
تعاونی مسکن کارکنان دادگستری همدان به شــماره ثبت 862 طبق مصوبه مورخه 1399/05/08 
هیأت مدیره تعاونی در نظر دارد نسبت به 

فروش یک قطعه زمین جنوبی به مساحت 327 مترمربع به پالک ثبتی 7/19/1323 
با کاربری مختلط واقع در شهرستان همدان، اعتمادیه، کوی آریانا

)اراضی تعاونی مسکن دادگستری( 
اقدام نماید.

شــرکت کنندگان می تواننــد 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 760170000000107502151007 در پاکــت در بســته و الک و مهر شــده حداکثر تا تاریخ 
1399/08/24 به مدیرعامل تعاونی آقای احســان محمدی به آدرس: همدان، اعتمادیه، کوی آریانا، 

دفتر تعاونی با شماره 09183191806 در قبال اخذ رسید تحویل دهند.

 شرایط:
1- قیمت پایه کارشناسی برابر با  نود میلیارد ریال تعیین گردیده است.

2- تعاونی در رد یا قبو ل یک یا کلیه پیشــنهادات مختار اســت و تعیین برنده مزایده و تصمیم 
نهایی پس از افتتاح پاکت های پیشنهادات با لحاظ جمیع جوانب در اختیار تعاونی می باشد و صرف 

پیشنهاد باالترین قیمت به منزله وقوع عقد و قبول از سوی تعاونی نمی باشد.
 3- کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آگهی، کارشناسی و... که در اثر مزایده حادث گردد، به 

عهده برنده مزایده خواهد بود.
 4- به پیشنهاداتی که فاقد سپرده واریزی،  مخدوش و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
 5- برنده مزایده موظف اســت ظرف مدت یک هفته پــس از اعالم کتبی یا تلفنــی تعاونی جهت 
پرداخت 50% بهای زمین به صورت نقد با احتســاب مبلغ واریزی اولیه و ظرف چهار هفته پس از 
پرداخت 50 درصد، 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.
 6- تراکم زمین مورد نظر در حد تراکم منطقه می باشد.

 7- ســند مالکیت زمین مورد نظــر در صورت اتمام مراحــل ثبتی پس از تسویه حســاب کامل با 
توافق تعاونی و برنده مزایده به نام وی یا قائم مقام قانونی ایشان انتقال می یابد.

آگهی مزایده
فروش یک قطعه زمین جنوبی 

تعاونی مسکن کارکنان دادگستری همدان

كاردان مورد رســیدگی قرار دهید تا از ســالم بودن عایق ها، مشــعل ها و... مطمئن شوید. ع فصل ســرما به وسیله اشــخاص  و گرمایشــی ســاختمان خود را قبل از شــر تأسیســات 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان

ریاست محترم اداره بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری همدان

انتصـاب بجـا و شایسـته جنابعالی کـه بیانگر تعهـد، کارآمـدی و شایسـتگی های برجسـته شـما در صحنه هـای 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 می دانیم  از  

زحمـات و خدمات مانـدگار  جنـابآقـایعلیرضـانیکخـوی تقدیر و تشـکر  نماییم.

جناب آقای

حسیـن  الماسی

تبریک و قدردانی

تقاضا از بهبودیافتگان 
کرونا برای اهدای پالسما

مدیرکل بیمه سالمت استان همدان:

بیمه کرونایی ها 
در کمتر از 24 ساعت

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

توزیع ماسک رایگان 
بین مسافران و رانندگان

تلخ کامی تولیدکنندگان 
در شهرجهانی مبل و منبت

تکلیف محدودیت های 
ورزشی در 89 شهرستان 

مشخص شد

گزیده ها

خبــر

صفحه  2

صفحه  6

صفحه  2

جاده های همدان
 لغزنده است

ح شد: در شورای آموزش و پرورش شهرستان همدان مطر

امکان آموزش مجازی 
برای2 هزار دانش آموز وجود ندارد

با شیوع بیماری کرونا و تأثیر آن بر روند آموزش دانش آموزان و ضرورت 
و لــــزوم برگزاری کالس های درســــی و آموزش از طریــــق فضای مجازی و 
شبکه شاد، دسترســــی دانش آموزان به تلفن همراه هوشمند و تبلت 
ضروری اســــت اما 2 هــــزار و 181 دانش آموز در همــــدان از این امکانات 

بی بهره هستند.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، شورای 

آموزش و پرورش شهرستان 
همــــدان به همــــراه کارگروه 
ظهر  شهرســــازی  زیربنایــــی 

یکشــــنبه با حضــــور نماینده مردم 
همــــدان و فامنیــــن در مجلــــس شــــورای 

اسالمی برگزار شد.

فوتبال شهرداری با ستاره های بومی جان گرفت

چشم انتظار صعود 
به لیگ یک

که همواره نگاه  تیم فوتبال شــــهرداری همدان 
ویژه ای به اســــتعدادهای فوتبال اســــتان دارد، 

امید مربیــــان و بازیکنان بومی برای ادامه فعالیت  
حرفه ای خود محسوب می شود.

تیم فوتبال شــــهرداری همــــدان در مدت زمان 
فعالیت خود در لیگ دسته دوم و سوم فوتبال 

باشــــگاه های کشــــور به محلی برای ظهــــور و بروز 
اســــتعدادهای مربیــــان و بازیکنان همدانی 

تبدیل شــــده است و در ســــال های اخیر 
کادر فنی این تیم جملگی بومی و  ...
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مناطق اولویت دار  الحاق به شهر
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صف مزیت های استان بستر تحقق اقتصاد مقاومتی
غفلت از توسعه 

کاشت گیاهان دارویی

ه  2
فح

ص رئیس شورای اسالمی شهر همدان اعالم کرد:
کید بر تصویب برگزاری جلسات شورا  تأ

به شیوه ویدئوکنفرانس

3  
حه

صف استاندار همدان خبر داد:
تخصیص اعتبار یک میلیاردی ویژه 

به شهرداری بهار

رشد 51 درصدی ایجاد واحد های صنعتی جدید در همدان
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: رئیس ســــازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســــتان همدان گفت: استقرار واحدهای 
صنعتی جدید در همدان در مقایسه با سال گذشته رشد 

51 درصدی دارد.
به گزارش هگمتانه، حمیدرضا متین دیروز با بیان اینکه 
اجرای طرح توســــعه واحدهــــای صنعتی بــــا 222 میلیارد 
و 200 میلیــــون تومان ســــرمایه گذاری، 192 نفر اشــــتغال 
زایی به همراه دارد گفت: اجرای طرح توســــعه واحدهای 
صنعتــــی نشــــان از همــــت تولیدکنندگان بــــرای تحقق 

جهش تولید دارد.
وی با بیان اینکــــه 18 پروانه بهره برداری بــــرای اجرای طرح 
توســــعه واحدهای صنعتی در اســــتان صادر شده است 
اظهار کرد: اجرای طرح توســــعه این واحدها با 222 میلیارد 

و 200 میلیون تومان سرمایه گذاری، 192 نفر اشتغال زایی 
به همراه دارد.

تولیــــد  زمینــــه  در  واحدهــــا  ایــــن  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
کانــــی  برقــــی،  دســــتگاه های  شــــیمیایی،  محصــــوالت 
پزشــــکی  تجهیزات  و  منســــوجات  بازیافت،  غیرفلــــزی، 
18 واحد صنعتی توسعه یافته  از  فعال هســــتند افزود: 
 ، ، مالیر 10 واحــــد در شهرســــتان همدان و بقیــــه در بهار

کبودراهنگ و رزن قرار دارند.
رئیس ســــازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
از صــــدور پروانــــه بهره برداری بــــرای 56 واحــــد صنعتی در 
ســــال جاری خبر داد و گفت: اســــتقرار واحدهــــای جدید 
در مقایســــه با ســــال گذشــــته رشــــد 51 درصدی دارد که 
نشــــان دهنده همــــت تولیدکنندگان برای تحقق شــــعار 

سال وجهش تولید است.
وی با تأکیــــد بر اینکه به منظور اســــتقرار ایــــن واحدهای 
جدیــــد یک هــــزار و 86 میلیــــارد تومــــان توســــط بخــــش 
خصوصی و حمایت دولت ســــرمایه گذاری شــــده اســــت 
تصریح کرد: به طور کلی 66 معدن 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 داشته اند.
به نقل از فارس، متین در پایان خاطرنشــــان کرد: ظرفیت 
اســــتخراج معادن اســــتان نیز 83 درصد افزایش یافته به 
طوری که در دو ســــال گذشته چهار میلیون و 600 هزار تن 

به تولیدات معدنی این منطقه افزوده شده  است.

زنان زباله گرد شناسنامه دار می شوند
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: مدیــــرکل امــــور بانوان و 
گفت: زنان دهک های پایین  خانواده استانداری همدان 
و کارگران پسماند در این اســــتان با هدف حمایت از آنها 

باید شناسایی و شناسنامه دار شوند.
به گــــزارش هگمتانه، ربیعه علیمحمدی روز یکشــــنبه در 
نشست بررســــی وضعیت زنان زباله گرد با تأکید بر توجه 
به زنــــان دهک های پایین جامعه توســــط دســــتگاه های 
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 اظهــــار کــــرد: درهمیــــن ارتباط ضــــروری اســــت که کار 
شناســــایی این افــــراد و شناســــنامه دار کــــردن کارگران 
پســــماند و ایجاد بانک اطالعاتی توسط شهرداری همدان 

انجام شود.
مدیــــرکل امور بانــــوان و خانواده اســــتانداری همدان 

ؤیت و شناســــایی  گفــــت: تمامی دســــتگاه ها پس از ر
این افــــراد بنا به شــــرایط هر فــــرد، آنها را بــــه نهادهای 

کنند. معرفی  حمایتی 
وی بــــا بیان اینکه افــــراد معتاد، معلول بهزیســــتی و زنان 
سرپرســــت خانوار به کمیته امداد امــــام)ره(و افراد جویای 
کار بــــه جهاد دانشــــگاهی بــــرای حضور در طرح مشــــاغل 
خانگی معرفی شــــوند، ادامــــه داد: افراد معرفی شــــده به 
جهاد دانشــــگاهی برای اشــــتغال در طرح هــــای زود بازده 

متمرکز شوند.
علیمحمــــدی گفت: گشــــت های بازرســــی، فرمانداری ها، 
نیروی انتظامی و بسیج محالت در این طرح همکاری الزم 

را داشته باشند.
به نقــــل از ایرنــــا، وی اظهار کــــرد: همچنین صدا وســــیما 
و شــــبکه های اطالع رســــانی قبــــل از حصــــول اطمینان از 
وضعیــــت این افراد و معرفــــی به ســــازمان های مربوطه از 

نشــــر اخبار و مصاحبه بــــه منظور جلوگیری از خدشــــه دار 
شدن شــــخصیت فرد و افکار عمومی و اســــتفاده از افراد 

سودجو امتناع کنند.

شهردار همدان:

شهرداری منطقه دو 
ثیرگذار  پیشگـام در اجرای پروژه های تأ
و توسعه فضای سبز
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ح شد: ح جامع شهر همدان مطر در نشست بررسی طر

مناطق اولویت دار  الحاق به شهر
هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: محدوده پشــــت منطقه 
شــــورین، دانشــــگاه آزاد اســــالمی، زمین های شهرداری، 
جورقان و حیــــدره در اولویت مطالعه برای پیوســــتن به 

شهر همدان قرار گرفتند.
به گــــزارش هگمتانــــه، نماینده مردم همــــدان و فامنین 
در مجلس شورای اسالمی شــــامگاه شنبه در نشست 
بررسی طرح جامع شــــهر همدان گفت: روستای سیلوار 
یــــک کوچه بــــا دره مرادبیگ فاصله دارد و هنوز به شــــهر 
پیوسته نشــــده اســــت؛ باید با پیوســــتن این روستا به 
، از ســــاخت و ســــازهای غیرمجاز در ایــــن منطقه  شــــهر
جلوگیری شود. حمیدرضا حاجی بابایی افزود: ساخت و 
ســــازهای 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 می دهد.
حاجی بابایی اظهار کرد: شهرداری باید تیم قوی تشکیل 
دهد و با قدرت در برابر ســــاخت و ســــازهای غیر مجاز در 
باغ ها و اطراف شــــهر بایســــتد. وی اضافه کرد: دور تا دور 
شــــهر همدان مورد هجوم ساخت و ســــازهای غیر مجاز 

قرار گرفته است و افراد به راحتی ساخت و ساز می کنند.
نماینــــده مــــردم همــــدان و فامنین در مجلس شــــورای 

اســــالمی عنوان کرد: قانون ماده 100 در اختیار شهرداری 
است و باید با استفاده از حکم دادگاه، در فاصله کوتاهی 

ساختمان های غیر مجاز را تخریب کند.
وی گفت: شــــهر همــــدان بایــــد مدیریت شــــود، منطقه 
جورقــــان نقطه بســــیار با اهمیت شــــهر اســــت و عصای 
دست استانداری و شهرداری است و باید به آن به عنوان 
پیشانی شــــهر نگاه ویژه ای شود. استاندار همدان گفت: 
محدوده پشــــت منطقه شورین، دانشــــگاه آزاد اسالمی، 
زمین های شهرداری، جورقان و حیدره در اولویت مطالعه 
برای پیوستن به شــــهر همدان قرار گرفتند. سید سعید 
شــــاهرخی اظهار کرد: طرح ساخت حلقه سوم و کمربندی 
شرق به جنوب شهر همدان از منطقه جورقان تا سه راهی 
سنگستان ارائه شــــده اســــت و پس از بررسی مشاوران 
تأییــــد و اجرایــــی می شــــود. وی تأکید کرد: ورودی شــــهر 
، ساخت  همدان از سمت جاده تهران باید به فضای سبز

هتل و توسعه زیرساخت های گردشگری اختصاص یابد.
خانه های بعد از بلوار ارم تخریب می شود  �

اســــتاندار همدان با اشــــاره بــــه اینکه بلــــوار ارم همچون 
گذشته به عنوان خط انتهایی جنوب غربی شهر تعیین 
می شــــود، عنوان کرد: انتهای بلوار ارم نقطه پایان شــــهر 
در ســــمت جنوب غربی اســــت و خانه های مسکونی که 

از گذشــــته در ابتدای بلوار جوان و خــــارج از این محدوده 
ســــاخته شــــده اند، با اعمــــال قانــــون مــــاده 100، تخریب 

می شوند.
شاهرخی ادامه داد: خط حریم شهر در ضلع جنوب غربی 
که در وســــط محور بلــــوار ارم قرار داشــــت، از این پس به 

انتهای جداره پیاده راه ضلع غربی منتقل می شود.
وی گفت: طرح مطالعاتی پیوســــتن روســــتای سیلوار به 
شهر همدان بررســــی می شــــود؛ مدیریت پیوستن این 

روستا به شهر همدان، با شهرداری است.
اســــتاندار همــــدان بیان کرد: شــــهر از ســــمت جنوب و 
غرب جای گســــترش ندارد و اگر محدوده از این قسمت 
به شهر اضافه شــــود ریشــــه باغ های همدان خشکیده 
می شــــود. وی افزود: اگر زمین های کنــــار اردوگاه فجر به 

شهر ملحق شود باغ های آن منطقه نابود می شوند.
صوفی: ســــمت دارها به دنبال ســــاخت و ســــاز   �

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 ارگان های مختلف ســــمت دارند به دنبال ساخت 
و ســــاز در باغ های 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 می شود.

شهردار همدان:

شهرداری منطقه دو پیشگـام در اجرای پروژه های تأثیرگذار و توسعه فضای سبز
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: عبــــاس صوفی شــــهردار 
همدان، حامد جلیلوند مدیر منطقه دو شهرداری و وحید 
علــــی ضمیر معــــاون خدمات شــــهری شــــهردار همدان و 
مدیران شــــهری از اجرای عملیات عمرانی روکش آسفالت 

مسیر دسترسی بوستان اکباتان بازدید کردند.
به گــــزارش هگمتانه، روز جمعه روکش آســــفالت مســــیر 
دسترسی بوســــتان 250 هکتاری 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 روزهــــا که زندگی آپارتمان نشــــینی گلوی انســــان های 
شــــهری را به سختی می فشــــارد، وجود یک پارک جنگلی در 
اطراف شهرها و خانه های ما نعمتی بزرگ است، بوستان ها 
دارای ظرفیت های مختلفی هســــتند که می توان به نقش 
مؤثر این پارک ها در ارتقا شــــرایط زیست محیطی به عنوان 
ریه های تنفســــی شــــهر و همچنین کاربری های شــــهری و 
اجتماعی آن در گذران اوقات فراغت فردی و جمعی خانواده 
اشاره کرد. پارک های جنگلی از نوع طبیعی و دست کاشت 
هر دو نعمت خدادادی اســــت که همه ما به نوبه خود باید 
در حفظ و نگهداری از این طالهای سبز و سرمایه های ملی 

تالش کنیم و نسبت به حراست از آنها حساس باشیم.
شهرداری منطقه دو در راستای توسعه فضای سبز و ایجاد 
ظرفیت گردشــــگری اقدام به احداث بوستان250 هکتاری 
اکباتان در محدوده ســــد اکباتان نمود تــــا از این محدوده 
خدادادی با کمترین دستکاری در طبیعت و هزینه بهترین 

بهره وری را برای شهروندان در بر داشته باشد.
احــــداث بوســــتان 250 هکتــــاری اکباتــــان یکــــی از برترین 
طرح های فرامنطقه ای در حوزه مدیریت  شــــهری محسوب 
می شــــود کــــه زمینــــه الزم را برای اســــتقبال هرچه بیشــــتر 
گردشــــگران فراهم خواهد کرد و فضای مناسبی برای این 
منطقه ایجاد خواهد شد تا مردم بتوانند از خدمات موجود 

در این پارک بهره مند شوند.
بوســــتان جنگلی اکباتان از مهمترین پروژه های اســــتانی 
محسوب می شود که استاندار و نمایندگان مردم همدان 
در مجلس شــــورای اســــالمی طی بازدید های انجام شــــده 
دســــتور پیگیــــری احداث بوســــتان را صــــادر کردنــــد که با 
تأکیدات شهردار و شــــورای اسالمی شهر همدان ساخت 
این بوســــتان در بودجه سال 99 لحاظ شــــد تا با اجرای این 

پروژه، شاهد افزایش سرانه فضای سبز در همدان باشیم.

این پروژه به  لحاظ جزئیات یکــــی از بی نظیرترین پروژه ها در 
کشور محسوب می شود که با طراحی بومی انجام شده و با 
حداقل دستکاری در طبیعت منطقه اکباتان، کاربری بسیار 

باالیی خواهد داشت.
صوفی: بوستانی برای شهروندان همدان  �

»عباس صوفی« شــــهردار همدان در ایــــن بازدید گفت: با 
؛ معاون  زحماتی کــــه جلیلوند مدیر منطقــــه دو و یزدان پور
فنی مهندســــی در این منطقه داشــــتند، امروز شــــاهد راه 
ســــازی و آســــفالت معابر بوســــتان 250 هکتــــاری اکباتان 
هســــتیم که مرحله نخســــت آن از ابتدای جــــاده تا میدانی 
که طراحی شــــده آسفالت شــــده و در روزهای آینده نصب 
آالچیق ها، سرویس های بهداشتی و سردر ورودی بوستان 

انجام خواهد شد.
وی افــــزود: شــــهرداری منطقه دو و معاونت هــــای مربوطه 
همت بلندی به خرج داده اند تا بتوانند مرحله یک بوستان 
250 هکتاری را برای شهروندان آماده کنند تا از فضای ایجاد 

شده استفاده نمایند.
شــــهردار همدان ادامه داد: مرحلــــه دوم این پــــروژه که راه 
دسترسی به کنار ســــد اکباتان و ایجاد تاسیسات آبی برای 

شهروندان همدانی است نیز احداث خواهد شد.
صوفــــی تأکید کرد: سیاســــت شــــهرداری همــــدان در این 
بوستان فراهم ســــازی اوقات فراغت غنی برای شهروندان 

اســــت و امیدوارم در آینده شــــاهد اجرای پروژه های خوبی 
برای شهروندان باشیم.

جلیلوند: بوستان بی نظیر  �
»حامد جلیلوند« مدیر منطقه دو شهرداری نیز گفت: امروز 
شاهد انجام عملیات عمرانی آسفالت مسیر بوستان 250 
هکتاری اکباتان هستیم که با دســــتورات و تأکید شهردار 
همدان در ســــال جاری جزء اولویت های شهرداری منطقه 

دو قرار گرفته است.
وی دربــــاره روند پیشــــرفت پــــروژه توضیح داد: بــــا توجه به 
اهمیت پروژه، پیشــــرفت بســــیار خوبی داشــــته و شاهد 
هســــتیم مســــیر اصلی این پروژه به طول ســــه کیلومتر و 
با کمترین دســــتکاری در طبیعت و بــــدون قطع حتی یک 
درخت و یا ایجاد حتی یک ترانشــــه احــــداث و امروز روکش 

آسفالت آن انجام شد.
کرد:  ابراز امیدواری  مدیر منطقه دو شــــهرداری همدان 
این بوســــتان به عنوان یکــــی از بوســــتان های بی نظیر 
کوهســــتانی در کشــــور مطرح خواهد شــــد و با توجه به 
کیــــدات شــــهردارهمدان مبنــــی بر حفظ و گســــترش  تأ
، ایــــن موضــــوع مهم هــــم در دســــتور کار  فضای ســــبز
و  شــــهری  خدمات  معاونــــت  و  دو  منطقــــه  شــــهرداری 
فضای ســــبز قرار گرفته و بــــه زودی 10 هزار اصله درخت 
در این بوســــتان کاشته خواهد شــــد تا عنوان بوستان 

ایــــن پروژه  کشــــوری به خــــود بگیــــرد. اجرای  بی نظیــــر 
مرهون تــــالش همکاران ما در شــــهرداری منطقه دو به 
؛ معاون فنی مهندســــی منطقه دو  آقای یزدان پور ویژه 

است. شهرداری 
وی در پایان اذعان کرد: در جهت رفاه حال شــــهروندان در 
این منطقــــه برنامه ریزی های مدون صورت گرفته و در حال 

اجراست که با تالش شــــبانه روزی همکارانم در شهرداری 
منطقه سعی داریم سایر پروژه ها نیز به اتمام برسد تا مردم 
بیش از پیش احســــاس آرامش و نشــــاط کنند که در این 
خصوص با عزمی راســــخ تمام تالش خود را به کار بسته ایم 
تــــا در زمینه ارائه خدمات به شــــهروندان به شــــاخصه های 
استاندارد برسیم و به یاری خداوند متعال و همراهی مردم 

شاهد عملیاتی کردن پروژه های دیگر نیز باشیم که عالوه 
بر تأثیر منطقه ای باعث پیشــــرفت و توســــعه همه جانبه 

شهرمان باشیم.
بوستان فرامنطقه ای  �

« معاون خدمات شهری و توسعه فضای  »وحید علی ضمیر
سبز شهردار همدان نیز با بیان این که اجرای پروژه بوستان 
اکباتان توســــط شــــهرداری منطقه دو از افتخارات مدیریت 
شــــهری در دوره جاری محسوب می شود، 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.
کیــــد کــــرد: تبدیل ایــــن منطقه به بوســــتان بزرگ  وی تأ
فرامنطقه ای با همت شــــهرداری منطقه دو، به توســــعه 
گردشــــگری همــــدان کمــــک خواهــــد کــــرد. علی ضمیر 
، فضاهــــای ورزشــــی و فضاهای  توســــعه فضــــای ســــبز
گردشــــگری را از اولویت های مدیریت شــــهری دانست 
که با اجرای طرح های دقیق و کارشناســــی شــــده محقق 

شد. خواهد 
به نقــــل از روابــــط عمومی منطقــــه دو شــــهرداری، معاون 
خدمات شــــهری و توســــعه فضای سبز شــــهردار همدان 
تأکید کــــرد: گونه های گیاهی منطقه ســــد اکباتان با همت 
پیمانکار پــــروژه حفظ شــــده و امیدواریم به زودی شــــاهد 

افتتاح این بوستان فرامنطقه ای زیبا باشیم.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان همدان:

220 هکتار مرتع بوته کاری و بذرپاشی می شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســــتان همدان گفت: امســــال 

220 هکتار از مراتع شهرستان همدان بوته کاری، کپه کاری و بذرپاشی می شود.
به گزارش هگمتانه، شــــاهرخ شجاعی فر گفت: امسال 80 هکتار کپه کاری و 40 هکتار بوته کاری در 

حوزه آبخیز مرتع بالغ شهرستان همدان را با 80 میلیون تومان اعتبار انجام می دهیم.
وی اظهــــار کرد: این اقدام در راســــتای تقویت پوشــــش گیاهی و مدیریت مراتــــع صورت می گیرد و 

اعتبار این طرح ها از صندوق توسعه ملی تأمین شده است.
شجاعی فر با بیان اینکه بذر پاشی در 100 هکتار از مراتع روستای مولیجه نیز در دست انجام است، 
افزود: کشــــت گونه های بومی حفاظت خاک در مقابل فرسایش را به دنبال دارد و ضمن آن منجر 

به احیای منابع طبیعی مناطق حساس همدان می شود.
رئیــــس اداره منابــــع طبیعــــی شهرســــتان همدان بابیــــان اینکــــه تقویت ظرفیــــت مراتع و 

ود،  پاشــــی در مراتع به شــــمار می ر کاری و بذر کپه  یــــای  از دیگر مزا افزایــــش تولیــــد علوفه 
منابع  یــــن  مهم تر از  یکــــی  به عنــــوان  تــــع  مرا عرصه هــــای  اینکــــه  بــــه  توجه  بــــا  کرد:  عنــــوان 
زان و دامــــداران به  کشــــاور از  بــــرای تأمیــــن معیشــــت جمعیــــت قابل توجهی  اقتصــــادی 
ود تقویت پوشــــش گیاهی و اجــــرای طرح های احیا و اصالح مراتع بســــیار حائز  شــــمار می ر

است. اهمیت 

رئیس شورای اسالمی 
شهر همدان اعالم کرد:

تأکید بر تصویب برگزاری 
جلسات شورا به شیوه 

ویدئوکنفرانس
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس شورای اسالمی 
شــــهر همدان بــــا توجه به شــــرایط بحرانــــی کرونا در 
جامعه، درخواســــت کــــرد: انتظار مــــی رود در صحن 
شورا مصوب شود تا حداقل یکی از جلسات صحن 
کمیسیون های شــــورا به صورت ویدئوکنفرانس  و 

برگزار شود تا حافظ سالمت خود و جامعه باشیم.
گزارش هگمتانه، ســــید مسعود عســــگریان در  به 
پنجــــاه و چهارمیــــن صحن شــــورا، گفــــت: به دلیل 
رعایت  عدم  و  شــــهروندان  آمدوشــــدهای  افزایش 
طرح فاصله اجتماعی در دستگاه های اجرایی به ویژه 
مدیریت شهری، شــــاهد افزایش تعداد مبتالیان به 
کرونا بین نیروهای انســــانی مجموعه های مختلف، 

هستیم که این روند باید تغییر یابد.
 قدردانــــی از شــــهرداری همدان بــــرای اعمال  �

کیفیت در معابر
وی در ادامه بــــا توجه به اینکــــه ١٨ آبان ماه؛ روز ملی 
کیفیــــت نام گــــذاری شــــده اســــت؛ معتقد اســــت: 
کیفیت، زمانی قابل  دســــتیابی است  که  فرآیندها و 
فعالیت های هر ســــازمان  به  طور مستمر با نیازها و 

انتظارات  مردم، طراحی و اجرا شود.
بــــه نقــــل از روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر 
همــــدان؛ عســــگریان در ایــــن زمینــــه اظهــــار کــــرد: 
شــــهرداری همدان در اجــــرای پیاده روســــازی معابر 
، موضــــوع مناسب ســــازی بــــرای بهره مندی  شــــهر
توانیابــــان را همراه بــــا اســــتانداردهای روز و کیفیت 
منحصربه فرد در ســــطح وســــیعی از شهر به صورت 
شایســــته اجرا کرده اســــت کــــه جای تقدیــــر دارد و 
بی مناسبت نیســــت در چنین روزی، پیام قدردانی 

شورا را به شهردار همدان ابالغ کنیم.

جاده های همدان
 لغزنده است

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس پلیس راه استان 
همدان با بیان اینکه به خاطر بارندگی برخی محورهای 
همــــدان لغزنده اســــت گفــــت: رانندگان با ســــرعت 
مطمئنــــه حرکت کنند تا شــــاهد وقــــوع تصادفات به 
ویژه واژگونی خودروها نباشــــیم. به گزارش هگمتانه، 
رضا عزیزی با اشــــاره به وضعیت جاده های اســــتان به 
علت بارش باران اظهار کرد: در تمام جاده های استان 
بــــارش پراکنده بــــاران را شــــاهد هســــتیم. وی با بیان 
اینکه به خاطر بارندگی برخی محورهای استان لغزنده 
اســــت گفت: چون اولین بارش فصل پاییز را شــــاهد 
هســــتیم این لغزندگی ها خطرناک اســــت و رانندگان 
باید در رانندگی احتیاط کنند. رئیس پلیس راه استان 
همــــدان با بیان اینکه خوشــــبختانه طی 24 ســــاعت 
شنبه شــــاهد مورد فوتی در تصادفات نبودیم افزود: 
در حال حاضر جاده خلوت اســــت و ترافیکی را شاهد 
نیستیم. وی با اشاره به اینکه صبح دیروز در گردنه ها 
شاهد مه گرفتگی بودیم افزود: چون جاده ها خلوت و 
وضعیت بارانی را شاهد هستیم رانندگان در جاده ها با 
سرعت باال حرکت نکنند که امکان واژگونی خودروها 
وجــــود دارد. عزیزی با تأکید بر اینکه بایــــد رانندگان در 
گردنه ها با ســــرعت مطمئنه حرکت کنند، خواســــتار 
توجه به این موضوع در جلوگیری از وقوع تصادفات به 

ویژه واژگونی خودروها شد.

تقاضا از بهبودیافتگان کرونا 
برای اهدای پالسما

هگمتانه، گروه خبر همدان: مســــؤول واحد جذب 
اداره کل انتقــــال خون همدان اظهار کــــرد: از ابتدای 
همه گیــــری کرونا تاکنــــون 285 تن با پیوســــتن به 
پویش »شکرانه سالمت« نسبت به اهدای پالسما 

اقدام کردند.
به گــــزارش هگمتانه، فاطمه یادگاری روز یکشــــنبه 
بیان کــــرد: میزان اهدای پالســــما روزانه بــــه 6 واحد 
نیز رســــیده بود و به طور میانگین روزانه ســــه واحد 
پالســــما اهدا می شــــد اما در حال حاضــــر این روند 

نزولی است.
مســــوول واحد جذب اداره کل انتقال خون همدان 
افــــزود: با توجه بــــه کاهش شــــمار اهــــدا کنندگان 
پالســــما از بیماران کرونایی که یک مــــاه از بهبودی 
آنها می گذرد و واجد شــــرایط هســــتند درخواســــت 

می شود به پویشی »شکرانه سالمت« بپیوندند.
یادگاری اضافــــه کرد: پیشــــتر با توجه بــــه تبلیغات 
صــــورت گرفتــــه از طریق رســــانه ها شــــاهد افزایش 
اســــتقبال بهبود یافتگان کرونا برای اهدای پالسما 
بودیــــم امــــا از یک مــــاه گذشــــته تاکنون ایــــن روند 
کاهشــــی بوده بنابراین فراخوان هــــای مرکز انتقال 

خون افزایش داشته است.
وی گفت: مردم این اســــتان از ابتدای سال جاری تا 
پایان مهر 19 هــــزار و 93 واحد خون اهــــدا کردند که 

سهم زنان در اهدای خون 587 واحد بوده است.
مســــؤول واحد جذب اداره کل 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 می شود.
یادگاری ادامه داد: به منظور پیشگیری از مواجهه با 
کمبود خون در اســــتان، هماهنگی الزم بین انتقال 
خون و بیمارســــتان ها برقــــرار شــــده و در مقطعی از 

عمل های جراحی غیرضروری خودداری شد.

خبــر

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: با شــــیوع بیمــــاری کرونا و 
تأثیر آن بــــر روند آموزش دانش آمــــوزان و ضرورت و لزوم 
برگــــزاری کالس های درســــی و آمــــوزش از طریــــق فضای 
مجازی و شبکه شــــاد، دسترســــی دانش آموزان به تلفن 
همراه هوشــــمند و تبلت ضروری اســــت اما 2 هــــزار و 181 

دانش آموز در همدان از این امکانات بی بهره هستند.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، شــــورای آمــــوزش و پرورش 
کارگروه زیربنایی شهرسازی  شهرستان همدان به همراه 
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
مردم  نماینــــده  فالحــــی  احمدحســــین  االســــالم  حجت 
همــــدان در مجلس در این جلســــه با اشــــاره بــــه اینکه 
آموزش داریــــم و با کمبود  مشــــکالت فراوانی در بخش 
معلم و اعتبارات مواجه هســــتیم، اظهار کرد: در کشــــور 
11 میلیون دانش آمــــوز تحصیل می کنند که از این تعداد 
9 میلیون نفر در شــــبکه شــــاد حضور دارند که دالیل آن 
آیین نامه ای  به ســــرعت پایین این شبکه و مشــــکالت 

برمی گردد.
وی در ادامه افزود: طبق بررســــی ها مشــــخص شده که در 
کشور 90 درصد در مقطع ابتدایی، متوسطه اول 60 درصد 
و متوســــطه دوم 20 درصد دانش آموزان عضو شبکه شاد 

هستند و این آسیبی است که در این زمینه وجود دارد.
نماینــــده مردم همــــدان در خانــــه ملت با بیــــان اینکه در 
بخش زیرســــاخت های اینترنتی نیز در کشــــور با مشکل 
روبــــه رو هســــتیم و تنهــــا 90 درصــــد از اینترنــــت برخوردار 

هستند و روســــتاها با مشکل زیرساخت مواجه هستند، 
گفت: قرار بر این شــــد کــــه آموزش و پــــرورش از 3 طریق 
حضــــوری، غیرحضــــوری و درس نامــــه بــــه دانش آمــــوزان 
آموزش دهد که مشــــکالتی وجــــود دارد البتــــه این مهم 

نیازمند مشارکت خانواده ها است.
فالحی با تأکید بر اینکه در بعد پرورشــــی نیز آســــیب های 
جــــدی در فضای مجــــازی وجــــود دارد، تصریح کــــرد: حتی 
مطالبی که بیــــن دانش آموزان در فضــــای مجازی پخش 
می شود هم از نظر پرورشــــی مناسب نیست و در بخش 
آموزشی دغدغه ها 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 شــــد و گفت: از ظرفیت دانشگاه فرهنگیان 

به درستی استفاده نشده است.
این مســــؤول در بخش دیگر سخنانش با اشاره به اینکه 
در 18 روســــتای همدان مشــــکل آب داریم که 11 روســــتا 
مشــــکل جدی دارند و آب آنها ســــطحی است، اظهار کرد: 
مــــردم در حال حاضر تحت فشــــار روانــــی و اقتصادی قرار 
دارند و نباید بــــا برخی اقدامات این فشــــار را چندین برابر 
کرد و پر کردن چاه ها در این شــــرایط و وضعیت اجتماعی 

مردم درست نیست.
وی به روستای مهاجران اشاره کرد و گفت: درست است 
چاه های غیرمجاز باعث کم آبی می شــــود اما رعایت حال 

مردم را باید کرد.
افشاری: لزوم فراهم سازی امکانات آموزشی برای   �

دانش آموزان
فرمانــــدار همدان هم در این جلســــه با اشــــاره بــــه اینکه 

مجموعه فعالیت آموزش و پرورش ما نسبت به سنوات 
گذشــــته افزایش یافته اســــت، گفت: اطالعات روستاها 
و مدارس باید بررســــی و در اختیار مخابــــرات قرار بگیرد تا 

وضعیت اینترنت آن بررسی شده و نواقص رفع شود.
حســــین افشــــاری با اعالم اینکه در همدان 2 هــــزار و 181 
دانش آمــــوز تلفن همــــراه هوشــــمند و تبلــــت ندارند، بر 
لزوم فراهم ســــازی این امکانات با توجه به شــــرایط جدید 
آموزشی تأکید کرد و خواستار کمک کمیته امداد امام)ره( 

برای این امر شد.
پورداود: 144 روستا در اســــتان بدون زیرساخت   �

مناسب اینترنت
مدیرکل آمــــوزش و پرورش اســــتان همدان نیــــز در این 
جلسه با اشــــاره به اینکه 80 درصد دانش آموزان استان و 
100 درصد معلمان به شبکه شاد متصل هستند، عنوان 
کرد: 144 روســــتا در استان زیرســــاخت مناسب اینترنتی 

ندارند.
محمد پورداود با اشــــاره به اینکه 108 هــــزار دانش آموز در 
شهرســــتان همدان تحصیل می کنند، بیان کرد: 2 هزار و 
181 دانش آموز بی بضاعت در همدان از امکانات تبلت و 

تلفن همراه هوشمند بی بهره هستند.
وی در ادامه افزود: 18 هزار نوآموز فراگیر پیش دبســــتانی 

به دلیل شرایط بیماری کرونا راضی به ثبت نام نشدند.
گرزیــــن: مشــــکالت اینترنت را بــــه مخابرات اعالم   �

کنید
گرزین مدیرعامل شــــرکت مخابرات اســــتان  محمدعلی 
همدان هم با اشــــاره بــــه اینکه طبق مصوبه اعالم شــــده 
اینترنــــت در اختیار مــــدارس دولتی همدان قــــرار گرفت، 

گفــــت: نحوه و ســــرعت و کیفیــــت اتصال تحت شــــرایط 
مکان ممکن است تغییر کند.

وی با اشاره به اینکه برخی مدارس خصوصی تقاضای فیبر 
نوری کرده اند که بی شــــک در ســــرعت اینترنت تأثیرگذار 
اســــت، افزود: نمی توان برای دانش آموزان نســــخه واحد 
پیچید به طور مثال در روستای گنبدچای اینترنت در حد 

)اچ( است.
کرد: اطالعــــات تمام مدارس و روســــتاها  کیــــد  گرزین تأ
آنهــــا بــــه اینترنت بایــــد به ما گــــزارش و  و نحــــوه اتصال 
اطالع رسانی شود تا اینکه مشــــکل را بررسی کنیم، حتی 
مدیران نیز می توانند مشــــکالت اتصال دانش آموزان را 
به ما گزارش بدهند تا موضوع را بررســــی کنیم و نواقص 

برطرف شود.
وی عنوان کرد: به عنوان نمونه منطقه مجیدآباد همدان 
را بررســــی کردیم و تعــــدادی از آنها به دلیل اینکه شــــماره 
ثابت ندارند و از طرفی بضاعت مالی برای خرید بسته های 
پرســــرعت و با حجم مناســــب را ندارند با مشــــکل مواجه 

هستند.
مراحــــل   � انجــــام  حــــال  در  روســــتا   24 ســــاکی: 

اینترنت رسانی و 12 روستا در حال اقدام است
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســــتان همدان هم 
با بیان اینکه هر ســــال مصرف دیتا 2 برابر می شود، گفت: 
در شهرســــتان همدان از 130 روســــتا بیــــش از 85 درصد 
از اینترنــــت برخوردار هســــتند و 24 روســــتا در حال انجام 

مراحل اینترنت رسانی و 12 روستا در حال اقدام است.
مجتبی ســــاکی افزود: 80 درصد مدارس روستاهای باالی 
20 خانوار دارای زیرساخت های مناسب پوشش اینترنت 

هستند.
وی بیان کرد: به 95 درصد مدارس مودم تحویل دادیم و 
مردم می توانند مشکالتشــــان را با 195 در میان بگذارند و 

آن را ثبت کنند.
ستوده: کاهش 86 درصدی بارندگی  �

مدیرعامــــل شــــرکت آب منطقــــه ای همدان هــــم در این 
جلسه با اعالم اینکه متوسط بارندگی در استان و همدان 
343 میلی متر اســــت، گفت: از ابتدای ســــال آبی امسال 
این میــــزان 8 میلی متــــر بوده کــــه 86 درصد نســــبت به 
کوتاه مــــدت و 76 درصد نســــبت به بلندمــــدت کاهش 

یافته است.
منصور ســــتوده به اضافه برداشت آب از دشت همدان-

بهار اشــــاره کرد و ضمن بیــــان اینکه ســــاالنه 20 میلیون 
مترمکعــــب کاهش منابــــع آب را داریم، افزود: برداشــــت 
آب از این دشــــت به جز کشــــاورزی آن هم با مجوز ممنوع 

است.
وی با اشــــاره بــــه اینکه 2 هــــزار و 563 حلقه چــــاه مجاز در 
همدان داریم که یک هزار و 560 حلقه کشــــاورزی اســــت، 
گفــــت: هــــزار و 220 حلقــــه چــــاه غیرمجاز در شهرســــتان 
همدان شناسایی شده است که تاکنون 637 حلقه چاه 
غیرمجاز را با مجوز پر کردیم و امســــال تاکنون 465 حلقه 

را پر کرده ایم.
ســــتوده تصریح کرد: با این اقدام موفق به ذخیره آب برای 

گاوداری، مرغداری، گلخانه و... شده ایم.
وی بر اســــتفاده از پســــاب تأکیــــد کرد و گفــــت: 630 هزار 
مترمکعب پســــاب به نیروگاه شــــهید مفتــــح تخصیص 

یافته است.

ح شد: در شورای آموزش و پرورش شهرستان همدان مطر

آموزش مجازی برای2 هزار دانش آموز وجود ندارد امکان 

بوستان جنگلی اکباتان از مهمترین پروژه های استانی 
محسوب می شود که استاندار و نمایندگان مردم 

همدان در مجلس شورای اسالمی طی بازدید های انجام 
شده دستور پیگیری احداث بوستان را صادر کردند 

که با تأکیدات شهردار و شورای اسالمی شهر همدان 
ساخت این بوستان در بودجه سال 99 لحاظ شد تا با 

اجرای این پروژه، شاهد افزایش سرانه فضای سبز در 
همدان باشیم.
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پیشرفت 80 درصدی چهارخطه محور سامن- بروجرد
هگمتانه، گروه شهرستان: سرپرست اداره راه و شهرسازی مالیر گفت: قطعه دوم چهارخطه محور 
سامن به ســــه راهی بروجرد به طول تقریبی 9 کیلومتر با پیشرفت فیزیکی 80 درصد در دست اجرا 
است. به گزارش هگمتانه، احمد مرشــــدی اظهار کرد: قطعه نخست این مسیر به طول 6 کیلومتر 
زیر بار ترافیک رفته است. وی افزود: برای اجرای قطعه دوم این محور به طول 9 کیلومتر تاکنون سه 

میلیارد و 800 میلیون تومان هزینه شده است.
سرپرســــت اداره راه و شهرســــازی مالیر گفت: چهارخطه محور ســــامن- بروجرد یکــــی از طرح های 

اولویت دار اســــتان همدان و این شهرستان اســــت که تکمیل و بهره برداری 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 
، قسمت هایی که بیس الیه 2 به تراکم الزم رسیده، قیرپاشی و  بروجرد انجام شــــده و در طول مسیر

آسفالت آن انجام شده است.
وی گفت: ایمن ســــازی محور ســــامن- بروجرد موجب روان شــــدن ترافیک مرکز و غرب کشور به 

جنوب و کاهش تصادفات جاده ای خواهد شد.
طول محور ســــامن- بروجرد 15 کیلومتر اســــت که عملیات چهارخطه شدن این محور از سال 94 

آغاز شد و قطعه نخست آن به طول 6 کیلومتر سال 96 زیر بار ترافیک رفت.
بــــه نقل از ایرنا، شهرســــتان مالیر دارای 910 کیلومتر راه اســــت که 183 کیلومتــــر آن راه اصلی، 136 
کیلومتر بزرگراه و 591 کیلومتر راه روســــتایی اســــت و 18 درصد از راه های اســــتان همدان را به خود 

اختصاص داده است.

پذیرش بیمار در بیمارستان 
سردار شهید سلیمانی 

تویسرکان از آذرماه

تویســــرکان  فرماندار  شهرســــتان:  گروه  هگمتانه، 
از پذیــــرش بیمار در بیمارســــتان در حــــال احداث 
ســــردار ســــلیمانی طبــــق قــــول دانشــــگاه علــــوم 
پزشــــکی در آذرماه امســــال خبر داد و گفت: مردم 
خیــــر تویســــرکان از آغــــاز شــــیوع کرونــــا 10 میلیارد 
و 500 میلیــــون تومــــان بــــه بیمارســــتان حضــــرت 

)عج( در شرایط کرونا کمک کردند. ولیعصر
بــــه گــــزارش هگمتانه، سیدرســــول حســــینی ظهر 
روز گذشــــته در نشســــت بــــا اصحــــاب رســــانه بــــا 
اشــــاره به بررســــی و نظارت بر روند نحوه انجام امور 
اربــــاب رجوع در دســــتگاه های اجرایی بــــا موافقت 
آینــــده اظهار  و همراهــــی خبرنــــگاران طــــی روزهای 
بر  عامل  دســــتگاه های  خدمات دهی  مبنــــای  کرد: 

رضایت مندی مردم باید باشد.
500 میلیــــون تومانــــی  10 میلیــــارد و  کمــــک  وی از 
مردم خیر شهرســــتان تنها به بیمارســــتان حضرت 
)عج( از آغاز شــــیوع ویروس کرونا خبر داد  ولیعصر
و افزود: بنده معتقدم که با همیاری و تعاون مردم 
و مســــووالن زنجیره کرونا قطع می شــــود، برهمین 
اساس هدایت همه تالش ها در این مسیر به طور 

حتم اثربخشی چشمگیری را به دنبال دارد.
فرماندار تویســــرکان بــــا ابراز خرســــندی از افزایش 
محصول گردو تویســــرکان در ســــال جــــاری گفت: 
بنابرایــــن ما بــــا افزایش ورود مســــافر و گردشــــگر 
به شهرســــتان بــــه واســــطه خرید محصــــول گردو 
مواجه ایم؛ ما مســــووالن ضمن خوشحالی از رونق 
چرخــــه اقتصاد؛ اما نگران به خطر افتادن ســــالمت 

مردم هم هستیم.
کیــــد بــــر اینکــــه اجــــرای طرحــــی مبنــــی بر  وی بــــا تأ
مبــــادی  در  مســــافر  خــــروج  و  ورود  ممنوعیــــت 
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 دســــتور کار 

قرار می گیرد.
راستای  در  مســــتمر  حضور  به  اشاره  با  حســــینی 
ســــتاد  شــــیوه نامه های  رعایــــت  بــــر  نظــــارت 
، تجمعات در  ونا به ویــــژه در بــــازار زه بــــه کر مبــــار
دورهمی های  ترحیــــم،  وســــی،  عر مراســــم   قالب 
وس  ویــــر همه گیــــری  بــــه  منجــــر  را  تفریحــــی... 
هماهنگی   طبــــق  شــــد:  متذکر  و  دانســــت  ونا  کر
این  نشــــدن  برگــــزار  راســــتای  در  دادســــتان  بــــا 
گونــــه برنامــــه بــــه صورت ارشــــادی با هــــدف به 
سطح  در  ونا  کر شــــیوع  کانون  رســــاندن  حداقل 

کردیم. ود  ور شهرستان 
وی خواســــتار همیاری رســــانه ها برای شکل گیری 
یــــک همــــت جمعــــی بــــا هــــدف وحدت آفرینی 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 
گفتن  نــــه  شهرســــتان  قرمز  وضعیت  از  خــــروج  و 
اقشــــار مختلف مردم به حضور در این مراســــم ها 
و رعایت اصول بهداشــــتی، ماسک زدن و فاصله 

است. اجتماعی 
وی با اشاره به اینکه متأسفانه همت دستگاه های 
عامل شهرســــتان تویسرکان آنگونه که باید باشد، 
نیســــت، از فعال ســــازی مرکــــز خدمات دهی بیمه 
خدمات درمانی و افزودن یک دفتر پیشــــخوان به 
دفاتر شهرســــتان با پیگیری های مستمر به منظور 
تسریع در خدمت و ممانعت از نشر ویروس کرونا 

خبر داد.
فرمانــــدار تویســــرکان دربــــاره بیمارســــتان جدیــــد 
سردار شــــهید ســــلیمانی به عنوان یک پروژه ملی 
با اشــــاره بــــه بازدیــــد اســــتاندار همدان طــــی هفته 
آینده از این طرح گفت: دو طبقه باالی بیمارســــتان 
154 تختخوابی ســــردار شــــهید ســــلیمانی در کوی 
قائم)عج( برای نصب تجهیزات تحویل دانشــــگاه 

علوم پزشکی شده است.
کید بر اینکه قول مساعد  به نقل از فارس، وی با تأ
دانشــــگاه علوم پزشــــکی بــــرای پذیــــرش بیمار در 
طبقات 2 و 3 بیمارستان آذرماه است افزود: هفته 
از رونــــد تجهیز پروژه  جاری با همراهــــی خبرنگاران 
154 تختخوابی سردار سلیمانی بازدید  بیمارستان 

می کنیم.

خبــر
استاندار همدان خبر داد:

تخصیص اعتبار یک میلیاردی 
ویژه به شهرداری بهار

محور گردشگری بهار به اللجین اجرایی می شود
با  اســــتاندار  نشســــت  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
، شــــهردار و اعضای شورای اســــالمی شهر بهار  فرماندار

شد. برگزار 
بــــه گزارش خبرنــــگار هگمتانــــه، در این نشســــت ابتدا 
اســــتاندار همدان گفت: شــــهرداری به عنوان مدیریت 
شــــهری باید در توســــعه شــــهر تالش نماید و با اجرای 
پروژه های گوناگون و عام المنفعه در پیشــــرفت شــــهر 

بکوشد.
ســــید ســــعید شــــاهرخی ادامــــه داد: مدیریت شــــهری 
چارچــــوب و اصــــول خاصــــی دارد و موفقیــــت اعضــــای 

گرو همدلی و وحدت است. شورای شهر در 
وی افزود: مردم ولی نعمتان ما هســــتند و منافع مردم 

گیرد. قرار  اولویت  در  باید 
وی تصریح کرد: از تمام ظرفیت ها باید اســــتفاده شــــود 

و با تعامل مســــؤوالن به رشد و تعالی شهرها برسیم.
در  اصلــــی  محــــور  کــــرد:  تصریــــح  همــــدان  اســــتاندار 
شهرســــتان فرماندار اســــت و با اتحاد بایســــتی توسعه 
شــــهرها صورت پذیرد و مسؤوالن نیز شوراها را تقویت 

باشند. شوراها  همراه  و  کنند 
شاهرخی خاطرنشــــان کرد: اداره امور شهر با زور و پول 
حل نمی شــــود و فکر و اندیشــــه و تدبیر می طلبد و باید 
باشــــید  شــــهرداری  برای  زایی  درآمد  طرح های  دنبال  به 
و بــــا رعایــــت آیین نامه هــــای مالی پروژه هــــا را به بخش 
خصوصی واگذار نمایید و برای ســــاخت شهر از ظرفیت 

کنید و ســــرمایه های داخل  بخش خصوصی اســــتفاده 
شــــهر را مولد کنید و فضا را برای ســــرمایه گذاری فراهم 

. یید نما
وی خبــــر داد: عــــالوه بــــر اعتبــــارات تخصیــــص یافته 
بهار  شــــهرداری  بــــه  اعتبار  نیــــز  تومــــان  میلیارد  یــــک 
اختصــــاص خواهد یافــــت که در نقاط گوناگون شــــهر 

نماید. هزینه 
وی تصریــــح کــــرد: محور گردشــــگری بهار بــــه اللجین از 
طرح هــــای بســــیار خوبــــی در راســــتای جذب گردشــــگر 
اســــت که آن را اجرایــــی خواهیم کــــرد و همچنین چهار 
بانده کردن محــــور بهار تا غار علیصدر از دیگر اقدامات 

بود. خواهد 
ســــپس فرماندار بهار گفت: با توجه به اینکه شهر بهار 
در دروازه ورودی مرکز تاریخ و تمدن از سمت غرب قرار 
گرفتــــه و به دلیل نزدیکی به مرکز اســــتان ایجاد مجتمع 
30 هکتاری در توســــعه اســــتان بســــیار مؤثر اســــت و 
گام های مثبتی را در راســــتای توســــعه  شــــهرداری بهار 
شــــهر بهار برداشــــته اســــت کــــه باید برخی مشــــکالت 

گردد. مرتفع  موجود 
استان  در  همدلی  وز  امر کرد:  اضافه  قنبری  احســــان 
حاکــــم شــــده و مســــؤولین در صدد حل مشــــکالت 
از ظرفیت  بایــــد  مــــردم می باشــــند و ســــرمایه گذاران 
موجــــود در اســــتان بــــه ویژه شــــهر بهار کــــه نزدیک 
یر  کلیه امور ز کنند و  مرکز اســــتان اســــت؛ اســــتفاده 

که باید مسؤولین  بنایی در این شــــهر فراهم اســــت 
اســــتان و سرمایه گذاران به شــــهر بهار توجه ویژه ای 

. یند نما
وی ادامه داد: قــــرار گرفتن این شــــهر در بزرگراه کربال از 
دیگر مزیت های شــــهر بهار می باشــــد که باید به سمتی 
پیش رویم و پروژه هایی را در شــــهر بهار در نظر بگیریم 

که جوابگوی نیاز مرکز اســــتان نیز باشد.
بــــه  قصابــــان  چشــــمه  روســــتای  الحــــاق  گفــــت:  وی 
- تکمیــــل کنار گذر غربــــی، تکمیل زیر  شهرســــتان بهار
گلوگاه شــــهید  گذر  گذر شــــهرک صنعتی و تکمیل زیر 
آن توجه  زارعی از دیگر مشــــکالتی اســــت کــــه باید بــــه 

پذیرد. صورت  خاصی 
ســــپس شــــهردار بهار با اشــــاره به اینکه هــــدف اصلی 
شــــهرداری بهار خدمــــات رســــانی بهینــــه و مطلوب به 
مردم این شــــهر اســــت، اظهار کــــرد: شــــهرداری بهار با 
تعامل شــــورای شــــهر و همکاری شــــهروندان، در حال 
حاضــــر پروژه های گوناگونی را در دســــت اجــــرا دارد که 
2 کیلومتــــر در مرحله  آبهای ســــطحی به طــــول  هدایت 
آســــفالت ریزی   - اعتبار تومــــان  میلیــــارد   5 با  نخســــت 

وســــنگ فرش و جالیــــز کاری معابــــر از جملــــه پروژه ها 
ســــت که در اجرای این پروژه ها به مناطق محروم توجه 

است. شده  خاصی 
و  همکاری  کــــه  مطلب  ایــــن  بیان  بــــا  یاری  محمدرضــــا 
مشــــارکت مردم با ایــــن ارگان در امور مربوطه ســــبب 
رشــــد بودجه شــــهرداری در ســــال جاری بوده اســــت، 
آیــــت ا... بهاری  عنوان داشــــت: طرح ســــاماندهی حرم 
در دســــتور کار قــــرار دارد و بیش از یــــک هکتار زمین 

تاکنون برای این مهم تملک شــــده است.
دیگــــر  از  شــــهر  ورودی  ســــاماندهی  داد:  ادامــــه  وی 
اســــتانی  ویژه  اعتبارات  نیازمنــــد  که  اســــت  پروژه هایی 

است.
وی عنوان داشــــت: اســــناد عادی در سطح شــــهر بهار 
بسیار فراوان است و مشــــکالتی را برای مردم به وجود 
آورده که باید دستوراتی برای تسهیل امور انجام پذیرد.

ضرورت حل مشــــکل حریم سیاســــی شهرستان   �
بهار

در ادامه رئیس شــــورای اســــالمی شــــهر بهــــار گفت: 

، ســــاخت پل  اصــــالح تقاطــــع هندســــی ســــطح شــــهر
عالئم  و  ترافیک  طــــرح  ســــاماندهی  خیابانها،  در  فلزی 
، احــــداث  وشــــنایی معابــــر و خط کشــــی هــــا، تأمیــــن ر
پیاده  جدول گــــذاری،  اجــــرای  شــــهدا،  یادمان  وژه  پــــر
و  فرش  جالیــــز  صورت  به  شــــهر  ســــطح  در  ســــازی  و  ر
تکمیل  بهداشــــتی،  ویس  ســــر احداث  فرش،  ســــنگ 
افتتاح  و  تکمیــــل  اللــــه،  پــــارک  توســــعه  دوم  مرحلــــه 
وژه دفع  ، اجرای پر پارک های محله ای در ســــطح شــــهر
از جمله  آبگیر ســــطح شــــهر  آبهــــای ســــطحی در نقاط 

است. اجرا  دست  در  وژه های  پر
حســــین فیض الهی ادامه داد: آســــفالت ریزی راه کوزه 
گران و نهالســــتان در دســــتور کار شــــهرداری و شورای 
اســــتانی  خاص  اعتبارات  نیازمنــــد  کــــه  دارد  قرار  شــــهر 

است.
آمادگــــی کامــــل بــــرای  وی گفــــت: شــــهرداری و شــــورا 
ســــاماندهی و ارائه خدمــــات به ناحیه صنعتی چشــــمه 

را دارد. قصابان 
از اســــتاندار خواســــت تا مشــــکل حریم  وی در پایــــان 

نماید. حل  را  بهار  شهرستان  سیاسی 

تلخ کامی 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 می دهد.
به گــــزارش هگمتانه، مالیر اردیبهشــــت ســــال 96 به 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 
آبــــاد، واحدهای نمایشــــگاهی، بازار  صنعتی مبلمــــان حاجی 
، مرکز نوآوری مبل  مبل، چند واحد کارگاهی در ســــطح شــــهر
آزاد اســــالمی، مرکز تحقیقات و توســــعه  و منبت دانشــــگاه 
، واحدهای نمایشــــگاهی  مبل و منبت دانشــــگاه ملی مالیر
کوچه کارخانه قند، بلوار شــــهید بهشتی، مرکز فنی و حرفه ای 
آموزش خواهران و منبت کاری های 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، قدم ها در 
شهرستان مالیر و مبل و منبت آن به سمت و سوی دیگری 

سوق پیدا کند.
توســــعه و ایجــــاد خوشــــه های صنعتــــی و صنایع  �

دستی
همیــــن امتیــــاز ســــبب شــــد در ســــند راهبــــردی و عملیاتی 
سه ساله اســــتان همدان توسعه و ایجاد خوشه های صنعتی 
و صنایع دســــتی جز اقدامات محرک و اولویت دار شهرستان 
مالیر مطرح شــــود چراکه در این زمینــــه جایگاه مبل و منبت 

به وضوح قابل رؤیت بود.
اما به راســــتی در این مســــیر چه قدم هایی برداشــــته شــــده 
است؟ چقدر به فکر برداشتن قدمی برای فعالین این عرصه 
و تولیدکننــــدگان بوده ایم؟ با توجه به شــــیوع ویروس کرونا، 
حال وروز این روزهای شهرک مبل و منبت حاجی آباد 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 
96 تــــا فروردین ماه 1397 چهار هزار و 100 میلیارد ریال فروش 

داشــــت، نیز مطرح اســــت؟ آیا میزان صــــادرات در این زمینه 
، تعطیلی ها و تعدیل نیروها نیز به این  افزایشــــی بوده یا خیر

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 صحبت های دو تولیدکننده مبل و منبت در شهرستان 

مالیر نشستیم که در ادامه متن این گفتگوها را می خوانید:
فعالیت 17 هزار 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 28 هزار و 800 

کارگاه با 43 هزار 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 17 هزار شــــاغل اســــت، عنوان 
، تولیدکنندگان مبــــل و منبت  کــــرد: در شهرســــتان مالیــــر

بخش اعظمی از این شاغلین را تشکیل می دهند.
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 5 استان 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 پرونده هــــای 
درخواست تسهیالت برابر یک هزار و 32 طرح با تعداد یک هزار 
و 452 شــــاغل بوده اســــت، عنوان کرد: مبلغ درخواستی این 

تسهیالت برابر 18 میلیارد و 138 میلیون 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 48 میلیون 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 محدودیت هــــای 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 صحبت های 
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 6 ماهه نخست سال جاری برابر 11 میلیون 

دالر بود که این رقم نسبت به سال گذشته، کاهشی است.
محمــــد تیمــــوری مدیــــر تولیــــدی یــــک نمایشــــگاه مبل در 
شهرســــتان مالیر است که حدود 25 تا 30 سال 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 400 درصدی اسفنج 
هستیم و این بدان معنا اســــت که نه می توانیم تولید کنیم 

و نه می توانیم بفروشیم.
تیمــــوری با بیــــان اینکه ســــفارش های قبلــــی را با ضــــرر باید 
بفروشــــیم، عنوان کرد: کالف مبل )اســــکلت چوبی مبل( را 
، برای تهیه  پنج میلیون تومان می خریدیم امــــا در حال حاضر

آن باید 15 میلیون 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 نمی کند چراکه تســــهیالت 200 میلیون 
تومانــــی نیز بــــرای ما جوابگــــو نیســــت؛ اگرچه بــــرای دریافت 
تســــهیالت 200 میلیون تومانی هم علی رغم اینکه پنج ضامن 
داشــــتم، وام به من تعلق نگرفت و با بیان اینکه حساب های 

ضامن هایم با ریسک است، از من خواسته شد تا سند بیاورم.
این تولیدکننده مبل در شهرســــتان مالیر ضمن ابراز گالیه 
از این موضوع مطرح کرد: بدبخت تر 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 می کند به 
نوعی که قیمت پارچه نسبت به دو سال گذشته، 500 درصد 

و نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است.
تیموری ادامه داد: کیفیت پارچه ها 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 سال های گذشته 
صادرات به کشــــور عراق داشتیم اما در ســــال جاری، عراقی ها 
به دنبال جنس های 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 15-20 نیروی 

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 

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 40 -50 هــــزار تومان 

هم اکنون به قیمت متری 90-100 هزار تومان رسیده است.
روستایی ادامه داد: قیمت اسفنج مورد استفاده برای تولید 
مبلمان در اندازه کوچک، در سال های گذشته بالغ بر 18-17 
هزار تومان بود اما در حال حاضر قیمت آن به 53 هزار تومان 

رسیده است.
وی با اشــــاره به اینکه قیمت فوم کف مبل که سال گذشته 
آن 600 هزار تومان بــــود، در حال حاضــــر بالغ بر  یک دســــت 
یک میلیــــون و 600 هزار تومان اســــت، گفت: بــــازار فروش 
مبلمان را به ســــبب شــــیوع ویــــروس کرونــــا و تعطیلی ها و 
محدودیت های پیش آمده در این راســــتا از دســــت دادیم 
چراکه اصِل بازار فروشــــمان بازار عید و سفارش ها مربوط به 

بود. جهیزیه 
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 سفارش ها، حقوق آنها نیز 
، شیوع ویروس کرونا، کاهش  کاهش یافته که در این مســــیر

قدرت خرید مردم و گرانی مواد اولیه مؤثر بوده است.
اسفندماه 1397 بود 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 می شود.
سیدســــعید شاهرخی، تشــــکیل نمایشــــگاه، حضور بانوان 
در صنعــــت مبــــل و منبت، ســــاخت نماد مناســــب، برپایی 

نمایشــــگاه دائمــــی، صــــادرات مبلمــــان و غیــــره را از جملــــه 
مؤلفه های ضروری در راســــتای کســــب عنــــوان جهانی برای 
منبت مالیر دانست و افزود: باید از همه ظرفیت های 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 گمــــرک اســــتان در زمینه 

تسهیل صادرات مبل و منبت هستیم.
اما به راســــتی، گویی این روزها شــــهر جهانی مبل و منبت در 
گرانی های مواد اولیه به فراموشی سپرده شده و صنعتگران، 
هنرمندان و فعــــاالن این عرصه در البه الی شــــیوع ویروس 
کرونا، کاهش صادرات، گرانی های مواد اولیه از پارچه و چوب 
و غیره گرفته تا گرانی های حمل و نقل، در سکوت مسؤولین 

روزها را سپری می کنند.
این در حالی اســــت که با خاموش شــــدن چــــراغ کارگاه های 
تولیــــدی در عرصه مبــــل و منبت، نام شــــهر جهانــــی مبل و 
منبت نیز از پیشــــانی مالیر برداشــــته خواهد شد و در دوران 
پســــاکرونا، تمامی بارقه های امید گردشگری از این منطقه نیز 

رخت خواهد بست.
ایــــن روزها برنامه ریزی هایی منعطف ضروری اســــت تا بتوان 
از تولیدکننــــدگان حمایت و آنها را در ادامه راهشــــان امیدوار 
کرد بدین ســــان، می توان با تبلیغات مناسب مبل و منبت 
مالیر قدمی در مسیر بازاریابی و فروش مناسب محصوالت 
آنها برداشــــت و یا زمینه و زیرساخت ها را برای خرید و فروش 
مبلمان منبت مالیر مهّیا ســــاخت تا در زمان شیوع ویروس 

کرونا، شاهد کاهش رونق بازارهای این محصوالت نباشیم.
، از ســــویی نیاز است تا با پیگیری ها و نظارت ها  به نقل از مهر
بر قیمــــت مــــواد اولیه مــــورد نیاز به ویــــژه اســــفنج، چوب و 
پارچــــه حیات دوبــــاره را به شــــهر جهانی مبــــل و منبت مالیر 
بازگردانیم و مانع از خاموشی چراغ کارگاه های آنها و تلخ کامی 

تولیدکنندگان در سال جهش تولید شویم.

شهردار مریانج خبر داد:

روند مطلوب مرمت عمارت »گلستان«
هگمتانه، گروه شهرســــتان: شهردار مریانج گفت: مرمت 
عمارت بنای قدیمی گلســــتان از تیرماه سال گذشته آغاز 

شده و در این مدت روند کار مطلوب بوده است.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، محســــن معصــــوم علیــــزاده در 
گفتگویی با اشــــاره به مرمــــت بنای قدیمی گلســــتان در 
مریانــــج، اظهار کرد: عمارت قدیمی »گلســــتان« در شــــهر 
مریانج با هــــدف حفاظــــت از بناهای تاریخی، ارزشــــمند و 

معماری هنرمندانه، توسط شهرداری تملک شده است.
وی ادامــــه داد: در نهایــــت مرمــــت این بنــــای قدیمی، با 
مساعدت اعضای شورای اسالمی شهر مریانج در بودجه 
عمرانــــی ســــال های 98 و 99 داخلــــی شــــهرداری مریانــــج 

صاحب ردیف شد و عملیات اجرایی آن سریع آغاز شد.

شهردار مریانج بیان کرد: این خانه تاریخی در دهه گذشته 
خالی از ســــکنه بــــوده و در این مدت دچــــار تخریب جزئی 
شــــده که نیاز به مرمــــت اساســــی داشــــت. در نهایت با 
هماهنگی اداره کل میــــراث فرهنگی اســــتان، یک تیم از 
مرمت کاران زبده میــــراث فرهنگی، مرمت ایــــن بنا را آغاز 

کردیم.
وی با اشاره محوطه ســــازی حیاط این خانه تاریخی، افزود: 
در سال جاری بیشترین تمرکز ما در این پروژه  فضاسازی 
محوطــــه حیــــاط این بنا بــــود و خوشــــبختانه توانســــتیم 
قســــمت های دیگری از این حیاط کــــه در اختیار مالکان 
دیگر بــــود را نیــــز تملــــک کنیم تا بــــدون هیچ مشــــکلی 

عملیات عمرانی خود را پیش ببریم.

معصوم علیــــزاده گفــــت: محوطه ســــازی تــــا به امــــروز با 
پیشــــرفت 60 درصدی همراه بوده و سعی ما بر این است 
که مرمت کامل بنا و محوطه ســــازی ایــــن خانه تاریخی، در 

سال مالی 1400 به اتمام برسد.
وی با اشاره به قدمت و نوع معماری این خانه تاریخی بیان 
کرد: این خانه قدیمی با قدمت بیش از 110 ســــال پیش و 
مربــــوط به اواخر قاجاریه اســــت که با معمــــاری خاص پنج 
دری در دو طبقه به مســــاحت 370 مترمربع زیربنا ساخته 

شده است.
معصوم علیزاده خاطرنشــــان کرد: این خانه تاریخی که در 
زمینی با مساحت 900 مترمربعی واقع شده، در حال حاضر 

در انتظار ثبت در فهرست آثار ملی کشور است.
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مدیرکل بیمه سالمت استان همدان:

بیمه کرونایی ها 
در کمتر از 24 ساعت

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل بیمه سالمت 
اســــتان همدان از بیمه مبتالیان بــــه کرونا در کمتر 
از 24 ســــاعت خبر داد و گفت: آزمون وسع بیماران 
مبتال به کرونا کمتر از 24 ســــاعت انجام می شــــود و 
اگر افرادی توانایی مالی نداشــــته باشــــند به سرعت 
می توانند از خدمات رایگان بیمه ســــالمت برخوردار 

شوند.
به گزارش هگمتانه، سعید فرجی اظهار کرد: سازمان 
بیمه ســــالمت افرادی را که فاقد پوشــــش بیمه ای 
هستند به راحتی زیرپوشــــش بیمه  قرار می دهد و از 
فردی که توان مالی نداشته باشــــد از طریق برگزاری 
آزمون وســــع و قــــرار گرفتــــن در دهک هــــای پایین 

جامعه رایگان حمایت می کند.
فرجــــی با اشــــاره به اینکه بیمه ســــالمت بــــه منظور 
، پزشــــک،  کاهش تجمــــع و تبادل اشــــیا بین بیمار
داروخانــــه و دیگر مراکــــز که از عوامل ابتــــال به کرونا 
به شــــمار مــــی رود، ارائه خدمــــات الکترونیکــــی را از 
مدت ها پیش در دستور کار قرار داده است گفت: 
می طلبد مراکز درمانی و داروخانه ها در اجرای نســــخ 
الکترونیک و مهار کرونا همکاری بیشــــتری داشته 

باشند.

800 بازدید ماهانه 
کنترل کمی از جایگاه های 

سوخت همدان
کم فروشی سوخت در پمپ بنزین ها ممنوع

گالیه یکی از شهروندان از کم فروشی 
سوخت پذیرفته نشد

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر شــــرکت پخش 
فرآورده های نفتــــی منطقه همدان گفت: با کنترل 
خصوصی  جایــــگاه  ســــوختگیری  نازل های  مجدد 
تحت نظارت این شــــرکت، کمیــــت مقدار تحویلی 

گرفت. قبولی  نمره  سوخت 
در  گفت:  روســــتایی  امین  هگمتانــــه،  گــــزارش  به 
بازدیــــدی کــــه نیمه اول آبــــان ماه جاری از ســــوی 
کارشناســــان واحــــد خدمــــات مهندســــی منطقه 
به همــــراه نماینــــدگان اداره کل اســــتاندارد، صدا 
کم  از  و ســــیمای مرکز همدان و شــــخص شــــاکی 
شــــهر  فلســــطین  جایــــگاه  از  ســــوخت،  فروشــــی 
همدان انجام شد، صحت میزان سوخت خروجی 
کنترل شد و خوشــــبختانه مغایرتی  تمامی نازل ها 

نشد. مشاهده 
بــــر عرضــــه مطلوب و  گفــــت: نظــــارت  روســــتایی 
ســــوخت  انــــواع  کیفیتــــی  و  کمیتــــی  اســــتاندارد 
تحویلــــی به جامعه مصرف کننــــدگان عمده و جزء 
فرآورده هــــای نفتــــی به طور مســــتقیم یــــا از طریق 
به  گســــتره ای  در  رســــانی  ســــوخت  جایگاه هــــای 
پهنای اســــتان و حتی در عرصه ملی و بین المللی 
از اهــــم وظایف شــــرکت پخــــش منطقــــه همدان 

است.
رعایت حقوق  راســــتای  این شرکت در  افزود:  وی 
شــــهروندان در 7ماه ابتدای ســــال جــــاری حدود 
5هزار بــــار از جایگاه هــــای عرضه ســــوخت بازدید 
کرده و کمیت ســــوخت عرضه شــــده را ســــنجش 

است. کرده 
وی ادامه داد: این شــــرکت از دیرباز با ســــابقه ای 
بالغ بر یک صد سال، با پشــــتوانه اعتماد عمومی 
و مطابــــق بــــا اســــتانداردهای ملی و جهانــــی؛ ارایه 
بــــه بخش های  دهنــــده خدمات سوخت رســــانی 
حقــــوق  رعایــــت  بــــه  و  بــــوده  مصــــرف  مختلــــف 
را در قبال  گاه و خــــود  آ شــــهروندان در این حوزه 
متعهد  کننده  مصرف  جامعه  و  مشــــتریان  حقوق 

می داند.
مدیــــر منطقــــه همدان خاطرنشــــان کــــرد: ماهانه 
تمامــــی نازل هــــای ســــوختگیری در اســــتان مورد 
آزمایش صحت مقدار ســــوخت تحویلی به بخش 
حمــــل و نقــــل قــــرار می گیرنــــد و مجــــددا پلمــــب 

می شوند.
روســــتایی تصریح کرد: مضاف بــــر اینکه در مواقع 
خــــاص یا مواردی که شــــک و شــــبهه ای از ســــوی 
از  خــــارج  نظارتی  دســــتگاه های  یــــا  داخلی  مراجــــع 
ســــازمان و یــــا افرادی که شــــکایتی در ایــــن زمینه 
داشته باشند، کارشــــناس مربوط با تجهیزات الزم 
در محل جایگاه حضور یافته و نســــبت به تســــت 

می کند. اقدام  آن  پلمب  و  نازل  مجدد 
وی همچنیــــن اذعان کــــرد: این منطقــــه عالوه بر 
دســــتگاه های  دیگر  با  شــــده،  اشــــاره  بازدیدهای 
تعزیــــرات  و  اســــتاندارد  اداره  جملــــه  از  نظارتــــی 
از جایگاه های  حکومتی نیز بازدیدهایی مشــــترک 

سوخت داشته و دارد.
روســــتایی یادآور شــــد: منطقه همــــدان هر ماه به 
طور میانگین 800 نوبت ســــوخت خروجی از نازل 
آزمایش  کمیت  لحــــاظ  به  را  جایگاه ها  در  تلمبه ها 
کرده و ایــــن بازدیدها تا پایان ســــال، روزانه انجام 

می شود.

خبــر

تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای  استان همدان  و شرکت شهرک های صنعتی

حمایت از ایده های پایدار کسب و کار
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: تفاهم نامــــه همکاری بیــــن اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای اســــتان همدان و شرکت شهرک های صنعتی 
به منظــــور هم افزایی بیرون دســــتگاهی در توســــعه مرکــــز تخصصی 
آموزش و مهارت امضا شــــد که یکی از مهمتریــــن اهداف آن حمایت 

کار است. کسب و  از ایده های پایدار 
بــــه گزارش هگمتانــــه، تفاهم نامــــه همکاری بین ایــــن آموزش فنی و 
حرفــــه ای همــــدان و شــــرکت شــــهرک های صنعتی بــــه امضای وهب 
مختاران و محمدرضا بادامی مدیر عامل شــــرکت شهرک های صنعتی 

رسید.
بنابرایــــن گزارش ایــــن تفاهم نامه بــــه منظور هم افزایی و مشــــارکت 
مؤثــــر فنی و تخصصــــی در تعالی مرکــــز تخصصی آمــــوزش کارآفرینی و 

مهارت آموزش فنی و حرفه ای اســــتان همدان با تمرکز بر خوشه های 
شد. منعقد  استان  صنعتی 

همچنین مشــــارکت مؤثر در شناســــایی و حمایت از ایده های پایدار 
و برتر به منظور ایجاد و توســــعه کســــب و کار از اهــــداف این تفاهم 

است. نامه 
ســــی  ر بر و  ئــــه  ا ر ا ت  جلســــا ی  ر ا گــــز بر  : یــــد ا فز می ا ش  ر ا گــــز یــــن  ا
شــــی  ز مو آ ی  هــــا ز نیا ر  د هــــی  و پژ ه  ینــــد آ و  ) پ تا ر ســــتا ا ( ه هــــا  ید ا

و  صنعتــــی  حــــی  ا نو و  ک ها  شــــهر ســــطح  ر  د ه  کننــــد ر ا ید پا و 
مهم  ت  عــــا ضو مو ز  ا نیز  ن  ا همــــد ن  ســــتا ا صنعتــــی  ی  شــــه ها خو

. ســــت ا مه  نا هم  تفا
همچنین شناســــایی نیازهای فناورانه و مهارت محور صنایع اســــتان 
و تــــالش در ارائــــه حمایــــت و پاســــخ مطلــــوب و در نهایــــت برگــــزاری 
رویدادهــــای ترویجی همچــــون نمایشــــگاه، تورهای بازدیــــدی و... در 

ایجاد ارتباط صنعت از دیگر اهداف این تفاهم نامه اســــت.

ثار مخرب ویروس کرونا بر حمل ونقل عمومی  آ
درون شهری و برون شهری

دکتر ابراهیم مولوی  �

جایگاه و نقش حمل ونقل در ابعاد مختلف اقتصادی، 
سیاســــی و اجتماعی جوامع امروزی بر کســــی پوشیده 
نیســــت. حمل ونقل یکــــی از پایه های اصلی توســــعه 
پایدار و متوازن در جوامع بشــــری محسوب می شود و 
در واقع شــــبکه های حمل ونقل بــــا مؤلفه های مهمی 
همچون اقتصــــاد، امنیت و عدالــــت اجتماعی، ارتباط 

تنگاتنگ دارند.
در فرآینــــد توســــعه اقتصــــادی و اجتماعی کشــــورها، 
حمل ونقل  گســــترش  میان  مســــتقیم  همبســــتگی 
و دســــتیابی بــــه نــــرخ رشــــد اقتصــــادی وجــــود دارد و 
فعالیت های حمل ونقل از جمله فعالیت های اساسی 
و زیربنایــــی برای رشــــد و تحــــول اقتصادی محســــوب 

می شوند.
ســــایر  از  شــــده ای  مشــــتق  فعالیــــت  حمل ونقــــل، 
 ، فعالیت هــــای اجتماعــــی و اقتصــــادی اســــت و کمتر
تقاضای بی واســــطه برای آن وجــــود دارد. تولید و توزیع 
مهمتریــــن واکنش هــــای اقتصادی هســــتند که لزوم 

تقاضا برای حمل ونقل را آشکار می کند.
وقوع بحران در فعالیت های اقتصادی می تواند تقاضا 
در بخــــش حمل ونقل را بــــا چالش هایــــی مواجه کند 
که در نتیجــــه آن، نه تنها مســــائل و چالش هایی برای 
بخش های مختلــــف حمل ونقل پیــــش می آید، بلکه 

کل اقتصاد نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
در این نوشتار مسائل و چالش های پیش آمده در اثر 
بحران شیوع بیماری کووید_19 )ویروس کرونا( را مورد 

بررسی و ارزیابی قرار می دهیم.

ثار بحران کرونا بر بخش حمل و نقل  �  مهم ترین آ
، آثــــار شــــیوع ویــــروس کرونــــا بــــر  در گــــزارش حاضــــر
بخش هــــای مختلــــف حمل و نقل در ایران بــــا تمرکز بر 
حمل و نقــــل شــــهری و جــــاده ای )برون شــــهری( مورد 
بررســــی قــــرار گرفته اســــت که بــــر اســــاس داده های 
موجود می تــــوان مهم ترین آثار بحــــران کرونا بر بخش 

حمل و نقل را در چند دسته کلی مطرح کرد:
1. مسائل مربوط به ادامه فعالیت حمل ونقل همگانی 
و رعایــــت همزمان پروتکل هــــای بهداشــــتی از جمله 
فاصله گــــذاری اجتماعی که چالش اصلــــی پیش رو به 

حساب می آید.
2. کاهش تقاضای حمل ونقل که کاهش درآمد بخش 
دولتی، شــــهرداری ها و بخش خصوصی مانند کاهش 
درآمد عوارضی ها، امــــداد خودروها، مجتمع های رفاهی 
بین راهی، جایگاه داران سوخت، کاهش درآمد از جرایم 
راهنمایی و رانندگی و کاهش درآمد بخش حمل ونقل 
عمومــــی از یک طــــرف و افزایــــش هزینه هایــــی مانند 
اســــتفاده از مــــواد ضدعفونی کننده، پایش ســــالمت 
کارکنــــان و افزایش حجــــم ارائــــه خدمات بویــــژه برای 
شهرداری های کالنشــــهرها را به دنبال داشته است. با 
ادامه دوره شــــیوع بیماری و طوالنی شــــدن آن، مسأله 
کاهــــش درآمــــد و افزایــــش هزینه ها همچنــــان ادامه 

خواهند داشت.
3. چالش اشــــتغال بخش حمل ونقل اعم از رانندگان 
و کارکنان و بروز مشــــکالت معیشــــتی برای رانندگان، 
متضرر شدن شرکت های حمل ونقل، مشکالت برای 

پیمانکاران و...
4. پیش بینــــی آثــــار منفــــی بــــر کل اقتصــــاد ایــــران در 
صورت طوالنی شــــدن تعطیلی و کاهش فعالیت های 
اقتصادی بــــا توجه به ســــهم باال و قابــــل توجه بخش 
حمل ونقــــل در کاهش ســــتانده کل اقتصــــاد )تولید 

کل(.
علی ر غــــم  حمل و نقــــل:  بخــــش  در  مثبــــت  آثــــار   .5
چالش های پیش آمــــده، فرصت هایی نیز برای بخش 
حمل ونقل ایجاد شــــده است که از جمله آنها می توان 
کاهــــش مصــــرف ســــوخت، کاهــــش تصادفات  بــــه 
رانندگــــی، فرصت برای اصــــالح ســــاختارهای معیوب 
بخــــش حمل ونقل و اجــــرای اقدام هایــــی مانند توزیع 
ساعات کاری مشاغل، اســــتفاده از سرویس ویژه و به 

طور کلی کاهش سفرهای روزانه اشاره کرد.

 راهکارهای کاهش تبعات کرونا  �
برای کاهــــش تبعــــات کرونــــا، راهکارهــــا و اقداماتی با 
مالحظــــات مختلف از جملــــه این که بتواننــــد در دوره 
6 مــــاه تا یکســــال کارآیی داشــــته باشــــند به شــــرح زیر 

پیشنهاد می شود:
1. اقدامــــات فیزیکــــی مانند ضدعفونی کردن وســــایل 
، فاصله گذاری  نقلیــــه عمومی، نظــــارت بــــر نیــــروی کار
اجتماعــــی )ماننــــد نشــــانه گذاری صندلی هــــا، محــــل 
ایســــتادن صفحــــه خریــــداری بلیت اتوبــــوس و مترو( 
آمــــوزش و فرهنگ ســــازی، مجموعه ای از  و اقدامــــات 
اقدامات فوری هســــتند که انجام آنها در دوران شیوع 
بیماری، دائمی بــــوده و تا پایان دوران شــــیوع بیماری، 

همواره باید انجام شوند.
2. حمل ونقــــل شــــهری: چالــــش اصلی، پاســــخگویی 
همزمــــان بــــه تقاضای حمل ونقــــل، در اثر از ســــرگیری 
تدریجــــی فعالیت هــــای روزانــــه، و رعایت طــــرح فاصله  
اجتماعی اســــت. در این راســــتا، دو مســــئله جدی در 
کالنشــــهرها، اواًل نحــــوه ادامــــه فعالیــــت حمل ونقل 

بــــه  حومــــه ای  دسترســــی   
ً
ثانیــــا  ، شــــهر در  همگانــــی 

کالنشهرهاســــت که در این راســــتا، پیشنهادهایی به 
شرح زیر مطرح می شود:

* توزیع ســــاعات کاری مشاغل که راهکاری کم هزینه و 
امکان پذیر است.

* طراحی ســــرویس ویــــژه با رعایت فاصلــــه گذاری الزم 
است. با توجه به الزام کارکنان دولت برای حاضر شدن 
، می توان در گام نخست، راه اندازی سرویس  در سرکار
ویژه برای کارکنان دولت را آغاز کرد و در ادامه آن را برای 

استفاده عموم نیز توسعه داد.
* فعالیــــت خطــــوط متــــرو یــــک چالش جدی اســــت. 
تعطیلی کل یا حتی برخــــی از خطوط برای طوالنی مدت 
ممکن نیســــت، اما شــــاید بتــــوان به تعطیلــــی برخی 
ایستگاه ها و ایســــتگاه های تبادلی، اندیشید. کاهش 
مطلوبیــــت از طریــــق کاهش خدمات )مثــــل تعطیلی 
برخــــی ایســــتگاه ها( در میان مدت ممکن اســــت 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 می تواند مورد توجه قرار گیرد.
* لغو کوتاه مدت طرح های ترافیکــــی و بازنگری در این 
طرح ها در بلندمدت با توجه به شــــرایط تأمین ظرفیت 
حمل ونقل عمومی با رعایت فاصله گذاری پیشــــنهاد 

می شود.
3. در شهرهای کوچک و خارج از محدوده کالنشهری، 
توســــعه شــــیوه های پیاده روی و دوچرخه سواری و به 
طــــور کلی آموزش و توصیه به کاهش ســــفرهای روزانه 

مورد تأکید بیشتری است.
کاهــــش  4. حمل و نقــــل جــــاده ای: مســــئله اصلــــی 
تقاضــــای ســــفرهای بیــــن شــــهری و متضرر شــــدن 
از  اســــتفاده  اســــت.  حمل ونقــــل  شــــرکت های 
حمایت های مالی دولت و در عین حال ارائه خدمت 
از ســــوی نــــاوگان بــــرون شــــهری بــــرای کوتاه مدت 
به  پاســــخگویی  بــــرای  خصــــوص  بــــه  میان مــــدت  و 
ســــفرهای حومه ای پیشنهاد می شــــود. به طور کلی، 
مطالعه مســــائل و راهکارهای ایــــن بخش همچنان 

دارد. بیشتری  تأمل  جای 
5. حمایت های مالی دولت از بخش های آسیب دیده 
در بازه زمانی شــــیوع بیماری، امری الزم اســــت اما باید 
توجه داشت که با توجه به محدود شدن شدید منابع 
مالی دولــــت به دالیلی مانند مســــائل اقتصاد جهانی، 
تحریم ها، کاهــــش قیمت نفت، آثــــار اقتصادی بحران 
 باید به کاهش هزینه های سنگین از جمله 

ً
کرونا، تبعا

به تعویق افتادن توسعه آزادراه ها، احداث خطوط مترو 
ابرپروژه های شهر توجه کرد.

6. انجام فراخــــوان و مذاکره با بخش خصوصی و کمک 
گرفتن از بخش خصوصی به ویژه استارت آپهای دارای 

راهکار باید مورد توجه باشد.
7. در بلندمــــدت بایــــد بــــه برنامه ریــــزی کاربــــری 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 دقیق تری دارد.
باید توجه کرد کــــه اپیدمی کووید_19 پدیده پیچیده ای 
اســــت که سرنوشــــت و روند گســــترش آن به سادگی 
قابــــل پیش بینی نبــــوده و بــــرای ارزیابی دقیــــق تأثیر 
ویــــروس کرونا بــــر اقتصــــاد و بــــه طور خــــاص بخش 
حمل ونقل، نیــــاز به اطالعات زیادی وجــــود دارد که به 
دلیــــل نوپدید بودن این ویروس هنــــوز داده های الزم 
تولید نشده اســــت؛ از این رو رصد مسائل و چالش ها 
و نیز راهکاریابــــی و ارزیابی آنها باید به طــــور دائم مورد 

توجه باشند.
در نتیجــــه، ادامــــه پژوهــــش در خصوص آثــــار کرونا بر 
بخش حمل ونقل پیشــــنهاد می شود. همچنین، باید 
توجه کــــرد که در این گزارش، اثر حمل ونقل بر شــــیوع 
کرونا مورد بررسی قرار نگرفته که این موضوع نیز قابل 

بررسی است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نایب رئیس شــــورا و رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی 
شهر همدان

هگمتانــــه، گروه خبر همــــدان: برای افزایــــش بهره وری و 
بازدهی سامانه حمل و نقل شــــهری می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
1- حفظ و نگهداری از اموال: تجهیزات و امکانات سامانه 

حمل و نقل شهری )اتوبوسرانی(
2- رعایت مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی به منظور 
 خودروهای حمل 

ً
تسهیل در امر تردد خودروها خصوصا

و نقل همگانی
3- ارائه کارت بلیت به جای وجه نقد

داخــــل  در  عمومــــی  نظافــــت  و  بهداشــــت  رعایــــت   -4
خودروهای حمل ونقل عمومی

5- آمــــوزش فرزنــــدان در خصــــوص اســــتفاده صحیح از 
خودروهای حمل و نقل دسته جمعی

گاهــــی و ارتقــــاء دانــــش همگانی در  6- افزایش ســــطح آ
رعایت قوانین و مقررات اســــتفاده از خودروهای حمل و 

نقل عمومی
7- مشــــارکت در برنامه های اجرایی سیســــتمهای حمل 
ونقــــل عمومــــی از طریق ســــرمایه گذاری یا ارائــــه نظرات و 

پیشنهادات و طرح های جامع حمل و نقل شهری
8- آشــــنایی بــــا وظایف و نقش سیســــتم حمــــل و نقل 

همگانی در پاسخ به نیازهای شهروندان

 نحــــوه و چگونگــــی اجــــرای برنامه هــــا و مســــائل   �
آموزشی

- اصــــواًل آموزش پذیری افراد یــــک جامعه از طرق مختلف 
صورت می پذیرد. گذشــــته از آموزش هــــای عملی و نظری 
که توســــط دایــــر نمــــودن کالس های تخصصــــی صورت 
می پذیرد افراد یــــک جامعه در زمینه هــــای مختلف ارتقاء 
دانــــش می یابند. نقش تبلیغات در ایــــن آموزش پذیری 
و همچنین ایجــــاد زمینه های ارتقاء و پیشــــرفت بســــیار 
حیاتی و مؤثر می باشــــد چرا که فلســــفه وجودی تبلیغات 
بصورت مســــتقیم و غیرمســــتقیم در تغییر ساختارها و 
رشد و توسعه ابعاد گوناگون جامعه دخیل بوده و زمینه 
توســــعه مهارتها و بهره وری هــــا و اثرمندی ها می گردد، که 
کمیت و کیفیت در این شــــیوه بسته به نوع برنامه ریزی و 
میزان ســــرمایه گذاریها دارد چرا که میزان تخصیص اعتبار 
در ابعــــاد گوناگون با توجه بــــه نیازمندی ها و جایگاهها در 
تدوین اهداف و بررسی وضعیت و شناخت مشکالت و 
تنگناهها مدنظر بوده و بســــته به نوع و جهت برنامه های 
اجرایــــی تخصیــــص می یابــــد حــــال در اجــــرای برنامه های 
تدوینــــی، تبلیغات نقش ســــازنده و اطمینان بخش دارد 
که خــــود از طــــرق مختلف صــــورت می پذیرد، کــــه در این 
مقوله ذیاًل باختصار به راه ها و شــــیوه های تبلیغات اشاره 

می نماییم.

 تبلیغات محیلی  �
مدیریــــت، طراحــــی و اجــــرای ابزارهای مختلــــف محیطی از 
گهی با اســــتفاده از  جملــــه: بیلورد - اســــتند - اتوبــــوس آ

جلوه های تصویری جذاب

 پروژه های نمایشگاهی  �
ســــاماندهی و برگزاری ســــمینارها، گردهمایی ها، طراحی، 

اجرا و برگزاری نمایشگاههای تخصصی
پروژه های گرافیکی:  �

، تصویر  طراحی گرافیکی - طراحی لوگو و نشــــانه، پوســــتر
، لیبل- بیلورد، استند واتوبوس  سازی، کاتالوگ و بروشور

گهی آ

پروژهای تیزری و سه بعدی:  �
طراحــــی و اجــــرای نمایش هــــای تیــــزری، تولیــــد عکس و 

فیلمهای سه بعدی قابل نمایش
در تمامــــی روش هایــــی کــــه در باال اشــــاره گردیــــد بحث 

تبلیغات جنبه عمومی و نظام مند داشته و
زمینه هــــای اجرایــــی آن مســــتلزم هماهنگــــی و همکاری 
تمامی اقشــــار و برنامــــه ریزان امور دارد حال آنچه مســــلم 
است در کشــــور ما بحث تبلیغات در هیچ زمینه ای هنوز 
آنطــــور که باید جا نیفتاده و جایــــگاه خاصی برای تبلیغات 
گهی ها و نه حتی  وجود ندارد نه ضوابط روشن برای انواع آ
روش خاص و قابل قبولی برای انجام تبلیغات مســــتقیم 
و غیرمســــتقیم وجود دارد. لذا در ســــایر مــــوارد همچون 
اتوبوس، تابلو و حتی مطبوعات نیز مشــــکل کم و بیش 
وجود داشته و جا دارد با توجه به اهمیت و لزوم تبلیغات 
 در سیســــتم حمل و 

ً
در آموزش پذیــــری جامعه خصوصا

 جنبه خدماتی داشــــته و وظیفه ای 
ً
نقل شــــهری که صرفا

خطیر را عهده دار می باشــــد برنامه ریزی منسجم و هدف 
داری در شناســــاندن سیســــتم و عملکــــرد آن بــــه عموم 
صورت پذیرد. بــــه نحوی که با تدوین برنامه های تبلیغاتی 
منســــجم و مدون و تخصیص اعتبارات الزم در پیشــــبرد 
اهــــداف کمی و کیفی و اجرای طرحهای مطالعاتی شــــهری 
اقدامــــات الزم صورت پذیــــرد که ذیاًل باختصــــار به نحوه و 
نیازمنــــدی زمینه های تبلیغی حمل و نقل درون شــــهری 

همگانی اشاره می گردد.

1- آموزش شــــهروندان در خصوص ارائــــه کارت بلیت به 
جای وجه نقد

2- آمــــوزش شــــهروندان در خصوص حفــــظ و نگهداری 
تجهیزات سازمان

3- آمــــوزش شــــهروندان در خصوص رعایت بهداشــــت 
فردی اجتماعی در استفاده از تجهیزات ناوگان

4- آمــــوزش شــــهروندان در خصوص فراگیــــری و رعایت 
 حمــــل و نقل 

ً
قوانیــــن و مقــــررات حمل و نقــــل خصوصا

همگانی
5- آموزشهای تخصصی ویژه پرسنل فنی و تعمیرگاهی

6- آموزش در رده هــــای خاص ویژه کارمنــــدان در مقاطع 
زمانی مختلــــف از جمله رایانــــه، برنامه ریــــزی حمل و نقل 

شهری، مسائل مرتبط با امور اداری و مالی و...
حال پس از اینکــــه با زمینه های آمــــوزش و نیازمندیهای 
آن آشــــنا گردیدیم ذیاًل به نحوه آموزشهای فوق نیز اشاره 

می نماییم:
1- صــــدا و ســــیما - از طریق پخــــش تراکتهــــای تلویزیونی 
- تهیــــه نماهنــــگ - فیلمهــــای آمــــوزش کوتــــاه مدت - 

گهی های تبلیغی مصاحبه های رادیو تلویزیونی- آ
2- جراید - از طریق انتشــــار مقاالت - مطالب و شعارهای 
تبلیغی و همچنیــــن مصاحبه های مطبوعاتــــی و برگزاری 

مسابقات فرهنگی - اجتماعی همراه با جوایز
3- تبلیغات با اســــتفاده از تجهیزات ســــازمان - از طریق 
گهی - تابلوهای ایســــتگاه اتوبوس - باجه های  اتوبوس آ

فروش کارت بلیت - سایه بان - بلیت - بنر و...
4- تبلیغات از طریق حضور مستقیم در بین مردم

5- تبلیغات از طریق نصب پالکارد - پوســــتر - پرچم های 
تبلیغی - پرده نویســــی و یا دیوارنویسی در معابر عمومی 

در شهر
6- تبلیغات از طریق توزیع ســــربرگ و بولتن های تبلیغی 

. در شهر
مجید بدرخانی

برنامه ریزی ارشد  کارشناس 

حمایت های جدید دولت از گردشگری
هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: معــــاون گردشــــگری 
اداره کل میراث فرهنگــــی همدان از حمایت های جدید 
گفــــت: امهال  از بخــــش  گردشــــگری خبر داد و  دولت 
کارفرما و  اقساط بانکی، سررســــید مالیات ها، بیمه حق 

می گیرد. صورت  انشعابات 
به گزارش هگمتانه، علی خاکســــار روز گذشــــته با بیان 
اینکه در حال حاضر هتل ها و تاسیســــات گردشــــگری 
باز هســــتند اظهار کرد: با وجود باز بودن مراکز پذیرش 
مســــافر اما به علت کرونا مسافرتی وجود ندارد که این 

باشند. داشته  عینی  فعالیت  مراکز 
وی با بیــــان اینکــــه اماکن گردشــــگری و ابنیــــه تاریخی 
اســــتان در حال حاضر تعطیل هســــتند گفت: به خاطر 
امکان پذیر  فعــــال  آنهــــا  از  بازدیــــد  کرونایــــی  وضعیــــت 

. نیست
معــــاون گردشــــگری اداره کل میراث فرهنگــــی، صنایع 
6 ماه  دســــتی و گردشــــگری همدان با بیان اینکــــه طی 
نخست ســــال جاری گردشگری اســــتان از کرونا حدود 
150 میلیارد تومان خســــارت دید افزود: همین موضوع 

باعــــث کاهــــش روند اشــــتغال زایــــی در حــــوزه میراث 
است. شده  فرهنگی 

وی از حمایت هــــای جدید دولت از بخش گردشــــگری 

خبــــر داد و گفــــت: در قالب ایــــن طرح حمایتــــی امهال 
اقســــاط بانکی، مالیات های سررسید شــــده، بیمه حق 

کارفرما و هزینه انشــــعابات آنها انجام خواهد شد.

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

توزیع ماسک رایگان بین مسافران و رانندگان
رســــی  باز مســــؤوالن  همدان:  خبر  وه  گــــر هگمتانــــه، 
شــــهرداری  مســــافر  و  بــــار  ونقــــل  حمــــل  ســــازمان 
همــــدان بین مســــافران و رانندگان ماســــک رایگان 

کردند. یع  توز
ســــازمان  رســــی  باز مســــؤوالن  هگمتانه،  گــــزارش  به 
در  همــــدان  شــــهرداری  مســــافر  و  بــــار  ونقل  حمــــل 
پایانه  عمومی،  ونقــــل  حمل  ناوگان  مســــافران  میان 
ســــنگین  نقلیه  وســــایل  راننــــدگان  و  همدان  رگ  بــــز
یع  یــــگان توز ( ماســــک را و نیمــــه ســــنگین)حمل بار

. ند د کر
از  پیشــــگیری  راســــتای  در  اقدام  ایــــن  اســــت  گفتنی 
ونا و فرهنگ ســــازی استفاده از ماسک در  شــــیوع کر
بــــان جاری انجام  17 آ وز شــــنبه  وندان در ر بین شــــهر

. شد

نحوه افزایش بهره وری و بازدهی 
سامانه حمل و نقل شهری

قسمت دوم �

یادداشت وارده



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

نظــر بــه اینکه جلســه مجمــع عمومی فوق العاده نوبــت اول مورخــه 1399/08/17 به حد نصاب مقرر در اساســنامه و قانون شــرکت های تعاونی 
نرســید، بــه اطــاع کلیه اعضای می رســاند جلســه مجمع عمومــی فوق العاده نوبــت دوم رأس ســاعت 15 مورخــه 1399/09/01 در محل همدان، 
شــکریه، نبــش 18 متــری یحیــوی و ایلگلــی، دفتر شــرکت تعاونی تشــکیل می گــردد. از اعضای محترم دعوت می شــود در جلســه فــوق حضور بهم 

رسانند.
ضمنــًا اعضایــی کــه مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تام االختیار واگذار نمایند، تا تاریخ 01//1399/09 به اتفاق نماینده خود 
جهت تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل همدان، شــکریه، نبش 18 متری یحیوی و ایلگلی، دفتر شــرکت تعاونی مراجعه نمایند. )حضور توأم 

عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است.( ضمنًا ساعت 14 وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد.

دستور جلسه: 
1- تمدید مهلت فعالیت تعاونی

گهــی دعوت مجمــع عمومی فوق العاده تاریخ انتشار: 99/08/19 نوبت دومآ

هیئت مدیره شرکت تعاونی

صرفه جویی در مصرف برق یعنی 
مشارکت در توسعه ملی

ن ا
مد

شرکت توزیع نیروى برق استان ه

www.edch.ir

گهیمزایدهعمومی)نوبتاول( آ

به تاریخ 1399/08/12

حسین بابایی- شهردار مالیر
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تاریخ انتشار: 1399/08/19

شهرداری مالیر در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 732/ش/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  1399/09/01 به همــراه 110/000/000 ریال 
به صورت نقد )واریز به حساب 0105598672002 بانک 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 32226061-081  داخلــی 176 تماس حاصل نماید و یــا می توانند 
اطالعات مــورد نیاز جهت شــرکت در مزایده را از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی setadiran.ir  و ســایت شــهرداری مالیر به نشــانی 

malayer.ir دریافت دارند.
         سایر مشخصات:

 1( یک باب رستوران واقع در بلوار شهید بهشتی دریاچه کوثر برای سه ســال با پیش پرداخت 500/000/000 ریال به ترتیب برای سال اول ماهیانه 
50/000/000 ریال و افزایش 15 درصدی اجاره ماهیانه برای هر سال نسبت به سال قبل.

 2( مهلــت تحویــل و اخذ اســناد مزایــده تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه  1399/09/01 )ســاعت 14:00( کــه 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.
 3( چنانچه برنده مزایــده از انعقاد قرارداد ظــرف مدت 7 روز از تاریــخ ابالغ خودداری نماید ســپرده وی به نفع شــهرداری ضبط و به نفــر دوم واگذار 

می شود و به همین ترتیب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
 4( پس از مشخص شدن برنده مزایده و انعقاد قرارداد سپرده نفرات بعدی مسترد می گردد.

 5( به پیشنهادات مخدوش ، مشروط و فاقد سپرده ضمانت نامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 6( مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ بازگشایی 3 ماه می باشد.

 7( هزینه نشر آگهی مزایده به عهده برنده می باشد.
 8(تاریخ بازگشایی پاکت های واصله در  روز  یکشنبه مورخ 1399/09/02 رأس ساعت 10 صبح در دفتر کار شهردار  می باشد.

اجاره رستوران دریاچه کوثر
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5 ایران و جهان

روحانی:

سیاست کمک به تولید ملی 
با قوت دنبال می شود

هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: رئیس جمهور گفت: سیاســــت تقویت 
ارزش پــــول ملی و کمک به تولید ملی و رشــــد اقتصادی کشــــور با قوت 

دنبال می شود.

حجت االسالم حســــن روحانی رئیس جمهور روز یکشــــنبه در یکصد و 
هفتاد و نهمین جلســــه ســــتاد هماهنگی اقتصادی دولــــت اظهار کرد: 
اینک فرصتی برای دولت آینده امریکا پیش آمده اســــت که اشتباهات 
گذشــــته را جبران کند و با احترام به قواعد جهانی، به مســــیر پایبندی به 

تعهدات بین المللی، بازگردد.
رئیس جمهور افزود: جمهوری اســــالمی ایــــران، همواره به تعهدات خود 
در صورت رعایت مســــؤوالنه از ســــوی همه اطراف تعهد، پایبند بوده و 

تعامل سازنده با جهان را راهبرد خود می داند.

روحانی بــــا تأکید بر پیــــروزی مقاومت ملــــت ایران در جنــــگ اقتصادی 
تحمیل شــــده توســــط دولت آمریکا، اظهار کرد: مردم ایــــران با مقاومت 
قهرمانانــــه خــــود در برابر جنــــگ تحمیلی اقتصــــادی، اثبــــات کردند که 

سیاست فشار حداکثری امریکا محکوم به شکست است.
رئیس جمهور تصریح کرد: اینک زمان آن اســــت که در ســــایه همکاری و 
هم افزایی ایران و همسایگان، شــــاهد ارتقاء امنیت و توسعه در منطقه 
، با قوت و سرعت هرچه  باشیم و مســــیر ثبات و رشد اقتصادی کشــــور

، پیموده شود. بیشتر

کید کرد: در شرایط رو  روحانی با اشــــاره به برنامه های اقتصادی دولت تأ
به بهبود اقتصادی دولت با اتخاذ سیاستهای متناسب مالی و کنترل 
و هدایت نقدینگی به ســــمت تولید و توسعه ســــرمایه گذاری، تقویت 
ارزش پول ملی و کمک به تولید ملی و رشــــد اقتصادی کشور را با قوت 

می کند. دنبال 
رئیس جمهــــور همچنین در این جلســــه وزیر اقتصــــاد را مکلف کرد در 
راستای ارتقای انضباط مالی و بودجه ای، فروش سهام و دارایی های مازاد 

دولتی و انتشار اوراق بدهی دولت را طبق برنامه مصوب ادامه دهد.

سخنگوی شورای نگهبان:

ح پرداخت یارانه کاالهای اساسی باید قابل تحقق باشد منابع طر
هگمتانه، گروه ایران و جهان: سخنگوی شورای نگهبان 
از بررســــی جزء به جزء منابع مالی درنظر گرفته شــــده برای 
طرح پرداخت یارانه کاالهای اساسی در این شورا خبر داد 
وگفت: اگر این منابع قابل تحقق نباشد، طرح »رد« خواهد 

شد.
عباســــعلی کدخدایی درباره نحوه مواجهه شورای نگهبان 
با مصوبه اخیر مجلس در خصوص الزام دولت به پرداخت 
یارانــــه کاالهای اساســــی و احتمــــال رد یا تأییــــد آن از منظر 
حقوقی، اظهار کرد: اینکه مجلس به دنبال تصویب قوانینی 
است که با معیشت مردم مرتبط است، اقدام خوبی است 
و مــــا اصل این ایده را تأیید می کنیم؛ اما این نکته را هم باید 
توجه داشــــت که شــــورای نگهبان دو ابزار و معیار بیشــــتر 

ندارد؛ یکی موازین شرع و دیگری قانون اساسی.
 نمایندگان مجلس یــــا هر فردی 

ً
وی ادامــــه داد: طبیعتــــا

خارج از شــــورای نگهبــــان انتظــــار دارند ما اجــــازه ندهیم 
خالف قانون اساسی یا موازین شرع، مصوبه های مجلس 

تصویب شود.

ح برگزار   � جلساتی که شــــورای نگهبان با طراحان طر
کرد

ســــخنگوی شــــورای نگهبان یادآور شــــد: تا کنــــون چند 
جلســــه ای با نمایندگان طراح این طرح در شورای نگهبان 
 محل ایراد بــــود، به آنها 

ً
برگــــزار کرده ایم؛ نکاتی کــــه احیانا

یادآوری شــــده اســــت؛ مانند قانون انتخابات، وقتی این 
طرح ها در مجلس بررســــی می شــــود، در حین مذاکرات و 
 بــــا تغییراتی روبه رو 

ً
پیشــــنهادهای نمایندگان نیــــز قطعا

خواهد شد.

احتمال ایــــراد اصل 75 به مصوبــــه یارانه کاالهای   �
اساسی

وی یکــــی از ایــــرادات شــــورای نگهبــــان به مصوبــــه یارانه 
کاالهای اساســــی مجلس را ایراد اصل 75 قانون اساسی 
عنوان کرد و گفت: ما در شــــورای نگهبــــان به نمایندگان 
تذکر دادیــــم که در برابــــر هزینه ثابتی که ایجاد می شــــود، 
، محل  درآمد ثابتی هم در نظر گرفته شود؛ به عبارت دیگر

تأمین اعتبار این هزینه ها، باید یک »منبع واقعی« باشد.
کدخدایی با طرح این ســــوال که آیا فــــروش اموال دولت، 
؟، افزود: باید دید  می تواند یک منبع واقعی باشــــد یا خیــــر
منبعی ماننــــد فروش امــــوال دولت، می توانــــد تکافوی 
هزینه مصــــوب در این طــــرح )30 هزار میلیــــارد تومان( را 

بدهد یا نه.

وی با اشــــاره به مذاکرات شــــورای نگهبان بــــا نمایندگان 
طراح طرح تأمین کاالهای اساســــی، اظهار کــــرد: همه این 
مــــوارد باید در شــــورای نگهبان مــــورد بحث قــــرار گیرد تا 
ببینیم آیا می توان به چنین مواردی »منبع واقعی« اطالق 
؛ در حــــال حاضــــر نمی توانم نکتــــه ای در این  کــــرد یا خیــــر
خصوص به صورت قطعی اعــــالم کنم؛ چون مصوبه هنوز 

برای شورای نگهبان ارسال نشده است.
ســــخنگوی شــــورای نگهبــــان با بیــــان اینکه این شــــورا، 
به محــــض دریافــــت مصوبه تأمیــــن کاالهای اساســــی از 
مجلس، نظراتش را صریح و شــــفاف اعــــالم می کند، بیان 
کرد: اگر منابع این طرح به گونه ای باشــــد که تأمین کننده 
هزینه های طرح نباشد یا در ردیف اعتباری، برای آن منابع، 
 
ً
مصرف دیگری هــــم در نظر گرفته شــــده باشــــد، طبیعتا

نمی تواند تأیید شورای نگهبان را اخذ کند.

احتمال اســــتناد به استفســــاریه قدیمی شــــورای   �
نگهبان برای مصوبه ای با إن قلت های اساسی

کدخدایی در پاسخ به این پرسش که »آیا شورای نگهبان 
می تواند به استناد استفساریه شــــورای نگهبان از قانون 
اساســــی که مجلس نمی تواند در ســــرجمع قانون بودجه 
تغییراتــــی ایجاد کند و هــــر گونه تغییر در قانــــون بودجه، 
نیازمند الیحه دولت اســــت نه طرح نماینــــدگان، برای رد 
یا تأییــــد مصوبه »یارانه کاالهای اساســــی« اســــتناد کند؟ 
اظهار کرد: این استفســــاریه در دو نوبت مورد استناد قرار 
گرفــــت؛ یکی اواخر دهه 70 بود که شــــورای نگهبان اعالم 
کرده بود مجلس نمی توانــــد تغییرات عمده ای در بودجه 

ایجاد کند؛ مورد دیگر هم در سال های اخیر که موضوع به 
هیأت عالی حل اختالف ارجاع و سپس از شورای نگهبان 
 اعالم 

ً
درخواست تفسیر شد؛ شورای نگهبان هم مجددا

کرد که مجلس نمی تواند در مفــــاد قانون بودجه تغییری 
ایجاد کند که شاکله بودجه دستخوش دگرگونی شود.

وی ادامه داد: اگــــر مصوبه یارانه کاالهای اساســــی هم در 
این حد باشد که به تشخیص شورای نگهبان، رقمش به 
 
ً
گونه ای است که شــــاکله بودجه را تغییر می دهد، طبیعتا
ممکن اســــت محل ایراد از ایــــن زاویه هم باشــــد؛ فارغ از 

. اینکه مغایر اصل 75 قانون اساسی باشد یا خیر

مصوبــــه یارانــــه کاالهای اساســــی؛ متمــــم قانون   �
بودجه یا مغایر با شاکله بودجه؟

عضــــو حقوق دانــــان شــــورای نگهبــــان تصریح کــــرد: اگر 
تشــــخیص دهیم که ایــــن طرح می توانــــد در نقش متمم 
 متمم بودجه باید در شکل الیحه 

ً
بودجه عمل کند، قطعا

و از ســــوی دولت ارسال شود اما اگر متمم بودجه نباشد، 
باید منبع مالی آن از جایی تأمین شود.

وی خاطرنشــــان کرد: نماینــــدگان موافق ایــــن مصوبه تا 
کنون سه جلسه با برخی اعضای شورای نگهبان جلساتی 
درباره یارانه کاالهای اساسی برگزار کرده اند این نکات هم 
به آنها یادآوری شــــده اســــت؛ مجلس، مصوبه را هنوز به 
صورت رســــمی به شــــورای نگهبان ارســــال نکرده است؛ 
اگر نکاتی که به طراحان این طرح گوشــــزد شد، در مصوبه 
 
ً
مجلس لحاظ نشــــده باشــــد، شــــورای نگهبــــان مجددا
مصوبه را به نمایندگان بازگشت خواهد داد تا نمایندگان 

آن را اصالح کنند.

ح مجلس در شــــورای نگهبان، در   � احتمال رد طــــر
صورت اتمام اعتباراِت منابع مذکور در مصوبه

، در  کدخدایی در پاســــخ به این پرســــش که در حال حاضر
مصوبه یارانه کاالهای اساســــی، اگرچه ردیف های اعتباری 
برای اجــــرای این طرح دیده شــــده، اما ردیف هــــای مذکور 
با کســــری مواجه اســــت، آیا شــــورای نگهبــــان می تواند با 
، از تأیید مصوبــــه مذکور  اســــتناد به این کســــری اعتبــــار
خــــودداری کنــــد؟، تأکید کرد: بلــــه ما در شــــورای نگهبان 
به چنین مــــواردی هم ایراد می گیریم؛ مثــــاًل مواردی بوده 
که ردیــــف اعتبار در مصوبه ای لحاظ شــــده ســــپس ما در 
شــــورای نگهبان به بررســــی آن ردیــــف تأمیــــن اعتبار در 
بودجه می پردازیــــم و میزان هزینه کــــرد آن ردیف اعتباری 
تا آن تاریخ را بررســــی می کنیم که آیا چیــــزی از اعتبارات آن 
ردیف بودجه باقی مانده یا نه؟ از دولت هم کســــب اطالع 
و اســــتعالم می کنیم؛ اگر برای آن ردیف بودجه چیزی باقی 
 با مخالفت شورای نگهبان مواجه 

ً
نمانده باشــــد، مطمئنا

خواهد شد.
، بر اســــاس طــــرح پرداخت یارانــــه کاالهای  به نقل از مهر
 در مجلس تصویب شد دولت مکلف 

ً
اساســــی که اخیرا

اســــت به منظــــور تأمیــــن بخشــــی از نیازهای معیشــــتی 
خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای 
6 ماه دوم ســــال 99 بــــه صورت ماهانه نســــبت به تأمین 
پرداخــــت یارانه اعتبار خریــــد به هر فرد ایرانی شناســــایی 
شــــده در طرح معیشــــتی خانوار افراد مشــــمول ردیف 31 
جدول تبصــــره 14 قانون بودجه ســــال 99 کل کشــــور به 
تعداد حداقل 60 میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت 
یارانه نقدی سرپرســــت خانوار به مبلغ یک میلیون و 200 
هزار ریال برای هر یک از افراد ســــه دهک اول از جمله افراد 
تحت پوشــــش کمیته امداد امام)ره(، سازمان بهزیستی، 
رزمندگان معسر و افراد کمتر از حقوق و دستمزد به مبلغ 

600 هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام کند.

انعکاس
ح کشف مواد مخدر توسط سگ های مواد یاب پلیس طر

ح کشف مواد مخدر توسط سگ های مواد یاب پلیس و نیروهای پیشگیری صبح روز یکشنبه 18 آبان در پایانه غرب تهران برگزار شد. طر

وکیل ترامپ:

انتخابات تمام نشده است
رئیس جمهور االن شکست را نمی پذیرد

هگمتانــــه، گــــروه ایــــران و جهــــان: وکیــــل شــــخصی 
رئیس جمهور آمریکا گفته هنوز خیلی مانده انتخابات 
به پایان برسد و »دونالد ترامپ« در حالی که شکایت ها 

در جریان است شکست را نمی پذیرد.
»رودی جولیانــــی«، وکیل شــــخصی »دونالــــد ترامپ«، 
رئیس جمهــــور آمریــــکا، شــــنبه شــــب بالفاصلــــه بعد 
از اینکــــه رســــانه های آمریکایی »جــــو بایــــدن« را پیروز 
انتخابــــات اعــــالم کردند بــــا حضور در نشســــتی خبری 
گفــــت در حالی که شــــکایت  علیه نتایــــج انتخابات در 

جریان است ترامپ شکست را نخواهد پذیرفت.
«، جولیانی  به نوشته وبگاه شــــبکه خبری »فاکس نیوز
که در جریان این نشســــت در شهر فیالدلفیای ایالت 
پنســــلوانیا صحبت می کرد گفت ترامپ در این مقطع 
شکســــت در انتخابات را نمی پذیرد و این انتخابات تا 

پایان خود خیلی فاصله دارد.
وی گفت: »روشــــن اســــت تا زمانی که حداقل 600 هزار 
رأی نامعلوم اســــت، او )ترامپ( قصد ندارد شکست را 

بپذیرد.«
ســــتاد انتخاباتی ترامپ در چندین ایالتــــی علیه نتایج 

انتخابات شکایت هایی را طرح کرده  است.
کارشناســــان حقوقــــی آمریــــکا گفته اند احتمــــااًل هیچ 
یــــک از پرونده هــــای قضایی ســــتاد ترامــــپ در نتیجه 
انتخابات تغییری ایجاد نمی کند. اما برخی افراد نزدیک 
به ترامــــپ نیز به فاکس نیــــوز گفته انــــد در صورتی که 
پرونده شکایت ستاد وی شکست بخورد، او با افتخار 

شکست را خواهد پذیرفت.
آمریکایــــی شــــنبه شــــب بایــــدن را پیروز  رســــانه های 
انتخابــــات ریاســــت جمهوری اعالم کردند، امــــا تا زمان 
روشــــن شــــدن نتیجه این پیگیری حقوقی، مشخص 

. نخواهد بود که جو بایدن رئیس جمهور شده یا خیر

ح می تواند در   اگر تشخیص دهیم که این طر
 متمم 

ً
نقش متمم بودجه عمل کند، قطعا

بودجه باید در شکل الیحه و از سوی دولت 
ارسال شود اما اگر متمم بودجه نباشد، 

باید منبع مالی آن از جایی تأمین شود.



شهرداری صالح آباد به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها و طبق مجوز شماره 75/ش مورخ 99/03/13 شورای اسالمی در  نظر  دارد تعداد 
7قطعه زمین تجاری - مسکونی ) بدون پروانه( خود را از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل بفروش برساند.

  1ـ   متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از  زمین ها به شهرداری صالح آباد مراجعه نمایند.
 2ـ   متقاضیان می بایســت جهت هــر قطعه زمین طبق جــدول ذیل 5% از مبلغ قیمت کارشناســی را به عنوان ســپرده شــرکت در مزایــده را تا پایــان وقت اداری 
روز  شنبه مورخ 99/08/24 بحســاب 0104567590006 ســپرده 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 99/08/25 رأس ساعت 12 در  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 می باشد.    

 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 2 ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 10ـ   قیمت و مشخصات زمین ها طبق جدول ذیل می باشد.

)نوبت دوم(آگهی مزایده مرحله اول

روابط عمومي شهرداري صالح آباد

ف
دی

شماره ر
قیمت کارشناسی هر متراژقطعه

سپرده شرکت در قیمت کلی  )ریال(کاربریمترمربع  )ریال(
آدرس مزایده )ریال(

52/500/000 1/050/000/000تجاری11067015/000/000
طرح میانی شاغل صنعتی تفکیکی ورثه مرحوم پاکیزه- عربی 

گاراژ 7

1/050/000/00052/500/000تجاری21077015/000/000
طرح میانی شاغل صنعتی تفکیکی ورثه مرحوم پاکیزه- عربی 

گاراژ 7

1/050/000/00052/500/000تجاری31117015/000/000
طرح میانی شاغل صنعتی تفکیکی ورثه مرحوم پاکیزه- عربی 

گاراژ 7

1/050/000/00052/500/000تجاری41137015/000/000
طرح میانی شاغل صنعتی تفکیکی ورثه مرحوم پاکیزه- عربی 

گاراژ 7

تجاری 5-355/8028/098/570
مشاغل صنعتی پاساژ میدان حضرت ابوالفضل)ع(10/000/000/000450/000/000مسکونی

خیابان تختی، روبروی باشگاه شهید جوادی 1/575/000/00078/750/000مسکونی62262/56/000/000

خیابان رسالت تفکیکی ربیعی1/410/500/00050/375/000مسکونی7102201/57/000/000
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  فروش 7 قطعه زمین مسکونی و  تجاری شهرداری صالح آباد

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

6513748119 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

1039984

آگهی تغییرات شرکت
دفتر خدمات پیشخوان دولت نوآوران فن آور فاتح

)شرکت با مسئولیت محدود(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
27اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری همدان

6 
ف 

. ال
م

کبودراهنــگ در نظر  اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان های 

دارد یــک قطعــه زمیــن زراعــی بــه مســاحت 95 هکتــار واقــع در 

روســتای طاســران )موقوفــه علی محمــد حــدادی( را از طریــق 

گذار نمایــد. لذا متقاضیان  مزایده به اجاره به مدت دو ســال وا

گهــی لغایــت 1399/09/04 جهت شــرکت در  از تاریــخ نشــر ایــن آ

مزایــده و دریافت اســناد و تضامین شــرکت در مزایده بــه اداره 

کبودراهنگ مراجعه نمایند. اوقاف و امور خیریه شهرستان 

شماره تماس: 35222988-081 داخلی )2(، واحد اجارات

علی افشاری- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کبودراهنگ

آگهی مزایده )نوبت دوم(

تاریخ انتشار: 1399/08/19

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

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 
کت هــا از طریق  گشــایی پا برگزار نمایــد. کلیه مراحل برگــزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصــه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و باز
درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجام 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 1399/08/19 می باشد.
 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14:15 مورخ  1399/08/24

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:15  مورخ 1399/09/04
کت ها: ساعت 9:00 صبح مورخ 1399/09/05 گشایی پا  زمان باز

مناقصه  فراخوان 

شهرستانموضوع پروژه
سطح کل
)هکتار(

مبلغ برآورد اولیه
)ریال (

مدت اجرا 
) ماه(

مبلغ تضمین شرکت
در مناقصه )ریال (

رتبه و پایه
پیمانکار 

عملیات نهال کاری در راســتای اجرای 
طــرح های خاص بیابانزدایی )مقابله با 

بیابانزایی(  
2256.707.577.6007337.000.000 کبودراهنگ

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(

گهی نوبت دوم : 1399/08/21 گهی نوبت اول :1399/08/19              آ م. الف  1160آ

)نوبت اول(
تاریخ انتشار  :1399/08/19    

4656 1399  شماره  19  آبان  دو شـــنبه   

ورزش6

هگمتانه، گروه ورزش: فرماندار اســــدآباد از قول مســــاعد در راســــتای اختصاص زمین مناسب برای 
ساخت و احداث سالن چند منظوره در محله حاشیه نشین محمود بیگی این شهرستان خبر داد.

مجید درویشی فرماندار اســــدآباد 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 ســــاخت های ورزشی به مناطق حاشــــیه نشین و محروم شهرستان نیز 
توجه ویژه ای داشته باشیم که در همین راستا قول مساعد اختصاص زمین 1000 متری به اداره ورزش 

و جوانان برای ساخت سالن چند منظوره ورزشی در محله محمود بیگی را می دهیم.
کید بر اســــتفاده از ظرفیت ,آراء و نظرات پیشکســــوتان ورزشــــی شهرســــتان  وی در ادامه با تأ
در راســــتا پیشبرد ارتقاء ورزش اســــدآباد تصریح کرد: برگزاری هفتگی جلســــات هم اندیشی با 

پیشکســــوتان اداره ورزش و جوانان اســــدآباد در رابطه با راهکارهای رشــــد ورزش شهرستان 
توســــط اداره ورزش می تواند در این امر میسر واقع شود.

فرماندار اســــدآباد در ادامه بیان کرد:محوطه مجموعه ورزشــــی آزادی دارای فضای بسیار خوب 
و مناســــبی اســــت که برای مرمت و زیبا ســــازی آن باید اقدامات الزم انجام گیرد. درویشــــی در 
رابطه با بازســــازی زمین چمن فوتبال شــــهید راحمی و پیســــت دوومیدانی مجموعه ورزشــــی 
خاطر نشــــان کرد: سرپرســــت اداره ورزش و جوانان شهرســــتان با پیگیری جــــذب اعتبار طرح 

فوق باید ســــریعا نسبت به بازسازی طرح اقدام کند.

تکلیف محدودیت های 
ورزشی در 89 شهرستان 

مشخص شد
پایان محدودیت های ورزشی در »تویسرکان، 

رزن و نهاوند« از سه شنبه
محدودیــــت  تکلیــــف  ورزش:  گــــروه  هگمتانــــه، 
شهرســــتان   89 در  ورزش  از  بخشــــی  تعطیلــــی  و 
مشــــخص شــــد؛ محدودیت ها در 43 شهرســــتان 
مرحله اول، سه شنبه هفته جاری به پایان می رسد و 
در مورد 46 شهرستان دیگر محدودیت ها کماکان 

پابرجا خواهد بود.
هرچنــــد با تاخیر و قبل از شــــروع هفته جــــاری اما در 
نهایــــت، محدودیت و تعطیلی در بخشــــی از ورزش 
89 شهرستان کشــــور تعیین تکلیف شــــد تا مراکز 
اســــتخرهای  ورزشــــی،  مســــابقات  انجام  و  تمریــــن 
ورزش هــــای  ورزشــــی  باشــــگاه های  سرپوشــــیده، 
پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه 
ورزشی سالنی در این شهرســــتان ها نحوه فعالیت 

خود را بدانند.
طبــــق جــــدول گروه هــــای شــــغلی، مراکــــز تمرین و 
انجام مســــابقات ورزشــــی نیــــز در گروه شــــغلی دو، 
استخرهای سرپوشــــیده به عنوان گروه شغلی سه 
و باشــــگاه های ورزشی ورزش های پربرخورد از جمله 
کشتی، کاراته و جودو و نیز باشگاه ورزشی سالنی به 

عنوان گروه شغلی چهار تعیین شده اند.
ســــخنگوی ســــتاد مقابله با کرونا به تازگی با اشــــاره 
به محدودیت های اعمال شــــده در 89 شهرستان 
در وضعیــــت بحرانــــی کرونــــا، اعــــالم کــــرد کــــه 89 
شهرســــتان در وضعیت بحرانی بودنــــد و بر همین 
اســــاس در محدودیت شدید به سر می برند، در 43 
شهرســــتانی که ابتدا محدودیت ها را اعمال کردیم، 
این محدودیت ها ســــه شــــنبه هفته جاری به پایان 

می رسند.
گفتنی است »تویســــرکان، رزن و نهاوند« از استان 
همــــدان، در زمره شهرســــتان هایی هســــتند که از 
آنها به پایان  سه شنبه محدودیت های ورزشــــی در 
می رســــد. ســــخنگوی ســــتاد ملی مقابله بــــا کرونا 
همچنیــــن در خصوص 46 شهرســــتان دیگری که 
در مرحلــــه دوم بــــه محدودیت های اعمال شــــده، 
اضافه شدند، اعالم کرد که همچنان محدودیت ها 
در ایــــن شهرســــتان ها ادامه خواهد داشــــت که از 
کبودرآهنگ«  استان همدان شــــامل »اســــدآباد و 

می شود.

خبــر

هگمتانه، گروه ورزش: تیم فوتبال شــــهرداری همدان که 
همواره نگاه ویژه ای به استعدادهای فوتبال استان دارد، 
امید مربیان و بازیکنان بومی برای ادامه فعالیت  حرفه ای 

خود محسوب می شود.
تیــــم فوتبال شــــهرداری همدان در مدت زمــــان فعالیت 
خــــود در لیگ دســــته دوم و ســــوم فوتبال باشــــگاه های 
کشــــور به محلی برای ظهور و بروز استعدادهای مربیان و 
بازیکنان همدانی تبدیل شــــده است و در سال های اخیر 
کادر فنی این تیم جملگی بومی و بیشــــتر بازیکنانش نیز 

از فوتبالیست های استان همدان بودند.
در فصل جدیــــد لیگ دســــته دوم فوتبال باشــــگاه های 
کشور نیز تیم شهرداری با کادر فنی کامال همدانی و بیش 

از 90 درصد بازیکنان بومی در مسابقات حاضر می شود.

شهرداری عالقمند به کادر فنی بومی  �
تیم فوتبال شــــهرداری همــــدان در فصــــل 94_ 95 جواز 
حضــــور در لیــــگ دســــته دوم فوتبال کشــــور را بــــا هادی 

گلمحمدی و کادری بومی اش کسب کرد.
ایــــن تیم فصــــل 95_96 را با این ســــرمربی ادامــــه داد. در 
نیم فصــــل اول فصــــل 96_97 نیز گلمحمدی ســــرمربی 
تیم شــــهرداری بود، اما با نظر مســــؤوالن باشــــگاه، بابک 
صمدیــــان یکی دیگــــر از مربیان بومی همــــدان جایگزین 

وی شد.
بابک صمدیــــان در نیم فصل اول فصــــل 97_ 98 نیز به 
عنوان ســــرمربی شــــهرداری به فعالیت خــــود ادامه داد، 
اما در نیم فصــــل دوم مجددا هادی گلمحمدی ســــکان 
هدایــــت این تیــــم را بر عهــــده گرفــــت. وی در فصل 98_ 
99 نیز هدایت شــــهرداری را در لیگ دســــته دوم برعهده 
داشــــت و با کســــب رتبه ششــــم گــــروه الف مســــابقات 

سهمیه این تیم را در لیگ 2 حفظ کرد.
امسال نیز با تصمیم درســــت مدیران شهرداری همدان 
هدایت تیم شــــهرداری به رضا طالیی منــــش از مربیان با 

تجربه و کارنامه دار فوتبال همدان سپرده شد.
مجیــــد بیگم جانــــی، حمیدیادگاری و مصطفی کاشــــی نیز 
رضا طالیی منش را به عنوان اعضای کادرفنی تیم فوتبال 

شهرداری در این فصل از مسابقات همراهی می کنند.

کادر فنی پرافتخار و با تجربه  �
رضا طالیی 55 ســــاله که در دوره بازی خود ســــابقه حضور 

در تیم های اســــتقالل همدان، تکاور و گســــترش تهران 
را در کارنامه خود دارد و در ســــال 67 نیــــز در لیگ آزادگان 
تــــوپ زده اســــت، دوران مربیگری خود را از ســــال 80 آغاز 
کرده است. وی از ســــال 87 تا 89 به عنوان مربی در لیگ 
برتر فوتبال کشور به همراه تیم پاس حضور داشته است.
طالیی منــــش در فصــــل 90_ 91 به عنوان ســــرمربی پاس 
نوین انتخاب شــــد و ایــــن تیم را از لیگ 2 به لیگ دســــته 
اول رهنمــــون کــــرد. وی در فصول 91 تا 94 نیــــز به عنوان 
ســــرمربی هدایت تیم های الوند و گیتی پســــند اصفهان 
را در لیگ دسته اول برعهده داشــــته است و با تیم الوند 
موفق به کســــب عنوان چهارمی لیگ دسته اول فوتبال 

باشگاه های کشور شده است.
طالیی منش در فصل 95_ 96 هدایت تیم پاس را در لیگ 
دسته اول و در فصل 96_ 97 در لیگ دسته دوم برعهده 
داشته اســــت و با این کارنامه به نوعی پرافتخارترین مربی 

بومی همدان محسوب می شود.
اما دســــتیار نخســــت نیز یکی دیگــــر از مربیــــان پرافتخار 
همدان اســــت. مجید بیگم جانی 42 ساله، در دوران بازی 
خود یعنی از ســــال 69 تــــا 90 در تیم های بانــــک صادرات، 
، شــــهرداری و پاس نوین توپ زده  ، انصار خانه جوان، فجر

است.
وی دوران مربیگری خود را از ســــال 90 بــــا تیم پاس نوین 
همدان به عنوان دستیار اول و صعود از لیگ دسته دوم 

به لیگ دسته اول آغاز کرد.
بیگم جانی در سال های 91 و 92 نیز به عنوان مربی در تیم 

الوند حضور داشت.
وی در ســــال های 93 و 94 ســــرمربی تیــــم الونــــد در لیگ 
دســــته دوم شــــد و در ســــال های 95 و 96 نیز بــــه عنوان 

دستیار اول در تیم پاس همدان فعالیت کرد.
یکی دیگــــر از اعضای کادر فنی شــــهرداری حمید یادگاری 
اســــت که از دروازه بانان مطرح و شــــناخته شــــده فوتبال 
همدان محســــوب می شود. وی ســــابقه بازی در تیم های 
شــــهرداری، انصار و پاس همــــدان در فوتبال، و همچنین 
شن ســــا ســــاوه و اســــتقالل تهران در لیگ برتر فوتسال 
کشــــور و تیم ملی زیر 21 سال فوتســــال را در کارنامه خود 
دارد. یــــادگاری به عنــــوان مربی نیــــز در تیم هــــای پاس و 
شــــهرداری همــــدان فعالیت کرده و در حــــال حاضر مدیر 

کادمی باشگاه شهرداری است. آ
مصطفی کاشــــی نیز که یکــــی دیگــــر از دروازه بانان مطرح 

فوتبال همدان در دهه 70 بود به عنوان مربی دروازه بانان 
در این فصل در خدمت تیم شهرداری همدان است.

وی ســــابقه بــــازی در تیم های اســــتقالل، پرســــپولیس و 
شیشه همدان را در کارنامه دارد. کاشی به عنوان مربی نیز 
در تیم های پاس نوین، الوند و پاس فعالیت کرده است.

بیش از 90 درصد تیم بومی است  �
ســــرمربی تیــــم فوتبــــال شــــهرداری همــــدان گفــــت: بــــا 
سیاســــتگذاری های مناســــب مهندس صوفی شــــهردار 
همدان در حوزه ورزش و حمایت های شــــورای اســــالمی 
شهر هرساله باشگاه شهرداری همدان تیم خوبی را روانه 

مسابقات لیگ 2 می کند.
رضــــا طالیی منــــش افــــزود: مربیان ســــابق تیــــم فوتبال 
شهرداری و کادر فنی شــــان در سال های گذشته زحمات 

زیادی کشیدند و بازیکنان جوان و خوبی را تربیت کردند.
وی بــــا بیان این که تیم فوتبال شــــهرداری بــــا نظر مثبت 
، رئیس ســــازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــــی  شــــهردار
شهرداری و مدیریت باشگاه همواره توجه زیادی به بحث 
بازیکنان بومی و پشتوانه ســــازی و جوان ســــازی داشــــته 
اســــت گفت: هر ســــاله از تیم هــــای پایه شــــهرداری 2 یا 3 

بازیکن به تیم بزرگساالن اضافه می شدند.
ســــرمربی تیم شــــهرداری همدان تصریح کــــرد: کادر فنی 
جدید امسال توجه بیشتری نسبت به این امر نشان داد 

و با حفظ شــــاکله تیم سال گذشته و اضافه کردن چندین 
بازیکن از بازیکنان زیر 23 سال و نیز استفاده از 5 بازیکنی 
که در سال گذشته در تیم پاس بازی می کردند تیم جوانی 

را روانه مسابقات خواهد کرد.
طالیی منش تأکیــــد کرد: کادر فنی باشــــگاه و بیش از 90 
درصد از بازیکنان تیم شــــهرداری همدان امســــال بومی 

هستند.
وی با بیــــان که 95 درصد ترکیب تیم بــــرای حضور در این 
فصل از مسابقات مشخص شــــدند گفت: به دنبال یک 
مهاجم تمام کننده می گردیــــم که به هرحال تعداد چنین 

مهاجمانی در فوتبال کشور کم است.
طالیی منش با اشــــاره به ایــــن که ما با قــــدرت کار خود را 
برای حضور موفق در فصل جدید آغــــاز کردیم اظهار کرد: 
فوتبال همدان شایســــتگی داشــــتن حداقــــل یک تیم را 
در لیگ دســــته اول دارد و اگر به تفکــــرات حرفه ای پایبند 

باشیم به این مهم دست خواهیم یافت.
وی با آرزوی موفقیت برای تیم پاس دیگر تیم لیگ دویی 
فوتبال همدان گفت: با حمایت های مســــؤوالن استان 
همدان امیدوارم تیم پاس نیز موفق باشد تا عاقبت پس 
از چند ســــال حداقل یکی از دو تیم لیــــگ دویی همدان 

راهی لیگ یک شود.
سرمربی تیم شــــهرداری همدان با تأکید بر این که پیش 
فصل خوبی را پشت سرگذاشتیم از حمایت های شورای 

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

کرد.

اردویی 20 روزه در دانشگاه آزاد اسالمی  �
مربــــی تیم فوتبال شــــهرداری همدان نیز بــــا بیان این که 
کادر فنــــی تیم شــــهرداری از مربیان با تجربــــه و کارنامه دار 
تشکیل شده اســــت اظهار کرد: رضا طالیی منش سابقه 
، لیگ دسته اول و دسته دوم را دارد و  حضور در لیگ برتر
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 ســــنی تیم 

شهرداری، در این فصل بین 25 تا 26 سال خواهد بود.
وی با اشــــاره به برگــــزاری اردویی 20 روزه در دانشــــگاه آزاد 
اســــالمی همدان عنوان کرد: تصمیم ســــرمربی تیم برای 
برگزاری کمپ 20 روزه در دانشگاه آزاد و حضور 24 ساعته 
بازیکنان در این کمــــپ تمرینی و نظارت بر خواب و غذای 
بازیکنان در دوران بدنســــازی و فاصله از شلوغی شهر در 

ایام کرونا به آماده سازی تیم کمک زیادی کرد.
بیگم جانی با اشــــاره به این کــــه کادر فنــــی از برگزاری این 
آزاد  اردو رضایت دارد تصریح کرد: از مســــؤوالن دانشگاه 

اسالمی برای میزبانی مناسب تشکر می کنم.

فوتبال شهرداری با ستاره های بومی جان گرفت

چشم انتظار صعود به لیگ یک

فرماندار اسدآباد وعده داد:

اختصاص زمین برای احداث سالن ورزشی 
چندمنظوره
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هگمتانه، گروه اقتصاد مقاومتی : ســــرخوردگی از بسیاری 
از مظاهــــر دنیای مدرن در حوزه هــــای فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی، پزشــــکی، غذایــــی، معماری و... مشــــکالتی که 
مظاهــــر مدرنیته برای جوامــــع ایجاد کرده اســــت موجب 
شده تا برخی زمزمه های بازگشت به سنت را در حوزه های 
مختلف ســــر دهند و البتــــه در این میان مــــورد توجه هم 
واقع شــــده و مردم هــــم اقبال خوبی به مباحث ســــنتی از 

خود نشان داده اند.
یکی از این حوزه ها حوزه تغذیه و سالمت و پزشکی است. 
اگرچه علم پزشــــکی در ســــال های اخیر پیشــــرفت قابل 
توجهی داشته اســــت اما برخی ناکارآمدی ها و مشکالتی 
که در این حــــوزه وجود دارد همچون روندهای بروکراتیک 
پیچیده پزشــــکی، هزینه باال، عوارض زیاد و در برخی موارد 
هم نتایج منفی، برخی مردم را به ســــوی طب سنتی سوق 
داده و آنهــــا را مجاب کرده که گاهــــی در کنار طب مدرن از 

طب سنتی هم استفاده کنند.
وجــــود داروهای گیاهــــی در اســــتان همــــدان را می توان 
فرصت مناســــبی بــــرای ایجــــاد اشــــتغال و رونــــق تولید 

داروهای گیاهی به شمار آورد.
یکــــی از امتیــــازات مهمی کــــه داروهای گیاهی در مقایســــه با 
داروهای شــــیمیایی مدرن دارد این است که در شرایط تحریم 
داروهای شیمیایی کمتر قابل دسترس است و یا گاهی اوقات 
از دســــترس خارج می شــــود زیرا مواد اولیه این داروها بیشتر 
خارجی اســــت.اما داروهای گیاهی به علت اینکه خاستگاه و 
مواد اولیه انها به وفور در کشــــور یافت می شــــود تحت تأثیر 

تحریم ها قرار نمی گیرد و همیشه در دسترس است.
اســــتان همــــدان دارای ذخایــــر ژنتیکی گیاهــــان دارویی 
مختلفی است که گاه به همت بازوان کشاورزان این دیار 
کشت می شــــود و گاه نیز به صورت خودرو در دامنه های 

آن رشد می کند.

جایگاه با ارزش گیاهان در صنایع دارویی  �
"عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات، آموزش کشــــاورزی و 
منابع طبیعی اســــتان همدان" با تأکید بــــر اینکه گیاهان 
دارویی مهم ترین منابع تأمین غذا و دارو به شمار می آیند 
می گوید:"علی رغم پیشــــرفت های که امــــروزه در صنعت 
داروســــازی به دســــت آمده امــــا گیاهان دارویــــی با حفظ 
ویژگی هــــای خود بیــــش از گذشــــته در محافــــل علمی و 

پزشکی مورد توجه قرار گرفته اند."
"رمضان کلوندی" با اشاره به اینکه در برخی موارد می توان 
داروهــــای گیاهــــی را جایگزیــــن داروهایی شــــیمایی کرد 
می افزایــــد:" با توجــــه به ایــــن موضوع می بایســــت برنامه 
کاشــــت 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 اســــت بیان می کند:" از ایــــن تعداد گیاه 315 

گونه آن دارویی به شمار می آید."

همدان قطب گیاهان دارویی کشور  �
اســــتان همدان از گذشــــته های دور به واســــطه داشتن 
موقعیــــت جغرافیایــــی و آب و هــــوای مناســــب یکــــی از 
قطب های گیاهان دارویی در کشور بوده است و شواهد 
تاریخی نشــــان می دهد که ابوعلی ســــینا حکیم و پزشک 
ایرانی از این گیاهان بســــیار نــــام برده تا جایــــی که کتاب 

قانون خود را در این شهر به پایان رسانده است.
"مدیر باغبانی ســــازمان جهاد کشــــاورزی استان همدان" 
با بیــــان اینکه همدان در این وزارتخانــــه به عنوان " قطب 
گیاهان دارویی "معرفی شــــده اســــت می گوید:" همدان 
از نظــــر تولید گیاهان دارویی در کشــــور جایــــگاه چهارم را 

داراست."
"حجت اله شــــهبازی" با اشــــاره به اینکه ایجاد اشــــتغال، 
از  صــــادرات  بــــرای  مناســــب  زمینــــه  و  بــــاال  درآمدزایــــی 
مهمترین مزیت های کشــــت گیاهان دارویی است بیان 
می کند:"باتوجه به مشکل کم آبی در استان و مصرف آب 
اندک در کشت گیاهان دارویی، کشت این گیاهان برای 

استان بسیار مناسب است."

امضای تفاهم نامه گردشگری سالمت  �
"معاون گردشــــگری، اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان همدان" ضمن اشاره به ظرفیت های 
همدان در زمینــــه گیاهان دارویی می گوید:" گردشــــگری 
ســــالمت تفاهم نامه ای اســــت که بین وزارت بهداشــــت 
و درمــــان و میراث فرهنگی اســــت که براســــاس آن برای 
کســــانی که تمایل به فعالیــــت در این حــــوزه دارند مجوز 

صادر می شود ".
" علی خاکســــار "با اعــــالم اینکه در همدان نیــــز تعدادی از 
دفاتر خدماتی برای این نوع گردشگری اظهار تمایل کرده 
اند، ادامه می دهد:" ایجاد ســــالمت کده های طب سنتی 
و ترویج اســــتفاده از گیاهــــان دارویی ظرفیتی اســــت که 
می توان از آن برای رونق گردشــــگری ســــالمت در استان 

استفاده کرد."

وجود 45 هزار هکتار ذخیره گاه جنگلی در استان  �
"مدیــــرکل منابع طبیعــــی و آبخیزداری اســــتان همدان" با 
بیــــان اینکه حدود 45 هــــزار هکتار ذخیــــره گاه جنگلی در 
اســــتان وجود دارد کــــه دارای گونه های گیاهــــان دارویی 
و غذایــــی هســــتند می گوید:"هرگونــــه واگــــذاری و انجام 
فعالیت صنعتــــی و معدنی در این مراتع ممنوع اســــت و 
حفاظت از گونه های گیاهــــان یکی از اقدامات مهم منابع 

طبیعی استان است."
" اســــفندیار خزایی" با اشــــاره بــــه اینکه اولویــــت ما حفظ 
پوشــــش گیاهی اســــت اضافــــه می کنــــد: "در برخــــورد با 
برداشــــت بی رویه، ایــــن اداره همواره تیم های گشــــت و 
مراقبت و حفاظت دارد و البته شاید برخی مواقع کسی به 

دور از چشم مأموران گیاهان را برداشت کند."

اهمیت گیاهان دارویی در طب سنتی  �
گیاهــــان دارویــــی از ارزش و اهمیــــت خــــاص در تأمیــــن 
ســــالمت جامعــــه برخوردارند و امروزه نیز با مطرح شــــدن 
طب ســــنتی و روی آوردن مردم به این طب این گیاهان از 

اهمیت بیشتری برخوردار شده اند.
" رمضانــــی "یک پزشــــک ســــنتی بــــا بیــــان اینکــــه امروزه 
خــــواص گیاهــــان دارویــــی بر کســــی پوشــــیده نیســــت 
می گوید:"بســــیاری از بیماری هایــــی که با پزشــــکی نوین 
قابل درمان نیســــتند بــــا داروهای گیاهی و طب ســــنتی 

درمان می شوند."
، گزنــــه، گیویج،نعنا فلفلی، ســــنبلتی، گل  رازیانه، گشــــنیز
محمدی زعفــــران از جمله گیاهان دارویی هســــتند که در 
اســــتان همدان کشت می شــــود و در این زمینه صنایع و 
کارگاه های متعدد تولیــــد عرقیات و دمنوش های گیاهی 
راه اندازی شده است که گاه بحشی از آنان خانگی و برخی 

دیگر مجوز بهره برداری دارند.
"همایــــون مرادی" جوان مالیری اســــت کــــه کارگاه تولید 
دمنوش هــــای گیاهــــی دارد که در این راســــتا می گوید:" با 
توجه به ســــود تولید دمنوش، مجموعه ما بیشتر در این 
زمینه فعال اســــت و ساالنه 5 هزار بسته دمنوش لیوانی 
که در مجموع 6 میلیون لیوان دمنوش می شــــود را تولید 

می کنیم."
وی با اشــــاره به اینکه بیشــــتر گیاهان دارویــــی را از طریق 
قرارداد بســــتن با کشــــاورزان مبنی بر تولید گیاه مورد نظر 
تهیــــه می کنیم، می افزاید:" عمده مشــــکل ما در مورد نرخ 
باالی تســــهیالت کارآفرینی اســــت که در این زمینه هیچ 

کمکی به تولیدکنندگان نمی شود.

ساخت کرم زخم بیماران دیابتی  �
یکی از 154 شرکت دانش بنیان استان شرکت نیکاست 
، با ترکیــــب داروهای  که با اشــــتغالزایی بیــــش از 250 نفر

گیاهی مانند آلوورا با عســــل و زیتون، کرمی را تولید کرده 
که مرهم زخم های بیماران دیابتی است.

"محمدکاظم رشــــیدی" پژوهشــــگر همدانی با بیان اینکه 
درمان اغلب درد هــــا با کرم نیکا امــــکان  پذیر خواهد بود 
می گویــــد:" بعــــد از 15 ســــال تحقیق و پژوهش و بررســــی 
کتاب های مختلف مانند قانون بوعلی ســــینا توانسته ام 

این کرم را تولید کنم."
وی با اشــــاره به اینکه معمواًل دارو هایی موجود در بازار50 
درصد حاوی مواد نگهدارنده است عنوان می کند: "وقتی 
با تعدادی از داروسازان در مورد این کرم تولیدی صحبت 
کردم، باور نکردند که این کرم ارگانیک اســــت زیرا درک آن 

برایشان دشوار است".

پایی که دیگر قطع نشد  �
این محقــــق همدانی بیان می کنــــد: "خانم 27 ســــاله ای که 
بیماری نارســــایی کلیه دارد به پزشــــک مراجعــــه می کند که 
پزشک تصمیم به قطع دست راست وی می کند و بیمار نیز با 
فروختن طالهایش و به سختی هزینه عمل را فراهم می کند".
"رشیدی" با اشــــاره به اینکه بعد از مدتی پزشکان تصمیم 
می گیرنــــد پای راســــت وی را نیز قطع کنند کــــه فردی کرم 
نیکا را به وی معرفی می کنــــد می گوید: "این بیمار جوان با 
مراجعه به ما و اســــتفاده 2 ماهه از کرم توانست بهبودی 

خود را به دست آورد."

درمان بیماری دیابت  �
وی دربــــاره تأثیر ایــــن کرم در درمــــان بیمــــاری دیابت نیز 
می گویــــد:" یکی از بیماران که سرپرســــت یــــک خانواده 5 
نفره بود به علت تشــــخیص پزشــــک می بایســــت پایش 
را قطــــع می کردند که وی نیــــز پس از اســــتفاده از این کرم 

سالمتی خود به دست آورد."
این پژوهشــــگر همدانی می گوید: " پس از ســــاخت این 
کرم در ســــال 94 تصمیم بــــه تولید انبوه ایــــن کرم گرفتم 
که با مشــــکالت مختلفی چون طوالنی بودن زمان صدور 

مجوزهــــا، ندادن مجوز و حمایت نکردن مواجه شــــدم که 
به ناچار به شــــهرهای 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 می گوید: "در اســــتان همــــدان ظرفیت های 
خوبــــی وجــــود دارد که می تــــوان با بهــــره گیــــری از آنان به 

توسعه خوبی رسید."
" حمیدرضا متین" با اشــــاره به اینکه هیچ گونه مشکلی از 
سوی این سازمان برای دادن مجوز ساخت و بهره برداری 
وجود نــــدارد ادامــــه می دهــــد:" تولیدکننــــدگان همدانی 
در راســــتای توســــعه و تولید خود می توانند از تسهیالت 
اشــــتغال روســــتایی و اشــــتغال فراگیر اســــتفاده کنند و 

استان در این زمینه محدودیتی ندارد."
در پایامــــن با توجه به پوشــــش گیاهــــان دارویی خوب و 
وجود نخســــتین باغ گیاهــــان دارویی کشــــور در همدان 
می تــــوان از ایــــن ظرفیت ها در راســــتای توســــعه و رونق 
اقتصادی و گردشــــگری اســــتان اســــتفاده کرد کــــه البته 
حفاظت از پوشــــش گیاهی در کوه ها از اهمیت بسیاری 
برخوردار اســــت که همــــه این موارد به همت مســــؤوالن 

استانی و فرهنگ سازی مردم بستگی دارد.
موفقیت هــــای چند ســــال اخیر اســــتان در زمینــــه تولید 
داروهای مختلف موجب شــــده تا بتوان آینده درخشانی 
را بــــرای ایــــن منطقه ترســــیم کرد به شــــرطی کــــه حمایت 
مســــؤوالن بدرقه کار تولیدکنندگان باشــــد.البته در این 
میان برخی شــــنیده ها حاکی از ان است که کارکنان برخی 
ادارات در مســــیر راه اندازی کارخانه هــــای تولید و فرآوری، 
برخی مشــــکالتی ایجاد می کنند و حتی سهم خواهی هم 
می کننــــد که الزم اســــت با اینگونــــه موارد برخــــورد جدی 
صورت گیــــرد و نظارت ها برای رفع و جلوگیــــری از اینگونه 

مسائل تشدید شود

معرفی 25 گونه گیاهان دارویی مناسب پرورش در همدان
"رئیــــس مرکــــز  هگمتانــــه، گــــروه اقتصــــاد مقاومتــــی: 
تحقیقات و آموزش کشــــاورزی و منابع طبیعی اســــتان 
همــــدان" در گفت و گو بــــا هگمتانه با بیــــان اینکه "باغ 
گیاهــــان دارویی بوعلی ســــینا" جزء نخســــتین باغ های 
گیاهان دارویی کشور است می گوید:" این باغ مختص 
جمــــع آوری، شناســــایی و پژوهــــش در زمینــــه گیاهان 

دارویی است.
" اســــدیان " با اشــــاره به اینکه تاکنــــون 250 گونه از 48 
خانواده گیاهان بومــــی و غیربومی از مناطق مختلف در 
این باغ مستقر شده است ادامه می دهد:" این باغ یکی 
از باغ های هفت گانه گیاه شناســــی در کشور بوده که نه 

تنها درکشور بلکه در دنیا نیز بی نظیر است."
وی با بیان اینکه این باغ دارای مجموعه گیاهان علفی، 
بوته ای، درختان، الله هــــا، درختچه های دارویی، گلخانه 
و گیاهان آبزی اســــت ادامه می دهد:" مجموعه این باغ 
می تواند چشــــم هر بیننده ای را به خــــود جلب کند، اما 
این ظرفیت اســــتان نیز همانند سایر ظرفیت ها نهفته 
مانــــده و تاکنون از آن برای جذب گردشــــگر اســــتفاده 

نشده است."
رئیــــس مرکــــز تحقیقات و آمــــوزش کشــــاورزی و منابع 
طبیعی اســــتان همدان با اشــــاره بــــه اینکــــه در برخی از 
شهرستان های اســــتان همدان امکان کار بر روی یک 
گونه گیاهی خاص وجود دارد، ادامه داد: مرکز تحقیقات 
استان همدان بیش از 25 تا 20 گونه گیاهی را مشخص 
کرده که قابلیت زراعی، ارزش افزوده باال و امکان رشــــد 

گسترده در استان را دارد.
اســــدیان با اشاره به اینکه زمینه کشت گل محمدی نیز 
به عنوان یک گیاه مهم فراهم شــــده اســــت، افزود: در 
اســــتان همدان حدود 300 هکتار گل محمدی کشت 

می شود.
وی با اشاره به اینکه امکان کشت گیاهی مانند زعفران 
در برخی نقاط اســــتان همدان وجــــود دارد، بیان کرد: در 
سطح 200 هکتار از اراضی استان همدان زعفران کشت 

می شود.
همدان با توجه به ارتفاعی که از ســــطح دریا دارد، شرایط 
اقلیمی خاص، پســــتی و بلنــــدی می تواند زمینه رشــــد 
بسیاری از گیاهان را پای دامنه ها و دشت ها فراهم کند

رئیــــس مرکــــز تحقیقات و آمــــوزش کشــــاورزی و منابع 
طبیعی همدان در ادامه با اشاره به اینکه امکان کشت 
نعنــــاع فلفلــــی، بادرنجبویه، آویشــــن، اســــطخودوس، 
رزمارینوس، گل گاو زبــــان، مریم گلی، مفراح، گل کوفته، 
ســــر خار گل، کنگر فرنگی یا آرتیشیو در استان همدان 
وجــــود دارد، ادامه داد: همدان با توجه بــــه ارتفاعی که از 
ســــطح دریا دارد، شــــرایط اقلیمی خاص، پستی و بلندی 

می تواند زمینه رشــــد بسیاری از گیاهان را پای دامنه ها و 
دشت ها فراهم کند.

اسدیان با اشــــاره به اینکه خوشــــبختانه اقبال عمومی 
مــــردم برای کشــــت گیاهان دارویی زیاد شــــده اســــت، 
تصریح کــــرد: اکثر گیاهــــان دارویی به کم آبی و شــــرایط 
سخت گرما و فصل های خشــــک مقاوم هستند و این 
گیاهان اغلب یک سال کشت می شود و چندین سال 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی بــــا بیــــان اینکه می توان کشــــت گیاهــــان دارویی را 
بسیار توسعه داد، افزود: در کنار توسعه کشت گیاهان 
دارویــــی می تــــوان مزارعی بــــه صورت کلکســــیون های 
مختلف داشــــت که بتوان تولیــــدات گیاهان، تولیدات 
گیری  گیاهی، اسانس  نشاء گیاهان، تولیدات عرقیات 

گیاهان و تهیه بذر گیاهان دارویی را پرورش داد

همدان مستعد ورود تخصصی به تولید گیاهان   �
دارویی

رئیــــس مرکــــز تحقیقات و آمــــوزش کشــــاورزی و منابع 
طبیعی همدان با اشــــاره به اینکه استان همدان زمینه 
و اســــتعداد دارد تا در زمینه گیاهــــان دارویی به صورت 
تخصصی ورود پیدا کند، افزود: کارگاه ها و صنایع زیادی 

می تواند در این زمینه فعال شود.
اســــدیان با اشــــاره به اینکه همدان همچنین می تواند 
در زمینه توســــعه و صــــادرات گیاهان دارویی به ســــایر 
اســــتان ها می توانــــد موفــــق باشــــد، ادامه داد: شــــرایط 

اقلیمی و خاک اســــتان همدان مناسب توسعه کشت 
گیاهان دارویی است و با توجه به محدودیت منابع آب 

استان نیاز آبی گیاهان دارویی کم است.
وی در ادامــــه در خصــــوص امــــکان کشــــت گیاهــــان 
کید کرد: امکان کشــــت  دارویی به صورت گلخانه ای تأ
برخی از گیاهــــان دارویی به صورت کشــــت گلخانه ای 
وجــــود دارد اما یکی از عوامل مؤثــــر در گیاهان دارویی 
برای داشــــتن ماده مؤثر و اسانس بیشــــتر و ترکیباتی 
آن ها می شــــود، تنش های  که باعــــث دارویی شــــدن 

است. محیطی 
رئیــــس مرکــــز تحقیقات و آمــــوزش کشــــاورزی و منابع 
طبیعی همدان با اشــــاره به اینکه اگر گیاهان دارویی به 
صورت گلخانه ای تولید شوند، میزان ماده مؤثره در این 
گیاهان تغییر خواهد کرد، افزود: گیاهانی که در شــــرایط 
طبیعــــی و تحــــت تأثیر تنش هــــای محیطی رشــــد پیدا 

می کنند، ترکیبات و مواد مؤثره بیشتری دارند.
با این تفاســــیر آنچه مســــلم اســــت با توجه به ظرفیت 
اســــتان همــــدان از نظــــر اقلیــــم، خــــاک و تعــــداد باالی 
گیاهــــان دارویی و صنعتی می تــــوان گفت که این حوزه 
یکی از بهترین ظرفیت های کشــــاورزی استان همدان 
به شــــمار می رود چراکه در کنار کشــــت این گیاهان که 
اغلب بــــه صورت روزمره در زندگی مردم مورد اســــتفاده 
قرار می گیــــرد، می توان صنایــــع تبدیلی از جمله بســــته 
بندی، عرقیات و اسانس گیری و … ایجاد کرد و در حوزه 

اشتغالزایی گامی مؤثر برداشت.

95 درصد رازیانه کشور در همدان
تولید می شود

هگمتانه، گروه اقتصاد مقاومتــــی : رحیم بیات، معاون 
امور باغبانی جهاد کشاورزی اســــتان همدان گفت: در 
اســــتان همدان 20 تا 28 گونه گیاهــــان دارویی از جمله 
، رازیانه، زعفران و گل محمدی کشت  ، گشــــنیز موسیر

می شود.
او با بیان اینکه در اســــتان همدان 4 هــــزار و 6 هکتار از 
اراضی به کشــــت گیاهان دارویی اختصاص دارد ادامه 
داد: ســــاالنه 11هــــزار و 90 تن انــــواع گیاهــــان دارویی در 

استان تولید می شود.
معاون امور باغبانی جهاد کشــــاورزی اســــتان همدان 
با بیان اینکه این اســــتان 94 درصــــد رازیانه و 50 درصد 
گشــــنیز کشــــور را تولید می کنــــد، افزود: همــــدان رتبه 
چهــــارم در تولیــــد گیاهــــان دارویــــی زراعــــی را بــــه خود 

اختصاص داده است.
وی افزود: امسال سطح زیر کشــــت محصول رازیانه در 
بخش ســــردرود شهرســــتان رزن، 2 هــــزار و 500 هکتار 
اســــت که پیش بینی می شود بیش از 7 هزار و 500 هزار 

تن رازیانه از آن برداشت شود.
وی همچنیــــن ادامــــه داد: در راســــتای سیاســــت های 
اقتصــــاد مقاومتــــی و افزایــــش بهــــره وری از آب، یکی از 
راهکار های توســــعه، کشــــت گیاهان دارویی است که 

رازیانه یکی از این گیاهان است.
بیات گفت: اگر چه سود حاصل از فروش رازیانه بیشتر 
به جیب واســــطه ها می رود، اما واحــــد تولیدی گیاهان 
دارویی در شهرستان رزن تا حد زیادی دست واسطه ها 

را از بازار فروش رازیانه کوتاه کرده است.
معاون امور باغبانی جهاد کشــــاورزی اســــتان همدان 

بیان کــــرد: 25 هکتار از اراضی اســــتان همدان مختص 
به کشــــت گل گاوزبان اســــت. بیات،ایجاد اشــــتغال، 
صادرات و صرفه جویی در مصرف آب را از مزایای کاشت 
گیاهــــان دارویی دانســــت و افــــزود: تســــهیالت برای 
کشت گیاهان دارویی همچون گل محمدی، زعفرانبه 

متقاضیان و کشاورزان پرداخت می شود.
امروز مردم به طب ســــنتی و گیاهان دارویی روی  �

آورده اند
وی دربــــاره گیاهان دارویی و اســــتفاده از طب ســــنتی 
گفت: دارو هایی که پزشکان تجویز می کنند شیمیایی 
اســــت و در دراز مدت عوارضی در پی خواهد داشــــت، 
اما گیاهان دارویی عوارض چندانــــی 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 عطــــر و بوی عطاری ها و فهرســــت های زیبــــای انواع 
گیاهــــان دارویی از آرام بخش گرفته تــــا دارو های درمان 
چاقــــی، الغری و نازایــــی که امروزه در بازار بــــه وفور دیده 

می شود، هر بیننده ای را به خود جذب می کند.
صــــادرات بیــــش از 45 تــــن گیاه دارویی اســــتان  �

ج از کشور همدان به خار
شــــیرمحمدی روابط عمومی گمرک همــــدان گفت: در 
ســــال گذشــــته 45 هزار و 96 کیلــــو گرم انــــواع گیاهان 
دارویــــی به ارزش 92 هــــزار و 910 دالر از اســــتان همدان 
به سایر کشــــور ها صادر شده اســــت او ادامه داد: تخم 
رازیانه با بیش از 33 هزار کیلوگرم، گشــــنیز با بیش از 10 
تن و گل تخمی بهار با 2 هزار کیلو گرم از گیاهان دارویی 

صادر شده به خارج از کشور است.

اقتصاد 
مقاومتی

خواص 11 گیاه دارویی
پر کاربرد

هگمتانــــه، گــــروه اقتصاد مقاومتی: ســــعید چایچی 
کارشــــناس طــــب ایرانــــی اســــالمی در گفــــت و گو 
باهگمتانــــه گفت: گیاهــــان دارویــــی پرکاربردی که 
: نعناع، سنبل  باید حتما در منزل باشــــند عبارتند از
الطیــــب، بابونــــه و... در ایــــن مطلب ســــعی کردیم 
بخشــــی از خواص این گیاهان ضروری و پر کاربرد را 

برایتان معرفی کنیم.
ســــنبل الطیب یا علف گربــــه... گیاه بابونه دســــته ای از 

گیاهان دارویی هستند که بسیار پرکاربرد و پر مصرفند.
١-نعناع: ضد نفــــخ، دل درد، ناراحتی معده، دلپیچه 

کودکان پس از خوردن سردی ها، رفع اسهال.
٢-پونه: ضد نفخ، بادشکن، گرم کننده کلیه ها، رفع 

شب ادراری کودکان، تقویت روده، رفع اسهالی.
:رفع گرمازدگی، رفع گرمی کردن )مصرف  ٣-خاکشیر
بیش از حد خوراکی های طبع گرم(، گر گرفتگی، کهیر 

و خارش پوست.
4- ســــنبل الطیب: آرامبخش، رفــــع کم خوابی، ضد 

استرس.
: کاهش سریع فشــــار خون، کاهش چربی  5-ســــیر

، آنتی بیوتیک گیاهی. خون و کلسترول مضر
6-سنجد: آرد ســــنجد کامل )با پوست و دانه(: رفع 
درد معده و ســــوزش مری، رفع و پیشگیری از پوکی 

. استخوان و ارتروز
: کاهش ســــریع فشــــار خون، خوشــــبو  ٧- گشــــنیز
کننده دهــــان، ضد نفخ برای افراد گــــرم مزاج به جای 

نعناع و پونه، ضد آفت، مفید برای دیابت.
٨-گل گاوزبان: آرامبخش اعصاب، رفع تپش قلب 

و بهبود زکام و سرفه خشک.
٩-زنجبیــــل: ضد تهــــوع و اســــتفراغ، بهبود ســــرما 

خوردگی وسردی، ضد رماتیسم.
١٠-گزنه: رفع ســــنگ و عفونت کلیه و مثانه، رفع کم 

خونی، ضد عفونت لوزه ها، کاهش قند خون.
١١-سماق: کاهش اسید اوریک خون و رفع مقداری 

از عوارض گوش.
پاره ای از خواص این گیاهان ضروری و پر کاربرد

کننــــده  برطــــرف  گاوزبــــان:  گل  دارویــــی  گیــــاه 
سرماخوردگی اســــت - ادرار آوراست - تعریق را زیاد 
می کند - موجب تقویت کلیه ها می شود - التهاب 
و ورم کلیــــه را درمــــان می کند - ازســــرطان جلوگیری 
می کنــــد - در درمان آلزایمر کاربــــرد دارد - در درمان 
برونشیت مؤثر است - بی اختیاری در ادرار را درمان 
می کند - تصفیه کننده خون است - آرامش بخش 
اعصاب اســــت - درمان بیماریســــرخک و مخملک 

کاربردی است.

3 گیاه دارویی که می توانید 
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 مشــــترک 
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 می خوانید مهم اســــت 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!
فوایــــد و خواص قابل توجــــه گیاهان دارویی   �

قابل پرورش در خانه 
1. پرورش گیاه دارویی ریحان در خانه

ریحان )ocimum basilicum( گیاهی 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 

گیاه برای مبارزه با بیماری های رایج مفید است.
مثــــال، 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.
2. پرورش گیاه دارویی سنبل الطیب در خانه

کننده  سنبل الطیب)nepeta cataria( گیاه سرگرم 
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.
، بــــرای انســــانها، به طــــور معمول به  از ســــوی دیگر
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.
3. پرورش گیاه دارویی فلفل قرمز در خانه

 )capsicum annuum( بــــه نقــــل از نمنــــاک، فلفــــل
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. 

خبــر

مزیت های استان بستر تحقق اقتصاد مقاومتی

غفلت از توسعه 
کاشت گیاهان دارویی 



و   1399/05/07 مورخــه  536/ش/5/م  و   1399/06/30 مورخــه  793/ش/5/م  شــماره  مجوزهــای   اســتناد  بــه  دارد  نظــر  در  مالیــر  شــهرداری   
831/ش/5/م مورخه 1399/07/06 نسبت 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 وصرفًا 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 1399/09/01 بــه همــراه 5% مبلغ کل بــرآورد به صــورت نقد )واریز به حســاب 
0105598672002 بانــک 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 32226061-081  داخلی 176 تماس حاصل نمایند و یا می توانند اطالعات مورد نیاز جهت 

شرکت در مزایده را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir دریافت دارند.

    سایر شرایط مزایده:
1( یک 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 4069 فرعی از 2149 اصلی بخش یک قطعه 6 به مساحت 77/42 مترمربع 

به ارزش 5/100/000/000 ریال.
2( یک واحد زیرزمین تجاری - مســکونی واقع در خیابان ســعدی نبش خیابــان پروین با پالک ثبتی 171 فرعــی از 2123 اصلی بخش 

یک به مساحت تقریبی 371 مترمربع به ارزش پایه 14/000/000/000 ریال.
3( یک قطعه زمین باغ )باغ اولیایی( با کاربری فضای سبز واقع در کمربندی اراک - بروجرد با پالک ثبتی 490 فرعی از یک اصلی به 

مساحت تقریبی 1193.52 مترمربع به ارزش پایه 20/051/136/000 ریال.

4(هزینه نشر آگهی مزایده هر کدام از امالک به عهده برنده می باشد.
5( چنانچه برنــده مزایده از واریــز  وجه و انعقــاد قرارداد ظــرف مــدت 7 روز از تاریخ ابالغ خــودداری نماید، ســپرده وی به نفع شــهرداری ضبط و بــه نفر دوم 

واگذار می شود و به همین ترتیب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
6( پس از مشخص شدن برنده مزایده و انعقاد قرارداد سپرده نفرات بعدی به آنها مسترد می گردد.

7( به پیشنهادات مخدوش و فاقد سپرده و ضمانت  نامه ترتیب اثر داده نمی شود.
8( تاریخ بازگشایی پاکت های واصله در مورخ یکشنبه  1399/09/02 رأس ساعت 10 صبح در دفتر کار شهردارمی باشد.

9(مدت اعتبار پیشنهاد سه ماه از تاریخ بازگشایی می باشد.
10(مهلت تحویل و اخذ اســناد مزایده تــا پایان وقت اداری روز شــنبه 1399/09/01 )ســاعت 14( به شــهرداری می باشــد و شــهرداری در رد یا قبــول هریک از 

پیشنهادات مختار است.
11(پرداخت کلیه هزینه های پذیره اوقافی صرفٌا جهت انتقال اول به عهده شهرداری می باشد.

12( پرداخت کلیه هزینه های نقل و انتقال و دارایی و شهرداری و محضر به عهده برنده می باشد.
13( کلیه 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.
14( متقاضی می بایست حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ بازگشــایی پاکت های واصله به جهت اطالع از نفرات برنده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نماید در 

غیر  اینصورت به منزله ابالغ کتبی محسوب می شود.
15( مدت اعتبار تضمین 3 ماه  می باشد.

16( مدارک 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 

می بایست شرکت کنندگان پاکت )ب( و )ج( را به صورت الکترونیک و از طریق سامانه ارسال واصل پاکت )الف( را تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 
17(امالک 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.

18(-برنده 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.

19(-با 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.

گهیمزایدهعمومیفروشامالک)نوبتاول( آ
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حســین بابایی- شهردار مالیر تاریخ انتشار: 1399/08/19

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

آگهی ارزیابی کیفی  مناقصه شماره 31-99 یک مرحله ای
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان همدان
)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان

)شماره مجوز:  1399.4452(
)نوبت اول(

تاریخ انتشار: 99/08/19   

شرح مختصر کار:
1- مبلغ برآورد اولیه پروژه 4.663.144.000 )چهار میلیارد و ششصدوشصت وسه میلیون و یکصدوچهل وچهار هزار(  ریال می باشد.

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 233.157.000 )دویست وسی وسه میلیون و یکصدوپنجاه وهفت هزار(  ریال می باشد.
3- مدت اجرای پروژه 240 روز می باشد.

4- متقاضیان باید عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir باشند.
 متقاضیان شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز از مورخه 1399/08/17 ساعت 15 مهلت دارند نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی 

به سایت سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
 تاریخ بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه 1399/09/09از طریق سامانه ستاد خواهد بود.

دورنویس: 081-38256207 تلفن: 38260571-4،  38261075-8 
www.nigc-hm.ir  :آدرس اینترنت 

روابط عمومی شهرداری مریانج

مرحله اول
)نوبت اول( فراخوان مناقصه عمومی ) یک مرحله ای ( 

م . الف  1159

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

نام دستگاه مناقصه گذار: شهرداری مریانج1

نشانی دستگاه مناقصه گذار: استان همدان، شهرستان همدان، شهر مریانج بلوار شهیدان عباسی، میدان شهید بهشتی،ساختمان اداری شهرداری مریانج2

موضوع مناقصه: واگذاری حجمی خدمات شهری و خدمات عمومی شهرداری مریانج3

4

تاریخ شروع و خاتمه واگذاری اسناد، مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی، زمان بازگشایی پاکت ها:
• انتشار در صفحه عمومی سامانه ستاد: روز شنبه مورخ 1399/08/17 ساعت 22:00

• تاریخ چاپ آگهی: نوبت اول روز دو شنبه مورخ 1399/08/19 روزنامه هگمتانه و نوبت دوم روز شنبه مورخ 1399/08/24 روزنامه کاروکارگر
• مهلت دریافت اسناد: از روز شنبه مورخ 1399/08/17 ساعت 22:00 تا روز شنبه مورخ 1399/08/24 ساعت 10:00  

• مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی: روز سه شنبه مورخ 1399/09/04 ساعت 10:00   

5

نحوه توزیع و نشــانی محل توزیع اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات و گشایش پوشه های مناقصه گران از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 
مراحل ثبت نام 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
نحوه تحویل، بارگزاری اســناد مناقصه توسط مناقصه گران: کلیه اسناد مناقصه شــامل )پوشه الف، ب و ج( توسط مناقصه گران به صورت الکترونیکی به سامانه 
ســتاد ایران )مندرج در بند 5 آگهی( 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 مناقصه گزار واقع در طبقه همکف ساختمان اداری به نشانی مندرج در بند 2  آگهی )با اخذ رسید( تحویل گردد.

7
نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: به مبلغ  400.000.000ریال معادل چهل میلیون تومان به صورت موارد مندرج در جدول شــماره 4 آئین نامه تضمین 

معامالت دولتی، واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری مریانج به شماره 0205530419003  نزد بانک ملی

تاریخ، زمان و مکان بازگشایی پاکات: روز سه شنبه مورخ 1398/09/04 ساعت 12:00 در محل دفتر شهردار به نشانی مندرج در بند 2 آگهی8

9
شرایط الزامی شرکت کنندگان در مناقصه: مناقصه گران باید دارای تخصص و سابقه اجرایی در پروژه های مشابه باشند. ارائه مستندات و یا قراردادهای مشابه به 

همراه سایر اسناد مناقصه الزامی می باشد. پیمانکار می بایست دارای گواهینامه صالحیت از مراجع ذیصالح باشد.

 1399 آبان ماه    19 دو شنبه 
 2020 9 نوامبر     1442 23 ربیـــع االول 
4656 شماره 

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشــــی صبح اســــتان همدان
: شــــهرداری همدان   صاحب امتیاز

سرپرســــت: مصطفی شــــیرمحمدی  09187060200
تروهید : ســــیدحامد   سردبیر
 زیر نظر شــــورای نویسندگان

www.hegmataneh-news.ir وبگاه: 
@hegmataneh_news_ir ایتا:  پیام رسان 

hegmataneh.newspaper@gmail.com رایانامه: 
ــینا، محوطه تاالر فجر ــانی: همدان، میدان آرامــــگاه بوعلی ســ  نشــ

ــــب بیانگر دیدگاه صاحب اثر اســــت و الزاما دیدگاه روزنامه نیســــت. ــار مطال انتشــ

تلفکس تحریریه: 
تلفن دفتر روزنامه: 
گهی ها: تلفن سازمان آ

تلفن سازمان شهرستان ها:

۰۸۱-۳۸۲۶۲۷۰۰
۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۴۰
 ۰۸۱-۳۸۲۸۲۹۳۹
0 9 1 8 1 1 1 1 0 7 1

۰۸۱ - ۳۸۲۶۵۲۳۶

زشـــی صبح اســـتان همدان  وزنامه فرهنگی، اجتماعی، ور ر

حدیث

عالمه درچه ای اجازه نمی داد 
سخن بی اساس 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 می کنید.

پیامبر معظم اســــالم)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 درچه ای کســــی جــــرأت نمی کرد حرف های بی اســــاس و 
غیرعلمــــی بزند، زیرا اگر چنین چیزی پیش می آمــــد عالمه جلوگیری کرده و 
نمی گذاشت حدیث ضعیف را به نام معصوم به خورد افراد بدهند، ایشان 
نسبت به خالفکاری مســــؤوالن وقت حساس و با برخی رؤسای وقت که 

تخلف می کردند به مبارزه برمی خاست.
نکته: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای عمومی اســــت البته با رعایت 

شرایط و مالحظه حال افراد.
امر بر معروف زینسان الزم است
چون صالح اجتماع و مردم است

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

عکس روز ایستگاه آسمان

خبرنامه

وصیت شهید اصغر سراغی

پاسدار خون شهیدان باشید و در مسیر  انقالب قدم بردارید
هگمتانه، گروه فرهنگی: کجای این خاک بودی، زیر کدام آســــمان، آن 
لحظه که این کلمات از قلب پرشــــورت جاری می شد؟ تو می نوشتی و 
امروز مائیم که کلمات تو را فریادیم، چشم هایت را بیداریم و دستانت 

، ای جاودانه تاریخ! را در اهتزاز
بسم اهلل الرحمن الرحیم

وال تحســــبن الذیــــن قتلوا فی ســــبیل اهلل امواتا بل احیــــاء عند ربهم 
یرزقون

با درود و ســــالم بــــر روح خدا، پرچمدار نهضت حســــین و بــــا درود به 
ارواح مطهر شــــهدا یاوران راســــتین پیر خمین و با تهنیــــت و درود بر 

مجاهدان فی سبیل اهلل.

اینک خداى منان عزم من را بر جهاد اســــتوار کرده و گام هاى من را به 
سوى صراط حقیقت رهنمون اســــت. چه زیباست که در این جایگاه 
عشــــق و طهارت و اخالص و عبادت و در محضر ارباب سعادت خون 

دادن.
و تو برادر و خواهر مســــلمانم پاســــدار راســــتین خون این شــــهیدان 
باشــــید. حافط و پیرو والیــــت فقیه باشــــید و در مســــیر انقالب قدم 

بردارید.
وصیتنامه شهید اصغر سراغی

منبع: خبرگزاری فارس

مهلت تا 25 آبان

پویش نامه نگاری  به نویسندگان محبوب کتاب کودکان و نوجوانان
ملــــی  پویــــش  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
نویســــندگان  بــــه  نامه نــــگاری   و  کتابخوانــــی 
محبوب کــــودکان و نوجوانان تــــا 25 آبان ماه 

تمدید شد.
به نقل از دیبرخانه ســــتاد هماهنگی شــــهرها 
و روســــتاهای دوســــتدار کتــــاب، پویش ملی 
نویســــندگان  بــــه  نامه نــــگاری   و  کتابخوانــــی 

محبوب کودکان و نوجوانان تا 25 آبان ماه تمدید شد.
فراخوان این رویداد نیمه ی مهرماه ســــال جاری همزمان با هفته ملی 
کودک منتشــــر شده است و با توجه به اســــتقبال خوب نوجوان ها و 
تسهیل گران فعال در جام باشگاه های کتابخوانی و درخواست آن ها 
مهلت شرکت در رقابت تمدید شــــد. کودکان و نوجوانان عالقه مند 
به مشــــارکت در این پویش می توانند، نامه های شان به نویسندگان 
محبوب شــــان را در وبگاه شــــبکه ترویــــج کتابخوانی ایران به نشــــانی 

اینترنتی bookpromotion.ir بارگذاری کنند.
همه نامه هــــا پس از دســــته بندی برای نویســــندگان یــــا مترجمان و 
پدیدآورندگان کتاب و... ارسال شده و به تدریج در پایگاه اطالع رسانی 
شــــبکه ترویج کتاب خوانی معرفی خواهند شد. در پایان پویش نیز به 

شماری از برگزیدگان با بیشترین امتیاز جوایزی اهدا خواهد شد.
هدف از ایــــن پویش، اســــتفاده از فراغت به وجود آمــــده در خانه ها، 
همچنین اســــتفاده از امکانات موجود در فضاهای مجازی در جهت 
ترویــــج اجتماعی کتاب خوانی در سراســــر ایران و تشــــویق کودکان و 
نوجوانــــان به گفت وگــــو پیرامون کتاب  اســــت. از دیگــــر اهداف این 
رویداد ارتباط بیشــــتر میان کودکان و نوجوانان و نویسندگان است. 
در این پویش کودکان و نوجوانان به نویســــندگان مورد عالقه شــــان 

نامه می نویســــند. شــــرکت در ایــــن پویش 
باشــــگاه های  جــــام  اعضــــای  بــــه  منحصــــر 
کتاب خوانی کودک نیســــت و همه کودکان 
و نوجوانان ســــاکن در شــــهرها و روســــتاها 

می توانند در آن شرکت کنند.
براساس فراخوان در توضیح نحوه مشارکت 
کــــودکان برای حضور در ایــــن پویش چنین 
پیشنهاد شده است که مشارکت کنندگان عالقه مند به پویش پس 
از مطالعــــه کتاب یا کتاب های نویســــنده مورد عالقه شــــان و نگارش 
نامه ای به آن نویســــنده، تصویری از آن نامه را در شبکه های اجتماعی 
bookpromotion.ir/ نشــــر می دهنــــد و در وبگاه پویش بــــه نشــــانی
letter عالوه بر بارگذاری نامه، ضرورت دارد فرم شــــرکت در پویش هم 

پر کنند.
بر اســــاس فراخــــوان کــــودکان و نوجوان هــــا می توانند به هــــر یک از 
نویســــندگان مورد عالقه شــــان نامه بنویســــند؛ عالوه بر نویســــنده 
 ، تصویرگــــر  ، ناشــــر مترجــــم،  بــــه  می تواننــــد  نوجوان هــــا  و  کــــودکان 
کتاب فروشــــی که اثر را از آن جا خریدند یا حتــــی کتابخانه ای که کتاب را 

امانت گرفتند هم نامه نگاری کنند.
در پایان پویش، نامه ها توسط هیأت داوران خوانده و ارزیابی می شود 
و به نامه های برگزیده جوایزی تعلق خواهد گرفت. برای داوری نامه ها 
شــــاخص هایی همچون خالقیت، اصالت، رعایــــت اصول نگارش در 
نظر گرفته شده است که با نظر جمعی از نویسندگان و پدیدآورندگان 
کتاب کودک و نوجوان انجام خواهد شــــد. منتخب نامه های برگزیده 
پویش همراه با پاســــخ های دریافتی به آن نامه هــــا در کتابی تدوین و 

منتشر خواهد شد.

ببیــــن کــــه ســــیب زنخــــدان تــــو چــــه می گویــــد
هــــزار یوســــف مصــــری فتــــاده در چــــه ماســــت
نرســــد مــــا  دســــت  تــــو  دراز  زلــــف  بــــه  اگــــر 
گنــــاه بخــــت پریشــــان و دســــت کوته ماســــت
فظ حا

امام صادق علیه السالم:

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 می شوند.
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بادهای پاییزی، بادهای بهاری و دو کبوتر
هگمتانه، گروه فرهنگی: پویانمایی »بادهای پاییزی، بادهای بهاری و دو 

« ساخته صادق جوادی است. کبوتر
« بر  پویانمایــــی 8 دقیقــــه ای »بادهای پاییــــزی، بادهای بهــــاری، دو کبوتر
اساس کتابی با همین نام نوشــــته احمدرضا احمدی از انتشارات کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ســــاخته شده است. این فیلم کوتاه 

پویانمایی از روز 7 تا 21 آبان 1399 به صورت مجازی به نمایش در می آید.
این پویانمایی که به تازگی به ســــی وهفتمین جشنواره بین المللی فیلم 
کوتاه تهران و چهل ونهمین جشــــنواره بین المللی فیلم مونترال کانادا 
نیز راه یافته بود، ســــومین حضور بین المللی خود را در کشــــوری اروپایی 
در جشــــنواره پویانمایــــی الیپزیــــگ آلمان تجربــــه کرد. جشــــنواره فیلم 
مســــتند و پویانمایی الیپزیگ بزرگ ترین جشــــنواره فیلــــم آلمان و یکی 
از برجســــته ترین جشــــنواره های بین المللی فیلم های مســــتند هنری و 
فیلم های پویانمایی و همین طور آثار روایت گری تعاملی به شمار می آید.

کانون پــــرورش فکری کودکان و نوجوانان ســــال گذشــــته نیــــز در این 
جشــــنواره با فیلــــم کوتاه »گرگــــم و گله می بــــرم« حضور داشــــت که این 
 GOLDEN( پویانمایی توانســــت موفق بــــه دریافت جایزه کبوتــــر طالیی

DOVE( بهترین فیلم کوتاه در بخش پویانمایی های  کوتاه شود.

پویانمایی

پویانمایی سینمایی »آخرین 
داستان« را اینترنتی ببینید

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگــــی: پویانمایی ســــینمایی 
»آخرین داستان« ساخته اشکان رهگذر را اینترنتی 

ببینید.
به نقل از روابط عمومی استودیو هورخش،»آخرین 
کارگردانی اشکان رهگذر  داستان« به نویسندگی و 
در ســــرویس های وی او دی نماوا و آپرا در دسترس 
عموم قرار گرفته تا مخاطبانی که موفق به تماشــــای 
برخط این پویانمایی در زمان اکران نشده اند بتوانند 

»آخرین داستان« را پلتفرم های برخط ببینند.
عرضه اینترنتی این پویانمایــــی از 7 آبان همزمان با 

روز جهانی پویانمایی آغاز  شده است.
پویانمایــــی  فیزیکــــی  نســــخه  عرضــــه  همچنیــــن 
ســــینمایی »آخرین داســــتان« در قالب دی وی دی 

نیز آغاز می شود.
گفتنی اســــت عرضه اینترنتی این پویانمایی پیش 
از ایــــن در پلتفرم هــــای خارجی همچــــون ام ایکس 
، Filimin، CinesQuare و ســــرویس های وی او  پلیــــر
دی کشورهای مستقل مشــــترک المنافع )CIS( آغاز 

شده است.
، حامــــد بهداد، لیــــال حاتمــــی، پرویز  اکبــــر زنجانپــــور
پرســــتویی، اشــــکان خطیبی، باران کوثری، حســــن 
پور شــــیرازی، شــــقایق فراهانی، ملیکا شــــریفی نیا، 
بانیپال شومون، روزبه فرخ نعمتی، بیتا فرهی، مجید 
مظفری، زهیر یاری از مجموع بازیگرانی هســــتند که 

در این پویانمایی صداپیشگی کرده اند.
در خالصه داســــتان این پویانمایی که برداشتی آزاد 
از داستان »ضحاک« شاهنامه فردوسی است، آمده 
است: »جمشــــید رفته است و ضحاک در پی طمع و 
جاه طلبی برای محاصره جمکرد، بــــه نیابت از پدر بر 
تخت جمشید تکیه می زند، اما افسوس که اهریمن 
بر وجود ضحاک سیطره یافته و تاریکی او تمام شهر 
را فرا می گیرد. در این میان آفریدون که کودکی است 
کشاورز زاده، متولد می شود و برای دادخواهی خون 

پدر و مادرش پیرو کاوه آهنگر قیام می کند..«
»آخرین داســــتان« اولین پویانمایی بلند سینمایی 
تولیدشده در اســــتودیو هورخش است که تاکنون 
موفق به دریافت 15 جایزه ملی و بین المللی شــــده 
اســــت. همچنین این پویانمایی به عنوان نماینده 
ســــینمای ایران در فهرست اولیه اســــکار 2020 قرار 
داشــــت و برای اولین بــــار در جشــــنواره بین المللی 

فیلم پویانمایی انسی فرانسه به نمایش درآمد.

سی نما
تهیه بازی فکری برای نوجوانان توسط گروه جهادی مالئکه حوزه مقاومت کوثرالنبی )س(


