
مرکز خريد مهستان

انتصاب شایسته شما عزیزان را صمیمانه تبریک عرض نموده ، توفیقات 
روزافزونتان در خدمت رسانی به شهروندان گرامی ازدرگاه حق مسئلت 

می نماییم.

فرهمند ــدس  مهن  
معاون محترم شهرداري منطقه دو

قربانخانئ مهندس 
مسئول محترم شهرسازي شهرداري منطقه دو

آقایان
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یده مزا گهئ  آ  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان 
کارگاه  تلفني،  تاکسي  دارد،  قصد 
نانوایي مستقر در سایت  و   MDF
دانشــگاه رابه صورت مجزا اجاره 
دهد. متقاضیــان مي توانند جهت 
تاریخ  تا  مزایده  هاي  فرم  دریافت 
98/4/16 به دبیرخانه کمیســیون 
اسالمي  آزاد  دانشــگاه  معامالت 

همدان مراجعه نمایید.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی همدان

14695

983007  : مناقصه  ه  ر شما  - عمومئ  مناقصه  گهئ   آ
1398 /04 /04 : مورخ  شنبه   وزسه  ر ول     ا نوبت   - ول   ا مرحله 

بدون آب کتاب زندگی را باید بست
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستائی استان همدان

شــرکت آب و فاضالب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذیل را طبق نقشه و 
مشخصات فنی موجود براساس قیمت پیشنهادی از طریق برگزاری مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت 
یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط و دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه که تمایل همکاری دارند واگذار 

نماید .
- نوع ، کیفیت و کمیت کاال و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

- ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت 90روز معتبر بوده و برای 90روز دیگر قابل تمدید باشد.
- تضمین شرکت در مناقصه)فرآیند ارجاع کار(: طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659/ه 

مورخ 1394/09/22 هیئت وزیران
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارسال دعوتنامه از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور ، مراحل ثبت نام در 

سایت فوق االشاره و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.
- کلیه واجدین شــرایط می توانند  اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکر از مورخه 1398/4/4 تا مورخ 
1398/4/9 دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف، ب و ج را تهیه و تا ساعت 19 مورخ 
1398/4/19 نسبت به بارگزاری اسناد به صورت فایل PDF در سامانه اقدام نمایند. در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شرکت 
در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( در پاکت مهر و موم شده تا ساعت 12 مورخ 1398/4/19 به دبیر خانه شرکت الزامی می باشد .
- بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز پنج شنبه مورخ 1398/4/20 راس ساعت 9 در محل کمیسیون معامالت این شرکت 

طبق آدرس مزبور انجام می شود.
-  متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  32516900-081 تماس حاصل نمایند .

- الزامیســت پیمانکار بر اســاس صالحیت و ظرفیت کاري مورد تائید از مراجع ذیصالح قیمت پیشــنهادي خود را تسلیم که 
درصورت تخلف ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وي ضبط مي گردد .

- به پیشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط ، 
مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

- تبیعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی )HSE( الزامی است.
- ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.

- برنده باید دارای کد معامالتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسالمی باشد .
- آدرس شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان : بلوار آیت اله کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک یک

www.iets.mporg.ir :                   پایگاه اطالع رساني مناقصات کشور -
www.Abfarhamedan.ir  :   شرکت آب و  فاضالب روستائی استان همدان -
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شهرستانمجتمع

ا   
جر

ت ا
مد

ه( 
مبلغ اوليه    )ما

)ریال(
شاخص 
تعدیل

مبلغ ضمانتنامه 
)ریال(

حداقل 
رتبه

تهيه 
مصالح

پيمانکارخدمات201.600.000ندارد124.032.000.000همدان-خدمات آبرسانی سيار  

 جناب آقاي
موقر خانجانئ  ــن  حس

کانون کارشناسان رسمي دادگستري
 استان همدان

جنابعالي  شایسته  انتصاب 
همدان  دادســتان  بعنوان 
کارآمدي،  تعهد،  بیانگر  که 
در  جنابعالــی   لیاقــت 
صحنه هاي خدمت صادقانه 
به نظام جمهوری اســالمي 
اســت را تبریک و تهنیت 
و  موفقیت  نمــوده،  عرض 
درگاه  از  را  شما  سربلندي 
خداوند منان مسئلت داریم.

6842

کانون کارشناسان رسـمي دادگستري 
استان همدان

روابط عمومي شهرداري منطقه چهار

موقر خانجانئ  قاي حسن  آ جناب 

دادستان محترم همدان
حســن انتخاب شایســته جنابعالي در ســمت جدید کــه بیانگر 
تعهد،کارآمدي،لیاقت و شایستگي  هاي بر جسته شما در صحنه هاي 
خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمي است تبریک عرض نموده، 
همچنین هفته قوه قضائیه را به شما و همکاران گرامیتان تبریک 
و تهنیت عرض می نمائیم، امید اســت با استعانت از خداوند متعال 
و عمل به منویات مقام معظم رهبري، در برقراري عدالت اجتماعي 

و استمرار امنیت جامعه موفق و موید باشید.
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عضو کمیته علمی_داوری جشنواره شهروندان برگزیده:

توسعه همدان نیازمند 
مشارکت همه جانبه شهروندان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان همدان:

مطالبه 24 میلیارد تومانی شرکت آبفا 
از مشترکان

برنامه دهه کرامت در شهرستان های 
همدان برگزار می شود

@HegmatanehNewspaper كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

الزام استفاده از کارت سوخت شخصی 
از 20 مرداد

3

رئیس شورای اسالمی شهر همدان خبر داد:

حل مشکالت مسکن مهر
با همکاری راه و شهرسازی و مدیریت شهری

 رئیس و اعضای شورای اســامی شهر همدان به 
منظور هم اندیشــی برای رفع مشــکات امور شهری 
از جمله مســکن مهر و تعاونی کوثر نیروی انتظامی با 

مدیرکل راه و شهرسازی استان دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســامی شهر 
همــدان، رئیس شــورا در این دیدار ضمن تشــکر از 
همراهی و همکاری مدیرکل راه و شهرسازی استان با 
مدیریت شهری همدان، گفت: همراهی کامل اداره کل 
راه و شهرسازی با شــورا و شهرداری همدان بسیاری 
از مشکات حوزه مدیریت شهری در خدمت رسانی به 

مردم را حل کرده است.

کامران گردان به مشــکات مســکن مهر همدان 
اشــاره کرد و یادآور شد: این مشکات سال های پیش 
به دلیل بروکراسی اداری باقی مانده که با درایت الزم 

می توان آن را حل کرد.
گردان اضافه کرد: مراجعان بســیاری مکرراً جهت 
رفع مشکات مسکن مهر به شورا مراجعه می کنند که 
نیاز است با همفکری و همکاری شورا، شهرداری و راه 

و شهرسازی این مشکات را حل کرد.
رئیس شورای اسامی شهر همدان از رفع مشکات 
مسکن مهر با همکاری مدیرکل راه و شهرسازی استان 

خبر داد.
2

2
رئیس اتحادیه پوشاک همدان:

مانتوهای جلوباز از تهران 
وارد می شود

6
حمایت همه جانبه صوفی

 از سرمربی پاس

2
طی 3 ماه

کشف 37 شیء تاریخی 
در همدان

2
معاونت اجتماعی سپاه

کلینیک خانواده راه اندازی می کند

افت یک متری ساالنه آب های زیرزمینی دشت های همدان

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان:

آغاز جشنواره بزرگ اوقات فراغت در 15 فرهنگسرای شهر
2

سازمان آگهی های روزنامه هگمتانه
hegmatan.request@gmail.com

www.hegmataneh-news. i r

 38282939    -   09189090936

بازسازی همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
 بوستان کوی الوند

اعتبار :
   مبلغ 600 میلیون  تومان

پیشرفت فیزیکی :
98 درصد

وسعت :
12 هزار و 385 متر مربع

مجری :
 منطقه چهار  شهرداری

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

4

4



مناقصه تجدید  گهئ  آ
17157

شهرداری منطقه دو همدان

شهرداري منطقه دو همدان  در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه های عمرانی زیر ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید. لذا از 
پیمانکاران دارای صالحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ  98/4/15  )  98/4/4  تا  

98/4/15 ( به آدرس : همدان، خیابان تختی مراجعه نمایند.
خالصه شرایط شرکت در مناقصه 

1-حداکثر مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شهرداری منطقه2  از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری 98/4/15خواهد 
بود .

2- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید ســپرده ایشــان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال 
عمل خواهد شد .

3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز نقدی که میبایستی به شماره 
حساب IR 150600740501103331333002 شهرداری منطقه 2همدان نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران  واریز گردد میباشد. 

4- متقاضی باید بر اســاس ظرفیت کاری مورد تایید از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری قیمت پیشــنهادی خود را ارائه نماید. 
بدیهی است در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد . 

5- کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد . 
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج میباشد . 

7- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار میباشد . 
8- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده 10 آیین نامه معامالتی شهرداری میباشد .
9-تضمین افرادی که در مناقصه برنده نگردیده به استثناء نفر اول و دوم یک هفته پس از ابالغ صورتجلسه کمیسیون معامالت مسترد می گردد.

* بدیهی اســت حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان تعیین شده در جدول، از برنده مناقصه اخذ و تضمین شرکت در 
مناقصه نفر دوم آزاد خواهدشد.

10- اعتبار پروژه از محل درآمدهای عمومی شهرداری منطقه 2 همدان می باشد.
11- به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

12- به این پیمان تعدیل تعلق می گیرد.
13- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها مورخ 98/4/16 ساعت 12:30در  شهرداری مرکزی خواهد بود .)حضور نمایندگان پیمانکاران در این جلسه بالمانع است(
14- برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32513815-081 تماس حاصل نمایید ، ضمنا جهت اطالع از سایر شرایط تکمیلی به اسناد مناقصه مراجعه گردد.

15- ضمناً مشاهده اطالعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس www.hamedan.ir  امکانپذیر میباشد . 

نامردیف
 پروژه

مبلغ برآورد اوليه 
)ریال(

مدت 
پيمان

مبلغ تضمين شرکت 
در مناقصه )ریال(

رتبه 
پيمانکار 

مبلغ تضمين انجام 
تعهدات )ریال(

1
پياده رو سازی و جدولگذاری 

بلوار بهارستان
4215/000/000 ماه4/232/574/484

حداقل پایه 5  حقوقی 
رشته ابنيه

پنج درصد کل مبلغ 
پيمان

2
پياده رو سازی و اجرای 

جداول نهری خيابان صنعتی
4180/0000/000 ماه3/530/251/609

حداقل پایه 5  حقوقی 
رشته ابنيه

پنج درصد کل مبلغ 
پيمان

3
پياده رو سازی و جدولگذاری 
ميدان سفيران اميد و بلوار 

صدر
6300/000/000ماه5/913/844/252

حداقل پایه 5  حقوقی 
رشته ابنيه

پنج درصد کل مبلغ 
پيمان

4
پياده رو سازی و تعویض 
جداول خيابان نایب احمد

1/300/000/000 8ماه25/875/391/697
حداقل پایه 5  حقوقی 

رشته ابنيه
پنج درصد کل مبلغ 

پيمان

شماره م الف 476
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خبــر

آتشبهجانمراتععباسآباد

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان 
گفت: بخش زیــادی از مراتع تپه عباس آباد 

همدان شنبه و یکشنبه در آتش سوخت.
محمدرضا بیاناتی در گفتگویی اظهار کرد: در پی 
اعالم حریق در منطقه عباس آباد، بالفاصله گروه های 
این سازمان به محل وقوع آتش سوزی اعزام شدند 
و با نیروهای منابع طبیعی و آبخیزداری در کمتر از 
چهار ساعت عملیات مهار آتش انجام و خاموش شد.

وی با اشــاره به اینکه مهار آتش در این مناطق 
بــه عهــده اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
اســت اظهار کرد: چهار گروه این سازمان به همراه 
خودروهای اطفای حریق در منطقه حضور داشتند 
و در کنار نیروهای منابع طبیعی از گســترش آتش 
سوزی و پیشرفت به سوی جنگل ها ممانعت کردند.

وی با بیان اینکه روز شــنبه نیز در این منطقه 
آتش سوزی شــد عنوان کرد: علت آتش سوزی را 

اداره کل منابع طبیعی اعالم می کند.
وی ضمن درخواســت از مردم برای مراقبت از 
مراتع و عرصه های طبیعی و روشن نکردن آتش یا 
هر اقدامی که زمینه ســاز وقوع حریق در طبیعت 
می شــود، اظهار کرد: آتش سوزی در مراتع همانند 
بالیا و بحران های طبیعی دیگر همچون زلزله و سیل 

باید جدی گرفته شود.

رئیساتحادیهپوشاکهمدان:

مانتوهایجلوبازازتهران
واردمیشود

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس اتحادیه 
پوشاک همدان اظهار کرد: مانتوهای جلوباز از 

تهران وارد می شود.
حجت ناصــری در گفتگویی طبــق قوانین به 
صورت مکرر و ســاالنه هم از ســوی اتحادیه و هم 
اداره اماکن به فروشندگان برای جلوگیری از عرضه 

پوشاک نامناسب گوشزد می شود.
وی با بیان اینکه اطالع رسانی به واحدهای صنفی 
هم به صورت حضوری و هم پیامکی صورت گرفته 
است افزود: مانتوهای جلوباز که اکنون در فروشگاه ها 
زیاد شــده، 90 درصد از تهران وارد می شــود و در 

همدان تولیدی نداریم.
وی با بیان اینکه 99 درصد پوشاک واردات خارج 
از استان است گفت: اطالع رسانی برای جلوگیری از 
عرضه پوشاک نامناسب صورت گرفته و با متخلفان 

از سوی اماکن و سازمان بازرسی برخورد می شود.
رئیس اتحادیه پوشــاک همدان دلیل رواج این 
لباس ها را مدگرایی دانست و افزود: مد گریبان گیر 
صنف لباس فروشان شــده و باعث شده تا اقدام به 

فروش چنین لباس هایی کنند.
وی بــا بیــان اینکه ســال قبــل »مانتوهای 
روزنامه ای« جمع شــد اما دست فروشــان آنها را 
فروختند گفت: بیشتر تولیدی های همدان یا شلوار 
مردانه و یا مانتوهای مدرســه می دوزند و اکنون نیز 

درگیر دوخت مانتوهای مدارس هستند.
ناصری ورود فرهنــگ غربی را عامل دیگری در 
رواج مانتوها و پوشاک نامناسب دانست و گفت: اگر 
گزارشی از عرضه لباس نامناسب از واحدهای صنفی 

شود، برخورد خواهیم کرد.

طی3ماه
کشف37شیءتاریخی

درهمدان
کشف1364شیءبدلودستگیری17مجرم

هگمتانه، گروه خبر همدان: فرمانده یگان 
و  فرهنگی، صنایع دســتی  میراث  حفاظت 
گردشگری همدان از کشف 37 شیء تاریخی 
اصل و 1364 شیء بدل و دستگیری 17 مجرم 

طی سه ماه در همدان خبر داد.
محمدرضــا حاجی عزیزی دیــروز در گفتگویی 
اظهار کرد: در ســه ماه امســال 17 نفر در رابطه با 

جرایم حوزه میراث فرهنگی دستگیر شده اند.
وی ادامــه داد: طی ســه ماه گذشــته 9 حفار 
غیرمجاز و هشت نفر به اتهام خرید و فروش اشیای 
تاریخی دستگیر شده اند که منجر به کشف یک هزار 
و 364 قلم اشیای بدل و 37 قلم اشیای اصل مربوط 

به دوره های مختلف تاریخی شده است.
فرمانده یــگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری همدان با عنایت به رویکرد 
یگان حفاظت در توســعه مشارکت های اجتماعی و 
نیز بهره گیری از ظرفیت های دستگاه ها و یگان های 
همکار اظهار کرد: 17 جلســه تعامل و همکاری با 
رده های مختلــف نیروی انتظامــی، فرمانداری ها، 
بخشداری ها و دهیاران روستاها و انجمن های میراث 

فرهنگی در استان برگزار شده است.
وی افزود: 13 مورد عملیات مشــترک در قالب 
گشت تلفیقی، عملیات کشف و دستگیری، امداد و 
رفع خطر از آثار تاریخی مناطق سیل زده با همکاری 

نهادهای دولتی و امدادرسان انجام شده است.

رئیسشورایاسالمیشهرهمدانخبرداد:

حل مشکالت مسکن مهر با همکاری راه و شهرسازی و مدیریت شهری
اعضای  و  رئیس  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
شورای اســامی شــهر همدان به منظور هم 
اندیشی برای رفع مشکات امور شهری از جمله 
مســکن مهر و تعاونی کوثر نیــروی انتظامی با 

مدیرکل راه و شهرسازی استان دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی شهر 
همــدان، رئیس شــورا در این دیدار ضمن تشــکر از 
همراهی و همکاری مدیرکل راه و شهرسازی استان با 
مدیریت شهری همدان، گفت: همراهی کامل اداره کل 
راه و شهرسازی با شــورا و شهرداری همدان بسیاری 
از مشکالت حوزه مدیریت شهری در خدمت رسانی به 

مردم را حل کرده است.
کامران گردان به مشــکالت مســکن مهر همدان 
اشــاره کرد و یادآور شد: این مشکالت سال های پیش 
به دلیل بروکراسی اداری باقی مانده که با درایت الزم 

می توان آن را حل کرد.
گردان اضافه کرد: مراجعان بســیاری مکرراً جهت 
رفع مشکالت مسکن مهر به شورا مراجعه می کنند که 
نیاز است با همفکری و همکاری شورا، شهرداری و راه 

و شهرسازی این مشکالت را حل کرد.
رئیس شورای اسالمی شهر همدان از رفع مشکالت 
مسکن مهر با همکاری مدیرکل راه و شهرسازی استان 

خبر داد.
رئیس کمیســیون نظارت، بازرسی و اداری شورای 
اســالمی شــهر همدان هم با تأکید بر رفع مشکالت 
مســکن مهر، گفــت: دو موضوع مهم مســکن مهر و 

تعاونــی کوثر نیروی انتظامی از جمله مواردی اســت 
که نیاز به کمک شــهرداری و راه و شهرســازی برای 

حل مشکل دارد.
سید مسعود عســگریان به برگزاری جلسه ای برای 
رفع مشکالت مســکن مهر اشاره کرد و یادآور شد: بر 
اساس این جلسه مقرر شد صورت جلسه ای برای رفع 
مشــکالت راه و شهرسازی و شــهرداری تهیه شود تا 
این دو دستگاه اجرایی بتوانند مشکالت مدیریت امور 

شهری را حل کند.

عسگریان به مشکالت تعاونی نیروی انتظامی کوثر 
اشــاره کرد و یادآور شد: این تعاونی مجوزهای الزم را 
اخذ کرده و نیاز اســت بخشــی از مشکالت جزیی را 
شــهرداری و اداره کل راه و شهرسازی هر چه سریعتر 
مرتفــع کنند تا اعضای تعاونی هــر چه زودتر صاحب 
خانه شــوند و در این راســتا نیز شــهرداری همچون 
گذشــته نســبت به رفع موانع حقوقی پرونده رأســاً 

رسیدگی و مشکالت را حل و فصل کند.
وی تأکیــد کرد: الزم اســت با توجــه به مباحث 

حقوقی تمامی مشکالت را با همکاری هم حل کنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان هم در ادامه 
ضمن تشــکر از توجه شورا و شــهرداری به مشکالت 
مردم به ویژه همشهریان مناطق بازآفرینی اظهار کرد: 
شــورایی که توجه به محرومان را اولویت کاری خود 
قرار داده است بسیار ارزشمند بوده و باید به این شورا 

کمک کرد.
حســن ربانی ارشد در خصوص رفع مشکل مسکن 
مهر اظهار کرد: محوطه ســازی و دیوار حایل یکی از 
مشکالت مســکن مهر اســت که اعتباراتی برای این 
موضوع برای شــهر همــدان و مالیــر در نظر گرفته 
شــده است که می طلبد در این زمینه تفاهم نامه ای با 

شهرداری همدان انعقاد شود.
وی اضافــه کرد: پیش  نویس تفاهم نامه برای انعقاد 
قرارداد با شــهرداری تهیه شده است و در حال حاضر 
شــهرداری مالیر با اداره راه و شهرســازی این تفاهم 
نامه را امضا کرده و الزم اســت شهرداری همدان نیز 
در ایــن زمینه اقدام کندتا بتــوان اعتبار مورد نظر را 

تخصیص داد.
وی از همراهــی و تعامــل راه و شهرســازی بــا 
شــهرداری همــدان جهت رفع مشــکالت خبر داد و 
یادآور شــد: در حال حاضر 3 میلیــارد تومان اعتبار 
برای جداره ســازی میدان امام)ره( از محل اعتبارات 
بازآفرینی در نظر گرفته شــده اســت که باید در این 
زمینه شــهرداری همدان اقدام ســریع انجام دهد تا 

بتواند اعتبار تخصیصی را جذب کنند.

عضوکمیتهعلمی_داوریجشنوارهشهروندانبرگزیده:

توسعه همدان نیازمند مشارکت همه جانبه شهروندان

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: عضو کمیته 
علمی_داوری »جشــنواره شهروندان برگزیده 
همدان« گفت: پیشرفت و توسعه روزافزون شهر 
شهروندان  همه جانبه  مشارکت  نیازمند  همدان 

است.
به گزارش روابط عمومی »جشــنواره شــهروندان 
برگزیده همدان«، ســید مسعود عســگریان در جمع 
خبرنگاران، هدف شــورای اســالمی شهر و شهرداری 
همدان از برگزاری »جشــنواره شــهروندان برگزیده 
همدان« را جلب مشــارکت شــهروندان برشــمرد و 
اظهار کرد: پیشــرفت و توسعه روزافزون شهر نیازمند 

مشارکت همه جانبه شهروندان همدانی است.
وی تأکید کرد: بهره گیری از ظرفیت های نخبگان و 
فرهیختگان شهری با هدف شناساندن و معرفی تمامی 
ســرمایه های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی شهر برای 
ســایر شــهروندان مناطق و محالت، در توسعه هرچه 
بیشتر شهر تأثیرگذار است که باید قدردان شهروندان 
قانون مدار، مشــارکت جو و فعال و همســو در تمامی 
عرصه های مرتبط به حوزه شــهر و مدیریت شــهری 

باشیم.
عســگریان با بیان اینکه حضور در جشنواره امسال 
در قالب ثبت نام خوداظهاری یا معرفی دیگران صورت 
می گیرد، گفت: کمیته داوری جشــنواره شــهروندان 
برگزیده از مردادماه امسال، اسناد و مدارک شهروندان 

داوطلب را مورد بررسی قرار خواهند داد.
وی با بیان اینکه از تمامی شــهروندان خواستاریم 
تــا از هر طریــق و فرآیندی که احســاس می کنند، 
رفتارهای اجتماعی اثرگذاری در شــهر دارند، ثبت نام 
کنند تا در راســتای معرفی آنها به عموم شــهروندان 
اقدام کنیم، گفت: شاخص یک شهروند برگزیده صرفاً 
نخبه و فرهیخته بودن نیست، هر چند موجب افتخار 
ماست که در کنار شــاخص های در نظر گرفته شده، 
حضور این افراد نیز پررنگ تر باشــد که قاعدتاً دارای 
مزیت های بیشتری خواهند بود؛ اما هدف بر این است 
تا تمامی شــهروندان با هر گرایش و مدرک تحصیلی 
صرفــاً دارای حــِس همراهی و همــکاری با مدیریت 

شهری و فعالیت ها و خدمات ارزنده و اثرگذار در شهر 
مورد نظر قرار گیرند؛ بنابراین تأکید می کنم حضور در 

این جشنواره نیازمند مدارج یا مدارک باالیی نیست.
عضو کمیته علمی_داوری جشــنواره بابیان اینکه 
یکی از مؤلفه های شاخص های 9 گانه، مشارکت جویی 
در تمامی حوزه های مرتبط با مدیریت شــهری است 
تاهر شــهروندی بتوانــد در نیازهای فوری در شــهر 
به کمک مدیریت شــهری بیاید و در حد توان خود در 
فعالیت های اجتماعی به همشهریان خود کمک کند، 
گفت: بــه طور قطع بازخوردهــا و تأثیرگذاری مثبت 
جشــنواره شهروندان برگزیده غیرقابل انکار است و در 
جامعه، الگوهای مختلفی در حوزه های متفاوت داریم؛ 
بنابراین فعالیت شهروندانی که در منطقه و محله خود 
می توانند سطح پیشرفت اجتماعی و فرهنگی آن محله 

را تغییر دهند، تحسین آمیز است.
عســگریان افزود: تالش برای توسعه فرهنگ مصرف 
بهینه انرژی؛ حضور و مشــارکت داوطلبانه، مســتمر و 
فعال در نهادها و تشــکل های غیردولتی مرتبط با حوزه 
مدیریت شــهری؛ پرداخــت به موقع عــوارض متعلق به 
شــهرداری؛ کارآفرینی و اشــتغال زایی در راستای رونق 
تولید برای خود و ســایر شــهروندان با اولویت مدیریت 
شــهری؛ انجام فعالیت های خــاص و خالقانه در حوزه 
مدیریت شهری؛ کسب عناوین برجســته در حوزه های 
اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، علمی در ســطوح استانی، 
ملی و بین المللی؛ حضور در دوره های آموزشی مرتبط با 

مدیریت شهری؛ انجام امور خیرخواهانه، وقف و انفاق در 
حوزه مدیریت شهری و همچنین تألیف و ترجمه کتاب، 
مقاالت علمی، پایان نامه و طرح پژوهشی شاخص با تأکید 
بر حوزه مدیریت شــهری از شاخص های 9 گانه امسال با 
محوریت شهروندان عامل به وظایف شهروندی در راستای 

توسعه و آبادانی شهر است.
وی همچنین گفت: با توجه به تجربه خوب ســال 
گذشــته، امســال نیز برگزاری جشــنواره شهروندان 
برگزیده در دســتور کار قرار گرفت؛ از این رو معرفی 
شهروندان فعال و کوشــا در حوزه مدیریت شهری به 
عنوان الگو به مقدار قابل مالحظه ای اثرگذار بوده است 
تا الگوهای خوب و شهروندان قانون مدار و اخالق مدار 

را در راستای افزایش مشارکت آنان دنبال کنیم.
عســگریان معتقد اســت: توســعه فعلی شهر هم 
از مشــارکت مردم نشأت گرفته اســت که با افزایش 
مشــارکت آنان قاعدتاً این شــهر، آبادتر و پر رونق تر 

خواهد شد.
وی در پایــان گفت: قطعاً تجارب ســال گذشــته 
توانست راهبردی برای فرآیند داوری ها در سال جاری 
باشــد که مستندات قابل قبول تر و به روزتر و الگوهای 
برتری را نســبت به سال گذشته داشته باشیم و سعی 
کردیم متفاوت تر عمل کنیم؛ البته از این پس ارزیابی 
مدارک و مستندات شــهروندان در فرآیند زمانی یک 
ســاله مورد بررســی قرار خواهد گرفت تا هر ســال، 

الگوهای جدیدتری داشته باشیم.

معاونت اجتماعی سپاه کلینیک خانواده راه اندازی می کند
رویکرداشتغالمحوردراردوگاهکرامتبرایمعتادانمتجاهر

هگمتانه، گروه خبــر همدان: معاون اجتماعی 
سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان با بیان اینکه 
این معاونت اواخر سال گذشته تشکیل شده است، 
از راه اندازی کلینیک خانواده از سوی این معاونت 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، سرهنگ شهرام صادقی 
صبح دوشــنبه در نشست خبری به تشــکیل معاونت 
اجتماعی ســپاه در سازمان بسیج مستضعفین در اواخر 
ســال گذشــته اشــاره و بیان کرد: این معاونت بخشی 
از فعالیت هــای معاونت فرهنگی، بســیج ســازندگی، 
امــور نخبگان، امر به معروف و نهــی از منکر، صیانت از 
خانواده های آســیب پذیر، تحکیم خانــواده و راه اندازی 
کلینیک خانواده اولویت برنامه های این معاونت اســت و 
رویکرد آن پیشــگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی 

است.
این مســؤول با تأکید بر اینکه در مقابله با آســیب 
اجتماعی، بیشترین تمرکز ما در حوزه پیشگیری است، 

عنوان کرد: در زمینه اعتیاد اولویت را بر پیشــگیری قرار 
دادیم که مقدم بر درمان است.

سرهنگ صادقی تصریح کرد: در حوزه درمان اعتیاد 
نیز دو نوع فعالیت داریم که نخســت راه اندازی اردوگاه 

درمان و صیانت و دوم اردوگاه کرامت است.
وی در توضیح دربــاره اردوگاه کرامت افزود: جامعه 
هدف ایــن اردوگاه، معتــادان متجاهر هســتند که با 
هماهنگی ناجا، بهزیســتی و قوه قضاییه افراد را در این 

اردوگاه نگاه خواهیم داشت.
معاون اجتماعی سپاه انصارالحسین)ع( استان همدان 
با اشــاره به اینکه مدت نگهداری افراد 3 ماه و به صورت 
رایگان اســت، اظهار کرد: این اردوگاه در حال حاضر 90 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در نهاوند ساخته می شود.

وی ظرفیــت اولیــه اردوگاه را 200 نفر عنوان کرد و 
گفت: همچنین این اردوگاه رویکرد اشتغال محور دارد که 
واحد اشتغالزایی و تولیدی را به آن مرکز منتقل می کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: افراد بهبودیافته پس از بهبود 

و درمــان نیاز به حمایت دارند و پس از ســم زدایی وارد 
مرحله صیانت می شوند.

صادقی عنــوان کرد: قرار اســت بخشــی از هزینه 
نگهداری افراد را سپاه انصارالحسین)ع( و بخشی را ستاد 

مبارزه با مواد مخدر تأمین کند.
این مسؤول با بیان اینکه در راستای کاهش طالق و 
آسیب های اجتماعی، آموزش مهارت زندگی به زوج ها در 
5 سال اول ازدواج داده می شود و آموزش هم کفو گزینی 

به آنها داده می شود.
ســرهنگ صادقی ابراز کرد: ازدواج آســان، کمک به 

زوج ها، تأمین جهیزیه از جمله برنامه ها است.
وی با اشــاره به اینکه در حــوزه حجاب و عفاف هم 
برنامه های مختلف پیش بینی شــده است، عنوان کرد: 
روش ایجابی، کار فرهنگی، رسانه ای و... از جمله اقدامات 

است.
این مسؤول به ارائه خدمات اجتماعی برای خانواده های 
نیازمند حاشیه شهر اشــاره و بیان کرد: حمایت از زنان 

سرپرســت خانواده، کودکان کار و ایجاد شــغل و آسان 
سازی تحصیل آنها از جمله برنامه ها است.

صادقی با تأکید بر اینکه ما به دنبال توانمندسازی افراد 
هســتیم، تصریح کرد: کلینیک خانواده را نیز راه اندازی 
می کنیم که در زمینه مشاوره توسط بسیج جامعه زنان 

فعالیت می کند.
وی با اشــاره به اینکه مشــاوره های این مرکز بر پایه 
آموزه های دینی است، اظهار کرد: اجرای طرح کرامت در 
محالت آسیب دیده و کاهش آسیب اجتماعی در محالت 
حاشــیه شهر از اقدامات دیگر است که در هر شهرستان 
3 نقطه در نظر گرفته شده و در همدان طرح کرامت در 

مناطق خضر، حصار و دیزج اجرا می شود.
صادقی با اشــاره به اینکه کارهایــی که در محالت 
انجام می شــود با همراهی و همکاری خود مردم است، 
عنوان کرد: از خبرنگاران درخواســت می کنیم بخشــی 
از فعالیت های خود را بــه موضوعات اجتماعی، عفاف و 

حجاب و سبک زندگی ایرانی اسالمی اختصاص دهند.

رئیسسازمانفرهنگی،اجتماعیوورزشیشهرداریهمدان:

آغاز جشنواره بزرگ اوقات فراغت در 15 فرهنگسرای شهر
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس ســازمان 
ورزشی شهرداری همدان  و  اجتماعی  فرهنگی، 
گفت: جشــنواره بزرگ تابستانی اوقات فراغت 
دیروز در 15 فرهنگسرای شهر همدان آغاز شد.

ســعید خوشــبخت در گفتگویی با تأکیــد بر غنی 
سازی محتوایی در برنامه های اوقات فراغت شهروندان با 
بهره گیری از ظرفیت هــای محله ای افزود: این برنامه ها 
با افزایش ارتقای ســطح همبســتگی و نشاط اجتماعی 
شهروندان و تقویت کانون گرم خانواده در محورهای دین 
باوری، اخالق مداری، خانواده محوری و توانمندســازی 
ظرفیت های محلی از جمله مدیریت محله، تشکل های 

مردم نهاد و هیأت مذهبی اجرا می شود.
خوشــبخت با بیان اینکه جشــنواره اوقات فراغت 
تابســتانی همدان شــامل 13 برنامه است که با هدف 
غنی ســازی اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان 
برگزار می شــود گفــت: مجموعه ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری همدان بــا توجه به 
رسالت اصلی خود در حوزه ارتقای فرهنگ شهروندی 
و فرهنگ شهرنشــینی، برنامه های متنوعی در زمینه 

اوقات فراغت دارد.

رئیس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همدان اظهار کرد: تفاوت این مجموعه با 
سایر مجموعه ها و دســتگاه هایی که در زمینه اوقات 
فراغت فعالیت دارند در این است که سازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی شــهرداری در طول سال خدمات 
اوقات فراغت را به شــهروندان در تمام مقاطع ســنی 

ارائه می دهد.
وی ادامه داد: این مجموعه در ماه هایی که دانش آموزان 

از امتحان و درس فارغ شده اند خدمات خود را در سطح 
گسترده تری ارائه می دهد.

خوشــبخت با بیان اینکه این خدمات در مکان هایی 
از جمله فرهنگسراها، مراکز علمی تخصصی و سالن های 
ورزشــی در اختیــار شــهروندان قرار می گیــرد افزود: 
شــهرداری همدان در زمینه اوقات فراغت یک رســالت 
عام و یک رسالت خاص دارد که در رسالت عام اقداماتی 
همچون ایجاد مراکز تفریحی مانند باغ ها و بوستان ها که 
عموم شهروندان از آنها استفاده می کنند را دنبال می کند.

وی اظهار کرد: این ســازمان در عمل به رســالت 
خاص خود نیز مســائل فرهنگــی و مباحث مربوط به 

فرهنگ شهروندی و ارتقا آن را دنبال می کند.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
همــدان اضافه کرد: عالوه بر ایــن، برنامه های متفاوتی 
نیز متناســب با تقاضا و خواست مردم و نیازهای جامعه 

طراحی کرده و در اختیار شهروندان قرار می دهد.
خوشــبخت افزود: رویکرد ما در برنامه های اوقات 
فراغت، ایجاد نشــاط و روحیه ســالم در خانواده ها با 
تأکید بر مبانی ارزشی و اسالمی است تا بتوانیم با این 

برنامه ها نشاط اجتماعی را ایجاد کنیم.

خبــر همدان

خبــر

معاوناموربازرگانیوتوسعهتجارت
سازمانصنعت،معدنوتجارتاستانهمدان:

نقشدولتدروارداتو
صادراتتسهیلگریاست

هگمتانه، گــروه خبر همدان: معاون امور 
بازرگانی و توســعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان همدان با تأکید بر 
اینکــه نقش دولــت در واردات و صادرات 
تسهیل گری اســت، گفت: صادرکننده باید 
بازاریابی را بــه خوبی انجام دهد و با تأمین 
کاالی مورد نیاز بازار هدف، صادرات را انجام 

دهد.
مجید زرین دالور دیروز در گفتگویی با بیان اینکه 
هیچ کاالیی توسط دولت به صورت مستقیم وارد کشور 
نمی شود اظهار کرد: همه کاالها توسط بخش خصوصی 

وارد شده و در عمل دولت یک تسهیل گر است.
وی با اشــاره به اینکه دولت ارز کاالهای اساســی 
را تأمین می کنــد افزود: برای ورود ســایر کاالها نیز 
واردکننده ارز مورد نیاز را از مجاری قانون تأمین می کند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: دولت 
وظیفــه برنامه ریزی و مدیریت امور را به دســت 

می گیرد تا امور به نحو احسن انجام شود.
وی بــا بیــان اینکــه در حوزه صــادرات نیز 
محدودیتی وجــود ندارد ادامــه داد: گاهی فقط 
بــرای برخی از کاالها با توجه به شــرایط داخلی 
کشور ممنوعیت مقطعی در نظر گرفته می شود و 
یا برخی از کشــورها ممنوعیت هایی برای واردات 

اعمال می کنند.
زرین دالور خاطرنشــان کرد: صادرکننده باید 
بازاریابی را به خوبی انجام دهد و با تأمین کاالی 

مورد نیاز بازار هدف، صادرات را انجام دهد.
وی با بیان اینکه اگــر صادرکننده ای موفق عمل 
نکرده به نوع عملکرد خودش بازمی گردد گفت: صادرات 
با رقابت همراه است و باید کاالها را با کیفیت و قیمت 

مناسب ارائه کند تا بتواند در بازار بماند.
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان همدان اظهار کرد: 
صــادرات و واردات وابســته به یکدیگر هســتند و 
صادرکنندگان باید ارز حاصل از فعالیت اقتصادی را 

بازگردانند تا کاالهای مورد نیاز جامعه تأمین شود.

کاهشکمکهایمردمیو
خیرانبهبیمارانکبدی

هگمتانه، گروه خبــر همدان: مدیرعامل 
انجمــن بیمــاران کبدی همــدان گفت: 
برای  خیران ســامت  و  مردمی  کمک های 
بیماران کبدی نســبت به سال های گذشته 

بسیار کمرنگ شده است.
حســن افتخــاری در گفتگویی اظهــار کرد: 
بیشترین مشکل تأمین دارو و هزینه های سنگین 
درمان در بیماران کبدی مربوط به بیماران پیوند 

کبد است.
وی تصریــح کرد: این بیمــاران پیش از انجام 
پیوند با فراز و نشیب هایی رو به رو هستند و پس 

از پیوند هم حساسیتشان چندین برابر می شود.
مدیر عامل انجمن بیماران کبدی همدان با بیان 
اینکه بیماران بی بضاعت و ناتوان مالی برای تأمین 
بخشی از هزینه های درمان خود به انجمن مراجعه 
می کنند، ابراز کرد: ایــن روزها اوضاع مالی انجمن 
خوب نیســت، میزان کمک ها نسبت به قبل کمتر 
شده و هیچ بودجه ای هم در اختیار ما قرار نمی گیرد.

افتخــاری گفــت: بیمارانی که هنــوز پیوند 
کبد نشــده اند بــرای انجــام آزمایش های دوره 
ای، ســونوگرافی و دریافت دارو باید پول زیادی 

بپردازند و بیشتر آن ها هم توانایی مالی ندارند.
وی با بیان اینکه بیشــتر بیمــاران پیوند کبد 
جوانان هستند، ابراز کرد: پیوند کبد در بیمارستان 
شیراز انجام می گیرد بنابراین در هر زمان از شبانه 
روز که با بیمار تماس می گیرند باید در کوتاه ترین 
مدت خود را به این شــهر برساند تا آزمایش های 
مربوط به دریافت عضو را انجام دهد، اما متأسفانه 
بسیاری از بیماران به دلیل نداشتن هزینه رفت و 

برگشت شانس پیوند را از دست می دهند.
مدیر عامــل انجمن بیماران کبــدی همدان 
گفت: اگر آژانس یا آمبوالنســی برای انتقال این 
بیماران چشــم انتظار دریافت کبد در نظر گرفته 
شود دیگر مشکل دیر رسیدن یا نرسیدن به شیراز 

وجود نخواهد داشت.
افتخــاری با بیــان اینکه در طول ســال های 
گذشــته برای 50 بیمار همدانی پیوند کبد انجام 
شده اســت، ابراز کرد: این بیماران پس از پیوند 
باید داروهای خود را بدون تأخیر دریافت کنند و 
مراقبت های الزم برایشان انجام بگیرد اما ناتوانی 
مالی و گرانی داروها از مواردی است که سالمتی 

این افراد را تهدید می کند.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود 2 هزار و 400 
بیمار کبدی در این انجمن عضو هســتند، تصریح 
کرد: این بیمــاران توانایی پرداخــت هزینه های 
تأمین دارو، انجام آزمایشات و درمان را ندارند لذا 
از مردم و خیران سالمت می خواهیم با کمک های 
در حد وســع و توان، این بیماران که اغلب جوان 

هستند را دریابند.
مدیر عامــل انجمن بیماران کبــدی همدان 
افزود: مردم و خیران سالمت می توانند کمک های 
نقدی خود بــرای تأمیــن دارو و درمان بیماران 
کبدی را به شــماره حساب 0110102222005 

در بانک ملی واریز کنند.
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شهرداری منطقه دو همدان
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پیمانکاران دارای صالحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی تا تاریخ  98/4/15  )  98/4/4  تا  

98/4/15 ( به آدرس : همدان، خیابان تختی مراجعه نمایند.
خالصه شرایط شرکت در مناقصه 

1-حداکثر مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شهرداری منطقه2  از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری 98/4/15خواهد 
بود .

2- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید ســپرده ایشــان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نیز به همین منوال 
عمل خواهد شد .

3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز نقدی که میبایستی به شماره 
حساب IR 150600740501103331333002 شهرداری منطقه 2همدان نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران  واریز گردد میباشد. 

4- متقاضی باید بر اســاس ظرفیت کاری مورد تایید از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری قیمت پیشــنهادی خود را ارائه نماید. 
بدیهی است در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد . 

5- کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد . 
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج میباشد . 

7- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار میباشد . 
8- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده 10 آیین نامه معامالتی شهرداری میباشد .
9-تضمین افرادی که در مناقصه برنده نگردیده به استثناء نفر اول و دوم یک هفته پس از ابالغ صورتجلسه کمیسیون معامالت مسترد می گردد.

* بدیهی اســت حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان تعیین شده در جدول، از برنده مناقصه اخذ و تضمین شرکت در 
مناقصه نفر دوم آزاد خواهدشد.

10- اعتبار پروژه از محل درآمدهای عمومی شهرداری منطقه 2 همدان می باشد.
11- به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

12- به این پیمان تعدیل تعلق می گیرد.
13- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها مورخ 98/4/16 ساعت 12:30در  شهرداری مرکزی خواهد بود .)حضور نمایندگان پیمانکاران در این جلسه بالمانع است(
14- برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32513815-081 تماس حاصل نمایید ، ضمنا جهت اطالع از سایر شرایط تکمیلی به اسناد مناقصه مراجعه گردد.

15- ضمناً مشاهده اطالعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس www.hamedan.ir  امکانپذیر میباشد . 

نامردیف
 پروژه

مبلغ برآورد اوليه 
)ریال(

مدت 
پيمان

مبلغ تضمين شرکت 
در مناقصه )ریال(

رتبه 
پيمانکار 

مبلغ تضمين انجام 
تعهدات )ریال(

1
پياده رو سازی و جدولگذاری 

بلوار بهارستان
4215/000/000 ماه4/232/574/484

حداقل پایه 5  حقوقی 
رشته ابنيه

پنج درصد کل مبلغ 
پيمان

2
پياده رو سازی و اجرای 

جداول نهری خيابان صنعتی
4180/0000/000 ماه3/530/251/609

حداقل پایه 5  حقوقی 
رشته ابنيه

پنج درصد کل مبلغ 
پيمان

3
پياده رو سازی و جدولگذاری 
ميدان سفيران اميد و بلوار 

صدر
6300/000/000ماه5/913/844/252

حداقل پایه 5  حقوقی 
رشته ابنيه

پنج درصد کل مبلغ 
پيمان

4
پياده رو سازی و تعویض 
جداول خيابان نایب احمد

1/300/000/000 8ماه25/875/391/697
حداقل پایه 5  حقوقی 

رشته ابنيه
پنج درصد کل مبلغ 

پيمان

شماره م الف 476

3 سه شنبــه 4 تیـــــر ماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4280

اخبار کوتاه

100هزارمیلیاردریال
ازتخلفدستگاههایاجرایی
بهحسابخزانهبازگشت

اقدامات دیوان محاســبات در سال 97، منجر 
بــه واریز بالــغ بر 100 هــزار میلیــارد ریال به 
حســاب خزانه و 16 هزارمیلیارد ریال به حساب 

دستگاه های اجرایی شده است.

بذلوبخششسکهایدانشگاه
آزادازجیبدانشجویان!

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در اجالس رؤسای 
واحد های این دانشگاه 330 سکه اعطا کرد و این 
بذل و بخشــش دو میلیارد تومانی در حالی است 
که حقوق بســیاری از کارکنان و اساتید دانشگاه 
با تأخیر ماهانه پرداخت می شود. »حجت االسالم 
دکتر رستمی«، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشــگاه ها به مسؤوالن نهادها دستور 
برگشــت سکه ها را داده اســت و تأکید کرده که 

سکه ها باید به دانشگاه آزاد بازگردد.

3ماهازسالگذشت،خبری
ازطرحمجلسبرای
»رونقتولید«نشد

درحالی براســاس اعالم رئیس کمیسیون ویژه 
حمایــت از تولید مجلس قرار بــود گزارش رونق 
تولید مجلس خرداد اعالم شود و سپس در اختیار 
دستگاه ها برای تحقق شعار ســال قرار گیرد که 
تعلل برخی کمیسیون ها باعث تأخیر در ارائه این 

گزارش شده است.

نوبخت:
دولتبنایحذفارز4200

تومانیراندارد
رئیس ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: اوالً 
باید مشــخص شود چه کســی گفته است دولت 
بنای حــذف ارز 4200 تومانی را دارد و در ثانی 
دولت همچنان سیاســت تخصیــص ارز 4200 

تومانی به کاالهای اساسی را ادامه خواهد داد.

الریجانی:
استیضاح»حجتی«
پیگیریمیشود

نماینده مــردم ارومیه در مجلس گفت: با توجه 
به عدم حضور وزیر جهاد کشاورزی در نشست روز 
یکشــنبه کمیسیون، اســتیضاح وی توسط هیأت 
رئیســه اعالم وصول شود. در حال حاضر مشکالت 
عدیده ای در کشور وجود دارد، 14 میلیارد دالر برای 
تأمین کاالهای اساسی با تصویب مجلس در اختیار 
دولت قرار گرفته اما گزارشی از آن دریافت نکرده ایم. 
شاهد افزایش قیمت تمامی اجناس در بازار هستیم 
و مشخص نیست این 14 میلیارد دالر به جیب چه 
افراد ویژه خواری رفته اســت. رئیس مجلس شورای 
اســالمی در پاســخ به تذکر نماینده ارومیه گفت: 

موضوع استیضاح وزیر پیگیری می شود.

واکنشوزیردفاعبهاعدامجاسوسسیا:
سزایخیانتهمیناست

وزیر دفاع با اشــاره به اعدام یکی از نیروهای 
قراردادی این وزارتخانه به اتهام جاسوســی برای 
دولــت آمریکا گفت: بارها تأکید کرده ایم ســزای 
افرادی که خیانت کنند همین رفتاری اســت که 
ســازمان قضایی با این جاسوس انجام داد و بابت 
این اقدام ممنون سازمان قضایی نیروهای مسلح 
هستیم. این اتفاق در داخل وزارت دفاع رخ نداده 
اســت و با اینکه بیرون از دستگاه در حال انجام 
بود، پس از دو ســال روشن شد و این اقدام نشان 
می دهد که یک ســپر امنیتی بسیار خوبی وجود 

دارد و حتی الیه های بیرون را مراقبت می کند.

انعکاس
نشست سفرا و کارداران کشورهای خارجی با رئیس قوه قضاییه

الزام استفاده از کارت سوخت شخصی از 20 مرداد
هگمتانه، گــروه ایران و جهان: مدیر عامل 
الزام  از  نفتی  شرکت ملی پخش فرآورده های 
استفاده از کارت سوخت شخصی از 20 مرداد 
خبر داد و گفت: این طرح را با هدف جلوگیری 
از سوءاســتفاده و مقابله با قاچاق ســوخت 

اجرایی خواهیم کرد.
امیر وکیل زاده، با تأکید بــر اینکه باید فرهنگ 
استفاده از کارت سوخت شخصی در جامعه نهادینه 
شــود، اظهار کرد: بخشی از قاچاق سوخت به دلیل 

سوءاستفاده از کارت های شخصی دیگران است.
وی افزود: کارت ســوخت هر فردی باید توسط 
همان فرد و در همان شــهری که زندگی می کند، 
مــورد اســتفاده قرار گیــرد؛ در غیــر این صورت 
سوءاستفاده هایی را شــاهد خواهیم بود و این یک 
منطق اســت که گفته می شــود هر کســی از کار 
ســوخت خودش اســتفاده کند، به رونق و اقتصاد 

کشور کمک کرده است.
* کارت ســوخت، تابلــوی ورود ممنوع 

قاچاقچیان
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران تصریح کرد: این وظیفه همه افراد است تا این 
کار را انجام دهند؛ چراکه این مساله کمک شایانی 
به اقتصاد می کند و از این که یارانه ای که مال مردم 
و کشور است از مسیر درست خارج شود، جلوگیری 
می کند. بنابراین توصیــه می کنم که همه از کارت 
سوخت شــخصی خود استفاده کنند و اصرار ما نیز 

تنها جلوگیری از سوءاستفاده است.
وکیــل زاده ابراز کرد: در همین راســتا از مردم 

درخواســت کردیم تا از 20 مــرداد در جایگاه ها از 
کارت ســوخت شخصی خودشــان استفاده کنند و 
امیدواریم با این کار بتوانیم در این حوزه ساماندهی 

بیشتری را انجام دهیم.
* افــرادی که کارت ســوخت خود را گم 

کردند، چه کنند؟
طبــق آخریــن اطالعیه شــرکت ملــی پخش 
فرآورده های نفتی آن دسته از صاحبان خودروها که 
کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده و بر اساس 
فراخوان قبلی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران، نسبت به درج اطالعات خود در سامانه دولت 
همراه اقــدام و با طی کردن فرایند الزم، شــماره 
حســاب کارت اعتباری خود را ثبت کرده اند، نیازی 
به ثبت نام مجدد ندارند و کارت هوشــمند سوخت 
آن هــا بر اســاس ثبت نام انجام شــده قبلی، صادر 
می شود و توسط شرکت پســت جمهوری اسالمی 

ایران به آنها تحویل داده خواهد شد.
ایــن هموطنان، هزینه صدور کارت ســوخت 
المثنــی را برابــر تعرفه مصوب، هنــگام دریافت 
کارت به مأموران شرکت پست جمهوری اسالمی 
ایران پرداخت خواهند کرد. همچنین اگر عده ای 
از شــهروندان که کارت هوشمند سوخت خود را 
گم کرده اند و در فراخوان قبلی نسبت به ثبت نام 
از طریــق ســامانه دولت همراه اقــدام نکرده اند، 
می تواننــد بــا مراجعه بــه دفاتر پلیــس +10 یا 
ســامانه دولت همراه )به ترتیبی که متعاقباً اعالم 
می شــود( برای صدور کارت هوشــمند ســوخت 

کنند. اقدام  المثنی 

رئیسسازمانزمینشناسی:

سیاب اخیر حدود 55 هزار میلیارد تومان به کشور 
خسارت وارد کرد

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: 
در سیاب اخیر حدود 55 هزار میلیارد تومان 
به کشور خسارت وارد شــد و اگر مخاطرات 
به صورت علمی شناســایی می شد بسیاری از 

این خسارت ها کمتر بود.
علیرضا شــهیدی شامگاه یکشــنبه در شورای 
معادن خراســان جنوبــی در بیرجنــد اظهار کرد: 
سازمان زمین شناسی دارای دو بخش زمین شناسی 

و اکتشاف مواد معدنی است.
وی گفت: در سیاست های سازمان زمین شناسی، 
تولید اطالعات پایه در قالب نقشه های زمین شناسی 
و اکتشافی موجب تولید ثروت برای کشور می شود 
و در بخش اکتشــاف مــواد معدنــی فعالیت های 
زمین شناسی نیز بیشتر ورود پیدا می کند و از ثروت 

تولیدشده صیانت می کند.
رئیس ســازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور با بیان اینکه 43 مخاطره اصلی در دنیا شناسایی 

شده که از این تعداد 34 مخاطره را در ایران می توان 
مشاهده کرد، افزود: زمین شناسی و اکتشاف می توانند 

تولید ثروت خوبی برای کشور داشته باشند.
شهیدی تصریح کرد: در سیالب اخیر حدود 55 
هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شد و اگر 
مخاطرات به صورت علمی شناسایی می شد بسیاری 

از این خسارت ها کمتر بود.
وی ادامه داد: سازمان زمین شناسی در سیستان 
و بلوچســتان و خراســان بزرگ فعالیت بســیاری 
داشته و از ســال 83 تولید نقشه های زمین شناسی 
آغاز شــده و این نقشــه شــش الیه دارد و در الیه 

زمین شناسی کار می کنیم.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشــور با اعالم اینکه در ژئوتوریسم کارهای خوبی 
در اســتان انجام شده است، خاطرنشــان کرد: در 
ســال های 83، 95 و 96 دو پروژه ژئوفیزیک هوایی 
انجام دادیم و اکتشــاف ذخایر پنهان زمین یکی از 

اهداف این پروژه ها است.

ایران و جهان

تعزیرات:

از 38 محصول لبنی فقط 3 کاال مشمول قیمت گذاری است
افزایشاخیرغیرقانونیاست

مدیرکل  جهــان:  و  ایران  گــروه  هگمتانه، 
گفت:  تهــران  اســتان  حکومتی  تعزیــرات 
شــرکت های تولیدکننده لبنیات بین 35 تا 38 
نــوع کاال تولید می کنند که ســه نوع از کاالها 
مشــمول قیمت گذاری اجبــاری و مابقی تابع 

عرضه و تقاضاست.
محمدعلی اسفنانی در ارتباط تلفنی با رادیو گفت 
وگــو درخصوص افزایــش قیمت لبنیــات بیان کرد: 
شرکت های تولیدکننده لبنیات بین 35 تا 38 نوع کاال 
تولید می کنند که ســه نوع از کاالها مشــمول قیمت 

گذاری اجباری و مابقی تابع عرضه و تقاضاست.
وی با اشــاره به ســه نــوع کاالیی که مشــمول 
قیمت گذاری اجباری می شــوند، گفت: قیمت شــیر، 
پنیر و ماســت دارای یک قاعده است. سازمان حمایت 
در مواردی که اجازه شش درصد افزایش قیمت را دارد 
به این بخش مجوز دهد اما اعطای مجوز برای مازاد بر 
شش درصد افزایش قیمت، با ستاد تنظیم بازار است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شــهر تهــران با انتقاد 
از اینکــه افزایش قیمت ها بــدون این مجوزها صورت 
می گیــرد، گفت: البته تولیدکننــدگان توجیهاتی هم 
دارند کــه در برخی موارد واقعی اســت اما معتقد به 

تغییر ساز و کار قیمت ها هستم.

وی ادامه داد: اینکه همه شرکت های تولیدی اعم از 
"دامداران"، "میهن" و "چوپان" و... قیمت شــیر را به 
یک قیمت عرضه کنند درســت نیست؛ چراکه فرآیند 
تبدیل شیر به محصول نهایی، نوع دستگاه ها و ظرفها 
در هر شــرکت متفاوت است ضمن اینکه مشتری هم 

حق انتخاب دارد.
اســفنانی با تأکید بر اینکه شرکت های تولید شیر 
خــام طبق قانون مکلف به رعایت قیمت عرضه شــیر 
خام هســتند، بیان کرد: در حال حاضر افزایش جدید 

قیمت لبنیات غیرقانونی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با بیان اینکه 
تعزیرات به عنــوان یک مرجع قضایی در آخرین روند 
تولید توزیع و تأمین و مصرف قرار داشته و در راستای 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان اقدام می کند، گفت: 
قانــون به ما اجازه برخورد با متخلفان از قانون را داده 
اما اینکه برخی تصور می کنند تعزیرات همه کاره است 

تصور درستی نیست.
وی همچنیــن از نــگاه جزیره ای به رونــد تولید 
محصول از مزرعه تا منزل مردم را از بزرگترین ایرادات 
در بخش مدیریتی کشــور برشمرد و گفت: باید عکس 

این موضوع اتفاق بیفتد.
اسفنانی یادآور شد: هر یک از شرکت های تولیدی 
و تعاونی شــیر در جلسات ستاد تنظیم بازار، داعیه ای 
برای خــود دارند و هزینه و ســود خود را محاســبه 
می کننــد. از طرف دیگر کارخانه شــیر هم ســود و 
هزینه های خود را محاســبه می کند و مصرف کننده 
هم ادعا می کند توان خرید شیر به این مبالغ را ندارد. 
در این شرایط ما نیازمند یک نگاه فراسازمانی هستیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران تأکید کرد: 
اگــر قاعده قیمت گذاری رعایت شــود حقوق مصرف 

کننده و تولیدکننده رعایت خواهد شد.

وزیرنیرو:

ایرانی ها مصرف کننده ارزان ترین آب یارانه ای در جهان هستند
مقابلهباکمآبیتنهاوظیفهدولتنیست

هگمتانه، گــروه ایران و جهــان: وزیر نیرو 
گفت: نابســامانی در اقتصــاد آب و همچنین 
توهم ارزان قیمتی آن، باعث شــده تا ایرانی ها 
که مصرف کننده گرانتریــن آب از طریق قنات  
بوده اند، به مصرف کننده ارزان ترین آب یارانه ای 

تبدیل شوند.
رضا اردکانیان، در رویداد ملی سازگاری با کم آبی 
با اشــاره به اینکه شرایط کنونی آب کشور را می توان 
ثمره اقدامات و انتخاب هــای خودمان در طول تاریخ 
دانســت، گفت: وضعیت آبی کشــور متأثر از تغییرات 
اقلیمی و شرایطی است که خود ما انتخاب کرده ایم و 
با توجه به اینکه این تغییرات طی ســال های متمادی 
ایجاد شــده، تعدیل و بهبود کنونی آب، نیازمند مرور 

زمان است.
وی رســالت کارگروه ملی ســازگاری با کم آبی را 
ایجاد یک روند هماهنگ و منسجم در راستای اجرای 
برنامه های ســازگاری با کم آبی در ســطح کشــور و 
همچنین متعادل ســازی منابــع و مصارف آب اعالم 
کرد و ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف این کارگروه، 
ایجاد سازگاری اســت که به معنای تطبیق شرایط با 
توجه به شرایط آب و هوایی و جغرافیایی کشور است 
و همــه راهبردهــای این حوزه باید در همین راســتا 

برنامه ریزی و اجرا شود.
به گفته این مقام مســؤول، اقلیــم ایران به نحوی 
اســت که یک ســوم میانگین جهانی بارش را تجربه 
می کنــد و با توجه به اینکه توزیع بارش در کشــور به 
طور پراکنده انجام می شود، روند زندگی مبتنی بر کم 
آبی اســت و تغییر این شــرایط اقلیمی با استفاده از 
فنون و ابزارهای کنونی، قابل تغییر نیست و نمی توان 
یک اقلیم گرم و خشک و کم آب را به یک اقلیم پرآب 

تبدیل کرد.
وزیر نیرو تصریح کرد: کارگروه سازگاری با کم آبی 
برای مقابله، از بین بردن و حتی تغییر شرایط کم آبی 
ایجاد نشــده اســت؛ بلکه وضعیت کم آبی که به طور 
نسبی قابل پیش بینی است و حدود ثابتی نیز دارد که 
تغییرات ســالیانه یا دوره ای بارش ها نمی تواند اصل و 
ماهیــت آن را تغییر دهد. بنابراین راهی به جز تطبیق 

و هماهنگی با شرایط اقلیمی کنونی را نداریم.
وی یکــی از ویژگی های کارگروه ســازگاری با کم 
آبی را ملی بــودن آن عنوان و اظهــار کرد: این ملی 
بودن به این معناســت که سازگاری با کم آبی، تنها بر 
عهده مدیران دولتی نیست؛ بلکه برای سازگاری با کم 
آبی باید تمام آحاد جامعه و کنشــگران در این راستا 
تــالش کنند؛ چرا که دامنه مصــرف آب در برگیرنده 

فرد به فرد ایرانیان اســت و این دغدغه مربوط به یک 
وزارتخانــه و یا دولت نمی شــود و تنها در شــرایطی 
که همه بخش های جامعه بــرای مدیریت این چالش 

همراهی کنند می توان آن را تغییر داد.
به گفته وزیر نیرو، تمام افراد و بخش هایی که از آب 
استفاده می کنند، عاداتی دارند که به راحتی قابل تغییر 
نیست و در این راستا منافعی برای آنها وجود دارد که 
نمی توانند به راحتی از آن دست بکشند. در این راستا 
می توان با تولید دانش و در پی آن توجیه کردن اذهان 
مردم و سیاست گذاران درباره واقعیت کم آبی و نقش 
آن در زندگی ایرانیان و همچنین سرنوشــت اقلیمی 
کشور، با تکیه بر دانش و توانمندی های محدود کنونی 
راهکارهایــی را ارائه داد که منجر به برنامه ریزی برای 

این مقوله باشد و در نهایت با آن هماهنگ شد.
با  * مداخات سیاســی در مقوله سازگاری 

کم آبی
وزیــر نیــرو گفــت: عوامــل ســازمانی و ضعف 
مدیریتی در کنار نبود ساختارهای سازمانی سازگار 
بــا فعالیت هــای میان بخشــی، نبود ســاختارهای 
حقوقــی و قانونی مبتنی بر مســؤولیت مشــترک 
در قبــال پایــداری منابــع آب، گســترش نیافتن 
با رویکرد  ظرفیت های فنــی و تخصصی متناســب 
میان بخشــی معطوف با سازگاری کم آبی و همچنین 
مســؤولیت مشــترک در قبال پایداری منابع آب، از 
جملــه موارد پیش رو بــوده و در عین حال، تدوین 
سیاســت های بلندمــدت مبتنی بر پایــداری بدون 
تمهید کردن ملزومات اقتصادی و سیاســی، تحقق 

آنها و فقدان شفافیت و پاســخگویی کافی در نظام 
نهــادی مدیریت منابع آب، از جمله ســازوکارهای 
زندگی امروز ایرانیان اســت که با کم آبی دســت و 

می کنند. نرم  پنجه 
وی افــزود: مدیریــت عرصه منابــع آب، به معنی 
تدویــن تابع هدف چند منظوره ای اســت که در آن، 
همزمان متغیرهای اجتماعی، اقتصادی، فنی، حقوقی، 
اقلیمی و حتی سیاســی و امنیتی، نقش ایفا می کند و 
نادیده گرفتن هر یک از این ابعاد، تابع هدف و متعاقب 
آن، تحمیــل هزینه و پایــداری منابع آب و همچنین 

بهره مندی ذی نفعان از آب پایدار بین نسلی است.
این مقام مســؤول به عوامل اقتصادی و اجتماعی 
ناســازگاری با کم آبی اشاره کرد و گفت: نابسامانی در 
اقتصــاد آب و همچنین توهــم ارزان قیمتی آن، باعث 
شــده تا ایرانی ها کــه در طول تاریــخ مصرف کننده 
گران تریــن آب از طریق قنات ها بوده اند، در چند دهه 
اخیر به مصرف کننده ارزان ترین آب از طریق یارانه های 
انرژی و سرمایه گذاری عظیم دولت در زیرساخت های 

فناورانه بهره برداری از منابع آب تبدیل شوند.
اردکانیــان اظهار کرد: کاربری نامناســب زمین ها، 
ســبک زندگی پــرآب، ســرمایه گذاری ناکافی برای 
توســعه زیرساخت های سازگاری با کم آبی و همچنین 
برنامه ریزی برای بهره برداری از منابع آبی حوضه های 
آبریز براســاس تصور فراوان بودن آن، از جمله عوامل 
اقتصادی و اجتماعی ناســازگاری با کم آبی اســت که 
مداخالت سیاســی در امــور کارشناســی مربوط به 
مدیریت منابع آب در آغاز دهه قبل، از جمله مسائلی 

بود که تأثیر بسزایی با ناسازگاری کم آبی داشت.
وزیــر نیرو با اشــاره بــه اینکه عوامل سیاســی و 
مداخالت موجــود از این حــوزه، همچنان در بخش 
تطبیق با کم آبــی وجود دارد، ادامه داد: در شــرایط 
کنونی از رویکرد جدیدی درباره ســازگاری با کم آبی 
صحبت می کنیم که این مقوله به این معناست که باید 
از طریق فراگیر کردن گفتمان سازگاری با کم آبی، به 
نیروی اجتماعی الزم برای تعدیل سازوکارهای فعال از 

چند دهه پیش تاکنون دست یابیم.
وی گفت: در شــرایطی که کشــور شدیداً به رونق 
کســب و کار، تولید، افزایش اشــتغال و بهبود شرایط 
محیط زیستی نیاز دارد، کسب و کارهایی که با کم آبی 
ســازگار هســتند، فرصت مناســبی برای رشد پیدا 
می کنند که در این راستا نیروی انسانی تحصیلکرده و 
مشــتاق به فعالیت در قالب استارت آپ ها، شرکت های 
دانش بنیان و صنایع کشــور، از اصلی ترین ســرمایه ها 

برای فعالیت در این راستا هستند.
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شهرستان

خبــر

زیباسازیمنظرشهری
مریانجباکاشتگلهای

فصلیتابستان

مریانج  رویداد: شهردار  هگمتانه، گروه 
گفت: در آســتانه فصل تابستان، گل های 
مخصــوص این فصل در ســطح میادین، 
بوســتان ها، باغچه ها، بلوارها و... در حال 

کاشت است.
محســن معصوم علیزاده با اشاره به کاشت 
گل های تابســتان در شهر اظهار کرد: این واحد 
همه ساله عالوه بر گل کاری بهاره در شب عید، 
در آســتانه فصل تابســتان با هدف زیباسازی 
و طــراوت محیط شــهری اقدام بــه گل کاری 
بســترهای فصلی فضای سبز شهری در معابر و 

میدان های شهر می کند.
وی ادامــه داد: گلکاری فصلــی نیز در کنار 
گلکاری دائمی همه ســاله طی سه مرحله بهار، 

تابستان و پاییز در شهر صورت می گیرد.
شــهردار مریانج گفت: با توجه به آغاز فصل 
تابستان و در راستای ارائه خدمات هر چه بهتر 
به شهروندان و مسافران تابستانی و همچنین با 
هدف زیباسازی و طراوت بخشیدن به پارک ها 
و میادین سطح شهر، طرح گلکاری تابستانه در 

فضای سبز شهر اجرا شده است.
وی افزود: عالیق و سالیق شهروندان یکی از 
نکات مورد توجه شهرداری مریانج بوده و بخش 
عمده مطالبات مردم هم مربوط به زیباســازی 
منظر شــهری و چهره آرایی شهر است لذا این 
شهرداری تمام تالش خود را در راستای افزایش 
طراوت، شادابی و سرسبزی در جای جای شهر 
بــه کار می گیرد و ارتقــای کیفیت فعالیت ها و 
رضایتمنــدی شــهروندان به طور مســتمر در 

دستور کار قرار دارد.
معصوم علیــزاده تصریح کرد: برای توســعه 
فضای ســبز محدودیت های فراوانی وجود دارد 
در ایــن شــهرداری در طول ســال پیش رو و 
ســالهای آتی مهمترین هدف در زمینه فضای 
سبز شهری اســتفاده از الگوی مناسب کاشت 

و شیوه مصرف بهینه آب در سطح شهر است.
وی بیان کرد: بنابراین به دنبال اســتفاده از 
گیاهانی هستیم که با اقلیم آب و هوایی استان 
همدان تناســب دارد تا عــالوه بر بحث زیبایی 
شــهر بتوان طیف رنگها و سرزندگی را در شهر 

مریانج مشاهده کرد.
شــهردار مریانج بیــان کــرد: از همین رو 
گل هــای کوکب کوهی، کوکب الوان، ســلبی، 
جعفری پایــه کوتاه، اطلســی، میمونی و... به 

تعداد 20 هزار بوته در حال کاشت است.

مدیرجهادکشاورزیفامنینخبرداد

تولیدنژادهاینوترکیب
گوسفندمهربان
باتلقیحمصنوعی

مدیر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانه، 
جهادکشــاورزی شهرســتان فامنین از 
روش  به  مصنوعی  تلقیــح  برنامه  اجرای 
الپراسکوپی برای تولید نژادهای نو ترکیب 
گوسفند در ســایت الگویی ملی پرورش 

گوسفند مهربان خبر داد.
به گــزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی 
فامنیــن، جعفر  جهادکشــاورزی شهرســتان 
کاویانی دلشــاد اظهار کرد: اجرای طرح سنتز 
نژادی نو ترکیب گوســفند، با استفاده از تلقیح 
میش های مهربان با اسپرم های منجمد نژادهای 
رومانوف به روش الپراسکوپی در خرداد امسال 

عملیاتی شد.
وی تصریح کرد: گوســفندان بومی سازگاز 
با شــرایط ســخت محیطی و دارای کیفیت 
مطلوب گوشت و گوسفند نژاد رومانف دارای 
فعالیــت چند قلوزایی، ســرعت رشــد باال و 

کاهش دنبه است.
کاویانی دلشــاد با اشــاره به اینکه ایجاد 
نژادهای نو ترکیب ســازگار با شرایط سخت 
محیطی استان یکی از اولویت ها و برنامه های 
اجرایی اداره بهبود تولیدات دامی شهرســتان 
اســت، افزود: بــا برطرف شــدن نقاط ضعف 
گوســفندان بومــی در آینده شــاهد رشــد 
سیســتم های بســته بدون نیاز بــه مرتع در 
شهرســتان باشیم و با اســتفاده از روش های 
نویــن باعث باال رفتــن بهــره وری در تولید 
گوشــت قرمز و ســایر محصوالت دام شویم؛ 
چــرا که هدف اســتفاده از منابــع محدود و 

باالست. بهره وری 
فامنین  مدیر جهادکشــاورزی شهرســتان 
یادآور شد: سایت الگویی ملی پرورش گوسفند 
مهربان از بهمن ســال 96 در روســتای حاجی 
آباد شهرســتان فامنین با هدف ترویج تجارب 
عملــی و با همــکاری امــور دام و اداره ترویج 
مدیریت جهادکشــاورزی شهرســتان شروع به 

فعالیت کرد.

افت یک متری ساالنه آب های زیرزمینی دشت های همدان
بی رویه  گروه شهرســتان: مصرف  هگمتانه، 
آب چاه های مجاز و غیرمجاز در اســتان همدان 
طی چهار دهه اخیر موجب افت ساالنه یک متر 
از ســطح آب های زیرزمینی دشت های استان 
همدان شــده و زنگ خطر این بخش را به صدا 

درآورده است.
یکی از دالیل مهم در کاهــش آب های زیرزمینی 
استان همدان و تراز منفی دشت های استان، برداشت 
بی رویه و بی حد و مرز از منابع آب زیرزمینی توســط 

حفر چاه های غیر مجاز برای کشاورزی است.
طبق گفته کارشناسان، عواملی چون توسعه استان، 
افزایش جمعیت و توســعه کشاورزی از دالیل کاهش 
منابع آب زیرزمینی است و از طرفی متأسفانه مصرف 
آب زیرزمینی بیشــتر از تولید آب در اســتان همدان 

است.
* افت ســاالنه یک متر از ســطح آب های 

زیرزمینی دشت استان همدان
مدیــر دفتــر حفاظــت از منابع آب شــرکت آب 
منطقــه ای همدان در همین زمینه گفت: در اســتان 
همدان طی چهار دهه گذشــته هر ســال نیم تا یک 
متر ســطح آب های زیرزمینی کاهــش یافته که البته 
این روند اخیراً با اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب 

زیرزمینی، بهبود یافته است.
به گزارش مهــر، مرتضی احمدی رحمــت با بیان 
اینکه اقتصاد استان همدان متکی به بخش کشاورزی 
اســت و سیاست اســتان همدان از دیرباز بر این پایه 
بوده که متکی به کشــاورزی باشــد و امروزه این مهم 
تعدیل شــده و به سمت و ســوی گردشگری و سایر 
صنایع سوق پیدا کرده اســت، افزود: براساس بررسی 
و مطالعات انجام شــده 90 درصد مصرف آب اســتان 
در بخش کشاورزی، هشــت درصد در بخش شرب و 

بهداشت و دو درصد مربوط به صنعت و خدمات است.
وی با اشــاره به توزیع مصــرف آب در بخش های 
مختلف نیز تصریح کرد: توزیع مصرف بیانگر این است 
که اگر کار ترویجی داشــته باشــیم عمده تأکیدات و 

سیاست باید مشمول بخش کشاورزی باشد.
* میانگین بارش در اســتان همدان به 330 

میلیمتر رسیده است
احمدی رحمت با بیان اینکه در گذشــته میانگین 
بارش اســتان 350 میلیمتر در سال بوده که در چند 
ســال اخیر با توجه به خشکســالی میانگین بارش در 
اســتان همدان به 330 میلیمتر رسیده است، عنوان 
کــرد: میانگیــن بــارش در دنیــا 800 میلیمتر و در 
ایران 250 میلیمتر اســت که با این احتســاب کشور 
ما یک ســوم میانگین بارندگی در دنیا را دارند و این 

خود نشــان دهنده  آن اســت که باید در مصرف آب 
صرفه جویــی کرد؛ چرا که در منطقه خشــک و نیمه 

خشک کره زمین قرار داریم.
وی بــا بیان اینکــه مصرف عمده آب در اســتان 
کشاورزی است و صرفه جویی آب در این بخش می تواند 
مؤثر باشــد، گفت: آب های زیرزمینی رودخانه ها جزء 
انفال محسوب می شود به این معناست که همه از این 
آب ســهیم هستند و کسی که مجوز چاه دارد صاحب 
و مالک آب نیســت بلکه اجازه بهره برداری به آن داده 

شده و متولی مطابق قانون وزارت نیرو است.
وی با بیان اینکه نصب کنتور هوشمند روی چاه ها 
بــه دلیل اندازه گیری میزان مصرف آب اســت، گفت: 
برخی از افرادی که مجوز چاه را اخذ کردند برداشــت 

بی رویه و بیش از حد مجاز دارند.

وی با تشریح محدوده های اصلی چاه ها و حوزه های 
آبریز اظهار کــرد: همدان- بهــار، کبودراهنگ، رزن 
_ قهاوند، مالیر، اســدآباد، تویســرکان و نهاوند هفت 
محدوده  مطالعاتی اصلی حوزه آبریز درجه 2 اســتان 
هستند که دارای کســری مخزن بوده و ساالنه نیم تا 

یک متر افت سطح آب زیرزمینی اتفاق می افتد.
بی رویه  برداشت  و  توسعه  اجازه  قانونگذار   *

را نخواهد داد
وی تصریــح کرد: زمانی که افت ســطح زیرزمینی 
اتفاق می افتد تبعاتی همچون از دست دادن مشاغل و 
عدم کیفیت مناسب آب رخ می دهد بنابراین قانونگذار 
اجازه هیچ گونه توســعه و برداشت بی رویه را نخواهد 

داد.
مدیــر دفتــر حفاظــت از منابع آب شــرکت آب 
منطقه ای استان همدان افزود: آب در بین ذرات خاک، 
سنگ و خاک جریان دارد و به واسطه حفر چاه آب از 
حالت تعادل خارج شود و ذرات خاک فشرده می شوند 
و باعث نشســت زمین می شــود و در برخی از مناطق 

استان این مهم اتفاق افتاده است.
* همدان از استان های دارای فروچاله است

احمــدی رحمت گفت: اســتان همــدان یکی از 
استان هایی اســت که دارای فروچاله است و از تبعات 
آن بهره برداری بی رویه منبع آب اســت؛ به طوری که 
در ســفره های آب زیرزمینی آهکی برداشت آب زیاد 
باشد فضای خالی تهی می شود و فرورفتگی و نشست 

ناگهانی اتفاق می افتد.
وی بیان کــرد: با توجه به همت همه دســتگاه ها 
از جملــه اســتانداری، دســتگاه قضائی و ســازمان 
جهادکشــاورزی طرح احیا بخشــی منابع آب را اجرا 
کردیــم و موجب جلوگیری از افــت آب و جبران آن 

شده است.

مدیرشرکتشهرکهایکشاورزیهمدان:

نخستین واحد گلخانه ای هیدروپونیک اسدآباد راه اندازی می شود
هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر شــرکت 
شهرک های کشــاورزی همدان گفت: نخستین 
واحد گلخانه ای هیدروپونیک اسدآباد در شهرک 
گلخانه ای این شهرستان در دست اجرا بوده که 
راه اندازی این واحــد گلخانه ای نقش مؤثری در 
کشت مدرن و کشت دیگر محصوالت گلخانه ای 

این واحد خواهد داشت.
محمد خــدادادی اظهار کــرد: در حال حاضر این 
واحد گلخانه ای به مســاحت پنج هزار و 500 متر در 
حال عقد قرارداد و اخذ تسهیالت بانکی بوده و بخشی 
از عملیات اجرایی خــود را آغاز کرده که با راه اندازی 
آن از این پس می تواند محصوالت دیگری که با کشت 
هیدروپونیک ســازگار بوده و به صرفه اســت را تولید 

کند.
* پردیس، تنها مجتمع گلخانه ای اسدآباد

وی با اشاره به مجتمع گلخانه ای موسی آباد)پردیس( 
به عنوان تنها مجتمع گلخانه ای این شهرستان افزود: 
مجتمع گلخانه ای اسدآباد به مساحت 21 هکتار بوده 
که از این میزان مساحت 6.5 هکتار در 31 واحد قطعه 
بندی شده و از 31 واحد موجود مجتمع در فاز اول 16 

واحد به متقاضیان واگذار شده است.

خــدادادی تصریح کرد: 15 واحــد نیز در فاز دوم 
واگذار شده که فعال ســه نفر در حال انجام کار سازه 
گلخانه خود هســتند و یک مــورد آن در حال اتمام 

است.
وی بــا بیان اینکه به صورت صد درصد فاز اول این 
شهرک گلخانه ای به فارغ التحصیالن بخش کشاورزی 
واگذار شده اســت، خاطرنشــان کرد: با اولویت فارغ 
التحصیالن بخش کشــاورزی و بومــی فاز دوم نیز در 
دســت واگذاری بوده که در این مرحله افرادی هم که 
مایل به سرمایه گذاری در این بخش باشند، هیچ منعی 

وجود نداشته و استقبال خواهد شد.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان اســدآباد نیز از 
راه اندازی دومین شهرک گلخانه ای این شهرستان در 
اراضی روســتای بهراز خبر داد و گفت: جانمایی طرح 
از طریق شــهرک های کشاورزی و منابع طبیعی انجام 
شــده و برای تأمین آب و زیرساخت های الزم نیازمند 

همکاری ادارات ذیربط خواهیم بود.
ســقراط بیرنگ با بیان اینکه بیشترین محصوالت 
تولیدی گلخانه های شهرســتان شــامل گوجه فرنگی 
و خیــار اســت، افزود: در راســتای تنوع بخشــی به 
محصوالت گلخانه ای شهرســتان با توجــه به توجیه 

اقتصادی می توان با نیازسنجی های الزم گلخانه ها را با 
آموزش های ترویجی به سمت دیگر تولیدات از جمله 
تولید گل های زینتی تشــویق کرد که جهادکشاورزی 
شهرستان در این رابطه برنامه هایی در دست اجرا دارد.
* تعهــد ایجــاد 8 هکتار اراضــی مجتمع 

گلخانه ای و شخصی در سال جاری
وی از تعهد ایجاد هشــت هکتــار اراضی مجتمع 
گلخانه ای و شــخصی در راســتای طرح توسعه سطح 
گلخانه های این شهرســتان در ســال جاری خبر داد 
و اظهار کرد: شهرستان اســدآباد در حال حاضر تنها 
دارای هشــت هکتار مجتمع گلخانه ای و شخصی بوده 
که از میزان سطح گلخانه ها 6.5 هکتار به مجتمع های 
گلخانــه ای و 1.5 هکتــار بــه گلخانه های شــخصی 

اختصاص دارد.
بیرنگ گفت: در اســدآباد رغبت بــه مجتمع های 
گلخانه ای توســط فارغ التحصیالن بخش کشــاورزی 
نســبت به گلخانه های شــخصی بیشــتر بــوده که 
توســعه این مجتمع های گلخانه ای در ایجاد اشــتغال 
فارغ التحصیالن کشــاورزی شهرستان از نقش مؤثری 

برخوردار خواهد بود.
* تولید ساالنه 1800 تن محصوالت گلخانه ای 

در اسدآباد
مدیر جهادکشــاورزی اســدآباد در ادامه از تولید 
ســاالنه هزار و 800 تن محصــوالت گلخانه ای گوجه 
فرنگی و خیار در این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: 
از این میزان محصوالت تولیدی ســاالنه خیار و گوجه 
فرنگی شهرســتان در حال حاضــر هزار و 600 تن به 
محصول خیار و 200 تن بــه گوجه فرنگی اختصاص 

دارد.
وی تعــداد بهره بــرداران کشــاورزی در بخــش 
گلخانه های این شهرستان را 20 نفر برشمرد و تصریح 
کرد: در حال حاضر 70 نفر در گلخانه های شــخصی و 
گلخانه شهرک موسی آباد اسدآباد مشغول به فعالیت 

هستند.
گلخانه داران شهرک گلخانه ای پردیس اسدآباد نیز 
گرانی نهادهای کودی و سم، امنیت و روشنایی شهرک 
را از جمله مشــکالت خود در این شهرک برشمردند و 
اظهــار کردند: نبود یک مرکــز برای خرید محصوالت 
تولیدی هر روزه واحدها در شــهرک از دیگر مشکالت 
بوده که این امر موجب شده تولیدات خود را به مرکز 
اســتان ارســال کنیم و بنکدار با هر قیمتی که خود 

تعیین کند تولیدات ما را خریداری خواهد کرد.

فرمانداربهاردرنشستشورایحفاظتازمنابعآب:

پیگیری الیروبی سه رودخانه اصلی شهرستان بهار
هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار بهار گفت: 
الیروبی ســه رودخانه اصلی شهرستان بهار که 
جاری است، در دســتور کار قرار گرفت تا این 
آمادگــی را ایجاد کنیم که در پایان امســال و 
اوایل سال آینده که توسط سازمان هواشناسی 
هدایت  ضمن  شده،  پیش بینی  خوبی  بارش های 
خوب آبها، شاهد اتفاقات ناگوار در شهرستان و 

استان نباشیم.
احسان قنبری در نشست شورای حفاظت از منابع 
آب با محوریــت کنترل ســیالب و رودخانه ها گفت: 
با عنایت پروردگار نزوالت آســمانی بســیار خوبی در 
ابتدای ســال جاری داشتیم که متأســفانه در حوزه 
ســیالب اتفاقات ناگواری در اســتان و شهرستان رقم 

خورد.
وی اضافــه کرد: الیروبی رودخانه های شهرســتان 
با حضور بخش خصوصی و دســتگاه های شهرستانی 
و رفع تصرفات که بعضا در ســال های گذشــته اتفاق 
افتاده با استفاده از ظرفیت دادستانی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: الیروبی سه رودخانه اصلی شهرستان 
که جاری اســت، در دســتور کار قــرار گرفت تا این 
آمادگی را ایجــاد کنیم که در پایان امســال و اوایل 
سال آینده که بارش های خوبی پیش بینی شده توسط 
سازمان هواشناســی، ضمن هدایت خوب آبها، شاهد 

اتفاقات ناگوار در سطح شهرستان و استان نباشیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان نیز 
گفت: با توجه به بارش های فروردین  امســال شرکت 

آب منطقه ای همدان به عنوان متولی کنترل ســیالب 
با هماهنگی فرمانداری و با تشــکیل کارگروه سیل و 
مخاطــرات طبیعی و برنامه ریزی الزم، نقاط آســیب 
پذیر رودخانه های شهرســتان بهار را شناسایی کرد و 
با استفاده از اعتبارات اختصاص یافته در این زمینه و 
اســتفاده از بخش خصوصی، نسبت به الیروبی و رفع 
تصرفــات رودخانه ها در شهرســتان اقداماتی را انجام 
دادیم و این اقدامات باعث شد خسارت زیادی در این 

شهرستان نداشته باشیم.
منصــور ســتوده افزود: امــروز هم جلســه ای در 
فرمانداری شهرســتان بهار به نام شــورای حفاظت از 
منابع آب با محوریت کنترل ســیالب و رودخانه ها با 
حضور دادســتان و فرماندار تشکیل شد و مصوب شد 

ما بحث ســاماندهی و الیروبی رودخانه ها را در نقاط 
آســیب پذیر شناسایی کنیم و از توان بخش خصوصی 
و شــهرداری ها در بحث الیروبی و ساماندهی استفاده 

شود.
ســتوده اظهار کرد: دستگاه قضایی برای تشکیل و 
پیگیری پرونده های قضایی و رفع تصرفات و ســازمان 
جهاد کشاورزی، محیط زیست، در بحث جلوگیری از 
آلودگی منابع آب اعــالم آمادگی کامل کردند و همه 
این اقدامات در حقیقت منتج به این خواهد شد که ما 
بتوانیم از برداشــت از رودخانه و برداشت شن و ماسه 
حفاظــت و از آلودگی رودخانه ها و تصرفات جلوگیری 
نماییم تا شاهد رویدادهای ناگواری در بحث سیالب ها 

نباشیم.

مدیرصنعت،معدنوتجارتشهرستانرزن:

گران فروشی، در صدر تخلفات بازارهای رزن و درگزین
هگمتانــه، گروه شهرســتان: مدیر صنعت، 
معدن و تجارت شهرســتان رزن و سرپرســت 
درگزین گفت:  در شهرســتان  متناظــر  اداره 
براساس بازرســی های انجام شده گرانفروشی، 
عدم درج قیمت، قاچاق کاال، کم فروشی و تقلب 
از مهمترین تخلفــات بازارهای رزن و درگزین 

گزارش شده است.
محمــد ســهیلی در کارگــروه تنظیــم بــازار 
شهرســتان های رزن و درگزیــن، از انجــام ســه 
هزار و 727 مورد بازرســی از ابتدای امســال در 
شهرســتان های رزن و درگزیــن خبر داد و اظهار 
با سایر دستگاه ها  33 مورد گشت مشــترک  کرد: 

انجام شــده که تشکیل 49 پرونده حاصل آن بوده 
است.

وی بــه تخلفات بازارهای رزن و درگزین در ســال 
جاری اشاره کرد و افزود: گرانفروشی، عدم درج قیمت، 
قاچاق کاال، کم فروشــی و تقلب از مهمترین تخلفات 
بوده که 48 مورد شکایات مردمی نیز در این زمینه به 

ثبت رسیده است.
ســهیلی در تشــریح این خبر که 156 مورد ثبت 
تخلف بــه ارزش 675 میلیون و459 هزار و630 ریال 
در دو شهرســتان گزارش شده است، عنوان کرد: 43 
مورد گرانفروشی، شش مورد قاچاق کاال و عرضه خارج 
از شــبکه، 41 مورد عــدم درج قیمت و 55 مورد کم 

فروشی و تقلب به ثبت رسیده است.
وی تأکید کــرد: واحدهای نانوایــی که کیفیت و 
کمیت را رعایــت نکنند، در صورت تکرار تخلف طبق 
قانون در مرتبه سوم با نصب بنر بر سر در واحد مواجه 

خواهند شد.
مدیــر صنعت، معدن و تجارت شهرســتان رزن با 
بیان اینکه 617 مورد بازرسی از نانوایی های سطح دو 
شهرســتان انجام شده اســت، گفت: 33 مورد پرونده 
تخلف به ارزش 18 میلیون و 357 ریال به ثبت رسیده 

است.
وی به توزیع اقالم تنظیم بازار در سال جاری اشاره 
کــرد و ادامه داد: پنج هزار کیلوگرم گوشــت منجمد 

گوساله به ارزش 31 هزار و500 تومان به جامعه هدف 
توزیع شده است.

ســهیلی ادامــه داد: همچنیــن 9 تن شــکر در 
بســته های هــزار و 200 گرمی با قیمــت پنج هزار 
و 100 تومان و 91 تن شــکر فله ای با قیمت ســه 
هزار و 500 تومان برای صنف قنادان و تنظیم بازار 

توزیع شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کمبود کاالیی 
در شهرســتان های رزن و درگزین وجود ندارد، گفت: 
116 تن قند شکسته با قیمت چهار هزار و 700 تومان 
با ارائه کارت ملی سرپرســت خانوار برای تنظیم بازار 

توزیع شده است.

چوپان 24 ساله پس از سقوط در چاه جان باخت
پزشکی  مدیرکل  گروه شهرستان:  هگمتانه، 
24 ساله پس  قانونی همدان گفت: یک چوپان 
از ســقوط به داخل یک چــاه عمیق واقع در 
توابع شهرستان کبودراهنگ  از  روستای شاوه 

باخت. جان 
علی احســان صالح بیان کرد: این چاه غیر قانونی 

و بدون مجوز حفر  شــده  بود لذا توســط دستگاه های 
مسؤول پلمب شد.

وی  اضافــه  کرد:  29 مرد ســال 96 بر اثر حوادث 
کار جان خود را از دســت دادند که این آمار در سال 

گذشته با روند افزایشی به 38 نفر رسید.
صالح اضافــه کرد: همچنین هشــت زن و 33 

مرد ســال 96 بر اثر ســقوط از بلندی جان خود 
را از دســت دادند که این آمار ســال گذشــته با 
روند افزایشــی بــه 55 نفر شــامل 12 زن و 43 

رسید. مرد 
رئیس اورژانس پیس بیمارســتانی و مدیر حوادث 
دانشگاه نیز در تشریح این خبر گفت: مردی جوان در 

چاهی که بین روستاهای شاوه و اوج تپه کبودراهنگ 
قرار داشت سقوط کرد.

حبیب معصومی افزود: پس از نجات فرد مصدوم از 
چاه، عملیات احیا روی او انجام و به بیمارســتان امام 
رضا )ع( منتقل شد که بر اثر شدت جراحات وارده در 

بیمارستان جان باخت.

اخبار پلیس

رئیسپلیسراههمدان:
جانباختنرانندهخوابآلود

درتصادفباگاردریل
گفت:  همدان  اســتان  راه  پلیس  رئیس 
راننده خواب آلود یک دســتگاه پژو پارس 
با  به علت انحراف از مسیر اصلی و برخورد 
گاردریل در آزادراه همدان - ساوه جان خود 

را از دست داد.
سرهنگ رضا عزیزی افزود: این سانحه ساعت 
6 صبح دیروز در 38 کیلومتری آزاد راه همدان - 

ساوه رخ داده است.
وی بیان کــرد: راننده خواب آلود با ســرعت 
بســیار باال به گاردریل برخــورد کرده و گاردریل 
با شکافتن بدنه خودرو و برخورد با راننده موجب 

مرگ وی شد.
رئیس پلیس راه همدان گفت: بیشــتر سوانح 
رانندگی آزادراه همدان - ساوه از کیلومتر 35 به 
بعد رخ می دهد؛ چرا که پس از طی این مسافت، 
راننده احســاس خســتگی کرده و دچار سانحه 

می شود.

دستگیری4سارقدرمالیر
فرمانــده انتظامی شهرســتان مایر از 
کشــف انبار اموال مســروقه به ارزش 600 
میلیون ریال و دستگیری چهار متهم در این 

شهرستان خبر داد.
محمدباقــر ســلگی اظهار کرد: بــا انجام کار 
اطالعاتی مأمــوران کالنتری 11 و هماهنگی های 
به عمل آمده با دستگاه قضائی، انباری دارای انواع 

اموال مسروقه در این شهرستان شناسایی شد.
وی گفت: در بازرسی صورت گرفته 11 دستگاه 
کف کش، انواع کابل فشــار قوی و 305 متر سیم 
برق، دو دستگاه پروژکتور، دو دستگاه کنتور برق، 
سه دستگاه موتورجوش، 15 متر شلنگ هوا برش، 
یک دستگاه فرز برقی، 11 دستگاه فارسی بر، چهار 
دســتگاه دینام، یک دستگاه کپسول ال پی جی، 
چند عدد زاپاس چراغ رینگ و قفل فرمان خودرو 

کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان مالیر با بیان اینکه 
چهار متهم در این ارتباط دســتگیر و با تشکیل 
پرونده تحویل مراجع قضائی شدند، افزود: ارزش 
ریالی این اقالم حــدود 600 میلیون ریال برآورد 

شد.

کشف17رأسدامقاچاق
دربهار

فرمانده انتظامی شهرستان بهار از کشف 
17 رأس دام قاچاق و فاقد مجوز بهداشــتی 

در این شهرستان خبر داد.
بزرگعلی نوری اظهار کــرد: مأموران انتظامی 
شهرســتان در راســتای اجرای طــرح مبارزه با 
قاچاق، یــک متهم را در این خصوص دســتگیر 
کردنــد و یک دســتگاه خــودروی کامیونت نیز 
توقیف شــد؛ متهم به همراه پرونده تشــکیلی به 

مراجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان بهــار بیان کرد: 
کارشناســان ارزش احشــام کشف شــده را بالغ 

بر500 میلیون ریال ارزیابی کردند.
* کشف یک هزار قطعه مرغ قاچاق و غیر 

بهداشتی
فرمانده انتظامی شهرســتان بهار از کشف یک 
هزار قطعه مرغ قاچاق و فاقد مجوز بهداشــتی در 

این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ نوری اظهار کرد: مأموران انتظامی 
شهرســتان بهار یــک متهــم را در این خصوص 
دســتگیر کردند و یک دســتگاه خاور مخصوص 

حمل مرغ نیز توقیف شد.
وی با اشــاره به اینکه کارشناسان ارزش طیور 
کشف شــده را حدود 300 میلیون ریال ارزیابی 
کرده انــد، افزود: طبق مقررات بــا متهم برخورد 

خواهد شد.

کشفکاالیقاچاق
دراسدآباد

فرمانده انتظامی شهرســتان اسدآباد از 
کشف 300 میلیون ریال کاالی قاچاق از یک 

دستگاه خودرو سواری تیبا خبر داد.
افشــین یاری با اعالم این خبر اظهار کرد: به 
دنبــال وقوع یک فقره تصــادف جرحی در محور 
اســدآباد به شهرستان قروه، عوامل گشت پاسگاه 
انتظامی چهاردولی به منظور بررســی موضوع به 

محل اعالمی اعزام شدند.
وی گفت: برابر گزارش مأموران یک دســتگاه 
خودروی ســواری ســفید رنگ تیبا بــه دالیلی 
از جــاده منحرف شــده و تصادف کــرده بود که 

بالفاصله راننده به مرکز درمانی منتقل شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد بیان کرد: 
در بازرســی از این خودرو سه دستگاه کولر گازی 

با مارک جنرال کشف شد.
وی افــزود: خودروی حامــل کاالی قاچاق به 
پارکینگ منتقل و اموال مکشوفه به همراه پرونده 
متشکله برای ســیر مراحل قانونی تحویل عوامل 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی شهرستان 

داده شد.
یاری با اشــاره به ارزش ریالی کاالی قاچاق 
کشف شــده، تصریح کرد: ارزش کاالی قاچاق 
کشــف شــده 300 میلیون ریال برآورد شــده 

است.
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خبــر همدان - فرهنگئ

میز مطالعه

 هنر دیرین

همهدان

آِبواچنگالُمخوره
هگمتانه، گروه فرهنگی: همدان شهری با 
گذشــته ای زیبا و دلنواز؛ شهری پر از یادهای 
مهربان؛ پر از واژه های کهن و سالخورده است. 
ایــن روزها در پس گذر زمــان و ایجاد زندگی 
مدرن، خیلی وقتها یادمان می رود پدربزرگها و 
مادربزرگهایمان چگونه زندگی می کردند. خیلی 
از نوجوانــان و جوانان امروز کلمات متداول در 
همدان قدیم حتی به گوششان نرسیده است و 
باز هم این کلمات و واژه های قدیمی هستند که 
می توانند خاطرات گذشته را زنده کنند برایمان و 
به کمک جوان ترهایمان بیایند تا بشناسند راه و 

رسم زندگی را در گذشته شهرشان.
در این بخش به معرفــی برخی کنایات و 
ضرب المثل ها که در همدان قدیم مصطلح بوده 

است و پرکاربرد پرداخته می شود.
آِب وا چنگال ُمخــوره: آب را با چنگال 
می خورد. سخت مقلّد فرنگیان است و غرب زده 
شده است. یا اینکه اشاره به زیاده روی در رعایت 
بهداشت دارد. در اصطالح مشابه گفته می شود؛ 

آِب آب می کشه، الی زَروِرَق بزرگ شده.
آِب وا شــیر قاطی ُمُکنه: آب را با شیر 
مخلــوط می کند. فــردی نادرســت و خالف 
کار است. در اصطالح مشــابه گفته می شود؛ 

گنجشِک جای بلبل رنگ ُمُکنه.
آب وای می ســه، تو وای نِیس: اگر آب 
ایستاد تو نایست. عجله کن، از حرکت باز نایست. 
در اصطالح مشابه گفته می شود؛ صدای پات بیا، 
بُِجم. آب و تابِش می ده: آب و تابش می دهد. 
هرکاری را طوالنی و مفصل می کند. مطلبی را 
با تعریف و شاخ و برگ بسیار بیان می کند. در 
اصطالح مشابه گفته می شود؛ لِفِدش می ده، آب 

رِوِغِنشه زیاد ُمُکنه.
آب اِفتاده زیر پوِسش: آب زیر پوستش 
افتاده است. اندک ثروتی رفتار او را تغییر داده 

است؛ مغرور و متکبر شده است.
یِی آب باریکه ی می یا: یک آب باریکه ای 
می آید. حقوق یا مســتمری ناچیزی داریم. در 
اصطالح مشابه گفته می شود؛ بخور و نِمیری 

هس، ای آب باریکه رَم اَ رومان نُِبَرن؟
*در ارائه این مطالب از کتاب فرهنگ اصطاحات عامیانه 
همدانی تالیف محمد علی نوریون– انتشارات سوره مهر بهره 

گرفته شده است.

روز گردشگریدرمیدانمیشانعکس 

آموزههایمحمدیبرایشهروندقرآنی

راضینیستمبرایبیانحاجت
ذلیالنهبایستد

در قرآن کریم آمده اســت: کسانی که مالشان را در راه خدا 
می بخشند و به دنبال آن منت نگذاشته و آزاری نمی رسانند 

اجرشان نزد پروردگار محفوظ است.
حضرت زهرا ســالم ا... علیها می فرمایند: از دنیای شما سه 
چیز برایم محبوب است، تالوت قرآن، نگاه به چهره رسول ا...

)ص( و انفاق در راه خدا.
حکایت: مردی نامه ای به امام حســن مجتبی)ع( نوشــت 
و در آن اظهار حاجت و درخواســت کمــک کرد، حضرت 
بــدون خواندن نامه فرمود حاجتت را برآورده می کنم. یکی 
از اطرافیان امام)ع( گفت: بهتر نبود که نامه او را می خواندی 
سپس جواب مثبت می دادی؟! حضرت فرمود: راضی نبودم 
او ذلیالنه برای درخواســت و حاجت بایستد و من نامه اش 

را بخوانم.
باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی

گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو

مسیر

هنردینیعدالتراارزشمعرفیمیکند
هگمتانه، گروه فرهنگی: نباید تصّور کرد که هنر دینی آن است 
کــه حتماً یک داســتان دینی را به تصویر بکشــد یا از یک مقوله 
دینی - مثاًل روحانیت و غیره - صحبت کند. هنر دینی آن اســت 
کــه بتواند معارفی را که همه ادیــان - و بیش از همه، دین مبین 
اسالم - به نشر آن در بین انسانها همت گماشته اند و جانهای پاکی 
در راه نشــر این حقایق نثار شده اســت، نشر دهد، جاودانه کند و 
در ذهنها ماندگار ســازد. این معارف، معارف بلند دینی است. اینها 
حقایقی اســت که همه پیامبران الهی بــرای آوردن آنها به میان 

زندگی بشر، بارهای سنگینی را تحّمل کردند. 
نمی شــود ما این جا بنشــینیم و تالش های زبده ترین انسانهای 
عالــم را - که مصلحــان و پیامبران و مجاهــدان راه خدا بودند - 
تخطئــه کنیم و نســبت به آن بی تفاوت بگذریــم. هنر دینی این 
معارف را منتشــر می کند؛ هنر دینی عدالت را در جامعه به صورت 
یک ارزش معرفی می کند؛ ولو شما هیچ اسمی از دین و هیچ آیه ای 

از قرآن و هیچ حدیثی در باب عدالت در خالل هنرتان نیاورید.
بیانات رهبر معظم انقاب در دیدار جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر1380/05/01

انتشار گزیده دیوان ملک الشعرای بهار در 2 جلد
هگمتانه، گروه فرهنگی: گزیده دیوان ملک 
الشــعرای بهار در قالب دو مجلد چاپ و 

منتشر شد.
گزیده دیوان ملک الشعرای بهار به همت انجمن 
قلــم ایران در 1781 صفحه و در قالب دو مجلد 

چاپ و منتشر شد.
این گزیده اشعار دربردارنده زندگی نامه؛ گزیده 
اشــعار، قصاید، غزلیــات، قطعــات، مثنویات، 
مســمطات، ترکیبات، ترجیعات، مســتزادها؛ و 

چهارپاره های این شاعر نام آور ایرانی است.
گزیده اشعار ملک الشعرای بهار در چهار بخش به 

شرح زیر تدوین و تنظیم شده است:
1. بخــش اول: گزیــده اشــعار دوره اقامت در 

خراسان)از سال 1282 تا 1292 شمسی(
2. بخش دوم: اشعار دوره اول اقامت در تهران )از 
سال 1293 تا 1299 خورشیدی، قبل از کودتا(

3. بخش سوم: اشعار دوره دوم اقامت در تهران )از 
اسفند ماه سال 1299 تا شهریور 1320(

4. بخش چهارم: اشعار دوره سوم اقامت در تهران 
)از شهریور سال 1320 تا اول اردیبهشت 1330 

خورشیدی، بعد از کودتا(
محمدتقی بهار )زادروز پنجشنبه 12 ربیع االول 

1304 هجــری قمری، برابر بــا 18 آذر 1265 
هجری شمســی در شــهر مشــهد، درگذشت 
یکشنبه 1 اردیبهشت 1330، در خانه مسکونی 
خود در تهران و خاک ســپاری 2 اردیبهشــت 
در آرامــگاه ظهیرالدوله در شــمیران( ملقب به 
ملک الشــعرا و متخلص به »بهار«، شاعر، ادیب، 
نویسنده، روزنامه  نگار، تاریخ  نگار و سیاست  مدار 

معاصر ایرانی بود.
مثنوی زیرنمونه ای از اشعار معروف ملک الشعرای 

بهار است:
برو کار می کن مگو چیست کار

که سرمایه جاودانی است کار
نگر تا که دهقان دانا چه گفت

به فرزندگان چون همی خواست خفت
که »میراث خود را بدارید دوست
که گنجی ز پیشینیان اندر اوست

من آن را ندانستم اندر کجاست
پژوهیدن و یافتن با شماست

چو شد مهر مه، کشتگه برکنید
همه جای آن زیر و باال کنید

نمانید ناکنده جایی ز باغ
بگیرید از آن گنج هر جا سراغ«

پدر ُمرد و پوران به امید گنج
به کاویدن دشت بردند رنج
به گاوآهن و بیل کندند زود

هم اینجا، هم آنجا هر جا که بود
قضا را در آن سال از آن خوب شخم

ز هر تخم برخاست هفتاد تخم
نشد گنج پیدا ولی رنجشان

چنان چون پدر گفت شد گنج شان
گزیده دیوان ملک الشعرای بهار به همت انجمن قلم 
ایران در 1781 صفحه و در قالب دو مجلد و هر جلد 

با قیمت 200 هزار تومان چاپ و منتشر شد.

سرانداز بافی؛ هنر منحصر به فرد قوم لر
هگمتانه، گروه فرهنگی: ســرانداز بافی یکی 
از هنرهای کهن مردم ســرزمین ماســت که از 
دیرباز به جای مانده اســت. سرانداز نامی است 
که بر روی نوعــی گلیم لری گذارده اند. این نوع 
گلیم با نام محلی رندی در مناطق روســتایی و 
عشایری استان )شهرستان های اردل، لردگان و 
بعضی نقاط فارسان( بافته می شود. بافت سرانداز 
به شــیوه ای کاماًل منحصربه فرد است و حلقه 
واسطی بین گلیم و قالی است. این نوع گلیم در 
برخی از اســتانهای کشور با نام های مختلف نیز 
بافته می شود به عنوان مثال در استان آذربایجان 
با نام ورش، در استان کرمان با نام شیریکی پیچ و 
در استان فارس با نام گلیم سوزنی مرسوم است.

کارشناســان صنایع دستی استان در سال 

1364 با بررسی انجام شــده بر دستباف های 
روســتایی و عشــایری اســتان متوجه نوعی 
خورجین متعلــق به طایفــه اوالد حاج علی 
شــدند. این خورجین از ســه فن بافت شامل 
قالــی بافی، گلیم بافی و رندی بافی تشــکیل 
شــده بود و از آن به بعد رنــدی بافی بر روی 

زیراندازی به نام سرانداز شکل گرفت.
طرح هــا و نقش های ســرانداز )رندباف( 
اغلب به طور ذهنی که از نســل های گذشته 
سینه به ســینه نقل شده است، این طرح ها 
اغلب نشأت گرفته از فرهنگ و آداب و سنن 
اســت که از طبیعــت اطراف الهــام گرفته 
شــده اســت. طرحهایی همچون گل برفی، 
چهارتکه، گل خورجیــن، چله چنگ، چنگ 

و طرحهای شکســته هندسی که معروفترین 
طرح ســراندازباف در ایــن منطقه طرح های 

است. قیصری 
یکــی از نکات قابل توجــه در این تولید این 
است که گلیم را به صورت پشت می بافند، یعنی 
بافنده از پشــت طرح موردنظر شــروع به بافت 
می کند و تا پایان بافت قســمت روی کار خود 
را نمی تواند ببیند و این از ویژگی های منحصربه 
فرد این نوع بافت است که در کمتر جایی نظیر 
این بافت دیده می شود و از امتیازات آن به شمار 
می رود. هم اکنون بافندگان مناطق روســتایی و 
عشایری شهرستان اردل قادرند طرح های قالی را 
بر روی سرانداز ببافند که نشان از ذوق و استعداد 

ذاتی مردم این منطقه دارد.

فرهنگی

معاونآبخیزداریادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستان:

اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوان  داری 
در 10 شهرستان استان همدان

هگمتانه، گروه رویداد: معاون آبخیزداری اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان 
گفت: اجرای عملیــات پروژه های آبخیزداری و 
از محل صندوق توسعه ملی سال  آبخوان داری 
جاری در 10 شهرســتان و 21 حوزه آبخیز این 

استان آغاز شد.
به گزارش هگمتانه به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
اداره کل منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان 
محمــد مهدی آرتیمانــی افــزود: 310 میلیارد ریال 
از محل صندوق توســعه ملی برای اجــرای عملیات 
آبخیزداری در استان همدان پیش بینی شده که نسبت 

به سال گذشته 2 برابر افزایش داشته است.
وی اضافــه کرد: پــس از برگزاری نشســت های 
تخصصی در اردیبهشت و خرداد سال جاری سهم هر 
یک از 10 شهرستان از اعتبار آبخیزداری مشخص شد 
تا بتوان بهتر از گذشــته نســبت به حفاظت از منابع 

طبیعی استان اقدام کرد.
معاون آبخیــزداری اداره کل منابع طبیعی همدان 
هدف از اجرای طرح هــای آبخیزداری و آبخوان داری 
را حفظ آب و خاک، افزایش پوشــش گیاهی، حفاظت 

فیزیکــی از عرصه هــای منابع طبیعی و اشــتغالزایی 
و رونــق تولید و پویایــی اقتصاد کشــاورزان و مردم 

حوزه های آبخیزنشین عنوان کرد.
آرتیمانی با بیان اینکه عملیات اجرایی سال جاری 
از اول تیر شروع شده است گفت: این عملیات ها شامل 
کنترل سیل و رســوب، اجرای طرح حدنگاری اراضی 

ملی، حفظ مراتع و افزایش پوشش گیاهی است.
وی طرح هــای آبخیــزداری را شــامل عملیــات 
مکانیکی، بیومکانیکی، مدیریتی و حفاظتی دانســت 
که شــامل بذرکاری، کپــه کاری مراتع، جنگل کاری 
و توســعه جنگل با بذر و نهــال، اقدامات حفاظتی و 
پیشــگیری از حریق و اجرای طــرح حدنگاری اراضی 

ملی به صورت جامع در حوزه های آبخیز است.
آرتیمانــی بیان کــرد: طرح های مکانیکی شــامل 
اجرای ســازه های اصالحی برای کنترل فرســایش و 
رســوب از جمله بندهای مالتی، خشکه چین، چپری، 

گابیونی است.
گفتنی اســت وسعت اراضی ملی اســتان همدان 
بیش از 905 هزار هکتار اســت که نزدیک به نیمی از 

مساحت این استان را شامل می شود.

باهزینه400میلیونریال

رهاسازی بچه ماهیان گرمابی در منابع آبی همدان 
هگمتانه، گــروه رویداد: بــه منظور ترویج 
فرهنگ تولید و مصرف آبزیان و به مناســبت 
ماهیان  بچه  رهاســازی  کشاورزی  جهاد  هفته 
گرمابی در منابع آبی استان همدان با هزینه 400 

میلیون ریال انجام شد.
بــه گــزارش هگمتانه بــه نقل از روابــط عمومی 
سازمان جهاد کشــاورزی اســتان همدان، به منظور 
ترویــج فرهنگ تولید و مصرف آبزیان و به مناســبت 
هفته جهاد کشــاورزی رهاسازی بچه ماهیان گرمابی 
در منابع آبی اســتان همدان انجام شد که در مرحله 

اول تعــداد 13 هزار قطعه انواع بچــه ماهی گرم آبی 
در ســدهای خاکی داس قلعه مبارک آباد شهرستان 
کبودراهنگ و تعداد 20 باب استخر ذخیره خاکی رها 

سازی شد.
بر اســاس این گزارش پیش بینی می شود در پایان 

فصل پرورش حدود 20 تن ماهی برداشت شود.
این گزارش می افزایــد: در ضمن برای خرید و رها 
ســازی این تعداد بچه ماهی حدود 400 میلیون ریال 
از اعتبارات طرح توســعه آبزی پروری شیالت استان 

هزینه شده است.

برگزاری دومین کارگروه مولدسازی و مدیریت دارایی های 
دستگاه های اجرایی همدان

جلســه  دومین  رویداد:  گــروه  هگمتانه، 
کارگروه مولدســازی و مدیریــت دارایی های 
دســتگاه های اجرایی استان در سال 1398 با 
حضور صادقی مدیرکل مرکز نوسازی و توسعه 
همدان،کریمی  اســتانداری  اطاعات  فناوری 
تبار معاون توســعه مدیریــت و برنامه ریزی 
استان در دفتر مدیرکل اموراقتصادی و دارایی 

استان همدان برگزار شد.
به گزارش هگمتانه بــه نقل از روابط عمومی اداره 
کل امور اقتصادی و دارایی اســتان همدان، مدیرکل 
امور اقتصادی و دارایی اســتان همدان در این جلسه 

پروژه طرح مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت را 
تشریح کرد.

ناصر محمودی با تأکید بر اجرای طرح مذکور مبنی 
بر شناسایی و ثبت اموال منقول و غیرمنقول دولت تا 
شهریور ماه سال جاری بر تشکیل کارگروه مولدسازی 
دارایی های دولت و نیز تشــکیل کارگروه فروش اموال 

مازاد دستگاه های اجرایی استان تأکید کرد.
وی همچنین بر تشکیل مســتمر و فعال کارگروه 
شناسایی اموال غیرمنقول مازاد، اقدام سریع و با دقت 
و اجرای صحیح بخشنامه ها، احراز طرح مناسب برای 

مولد سازی با بررسی میدانی تأکید کرد.

برنامه دهه کرامت در شهرستان های همدان برگزار می شود
اداره  سرپرست  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
کل فرهنگ و ارشــاد اسامی اســتان همدان 
از برگــزاری ویژه برنامه دهــه کرامت در همه 

شهرستان های استان خبر داد.
به گزارش هگمتانه بــه نقل از روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان همدان، علی 
مرادی نور در جلسه شورای هماهنگی بزرگداشت دهه 
کرامــت اظهار کرد: اگر به زندگــی و هجرت حضرت 
فاطمه معصومــه )س( دقت کنیم شــاهد مهرورزی 
خالصانه و عاشــقانه خواهیم بود، ما در تاریخ فقط یک 
نمونه از ایــن رفتار فداکارانه خواهری برای برادر خود 
داریــم و آن هم عملکرد حضــرت زینب کبری )س( 

برای سیدالشهدا )ع( است.
مرادی نور خاطرنشــان کرد: امسال همدان میزبان 
برگــزاری هفته فرهنگ رضوی خواهــد بود و در این 
زمینه از اندیشــه های خالق و ایده های نو اســتقبال 

می کنیم.
وی به بخشی از برنامه هایی که برای هفته فرهنگ 
رضوی در نظر گرفته شده اشاره و عنوان کرد: برگزاری 
جشــن دختران آفتــاب، برپایی نمایشــگاه هنرهای 
تجســمی، خوشنویســی و کتاب، عیادت از کودکان 
مبتال به ســرطان و همایش ادبی زمزمه خورشــید از 

برنامه های هفته فرهنگ رضوی است.
مرادی نور تأکید کرد: نشست تخصصی کتاب خوان 

رضوی، همایش تشکل های قرآنی و دهه کرامت، قصه 
گویی رضــوی و نمایش فیلم با ایــن موضوع از دیگر 
برنامه های هفته فرهنگ رضوی اســت که با همکاری 
دستگاه های فرهنگی و هنری استان برگزار خواهد شد.

سرپرســت دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری 
مســاجد اســتان همدان هم در این جلســه با بیان 
اینکه امســال دبیرخانه شورا در ستاد عالی کانون های 
مساجد تشکیل شده است؛ گفت: شعار برگزاری ویژه 
برنامه هــای دهه کرامت امســال »خدمــت کریمانه، 

مهربانی به رسم اهل بیت)ع(« است.

حمیدرضــا ناهیدی فر افزود: دهــه کرامت از روز 
پنجشــنبه، 13 تیرماه )اول ذی القعــده( هم زمان با 
ســالروز والدت حضرت معصومه )س( و روز دختر با 
شــعار »حضرت فاطمه معصومه )س(، جلوه کرامت و 

مهربانی« آغاز می شود.
وی ادامه داد: شــعار روز دوم مصادف با )14 تیر 
ماه(، »در شــادی اهل بیت )ع( شــاد باشیم«، شعار 
روز ســوم مصادف با 15 تیر ماه »خدمت به مردم، 
لذت روحی نشــاط معنــوی« و شــعار روز چهارم 
مصادف با 16 تیرماه »رونق تولید، شــادی و امید« 

انتخاب شده است.
سرپرســت دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری 
مســاجد اســتان همدان تأکید کــرد: روز پنجم دهه 
کرامت، هم زمان با روز بزرگداشت امامزادگان، به نام 
»امامزادگان، ذخایر معنوی جامعه« نام گذاری شــده 
اســت و در روز ششم دهه کرامت )18 تیرماه( نیز هم 
زمان با روز بزرگداشــت شاه چراغ )ع(، ویژه برنامه ها با 
شعار »حضرت شاه چراغ )ع(؛ جلوه مودت و مقاومت« 

انجام می شود.
ناهیدی فر ادامه داد: روزهای هفتم، هشــتم، نهم 
و دهم دهــه کرامــت )19، 20، 21 و 22 تیرماه( به 
ترتیــب با عنوان »مســاجد، پایگاه ترویج مشــارکت 
اجتماعی«، »شــهدا، الگوی جوانان در تحقق گام دوم 
انقــالب«، »عفاف و حجاب، گوهــر خانواده مهدوی« 
و »تشــکل های مردمی، پرچم دار خدمــت کریمانه« 

نام گذاری شده است.
وی خاطرنشان کرد: آخرین روز از دهه کرامت، هم 
زمان با ســالروز والدت پر خیــر و برکت ثامن الحجج، 
حضــرت علی بن موســی الرضا )ع( در روز 23 تیرماه 
)11 ذی القعده( تمامی برنامه ها با شــعار »امام هشتم؛ 

جلوه رأفت، محور وحدت« انجام خواهد پذیرفت.
گفتنی اســت هفته فرهنگ رضــوی از 13 تا 19 
تیرماه در مجتمع فرهنگی ســینمایی شــهید آوینی 

همدان برگزار می شود.

مدیرکلتعزیراتحکومتیاستان:

کشف 164 کیلوگرم گوشت مرغ بدون هویت در همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرکل تعزیرات 
از کشف 164 کیلوگرم گوشت  حکومتی همدان 
مرغ بدون هویت از یک واحد صنفی در همدان 

خبر داد.
علیرضا حسن پور در گفتگویی از کشف 164 کیلوگرم 
گوشــت مرغ فاقد هویت از یک واحد صنفی در همدان 
خبر داد و اظهار کرد: اخیراً نیز نسبت به کشف انبارهای 

شکر احتکار شده در شهرستان فامنین اقدام شد.
وی با بیان اینکه این روزها با چندین متخلف صنف 

گوشــت برخورد کرده ایم گفت:  برخــی از واحدهای 
فروش گوشــت مرغ تخلف گران فروشی، عدم رعایت 
موارد بهداشتی و بی توجهی به تاریخ مصرف داشته اند 

که با آنها برخورد شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با اشاره به اینکه 
دو نانوایی در شهرســتان رزن چندین ســابقه تخلف 
کم فروشــی داشــتند که تعزیرات حکومتی عالوه بر 
جزای نقدی مجازات پلمــب و نصب پرده را نیز برای 
آنها اعمال کــرد افزود: برای ایــن واحدها در صورت 

تکرار تخلف مجازات های ســنگینی مانند ابطال پروانه 
در نظر خواهیم گرفت.

* عرضه خارج از شــبکه 5 هــزار و 880 
کیلوگرم برنج تنظیم بازار

وی با اشاره به اینکه یک واحد صنفی عمده فروشی 
برنج پلمب و برای این مرکز پرده نصب شد گفت:  این 
واحد به دلیل تقلب و عرضه خارج از شــبکه 5 هزار و 

880 کیلوگرم برنج تنظیم بازار پلمب شد.
حســن پور بیان کرد: در این خصــوص پرونده ای 

به اتهام تقلــب و عرضه خارج از شــبکه در تعزیرات 
حکومتی همدان تشکیل و در حال رسیدگی است.

*کشف 4 هزار و 500 عدد سس قرمز تاریخ 
مصرف گذشته از یک واحد عرضه فست فود

حســن پور خاطرنشــان کرد:  اخیراً گروه گشــت 
مشترک تعزیرات حکومتی از یک ساندویچ فروشی در 
همدان 4 هزار و 500 عدد ســس قرمز تاریخ مصرف 
گذشته کشف کرد که برای این واحد نیز پرونده تخلف 

تشکیل شده است.



برابر راي شــماره 98/217 مورخ 98/02/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رحمانعلي مرادي فرزند حسین بشماره شناسنامه 724 صادره از اسدآباد در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 59/94 
مترمربع در قســمتي از پالک 66 اصلي واقع در اســدآباد بلوار حمزه اي روبروي فرمانداري خریداري با واســطه از مالک رسمي اقایان ســیف اله ظهیري-یداله موذن-عبداله 
زهیري-حمداله زیوري محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/04 * تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/19 * رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 22270 شماره م الف: 226

آقاي علي شــیري با ارائه دو برگ استشــهادیه محلي مصدق به مهر دفترخانه 3 اســدآباد مدعي است که یک جلد سند مالکیت اعیان ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکوني به شماره 
پالک ثبتي 287 فرعي از 397 فرعي از 2230 اصلي واقع در شهرستان اسدآباد بخش شش همدان که در دفتر الکترونیکي 139620326003001283 به شماره چاپي 764138 سابقه 
ثبت دارد به دلیل مفقود شــدن اصل ســند مالکیت اولیه در حین جابجایي تقاضاي المثني نموده است لذا به استناد تبصره الحاقي به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهي 
مي شــود تا هرکســي مدعي انجام معامله با وجود سند مالکیت نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل 
ســند مالکیت و یا ســند معامله اعتراض کتبي خود را تسلیم نماید، در صورت انقضاء مدت واخواهي و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نشود سند 
المثني به نام مالک )وراث مرحوم رضا کریمي بقدرالسهم و موروثي( صادر و تسلیم خواهد شد. برابر سند شماره 16566-1396/06/23 دفترخانه یک اسدآباد در قبال 467422098ریال 

نزد بانک ملت اسدآباد وثیقه مي باشد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهي فقدان سند مالکیت

 22274 شماره م الف: 231

آقاي حســن مرادي داراي شناســنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالســه 111/171/98ش از این حوزه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان 
میرزا حســین مرادي به شناســنامه شــماره 104 در تاریخ 47/09/10 دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن متوفي/ متوفیه منحصراست به: 1- متقاضي گواهي 
حصروراثت با مشــخصات فوق الذکر فرزند ذکور متوفي 2- اله مراد مرادي فرزند میرزا حســین به ش ش 2 صادره از بهار متولد 1332 فرزند ذکور متوفي 3- نیم تاج مرادي فرزند میرزا 
حسین به ش ش 5 صادره از بهار متولد 1322 فرزند اناث متوفي 4- زرین تاج مرادي فرزند میرزا حسین به ش ش 465 صادره از بهار متولد 1336 فرزند اناث متوفي 5- بتول مرادي 
فرزند میرزا حســین به ش ش 3 صادره از بهار متولد 1333 فرزند اناث متوفي 6- مریم علي پورفر فرزند قربانعلي به ش ش 159 صادره از بهار متولد 1302 همســر متوفي والغیر اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتي در خواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیت نامه از متوفي/ متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف 

یک ماه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي حوزه 111 شوراهاي حل اختالف صالح آباد

آگهي حصر وراثت

 22275 شماره م الف: 106

98 /03 /29 ریخ تا به  دوم  نوبت  عمومئ  یده  مزا گهئ  آ
شهرداري مالیر در شهرداری مالیر در نظر دارد به استناد مجوز شماره : 139/ش/5/م-98/02/08 پارکینگ عمومی طبقاتی  واقع در خیابان شهید 
مصطفی خمینی )ره( کوچه  فتاحی را از طریق نشــر آگهی مزایده به اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیــت عمومی واگذار نماید لذا متقاضیان 
مــی توانند پیشــنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شــنبه 98/04/15 به همراه 5 درصد مبلغ کل برآورد به صورت نقد )به حســاب 
10/2767836/1بانک رســالت ( یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی به همراه مدارک شناسایی معتبر )جهت اشخاص حقیقی کپی تمام صفحات 
شناسنامه و کارت ملی و اشخاص حقوقی کپی اساسنامه به همراه آخرین تغییرات( و مهر و امضاء قرارداد و شرایط عمومی ارسال نمایند و همچنین 
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره مستقیم 2226061-0813 تماس حاصل نمایند و یا می توانند اطالعات مورد نیاز جهت شرکت در 

مزایده را از سایت malayer.ir  دریافت دارند. 
 ))قیمت پایه و مشخصات((

1-قیمت پایه اجاره پارکینگ فوق به مساحت تقریبی 5783 متر مربع و قیمت ماهیانه 12/000/000 ریال و به همراه 100/000/000 ریال پیش 
پرداخت می باشد.

2- مدت اجاره پارکینگ از تاریخ انعقاد قرارداد 1 سال شمسی می باشد.
3 مهلت تحویل و اخذ اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/04/15 میباشد و شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

4- هزینه نشر آگهی مزایده به عهده برنده می باشد.
5-چنانچه برنده مزایده از واریز وجه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ خودداری نماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به نفر دوم 

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

7- به پیشنهادات مخدوش- مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتیب اثر داده نمی شود.
8-تاریخ بازگشائی پاکتهای واصله در مورخ یکشنبه  98/04/16 راس ساعت 10صبح در دفترکار شهردار میباشد.

9- مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ بازگشائی می باشد.   

حسين بابايي - شهردار مالير
شماره م الف 90

سه شنبــه 4 تیـــــر ماه 1398 6
سال بیست و یکم  شمـاره 4280

ایران و جهان ورزش - 

ایران و جهان

خبــر

گلفباگاز
تفاهمنامهبست

هگمتانه، گروه ورزش: در راستای ترویج 
و توســعه رشته گلف شــرکت گاز استان 
همکاری  تفاهم نامه  گلــف  هیأت  و  همدان 

امضا کردند.
شــرکت گاز اســتان همدان و هیأت گلف در 
محل سالن جلسات شرکت گاز استان در راستای 
ترویج و توسعه گلف و رشته های زیر مجموعه آن 

تفاهم نامه همکاری دوجانبه امضا کردند.
در این نشســت که عبدا... فیاض مدیر عامل 
شرکت گاز اســتان و علی اصغر ســالوند رئیس 
هیــأت گلف و چنــد نفر از اعضــای هیأت گلف 
همدان و مســؤوالن شــرکت گاز حضور داشتند 
طرفیــن تفاهم نامــه همــکاری را در دو ماده و 

چهارده بند امضا کردند.
علی اصغر سالوند رئیس هیأت گلف همدان در 
این خصوص اظهــار کرد: این تفاهم نامه با هدف 
توسعه و معرفی گلف در شرکت گاز استان همدان 
و در راســتای بهره مندی و دسترســی آســان تر 
کارکنان و خانواد ه هایشــان به امکانات، وســایل، 
مربیان و ســایت تخصصی مینی گلف همدان که 
در حال حاضر یکی از بهترین ســایت های موجود 

در کشور است منعقد گردید.
همچنین عبدا... فیاض مدیر عامل شرکت گاز 
اســتان بیان کرد: شرکت گاز استان بیش از هزار 
و 50 نفر نیروی رســمی و غیر رســمی دارد که 
تندرستی و شــادابی آنان از اولویت های ما است؛ 
بنابراین با توجه به حساسیت شغلی و فشار کاری 
نیاز اســت که امکانات فرهنگی، رفاهی و ورزشی 
برای نیروها ایجاد شود که در این راستا همکاران 
ما می توانند با پرداختن به ورزش در اوقات فراغت 
به ویژه رشــته گلف و زیــر مجموعه های آن که 
بدون محدودیت سنی و فیزیکی جسمانی است و 
همه می توانند به آسانی آن را انجام دهند، آرامش 

ذهنی مطلوب و تمرکز الزم را به دست آورند.

خبــر

بسکتبالیستهایهمدانیهیاد
مرحومشاخصیدیدارکردند

مســابقه  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
دوستانه بســکتبال به مناسبت بیستمین 
علی شاخصی  محمد  درگذشــت  سالگرد 

شد. برگزار 
روز گذشــته مسابقات دوســتانه بسکتبال به 
مناسبت بیستمین سالگرد درگذشت محمد علی 
شــاخصی یکی از رؤسای ســابق هیأت بسکتبال 
اســتان همدان بین تیم های بزرگســاالن، امید، 
پیشکســوتان ســالن تختی و پیشکسوتان سالن 
آموزشگاه ها، در سالن تختی به میزبانی شهرستان 

همدان برگزار شد.
در پایان این رقابتها تیم بسکتبال پیشکسوتان 
سالن آموزشــگاه ها با نتیجه 55 بر 45 در مقابل 
تیم پیشکســوتان سالن تختی پیروز میدان شد و 
تیم بسکتبال بزرگساالن سالن تختی با نتیجه 49 
بر 46 در مقابل تیم امید سالن تختی به پیروزی 

رسید.

اسدآبادیهافرهنگپهلوانی
راگرامیداشتند

هگمتانه، گروه ورزش: مراســم فرهنگ 
پهلوانی و زورخانه ای با موضوع اخاق و مرام 
پهلوانی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی 
در  ورزشکاران  بســیج  و  پهلوانی  فرهنگ 
اسدآباد  شهرستان  شعبانی  شهید  زورخانه 

برگزار شد.
روز گذشته مراسم فرهنگ پهلوانی با موضوع 
اخالق و مرام پهلوانی به مناســبت 17 شوال روز 
جهانی فرهنگ پهلوانی و روز بســیج ورزشکاران 
در زورخانه شــهید شــعبانی اســدآباد با حضور 
گسترده جامعه ورزشــکاران و با همکاری هیأت 
پهلوانی و ســمن خادمین اهل بیــت )ع( برگزار 
شد. ورزشکاران باستانی در گود زورخانه حرکات 
باستانی مانند میل بازی، چرخ تیز و میل سنگین 

اجرا کردند.
مهمان افتخاری این مراســم حجت االســالم 

سیاح امام جمعه موقت اسدآباد بود.
وی خطــاب به ورزشــکاران گفــت: اگر به 
موالی علی اقتدا کنیــد، هیچ موقع دچار تکبر 
و لغزش نمی شــوید، پهلوان واقعی کسی است 
که به مردم کمک کند تا مشــکالت آنان مرتفع 

شود.

حمایت همه جانبه صوفی از سرمربی پاس
جمشیدیان:2میلیاردهزینهشدامانهبرایبازیکنانوکادر!

هگمتانه، گروه ورزش: نشســت دو 
ساعته احمد جمشیدیان سرمربی فصل 
هواداران  کانــون  اعضای  با  پاس  قبل 
باشگاه پاس در شرایطی برگزار شد که 
به شفاف  سرمربی سفید و سبزپوشان 
ســازی عملکرد تیمش در فصل قبل 

پرداخت.
احمد جمشــیدیان که به دعوت کانون 
هواداران باشــگاه پاس بــه همدان عزیمت 
کرده بود، همــراه با علــی قربانی و بهمن 

طهماسبی در این نشست حضور یافت.
جمشــیدیان در جمــع اعضــای کانون 
هواداران پاس گفت: قدردان حمایت جانانه 
هواداران در فصل قبل هستم ضمن اینکه از 
از همه مســؤوالن اعم از مهندس شاهرخی 
اســتاندار، دکتر حاجی بابایی نماینده مردم 
همدان در مجلــس، مهندس صوفی رئیس 

هیأت فوتبال و مهندس جهانشــیر مدیرکل ورزش و 
جوانان قدردانی می کنم.

وی پیرامــون برخی مباحث مطرح شــده مبنی بر 
اعتبــار دو میلیاردی تیمش در فصــل قبل گفت: دو 
میلیارد تومان بودجه فصل گذشته پاس بود که از این 
مبلــغ 650 میلیون برای خریــد امتیاز، 200 میلیون 
برای تســویه بدهی هــا، 500 میلیون هزینه ســفرها 
و تغذیــه تیم، ورودی مســابقات و مابقی برای درصد 

بازیکنان هزینه شد.
سرمربی فصل قبل پاس خاطرنشان کرد: از فصل قبل 
هیچ بدهی در پاس وجود ندارد. کادر فنی نیز کمتر از 50 

درصد دریافتی داشت و بازیکنان بین 60 تا 70 درصد.
وی بیان کرد: سقف قرارداد تیم 70 میلیون بود که 

دو بازیکن در این سطح داشتیم و بقیه زیر 50 تومان 
قرارداد داشتند.

سرمربی پاس پیرامون شرایط امسال تیمش گفت: 
برای شروع در لیگ دو باید 500 میلیون بودجه اولیه 
داشته باشیم که از این مبلغ باید برای تسویه بدهی ها، 

هزینه تمرین و ورودی مسابقات اقدام شود.
وی در خصوص مباحث مطرح شــده پیرامون لیگ 
یک نیز گفت: برای لیــگ یک اگر حمایت همه جانبه 
کنند همه اســتقبال می کنند. اما باید توجه داشت که 
امســال حتی خوابگاه پاس هم دیگر وجود ندارد و به 

بخش خصوصی اجاره داده اند.
وی بــا قدردانــی از کانون هــواداران پاس گفت: 
دعوت شــما اعضای کانون هواداران قابل احترام بود و 

پذیرفتــم به همراه کادر فصل قبل به همدان بیایم. از 
پاس حمایت کنید و به نام ها اکتفا نکنید. مالک پاس 
هواداران هستند. امیدوارم امسال هم تصمیمات خوبی 

برای پاس گرفته شود.
در نشســت کانــون هــواداران باشــگاه پاس با 
احمد جمشیدیان ســرمربی فصل گذشته تیم پاس 
علی صمدی رئیــس کانون، بهــروز کریمی معاون 
کانــون، مهدی جعفری ســرلیدر کانون  هماهنگی 
و مهدی دوســتی ســخنگوی کانون پیرامون شرح 
حال فصل قبل پاس و شــرایط فعلی باشــگاه و نیز 
مذاکراتی که با مسوؤوالن اجرایی استان داشتند به 

بحث و بررسی پرداختند.
* حمایت رئیس هیأت فوتبال از جمشیدیان

عباس صوفــی رئیس هیــأت فوتبال همدان 
نیز ضمن حمایت از ســرمربی فصل قبل پاس به 
صورت تلفنی با احمد جمشــیدیان به گفت وگو 

پرداخت.
براساس هماهنگی صورت گرفته مقرر شد طی 
روزهای آینده نشستی با احمد جمشیدیان سرمربی 

فصل قبل پاس برگزار شود.
جمشیدیان که یکشــنبه گذشته همراه با علی 
قربانی و بهمن طهماســبی مربیان فصل قبل پاس 
به همدان ســفر کرده بود، ابتدا به دعوت از کانون 
هواداران باشگاه پاس، در جمع این آنان حاضر شد.

کادر فنی فصل قبل پاس ســپس با حضور در 
ســانس تمرینی تیم یاران شهید شمسی پور به 
سرپرســتی و مربیگری تیمور الحق پیشکسوت 
ارزنــده فوتبــال همــدان، همراه بــا چهره های 
سرشــناس فوتبال اســتان به بازی دســتگرمی 

پرداختند.
در ایــن بازی عــالوه بر احمد جمشــیدیان، علی 
قربانی، بهمن طهماســبی و مصطفی کاشــی اعضای 
کادر فنــی فصل قبل پاس، بابــک صمدیان، مصطفی 
یوســف علیزاده، محمد خزایی، سیدجمال معصومی، 
حسین کاظمی، محســن خدابنده لو، حسن رخشنده، 
مجتبــی مایلی، مهدی وندالوند، علــی قربانی، حمید 

سراجچی و... در این بازی دستگرمی حضور یافتند.
محسن لطفی بازیکن فصل قبل پاس، کیوان هنری 
سرپرســت هیأت تیراندازی با کمان استان، سرهنگ 
خدابنده لو رئیس هیأت ورزش های ســه گانه استان، 
بهــروز معین مدیر آکادمی باشــگاه پــاس، مصطفی 
امیــری نیک مربی و پیشکســوت فوتبال و... نظاره گر 

بازی بودند.

حضور باشکوه ورزشکاران زورخانه ای مایر در آیین فرهنگ پهلوانی
هگمتانــه، گروه ورزش: آیین بزرگداشــت 
ورزش زورخانه ای و فرهنگ پهلوانی با همکاری 
اداره ورزش و جوانان، شهرداری و هیأت باستانی 
شهرستان مایر به مناســبت گرامیداشت روز 
پهلوانی و ورزشهای زورخانه ای  جهانی فرهنگ 
در پارک تاریخی ســیفیه این شهرستان برگزار 

شد.
مســؤوالن ورزش و شــهرداری و هیأت باســتانی 
شهرســتان مالیر در این مراســم حضور داشتند و با 
حضور خود موجبات دلگرمی و شــادی عوامل اجرایی 

آن را فراهم نمودند.
قهرمانان و ورزشکاران رشته باستانی این شهرستان 

که در میادین کشوری و اســتانی صاحب مقام بودند 
با اجرای حرکات باســتانی در رشــته های چرخ تیز، 
میل ســنگین، میل بــازی و... روز فرهنگ پهلوانی و 
ورزش های زورخانه ای را گرامی  داشــتند و شــرکت 
کنندگان حاضر در این همایش استفاده الزم را بردند.

در خالل این مراســم شــرکت کنندگان با اجرای 
همایش ورزش صبحگاهی این روز را گرامی داشــتند 
و در پایــان نیز با ذکر صلــوات و قرائت فاتحه به مقام 
شامخ قهرمانان و پهلوانان واقعی که خون خود را برای 
عزت و آزادگی ایران عزیزمان نثار کردند ادای احترام 

کردند.
خدرویسی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان 

مالیر نیز این روز بزرگ را به جامعه ورزش شهرستان 
خصوصاً باســتانی کاران و پهلوانانی که پرچم مقدس 
جمهوری اســالمی ایران را در میادین ملی و فراملی 

به اهتزاز در آوردند و افتخار آفریدند تبریک گفتند.
وی با اشــاره به جوانمردی امام علی )ع( این امام 
همــام را الگویی مناســب برای جوانان دانســت و از 
جوانان خواســت با پیروی از دستورات خداوند و ائمه 
اطهار همانطور که در گود زورخانه تن خود را ســالم 
و صیقــل می دهند روح خود را صیقل دهند و فرهنگ 

ناب محمدی را در جوامع امروزی ترویج کنند.
بابایی شــهردار مالیر که از ورزشکاران در رشته 
کوهنوردی و دوچرخه ســواری است از رئیس اداره 

ورزش و جوانــان و همکاران آن و هیأت باســتانی 
شهرســتان مالیر که در برگزاری این آیین ارزشمند 
از هیچ تالشــی مضایقه نکردنــد تقدیر کرد و آن را 
راهی برای جذب دیگر جوانان به این رشته ورزشی 

دانست.
در پایــان این مراســم به همت هیأت باســتانی 
و همــکاری اداره ورزش و جوانــان و شــهرداری 
شهرســتان مالیر به پــاس قدردانــی از زحمات و 
تالش های مربیان و ورزشــکاران رشته باستانی که 
در میادیــن ملــی و فراملی برای ورزش اســتان و 
شهرســتان افتخار آفریدند با اهــدای لوح و جایزه 

تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

هگمتانه، گروه ایران و جهان: دبیرکل ســتاد 
مبارزه با مواد مخدر با اشاره به آخرین وضعیت 
تولید مواد مخدر در جهان در سال 2018 گفت: 
کشت و تولید مواد مخدر تا این سال به رکوردی 
بی ســابقه رســیده و تولید غیر قانونی موجب 
ابتــای 275 میلیون نفر در سراســر جهان به 

اعتیاد شده است.
اســکندر مؤمنی در همایش سالروز جهانی مبارزه 
با مــواد مخدر که با حضور ظریــف وزیر امور خارجه 
و فدولــوف نماینده دفتر مقابله بــا جرم و مواد مخدر 
ســازمان ملل متحد دیروز )دوشــنبه( برگزار شد، با 
بیان اینکه مشــتقات تریاک عامل 76 درصد از مرگ 
و میرهای ناشــی از مصرف مواد مخدر اســت افزود: 
معتــادان تزریقی در معرض بیشــترین آســیب های 

بهداشتی و بالینی هستند.
وی بــا بیان اینکه نیمــی از معتادان تزریقی مبتال 
به ویروس هپاتیت c هســتند نیز اظهــار کرد: از هر 
هشــت نفر یک نفر از معتادان بــه بیماری ایدز مبتال 
اســت. براساس آمار بهداشت جهانی 450 هزار نفر در 
همان ســال در اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از 

دست داده اند.
وی با بیان این که براساس آیات قرآن هرکس جان 
انسانی را نجات دهد گویی جان تمام انسان ها را نجات 
داده است، گفت: این دستور آسمانی سرلوحه مبارزات 

40 ساله جمهوری اسالمی ایران فارغ از 
رنــگ و نژاد و ملیت در مبــارزه با مواد 

مخدر قرار گرفته است.
* مرگ 450 هزار نفر در ســال 

2015 به دلیل مصرف موادمخدر
دبیر کل ســتاد مبارزه با مواد مخدر 

افزود: براین اســاس برای ما ســالمت و سرزندگی و 
نشــاط جوانان ایرانی با جوانان سایر کشورها یکسان 
اســت. بنابر آماری که توسط سازمان بهداشت جهانی 
ارائه شده است تقریبا 450 هزار نفر در سال 2015 در 
نتیجه مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند.

مؤمنی با بیــان این که امروزه مســاله مواد مخدر 
یک ناهنجاری اجتماعی و بهداشتی محدود به جامعه 
یــا منطقه خاصی نیســت، اظهار کرد: این مســاله از 
محدوده هــای جغرافیایی فراتر رفتــه و ضمن پیوند 
با جرائم ســازمان یافته فســاد، پولشــویی، خشونت، 
افراطی گــری و اقدامات تروریســتی تمامی مرزهای 
جهانی را در نوردیده است. متأسفانه جوانان که نیروی 
مولد و پشــتوانه توسعه آینده به شــمار می آیند جزء 

اولین قربانیان این سوداگری مرگ هستند.
دبیــر کل ســتاد مبارزه با مواد مخدر با اشــاره به 
این که منطقه ما به واســطه همجــواری با اصلی ترین 
منشــأ کشــت و تولید مواد افیونی در جهان و به تبع 
آن تحرک مجرمین، جرائم ســازمان یافته و فرامرزی 

در معرض بیشترین خســارات انسانی و گسترده ترین 
عواقب مخرب ناشــی از قاچاق و اعتیــاد قرار گرفته 
اســت، ادامه داد: بازارهای ثابت و فزاینده با سودهای 
اغواکننده حاصل از قاچاق به کشــورهای مقصد باعث 
افزایش کشت و در نتیجه تسهیل دسترسی به مواد در 
کشــور مبدأ و کشورهای مسیر شده است و به همین 
دلیل ســوء مصرف مواد در این منطقه رشدی شتابان 

یافته است.
با  نباید  با قاچاق موادمخدر  * راه های مقابله 
نسخه خرده فروشــی خیابانی کشورهای مقصد 

تحمیل شود
مؤمنی با اشــاره به این که جمهوری اسالمی ایران 
پس از پیروزی انقالب اسالمی در مقابله خستگی ناپذیر 
با قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر خسارات غیرقابل 
جبران جانی و مالی از جمله 3811 شــهید و 12 هزار 
جانباز تقدیم کرده اســت، اظهار کرد: همچنین حدود 
11 هــزار تن مواد مخدر و روان گردان ها را با محوریت 
نیروی انتظامی در ســه دهه اخیر کشــف کرده است. 

همچنین در سال 2018 موفق شده اند با اجرای حدود 
1600 عملیات و تقدیم 18 شهید بیش از 2100 باند 

محلی، منطقه ای و بین المللی را منهدم کنند.
وی ادامه داد: هشــت هزار وســایل نقلیه، اموال و 
امالک قاچاقچیان نیز بــه ارزش مالی 5130 میلیارد 
ریــال را توقیف و بیش از 800 تــن انواع مواد مخدر 
و روانگردان هــا را از جمله 46 تن هروئین و مرفین را 

کشف کردند.
دبیر کل ســتاد مبــارزه با مواد مخدر با اشــاره 
به این که کشــفیات هرویین در حدود 26 تن بوده 
اســت، افزود: این کشفیات در کشور منشأ تولید که 
در آن نیروهــای فرامنطقه ای حضــور دارند اندکی 
بیش از دو تــن و در کل بازار مقصــد حدود چهار 
تن گزارش شده اســت. اهمیت فعالیت ها و اقدامات 
ایران زمانی روشــن می شــود که بدانیــم علی رغم 
تحریم هــای ظالمانــه جمهوری اســالمی ایران به 
تنهایی 76 درصد کشــفیات جهانــی تریاک و 67 
درصد کشفیات جهانی مرفین و 17 درصد کشفیات 

هروئین را به خود اختصاص داده است.
مؤمنــی ادامــه داد: ســاالنه صدها 
میلیــون دالر بــرای انســداد و انهداد و 
اســتحکامات در مرزهای شرقی به طول 
حــدود 2000 کیلومتــر بــرای احداث 
برجک ها و پاسگاه ها، حفر کانال خاکریز، 
نصب ســیم خاردار و... بــدون احتســاب هزینه های 
اســتقرار نیــرو و تأمین تجهیزات هزینــه می گردد و 
همیــن روند در خصوص مرزهای غربــی برای مقابله 
با ترانزیت مواد مخدر به مقصــد بازارهای بین المللی 
مصرف در غرب نیز در حال اجراســت. این اقدامات نه 
براساس کمک ها و حمایت های مالی، فنی، تجهیزاتی 
و پشتیبانی کشورها و مجامع بین المللی بلکه به دلیل 
تعالیم اصلی و توســعه یافته اسالمی و انسانی حاکم بر 

کشور محقق شده است.
وی با بیان این که ایران با اعتقاد بر این که ســالمت 
و تأمیــن اجتماعی از ارکان اصلــی رویکرد فراگیر در 
مقابله با مســاله مواد مخدر اســت نیز گفت:  تقویت 
برنامه های کاهش آسیب از طریق گسترش دسترسی 
بــدون تبعیض به خدمــات درمانی، برخــورداری از 
حمایت های اجتماعی و فراهم سازی شیوه های متعدد 
درمانی در کلیه مراکز خدمات درمانی و توانبخشــی 
برای بازگشت معتادان به جامعه و خانواده را در راهبرد 

متوازن خود قرار داده است.

دبیر کل ســتاد مبــارزه با مواد مخــدر ادامه داد: 
همچنیــن به موازات گســترش بی وقفــه برنامه های 
پیشــگیری اولیه در نظام های آموزشی، برنامه فراگیر 
پیشــگیری از گرایش کودکان و نوجوانان به ســوی 
مصرف مــواد با رویکرد صیانت اجتماعی در سراســر 
کشــور با جدیت در حال پیگیری اســت. به دســتور 
رئیس جمهــور رویکرد اجتماع محــور با هدف جلب 
مشارکت همه آحاد جامعه در صدر برنامه های مبارزه 
در حوزه هــای مختلــف بازتوانی و بازگشــت مصرف 
کنندگان به جامعه ســرلوحه قرار گرفته است. اجرای 
بیش از 80 درصد از برنامه های کاهش تقاضا توســط 
ســازمان های غیردولتی نشــان از اعتقــاد جمهوری 
اســالمی ایران به نقش سازمان های مردم نهاد و بخش 

خصوصی در مبارزه با مواد مخدر دارد.
* ضرورت اجرای سیاست معیشت جایگزین 

در مناطق کشت و تولید مواد مخدر
مؤمنــی بــا بیان این کــه ضرورت دارد معیشــت 
جایگزین در مناطق عمده کشــت و تولید مواد افیونی 
در اولویت هــای برنامه های جامعه جهانی در مبارزه با 
مواد مخدر قرار گیرد، گفت: مساعدت فنی و تجهیزاتی 
به کشــورهای در مســیر ترانزیت و ارتقــای مبادله 
اطالعات عملیاتی بین کشورهای مبدأ مسیر ترانزیت 
و مقصد براســاس اصل مسؤولیت مشترک مورد توجه 

جدی قرار گیرد.

مؤمنیباتشریحآمارهایجهانیازوضعیتتولیدومصرفموادمخدر:

یک نفر از هر 8 معتاد ایدز دارد
نیمیازمعتادانتزریقیهپاتیتcدارند



برابر راي شــماره 98/217 مورخ 98/02/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رحمانعلي مرادي فرزند حسین بشماره شناسنامه 724 صادره از اسدآباد در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 59/94 
مترمربع در قســمتي از پالک 66 اصلي واقع در اســدآباد بلوار حمزه اي روبروي فرمانداري خریداري با واســطه از مالک رسمي اقایان ســیف اله ظهیري-یداله موذن-عبداله 
زهیري-حمداله زیوري محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/04 * تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/19 * رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 22270 شماره م الف: 226

آقاي علي شــیري با ارائه دو برگ استشــهادیه محلي مصدق به مهر دفترخانه 3 اســدآباد مدعي است که یک جلد سند مالکیت اعیان ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکوني به شماره 
پالک ثبتي 287 فرعي از 397 فرعي از 2230 اصلي واقع در شهرستان اسدآباد بخش شش همدان که در دفتر الکترونیکي 139620326003001283 به شماره چاپي 764138 سابقه 
ثبت دارد به دلیل مفقود شــدن اصل ســند مالکیت اولیه در حین جابجایي تقاضاي المثني نموده است لذا به استناد تبصره الحاقي به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت بدین وسیله آگهي 
مي شــود تا هرکســي مدعي انجام معامله با وجود سند مالکیت نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهي طي مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد مراجعه و ضمن ارائه اصل 
ســند مالکیت و یا ســند معامله اعتراض کتبي خود را تسلیم نماید، در صورت انقضاء مدت واخواهي و نرسیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نشود سند 
المثني به نام مالک )وراث مرحوم رضا کریمي بقدرالسهم و موروثي( صادر و تسلیم خواهد شد. برابر سند شماره 16566-1396/06/23 دفترخانه یک اسدآباد در قبال 467422098ریال 

نزد بانک ملت اسدآباد وثیقه مي باشد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهي فقدان سند مالکیت

 22274 شماره م الف: 231

آقاي حســن مرادي داراي شناســنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کالســه 111/171/98ش از این حوزه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان 
میرزا حســین مرادي به شناســنامه شــماره 104 در تاریخ 47/09/10 دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن متوفي/ متوفیه منحصراست به: 1- متقاضي گواهي 
حصروراثت با مشــخصات فوق الذکر فرزند ذکور متوفي 2- اله مراد مرادي فرزند میرزا حســین به ش ش 2 صادره از بهار متولد 1332 فرزند ذکور متوفي 3- نیم تاج مرادي فرزند میرزا 
حسین به ش ش 5 صادره از بهار متولد 1322 فرزند اناث متوفي 4- زرین تاج مرادي فرزند میرزا حسین به ش ش 465 صادره از بهار متولد 1336 فرزند اناث متوفي 5- بتول مرادي 
فرزند میرزا حســین به ش ش 3 صادره از بهار متولد 1333 فرزند اناث متوفي 6- مریم علي پورفر فرزند قربانعلي به ش ش 159 صادره از بهار متولد 1302 همســر متوفي والغیر اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتي در خواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیت نامه از متوفي/ متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف 

یک ماه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي حوزه 111 شوراهاي حل اختالف صالح آباد

آگهي حصر وراثت

 22275 شماره م الف: 106

98 /03 /29 ریخ تا به  دوم  نوبت  عمومئ  یده  مزا گهئ  آ
شهرداري مالیر در شهرداری مالیر در نظر دارد به استناد مجوز شماره : 139/ش/5/م-98/02/08 پارکینگ عمومی طبقاتی  واقع در خیابان شهید 
مصطفی خمینی )ره( کوچه  فتاحی را از طریق نشــر آگهی مزایده به اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیــت عمومی واگذار نماید لذا متقاضیان 
مــی توانند پیشــنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شــنبه 98/04/15 به همراه 5 درصد مبلغ کل برآورد به صورت نقد )به حســاب 
10/2767836/1بانک رســالت ( یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی به همراه مدارک شناسایی معتبر )جهت اشخاص حقیقی کپی تمام صفحات 
شناسنامه و کارت ملی و اشخاص حقوقی کپی اساسنامه به همراه آخرین تغییرات( و مهر و امضاء قرارداد و شرایط عمومی ارسال نمایند و همچنین 
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره مستقیم 2226061-0813 تماس حاصل نمایند و یا می توانند اطالعات مورد نیاز جهت شرکت در 

مزایده را از سایت malayer.ir  دریافت دارند. 
 ))قیمت پایه و مشخصات((

1-قیمت پایه اجاره پارکینگ فوق به مساحت تقریبی 5783 متر مربع و قیمت ماهیانه 12/000/000 ریال و به همراه 100/000/000 ریال پیش 
پرداخت می باشد.

2- مدت اجاره پارکینگ از تاریخ انعقاد قرارداد 1 سال شمسی می باشد.
3 مهلت تحویل و اخذ اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/04/15 میباشد و شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

4- هزینه نشر آگهی مزایده به عهده برنده می باشد.
5-چنانچه برنده مزایده از واریز وجه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ خودداری نماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به نفر دوم 

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

7- به پیشنهادات مخدوش- مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتیب اثر داده نمی شود.
8-تاریخ بازگشائی پاکتهای واصله در مورخ یکشنبه  98/04/16 راس ساعت 10صبح در دفترکار شهردار میباشد.

9- مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ بازگشائی می باشد.   

حسين بابايي - شهردار مالير
شماره م الف 90

7 سه شنبــه 4 تیـــــر ماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4280

9 فایده استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی
وسایل  از  اســتفاده  شــهروندی:  فرهنگ  گروه  هگمتانه، 
نقلیه شخصی خوب اســت و مشکات استفاده از حمل و نقل 
تنها  نه  نقلیه عمومی  از وســایل  اما استفاده  ندارد  را  عمومی 
آلودگــی هوا را کاهش می دهد بلکه جســم مــا را قوی تر و 

می کند. سالم تر 
فواید استفاده از وسایل نقلیه عمومی را در این جا آورده ایم:

1. کاهش وزن
اســتفاده از وســایل نقلیه عمومی، راه رفتن و دویــدن را به همراه دارد 
کــه نیازمند صرف انرژی اســت. به عبــارت دیگر، فعالیــت می تواند باعث 

چربی سوزی و در نتیجه کاهش وزن شود.
2. جلوگیری از فشار خون باال

تحقیقات انجام شــده توســط مؤسســه قلب آمریکا در 2015 نشان داد 
افرادی که از وســایل نقلیه شخصی استفاده می کند، ٪27 بیشتر از دیگران 

به فشار خون باال مبتال می شوند.
3. جلوگیری از دیابت

با اســتناد به تحقیق انجام شده توسط مؤسســه قلب آمریکا در 2015، 
احتمــال ابتال به دیابت در افرادی که از وســیله نقلیه شــخصی اســتفاده 

می کنند، ٪34 بیشتر است.
4. حفظ سامت ذهنی

استفاده از وسایل نقلیه عمومی می تواند به حفظ سالمت ذهنی نیز کمک 
کنــد. زیرا در هنگام ترافیک، مردمی که از وســیله نقلیه عمومی اســتفاده 
می کنند نســبت به افرادی که از وسیله شخصی اســتفاده می کنند آرامش 

بیشتری دارند و با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.
استفاده از وسایل نقلیه عمومی عالوه بر فواید برای سالمتی، فواید دیگری 

نیز دارد:
5. اجتماعی شدن

شما در وســایل نقلیه عمومی افراد زیادی را می بینید. بنابراین برخی از 
موارد اجتماعی شدن مانند احوال پرسی کردن، لبخند زدن، رفتار مؤدبانه با 

دیگران و دیگر رفتارها را یاد می گیرید.
6. حفظ محیط زیست

با اســتفاده از وسایل نقلیه عمومی، میزان تردد در خیابان ها کم می شود. 
در نتیجــه آلودگی هوا کاهــش می یابد که یکی از مــوارد کمک به محیط 

زیست است.
 7. کاهش هزینه ها

هزینه اســتفاده از وســایل نقلیه عمومی و وســیله نقلیه شخصی بسیار 
متفاوت اســت. با وســایل نقلیه عمومی می توانید با هزینه بسیار پایینی از 
جایی به جایی دیگر بروید. این هزینه را با هزینه اســتفاده از وسیله شخصی 

مقایسه کنید!
8. تغییر اجتماعی

با اســتفاده از حمل و نقل عمومی می  توان شاهد تغییراتی که در جامعه 
می افتد بود. مانند سبک لباس پوشیدن، زبان اجتماع و غیره.

9. انعطاف بیشتر
اگر از وســیله نقلیه عمومی اســتفاده  کنید با پیدا کردن جای پارک به 
مشــکل می خورید. اما اگر از وســایل نقلیه عمومی استفاده کنید، می توانید 

هر جایی که می خواهید توقف کنید و نگران پارک کردن ماشین نباشید.
احتیاط

اســتفاده از حمــل و نقل عمومی فواید زیــادی دارد. اما به هر حال باید 
مراقب باشید چرا که جرم هایی نیز در آن اتفاق می افتد.

منبع : مجله کسب و کار بازده

زهرا   - فرهنگ شــهروندی  گروه  هگمتانه، 
خودروهای  گســترش  با  امــروزه  ذوالفقاری: 
بار ترافیک در خیابان ها،  افزایش  شــخصی و 
شلوغی ناشی از تردد خودروها در شهر، افزایش 
یافته است و در این میان استفاده از وسایل حمل 
بار  و نقل عمومی از سوی شهروندان در کاهش 
کاهش  شهروندی،  هزینه های  کاهش  ترافیکی، 
شلوغی ها، تسهیل در آمد و شد شهروندان در 
شــهر، و... بسیار مؤثر است، و به واقع به معنای 

توسعه یافتگی شهری محسوب می شود.
نخستین نکته  در اســتفاده از ناوگان حمل و نقل 
عمومی، فرهنگ سازی و تأمین زیرساخت ها و تشویق 
برای اســتفاده از حمل و نقل عمومی است تا معضل 
ترافیــک و آلودگــی هوا کاهش پیــدا کند و فرهنگ 
عمومی حمل و نقل محقق شــود. زیرساخت های باید 
تأمین شود. امروزه وجود اتوبوس و تاکسی در شهرها 
که هر کدام بنا به فراخور خود تأثیری محســوس در 
مدیریت فضای در هم ریخته تردد شهری دارد از جمله 
موارد مورد تأکید اســت. درمقایســه زیرساخت های 
داخلی و کشــورهای خارجی باید گفت در آن ســوی 
مرزها استفاده از این وسایل نقلیه در این موارد جنبه 
تشویقی دارند و همین موارد مردم را به استفاده از آن 

امکانات ترغیب می کند.
فرهنگ ســازی، در همه کشــورها نــه تنها نقش 
مهمی در تشویق شهروندان به استفاده از وسایل حمل 
و نقل عمومی از جمله اتوبوس، تاکســی و مترو دارد، 
بلکه باعث کاهش شدید آلودگی هوا، معضل ترافیکی 

و... در شهرها می شود.
در واقع اســتفاده از ناوگان حمــل و نقل عمومی 
عالوه بر اینکه نیاز به فرهنگ سازی دارد، نیاز به یک 
سری زیر ســاخت ها از جمله عرضه اتوبوس و کیفیت 

آن نیز دارد.
از همین رو گفتگویی را با رئیس سازمان مدیریت 

حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان، داشتیم.
سید محمد پوروخشــوری رئیس سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و مســافر شهرداری همدان، در گفتگو 
با خبرنگار هگمتانه، اظهار کرد: طبق ســرانه جمعیت 
به ازای هر یــک هزار نفر باید یک دســتگاه اتوبوس 

داشته باشیم.
وی بــا اعــالم اینکه جمعیت شــهر همدان، 700 
هزار نفر اســت، ابراز کرد: در حال حاضر 200 دستگاه 
اتوبوس در شــهر همدان فعال است که 50 درصد آن 
به بخش خصوصی واگذار شــده است و 50 درصد در 

اختیار شهرداری است.
این مســؤول با بیان این مطلب کــه حمل و نقل 
عمومی شــامل مترو، بی.آر.تی و اتوبوس است، گفت: 
در دنیا تاکســی جــزء حل و نقل عمومی محســوب 
نمی شــود در حالی که در ایران بــه علت اینکه تعداد 
ناوگان اتوبوس نسبت به سرانه جمعیت در کل کشور 
کم اســت به عنوان حمل و نقل عمومــی و تکمیلی 

محسوب می شود.
پوروخشــوری با اشــاره به اینکه 3 هــزار و 500 
دســتگاه تاکســی در همدان فعال است، تصریح کرد: 
روزانه یک میلیون ســفر در همدان انجام می شود که 
هر نفر ممکن اســت روزی یک یا دو بار یا بیشــتر از 

اتوبوس و تاکسی استفاده کند.
وی بــا بیــان اینکــه 65 درصد از حمــل و نقل 
شــهروندان با حمل و نقل عمومی است، گفت: به طور 
مثــال اگر 200 هــزار نفر با اتوبوس جا به جا شــوند 

حدود 450 هزار نفر با تاکسی جا به جا می شوند.
این مســؤول در ادامه افزود: کمبود اتوبوس باعث 
می شود فاصله زمانی رســیدن اتوبوس به ایستگاه که 
طبق استاندارد، 3 تا 5 دقیقه است، به 15 تا 20 دقیقه 

برســد و همین انگیزه مردم برای اســتفاده از حمل و 
نقل عمومی را کم می کند.

پوروخشــوری در خصــوص خرید و اضافه شــدن 
اتوبــوس به ناوگان حمل و نقل عمومی شــهر، عنوان 
کــرد: خرید اتوبوس 82 و نیــم درصد وظیفه دولت و 

17 و نیم درصد بر عهده شهرداری است.
وی بــا بیان این مطلب که ســن ناوگان اتوبوس 9 
و هفت دهم و ســن تاکسی 9 و دو دهم است، گفت: 
این بدان معناســت که ناوگان ده ســال به باال دچار 
فرسودگی می شود و متوسط ناوگان ما روبه فرسودگی 

است.
* شهرداری همدان از سال 90 تا کنون حدود 
50 دســتگاه اتوبوس را وارد سامانه حمل و نقل 
عمومی شــهر کرده است که طی سال جاری 17 

دستگاه به این ناوگان افزوده می شود.
رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مســافر 
شــهرداری همدان، در ادامه این مطلــب اضافه کرد: 
شــهرداری همدان علیرغم تمام مشــکالت، از ســال 
90 تــا کنون بیش از 50 دســتگاه اتوبوس خریداری 
کرده اســت که با 100 درصد تعهــد بوده که قیمت 

اتوبوس طی این ســال ها از یک صد میلیون تومان به 
یک میلیارد تومان رسیده است.

پوروخشوری با اعالم اینکه 17 دستگاه اتوبوس طی 
سال جاری خریداری شده است، بیان کرد: 8 دستگاه 
از این اتوبوس ها وارد ناوگان حمل و نقل شــهر شده 
و 9 دســتگاه اتوبوس نیز تا چنــد ماه آینده به ناوگان 

اضافه می شود.
وی با بیان اینکه تمــام اتوبوس های بخش دولتی 
و خصوصی شــهر همدان دارای معاینه فنی هستند، 
گفت: این معاینه فنی هر سه ماه یکبار انجام می شود.

این مسؤول در ادامه تصریح کرد: هزینه تمام شده 
بلیت اتوبوس نزدیک به دو هزار تومان است، در حالی 
که برای تشــویق شــهروندان برای استفاده از حمل و 
نقل عمومی یک سوم هزینه را از آنها دریافت می کنیم 
که 500 تومان می شــود و از دو سوم مابقی نیز دولت 
باید یارانه بدهد اما دولت این یارانه را نمی پردازد، این 

مبلغ را شهرداری پرداخت می کند.
* هدف مدیریت شــهری از صــرف هزینه 
برای اتوبوس و قیمت بلیت، تســهیل در آمد و 
شد شــهروندان، ترغیب استفاده از حمل و نقل 

عمومی است
وی با تأکید بر اینکه هدف مدیریت شهری تسهیل 
در حمل و نقل شــهروندان و ترغیب آنها به اســتفاده 
از حمــل و نقل عمومی اســت، ابراز کــرد: مدیریت 
شهری همدان هر ســاله مبالغ زیادی را صرف ناوگان 
اتوبوسرانی می کند تا آن را جهت رفاه حال شهروندان 

سرپا نگهدارد.
این مســؤول در ادامه بیان کــرد: به طور قطع اگر 
شــهروندان از این موضوع اطالع داشــته باشــند، در 

مراقبت از اتوبوس ها تالش می کنند.
* بر اثر بی توجهی برخی افراد ناچار می شویم 

ماهانه دستگیره های صندلی را عوض کنیم
پوروخشــوری در همین رابطه افزود: متأسفانه بر 
اثر بی مباالتــی برخی افراد ناچار می شــویم ماهیانه 
دســتگیره های صندلــی را عوض کنیــم چون خراب 
می شود و چهره زشت پیدا می کند که اگر این هزینه ها 
نبود امکان هزینه این مبلغ در خرید اتوبوس بیشــتر 

فراهم می شد.
با  * 65 درصد جابه جایی های شــهروندان 

حمل و نقل عمومی است
وی بــا بیان اینکه حمل و نقل عمومی شــهر، 65 
درصد جا به جایی ها در شــهر را بر عهده دارد، عنوان 
کــرد: این موضوع باعث کاهش بار ترافیکی در شــهر 

می شود.
این مســؤول با اعالم اینکه شهرداری همدان عالوه 
بر همدان، به شــهرهای مریانــج و جورقان نیر از این 
لحــاظ خدمت دهی می کند، عنوان کرد: به طور مثال 
9 دســتگاه از اتوبوس های شــهرداری برای دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد همدان کار می کند که هیچ صرفه 
اقتصادی ندارد و تنها برای رفاه حال شهروندان است.

وی با اشــاره به اینکه عالوه بر این شهرها، به نماز 
جمعه نیز خدمت رســانی می شــود، عنوان کرد: این 
اقدامات در راستای تسهیل در رفت و آمد شهروندان، 

کاهش ترافیک و... است.
* ایجاد 200 سایه بان ایســتگاه اتوبوس در 

شهر همدان
پوروخشــوری به تأمین زیر ساخت ها نیز اشاره ای 
داشت و گفت: ایجاد سایه بان در ایستگاه های اتوبوس 
برای رفاه شــهروندان از دیگر اقدامات اســت که در 
همین راســتا 200 دستگاه ســایه بان در شهر تعبیه 

شده است.
وی با اشــاره به اینکه قبال ســایه بان ها آهنی و 
بزرگ بــود، ابراز کــرد: درحال حاضر ســایه بان ها 

شیشــه ای شــده و تنها چند مورد ســایه بان آهنی 
هست که به زودی به شیشه ای مبدل می شود.

بان  900 ســایه  اینکه  اعالم  با  این مســؤول 
لبته از  در شــهر باید ایجاد شــود، عنوان کرد: ا
600 مــورد قابلیت نصــب دارد که  ایــن تعداد 
این مهم  بــا حمایت شــورای پنجم و شــهردار 

می شود. انجام 
* عرضه زیاد اتوبــوس، کیفیت باال، اجرای 
خط ویــژه بــرای اتوبوس، طــرح ترافیکی، 
تأمین زیر ســاخت ها، تبدیــل بلیت کاغذی 
بــه الکترونیکی، محدود کــردن حمل و نقل 
جمله  از  و...  پارکینگ  قیمت  افزایش  شخصی، 
ناوگان حمل و  از  عوامل تشویق به اســتفاده 

نقل عمومی است
پوروخشــوری در خصوص تشویق شــهروندان به 
اســتفاده از وســایل حمل و نقل عمومی نیز تصریح 
کــرد: متغیرهای بســیاری تحت تأثیــر این موضوع 
قرار می گیرد، یکی اینکه برای ترغیب شــهروندان به 
استفاده از اتوبوس، باید عرضه زیاد باشد و در کنار آن 

کیفیت هم باال باشد.
وی به تأمین زیر ساخت ها نیز اشاره داشت و گفت: 
تبدیل بلیت کاغذی و پول نقــد به کارت الکترونیک 
تأثیر گذار است، هر چند هنوز هم کسانی هستند که 

از این کارت ها استفاده نمی کنند.
رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مســافر 
شهرداری همدان، ادامه داد: راه اندازی خط ویژه برای 
اتوبوس، محدود کردن حمل و نقل شخصی، از جمله 

عوامل تشویق مردم است.
وی تصریح کــرد: افزایش قیمــت پارکینگ برای 
خودرو های شــخصی، باال بردن قیمــت بیمه، هزینه 
ســوخت و اجرای محدودیت هــای ترافیکی، از جمله 
عواملی است که می تواند در تشویق مردم در استفاده 

از حمل و نقل عمومی مؤثر باشد.

عجیب ترین وسایل حمل و نقل عمومی در دنیا
هگمتانه، گروه فرهنگ شهروندی: به نوشته 
ایسکانیوز با 9 مورد از عجیب ترین وسایل نقلیه 
عمومی در سراسر دنیا آشنا شوید. وقتی صحبت 
از وسایل نقلیه عمومی می شود همه ما تصور یکسانی از 
این مسأله داریم. قطارهای مترو، اتوبوس ها و تاکسی ها 
وسایل نقلیه ای هســتند که حاال در اغلب شهرهای 
بزرگ و کوچک دنیا وجود دارند. اما اندک شهرهایی در 
نقاط مختلف دنیا هستند که وسایل نقلیه عمومی آن ها 
شکل نامتعارفی دارد. این وسایل نقلیه نامتعارف اشکال 
مختلفی دارند، از پله های برقی و قطارهای معلق گرفته 
تا قطارهای کوچک بدون راننده و تله اســکی ای در 
میانه یک محله پرجمعیت شهری. این وسایل نقلیه ی 
عجیب و غریب، اگرچه منحصر به فرد هستند، اما اغلب 
ارزان ترین و ساده ترین راه را برای رفت و آمد مسافران 
در اختیار می گذارند. در اینجا به 9 مورد از عجیب ترین 

وسایل نقلیه عمومی در سراسر دنیا می پردازیم.
1 - قطارهای نُری - کامبوج

قطارهای نُری کامبوج روی خطوط راه آهن حرکت 
می کنند اما هیچ شباهتی به قطارهای دیگر دنیا ندارند 
و درواقع شبیه ماشین های دستی ریلی ای هستند که 
احتماال در فیلم های غربی قدیمی دیده اید. نمونه های 
ابتدایی قطارهای نُری هم با قدرت دست ها به حرکت در 
می آمدند. وقتی استفاده از این قطارها رایج شد، صاحبان 
شــان آن ها را به یک موتور تراکتور یا موتورسیکلت و 
تسمه هایی که به چرخ ها متصل می شدند مجهز کردند. 
به نُری ها »قطارهای بامبو« هم گفته می شود چون بدنه 
ی آن ها از بامبو ساخته می شود. از آنجایی که قطارهای 
معمول این منظقه ناامن بودند و اغلب مورد حمله ی 
شورشیان مسلح قرار می گرفتند، قطارهای نُری کارکرد 
وســیله ی نقلیه ی عمومی را برای مردم محلی پیدا 
کردند. نوآوری این قطارها اخیرا توجه گردشگران را به 
خود جلب کرده است. آینده ی قطارهای نُری نامعلوم 
است چون دولت کامبوج مصرانه سعی دارد سیستم 

ریلی خود را مدرنیزه کند.
2 - ســورتمه های مونته توبوگان - مجمع 

الجزایر مادیرا

مادیرا مجمع الجزایری متعلق به کشور پرتغال، 

در نزدیکی سواحل غرب افریقا است و جدا از آنکه 
زادگاه کریستیانو رونالدو ستاره ی پرطرفدار فوتبال 
است، به شــیب تند زمین هایش هم شهرت دارد. 
شهر تاریخی مونته در ارتفاع 3300 پایی )حدود 1 
کیلومتر( از زمین قرار دارد. در مادیرا وسایل حمل و 
نقل عمومی معمول وجود دارد اما بیش از یک قرن 
است که ساکنان شــهر مونته )و حاال گردشگران( 
برای طی کردن سراشــیبی ای که به مرکز استان 
می رسد از سبدهای حصیری ای استفاده می کنند 

که توسط دو دونده هدایت می شوند.
امروزه مردم محلی از خطوط اتوبوس برای طی 
کردن این مسیر اســتفاده می کنند. با وجود این، 
هنوز هم می توان ســبدهای حصیــری را دید که 
در این مسیر تردد می کنند. امروزه اغلب مسافران 
این سورتمه ها گردشگران هستند. هر کدام از این 
ســورتمه ها دو راننده دارند که با اســتفاده از وزن 
خود و کفش هایشان که کف آن ها الستیکی است 

سبدها را هدایت و ترمز می کنند.
3 - مونوریل شهری چیبا - ژاپن

ایــن قطارها از بــاال به خــط مونوریل متصل 
می شــوند و میان زمیــن و هوا آویزان هســتند. 
مونوریل های معلق دیگری هم در نقاط مختلف دنیا 
وجود دارد اما مونوریل چیبا طوالنی ترین نمونه ی 
آن در تمــام دنیا اســت و در مجموع حدود 15/1 
کیلومتر طــول دارد. این مونوریــل 2 خط و 18 

ایستگاه دارد.
شهر چیبا حدود 1 میلیون نفر جمعیت دارد و 
مونوریل شهری آن روزانه نزدیک به 50 هزار مسافر 
را جا به جا می کند، اما انواع دیگری از وسایل نقلیه 
عمومی مثل قطار و اتوبوس هم در این شهر وجود 
دارد چون یکی از شلوغ ترین فرودگاه های ژاپن در 

این منطقه واقع شده است.
4 - راه آهن معلق واپرتال - آلمان

راه آهن معلق واپرتال هم یکی دیگر از نمونه های 

قطارهای معکوس است. اگرچه قطار واپرتال بسیار 
پیشــرفته به نظر می رسد، اما حقیقت آن است که 
ایــن قطار بیش از یک قرن قدمــت دارد. راه آهن 
واپرتال از ســال 1901 شروع به کار کرد. قدمت و 
طراحی عجیب این قطار باعث جذب گردشــگران 
شــده است اما بسیاری از کسانی که از آن استفاده 

می کنند مسافران محلی هستند.
از آنجایــی کــه قدمت این قطــار معلق باعث 
نگرانی کارشناسان شــده بود، در سال های 2012 
و 2013 پروژه ی مدرنیزه کردن آن انجام شــد و 
خود قطارها هم در سال های 2015 و 2016 به روز 
شدند. سفر با این قطار از ابتدا تا انتهای خط حدود 
30 دقیقه زمان می برد. این قطار از باالی رود واپر 
)از شاخه های رود راین( و جاده ی کناری این رود 

عبور می کند.
5 - پله های برقی هنگ کنگ - چین

یک سیســتم پلــه برقی در فضــای بیرون در 
هنگ کنگ وجود دارد که طول آن به اندازه ی پر 
شــیب ترین تپه های این جزیره است. این پله های  
متحرک ارتفاعی نزدیک بــه 500 پا )حدود 152 
متر( را طی می کنند و 2600 پا )حدود 792 متر( 
طول دارند. ایــن طوالنی ترین پله برقی در فضای 

بیرون در تمام دنیا است.
افراد محلی از این پله هــای برقی برای رفت و 
آمد میان مناطق مسکونی و منطقه ی تجاری شهر 
در مرکز هنگ کنگ استفاده می کنند. این سیستم 
که از 18 پله برقی و 3 گذرگاه متحرک تشــکیل 
شده، تا ساعت 10 صبح به سمت پایین و بقیه ی 
روز را به ســمت باال حرکت می کند. حتی کافه ها 
و فروشگاه هایی در ایستگاه های مابین پله برقی ها 
وجــود دارد. روزانه حدود 80 هــزار نفر از این پله 

برقی ها استفاده می کنند.
6 - متروکابل مدلین - کلمبیا

ترامواهــای هوایی یا تله اســکی ها در مناطق 
مسکونی کوهســتانی، تپه های اسکی و پارک های 
موضوعی وســایل نقلیه ی رایجی هســتند. اما به 
استثنای امریکای مرکزی و جنوبی، از این وسایل 
نقلیه به نــدرت برای حمل و نقل انبوه اســتفاده 
می شود. یکی از بهترین نمونه های ترامواهای هوایی 
مخصوص حمل و نقل انبوه در شهر مدلین کلمبیا 
وجود دارد. این اولین سیستم تله اسکی ای است که 
به طور ویژه برای حمل و نقل ساخته شد و برنامه 
ی حرکت آن ثابت است. ساکنان مناطق پرجمعیت 
دامنه های کوه از این تله اسکی استفاده ی زیادی 

می کنند و در ســاعات شلوغی آن ممکن است 30 
دقیقه یا بیشتر در صف آن منتظر بمانند.

متروکابل به اتصال مناطق حاشــیه ای شهر با 
مرکز آن کمک کرده است. از آنجایی که اتوبوس ها 
نمی توانند در مسیرهای باریک این محله ها حرکت 
کنند، این ترامواهای هوایی تنها وسیله ی حمل و 
نقل غیر خصوصی برای ساکنان این مناطق هستند.

7 - اتوبوس های اوبان - استرالیا

اوبان یک خط اتوبوس 11/2 کیلومتری در شهر 
آدالید است که 3 ایستگاه تعویض خط دارد و تنها 
اتوبوس های ویژه ای می توانند در این خط حرکت 
کنند. این اتوبوس ها به گونه ای طراحی شــده اند 
که خارج از این خط ویــژه هم مانند اتوبوس های 
معمولی و در مسیرهای عادی قابل استفاده هستند.

به عالوه، برای اتوبوس های این سیســتم به جای 
سوخت دیزل می توان از گاز طبیعی و بیودیزل استفاده 
کرد. سیستم اوبان منفعت های اقتصادی هم داشته 
اســت و مناطق تجاری و مکان های خدماتی ای مثل 
بیمارستان ها هم در محل ایستگاه های تعویض خط 

آن توسعه یافته اند.
8 - سیستم حمل و نقل پرسرعت مورگان 

تاون - امریکا، ایالت ویرجینیای غربی
این وسیله ی نقلیه نوعی تراموای خودکار است 
که روی ریل حرکــت می کند و واگن های معموال 
تنهــا به انــدازه ی چند نفر ظرفیــت دارد. از این 
سیستم حمل و نقل بیشتر در فرودگاه ها استفاده 
می شود اما بزرگ ترین و قدیمی ترین نمونه ی آن 
در مورگان تاون ایالت ویرجینیای غربی وجود دارد.

سیســتم حمل و نقل پرسرعت مورگان تاون با 
5/7 کیلومتر طول، چندین کابین دارد و محوطه ی 

دانشگاه وست ویرجینیا را به جنوب مورگان تاون 
متصل می کند. این سیستم در سال 1975 شروع به 
کار کرد و در سال 1978 به طول فعلی خود رسید.

 سیستم حمل و نقل پرسرعت مورگان تاون در 
اصل برای اســتفاده ی 30 هزار دانشجوی دانشگاه 
وست ویرجینیا است. از این سیستم در طول هفته 
و گهگاه در تعطیالت پایانی آن در زمان مسابقات 
فوتبال و دیگر برنامه های ورزشی می توان استفاده 

کرد.
9 - تراباس - کانادا

ویژه ای  اتوبوس هــای  برفی،  اتوبوس هــای 
هســتند کــه در برف و یخبندان مســافران را 
جا به جا می کننــد. این اتوبوس ها در اصل در 
برفی  اتوبوس  اولین  استفاده می شــوند.  کانادا 
توسط شرکت هواپیما ســازی بامباردیر تولید 
شــد اما جدیدترین نمونه هــای آن که تراباس 
نام دارند توســط یک شــرکت تخصصی به نام 

می شوند. ساخته  فورموست 
این اتوبوس ها در هر ســفر 56 مسافر را جا 
به جا می کنند. رانندگان تراباس فشــار تایرها 
را کم می کنند تا در مســیرهای لغزنده بتوانند 
قدرتمند  اگرچــه  اتوبوس ها  ایــن  کنند.  ترمز 
به نظر می رســند اما بســیار آهســته حرکت 
می کنند. از آنجایی کــه این اتوبوس ها معموال 
تنها با ســرعت 16 تا 40 کیلومتر در ســاعت 
حرکــت می کننــد، به نــدرت دچــار تصادف 

می شوند.

گزارشمیدهد:

استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی مؤثر در کاهش ترافیک و آلودگی هوا
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شهرداری منطقه دو همدان

شــهرداری منطقه 2 همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه های عمرانی زیر ، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 
اقدام نماید. لذا از پیمانکاران دارای صالحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و اوراق شرکت در مناقصه از تاریخ انتشار این آگهی 

تا تاریخ  98/4/15  )98/4/4  تا  98/4/15 ( به آدرس : همدان، خیابان تختی مراجعه نمایند.
خالصه شرایط شرکت در مناقصه :

1-حداکثر مهلت قبول پیشــنهادها و تحویل اســناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شهرداری منطقه2  از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت 
اداری98/4/15خواهد بود .

2- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید ســپرده ایشــان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم 
نیز به همین منوال عمل خواهد شد .

3- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اســناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز نقدی 
که میبایســتی به شماره حساب IR 150600740501103331333002 شــهرداری منطقه 2همدان نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران  

واریز گردد میباشد. 
4- متقاضی باید بر اساس ظرفیت کاری مورد تایید از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قیمت پیشنهادی خود 

را ارائه نماید. بدیهی است در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد . 
5- کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد . 

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج میباشد . 
7- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار میباشد . 

8- شــرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شــرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده 10 آیین نامه معامالتی شهرداری 
میباشد .

9-تضمین افرادی که در مناقصه برنده نگردیده به اســتثناء نفر اول و دوم یک هفته پس از ابالغ صورتجلســه کمیســیون معامالت مسترد 
می گردد.

* بدیهی اســت حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان تعیین شده در جدول، از برنده مناقصه اخذ و 
تضمین شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهدشد.

10- اعتبار پروژه از محل درآمدهای عمومی شهرداری منطقه 2 همدان می باشد.
11- به این پیمان پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

12- به این پیمان تعدیل تعلق می گیرد.
13- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها مورخ 98/4/16 ساعت 12:30 در  شهرداری مرکزی خواهد بود . )حضور نمایندگان پیمانکاران 

در این جلسه بالمانع است(
14- برای کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 32513815-081 تماس حاصل نمایید ، ضمنا جهت اطالع از سایر شرایط تکمیلی به 

اسناد مناقصه مراجعه گردد.
15- ضمناً مشاهده اطالعیه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس www.hamedan.ir  امکانپذیر میباشد . 

مبلغ برآورد اوليه نام پروژهردیف
)ریال(

مدت 
پيمان

مبلغ تضمين شرکت 
مبلغ تضمين انجام رتبه پيمانکار در مناقصه )ریال(

تعهدات )ریال(

فاز اول اصالح سيستم 1
حداقل پایه 5 3335/000/000 ماه6/694/241/063روشنایی پارکهای سطح منطقه2

حقوقی رشته نيرو
ده درصد کل مبلغ 

پيمان

2
آماده سازی زمينهای تفکيکی 

معتمد مجاور بلوار مصيب 
مجيدی

6505/000/000 ماه10/099/934/647
حداقل پایه 5  

حقوقی رشته راه 
وباند

ده درصد کل مبلغ 
پيمان

احداث کانال جهت هدایت 3
حداقل پایه 5 360/000/000 5 ماه7/123/863/861آبهای سطحی ميدان بعثت

حقوقی رشته آب
ده درصد کل مبلغ 

پيمان

4
خرید و اجرای آسفالت با 
دستگاه فينيشردرسطح 

منطقه2
81/400/000/000 ماه27/743/599/255

حداقل پایه 5  
حقوقی رشته راه 

وباند

ده درصد کل مبلغ 
پيمان

شماره م الف 474

با قرار دادن زباله در مخازن مخصوص رأس

ساعـت 9 شـب
به داشتن شهری پاک کمک کنیم

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
هیچ مال و ثروتی در خشکی و دریا نابود نمی شود، 
مگر به خاطر خودداری از پرداخت زکات، اموال خود 
را با پرداخت زکات، حفاظت کنید و بیماران خود را با 
دادن صدقه مداوا نمایید و درهای بال و حوادث را با 

دعا به روی خود ببندید.
النوادر للراوندی، ص: 30

ای قد هم از رکش تو چون آسمان گشته دواتمن دی نگفتم مر تو را کای بی نظیر خوش لقا

ن شدی حاجب بدی سلطان شدی صطفیامروز صد چندا هم یوسف کنعان شدی هم فر نور م

فردا زمین و آسمان رد شرح تو باشد فناامشب ستایمت ای رپی فردا ز گفتن بگذری

کافد قباامشب غنیمت دارمت باشم غالم و چاکرت فردا ملک بی هش شود هم رعش بش

رد پیل پاانهگ ربآید صرصری نی بام ماند هن ردی گان رپ کی زند چونک ندا زین پش

ن شود رد فر آن شمس الضحیباز از میان صرصرش رداتبد آن حسن و فرش ره رذه ای خندا

صد رذگی دلربا کان اه نبودش ز ابتداتعلیم گیرد رذه اه زان آفتاب خوش لقا

مولوی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان همدان:

مطالبه 24 میلیارد تومانی شرکت آبفا از مشترکان
سال گذشته 675 مورد انشعاب غیرمجاز شناسایی شد                            بارش های فروردین 10 میلیارد تومان خسارت به این شرکت وارد کرد

شركت  مدیرعامل  رویداد:  گروه  هگمتانه، 
اینکه  بیان  با  اســتان همدان  فاضالب  و  آب 
این شــركت از مشــتركان خود 24 میلیارد 
میلیارد   18.36 دارد، گفــت:  تومان طلــب 
تومــان آن مربوط به بخــش آب بها و 6.3 
میلیــارد تومــان آن مربوط بــه بخش حق 

است. انشعاب 
سید هادی حســینی بیدار که در نشست خبری 
ســخن می گفت در پاسخ به سوال خبرنگار هگمتانه 
مبنی بر میــزان مطالبات این نهــاد بیان کرد: این 
شــرکت از مشــترکان خود 24 میلیارد تومان طلب 
دارد کــه 18.36 میلیارد تومان آن مربوط به بخش 
آب بهــا و 6.3 میلیارد تومــان آن مربوط به بخش 

حق انشعاب است.
وی افــزود: 10.5 میلیــارد ایــن مبلغ در بخش 
خانگــی و 2.2 میلیــارد تومــان آن نیــز در بخش 

است. غیرخانگی 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب شهری استان 
همدان با اشــاره بــه اینکه جمعیت تحت پوشــش 
فاضاب کشور 50 درصد است، اظهار کرد: این آمار 

در استان همدان 75 درصد است.
وی با بیان اینکه جمعیت تحت پوشــش فاضاب 
در شــهر همدان 95 درصد اســت، گفت: انشعابات 
موقت تا سه ســال به محات کوی خرد و بلوار ارم 
که شهرداری مجوز آن را صادر کرده داده می شود.

حسینی بیدار با اشاره به اینکه سختی آب مشکل 
ندارد، اظهار کرد: بدن انســان به برخی اماح مانند 

نیاز دارد. کلسیم 
وی بــا بیان اینکــه کیفیت خط قرمز ما اســت، 
عنوان کرد: تولید ســاالنه آب در استان همدن 94 

است. مترمکعب  میلیون 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب شهری استان 
همدان با اشــاره به اینکه در تویســرکان و اسدآباد 
افت فشار نداریم، گفت: در فامنین افت فشار وجود 
دارد که امســال یک چاه در این منطقه حفر شــده 
اســت که تا یک مــاه دیگر وارد مــدار بهره برداری 

می شــود و مشکل فامنین نیز حل خواهد شد.
حســینی بیدار درباره پروژه هــای در حال اجرای 
این نهاد نیز گفت: پروژه هایی مانند اصاح شــبکه، 
توســعه شــبکه و تکمیل تصفیــه خانــه از جمله 
پروژه هــای این نهاد اســت که در مناطقــی مانند 

مایر، رزن، تویسرکان و قروه در حال اجراست.
وی با اشــاره به اینکه بارش های فروردین امسال 
10 میلیــارد تومان خســارت به این شــرکت وارد 
کرد، گفت: در حال پیگیری هســتیم که این میزان 

خسارت را از وزارتخانه بگیریم.
حسینی بیدار با اشــاره به اینکه میزان مطالبات 
پیمانــکاران 10 میلیارد تومان اســت، اظهار کرد: 
15 میلیــارد تومان اســناد خزانه توانســتیم برای 

کنیم. اخذ  پیمانکاران 

وی با اشــاره به اینکه شــکرگزار پروردگار برای 
باران های اخیر هســتیم، گفت: امســال قحطی آب 

نداریم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب شهری استان 
همدان درباره انشــعابات غیرمجاز نیز گفت: ســال 
گذشته 675 مورد انشــعاب غیرمجاز شناسایی شد 

که آن ها را به مجاز تبدیل کردیم.
وی تصریح کرد: مردم با استفاده از سامانه 122 

را اطاع دهند. انشعابات غیرمجاز  می توانند 
حســینی بیدار بــا بیان اینکه میــزان هدر رفت 
واقعی 13.6 درصد اســت، گفــت: میزان هدر رفت 

ظاهری تقریبا 9.3 درصد است.
وی با اشــاره به اینکه هر زمــان نیاز به کمک 
داشــتیم مردم بــه ما کمک کردنــد، گفت: مردم 

همــدان از درایــت خاصــی برخوردار هســتند و 
در مواقــع کم آبــی کمک خوبی به این شــرکت 

کرده اند.
حسینی بیدار با بیان اینکه 350-300 لیتر در 
ثانیــه میزان تولید آب کاهش یافته اســت، اظهار 
کرد: همدان نخســتین اســتان در کشور است که 

آزمونه مدیریت فشــار در شبکه بوده است.
وی با اشــاره به اینکه میزان مصرف آب در دنیا 
95 لیتر در شــبانه روز اســت، گفت: این میزان در 
کشــور 240 لیتر و در همدان 177 لیتر در شــبانه 

روز است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب شهری استان 
همــدان تصریح کرد: ضروری اســت خودمان را به 

استاندارد های مصرف آب در دنیا برسانیم.

بختیاری فر معاون مهندســی و توســعه شرکت 
آبفای اســتان همدان نیز با بیان اینکه جداســازی 
شــبکه های فاضاب از رودخانــه از اولویت های این 
نهاد اســت، گفت: سال گذشــته 200 لیتر در ثانیه 
از فاضــاب که در رودخانه ها جاری بود به ســمت 

فاضاب منتقل شد. تصفیه خانه 
وی با اشاره به اینکه ســال گذشته 19 کیلومتر 
اصاح و توســعه شــبکه فاضاب انجام شده است، 
بیان کرد: امســال نیز 20 کیلومتر اصاح و توســعه 
شــبکه فاضاب در نظر گرفته شــده اســت که سه 

کیلومتر آن انجام شده است.
بختیاری فــر عنوان کرد: تصفیــه خانه فاضاب 
85 درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد که  همــدان 
15 درصــد باقــی مانــده مربوط بــه بخش لجن 

اســت که امیدواریم در ســال جاری ایــن تصفیه 
خانــه با ظرفیت یک هــزار و 280 لیتر وارد مدار 

شود. بهره برداری 
گفتنی اســت، یکم تــا هفتم تیر بــه نام هفته 
صرفه جوبی آب و انرژی نامگذاری شــده است که 

عنوان های روزهای آن به شــرح زیر است.

شنبه 1 تیر 98؛ مدیریت مصرف 
آب و انرژی و خانواده

مدیریت  98؛  تیر   2 یکشــنبه 
افکار عمومی  انرژی،  و  مصرف آب 

و رسانه

مدیریت  98؛  تیر   3 دوشــنبه 
مصرف آب و انرژی، صنعت، معدن، 
ســازمان های عمومی و مؤسسات 

خصوصی

سه شــنبه 4 تیر 98؛ مدیریت 
انــرژی، غذا، منابع  مصرف آب و 

طبیعی و حفظ محیط زیست

مدیریت  98؛  تیر   5 چهارشنبه 
مصرف آب و انرژی، خدمات شهری 
و روســتایی و جلب مشاركت های 

مردمی و خیرین

پنجشــنبه 6 تیر 98؛ مدیریت 
مصــرف آب و انــرژی، اقتصاد و 

حقوق شهروندی

جمعه 7 تیر 98؛ مدیریت مصرف 
آب و انرژی و آموزه های دینی
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4 قیمـت هر گرم طال , 3 8 2 , 0 0 0
47,040,000 قیمت تمام سکه
24,320,000 قیمت نیم سکه
16,280,000 قیمت ربع سکه

10,130,000 قیمت سکه یك گرمي دولتي

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

توسط بانکها و صرافی های مجاز كل كشور است.

131,890دالر 
151,000یورو 
170,410پوند 
19,490یوان

23,070لیر ترکیه
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