور آمریـ ــکا ،شــــنبه شــــب بالفاصلــــه بعد
از اینکـ ــه رسـ ــانههای آمریکایی «جــــو بایــــدن» را پیروز
انتخابـ ــات اعـ ــام کردند بـ ــا حضور در نشســــتی خبری
ت علیه نتایــــج انتخابات در
گفـ ــت در حالی که شـ ــکای 
جریان است ترامپ شکست را نخواهد پذیرفت.
به نوشته وبگاه شـ ــبکه خبری «فاکس نیوز» ،جولیانی
که در جریان این نشسـ ــت در شهر فیالدلفیای ایالت
پنسـ ــلوانیا صحبت میکرد گفت ترامپ در این مقطع
شکسـ ــت در انتخابات را نمیپذیرد و این انتخابات تا
پایان خود خیلی فاصله دارد.
وی گفت« :روشـ ــن اسـ ــت تا زمانی که حداقل  600هزار
رأی نامعلوم اسـ ــت ،او (ترامپ) قصد ندارد شکست را
بپذیرد».
سـ ــتاد انتخاباتی ترامپ در چندین ایالتــــی علیه نتایج

انتخابات شکایتهایی را طرح کرده است.
ً
کارشناســــان حقوقــــی آمریــــکا گفتهاند احتمـ ــاال هیچ
یــــک از پروندههــــای قضایی ســــتاد ترامــــپ در نتیجه
انتخابات تغییری ایجاد نمیکند .اما برخی افراد نزدیک
به ترامــــپ نیز به فاکس نیــــوز گفتهانــــد در صورتی که
پرونده شکایت ستاد وی شکست بخورد ،او با افتخار
شکست را خواهد پذیرفت.
رســــانههای آمریکایــــی شــــنبه شــــب بایــــدن را پیروز
انتخابــــات ریاســــتجمهوری اعالم کردند ،امــــا تا زمان
روشــــن شــــدن نتیجه این پیگیری حقوقی ،مشخص
نخواهد بود که جو بایدن رئیسجمهور شده یا خیر.

آ گهــی دعوت مجمــع عمومی فوق العاده

نوبت دوم

تاریخ انتشار99/08/19 :

شركت تعاونی مسکن كاركنان سازمان عمران شهرداری همدان
به شماره ثبت  4364شناسه ملی  10820053469شهرستان همدان استان همدان

نظــر بــه اینکه جلســه مجمــع عمومی فوقالعاده نوبــت اول مورخــه  1399/08/17به حد نصاب مقرر در اساســنامه و قانون شــرکتهای تعاونی
نرســید ،بــه اطــاع کلیه اعضای میرســاند جلســه مجمع عمومــی فوقالعاده نوبــت دوم رأس ســاعت  15مورخــه  1399/09/01در محل همدان،
شــکریه ،نبــش  18متــری یحیــوی و ایلگلــی ،دفتر شــرکت تعاونی تشــکیل میگــردد .از اعضای محترم دعوت میشــود در جلســه فــوق حضور بهم
رسانند.
ً
ضمنــا اعضایــی کــه مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تاماالختیار واگذار نمایند ،تا تاریخ  1399/09//01به اتفاق نماینده خود
جهت تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل همدان ،شــکریه ،نبش  18متری یحیوی و ایلگلی ،دفتر شــرکت تعاونی مراجعه نمایند( .حضور توأم
ً
عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است ).ضمنا ساعت  14وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی میگردد.
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وکیل ترامپ:

دستور جلسه:
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www.edch.ir

آ گهیمزایدهعمومی(نوبتاول)
اجاره رستوران دریاچه کوثر
به تاریخ 1399/08/12

شهرداری مالیر در نظر دارد به استناد مجوز شــماره /732ش/5/م 1399/06/23-شورای اسالمی شهر نسبت به اجاره یک باب رستوران واقع
در بلوار شهید بهشتی دریاچه کوثر از طریق نشــر آگهی مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی واجد صالحیت عمومی برای مدت سه سال اقدام
نماید .لذا متقاضیان می توانند پیشــنهادات کتبی خــود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ  1399/09/01به همــراه  110/000/000ریال
به صورت نقد (واریز به حساب  0105598672002بانک ملی مالیر) یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی به همراه مدارک شناسایی معتبر (جهت
اشــخاص حقیقی کپی تمام صفحات شناســنامه و کارت ملی و اشــخاص حقوقی کپی اساســنامه به همراه آخرین تغییرات) و مهر و امضــاء قرارداد و
شــرایط عمومی از طریق ســامانه تدارکات دولت ارســال نمایند و الزاما می بایســت اصل ضمانتنامه شــرکت در مزایده تحویل دبیرخانه شــهرداری
مالیر گردد .همچنین جهت کســب اطالعات بیشــتر می توانند با شــماره مســتقیم  081-32226061داخلــی  176تماس حاصل نماید و یــا می توانند
اطالعات مــورد نیاز جهت شــرکت در مزایده را از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی  setadiran.irو ســایت شــهرداری مالیر به نشــانی
 malayer.irدریافت دارند.
سایر مشخصات:

م.الف 307

 )1یک باب رستوران واقع در بلوار شهید بهشتی دریاچه کوثر برای سه ســال با پیش پرداخت  500/000/000ریال به ترتیب برای سال اول ماهیانه
 50/000/000ریال و افزایش  15درصدی اجاره ماهیانه برای هر سال نسبت به سال قبل.
 )2مهلــت تحویــل و اخذ اســناد مزایــده تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه ( 1399/09/01ســاعت  )14:00کــه متقاضیــان می بایســت از طریق ســامانه
تــدارکات دولت پاکــت (ب) و (ج) خود را ارســال نماینــد و الزاما می بایســت پاکت (الف) شــامل اصــل ضمانتنامه شــرکت در مزایده تحویــل دبیرخانه
شهرداری مالیر گردد و شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 )3چنانچه برنده مزایــده از انعقاد قرارداد ظــرف مدت  7روز از تاریــخ ابالغ خودداری نماید ســپرده وی به نفع شــهرداری ضبط و به نفــر دوم واگذار
میشود و به همین ترتیب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
 )4پس از مشخص شدن برنده مزایده و انعقاد قرارداد سپرده نفرات بعدی مسترد می گردد.
 )5به پیشنهادات مخدوش  ،مشروط و فاقد سپرده ضمانت نامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 )6مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ بازگشایی  3ماه میباشد.
 )7هزینه نشر آگهی مزایده به عهده برنده میباشد.
)8تاریخ بازگشایی پاکتهای واصله در روز یکشنبه مورخ  1399/09/02رأس ساعت  10صبح در دفتر کار شهردار میباشد.
تاریخ انتشار1399/08/19 :

حسین بابایی -شهردار مالیر

د وش ــنبه
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فرماندار اسدآباد وعده داد:

اختصاص زمین برای احداث سالن ورزشی
چندمنظوره

ورزش

هگمتانه ،گروه ورزش :فرماندار اسـ ــدآباد از قول مسـ ــاعد در راسـ ــتای اختصاص زمین مناسب برای
ساخت و احداث سالن چند منظوره در محله حاشیه نشین محمود بیگی این شهرستان خبر داد.

خبــر

مجید درویشی فرماندار اسـ ــدآباد در بازدید از مجموعه ورزشی آزادی و دیدار با سرپرست اداره ورزش
و جوانان شهرستان اظهار کرد:توجه به ورزش جوانان و نوجوانان یک ضرورت بوده و باید در راستای
توزیع عادالنه امکانات و زیر سـ ــاختهای ورزشی به مناطق حاشـ ــیه نشین و محروم شهرستان نیز
توجه ویژهای داشته باشیم که در همین راستا قول مساعد اختصاص زمین  1000متری به اداره ورزش
و جوانان برای ساخت سالن چند منظوره ورزشی در محله محمود بیگی را میدهیم.
وی در ادامه با تأکید بر اسـ ــتفاده از ظرفیت ,آراء و نظرات پیشکسـ ــوتان ورزشـ ــی شهرسـ ــتان
در راسـ ــتا پیشبرد ارتقاء ورزش اسـ ــدآباد تصریح کرد :برگزاری هفتگی جلسـ ــات هم اندیشی با

پیشکس ـــوتان اداره ورزش و جوانان اســــدآباد در رابطه با راهکارهای رشـ ــد ورزش شهرستان
توسـ ــط اداره ورزش میتواند در این امر میسر واقع شود.
فرماندار اســــدآباد در ادامه بیان کرد:محوطه مجموعه ورزشـ ــی آزادی دارای فضای بسیار خوب
و مناسـ ــبی اســــت که برای مرمت و زیبا ســــازی آن باید اقدامات الزم انجام گیرد .درویشـ ــی در
رابطه با بازســــازی زمین چمن فوتبال شــــهید راحمی و پیســــت دوومیدانی مجموعه ورزشـ ــی
خاطر نشــــان کرد :سرپرســــت اداره ورزش و جوانان شهرســــتان با پیگیری جــــذب اعتبار طرح
فوق باید ســــریعا نسبت به بازسازی طرح اقدام کند.

فوتبال شهرداری با ستارههای بومی جان گرفت

تکلیفمحدودیتهای
ورزشی در  89شهرستان
مشخص شد

چشم انتظار صعود به لیگ یک

پایان محدودیتهای ورزشی در «تویسرکان،
رزن و نهاوند» از سهشنبه
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه ورزش :تکلیـ ــف محدودیـ ــت
و تعطیلـ ــی بخشـ ــی از ورزش در  89شهرسـ ــتان
مشـ ــخص شـ ــد؛ محدودیتها در  43شهرسـ ــتان
مرحله اول ،سه شنبه هفته جاری به پایان میرسد و
در مورد  46شهرستان دیگر محدودیتها کماکان
پابرجا خواهد بود.
هرچنـ ــد با تاخیر و قبل از شـ ــروع هفته جـ ــاری اما در
نهایـ ــت ،محدودیت و تعطیلی در بخشـ ــی از ورزش
 89شهرستان کشـ ــور تعیین تکلیف شـ ــد تا مراکز
تمریـ ــن و انجام مسـ ــابقات ورزشـ ــی ،اسـ ــتخرهای
سرپوشـ ــیده ،باشـ ــگاههای ورزشـ ــی ورزشهـ ــای
پربرخورد از جمله کشتی ،کاراته و جودو و نیز باشگاه
ورزشی سالنی در این شهرسـ ــتانها نحوه فعالیت
خود را بدانند.
طبـ ــق جـ ــدول گروههـ ــای شـ ــغلی ،مراکـ ــز تمرین و
انجام مسـ ــابقات ورزشـ ــی نیـ ــز در گروه شـ ــغلی دو،
استخرهای سرپوشـ ــیده به عنوان گروه شغلی سه
و باشـ ــگاههای ورزشی ورزشهای پربرخورد از جمله
کشتی ،کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی به
عنوان گروه شغلی چهار تعیین شدهاند.
سـ ــخنگوی سـ ــتاد مقابله با کرونا به تازگی با اشـ ــاره
به محدودیتهای اعمال شـ ــده در  89شهرستان
در وضعیـ ــت بحرانـ ــی کرونـ ــا ،اعـ ــام کـ ــرد کـ ــه 89
شهرسـ ــتان در وضعیت بحرانی بودنـ ــد و بر همین
اسـ ــاس در محدودیت شدید به سر میبرند ،در 43
شهرسـ ــتانی که ابتدا محدودیتها را اعمال کردیم،
این محدودیتها سـ ــه شـ ــنبه هفته جاری به پایان
میرسند.
گفتنی است «تویسـ ــرکان ،رزن و نهاوند» از استان
همـ ــدان ،در زمره شهرسـ ــتانهایی هسـ ــتند که از
سهشنبه محدودیتهای ورزشـ ــی در آنها به پایان
میرسـ ــد .سـ ــخنگوی سـ ــتاد ملی مقابله بـ ــا کرونا
همچنیـ ــن در خصوص  46شهرسـ ــتان دیگری که
در مرحلـ ــه دوم بـ ــه محدودیتهای اعمال شـ ــده،
اضافه شدند ،اعالم کرد که همچنان محدودیتها
در ایـ ــن شهرسـ ــتانها ادامه خواهد داشـ ــت که از
استان همدان شـ ــامل «اسـ ــدآباد و کبودرآهنگ»
میشود.

در تیمهای اسـ ــتقالل همدان ،تکاور و گسـ ــترش تهران
را در کارنامه خود دارد و در سـ ــال  67نیـ ــز در لیگ آزادگان
تـ ــوپ زده اسـ ــت ،دوران مربیگری خود را از سـ ــال  80آغاز
کرده است .وی از سـ ــال  87تا  89به عنوان مربی در لیگ
برتر فوتبال کشور به همراه تیم پاس حضور داشته است.
طالییمنـ ــش در فصـ ــل  91 _90به عنوان سـ ــرمربی پاس
نوین انتخاب شـ ــد و ایـ ــن تیم را از لیگ  2به لیگ دسـ ــته
اول رهنمـ ــون کـ ــرد .وی در فصول  91تا  94نیـ ــز به عنوان
سـ ــرمربی هدایت تیمهای الوند و گیتی پسـ ــند اصفهان
را در لیگ دسته اول برعهده داشـ ــته است و با تیم الوند
موفق به کسـ ــب عنوان چهارمی لیگ دسته اول فوتبال
باشگاههای کشور شده است.
طالییمنش در فصل  96 _95هدایت تیم پاس را در لیگ
دسته اول و در فصل  97 _96در لیگ دسته دوم برعهده
داشته اسـ ــت و با این کارنامه به نوعی پرافتخارترین مربی
بومی همدان محسوب میشود.
اما دسـ ــتیار نخسـ ــت نیز یکی دیگـ ــر از مربیـ ــان پرافتخار
همدان اسـ ــت .مجید بیگمجانی  42ساله ،در دوران بازی
خود یعنی از سـ ــال  69تـ ــا  90در تیمهای بانـ ــک صادرات،
خانه جوان ،فجر ،انصار ،شـ ــهرداری و پاس نوین توپ زده
است.
وی دوران مربیگری خود را از سـ ــال  90بـ ــا تیم پاس نوین
همدان به عنوان دستیار اول و صعود از لیگ دسته دوم
به لیگ دسته اول آغاز کرد.
بیگم جانی در سالهای  91و  92نیز به عنوان مربی در تیم
الوند حضور داشت.
وی در سـ ــالهای  93و  94سـ ــرمربی تیـ ــم الونـ ــد در لیگ
دسـ ــته دوم شـ ــد و در سـ ــالهای  95و  96نیز بـ ــه عنوان
دستیار اول در تیم پاس همدان فعالیت کرد.
یکی دیگـ ــر از اعضای کادر فنی شـ ــهرداری حمید یادگاری
اسـ ــت که از دروازهبانان مطرح و شـ ــناخته شـ ــده فوتبال
همدان محسـ ــوب میشود .وی سـ ــابقه بازی در تیمهای
شـ ــهرداری ،انصار و پاس همـ ــدان در فوتبال ،و همچنین
نسـ ــا سـ ــاوه و اسـ ــتقالل تهران در لیگ برتر فوتسال
ش 
کشـ ــور و تیم ملی زیر  21سال فوتسـ ــال را در کارنامه خود
دارد .یـ ــادگاری به عنـ ــوان مربی نیـ ــز در تیمهـ ــای پاس و
شـ ــهرداری همـ ــدان فعالیت کرده و در حـ ــال حاضر مدیر
آکادمی باشگاه شهرداری است.
مصطفی کاشـ ــی نیز که یکـ ــی دیگـ ــر از دروازهبانان مطرح

هگمتانه ،گروه ورزش :تیم فوتبال شـ ــهرداری همدان که
همواره نگاه ویژهای به استعدادهای فوتبال استان دارد،
امید مربیان و بازیکنان بومی برای ادامه فعالیت حرفهای
خود محسوب میشود.
تیـ ــم فوتبال شـ ــهرداری همدان در مدت زمـ ــان فعالیت
خـ ــود در لیگ دسـ ــته دوم و سـ ــوم فوتبال باشـ ــگاههای
کشـ ــور به محلی برای ظهور و بروز استعدادهای مربیان و
بازیکنان همدانی تبدیل شـ ــده است و در سالهای اخیر
کادر فنی این تیم جملگی بومی و بیشـ ــتر بازیکنانش نیز
از فوتبالیستهای استان همدان بودند.
در فصل جدیـ ــد لیگ دسـ ــته دوم فوتبال باشـ ــگاههای
کشور نیز تیم شهرداری با کادر فنی کامال همدانی و بیش
از  90درصد بازیکنان بومی در مسابقات حاضر میشود.

 شهرداری عالقمند به کادر فنی بومی
تیم فوتبال شـ ــهرداری همـ ــدان در فصـ ــل  95 _94جواز
حضـ ــور در لیـ ــگ دسـ ــته دوم فوتبال کشـ ــور را بـ ــا هادی
گلمحمدی و کادری بومیاش کسب کرد.
ایـ ــن تیم فصـ ــل  96_95را با این سـ ــرمربی ادامـ ــه داد .در
نیم فصـ ــل اول فصـ ــل  97_96نیز گلمحمدی سـ ــرمربی
تیم شـ ــهرداری بود ،اما با نظر مسـ ــؤوالن باشـ ــگاه ،بابک
صمدیـ ــان یکی دیگـ ــر از مربیان بومی همـ ــدان جایگزین
وی شد.
بابک صمدیـ ــان در نیم فصل اول فصـ ــل  98 _97نیز به
عنوان سـ ــرمربی شـ ــهرداری به فعالیت خـ ــود ادامه داد،
اما در نیم فصـ ــل دوم مجددا هادی گلمحمدی سـ ــکان
هدایـ ــت این تیـ ــم را بر عهـ ــده گرفـ ــت .وی در فصل _98
 99نیز هدایت شـ ــهرداری را در لیگ دسـ ــته دوم برعهده
داشـ ــت و با کسـ ــب رتبه ششـ ــم گـ ــروه الف مسـ ــابقات
سهمیه این تیم را در لیگ  2حفظ کرد.
امسال نیز با تصمیم درسـ ــت مدیران شهرداری همدان
هدایت تیم شـ ــهرداری به رضا طالییمنـ ــش از مربیان با
تجربه و کارنامهدار فوتبال همدان سپرده شد.
مجیـ ــد بیگم جانـ ــی ،حمیدیادگاری و مصطفی کاشـ ــی نیز
رضا طالییمنش را به عنوان اعضای کادرفنی تیم فوتبال
شهرداری در این فصل از مسابقات همراهی میکنند.
 کادر فنی پرافتخار و با تجربه
رضا طالیی  55سـ ــاله که در دوره بازی خود سـ ــابقه حضور
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و با حفظ شـ ــاکله تیم سال گذشته و اضافه کردن چندین
بازیکن از بازیکنان زیر  23سال و نیز استفاده از  5بازیکنی
که در سال گذشته در تیم پاس بازی میکردند تیم جوانی
را روانه مسابقات خواهد کرد.
طالییمنش تأکیـ ــد کرد :کادر فنی باشــــگاه و بیش از 90
درصد از بازیکنان تیم شـ ــهرداری همدان امســــال بومی
هستند.
وی با بیـ ــان که  95درصد ترکیب تیم بــــرای حضور در این
فصل از مسابقات مشخص شــــدند گفت :به دنبال یک
مهاجم تمام کننده میگردیـ ــم که به هرحال تعداد چنین
مهاجمانی در فوتبال کشور کم است.
طالیی منش با اشـ ــاره به ایـ ــن که ما با قــــدرت کار خود را
برای حضور موفق در فصل جدید آغــــاز کردیم اظهار کرد:
فوتبال همدان شایسـ ــتگی داشــــتن حداقــــل یک تیم را
در لیگ دسـ ــته اول دارد و اگر به تفکــــرات حرفهای پایبند
باشیم به این مهم دست خواهیم یافت.
وی با آرزوی موفقیت برای تیم پاس دیگر تیم لیگ دویی
فوتبال همدان گفت :با حمایتهای مســــؤوالن استان
همدان امیدوارم تیم پاس نیز موفق باشد تا عاقبت پس
از چند سـ ــال حداقل یکی از دو تیم لیــــگ دویی همدان
راهی لیگ یک شود.
سرمربی تیم شـ ــهرداری همدان با تأکید بر این که پیش
فصل خوبی را پشت سرگذاشتیم از حمایتهای شورای

 بیش از  90درصد تیم بومی است
سـ ــرمربی تیـ ــم فوتبـ ــال شـ ــهرداری همـ ــدان گفـ ــت :بـ ــا
سیاسـ ــتگذاریهای مناسـ ــب مهندس صوفی شـ ــهردار
همدان در حوزه ورزش و حمایتهای شـ ــورای اسـ ــامی
شهر هرساله باشگاه شهرداری همدان تیم خوبی را روانه
مسابقات لیگ  2میکند.
رضـ ــا طالییمنـ ــش افـ ــزود :مربیان سـ ــابق تیـ ــم فوتبال
شهرداری و کادر فنیشـ ــان در سالهای گذشته زحمات
زیادی کشیدند و بازیکنان جوان و خوبی را تربیت کردند.
وی بـ ــا بیان این که تیم فوتبال شـ ــهرداری بـ ــا نظر مثبت
شـ ــهردار ،رئیس سـ ــازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشـ ــی
شهرداری و مدیریت باشگاه همواره توجه زیادی به بحث
نسـ ــازی داشـ ــته
بازیکنان بومی و پشتوانهسـ ــازی و جوا 
اسـ ــت گفت :هر سـ ــاله از تی مهـ ــای پایه شـ ــهرداری  2یا 3
بازیکن به تیم بزرگساالن اضافه میشدند.
سـ ــرمربی تیم شـ ــهرداری همدان تصریح کـ ــرد :کادر فنی
جدید امسال توجه بیشتری نسبت به این امر نشان داد

آگهی تغییرات شرکت
دفتر خدمات پیشخوان دولت نوآوران فنآور فاتح
(شرکت با مسئولیت محدود)

به شــماره ثبت  14317و شناسه ملی  14009449821به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1399/07/21و باســتناد مجوز شماره  119/3576مورخ 1399/07/30
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه غرب تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:
 -1ســمت اعضای هیئتمدیره بقرارذیل تعیین گردید :آقــای میثم فتاحی با کدملی
 3874123790به ســمت مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره آقــای مرتضی فتاحی با
کدملی  3871495387به ســمت رئیس هیئتمدیره  -2کلیه اوراق و اســناد بهادار
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ،ســفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین
کلیه نامههای عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس
هیئتمدیره ممهور به مهر شــرکت معتبر میباشد -3 .محل شرکت ازآدرس قبلی در
همدان به آدرس جدید :استان همدان ،شهرستان همدان ،بخش مرکزی ،شهرهمدان،
پل شــورین ،بلوار الغدیر ،خیابان  10متری رضوان ،پالک  ،0طبقه همکف کدپســتی
 6513748119تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

1039984

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتانهای کبودراهنــگ در نظر
دارد یــک قطعــه زمیــن زراعــی بــه مســاحت  95هکتــار واقــع در
روســتای طاســران (موقوفــه علیمحمــد حــدادی) را از طریــق
مزایده به اجاره به مدت دو ســال وا گذار نمایــد .لذا متقاضیان
از تاریــخ نشــر ایــن آ گهــی لغایــت  1399/09/04جهت شــرکت در
مزایــده و دریافت اســناد و تضامین شــرکت در مزایده بــه اداره
اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودراهنگ مراجعه نمایند.
شماره تماس 081-35222988 :داخلی ( ،)2واحد اجارات
علی افشاری -رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودراهنگ
تاریخ انتشار1399/08/19 :

فراخوان مناقصه

(نوبت اول)
تاریخ انتشار 1399/08/19:

اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری اســتان همــدان در نظر دارد مناقصــه عمومی عملیــات نهال کاری در راســتای اجــرای طرح های
خــاص بیابانزدایــی (مقابله بــا بیابانزایی) شهرســتان کبودراهنــگ طبق جــدول ذیل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نمایــد .کلیه مراحل برگــزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصــه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پا کت هــا از طریق
درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در
صورت عدم عضویــت قبلی ،مراحــل ثبت نام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهی امضــای الکترونیکــی را جهت شــرکت در مناقصه
محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/08/19می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14:15مورخ 1399/08/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:15مورخ 1399/09/04
زمان بازگشایی پا کتها :ساعت  9:00صبح مورخ 1399/09/05

طرح میانی شاغل صنعتی تفکیکی ورثه مرحوم پاکیزه -عربی

موضوع پروژه

گاراژ 7
طرح میانی شاغل صنعتی تفکیکی ورثه مرحوم پاکیزه -عربی

شهرستان

م.الف 396

گاراژ 7

5

-

355/80

28/098/570

تجاری
مسکونی

عملیات نهال کاری در راســتای اجرای

10/000/000/000

450/000/000

مشاغل صنعتی پاساژ میدان حضرت ابوالفضل(ع)

طــرح های خاص بیابانزدایی (مقابله با

6

2

262/5

6/000/000

مسکونی

1/575/000/000

78/750/000

خیابان تختی ،روبروی باشگاه شهید جوادی

7

102

201/5

7/000/000

مسکونی

1/410/500/000

50/375/000

خیابان رسالت تفکیکی ربیعی

روابط عمومي شهرداري صالحآباد

 اردویی  20روزه در دانشگاه آزاد اسالمی
مربــــی تیم فوتبال شــــهرداری همدان نیز بــــا بیان این که
کادر فنــــی تیم شــــهرداری از مربیان با تجربــــه و کارنامهدار
تشکیل شده اســــت اظهار کرد :رضا طالییمنش سابقه
حضور در لیگ برتر ،لیگ دسته اول و دسته دوم را دارد و
با اتکا به دانش وی و تجربه سایر اعضای کادر فنی به امید
خدا فصل خوبی را پشت سر خواهیم گذاشت.
مجید بیگم جانی با اشاره به جذب بازیکنان بومی و جوان
برای این فصل از مســــابقات گفت :میانگین سـ ــنی تیم
شهرداری ،در این فصل بین  25تا  26سال خواهد بود.
وی با اشــــاره به برگــــزاری اردویی  20روزه در دانشـ ــگاه آزاد
اســــامی همدان عنوان کرد :تصمیم ســــرمربی تیم برای
برگزاری کمپ  20روزه در دانشگاه آزاد و حضور  24ساعته
بازیکنان در این کمــــپ تمرینی و نظارت بر خواب و غذای
بازیکنان در دوران بدنســــازی و فاصله از شلوغی شهر در
ایام کرونا به آمادهسازی تیم کمک زیادی کرد.
بیگم جانی با اشــــاره به این کــــه کادر فنــــی از برگزاری این
اردو رضایت دارد تصریح کرد :از مســــؤوالن دانشگاه آزاد
اسالمی برای میزبانی مناسب تشکر میکنم.

آگهی مزایده (نوبت دوم)

م .الف 276

 1ـ متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از زمینها به شهرداری صالح آباد مراجعه نمایند.
 2ـ متقاضیان میبایســت جهت هــر قطعه زمین طبق جــدول ذیل  %5از مبلغ قیمت کارشناســی را به عنوان ســپرده شــرکت در مزایــده را تا پایــان وقت اداری
روز شنبه مورخ  99/08/24بحســاب  0104567590006ســپرده شــهرداری نزد بانک ملی صالح آباد واریز و فیش واریزی آن را به همراه درخواست کتبی با ذکر
مشخصات کامل خود به دفتر شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
 3ـ کمیسیون معامالت شهرداری در روز یکشنبه مورخ  99/08/25رأس ساعت  12در محل شهرداری تشکیل می گردد.
 4ـ حضور متقاضیان یا نماینده تام االختیار ایشان در جلسه اختیاری می باشد.
 5ـ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.
 6ـ هزینه کارشناسی زمین و هزینه آگهی با خریدار خواهد بود.
 7ـ برنده مزایده می بایست ظرف مدت یک هفته نســبت به واریز کل مبلغ بحساب شــهرداری اقدام نماید .در غیر اینصورت و امتناع از انجام معامله سپرده
وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم معامله انجام خواهد شد.
 8ـ سپرده نفرات دوم و سوم پس از انعقاد قرار داد با نفر اول مسترد می گردد و در صورت انصراف سپرده افراد به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 9ـ به تقاضاهایی که بدون واریز مبلغ سپرده موضوع بند  2ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 10ـ قیمت و مشخصات زمینها طبق جدول ذیل میباشد.

فوتبال همدان در دهه  70بود به عنوان مربی دروازهبانان
در این فصل در خدمت تیم شهرداری همدان است.
وی سـ ــابقه بـ ــازی در تیمهای اسـ ــتقالل ،پرسـ ــپولیس و
شیشه همدان را در کارنامه دارد .کاشی به عنوان مربی نیز
در تیمهای پاس نوین ،الوند و پاس فعالیت کرده است.

اسالمی شهر ،شــــهردار همدان ،رئیس سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شــــهرداری و مدیریت باشگاه قدردانی
کرد.

کبودراهنگ

سطح کل
(هکتار)

225

مبلغ برآورد اولیه
(ریال )

6.707.577.600

مدت اجرا
( ماه)

7

مبلغ تضمین شرکت
در مناقصه (ریال )

337.000.000

بیابانزایی)

رتبه و پایه
پیمانکار

حداقل 5
کشاورزی

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه
آدرس :همدان ،بلوار فلسطین ،اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان ،امور قراردادها (تلفن)081-34222288 :
آ گهی نوبت اول 1399/08/19:

آ گهی نوبت دوم 1399/08/21 :

هنگام عطسـه و سـرفه ،دهان و بینی خود را بپوشـانیم.

م .الف 1160

د وشـــنبه

مزیتهای استان بستر تحقق اقتصاد مقاومتی

هگمتانه ،گروه اقتصاد مقاومتی  :سـ ــرخوردگی از بسیاری
از مظاهـ ــر دنیای مدرن در حوز ههـ ــای فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی ،پزشـ ــکی ،غذایـ ــی ،معماری و ...مشـ ــکالتی که
مظاهـ ــر مدرنیته برای جوامـ ــع ایجاد کرده اسـ ــت موجب
شده تا برخی زمزمههای بازگشت به سنت را در حوزههای
مختلف سـ ــر دهند و البتـ ــه در این میان مـ ــورد توجه هم
واقع شـ ــده و مردم هـ ــم اقبال خوبی به مباحث سـ ــنتی از
خود نشان داده اند.
یکی از این حوزهها حوزه تغذیه و سالمت و پزشکی است.
اگرچه علم پزشـ ــکی در سـ ــالهای اخیر پیشـ ــرفت قابل
توجهی داشته اسـ ــت اما برخی ناکارآمدیها و مشکالتی
که در این حـ ــوزه وجود دارد همچون روندهای بروکراتیک
پیچیده پزشـ ــکی ،هزینه باال ،عوارض زیاد و در برخی موارد
هم نتایج منفی ،برخی مردم را به سـ ــوی طب سنتی سوق
داده و آنهـ ــا را مجاب کرده که گاهـ ــی در کنار طب مدرن از
طب سنتی هم استفاده کنند.
وجـ ــود داروهای گیاهـ ــی در اسـ ــتان همـ ــدان را میتوان
فرصت مناسـ ــبی بـ ــرای ایجـ ــاد اشـ ــتغال و رونـ ــق تولید
داروهای گیاهی به شمار آورد.
یکـ ــیاز امتیـ ــازاتمهمی کـ ــهداروهای گیاهیدر مقایسـ ــهبا
داروهایشـ ــیمیاییمدرنداردایناست کهدر شرایطتحریم
داروهایشیمیاییکمتر قابلدسترساستویاگاهیاوقات
از دسـ ــترس خارج م یشـ ــود زیرا مواد اولیه این داروها بیشتر
خارجی اسـ ــت.اما داروهای گیاهی به علت اینکه خاستگاه و
مواد اولیه انها به وفور در کشـ ــور یافت م یشـ ــود تحت تأثیر
تحریمهاقرار نمیگیردوهمیشهدر دسترساست.
اسـ ــتان همـ ــدان دارای ذخایـ ــر ژنتیکی گیاهـ ــان دارویی
مختلفی است که گاه به همت بازوان کشاورزان این دیار
کشت میشـ ــود و گاه نیز به صورت خودرو در دامنههای
آن رشد میکند.

 جایگاه با ارزش گیاهان در صنایع دارویی
"عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات ،آموزش کشـ ــاورزی و
منابع طبیعی اسـ ــتان همدان" با تأکید بـ ــر اینکه گیاهان
دارویی مهمترین منابع تأمین غذا و دارو به شمار میآیند
میگوید":علی رغم پیشـ ــرفتهای که امـ ــروزه در صنعت
داروسـ ــازی به دسـ ــت آمده امـ ــا گیاهان دارویـ ــی با حفظ
ویژگ یهـ ــای خود بیـ ــش از گذشـ ــته در محافـ ــل علمی و
پزشکی مورد توجه قرار گرفته اند".
"رمضان کلوندی" با اشاره به اینکه در برخی موارد میتوان
داروهـ ــای گیاهـ ــی را جایگزیـ ــن داروهایی شـ ــیمایی کرد
میافزایـ ــد ":با توجـ ــه به ایـ ــن موضوع میبایسـ ــت برنامه
کاشـ ــت و تکثیر این گیاهان بیش از گذشته مورد توجه
قرار گیرد".
وی با بیان اینکه استان همدان دارای بیش از هزار و 658
گونه گیاهی اسـ ــت بیان میکند ":از ایـ ــن تعداد گیاه 315
گونه آن دارویی به شمار میآید".

 امضای تفاهم نامه گردشگری سالمت
"معاون گردشـ ــگری ،اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان همدان" ضمن اشاره به ظرفیتهای
همدان در زمینـ ــه گیاهان دارویی میگوید ":گردشـ ــگری
سـ ــامت تفاهمنامهای اسـ ــت که بین وزارت بهداشـ ــت
و درمـ ــان و میراث فرهنگی اسـ ــت که براسـ ــاس آن برای
کسـ ــانی که تمایل به فعالیـ ــت در این حـ ــوزه دارند مجوز
صادر میشود ".
" علی خاکسـ ــار "با اعـ ــام اینکه در همدان نیـ ــز تعدادی از
دفاتر خدماتی برای این نوع گردشگری اظهار تمایل کرده
اند ،ادامه میدهد ":ایجاد سـ ــامت کدههای طب سنتی
و ترویج اسـ ــتفاده از گیاهـ ــان دارویی ظرفیتی اسـ ــت که
میتوان از آن برای رونق گردشـ ــگری سـ ــامت در استان
استفاده کرد".
 وجود  45هزار هکتار ذخیرهگاه جنگلی در استان
"مدیـ ــرکل منابع طبیعـ ــی و آبخیزداری اسـ ــتان همدان" با
بیـ ــان اینکه حدود  45هـ ــزار هکتار ذخیـ ــرهگاه جنگلی در
اسـ ــتان وجود دارد کـ ــه دارای گونههای گیاهـ ــان دارویی
و غذایـ ــی هسـ ــتند میگوید":هرگونـ ــه واگـ ــذاری و انجام
فعالیت صنعتـ ــی و معدنی در این مراتع ممنوع اسـ ــت و
حفاظت از گونههای گیاهـ ــان یکی از اقدامات مهم منابع
طبیعی استان است".
" اسـ ــفندیار خزایی" با اشـ ــاره بـ ــه اینکه اولویـ ــت ما حفظ
پوشـ ــش گیاهی اسـ ــت اضافـ ــه میکنـ ــد" :در برخـ ــورد با
برداشـ ــت بیرویه ،ایـ ــن اداره همواره تیمهای گشـ ــت و
مراقبت و حفاظت دارد و البته شاید برخی مواقع کسی به

 95درصد رازیانه کشور در همدان
تولید میشود

هگمتانه ،گروه اقتصاد مقاومتـ ــی  :رحیم بیات ،معاون
امور باغبانی جهاد کشاورزی اسـ ــتان همدان گفت :در
اسـ ــتان همدان  20تا  28گونه گیاهـ ــان دارویی از جمله
موسیر ،گشـ ــنیز ،رازیانه ،زعفران و گل محمدی کشت
میشود.
او با بیان اینکه در اسـ ــتان همدان  4هـ ــزار و  6هکتار از
اراضی به کشـ ــت گیاهان دارویی اختصاص دارد ادامه
داد :سـ ــاالنه 11هـ ــزار و  90تن انـ ــواع گیاهـ ــان دارویی در
استان تولید میشود.
معاون امور باغبانی جهاد کشـ ــاورزی اسـ ــتان همدان
با بیان اینکه این اسـ ــتان  94درصـ ــد رازیانه و  50درصد
گشـ ــنیز کشـ ــور را تولید میکنـ ــد ،افزود :همـ ــدان رتبه
چهـ ــارم در تولیـ ــد گیاهـ ــان دارویـ ــی زراعـ ــی را بـ ــه خود
اختصاص داده است.
وی افزود :امسال سطح زیر کشـ ــت محصول رازیانه در
بخش سـ ــردرود شهرسـ ــتان رزن 2 ،هـ ــزار و  500هکتار
اسـ ــت که پیشبینی میشود بیش از  7هزار و  500هزار
تن رازیانه از آن برداشت شود.
وی همچنیـ ــن ادامـ ــه داد :در راسـ ــتای سیاس ـ ـتهای
اقتصـ ــاد مقاومتـ ــی و افزایـ ــش بهـ ــره وری از آب ،یکی از
راهکارهای توسـ ــعه ،کشـ ــت گیاهان دارویی است که
رازیانه یکی از این گیاهان است.
بیات گفت :اگر چه سود حاصل از فروش رازیانه بیشتر
به جیب واسـ ــطهها میرود ،اما واحـ ــد تولیدی گیاهان
دارویی در شهرستان رزن تا حد زیادی دست واسطهها
را از بازار فروش رازیانه کوتاه کرده است.
معاون امور باغبانی جهاد کشـ ــاورزی اسـ ــتان همدان

بیان کـ ــرد 25 :هکتار از اراضی اسـ ــتان همدان مختص
به کشـ ــت گل گاوزبان اسـ ــت .بیات،ایجاد اشـ ــتغال،
صادرات و صرفهجویی در مصرف آب را از مزایای کاشت
گیاهـ ــان دارویی دانسـ ــت و افـ ــزود :تسـ ــهیالت برای
کشت گیاهان دارویی همچون گل محمدی ،زعفرانبه
متقاضیان و کشاورزان پرداخت میشود.
امروز مردم به طب سـ ــنتی و گیاهان دارویی روی
آورده اند
وی دربـ ــاره گیاهان دارویی و اسـ ــتفاده از طب سـ ــنتی
گفت :داروهایی که پزشکان تجویز میکنند شیمیایی
اسـ ــت و در دراز مدت عوارضی در پی خواهد داشـ ــت،
اما گیاهان دارویی عوارض چندانـ ــی ندارند .الزم به ذکر
است که امروزه بیشتر مردم به دلیل اثر بخشی گیاهان
دارویی به استفاده از این گیاهان روی آورده اند ویترین
پر عطـ ــر و بوی عطاریها و فهرس ـ ـتهای زیبـ ــای انواع
گیاهـ ــان دارویی از آرام بخش گرفته تـ ــا داروهای درمان
چاقـ ــی ،الغری و نازایـ ــی که امروزه در بازار بـ ــه وفور دیده
میشود ،هر بینندهای را به خود جذب میکند.
صـ ــادرات بیـ ــش از  45تـ ــن گیاه دارویی اسـ ــتان
همدان به خارج از کشور
شـ ــیرمحمدی روابط عمومی گمرک همـ ــدان گفت :در
سـ ــال گذشـ ــته  45هزار و  96کیلـ ــو گرم انـ ــواع گیاهان
دارویـ ــی به ارزش  92هـ ــزار و  910دالر از اسـ ــتان همدان
به سایر کشـ ــورها صادر شده اسـ ــت او ادامه داد :تخم
رازیانه با بیش از  33هزار کیلوگرم ،گشـ ــنیز با بیش از 10
تن و گل تخمی بهار با  2هزار کیلو گرم از گیاهان دارویی
صادر شده به خارج از کشور است.

7

اقتصاد
مقاومتی

غفلت از توسعه
کاشت گیاهان دارویی
 همدان قطب گیاهان دارویی کشور
اسـ ــتان همدان از گذشـ ــتههای دور به واسـ ــطه داشتن
موقعیـ ــت جغرافیایـ ــی و آب و هـ ــوای مناسـ ــب یکـ ــی از
قطبهای گیاهان دارویی در کشور بوده است و شواهد
تاریخی نشـ ــان میدهد که ابوعلی سـ ــینا حکیم و پزشک
ایرانی از این گیاهان بسـ ــیار نـ ــام برده تا جایـ ــی که کتاب
قانون خود را در این شهر به پایان رسانده است.
"مدیر باغبانی سـ ــازمان جهاد کشـ ــاورزی استان همدان"
با بیـ ــان اینکه همدان در این وزارتخانـ ــه به عنوان " قطب
گیاهان دارویی "معرفی شـ ــده اسـ ــت میگوید ":همدان
از نظـ ــر تولید گیاهان دارویی در کشـ ــور جایـ ــگاه چهارم را
داراست".
"حجت اله شـ ــهبازی" با اشـ ــاره به اینکه ایجاد اشـ ــتغال،
درآمدزایـ ــی بـ ــاال و زمینـ ــه مناسـ ــب بـ ــرای صـ ــادرات از
مهمترین مزیتهای کشـ ــت گیاهان دارویی است بیان
میکند":باتوجه به مشکل کم آبی در استان و مصرف آب
اندک در کشت گیاهان دارویی ،کشت این گیاهان برای
استان بسیار مناسب است".
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خبــر

خواص  11گیاه دارویی
پر کاربرد

دور از چشم مأموران گیاهان را برداشت کند".

 اهمیت گیاهان دارویی در طب سنتی
گیاهـ ــان دارویـ ــی از ارزش و اهمیـ ــت خـ ــاص در تأمیـ ــن
سـ ــامت جامعـ ــه برخوردارند و امروزه نیز با مطرح شـ ــدن
طب سـ ــنتی و روی آوردن مردم به این طب این گیاهان از
اهمیت بیشتری برخوردار شده اند.
" رمضانـ ــی "یک پزشـ ــک سـ ــنتی بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه امروزه
خـ ــواص گیاهـ ــان دارویـ ــی بر کسـ ــی پوشـ ــیده نیسـ ــت
میگوید":بسـ ــیاری از بیماریهایـ ــی که با پزشـ ــکی نوین
قابل درمان نیسـ ــتند بـ ــا داروهای گیاهی و طب سـ ــنتی
درمان میشوند".
رازیانه ،گشـ ــنیز ،گزنـ ــه ،گیویج،نعنا فلفلی ،سـ ــنبلتی ،گل
محمدی زعفـ ــران از جمله گیاهان دارویی هسـ ــتند که در
اسـ ــتان همدان کشت م یشـ ــود و در این زمینه صنایع و
کارگاههای متعدد تولیـ ــد عرقیات و دمنوشهای گیاهی
راهاندازی شده است که گاه بحشی از آنان خانگی و برخی
دیگر مجوز بهره برداری دارند.
"همایـ ــون مرادی" جوان مالیری اسـ ــت کـ ــه کارگاه تولید
دمنوشهـ ــای گیاهـ ــی دارد که در این راسـ ــتا میگوید ":با
توجه به سـ ــود تولید دمنوش ،مجموعه ما بیشتر در این
زمینه فعال اسـ ــت و ساالنه  5هزار بسته دمنوش لیوانی
که در مجموع  6میلیون لیوان دمنوش م یشـ ــود را تولید
میکنیم".
وی با اشـ ــاره به اینکه بیشـ ــتر گیاهان دارویـ ــی را از طریق
قرارداد بسـ ــتن با کشـ ــاورزان مبنی بر تولید گیاه مورد نظر
تهیـ ــه میکنیم ،میافزاید ":عمده مشـ ــکل ما در مورد نرخ
باالی تسـ ــهیالت کارآفرینی اسـ ــت که در این زمینه هیچ
کمکی به تولیدکنندگان نمیشود.
 ساخت کرم زخم بیماران دیابتی
یکی از  154شرکت دانش بنیان استان شرکت نیکاست
که با اشـ ــتغالزایی بیـ ــش از  250نفر ،با ترکیـ ــب داروهای

گیاهی مانند آلوورا با عسـ ــل و زیتون ،کرمی را تولید کرده
که مرهم زخمهای بیماران دیابتی است.
"محمدکاظم رشـ ــیدی" پژوهشـ ــگر همدانی با بیان اینکه
درمان اغلب دردهـ ــا با کرم نیکا امـ ــکانپذیر خواهد بود
میگویـ ــد ":بعـ ــد از  15سـ ــال تحقیق و پژوهش و بررسـ ــی
کتابهای مختلف مانند قانون بوعلی سـ ــینا توانسته ام
این کرم را تولید کنم".
ً
وی با اشـ ــاره به اینکه معموال داروهایی موجود در بازار50
درصد حاوی مواد نگهدارنده است عنوان میکند" :وقتی
با تعدادی از داروسازان در مورد این کرم تولیدی صحبت
کردم ،باور نکردند که این کرم ارگانیک اسـ ــت زیرا درک آن
برایشان دشوار است".

 پایی که دیگر قطع نشد
این محقـ ــق همدانی بیان میکنـ ــد" :خانم  27سـ ــالهای که
بیماری نارسـ ــایی کلیه دارد به پزشـ ــک مراجعـ ــه میکند که
پزشکتصمیمبهقطعدستراستویمیکندوبیمار نیز با
فروختنطالهایشوبهسختیهزینهعملرافراهممیکند".
"رشیدی" با اشـ ــاره به اینکه بعد از مدتی پزشکان تصمیم
میگیرنـ ــد پای راسـ ــت وی را نیز قطع کنند کـ ــه فردی کرم
نیکا را به وی معرفی میکنـ ــد میگوید" :این بیمار جوان با
مراجعه به ما و اسـ ــتفاده  2ماهه از کرم توانست بهبودی
خود را به دست آورد".
 درمان بیماری دیابت
وی دربـ ــاره تأثیر ایـ ــن کرم در درمـ ــان بیمـ ــاری دیابت نیز
میگویـ ــد ":یکی از بیماران که سرپرسـ ــت یـ ــک خانواده 5
نفره بود به علت تشـ ــخیص پزشـ ــک میبایسـ ــت پایش
را قطـ ــع میکردند که وی نیـ ــز پس از اسـ ــتفاده از این کرم
سالمتی خود به دست آورد".
این پژوهشـ ــگر همدانی میگوید " :پس از سـ ــاخت این
کرم در سـ ــال  94تصمیم بـ ــه تولید انبوه ایـ ــن کرم گرفتم
که با مشـ ــکالت مختلفی چون طوالنی بودن زمان صدور

مجوزهـ ــا ،ندادن مجوز و حمایت نکردن مواجه شــــدم که
به ناچار به شـ ــهرهای کرج و کرمانشــــاه مراجعه و در آن جا
توانستم مجوز تولید انبوه محصول خود را دریافت کنم".

 آمادگی صمت برای حمایت از تولید
رئیس سازمان صنعت معدن وتجارت استان همدان با
بیان اینکه این نهاد آمادگی دارد از تولیدکنندگان داخلی
حمایت کند میگوید" :در اسـ ــتان همــــدان ظرفیتهای
خوبـ ــی وجـ ــود دارد که م یتـ ــوان با بهــــره گیــــری از آنان به
توسعه خوبی رسید".
" حمیدرضا متین" با اشـ ــاره به اینکه هیچ گونه مشکلی از
سوی این سازمان برای دادن مجوز ساخت و بهره برداری
وجود نـ ــدارد ادامـ ــه میدهـ ــد ":تولیدکننــــدگان همدانی
در راسـ ــتای توسـ ــعه و تولید خود میتوانند از تسهیالت
اشـ ــتغال روسـ ــتایی و اشـ ــتغال فراگیر اســــتفاده کنند و
استان در این زمینه محدودیتی ندارد".
در پایامـ ــن با توجه به پوشـ ــش گیاهــــان دارویی خوب و
وجود نخسـ ــتین باغ گیاهـ ــان دارویی کشــــور در همدان
میتـ ــوان از ایـ ــن ظرفیتها در راســــتای توســــعه و رونق
اقتصادی و گردشـ ــگری اسـ ــتان اســــتفاده کرد کــــه البته
حفاظت از پوشـ ــش گیاهی در کوهها از اهمیت بسیاری
برخوردار اسـ ــت که همـ ــه این موارد به همت مســــؤوالن
استانی و فرهنگسازی مردم بستگی دارد.
تهـ ــای چند سـ ــال اخیر اســــتان در زمینــــه تولید
موفقی 
داروهای مختلف موجب شـ ــده تا بتوان آینده درخشانی
را بـ ــرای ایـ ــن منطقه ترسـ ــیم کرد به شــــرطی کــــه حمایت
مسـ ــؤوالن بدرقه کار تولیدکنندگان باشــــد.البته در این
میان برخی شـ ــنیدهها حاکی از ان است که کارکنان برخی
ادارات در مسـ ــیر راهاندازی کارخانههــــای تولید و فرآوری،
برخی مشـ ــکالتی ایجاد میکنند و حتی سهم خواهی هم
میکننـ ــد که الزم اسـ ــت با اینگونــــه موارد برخــــورد جدی
صورت گیـ ــرد و نظارتها برای رفع و جلوگیــــری از اینگونه
مسائل تشدید شود

معرفی  25گونه گیاهان دارویی مناسب پرورش در همدان
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه اقتصـ ــاد مقاومتـ ــی" :رئیـ ــس مرکـ ــز
تحقیقات و آموزش کشـ ــاورزی و منابع طبیعی اسـ ــتان
همـ ــدان" در گفت و گو بـ ــا هگمتانه با بیـ ــان اینکه "باغ
گیاهـ ــان دارویی بوعلیسـ ــینا" جزء نخسـ ــتین باغهای
گیاهان دارویی کشور است میگوید ":این باغ مختص
جمـ ــع آوری ،شناسـ ــایی و پژوهـ ــش در زمینـ ــه گیاهان
دارویی است.
" اسـ ــدیان " با اشـ ــاره به اینکه تاکنـ ــون  250گونه از 48
خانواده گیاهان بومـ ــی و غیربومی از مناطق مختلف در
این باغ مستقر شده است ادامه میدهد ":این باغ یکی
از باغهای هفت گانه گیاهشناسـ ــی در کشور بوده که نه
تنها درکشور بلکه در دنیا نیز بینظیر است".
وی با بیان اینکه این باغ دارای مجموعه گیاهان علفی،
بوته ای ،درختان ،الله هـ ــا ،درختچههای دارویی ،گلخانه
و گیاهان آبزی اسـ ــت ادامه میدهد ":مجموعه این باغ
میتواند چشـ ــم هر بینندهای را به خـ ــود جلب کند ،اما
این ظرفیت اسـ ــتان نیز همانند سایر ظرفیتها نهفته
مانـ ــده و تاکنون از آن برای جذب گردشـ ــگر اسـ ــتفاده
نشده است".
رئیـ ــس مرکـ ــز تحقیقات و آمـ ــوزش کشـ ــاورزی و منابع
طبیعی اسـ ــتان همدان با اشـ ــاره بـ ــه اینکـ ــه در برخی از
شهرستانهای اسـ ــتان همدان امکان کار بر روی یک
گونه گیاهی خاص وجود دارد ،ادامه داد :مرکز تحقیقات
استان همدان بیش از  25تا  20گونه گیاهی را مشخص
کرده که قابلیت زراعی ،ارزش افزوده باال و امکان رشـ ــد
گسترده در استان را دارد.
اسـ ــدیان با اشاره به اینکه زمینه کشت گل محمدی نیز
به عنوان یک گیاه مهم فراهم شـ ــده اسـ ــت ،افزود :در
اسـ ــتان همدان حدود  300هکتار گل محمدی کشت
میشود.
وی با اشاره به اینکه امکان کشت گیاهی مانند زعفران
در برخی نقاط اسـ ــتان همدان وجـ ــود دارد ،بیان کرد :در
سطح  200هکتار از اراضی استان همدان زعفران کشت
میشود.
همدان با توجه به ارتفاعی که از سـ ــطح دریا دارد ،شرایط
اقلیمی خاص ،پسـ ــتی و بلنـ ــدی میتواند زمینه رشـ ــد
بسیاری از گیاهان را پای دامنهها و دشتها فراهم کند
رئیـ ــس مرکـ ــز تحقیقات و آمـ ــوزش کشـ ــاورزی و منابع
طبیعی همدان در ادامه با اشاره به اینکه امکان کشت
نعنـ ــاع فلفلـ ــی ،بادرنجبویه ،آویشـ ــن ،اسـ ــطخودوس،
رزمارینوس ،گل گاو زبـ ــان ،مریم گلی ،مفراح ،گل کوفته،
سـ ــر خار گل ،کنگر فرنگی یا آرتیشیو در استان همدان
وجـ ــود دارد ،ادامه داد :همدان با توجه بـ ــه ارتفاعی که از
سـ ــطح دریا دارد ،شـ ــرایط اقلیمی خاص ،پستی و بلندی

میتواند زمینه رشـ ــد بسیاری از گیاهان را پای دامنهها و
دشتها فراهم کند.
اسدیان با اشـ ــاره به اینکه خوشـ ــبختانه اقبال عمومی
مـ ــردم برای کشـ ــت گیاهان دارویی زیاد شـ ــده اسـ ــت،
تصریح کـ ــرد :اکثر گیاهـ ــان دارویی به کم آبی و شـ ــرایط
سخت گرما و فصلهای خشـ ــک مقاوم هستند و این
گیاهان اغلب یک سال کشت میشود و چندین سال
مورد بهره برداری قرار میگیرد.
وی بـ ــا بیـ ــان اینکه میتوان کشـ ــت گیاهـ ــان دارویی را
بسیار توسعه داد ،افزود :در کنار توسعه کشت گیاهان
دارویـ ــی میتـ ــوان مزارعی بـ ــه صورت کلکسـ ــیونهای
مختلف داشـ ــت که بتوان تولیـ ــدات گیاهان ،تولیدات
نشاء گیاهان ،تولیدات عرقیات گیاهی ،اسانس گیری
گیاهان و تهیه بذر گیاهان دارویی را پرورش داد

 همدان مستعد ورود تخصصی به تولید گیاهان
دارویی
رئیـ ــس مرکـ ــز تحقیقات و آمـ ــوزش کشـ ــاورزی و منابع
طبیعی همدان با اشـ ــاره به اینکه استان همدان زمینه
و اسـ ــتعداد دارد تا در زمینه گیاهـ ــان دارویی به صورت
تخصصی ورود پیدا کند ،افزود :کارگاهها و صنایع زیادی
میتواند در این زمینه فعال شود.
اسـ ــدیان با اشـ ــاره به اینکه همدان همچنین میتواند
در زمینه توسـ ــعه و صـ ــادرات گیاهان دارویی به سـ ــایر
اسـ ــتانها میتوانـ ــد موفـ ــق باشـ ــد ،ادامه داد :شـ ــرایط

اقلیمی و خاک اسـ ــتان همدان مناسب توسعه کشت
گیاهان دارویی است و با توجه به محدودیت منابع آب
استان نیاز آبی گیاهان دارویی کم است.
وی در ادامـ ــه در خصـ ــوص ام ـــکان کشــــت گیاهــــان
دارویی به صورت گلخانهای تأکید کرد :امکان کشــــت
برخی از گیاهـ ــان دارویی به صورت کشــــت گلخانهای
وجــــود دارد اما یکی از عوامل مؤثــــر در گیاهان دارویی
برای داشـ ــتن ماده مؤثر و اسانس بیشــــتر و ترکیباتی
که باعـ ــث دارویی شـ ــدن آنها میشــــود ،تنشهای
محیطی است.
رئیـ ــس مرکـ ــز تحقیقات و آمـ ــوزش کشــــاورزی و منابع
طبیعی همدان با اشـ ــاره به اینکه اگر گیاهان دارویی به
صورت گلخانهای تولید شوند ،میزان ماده مؤثره در این
گیاهان تغییر خواهد کرد ،افزود :گیاهانی که در شــــرایط
شهــــای محیطی رشــــد پیدا
طبیعـ ــی و تحـ ــت تأثیر تن 
میکنند ،ترکیبات و مواد مؤثره بیشتری دارند.
با این تفاسـ ــیر آنچه مسـ ــلم اســــت با توجه به ظرفیت
اسـ ــتان همـ ــدان از نظـ ــر اقلیـ ــم ،خــــاک و تعــــداد باالی
گیاهـ ــان دارویی و صنعتی م یتــــوان گفت که این حوزه
یکی از بهترین ظرفیتهای کشــــاورزی استان همدان
به شـ ــمار میرود چراکه در کنار کشــــت این گیاهان که
اغلب بـ ــه صورت روزمره در زندگی مردم مورد اســــتفاده
قرار میگیـ ــرد ،میتوان صنایـ ــع تبدیلی از جمله بســــته
بندی ،عرقیات و اسانس گیری و … ایجاد کرد و در حوزه
اشتغالزایی گامی مؤثر برداشت.

هگمتانــــه ،گــــروه اقتصاد مقاومتی :ســــعید چایچی
کارشــــناس طــــب ایرانــــی اســــامی در گفــــت و گو
باهگمتانــــه گفت :گیاهــــان دارویــــی پرکاربردی که
باید حتما در منزل باشــــند عبارتند از :نعناع ،سنبل
الطیــــب ،بابونــــه و ...در ایــــن مطلب ســــعی کردیم
بخشــــی از خواص این گیاهان ضروری و پر کاربرد را
برایتان معرفی کنیم.
ســــنبلالطیبیاعلف گربــــه...گیاهبابونهدسـ ــتهایاز
گیاهانداروییهستندکهبسیار پرکاربردوپر مصرفند.
-١نعناع :ضد نفــــخ ،دل درد ،ناراحتی معده ،دلپیچه
کودکان پس از خوردن سردی ها ،رفع اسهال.
-٢پونه :ضد نفخ ،بادشکن ،گرم کننده کلیه ها ،رفع
شب ادراری کودکان ،تقویت روده ،رفع اسهالی.
-٣خاکشیر:رفع گرمازدگی ،رفع گرمی کردن (مصرف
بیش از حد خوراکیهای طبع گرم) ،گر گرفتگی ،کهیر
و خارش پوست.
 -4ســــنبل الطیب :آرامبخش ،رفــــع کم خوابی ،ضد
استرس.
-5ســــیر :کاهش سریع فشــــار خون ،کاهش چربی
خون و کلسترول مضر ،آنتی بیوتیک گیاهی.
-6سنجد :آرد ســــنجد کامل (با پوست و دانه) :رفع
درد معده و ســــوزش مری ،رفع و پیشگیری از پوکی
استخوان و ارتروز.
 -٧گشــــنیز :کاهش ســــریع فشــــار خون ،خوشـ ــبو
کننده دهــــان ،ضد نفخ برای افراد گــــرم مزاج به جای
نعناع و پونه ،ضد آفت ،مفید برای دیابت.
-٨گل گاوزبان :آرامبخش اعصاب ،رفع تپش قلب
و بهبود زکام و سرفه خشک.
-٩زنجبیــــل :ضد تهــــوع و اســــتفراغ ،بهبود سـ ــرما
خوردگی وسردی ،ضد رماتیسم.
-١٠گزنه :رفع ســــنگ و عفونت کلیه و مثانه ،رفع کم
خونی ،ضد عفونت لوزه ها ،کاهش قند خون.
-١١سماق :کاهش اسید اوریک خون و رفع مقداری
از عوارض گوش.
پارهای از خواص این گیاهان ضروری و پر کاربرد
گیــــاه دارویــــی گل گاوزبــــان :برطــــرف کننـ ــده
سرماخوردگی اســــت  -ادرار آوراست  -تعریق را زیاد
میکند  -موجب تقویت کلیهها میشود  -التهاب
و ورم کلیــــه را درمــــان میکند  -ازســــرطان جلوگیری
میکنــــد  -در درمان آلزایمر کاربــــرد دارد  -در درمان
برونشیت مؤثر است  -بی اختیاری در ادرار را درمان
میکند  -تصفیه کننده خون است  -آرامش بخش
اعصاب اســــت  -درمان بیماریســــرخک و مخملک
کاربردی است.

 3گیاه دارویی که میتوانید
در خانه پرورش دهید
هگمتانــــه ،گروه اقتصاد مقاومتــــی :خیلی از بیماری
ها را می توان در خانه با گیاهان دارویی درمان کرد و
چه بهتر که این گیاهان را خودمان در خانه پرورش
دهیم تا در مواقع لزوم از آن ها استفاده کنیم.
گیاهــــان دارویی برای درمان بیماری های مشـ ــترک
مفید هســــتند .می توانید با برخــــی گیاهان دارویی
سردرد ،مشــــکالت شــــکم و حتی گزش حشرات را
درمان کنید  .گیاهان را می توان در چای مصرف کرد،
یا به عنــــوان گارنیش ،به صــــورت موضعی و روغن
مالی یا به صورت قرص مصرف کرد.
طبــــق آنچه در این بخش میخوانید مهم اسـ ــت به
یاد داشته باشــــید قبل از مصرف یا اســــتفاده از هر
چیزی جدید ،باید همیشه با پزشک مشورت کنید.
اگــــر بخواهید برخی از این گیاهان را رشــــد دهید ،به
یاد داشــــته باشــــید مراقبت های مناسب را با توجه
به دســــتورالعمل های مراقبت از گیــــاه انجام دهید
از استفاده از آفت کش ها یا ســــایر مواد شیمیایی
مضــــر در گیاهان خودداری کنید .هیــــچ کدام از این
مواد شیمیایی را در بدن نمی خواهید!
 فوایـ ــد و خواص قابل توجـ ــه گیاهان دارویی
قابل پرورش در خانه
 .1پرورش گیاه دارویی ریحان در خانه
ریحان ( )ocimum basilicumگیاهی معمولی است که
برای تزیین ساالد ،ماکارونی و بسیاری از غذاهای دیگر
برای خوش طعم کردن اســــتفاده می شود .ویتامین
ها و مواد معدنی ریحان ،مانند ویتامین ک و آهن ،این
گیاهبرایمبارزهبابیماریهایرایجمفیداست.
مثــــا ،منگنــــز در ریحان بــــه متابولیســــم ترکیبات
مختلــــف در بــــدن کمک مــــی کند .ریحــــان معموال
مقدس نامیده می شــــود .این گیاه در چای ،پماد و
موارد دیگر مورد اســــتفاده قرار می گیرد تا به درمان
انواع بیماری مانند تب و دیابت کمک کند.
 .2پرورش گیاه دارویی سنبل الطیب در خانه
سنبل الطیب( )nepeta catariaگیاه سرگرم کننده
برای گربه است .اکثر گربه ها به گیاه جذب می شوند
و در اطراف آن رول می شــــوند ،زیرا عطر آن به عنوان
یک محرک عمل می کند .این گیاهان دارویی نیز به
عنوان آرام بخش گربه ها مصرف می شوند.
از ســــوی دیگر ،بــــرای انســــانها ،به طــــور معمول به
عنوان درمان اســــترس ،کمک به خــــواب و راه حلی
برای مشــــکالت پوســــتی اســــت .اکثر مزایای ان به
خاطر نپتالکتون ،تیمول و ســــایر ترکیبات است که
این گیاه را برای شما و دوستان عالی می سازد.
 .3پرورش گیاه دارویی فلفل قرمز در خانه
بــــه نقــــل از نمنــــاک ،فلفــــل ()capsicum annuum
خوراکی تند اســــت که به غذا یا نوشیدنی اضافه می
شود و برای بسیاری از مردم سم زدایی خوب است.
کپسایسین ترکیبی است که طبیعت تندی دارد اما
مزایای برای سالمتی دارد.
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امام صادق علیه السالم:

ببیــــن کــــه ســــیب زنخــــدان تــــو چــــه میگویــــد

خوشا به حال پیروان قائم ما که در زمان غیبت او منتظر ظهورش
هستند و در زمان ظهورش فرمانبردار اویند.
آنان دوستان خدایند که نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین میشوند.

هــــزار یوســــف مصــــری فتــــاده در چــــه ماســــت
اگــــر بــــه زلــــف دراز تــــو دســــت مــــا نرســــد

کمال الدین54 / 357 :

گنــــاه بخــــت پریشــــان و دســــت کوته ماســــت
حا فظ

ایستگاه آسمان

سی نما

عکس روز
تهیه بازی فکری برای نوجوانان توسط گروه جهادی مالئکه حوزه مقاومت کوثرالنبی (س)

پویانمایی سینمایی «آخرین
داستان» را اینترنتی ببینید

وصیت شهید اصغر سراغى

هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگـ ــی :پویانمایی سـ ــینمایی
«آخرین داستان» ساخته اشکان رهگذر را اینترنتی
ببینید.
به نقل از روابط عمومی استودیو هورخش«،آخرین
داستان» به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر
در سـ ــرویسهای وی او دی نماوا و آپرا در دسترس
عموم قرار گرفته تا مخاطبانی که موفق به تماشـ ــای
برخط این پویانمایی در زمان اکران نشدهاند بتوانند
«آخرین داستان» را پلتفرمهای برخط ببینند.
عرضه اینترنتی این پویانمایـ ــی از  7آبان همزمان با
روز جهانی پویانمایی آغاز شده است.
همچنیـ ــن عرضـ ــه نسـ ــخه فیزیکـ ــی پویانمایـ ــی
سـ ــینمایی «آخرین داسـ ــتان» در قالب دی وی دی
نیز آغاز میشود.
گفتنی اسـ ــت عرضه اینترنتی این پویانمایی پیش
از ایـ ــن در پلتفرمهـ ــای خارجی همچـ ــون ام ایکس
پلیـ ــر Filimin، CinesQuare ،و سـ ــرویسهای وی او
دی کشورهای مستقل مشـ ــترکالمنافع ( )CISآغاز
شده است.
اکبـ ــر زنجانپـ ــور ،حامـ ــد بهداد ،لیـ ــا حاتمـ ــی ،پرویز
پرسـ ــتویی ،اشـ ــکان خطیبی ،باران کوثری ،حسـ ــن
پور شـ ــیرازی ،شـ ــقایق فراهانی ،ملیکا شـ ــریفی نیا،
بانیپال شومون ،روزبه فرخ نعمتی ،بیتا فرهی ،مجید
مظفری ،زهیر یاری از مجموع بازیگرانی هسـ ــتند که
در این پویانمایی صداپیشگی کردهاند.
در خالصه داسـ ــتان این پویانمایی که برداشتی آزاد
از داستان «ضحاک» شاهنامه فردوسی است ،آمده
است« :جمشـ ــید رفته است و ضحاک در پی طمع و
جاه طلبی برای محاصره جمکرد ،بـ ــه نیابت از پدر بر
تخت جمشید تکیه میزند ،اما افسوس که اهریمن
بر وجود ضحاک سیطره یافته و تاریکی او تمام شهر
را فرا میگیرد .در این میان آفریدون که کودکی است
کشاورز زاده ،متولد میشود و برای دادخواهی خون
پدر و مادرش پیرو کاوه آهنگر قیام میکند»..
«آخرین داسـ ــتان» اولین پویانمایی بلند سینمایی
تولیدشده در اسـ ــتودیو هورخش است که تاکنون
موفق به دریافت  15جایزه ملی و بینالمللی شـ ــده
اسـ ــت .همچنین این پویانمایی بهعنوان نماینده
سـ ــینمای ایران در فهرست اولیه اسـ ــکار  2020قرار
داشـ ــت و برای اولین بـ ــار در جشـ ــنواره بینالمللی
فیلم پویانمایی انسی فرانسه به نمایش درآمد.

هگمتانه ،گروه فرهنگی :کجای این خاک بودی ،زیر کدام آسـ ــمان ،آن
لحظه که این کلمات از قلب پرشـ ــورت جاری میشد؟ تو مینوشتی و
امروز مائیم که کلمات تو را فریادیم ،چشم هایت را بیداریم و دستانت
را در اهتزاز ،ای جاودانه تاریخ!
بسم اهلل الرحمن الرحیم
وال تحسـ ــبن الذیـ ــن قتلوا فى سـ ــبیل اهلل امواتا بل احیـ ــاء عند ربهم
یرزقون
با درود و سـ ــام بـ ــر روح خدا ،پرچمدار نهضت حسـ ــین و بـ ــا درود به
ارواح مطهر شـ ــهدا یاوران راسـ ــتین پیر خمین و با تهنیـ ــت و درود بر
مجاهدان فى سبیل اهلل.

پاسدار خون شهیدان باشید و در مسیر انقالب قدم بردارید
اینک خداى منان عزم من را بر جهاد اسـ ــتوار کرده و گامهاى من را به
سوى صراط حقیقت رهنمون اسـ ــت .چه زیباست که در این جایگاه
عشـ ــق و طهارت و اخالص و عبادت و در محضر ارباب سعادت خون
دادن.
و تو برادر و خواهر مسـ ــلمانم پاسـ ــدار راسـ ــتین خون این شـ ــهیدان
باشـ ــید .حافط و پیرو والیـ ــت فقیه باشـ ــید و در مسـ ــیر انقالب قدم
بردارید.
وصیتنامه شهید اصغر سراغى
منبع :خبرگزاری فارس

خبرنامه
مهلت تا  25آبان

پویش نامهنگاری به نویسندگان محبوب کتاب کودکان و نوجوانان
هگمتانـ ــه ،گـ ــروه فرهنگـ ــی :پویـ ــش ملـ ــی
کتابخوانـ ــی و نامهنـ ــگاری بـ ــه نویسـ ــندگان
محبوب کـ ــودکان و نوجوانان تـ ــا  25آبان ماه
تمدید شد.
به نقل از دیبرخانه سـ ــتاد هماهنگی شـ ــهرها
و روسـ ــتاهای دوسـ ــتدار کتـ ــاب ،پویش ملی
کتابخوانـ ــی و نامهنـ ــگاری بـ ــه نویسـ ــندگان
محبوب کودکان و نوجوانان تا  25آبانماه تمدید شد.
فراخوان این رویداد نیمهی مهرماه سـ ــال جاری همزمان با هفته ملی
کودک منتشـ ــر شده است و با توجه به اسـ ــتقبال خوب نوجوانها و
تسهیلگران فعال در جام باشگاههای کتابخوانی و درخواست آنها
مهلت شرکت در رقابت تمدید شـ ــد .کودکان و نوجوانان عالقهمند
به مشـ ــارکت در این پویش میتوانند ،نامههایشان به نویسندگان
محبوبشـ ــان را در وبگاه شـ ــبکه ترویـ ــج کتابخوانی ایران به نشـ ــانی
اینترنتی  bookpromotion.irبارگذاری کنند.
همه نامههـ ــا پس از دسـ ــتهبندی برای نویسـ ــندگان یـ ــا مترجمان و
پدیدآورندگان کتاب و ...ارسال شده و به تدریج در پایگاه اطالعرسانی
شـ ــبکه ترویج کتابخوانی معرفی خواهند شد .در پایان پویش نیز به
شماری از برگزیدگان با بیشترین امتیاز جوایزی اهدا خواهد شد.
هدف از ایـ ــن پویش ،اسـ ــتفاده از فراغت به وجود آمـ ــده در خانهها،
همچنین اسـ ــتفاده از امکانات موجود در فضاهای مجازی در جهت
ترویـ ــج اجتماعی کتابخوانی در سراسـ ــر ایران و تشـ ــویق کودکان و
نوجوانـ ــان به گفتوگـ ــو پیرامون کتاب اسـ ــت .از دیگـ ــر اهداف این
رویداد ارتباط بیشـ ــتر میان کودکان و نوجوانان و نویسندگان است.
در این پویش کودکان و نوجوانان به نویسـ ــندگان مورد عالقهشـ ــان

نامه مینویسـ ــند .شـ ــرکت در ایـ ــن پویش
منحصـ ــر بـ ــه اعضـ ــای جـ ــام باشـ ــگاههای
کتابخوانی کودک نیسـ ــت و همه کودکان
و نوجوانان سـ ــاکن در شـ ــهرها و روسـ ــتاها
میتوانند در آن شرکت کنند.
براساس فراخوان در توضیح نحوه مشارکت
کـ ــودکان برای حضور در ایـ ــن پویش چنین
پیشنهاد شده است که مشارکتکنندگان عالقهمند به پویش پس
از مطالعـ ــه کتاب یا کتابهای نویسـ ــنده مورد عالقهشـ ــان و نگارش
نامهای به آن نویسـ ــنده ،تصویری از آن نامه را در شبکههای اجتماعی
نشـ ــر میدهنـ ــد و در وبگاه پویش بـ ــه نشـ ــانی bookpromotion.ir/
 letterعالوه بر بارگذاری نامه ،ضرورت دارد فرم شـ ــرکت در پویش هم
پر کنند.
بر اسـ ــاس فراخـ ــوان کـ ــودکان و نوجوانهـ ــا میتوانند به هـ ــر یک از
نویسـ ــندگان مورد عالق هشـ ــان نامه بنویسـ ــند؛ عالوه بر نویسـ ــنده
کـ ــودکان و نوجوانهـ ــا میتواننـ ــد بـ ــه مترجـ ــم ،ناشـ ــر ،تصویرگـ ــر،
کتابفروشـ ــی که اثر را از آنجا خریدند یا حتـ ــی کتابخانهای که کتاب را
امانت گرفتند هم نامهنگاری کنند.
در پایان پویش ،نامهها توسط هیأت داوران خوانده و ارزیابی میشود
و به نامههای برگزیده جوایزی تعلق خواهد گرفت .برای داوری نامهها
شـ ــاخصهایی همچون خالقیت ،اصالت ،رعایـ ــت اصول نگارش در
نظر گرفته شده است که با نظر جمعی از نویسندگان و پدیدآورندگان
کتاب کودک و نوجوان انجام خواهد شـ ــد .منتخب نامههای برگزیده
پویش همراه با پاس ـ ـخهای دریافتی به آن نامههـ ــا در کتابی تدوین و
منتشر خواهد شد.

آ گهیمزایدهعمومیفروشامال ک(نوبتاول)
به تاریخ 1399/08/12

آموزههای محمدی برای شهروند قرآنی

پویانمایی

بادهای پاییزی ،بادهای بهاری و دو کبوتر
هگمتانه ،گروه فرهنگی :پویانمایی «بادهای پاییزی ،بادهای بهاری و دو
کبوتر» ساخته صادق جوادی است.
پویانمایـ ــی  8دقیق ـ ـهای «بادهای پاییـ ــزی ،بادهای بهـ ــاری ،دو کبوتر» بر
اساس کتابی با همین نام نوشـ ــته احمدرضا احمدی از انتشارات کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،سـ ــاخته شده است .این فیلم کوتاه
پویانمایی از روز  7تا  21آبان  1399به صورت مجازی به نمایش در میآید.
این پویانمایی که به تازگی به س ـ ـیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلم
کوتاه تهران و چهلونهمین جشـ ــنواره بینالمللی فیلم مونترال کانادا
نیز راه یافته بود ،سـ ــومین حضور بینالمللی خود را در کشـ ــوری اروپایی
در جشـ ــنواره پویانمایـ ــی الیپزیـ ــگ آلمان تجربـ ــه کرد .جشـ ــنواره فیلم
مسـ ــتند و پویانمایی الیپزیگ بزرگترین جشـ ــنواره فیلـ ــم آلمان و یکی
از برجسـ ــتهترین جشـ ــنوارههای بینالمللی فیلمهای مسـ ــتند هنری و
فیلمهای پویانمایی و همینطور آثار روایتگری تعاملی به شمار میآید.
کانون پـ ــرورش فکری کودکان و نوجوانان سـ ــال گذشـ ــته نیـ ــز در این
جشـ ــنواره با فیلـ ــم کوتاه «گرگـ ــم و گله م یبـ ــرم» حضور داشـ ــت که این
پویانمایی توانسـ ــت موفق بـ ــه دریافت جایزه کبوتـ ــر طالیی (GOLDEN
 )DOVEبهترین فیلم کوتاه در بخش پویانماییهای کوتاه شود.

آگهی ارزیابی کیفی

عالمه درچهای اجازه نمیداد
سخن بیاساس گفته شود
هگمتانــــه ،گــــروه فرهنگی :در قرآن کریم آمده اســــت :شــــما بهترین امتی
هستید که پروردگار آفریده ،چون امر به معروف و نهی از منکر میکنید.
پیامبر معظم اســــام(ص) فرموده اســــت  :هرکس امر به معروف و نهی از
منکر کند جانشین خدا و جانشین رسول او در زمین است.
حکایت:
در حضــــور عالمه درچهای کســــی جــــرأت نمیکرد حرفهای بیاسـ ــاس و
غیرعلمــــی بزند ،زیرا اگر چنین چیزی پیش میآمــــد عالمه جلوگیری کرده و
نمیگذاشت حدیث ضعیف را به نام معصوم به خورد افراد بدهند ،ایشان
نسبت به خالفکاری مســــؤوالن وقت حساس و با برخی رؤسای وقت که
تخلف میکردند به مبارزه برمیخاست.
نکته :امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای عمومی اســــت البته با رعایت
شرایط و مالحظه حال افراد.
امر بر معروف زینسان الزم است
چون صالح اجتماع و مردم است

مناقصه شماره  99-31یک مرحلهای
(شماره مجوز)1399.4452 :

(نوبت اول)
تاریخ انتشار99/08/19 :

شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان همدان

موضوع مناقصه :انجام کارهای ساختمانی ،برقی و مکانیکال ایستگاه  CGSدهفول نهاوند

(سهامی خاص)

شرح مختصر کار:

شــهرداری مالیــر در نظــر دارد بــه اســتناد مجوزهــای شــماره /793ش/5/م مورخــه  1399/06/30و /536ش/5/م مورخــه  1399/05/07و
/831ش/5/م مورخه  1399/07/06نسبت به

فروش یک دستگاه آپارتمان فاقد پارکینگ ،زیرزمین تجاری خیابان سعدی و باغ اولیایی
کمربندی مالیر  -اراک از امالک خود واقع در سطح شهر

ً
را از طریق نشر آگهی مزایده عمومی وصرفا از طریق ســامانه تدارکات دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت عمومی واگذار نماید .لذا متقاضیان
می توانند پیشــنهادات خــود را حداکثــر تا پایان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ  1399/09/01بــه همــراه  %5مبلغ کل بــرآورد به صــورت نقد (واریز به حســاب
 0105598672002بانــک ملــی مالیــر) یا اســناد خزانه یا ضمانــت نامه بانکــی به همــراه مدارک شناســایی معتبــر (جهت اشــخاص حقیقی کپی تمــام صفحات
شناســنامه و کارت ملی و اشــخاص حقوقی کپی اساســنامه به همراه آخرین تغییرات) و مهر و امضاء قرارداد و شــرایط عمومی از طریق ســامانه ارسال نمایند.
همچنین جهت کسب اطالعات بیشــتر می توانند با شــماره مســتقیم  081-32226061داخلی  176تماس حاصل نمایند و یا میتوانند اطالعات مورد نیاز جهت
شرکت در مزایده را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  setadiran.irدریافت دارند.

 -1مبلغ برآورد اولیه پروژه ( 4.663.144.000چهار میلیارد و ششصدوشصتوسه میلیون و یکصدوچهلوچهار هزار) ریال میباشد.

 -2مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ( 233.157.000دویستوسیوسه میلیون و یکصدوپنجاهوهفت هزار) ریال میباشد.
 -3مدت اجرای پروژه  240روز میباشد.
 -4متقاضیان باید عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irباشند.
متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت  7روز از مورخه  1399/08/17ساعت  15مهلت دارند نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی
به سایت سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند.
تاریخ بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت  13روز یکشنبه 1399/09/09از طریق سامانه ستاد خواهد بود.
تلفن،38260571-4 :

38261075-8

آدرس اینترنتwww.nigc-hm.ir :

دورنویس081-38256207 :

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

سایر شرایط مزایده:

)4هزینه نشر آگهی مزایده هر کدام از امالک به عهده برنده می باشد.
 )5چنانچه برنــده مزایده از واریــز وجه و انعقــاد قرارداد ظــرف مــدت  7روز از تاریخ ابالغ خــودداری نماید ،ســپرده وی به نفع شــهرداری ضبط و بــه نفر دوم
واگذار میشود و به همین ترتیب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
 )6پس از مشخص شدن برنده مزایده و انعقاد قرارداد سپرده نفرات بعدی به آنها مسترد میگردد.
 )7به پیشنهادات مخدوش و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتیب اثر داده نمیشود.
 )8تاریخ بازگشایی پاکتهای واصله در مورخ یکشنبه  1399/09/02رأس ساعت  10صبح در دفتر کار شهردارمی باشد.
)9مدت اعتبار پیشنهاد سه ماه از تاریخ بازگشایی می باشد.
)10مهلت تحویل و اخذ اســناد مزایده تــا پایان وقت اداری روز شــنبه ( 1399/09/01ســاعت  )14به شــهرداری میباشــد و شــهرداری در رد یا قبــول هریک از
پیشنهادات مختار است.
ٌ
)11پرداخت کلیه هزینه های پذیره اوقافی صرفا جهت انتقال اول به عهده شهرداری می باشد.
 )12پرداخت کلیه هزینه های نقل و انتقال و دارایی و شهرداری و محضر به عهده برنده می باشد.
 )13کلیه امالک با وضع موجود که به رؤیت داوطلب رســیده اســت واگذار می شــود و شــهرداری تعهدی در قبال امتیازات (آب و برق و گاز و تلفــن ) و متراژ و
کیفیت مصالح و غیره ندارد.
 )14متقاضی می بایست حداکثر ظرف مدت  3روز از تاریخ بازگشــایی پاکتهای واصله به جهت اطالع از نفرات برنده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نماید در
غیر اینصورت به منزله ابالغ کتبی محسوب می شود.
 )15مدت اعتبار تضمین  3ماه می باشد.
 )16مدارک شــامل تضمین (پاکت الف) اسناد و مدارک (شــامل کپی تمام صفحات شناســنامه و کارت ملی و امضا اثر انگشــت معتبر و قرارداد و شرایط عمومی
جهت اشــخاص حقیقی و همچنین در صورت حقوقــی بودن ،اساســنامه ،آخرین تغییرات قرارداد و شــرایط عمومی (پاکت ب) و پیشــنهاد قیمــت (پاکت ج) که
میبایست شرکتکنندگان پاکت (ب) و (ج) را به صورت الکترونیک و از طریق سامانه ارسال واصل پاکت (الف) را تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
)17امالک مذکور در حال حاضر فاقد سند بوده و اسناد در حال پیگیری می باشد که به محض آماده شدن به نام برنده انتقال داده می شود.
-)18برنده مزایده می تواند به جهت دریافت پروانه ساختمانی جهت هر یک از قطعات زمین اقدام و هزینه آماده سازی از ایشان در هنگام دریافت پروانه
اخذ می شود.
-)19با توجه به روند افزایشــی قیمــت امالک ،شــهرداری می توانــد چنانچه قیمت های پیشــنهادی شــرکت کنندگان به صرف و صالح این دســتگاه نباشــد،
نسبت به کنار گذاشتن قیمت متقاضی اقدام نماید.
م.الف 308

تاریخ انتشار1399/08/19 :

حســین بابایی -شهردار مالیر

فراخوان مناقصه عمومی ( یک مرحله ای )

وا گذاری حجمی خدمات شهری و خدمات عمومی شهرداری مریانج به شماره فراخوان 2099005105000007
ردیف

 )1یک دســتگاه آپارتمان مســکونی دارای انباری و آسانســور و فاقد پارکینگ واقع در طبقه ســوم ســاختمان مســکونی به نشانی:
خیابان سعدی نبش کوچه شهید حســینی با پالک ثبتی  4069فرعی از  2149اصلی بخش یک قطعه  6به مساحت  77/42مترمربع
به ارزش  5/100/000/000ریال.
 )2یک واحد زیرزمین تجاری  -مســکونی واقع در خیابان ســعدی نبش خیابــان پروین با پالک ثبتی  171فرعــی از  2123اصلی بخش
یک به مساحت تقریبی  371مترمربع به ارزش پایه  14/000/000/000ریال.
 )3یک قطعه زمین باغ (باغ اولیایی) با کاربری فضای سبز واقع در کمربندی اراک  -بروجرد با پالک ثبتی  490فرعی از یک اصلی به
مساحت تقریبی  1193.52مترمربع به ارزش پایه  20/051/136/000ریال.

مرحله اول
(نوبت اول)

شـــــرح

1

نام دستگاه مناقصهگذار :شهرداری مریانج

2

نشانی دستگاه مناقصهگذار :استان همدان ،شهرستان همدان ،شهر مریانج بلوار شهیدان عباسی ،میدان شهید بهشتی،ساختمان اداری شهرداری مریانج

3

موضوع مناقصه :واگذاری حجمی خدمات شهری و خدمات عمومی شهرداری مریانج
تاریخ شروع و خاتمه واگذاری اسناد ،مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی ،زمان بازگشایی پاکت ها:

4

• انتشار در صفحه عمومی سامانه ستاد :روز شنبه مورخ  1399/08/17ساعت 22:00

• تاریخ چاپ آگهی :نوبت اول روز دو شنبه مورخ  1399/08/19روزنامه هگمتانه و نوبت دوم روز شنبه مورخ  1399/08/24روزنامه کاروکارگر
• مهلت دریافت اسناد :از روز شنبه مورخ  1399/08/17ساعت  22:00تا روز شنبه مورخ  1399/08/24ساعت 10:00
• مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی :روز سهشنبه مورخ  1399/09/04ساعت 10:00
نحوه توزیع و نشــانی محل توزیع اسناد مناقصه :کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات و گشایش پوشه های مناقصهگران از

5

طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ایران) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی

مراحل ثبتنام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند .اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در
سامانه – مرکز تماس 021-41934

6
7
8
9

نحوه تحویل ،بارگزاری اســناد مناقصه توسط مناقصهگران :کلیه اسناد مناقصه شــامل (پوشه الف ،ب و ج) توسط مناقصهگران به صورت الکترونیکی به سامانه
ســتاد ایران (مندرج در بند  5آگهی) ارســال گردد ،همچنین مقتضی اســت ،پوشه الف و ب (اصل تضمین شــرکت در مناقصه و اسناد مناقصه) عالوه بر بارگزاری در

سایت مذکور به صورت فیزیکی به دبیرخانه دستگاه مناقصهگزار واقع در طبقه همکف ساختمان اداری به نشانی مندرج در بند  2آگهی (با اخذ رسید) تحویل گردد.
نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه :به مبلغ 400.000.000ریال معادل چهل میلیون تومان به صورت موارد مندرج در جدول شــماره  4آئیننامه تضمین
معامالت دولتی ،واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری مریانج به شماره  0205530419003نزد بانک ملی

تاریخ ،زمان و مکان بازگشایی پاکات :روز سهشنبه مورخ  1398/09/04ساعت  12:00در محل دفتر شهردار به نشانی مندرج در بند  2آگهی
شرایط الزامی شرکت کنندگان در مناقصه :مناقصهگران باید دارای تخصص و سابقه اجرایی در پروژه های مشابه باشند .ارائه مستندات و یا قراردادهای مشابه به

همراه سایر اسناد مناقصه الزامی میباشد .پیمانکار میبایست دارای گواهینامه صالحیت از مراجع ذیصالح باشد.

م  .الف 1159

روابط عمومی شهرداری مریانج

