
98 /05 /0 1 یخ  ر تا به  ول  ا نوبت  عمومئ  یده  مزا گهئ  آ

شهرداري مالير در نظر دارد به استناد مجوز  شماره 524/ش/5/ م مورخ 98/04/16 
نسبت به فروش تعدادی از امالک خود واقع در سطح شهر را از طریق نشر آگهی مزایده 
عمومی و از طریق سامانه تدارکات دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت 
عمومی واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز شنبه مورخ 98/05/19 به  همراه 5 درصد مبلغ کل برآورد به صورت نقد 
)به حساب 10/2767836/1 بانک رسالت شعبه مالیر( 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 در پاکت سر بسته قرارداده و تحویل دبیرخانه 
 شهرداری نمایید. همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره مستقیم
 32226061-081  تمــاس حاصل نمایــد و یا می توانند اطالعات مورد نیاز جهت 
شــرکت در مزایده را از ســایت  malayer.ir دریافت دارند. ضمناً جهت دریافت 
اسناد )شامل قرارداد، شرایط عمومی، آگهی، کروکی و سایر اطالعات( به واحد امور 

مالی مراجعه فرمایند.
 )) ساير شرايط مزايده((

1-ســرقفلي یک باب مغازه به شماره 22 همکف پاساژشهروند واقع درخیابان شهدا 
نبش خیابان شهیدرستگارمومني با مبلغ پایه 18/500/000/000ریال 

2-قطعه زمین  مسکونی عادی به شماره  5 واقع  در بلوار  ملت کوچه  نفت سیاه  به 
مساحت  225/20 متر مربع  با مبلغ  پایه  هر متر  مربع 4/500/000 ریال 

3- قطعه زمین  تجاری  عادی به شماره 19 واقع در  بلوار  ملت کوچه  نفت سیاه  به 
مساحت  54/34 متر مربع  با  مبلغ پایه  هر  متر مربع  27/500/000 ریال 

4- ســرقفلی  یک باب  زیرزمین  واقع  در خیابان  ســعدی  نبش کوچه  پروین  
به مساحت  حدود 392 متر مربع  به  مبلغ پایه  9/000/000/000 ریال که 50 

درصد آن نقداً و مابقی طی 10 قســط می بایست پرداخت شود.
5-یک دســتگاه واحد مســکونی  طبقه  دوم  به مســاحت  حدود 80 متر مربع  
و فاقــد پارکینگ واقع در  خیابان شــهید  ســهراب زند  با قیمــت  پایه هر متر 

مربع38/000/000 ریال 
6-یک دســتگاه  واحد مســکونی طبقه سوم به مســاحت حدود  77 متر مربع  
واقــع  در خیابــان ســعدی نبش کوچه  حســینی با مبلغ  پایه  هــر متر  مربع  

39/000/000  ریال
 7-ســرقفلی  یکباب مغازه به شــماره 58 همکف  از پاســاژ شهر نوروز  واقع در  

میدان امام )ره( با مبلغ پایه 2/400/000/000 ریال  
8-هزینه نشــر آگهی مزایده هر کدام از امالک به عهده برنده می باشد.

9- چنانچــه برنده مزایده از واریز وجه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاریخ 
ابالغ خودداري نماید ســپرده وي به نفع شــهرداري ضبط و بــه نفر دوم واگذار 

مي شود و به همین ترتیب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
10- پس از مشخص شــدن برنده مزایده و انعقاد قرارداد سپرده نفرات بعدي به 

آنها مسترد مي گردد.
11- به پیشنهادات مخدوش و فاقد سپرده و ضمانت  نامه ترتیب اثر داده نمي شود.
12- تاریخ بازگشــایي پاکتهاي واصله در مورخ یکشنبه 98/05/20 راس ساعت 

10 صبح در دفتر کار شهردارمي باشد.
13-مدت اعتبار پیشنهاد سه ماه از تاریخ بازگشائی می باشد.

 14- مبلــغ اجــاره ســرقفلی هــر کــدام از امــالک تجــاری برابــر اســت با 
                             2×)5/1000000(× قیمت پیشــنهادی 

15-مهلت تحویل و اخذ اســناد مزایده تا پایان وقت اداري روز شنبه 98/05/19 
)ســاعت 14:30( به شــهرداری مي باشــد و شــهرداري در رد یا قبول هریک از 

پیشنهادات مختار است.
16-پرداخت کلیه هزینه های پذیره اوقافی به عهده برنده می باشد

17- پرداخــت کلیــه هزینه های نقل و انتقال و دارایی و شــهرداری و محضر به 
عهده برنده می باشد.

18- کلیه امالک با وضع موجود که به رویت داوطلب رســیده اســت واگذار می 
شــود و شــهرداری تعهدی در قبال امتیازات )آب و برق و گاز و تلفن ( و متراژ و 

کیفیت مصالح و غیره ندارد.
19- متقاضی می بایســت حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ بازگشائی پاکتهای 
واصله به جهت اطالع از نفرات برنده به دبیرخانه شــهرداری مراجعه نماید در غیر 

اینصورت به منزله ابالغ کتبی محسوب می شود.
20- مدت اعتبار تضمین 3 ماه  می باشد.

21- مدارک شامل تضمین )پاکت الف( اسناد و مدارک )شامل کپی تمام صفحات 
شناسنامه و کارت ملی و امضا اثر انگشت معتبر و قرارداد و شرایط عمومی جهت 
اشخاص حقیقی و همچنین در صورت حقوقی بودن ، اساسنامه ، آخرین تغییرات، 
قرارداد و شــرایط عمومی )پاکت ب( و پیشنهاد قیمت )پاکت ج( که می بایست 
شــرکت کنندگان هر ســه پاکت را داخل یک پاکت قرار داده و تحویل دبیرخانه 

شهرداری نمایند. 

حسين بابايي - شهردار مالير
شماره م الف 151

جناب آاقي بابايي
همکار محترم

همکاران شما در شهرداري 
همدان

جنابعالي  خدمت  را  وارده  مصیبت 
و خانواده محترم تســلیت عرض 
نموده، از درگاه خداوند متعال براي 
آن عزيز از دست رفته علو درجات 
و براي شــما و بازمانــدگان صبر 

جزيل مسئلت مي نمائیم.
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رئیس شورا:

عملیات مرصاد برگ زرینی 
بر افتخارات جمهوری اسالمی بود

استاندار همدان:

بهره برداری از سد »خرم رود« 
تا 3 سال آینده

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

بخش فرهنگی یکی از شالوده  های کار 
شرکت توزیع برق استان همدان است

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان:

افزایش دوربین های پالک خوان در جاده های همدان

5

مسؤول روابط عمومی سپاه انصارالحسین)ع( همدان خبر داد:

متالشی شدن شبکه 
ضد فرهنگی مزدبگیر در همدان 

ســپاه  تبلیغــات  و  عمومــی  روابــط  مســؤول 
انصارالحسین)ع( استان همدان از انهدام شبکه ترویج 
ســبک زندگی غربی در دورهمی بانــوان همدانی در 

استان همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی ســپاه 
انصارالحســین )ع( همدان، علی اکبر کریم پور ضمن 
اشــاره به تهدیدات دشــمن در فضای مجازی گفت: 
گروه هایــی در فضــای مجازی و حقیقــی به صورت 
شــبکه ای اقدام بــه عضوگیری از بانــوان و دختران 
همدانی می کردند تا آنان را برای حضور در میهمانی ها 

و مراسم خاص با اهداف ضد فرهنگی آماده کنند.

بر تــاش فراوان در راســتای  بــا تأکید  وی 
نظام ســعی  این شــبکه گفت: دشــمنان  انهدام 
در ایجاد موج رســانه ای با ترویج ســبک زندگی 

دارند. غربی 
کریم پور با تشریح فعالیت این شبکه گفت: مدیران 
این مراســم برای دعوت از میهمانان خود که غالباً از 
بانوان فرهنگی، آرایشگران و خانم های خانه دار بودند 
اقــدام به ایجاد کانال هایی در فضای مجازی با عناوین 
مختلــف کرده و بــا ذکر شــرایط و تبلیغات خاص از 
مدعویــن خود بــرای حضــور در میهمانی ها دعوت 

می کردند.

آیین نکوداشت عارف قزوینی در همدان برگزار شد
نکوداشت عارف  آیین  هگمتانه، گروه خبر همدان: 

قزوینی در همدان برگزار شد.
بــه گزارش هگمتانــه به نقل از روابــط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان همدان، آیین نکوداشت 
عارف قزوینی شــاعر و تصنیف ساز معاصر با حضور استاندار، 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان و جمعی از مسؤوالن 
همــدان و قزوین در کنار مقبره وی در آرامگاه بوعلی ســینا 

برگزار شد.
اســتاندار همدان در این آیین گفت: عارف قزوینی یکی از 
شاعران معاصر بود که اشعار وی در خصوص سرزمینمان بسیار 

برجسته است.
سید سعید شاهرخی افزود: باید با برپایی چنین آیین هایی، 

یاد و خاطره مشاهیر بزرگ کشور را زنده نگه داشت.
وی در مقابل ورودی مقبره حکیم ابن سینا به خاک سپرده 

شده است.
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قیمت مصوب مرغ 
12900 تومان است

4
همزمان با هفته ملی مهارت در همدان صورت گرفت

افتتاح کارگاه پوشاک و مصنوعات فلزی در 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهار

5

31 شهریور پایان مهلت شرکت در سومین 
جشنواره فرهنگی هنری حبیب حرم

4
جریمه 120 میلیون ریالی

برای شکارچیان کبک

دیوارکشی  همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
رودخانه 

منطقه منوچهری
اعتبار :

435 میلیون تومان

پیشرفت فیزیکی : 
70 درصد

مجری :
 منطقه چهار  شهرداری

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

33

خبر همدان 2

برگزاری همایش طرح های
 آموزش شهروندی، مدیریت بحران 

و پدافند غیر عامل

محله خضر
 رتبه نخست 

گروه های برتر 
دوام محالت

همایش طرح های آموزش شهروندی، مدیریت 
بحران و پدافنــد غیر عامل، با حضــور گروه های 
برتر دوام محات برگزار شــد که محله خضر رتبه 

نخست را بین محات کسب کرد.
به گــزارش خبرنگار هگمتانه، ظهر دوشــنبه، 
به همت مرکز مدیریت بحران شهرداری همدان، 
همایــش طرح های آموزش شــهروندی، مدیریت 
بحران و پدافند غیر عامل، با حضور گروه های برتر 
دوام محات برگزار شــد که محله خضر بین 74 

2محله، رتبه نخست را کسب کرد.

در ادامه ساماندهی بلوار ارم و برای نخستین بار در کشور صورت گرفت

آغاز عملیات اجرایی آسفالت پلیمری در بلوار ارم
افزایش عمر سطح آسفالت معابر پرتردد شهر با استفاده از آسفالت پلیمری

@hegmataneh_news_ir كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

2

در ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان همدان عنوان شد:

رشد 91 درصدی ارزش دالری صادرات همدان
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آزاد خط 

   بــه گفته برخــی از تحلیلگــران )برآورد 
غیررســمی( با توجه به اثر انباشتی تورم طی این 
سال ها، ارزش واقعی یارانه ها به 8 هزارتومان رسیده 
اســت که ایــن مبلغ در قدرت خریــد دهک های 

درآمدی یکم تا پنجم تغییری ایجاد نمی کند.

   فتاح، رئیس جدید بنیاد مســتضعفان در 
صفحه شخصی خود اعالم کرد: اموال مستضعفان 
دست هرمقام و منصبی باشــد باید برگردد و در 
همین راستا عمداً از دانشکده خبر شروع کردیم تا 
خبرش به گوش همه برسد و عزم ما جدی است. 
مخلص و ارادتمند اهالی رسانه و دانشجویان عزیز 
هســتیم امــا گفتیم فعال مالحظــه و فک پلمب 
کنند ولی مهلــت تاپایان مرداد خواهد بود. اینبار 
را مالحظــه کردیم ولی بعــدا مالحظه ای در کار 

نیست.

   این روزها برخی بانک های استان همدان 
بــرای تاخیر در پرداخت تنها یک قســط، عالوه 
بر ارســال پیامک و تماس با شخص وام گیرنده، 
بــا ضامن ها هم تماس می گیرنــد و موجب تکدر 
خاطر وام گیرندگان شده اند. اغلب وام گیرندگان 
که از اقشار کارگری هستند به دلیل عدم دریافت 
حقوق چندیــن ماهه توانایــی پرداخت به موقع 
اقســاط را ندارنــد و بانکها نیز بــی توجه به این 

موضوع فشارها را بیشتر کرده اند!

خبــر
برگزاری همایش طرح های آموزش شهروندی، 

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

محله خضر رتبه نخست 
گروه های برتر دوام محالت

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: همایش 
طرح های آموزش شهروندی، مدیریت بحران 
برتر  با حضور گروه های  و پدافند غیر عامل، 
دوام محالت برگزار شد که محله خضر رتبه 

نخست را بین محالت کسب کرد.
بــه گزارش خبرنگار هگمتانه، ظهر دوشــنبه، 
به همت مرکز مدیریت بحران شهرداری همدان، 
مدیریت  آموزش شــهروندی،  همایش طرح های 
بحران و پدافند غیر عامل، با حضور گروه های برتر 
دوام محالت برگزار شــد که محله خضر بین 74 

محله، رتبه نخست را کسب کرد.
غروی اســتاد بین المللی مدیریت بحران، در 
مدیریت  آموزش شــهروندی،  همایش طرح های 
بحران و پدافند غیر عامل، با بیان اینکه شهروندان 
در طــرح داوطلــب واکنش اضطــراری محالت 
)دوام(، شــرکت کردنــد، اظهار کــرد: زلزله یک 
فراینــد طبیعی زمین اســت، آنچه کــه زلزله را 

وحشتناک می کند، تخریب خانه هاست.
این اســتاد دانشــگاه با اشــاره به نحوه غلط 
چیدمان منزل، بیان کرد: در منازل طوری وسایل 
را چیدیم که اگر زلزله شــود نتوانیم جان خود را 

نجات دهیم.
غروی به زلزله ســر پل ذهاب اشــاره کرد و با 
بیــان اینکه 165 هزار چــادر در این زلزله توزیع 
شــد، اظهار کرد: متأســفانه مردم از آموزش های 
شــهروندی در خصوص زلزله و مقابله با بحران و 

کمک های اولیه برخوردار نیستند.
وی هــدف این همایــش را تلنگری به جامعه 
تاب آور همدان عنوان کرد و افزود: شهروندان باید 
با آموزش    های شــهروندی در خصوص مقابله با 

بحران آماده شوند.
محمد رضا بیاناتی، رئیس سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهرداری همــدان نیز در این 
همایش، با بیــان اینکه کاری که با شــهروندان 
باشد هم ســختی دارد و هم موفقیت آمیز است، 
اظهار کرد: در حوزه مدیریت بحران اگر همکاری 
شــهروندان نباشد نه تنها شــهرداری بلکه هیچ 

دستگاهی موفق نیست.
وی تصریح کرد: چنانچه مشارکت شهروندان 
را در حوزه مدیریت شهری داشته باشیم و سطح 
ایمنــی را بــاال ببریم به طور قطــع موفقیت هم 

بیشتر است.
این مسؤول تأکید کرد: جای خوشحالی است 
که شــهر تاب آور همدان توانســته نام خود را در 

زمینه تاب آوری در کشور مطرح کند.
بیاناتی گفت: این مهم همکاری اعضا در تمام 
نهاد ها را می طلبد و باید مشــارکت شهروندان در 
آموزش های رایگان شــهروندی را جلب کنیم تا 
مقابله های قبل از اتفاق را داشته باشیم و خسارت 

جانی و مالی را کاهش دهیم.

4108 بی سواد در همدان 
خواندن می آموزند

امســال  هگمتانه، گــروه خبر همدان: 
نزدیک به چهار هزار و 108 نفر با شــرکت 
پرورش  و  آموزش  دوره های سوادآموزی  در 
استان همدان، مهارت خواندن و نوشتن فرا 

می گیرند.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش 
استان همدان روز دوشنبه در گفتگویی افزود: در 
مجموع امســال بیش از هشت هزار و 700 سواد 
آموز در دوره های ســوادآموزی، تحکیم ســواد و 

انتقال و آموزش رایانه شرکت می کنند.
معصومه خدابنده لــو اظهار کرد: از این تعداد 
چهار هزار و 108 تن در دوره ســوادآموزی، یک 
هزار و 954 تــن در دوره انتقال و آموزش رایانه 
و 2 هــزار و 643 تن در دوره تحکیم ســواد ثبت 

نام کرده اند.
وی بیــان کــرد: عــالوه بر آموزش رســمی 
ســوادآموزی که همان زیر پوشــش قــرار دادن 
کم ســوادان و بی ســوادان در دوره های سه گانه 
سوادآموزی است، طرح های مکمل سوادآموزی در 

دستور کار قرار دارد.
خدابنــده لو عنــوان کــرد: راه انــدازی پنج 
مرکز یادگیــری محلی، اجرای طــرح خودآموز، 
توانمندســازی زنان روســتایی و عشایری، طرح 
آموزش عملی نماز، برگزاری جشــنواره های فیلم 
کوتــاه و الگوهای برتر تدریــس و مهارت آموزی 
آموزش دهنــدگان و ســوادآموزان از مهمترین 

برنامه های سال جاری است.
وی ادامــه داد: تحقــق اهداف، سیاســت ها و 
برنامه های اجرایی ســوادآموزی، ریشــه کنی بی 
سوادی و اطالع رسانی گسترده همکاری و کمک 

دستگاه های مجری را می طلبد.

خبــر
مسؤول روابط عمومی سپاه انصارالحسین)ع( 

همدان خبر داد:

متالشی شدن شبکه 
ضد فرهنگی مزدبگیر در همدان 

هگمتانه، گروه خبر همدان: مسؤول روابط 
)ع(  انصارالحسین  سپاه  تبلیغات  و  عمومی 
استان همدان از انهدام شبکه ترویج سبک 
زندگی غربی در دورهمی بانوان همدانی در 

استان همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
سپاه انصارالحسین )ع( همدان، علی اکبر کریم پور 
ضمن اشاره به تهدیدات دشمن در فضای مجازی 
گفت: گروه هایی در فضــای مجازی و حقیقی به 
صورت شــبکه ای اقدام بــه عضوگیری از بانوان و 
دختران همدانی می کردند تا آنان را برای حضور 
در میهمانی هــا و مراســم خاص بــا اهداف ضد 

فرهنگی آماده کنند.
وی بــا تأکید بــر تالش فراوان در راســتای 
انهدام این شــبکه گفت: دشمنان نظام سعی در 
ایجاد موج رسانه ای با ترویج سبک زندگی غربی 

دارند.
کریم پور با تشــریح فعالیت این شبکه گفت: 
مدیران این مراســم برای دعوت از میهمانان خود 
که غالباً از بانوان فرهنگی، آرایشگران و خانم های 
خانه دار بودند اقدام به ایجاد کانال هایی در فضای 
مجازی با عناوین مختلف کرده و با ذکر شــرایط 
و تبلیغــات خاص از مدعوین خود برای حضور در 

میهمانی ها دعوت می کردند.
وی اضافه کرد: متولیان برگزاری این مراســم 
با ذکر شــرایطی چون عدم همراه داشتن وسایل 
صوتی و تصویری، عــدم حضور فرزندان ذکور و 
غیره اعتمــاد فرد مدعو را جلب کــرده و اقدام 
بــه برگــزاری میهمانی هایی کاماًل تشــریفاتی 
در بهتریــن هتل هــا و تاالرهای شــهر همدان 

می کردند.
کریم پور گفت: محتوای مراســم برگزار شــده 
رقــص و پایکوبی بانــوان، دعــوت از خانم های 
خواننده )همراه با ســرو مشــروبات الکلی برای 
این افراد(، دعــوت از خانم های رقاص از تهران و 
شهرستان های دیگر بوده و مراسم پارتی به سبک 

کشورهای غربی برگزار می کردند.
وی با اشاره به یکی از شگردهای تبلیغاتی این 
شــبکه گفت: آنها در تبلیغات خود از افراد مدعو 
می خواستند ساعاتی از شوهر و فرزندان خود دور 

شده و فقط به خودشان فکر کنند و شاد باشند.
کریم پور گفت: اعضای این شبکه سازماندهی 
شــده که با بهره گیری از پشــتیبانی های مالی 
دشمنان داخلی و خارجی درصدد ترویج فرهنگ 
غرب و ابتذال در بین زنــان جامعه بودند پس از 
رصد اطالعاتی در یک عملیات موفق شناســایی، 

دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی گفــت: طی هماهنگی هــای قضائی انجام 
شــده 20 نفر از این افراد مورد برخورد، توجیه و 

ارشاد قرار گرفتند.
کریم پــور در پایــان ضمن تأکیــد بر حفظ 
بنیان خانواده در مقابله بــا هجمه های اجتماعی 
و فرهنگی گفــت: خانواده ها باید در مقابله با این 

هجمه ها هوشیار باشند.

رئیس شورا:

عملیات مرصاد برگ زرینی بر افتخارات جمهوری اسالمی بود
رئیس شــورای  گروه خبر همدان:  هگمتانه، 
اسالمی شــهر همدان گفت: پیروزی رزمندگان 
اســالم در عملیات مرصاد، برگ زرین دیگری بر 

افتخارات جمهوری اسالمی ایران بود.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر همدان، 
کامران گردان در سی و یکمین جلسه صحن شورا ضمن 
گرامیداشت سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد و خنثی 
شدن توطئه های منافقین در کشور، گفت: پنجم مرداد 
ســالروز عملیات افتخار آفرین مرصاد است که با لطف 
خداوند متعال و کمک نیروهای مردمی، جنبشی از پیر 
و جوان در کشــور راه افتاد که همدان نیز در شکست 

مفتضحانه دشمن در این عملیات نقش مهمی داشت.
گردان با اشاره به سالروز مجاهدت رزمندگان اسالم 
به ویژه دالورمردان استان همدان در عملیات مرصاد علیه 
منافقین خائن، افزود: در حالی که منافقین سرمست از 
حمایت های صدام و آمریکا سودای فتح ایران را داشتند 
با رشادت و دالور مردی های رزمندگان اسالم این طرح 

استکباری به شکست انجامید.
*کاوسی امید: تأکید بر توجه ویژه به مباحث 

پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
رئیــس کمیســیون برنامه، بودجه و مالی شــورای 
اسالمی شهر همدان نیز در نطق پیش از دستور جلسه 
با اشــاره به آیه شریف قرآن کریم در زمینه جهاد در راه 
خدا، اظهار کرد: یاد و خاطره شــهدای گرانقدر انقالب 
اســالمی به ویژه 140 شهید واالمقام اســتان -که در 
عملیات بــزرگ و مهم مرصاد جان فشــانی کردند- را 

گرامی می داریم.
اکبر کاوسی امید با بیان اینکه منافقین کوردل سعی 

داشــتند به خیال خام خود با حرکتی از مرزهای غربی 
عبور کرده، با گذشــتن از کرمانشاه و همدان به تهران 
برســند و موجب براندازی حکومت جمهوری اسالمی 
شوند، افزود: دشمنان این مرز و بوم با از خودگذشتگی، 
ایثار و مجاهدت فرماندهان و رزمندگان اسالم، شکست 

بسیار سختی را متحمل شدند.
وی ادامــه داد: امــروز زمین جنــگ، تغییر کرده و 
دشــمنان از جنگ ســخت به جنگ نرم تغییر موضع 
داده انــد؛ از این رو مطمئن هســتیم کــه راه به جایی 

نخواهند برد و جز در تاریکی قدم نخواهند گذاشت.
کاوســی امید همچنین با اشــاره به اینکه دشمنان 
نظام جمهوری اســالمی با توجه به تجربه دفاع مقدس 
و نیز زیرساخت های گســترده و حیاتی ایجاد شده در 

زمینه های نظامی پس از دفاع مقدس، از حمله نظامی 
به جمهوری اســالمی و احتمال موفقیت آمیز بودن آن 
قطع امید کرده اند، اظهار کرد: مسئله ای که امروز بسیار 
مهم و مورد تأکید رهبر انقالب اســت و نیز در اســناد 
باالدستی ابالغ شده، مسأله پدافند غیرعامل و مدیریت 
بحران است و باید شهر همدان در زمینه های گوناگون 
از جمله تأسیسات و شــریان های حیاتی تاب آور باشد، 
یعنی هنگام بروز بحران اعم از خصمانه و طبیعی، شاهد 

حداقل خسارات و بیشترین تاب آوری باشیم.
وی در ادامه با تأکید بر توجه ویژه به مباحث پدافند 
غیرعامل و مدیریت بحران، گفت: این موضوع مستلزم آن 
است که ما به عنوان سیاست گذاران شهری ورودی جدی 
به این زمینه داشته باشیم، پیگیری های الزم را انجام داده 

و نتایج را به صورت مدون و کاربردی در اختیار داشــته 
باشیم که پیشنهاد می شود با تشکیل کارگروهی متشکل 
از نهادهای مرتبط، کار را به صورت تشکیالتی و علمی تر 

پیش ببریم تا شاهد فواید این کار باشیم.
رئیــس کمیســیون برنامه، بودجه و مالی شــورای 
اسالمی شــهر همدان همچنین با اشــاره به آمار ارائه 
شــده در خصوص کاهــش بیکاری در اســتان، افزود: 
گاه شــاهدیم در خصوص آمار ارائه شــده، سؤاالتی در 
اذهان عمومی و نخبگان استان شکل می گیرد که الزم 
اســت، این آمار تبیین شــود و از طرف مراجع ذیربط 
گزارش هایی که برای عامه مردم قابل فهم باشــد، ارائه 
شــود، زیرا در صورتی که این گونه ســؤاالت بی پاسخ 

بماند، شاهد نتیجه عکس خواهیم بود.
کاوسی امید افزود: بر این اساس وظیفه داریم تمامی 
مباحث را همراه با اصول علمی و دقیق به صورت ساده 

و کاربردی روشنگری کنیم.
امــام علی)ع(، وقف  *قراباغی: اجرای طرح 

اسالم در همدان
رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری 
شــورای اسالمی شــهر همدان نیز از اجرای طرح امام 
علی)ع(، وقف اســالم در همــدان خبر داد و گفت: این 
طرح 26 مــرداد تا یکم شــهریورماه 98 در همدان با 
مشارکت ارگان های مختلف فرهنگی برگزار خواهد شد 
که شهرداری هم در این برنامه مشارکت خواهد داشت.

حســین قراباغــی با بیــان اینکه این طــرح در 7 
محله همدان برگزار خواهد شــد، افــزود: در این طرح، 
مباحث نشــاط و امیدآوری، بازی هــای بومی محلی و 

بصیرت افزایی و... اجرا خواهد شد.

در ادامه ساماندهی بلوار ارم و برای نخستین بار در کشور صورت گرفت

آغاز عملیات اجرایی آسفالت پلیمری در بلوار ارم
افزایش عمر سطح آسفالت معابر پرتردد شهر با استفاده از آسفالت پلیمری

هگمتانــه، گروه خبــر همــدان: در ادامه 
ســاماندهی بلوار ارم و با هدف بهسازی معابر و 
روان ســازی ترافیک در این مسیر گردشگری، 
عملیات اجرایی آسفالت پلیمری برای نخستین 
بار در کشــور و در بلوار ارم همدان و به همت 
شــهرداری منطقــه یک و ســازمان عمران و 

بازآفرینی شهری شهرداری آغاز شد.
*دهبانی صابر: کیفیت آســفالت پلیمری در 
مرکز تحقیقات راه وزارت راه و شهرســازی و 

چندین دانشگاه معتبر کشور تأیید شده است
به گزارش خبرنگار هگمتانه، سرپرست منطقه یک 
شــهرداری همدان با اشاره به اینکه برای اولین بار در 
کشــور از فناوری پلیمری در عملیات آســفالت ریزی 
پروژه ســاماندهی بلوار ارم اســتفاده می شود، اظهار 
کرد: کیفیت این نوع آســفالت در مرکز تحقیقات راه 
وزارت راه و شهرســازی و همچنین چندین دانشــگاه 
معتبر کشور تأیید شده است و با توجه به لزوم افزایش 
مقاومت آســفالت در برابر انعطــاف پذیری، مقاومت 
در برابر شــیار افتادگی و عدم تغییر شــکل آسفالت، 
افزایش خــواص مکانیکی قیر با مــواد پلیمری مورد 
انتظار و کیفیت آســفالت معابر پرتردد این موضوع در 
دســتور کار مدیریت شهری همدان قرار گرفت که در 
همین رابطه یکی از مؤثرترین شیوه های بهبود خواص 
عملکردی آســفالت، اســتفاده از فناوری پلیمری در 

تولید آسفالت است.
مسعود دهبانی صابر در ادامه به برخی از ویژگی های 
استفاده از فناوری پلیمری در تولید آسفالت اشاره کرد 
و گفت: بهترشــدن واکنش کشسانی، مقاومت زیاد در 
برابر شکست در دمای کم، مقاومت زیاد در برابر خط 
 افتادن جای چرخ وسایل نقلیه سنگین در دمای زیاد 
در قیر اصالح شــده، اثبات مقاومت دو برابری آسفالت 
پلیمری در برابر آسفالت معمولی در آزمایش خستگی 

به روش کشش غیرمســتقیم، اثبات بهبود سه برابری 
آسفالت پلیمری در آزمایش خزش دینامیکی از جمله 
مزیت های این نوع آسفالت است که برای نخستین بار 

در بلوار ارم همدان در دست اجراست.
پلیمری  آســفالت  از  اســتفاده  * صباغی: 

افزایش عمر آسفالت معابر را به همراه دارد
سرپرســت ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شــهری شــهرداری همدان نیز با بیان اینکه عملیات 
اجرایی آسفالت پلیمری برای اولین بار در کشور توسط 
ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری در دست 
اجراست، تصریح کرد: این عملیات از ابتدای بلوار ارم، 
تقاطع بلوار جوان آغاز شده و تا میدان قائم)عج( ادامه 
خواهد یافت که این عملیات شــامل تراش آســفالت، 
درزگیری، لکه گیری با دســتگاه فالســک و روکش 

آسفالت پلیمری از نوع تیس آ 1410 است.
احسان صباغی در این باره افزود: باتوجه به افزایش 
روزافزون تردد وسایل نقلیه، تنوع شرایط اقلیمی، عدم 
تطابق خصوصیات قیرهای تولیدی و همچنین با توجه 
به محدودیت عملکرد ســطح آسفالت های تولید شده 
بــا قیرهای معمولی تحت بارهای محوری ســنگین و 
تغییرات دمایی و آب و هوایی برآن شدیم تا با استفاده 
از روش های نوین، عملکرد رویه های آسفالتی معابر به 
ویژه معابر پرتردد شهر همدان را بهبود ببخشیم که در 
همین راستا یکی از مؤثرترین شیوه های بهبود خواص 
عملکردی رویه های آسفالتی، اســتفاده از پلیمری از 

نوع تیس آ 1410 است.
وی در ادامــه به بیان برخــی خصوصیات این نوع 
آســفالت پرداخت و گفت: آســفالت پلیمری تیس آ 
1410 برخالف اغلــب پلیمرهای رایج در بازار، نیازی 
بــه پیش اختالط با قیــر و نصب تجهیــزات تولید و 
نگهداری قیر پلیمری نداشته و به صورت مستقیم در 
حین عملیات اجرایی اختالط ســنگدانه و قیر به درام 

کارخانه تولید آسفالت اضافه خواهد شد.
صباغی در ادامه افزود: از خواص این نوع پلیمر در 
آسفالت می توان به بهبود چسبندگی بین قیر و مصالح 
ســنگدانه ای، افزایش انعطاف پذیری سطح آسفالت 
در دماهای پائین، افزایش مقاومت ســطح آسفالت در 
مقابل حرکت و تغییر شــکل در دماهای باال، بهبود در 
اســتحکام کششی و افزایش ُمدول سختی در دماهای 

باال اشاره کرد.
سرپرســت ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
شهری شــهرداری همدان بیان کرد: افزودن این نوع 
پلیمــر به قیر آثار مثبتی روی خــواص و عملکرد آن 
در دمای باال و پایین، مقاومت در برابر شــیار شدگی 
و ترک های گرمایی دارد و بــا توجه به اینکه این نوع 
پلیمر حساســیت گرمایی قیر به ویژه در دمای باال که 
قیر جاری می شــود را کاهش و مقاومت مخلوط های 
آسفالت را در برابر خســتگی افزایش می دهد موجب 

چسبندگی بیشتر قیر با کیفیت باال می شود.
صباغی اســتفاده از روش  نوین اجرای الیه آسفالت 
پلیمر که با اســتفاده از منابع و مواد اولیه داخلی تهیه 
شده است را راهکاری سریع، کم هزینه و قابل بازیافت 

بودن نســبت به ســایر روش های موجود بر شمرد و 
یادآور شــد: در حالی که به نتیجه رسیدن شیوه های 
معمول بهســازی در بزرگراه ها به صرف زمان و هزینه 
زیادی نیاز دارد، عملیات بهســازی با آسفالت پلیمری 
ضمن افزایش عمر آسفالت با حداقل هزینه معمول به 

اتمام می رسد.
وی با اشــاره به اینکه روش های نوین بهســازی در 
معابر اصلی شــهر جایگزینی مناسب برای بهسازی به 
شــیوه های سنتی جاری است، افزود: استفاده از مصالح 
جدید که کاهش هزینه های حمل و انبار مصالح، کاهش 
مصرف انــرژی، کاهش آلودگی های زیســت محیطی، 
کاهــش زمان اجرای پــروژه و در نتیجه کاهش هزینه 
بهســازی معابر شــهری و غیره را به دنبال داشته و لذا 
روش های نوین بهسازی در قیاس با روش های سنتی از 

منظر اقتصادی نیز بسیار با صرفه تر خواهد بود.
وی در خاتمه از صبر و شکیبایی شهروندان همدانی 
در تحمــل ترافیک به وجود آمده در محل اجرای این 
پروژه گردشگری تشکر و قدردانی کرد و افزایش سطح 
کمی و کیفی خدمات رسانی به شهروندان را مهمترین 

هدف مدیریت شهری دانست.

در ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان همدان عنوان شد:

رشد 91 درصدی ارزش دالری صادرات همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: در ســتاد اقتصاد 
مقاومتی شهرســتان همدان از رشد 91 درصدی 
ارزش دالری صادرات همدان در ســه ماه امسال 

خبر داده شد.
*افشاری: 95 درصد اجناس داخل فروشگاه ها 

تولید داخل است
به گزارش خبرنگار هگمتانه، فرماندار همدان صبح 
دیروز در ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان همدان با بیان 
اینکه زیرساخت های گردشگری در همدان ایجاد شده 
است گفت: گردشگری از مصادیق اقتصاد مقاومتی است 

که با هزینه کم می تواند اشتغالزایی خوبی ایجاد کند.
حســین افشــاری با بیان اینکــه در زمینه اقتصاد 
مقاومتی خوب کار شده اســت اما کافی نیست عنوان 
کرد: پروژه های خوبی مانند طرح تحول نظام ســالمت، 
طرح بســیج ملی اندازه گیری فشار خون، طرح جامع 
هتل داری در مریانج، انتقال پســاب فاضالب همدان به 
نیروگاه شــهید مفتح، از جمله مصادیق اجرای اقتصاد 

مقاومتی به شمار می آید.
افشاری با اشــاره به اینکه 95 درصد اجناس داخل 
فروشــگاه ها تولید داخل اســت بیان کرد: اگر کشور ما 
وابسته به خارج بود یقیناً تاکنون از پای درآمده بودیم.

افشاری با بیان اینکه 7هزار دانشجو و هیأت علمی در 
استان وجود دارد اظهار کرد: 421 نخبه در همدان وجود 

دارد که ظرفیت عظیمی برای استان محسوب می شوند.
وی با اشــاره به اینکه می بایست در زمینه فرهنگ 
سازی مصرف درست کار شــود عنوان کرد: هم اکنون 
کشــور در جنگ اقتصادی به سر می برد که در چنین 
شــرایطی اســتفاده از محصوالت داخلی بسیار دارای 

اهمیت است.
فرماندار همدان با بیــان اینکه مبارزه با قاچاق کاال 

یکی از مصادیق اجرای اقتصاد مقاومتی است بیان کرد: 
در این زمینه مردم، رسانه ها، گمرک و نیروی انتظامی 

نقش اساسی دارند.
وی با اشــاره به اینکه دشــمنان از راه های مختلف 
سعی دارند جلوه بدی از کشــور را نشان دهند، گفت: 
پروژه های خوبی در زمینــه تحقق اقتصاد مقاومتی در 
اســتان در نظر گرفته شده است، طرح سرشاخه کاری 
درختان گردو، احداث نیروگاه های خورشیدی، توسعه 
آبیاری نوین و توسعه زیرساخت های گردشگری و رونق 

آن، از جمله این پروژه های مهم است.
افشاری با بیان اینکه همدان باید مقصد گردشگری 
باشــد گفت: مردمی کردن اقتصاد، درون زا بودن، بهره 
وری مناسب و اســتفاده از فعالیت های دانش بنیان از 
جمله شــاخص های مهــم اقتصاد مقاومتی اســت که 

ضروری است دستگاه ها به آن توجه کنند.
افشــاری همچنین به اجرای مصوبه کشوری تنظیم 
بــازار درباره قیمت مصوب 12 هزار و 900 تومانی مرغ 
نیز اشاره کرد و گفت: همه واحدهای می بایست از این 

قانون تبعیت کنند.
*پلمب 4 واحد گران فروش مرغ

وی با انتقاد از کســانی که از ایــن مصوبه و قانون 
حمایــت نمی کنند گفت: تاکنون 4 واحد در این زمینه 

پلمب شده اند.
این مســؤول با بیان اینکه افرادی که از این مصوبه 
حمایت نمی کنند به مردم معرفی خواهند شــد اظهار 
کرد: این افراد نشان دادند که در شرایط سخت در کنار 

مردم نبودند و یقیناً نهاده های آنان قطع خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه این واحدها وارد فهرســت سیاه 
خواهند شد گفت:کسانی که در مقابل قانون ستاد تنظیم 

بازار کشور ایستادگی کنند با آنان مقابله خواهد شد.

*پیری: 28 پروژه از استان همدان به تصویب 
دبیرخانه اقتصاد مقاومتی کشور رسید

نماینده ســازمان برنامه و بودجه استان همدان نیز 
با بیان اینکه امســال 30 پروژه از هر اســتان در زمینه 
اقتصاد مقاومتی به کشور معرفی شده است عنوان کرد: 
مکاتبات بسیاری در این زمینه با دبیرخانه ستاد اقتصاد 
مقاومتی صورت گرفته که تاکنون 28 پروژه از استان به 

تصویب این دبیرخانه رسیده است.
پیری بــا بیان اینکه تهران برای ایــن پروژه ها قول 
کمک فنی و اعتباری خوبی داده اســت گفت: توســعه 
شــبکه آبیاری نوین، احداث نیروگاه خورشیدی، طرح 
سرشــاخه کاری درختان گردو، حمایت از ایجاد اقامت 
گاه های بوم گردی، داربســت کردن درختان در مالیر، 
تکمیل مــوزه امن منطقه، بهره برداری از ســایت های 
دســتکند، تولید کاغذ از کربنات کلسیم و تولید انواع 

چینی آالت بهداشتی از جمله این طرح ها است.
پاشنه آشیل دولت  نقدینگی  *محرابی: رشد 

است
رئیــس اتاق اصنــاف همدان نیــز با بیــان اینکه 
می بایست کســب و کار ها تسهیل و توسعه یابد عنوان 
کرد: با حمایت از صنوف و بازار می توان برای 6هزار نفر 

اشتغال ایجاد کرد.
حســین محرابی با اشاره به اینکه در بخش فرهنگ 
سازی ضعف داریم گفت: متأسفانه کشور بیشتر مصرف 
کننده است که این موضوع آسیب فراوانی به کشور وارد 
می کند. وی با بیان اینکه رشــد نقدینگی پاشنه آشیل 
دولت است عنوان کرد: اگر این نقدینگی به سمت تولید 

رود یقیناً توسعه خوبی انجام می شود.
محرابی با بیان اینکه نظام بانکی ماهانه 820 میلیارد 
تومان سود به سپرده ها پرداخت می کند اظهار کرد: سفره 

مردم روز به روز تنگ تر می شــود که باید نقدینگی هم 
چون کشور های دیگر از سمت توزیع به سمت تولید رود.
*ســیدی: وجود 40 مجتمع گردشــگری در 

همدان
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان همدان نیز به 
بیان گزارش عملکرد این ستاد در سال گذشته و سه ماه 
ابتدایی امسال پرداخت و گفت: توسعه و ارتقای جایگاه 
صنایع دستی، توســعه راه ها و تبدیل شدن همدان به 

محور گردشگری از جمله اهداف این ستاد بوده است.
فهیمه ســادات سیدی با اشاره به اینکه 40 مجتمع 
گردشگری در همدان وجود دارد اظهار کرد: 7 مجتمع 
نیــز در حال احداث اســت. وی با بیــان اینکه 6 دفتر 
خدمات مســافرتی و گردشگری در ســال گذشته در 
همدان ایجاد شده است بیان کرد: این تعداد هم اکنون 

از 35 مورد به 41 مورد رسیده ست.
وی با بیان اینکه در ســال گذشــته محورهای سد 
اکباتان، امام زاده محســن، چشــین و ابــرو به عنوان 
محورهای گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است اظهار 
کرد: 3 نیروگاه خورشــیدی در سال گذشته در همدان 
احداث شــده اســت و در سه ماه امســال ارزش دالری 
صادرات همدان از رشد 91 درصدی برخوردار بوده است.

وی با اشــاره به اینکه توســعه گلخانه هــا از جمله 
اولویت های این ســتاد بوده اســت بیان کرد: در سال 
گذشــته 341 هزار مترمربع سطح گلخانه های همدان 

بوده است.
این مســؤول با بیان اینکه بیــش از 19 هزار هکتار 
از اراضی مســتعد آبی به آبیاری نوین مجهز شده است 
گفت: همدان در زمینه کشاورزی و در بخش دام، طیور 
و آبزیان رتبه دوم، باغ و گلخانه رتبه ســوم و در زمینه 

زراعی رتبه 5 استان را دارد.

خبــر همدان



آقاي سید احمد میرعزتي داراي شناسنامه شماره 1970 به شرح دادخواست به کالسه 111/239/98ش از این حوزه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
است که شادروان یحیي میرعزتي به شناسنامه شماره 62 در تاریخ 1376/08/02 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 متوفي 2-ســید عبداله حســیني فرزند سید یحیي به ش ش 1553 صادره از بهار متولد 1332 
فرزند ذکور متوفي 3- امین اله حسیني فرزند سید یحیي به ش ش 5 صادره از بهار متولد 1340 فرزند ذکور متوفي 4- بیجاده میرعزتي فرزند یحیي به ش ش 1971 صادره 
از بهار متولد 1344 فرزند اناث متوفي والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتي در خواست 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

 22441 شماره م الف: 158

 

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي مستقر در واحد ثبتي رزن تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 1- برابر رأي شماره 139860326008000183 و پرونده کالسه 96/39 
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک رزن تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي احمد خوش نیکو بذل فرزند شعبان بشماره شناسنامه 3 صادره از رزن در 2/25 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي دیمزار به مساحت 
382699 مترمربع مفروز و مجزي شــده از پالک 204 اصلي قریه گونلو واقع در بخش 5 حوزه ثبت ملک رزن خریداري از مالکان رســمي آقایان رجبعلي نظري فرد 
مقدار 47899 مترمربع و حسن خوش نیکوبذل مقدار 209250 مترمربع و احمد خوش نیکو بذل مقدار 125550متر مربع محرز گردیده است. 2- برابر رأي شماره 
139860326008000184 و پرونده کالسه 96/40 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک رزن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حســن خوش نیکو بذل فرزند شــعبان بشــماره شناسنامه 1349 صادره از رزن در 3/75 دانگ مشاع 
از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعي دیمزار به مســاحت 382699 مترمربع مفروز و مجزي شــده از پالک 204 اصلي قریه گونلو واقع در بخش 5 حوزه ثبت ملک 
رزن خریداري از مالکان رســمي آقایان رجبعلي نظري فرد مقدار 47899 مترمربع و حســن خوش نیکو بذل مقدار 209250 مترمربع و احمد خوش نیکو بذل مقدار 

125550 مترمربع محرز گردیده است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/04/24 * تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/05/08 * رئیس ثبت اسناد و امالک رزن

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
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مناقصه تجدید  گهئ  آ
17157

شــهرداري منطقه يك همدان در نظر دارد اجراي پروژه های عمرانی ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید. لذا از پیمانکاران 
واجد شــرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشــر آگهی به مدت 10 روز )از تاریخ 98/5/8 تا98/5/19(، جهت دریافت اسناد مربوط 
به شــرکت در مناقصه، به آدرس همدان، میدان امامزاده عبدا...، ابتدای بلوار کاشــانی، شهرداری منطقه یک، واحد فنی و مهندسی 

مراجعه نمایند . 
خالصه شرايط شركت در مناقصه:

1- حداکثر مهلت قبول پیشنهادها و تحویل اسناد و اوراق مناقصه به دبیرخانه شهرداری منطقه یک از تاریخ انتشار آگهی روزنامه به 
مدت 10 روز خواهد بود. )پايان وقت اداری مورخ 98/5/19(

2- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید تضمین شرکت در مناقصه ایشان 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، بصورت نقدی به حســاب 0108127085002 بانک ملی شــعبه امامزاده 
عبداله در وجه شهرداری منطقه یک یا ضمانتنامه بانکي با اعتبار حداقل دو ماهه خواهد بود.

4- متقاضی باید بر اســاس ظرفیت کاری مورد تایید از طرف معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قیمت 
پیشنهادی خود را ارائه نماید. بدیهی است در غیر این صورت تضمین شرکت در مناقصه ضبط و برابر مقرارت اقدام می گردد.

5- کلیه هزینه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.

7- شهرداری در رد یا قبول یک یا کل پیشنهادات مختار است. 
8- شــرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری 

می باشد.
9- تضمین شرکت در مناقصه افرادی که در مناقصه برنده نگردیده اند به استثناء نفر اول و دوم بعد از یک هفته مسترد خواهد شد.

10- بدیهی اســت حیــن انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات به میزان 5 درصــد کل مبلغ قرارداد از برنده مناقصه اخذ و 
تضمین شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.

11- ارزیابی توانمندی فنی،بازرگانی ومالی پیشــنهاد دهنده بعهده کمیســیون میباشــد و در صورت تایید توسط کمیسیون پاکت 
پیشنهاد قیمت بازگشایی خواهد شد.

12- به این پیمان ها پیش پرداخت تعلق نمی گیرد. 
13- زمان بازگشــایی پاکت ها مورخ 98/5/20 ساعت14در محل شهرداری ستاد خواهد بود و حضور نمایندگان پیمانکاران در این 

جلسه بالمانع می باشد.
14- تنها شــرکت هایی مجاز به شرکت در مناقصه تهیه و اجرای سازه و پوشش سقف میانی)عرقچین(گنبد تاالر قرآن شهر همدان 
می باشند که سوابق و تجارب کاری اجرای سقفهای قوسی و گنبدی را دارا باشند یا از شرکتی که دارای سوابق فوق الذکر می باشد 
به عنوان پیمانکار همکار در این پروژه استفاده نماید.الزم به ذکر است ارائه مشارکت نامه بین دو شرکت که به امضای طرفین رسیده 

باشد به پیوست اسناد و مدارک الزامی می باشد در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت پیمانکار بازگشایی نخواهد شد.
15- براي کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32519245 و 32520231 -081 تماس حاصل نمائید.

16- ضمناً امکان مشاهده اطالعیه این آگهی در سایت شهرداری همدان به آدرس www.hamedan.ir امکان پذیر می باشد.

نام پروژهرديف
مبلغ برآورد اوليه     

)ريال(
مدت پيمان

مبلغ تضمين  شركت 
در مناقصه )ريال(

رتبه 
پيمانكار

محل تامين 
اعتبار

 توضيحات

1

تهيه و اجرای سازه 
و پوشش سقف 

ميانی)عرقچين(گنبد 
تاالر قرآن شهر همدان

45/067/032/970
)ريال(

12ماه
2/260/000/000

)ريال(

حداقل پايه 
چهار حقوقی 

ابنيه

درآمدهاي 
عمومي 

شهرداري

 به اين پيمان 
تعديل تعلق 

نميگيرد

شهرداري منطقه یک همدان
شماره م الف 670

3 سه شنبه 8 مرداد ماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4309

اخبار کوتاه

پزشکان تا 23 مرداد برای ثبت 
نام و استفاده از کارتخوان 

مهلت دارند
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون ســپاری 
ســازمان امور مالیاتی اعالم کــرد: صاحبان حرف 
و مشــاغل پزشــکی، پیراپزشــکی، داروسازی و 
دامپزشکی تا 23 مرداد مهلت دارند در نظام سامانه 
فروش و اســتفاده از پایانه فروشگاهی )کارتخوان 

بانکی( ثبت نام کنند.

قیمت مصوب مرغ 
12900 تومان است

مدیــرکل تامین، توزیع و تنظیم بــازار وزارت 
صمت گفت: قیمت مصــوب عرضه مرغ گرم برای 
مصــرف کننده 12 هزار و 900 تومان اســت. این 
نبود تعادل عرضه به واســطه کاهش عرضه است 
که گرمازدگی از جمله علل آن است. به علت اینکه 
قیمت صادراتی مرغ حدود 22 هزار تومان اســت، 
این موضوع بر بازار داخل اثر دارد، بنابراین مصوب 
کردیم کارگروه مرتبط، عوارض صادراتی را برقرار 
کند تا صادرات، موجب افزایش قیمت غیرمتعارف 

در داخل نشود.

قیمت مسکن در نیمه دوم سال
25 درصد کاهش می یابد

»عقبایــی«، نایب رئیــس اول اتحادیه امالک 
استان تهران گفت: هم اکنون بازار مسکن در رکود 
به ســر می برد و میزان معامالت مســکن کاهش 
چشمگیری یافته است. واحد های باالی 150 متر 
نه تنهــا افزایش قیمت نخواهند داشــت بلکه در 
نیمه دوم ســال شــاهد ریزش قیمت این واحدها 
نیز خواهیم بود. در واحد های زیر 150 متر کاهش 
قیمت از 5 درصد تا 25 درصد در نیمه دوم ســال 
رخ خواهد داد. در صورتــی که قیمت ارز افزایش 
نیابد و طرح مالیات بر عایدی مسکن اجرایی شود 
واحد های متراژ متوســط با شکسته شدن قیمت 

مواجه خواهند شد.

کاهش مصرف بنزین با اجباری 
شدن استفاده از کارت سوخت

در حال حاضر به طور میانگین روزانه 105 میلیون 
لیتر بنزین تولید می کند اما میزان مصرف بنزین نیز 
در فصل تابستان به همین حدود می رسد. مسؤوالن 
دولتی اخیرا تصمیم گرفته اند از 20 مرداد یعنی تنها 
12 روز دیگر عرضه بنزین را با کارت ســوخت های 
شخصی انجام دهند و این موضوع موجب می شود تا 
حداقل روزانه بین 10 تا 12 میلیون لیتر از مصرف 
بنزین کاسته شود و ایران می تواند به جمع باشگاه 

صادرکنندگان بنزین بپیوندد.

واکنش آذری جهرمی به 
گمانه زنی ها درباره نامزدیش 

در انتخابات
در  اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
گفت وگویی، در مورد اینکه در فضای مجازی گفته 
می شــود، قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست 
جمهوری 1400 را دارید، گفت: با ما شوخی نکن!

اجرای قانون برای سلبریتی های 
بی حجاب در دستور کار پلیس

فرمانده انتظامی پایتخت هشدار داد: هنرمندان، 
ورزشکاران و افراد مشــهور در این حوزه ها به برکت 
همین سینما و تلویزیون ایران مشهور و معروف شده  
و مردم برای آنها احترام قائل هستند؛ پس الزم است 
قوانین و شئونات را رعایت کنند. در برخورد با تخلفات 
به ویژه با کسانی که شئونات را رعایت نمی کنند هیچ 
فرقی برای پلیس به عنوان مجری قانون وجود ندارد 
و برایش فرقی نمی کند که این فرد کیست و چکاره 

است؛ طبق قانون با افراد برخورد می کند.

انعکاس

زیارت جانبازان از مسجدالنبی)ص( و قبرستان بقیع
اقدام هوشمندانه رهبر انقالب برای ایجاد ارزش افزوده در زنجیره نفت

هگمتانه، گروه ایــران و جهان: اخیراً 
با اذن حضرت آیت ا...  نمایندگان مجلس 
به  خامنه ای طرحی را تصویب کردند که 
موجب آن با اســتفاده از سهم صندوق 
توســعه ملی در صادرات نفت و میعانات 
گازی، روند احداث پتروپاالیشگاه در کشور 

با سرعت چندبرابری روبرو خواهد شد.
ظرفیت بالفعــل تولید نفت خام کشــور 
در ســال 97 روزانه حدود 4.1 میلیون بشکه 
بوده اســت و از این مقدار، حدود 1.8 میلیون 

بشکه در پاالیشگاه ها تبدیل به محصوالت اصلی شده و 
مابقی نیز به صورت خام به به دیگر کشــورها صادر شده 
است. خام  فروشی نفت عالوه بر زمینه  سازی برای خروج 
سرمایه های ملی به ابزاری کارساز برای تحمیل قدرت و 
فشار از سوی بیگانگان به ایران نیز تبدیل شده است. به 
همین دلیل همواره کارشناســان تأکید کرده اند که الزم 
اســت به جای خام  فروشــی، نفت را به صدها فرآورده 
پاالیشی و پتروپاالیشی تبدیل کرد تا عالوه بر درآمدزایی 
و ایجاد اشــتغال برای کشور، راهبرد تحریم های نفتی از 

سوی بیگانگان را بی  اثر کرد.
بررسی ها نشان می دهد که توسعه پاالیشگاه های نفت 
کشــور پس از انقالب اسالمی بسیار کند بوده به طوری 
که بیســت و دو سال اســت از زمان آخرین پاالیشگاه 
ساخته  شده در کشور یعنی پاالیشگاه بندرعباس در سال 
76 و بــه ظرفیت 350 هزار بشــکه در روز می گذرد. در 
حالی ظرفیت پاالیشــی کشور طی سه دهه اخیر تقریبا 
هیچ رشدی نداشته اســت که در بسیاری از کشورهای 
پیشــرفته مانند آمریکا، سالیانه به ظرفیت پاالیشی این 
کشورها افزوده شده و محصوالت پیچیده  تری توسط این 

پاالیشگاه ها تولید می شود.
یکی از دالیل اصلی عقب  ماندگی در توسعه ظرفیت 
پاالیشی کشــور، عدم تأمین مالی و طوالنی بودن زمان 
ساخت پاالیشــگاه های کشور اســت. بررسی طرح های 
پاالیشی کشور نشان می دهد که تنها روش مدنظر برای 
تأمیــن مالی این قبیل از پروژه ها، اســتفاده از فاینانس 

خارجی بوده است. در حالی که نقدینگی کشور به حدود 
2000 هزار میلیارد تومان رسیده و برای ساخت ساالنه 
یک پاالیشــگاه 250 هزار بشــکه ای، جذب 3 درصد از 
این نقدینگی برای راه  اندازی پاالیشگاه های کشور کافی 
اســت. البته این امر نیز منوط به بازگشت سرمایه سریع 
طرح است. یک نمونه موفق عرضه سهام برای راه  اندازی 
پاالیشگاه های کشــور، عرضه 80 میلیون یورویی سهام 
پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس در ســال های نهایی این 
پروژه در بورس بود که در عرض چند دقیقه فروخته شد. 
همچنین بنابر اذعان کارشناسان سازمان بورس، بیش از 
80 برابر این ظرفیت یعنــی 6.5 میلیارد یورو، تقاضای 
مردمی نیز وجود داشــت. به همین دلیل می توان گفت 
چنانچه بازگشت سرمایه پاالیشگاه های کشور سریع باشد 
آنگاه، جذب نقدینگی الزم برای راه اندازی پاالیشگاه های 

کشور اتفاق خواهد افتاد.
*یک دهم شــدن زمان بازگشــت سرمایه با 
استفاده از صندوق توسعه به عنوان یک کاتالیست

با توجه به اهمیت توســعه پاالیشــگاه های کشور و 
برطرف کردن موانع موجود در این مسیر، اخیراً نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی طرحی را با عنوان »طرح توسعه 
صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده 

از سرمایه مردمی« به تصویب رساندند.
در این طرح با اســتفاده از اعطای تنفس خوراک به 
مدت حدودا ًیک سال )بســته به ظرفیت پاالیشگاه( از 
سهم صندوق توسعه ملی در صادرات نفت خام و میعانات 

گازی، بازگشــت سرمایه در انتهای همان سال 
اول بهره  برداری اتفاق خواهــد افتاد. در حالی 
که در طرحهای معمولی موجود کشــور، این 
بازگشــت ســرمایه بیش از 10 ســال پس از 
زمــان بهره  برداری طول می کشــد. در نتیجه 
با اســتفاده از اعطای »تنفس خوراک« عالوه 
بر بازگشت سریع ســرمایه، میزان IRR یک 
طــرح پتروپاالیشــی به 22 درصــد ارزی نیز 
افزایش می یابد که بیش از 3.5 برابر IRR یک 

پاالیشگاه ساده است.
تنفس خــوراک به معنای یارانه نســیت بلکه بدین 
صورت است که مجری طرح تنها در سال اول بهره برداری، 
بهای خوراک پاالیشگاه را پرداخت نکرده اما کل بهای این 
خوراک را طی 8 تا 12 ســال و با سود چهار درصد ارزی 

به صندوق توسعه ملی بازمی گرداند.
به علت اســتفاده از ســهم صندوق توسعه ملی در 
اعطای تنفس خــوراک، این طرح نیازمنــد اذن مقام 
معظم رهبری بــود که به علت مزایای فراوان آن، مورد 
تأیید ایشان قرار گرفت و جزییات آن نیز پس از بررسی 
در صحن علنی مجلس نیز، تصویب و به شورای نگهبان 
ارســال شد. در صورت تصویب این طرح توسط شورای 
نگهبان، جذابیت ســاخت پتروپاالیشــگاه بشدت باال 
رفته و با اســتقبال بخش های غیردولتی ســبب ایجاد 
اشتغال مطمئن در کشور خواهد شد. اگر چنانچه طی 
بازه زمانی 8 ســاله به میزان دو میلیون بشکه نفت به 
ظرفیت پاالیشی کشــور افزوده شود آنگاه بیش از یک 
میلیون و ششــصد هزار شغل )مجموعا در دوره ساخت 
و بهره  برداری( ایجاد خواهد شد که ششصد هزارتای آن 
مربوط به دوره ساخت و یک میلیون آن دائم و در دوره 
بهره برداری خواهد بود. بــه همین دلیل انتظار می رود 
این طــرح مورد تصویب نهایی نیز قرار گرفته و موجب 
رونق تولید و اشــتغال در کشور شــود. در این صورت، 
عالوه بر چند برابر شــدن سرعت احداث پتروپاالیشگاه 
در کشــور، هم تحریم های نفتی خنثی می شــود و هم 

وابستگی بودجه به نفت کاهش خواهد یافت.

کاهش سن الزم برای تصدی سطوح مدیریتی در دولت
هگمتانه، گروه ایران و جهان: در جلسه شورای 
عالی اداری، داشتن حداکثر 45 سال برای تصدی 
ســطوح »مدیریت عملیاتــی و مدیریت پایه«، 
حداکثر 47 ســال سن برای ســطوح »مدیریت 
میانی« و حداکثر 50 ســال ســن برای سطوح 

»مدیریت ارشد« به تصویب رسید.
بــا هدف فراهم نمــودن زمینه الزم برای اســتقرار 
دانش گرایــی و شایسته ســاالری در نصــب و ارتقای 
مدیران، میزان ســن الزم برای تصدی سطوح مدیریتی 

کاهش می یابد. شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و 
سومین جلسه مورخ 17 تیر 1398 به پیشنهاد سازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور و به منظور ایجاد زمینه 
مناسب برای اســتقرار دانش گرایی و شایسته ساالری 
مبتنی بر اخالق اسالمی در نصب و ارتقای مدیران، به 
اســتناد بند )11( ماده )115( قانون مدیریت خدمات 
کشوری، ضمن اصالح مصوبه »برنامه آموزش و تربیت 
مدیران آینده دســتگاه های اجرایی«، با کاهش میزان 

سن الزم برای تصدی سطوح مدیریتی موافقت کرد.

مطابق این تصمیم،  تصویب نامه مورخ 5 آذر 1393 
اصالح و بر همین اساس، داشتن حداکثر 45 سال برای 
تصدی ســطوح »مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه«، 
حداکثر 47 ســال سن برای سطوح »مدیریت میانی« 
و حداکثر 50 سال سن برای سطوح »مدیریت ارشد« 
به تصویب رســید. گفتنی اســت، مصوبه شورای عالی 
اداری در تاریخ 31 تیر 1398 از سوی رئیس جمهور به 
تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت ها،  نهادهای عمومی 

غیردولتی و استانداری ها جهت اجرا ابالغ شد.

سالی 1 میلیون یارانه بگیر اضافه می شود

نگاه انتخاباتی دلیل حذف نشدن یارانه پُردرآمدهاست
هگمتانه، گروه ایران و جهان: عضو هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی گفت: به علت سیاسی کاری 
و نبود بانک اطالعاتی منســجم در کشور دولت 

نمی تواند یارانه پردرآمدها را قطع کند.
احمد امیرآبادی فراهانی در برنامه "تیتر امشــب" 
گفــت: بهمن ســال 89 که دولت دهــم یارانه نقدی 
را برقــرار کــرد قرار بود مردم در مصــرف آب، برق و 
حامل هــای انرژی صرفه جویی کننــد و دولت از مازاد 
ایــن درآمد ها یارانه ای نفدی به مــردم پرداخت کند، 
اما دولت بعد از چند ســال به این نتیجه رســید که 
یارانه بــه نیازمندان تعلق دارد و باید یارانه پردرآمد ها 

را حذف کند.
وی افزود: نه تنها از ســال اول که 63 میلیون نفر 
یارانــه می گرفتند کم نشــد بلکه تاکنــون حدود 80 
میلیون نفر یارانه بگیر شــدند و ساالنه نیز حدود یک 

میلیون نفر به این جمع اضافه می شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: از سال های 93 و 
94 در قانون بودجه، مجلس دولت را مکلف کرده است 
که یارانه افرادی که پردرآمد هســتند را قطع کند که 
دولت هنوز این کار را انجام نداده اســت، چون یارانه 
به ســمت بحث های سیاســی و رأی گیری و انتخابات 
مجلس و ریاســت جمهوری ربط داده شد؛ اما واقعیت 

این است که کسی نمی تواند یارانه ها را قطع کند.

امیرآبــادی فراهانی با بیان اینکــه افراد پردرآمد و 
دهک های باال قابل شناســایی نیســتند، گفت: بیشتر 
افرادی که یارانه شــان قطع شده است افرادی هستند 
که زیرپوشش کمیته امداد، تأمین اجتماعی، بازنشسته 

و مستمری بگیر هستند.
وی تصریح کــرد: به علت اینکــه بانک اطالعاتی 
منسجمی در کشور نداریم نمی توان خانوار ها را از نظر 

درآمد به صورت دقیق تفکیک کرد.
امیرآبــادی در ادامه برنامه افــزود: وقتی هنوز ما 
نمی دانیم ســه دهک باال چه کسانی هستند نمی توان 
همان هــا را حذف کرد و دولــت نمی تواند این کار را 
عملیاتــی کند و همچنان به دلیل نبود زیرســاخت ها 
و ابزار هــای الزم و اطالعات کافی، این کار امکان پذیر 

نخواهد بود.
وی گفــت: برای رســیدن بــه امور مســتمندان و 
مســتضعفان جامعه راهکار های مختلفی وجود دارد و 
حذف یارانه تنها راهکار نیست و به علت مشکالتی که 
در شناسایی افراد پردرآمد و کم درآمد در جامعه وجود 
دارد نه تنها یارانه پردرآمد ها حذف نخواهد شــد بلکه 
دولت به سمت حذف یارانه افراد کم درآمد خواهد رفت.

عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه افزود: دولت توانایی 
شناســایی دهک ها را ندارد و با این کار بازهم یارانه افراد 

فقیر قطع خواهد شد.

حسینی شاهرودی:

طرح جامع بانکداری اسالمی تا پایان هفته جاری نهایی می شود
هگمتانه، گروه ایران و جهان: ســخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، در 
تشریح نشست دیروز کمیسیون متبوع خود از 
نهایی  و  بانکداری اسالمی  بررسی طرح جامع 

شدن آن تا پایان هفته جاری خبر داد.
سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت وگویی در 
تشــریح نشست دیروز کمیسیون متبوع خود، گفت: 
دســتور کار نخست بررســی طرح جامع بانکداری 
اســالمی بود که پیشــنهادات جدید بانک مرکزی و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح و مقرر شد آنچه 
که تا امروز به تصویب رسیده بر مدار خود باقی بماند 

و پیشنهادهای جدید ارائه شود.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه تا پایان هفته جاری طرح جامع 
بانکداری اسالمی نهایی می شــود، افزود: با تصویب 
طرح جامع بانکداری اسالمی بانک مرکزی به سمت 
استقالل بیشتر حرکت کرده و شورای فقهی در تمام 
حوزه های تصمیم گیری و تصمیم سازی حضور یافته 

و جایگاه قانونی پیدا می کند.
* اختیارات بانک مرکزی بسیار افزایش می یابد

وی ادامــه داد: با تصویب طــرح جامع بانکداری 
اسالمی تمامی شــیوه ها، عقود و قراردادهایی که در 
بانک منعقد می شود باید با نظر شورای فقهی تدوین 
و تنظیم شــود حتی رویه های بانکی و هر نوع آیین 

نامه، بخشنامه و مقررات زیر نظر شورای فقهی انجام 
می شود.

جامع  طرح  براســاس  نظارتی  سازمانی   *
بانکداری اســالمی ایجاد می شود که به نوعی 

ذیل شورای عالی بانک مرکزی است
حسینی شــاهرودی با بیان اینکه در طرح جامع 
بانکداری اســالمی اختیارات بانک مرکزی بســیار 
افزایش یافته اســت، تأکید کرد: ســازمانی نظارتی 
براساس طرح جامع بانکداری اسالمی ایجاد می شود 
که به نوعی ذیل شــورای عالی بانک مرکزی است، 
اما مستقل بوده و با استقالل خود جایگاه رفیعی در 
حوزه نظارت بر بانک ها که ضعف بزرگ و عمده کشور 

بوده ایجاد می کند.
نمایندگان پیشنهادات خود درباره طرح   *
مالیات بر عایدی سرمایه مسکن را تا 3 هفته 

آینده ارائه دهند
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی، با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی 
ســرمایه مسکن در جلسات گذشته کمیسیون متبوع 
خود، تصریح کرد: مقرر شد نمایندگان پیشنهادات خود 
را درباره این طرح تا سه هفته آینده به کمیسیون ارائه 
دهند تا جزییات این طرح مورد بررســی قرار گرفته و 
پس از تصویــب در صحن علنی مجلس مورد بحث و 

بررسی قرار گیرد.

ایران و جهان
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اخبار پلیس
رئیس پلیس راه استان همدان خبر داد

واژگونی دو خودرو 
در اتوبان همدان- ساوه

رئیس پلیس راه اســتان همــدان از واژگونی 
دوخودرو در جاده اتوبان همدان- ساوه خبر داد.

ســرهنگ عزیزی گفت: در تصادف ســاعت 2 
بامداد دیروز یک دستگاه خودروی پیکان از جاده 

همدان- ساوه منحرف و واژگون شد.
وی افزود: در تصادف دیگری هم یک دســتگاه 
خــودروی پراید عصر یکشــنبه در همین بزرگراه 

واژگون شد.
ســرهنگ عزیزی بــا بیان اینکــه علت هر دو 
واژگونی خودرو ها، خــواب آلودگی رانندگان بوده 
اســت، افزود: در این تصادفات هیــچ مورد فوتی 
نداشته ایم و هر دو راننده به شدت زخمی شده و به 

بیمارستان انتقال داده شده اند.

کشف داروی غیرمجاز
 در نهاوند

فرمانده انتظامی نهاوند از کشــف بیش از 31 
هزار قلم داروی غیرمجاز از یک مغازه روستایی در 

این شهرستان خبر داد.
سرهنگ شا احمد ســاکی در تشریح این خبر 
بیان کــرد: مأموران پلیس آگاهی شهرســتان در 
بازرســی از مغازه فــردی در یکی از روســتاهای 
شهرستان نهاوند، 31 هزار و 648 قلم انواع داروی 
غیر مجاز کشف کردند. وی افزود: ارزش داروهای 
کشف شــده 150 میلیون ریال اســت که در این 
خصوص پرونده تشکیل و همراه متهم به تعزیرات 

حکومتی ارسال شد.

خبــر

در درمانگاه تأمین اجتماعی رزن صورت گرفت

افزایش 2 برابری ویزیت 
بیماران

هگمتانه، گروه شهرســتان: سرپرست 
رزن  شهرستان  اجتماعی  تأمین  درمانگاه 
از افزایش دو برابــری ویزیت بیماران در 

این مرکز درمانی خبر داد.
ســیده کوثر ســیدی با بیان اینکه ســال 
گذشــته 38 هزار و 496 مورد پذیرش پزشک 
عمومی در درمانگاه تأمین اجتماعی رزن ثبت 
شــد، اظهار کرد: از آذر سال گذشته یک  هزار 
و 203 مورد در حوزه دندانپزشکی و سه هزار 
و 503 مورد در حوزه مامایی در این درمانگاه 

پذیرش شده است.
وی بیــان کرد: ســال گذشــته دو هزار و 
803 نفر در بخش آزمایشــگاه درمانگاه تأمین 
اجتماعی رزن خدمات دریافت کردند که بیش 
از 800 میلیون تومان در این بخش هزینه شد.
تأمیــن اجتماعــی  سرپرســت درمانــگاه 
شهرســتان رزن خاطرنشان کرد: با وجود اینکه 
سال گذشته نخستین ســال ارائه خدمات بود، 
رضایتمندی قابل توجهی در بین بیماران نسبت 

به ارائه خدمات به دست آوردیم.
وی به آمار مقایســه ای خدمات ســه ماهه 
ابتدای ســال 97 و امســال پرداخــت و گفت: 
ســه ماهه ابتدای سال گذشته در حوزه پزشک 
عمومی چهار هــزار و 725 مورد ویزیت انجام 

شد.
سیدی با بیان اینکه امسال این میزان به 10 
هزار و 933 مورد رسیده است، خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه ویزیت پزشکان به دو برابر افزایش 

یافته است.

دسترسی 90 درصد 
نهاوندی ها به محور های 

روستایی آسفالته
معاون  گروه شهرســتان:  هگمتانــه، 
و  راه  کل  اداره  ســاخت  و  مهندســی 
شهرسازی استان همدان از دسترسی 99 
درصدی نهاوندی ها به محور های روستایی 

آسفالته خبر داد.
حبیب نادیــان رفیع، گفت: 40 کیلومتر راه 
اصلی با ارزش 90 میلیارد تومان و 27 کیلومتر 
راه روســتایی با ارزش 20 میلیــارد تومان در 

نهاوند در حال اجراست.
وی ادامه داد: بیــش از 99 درصد جمعیت 
روستایی نهاوند به راه آسفالته دسترسی دارند 
و اغلب روستا هایی که جمعیت آن کمتر از 10 

خانوار هستند بدون راه آسفالته هستند.
نادیــان رفیع بیان کرد: بــه لحاظ طولی 
85 درصد راه های روســتایی این شهرستان 
آســفالت اســت، ایــن در حالی اســت که 
میانگین راه آسفالتی روستایی در کشور 75 

است. درصد 
معاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و 
شهرسازی استان همدان اظهار کرد: این محور 
ســال ها اســت از محور های حادثه خیز استان 
به شــمار مــی رود و البته یکــی از محور های 
مواصالتــی مهم بــرای ارتباط با غرب کشــور 
محســوب می شود که از این نظر دارای اهمیت 
اســت، از این رو چهارخطه کردن این محور در 
دستور کار این اداره کل قرار گرفته و اکنون در 

حال اجراست.

تولید 65 درصد گشنیز کشور 
در نهاوند

جهاد  مدیر  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
کشــاورزی نهاوند با بیان اینکه امســال 
اراضی کشاوری  از  هکتار  هزار  حدود سه 
نهاوند، به کشــت گشنیز اختصاص یافته 
اســت، گفت: پیش بینی می شــود بیش 
از هفــت تن محصول گشــنیز از اراضی 

شهرستان برداشت شود.
حســین خردمند بــا بیان اینکه برداشــت 
گشــنیز از مزارع نهاوند آغاز شده است، افزود: 
این میزان تولید، بیــش از 65 درصد محصول 
گشــنیز کشــور و 90 درصد محصول گشنیز 

استان همدان است.
وی با اشــاره به اینکه گشنیز در تولید دارو 
گیاهی، اسانس، عطرسازی و برخی محصوالت 
شیمیایی اســتفاده می شود، اظهار کرد: گشنیز 
تولیــدی شهرســتان نهاونــد به پاکســتان و 

افغانستان هم صادر می شود.

خبــر

جریمه 120 میلیون ریالی 
برای شکارچیان کبک

هگمتانه، گروه شهرستان: با رأی مرجع 
قضایی چهار شکارچی که اقدام به صید و 
زنده گیری دو قطعه کبک در استان همدان 
ریال  میلیون   120 پرداخت  به  بودند  کرده 

محکوم شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
همدان گفت: خرداد امسال چهار شکارچی غیر 
بومــی با حضــور در منطقه »شــراء« اقدام به 

زنده گیری دو قطعه کبک می کنند.
بهاره نوری صفا افزود: مأموران پس از اطالع 
از حضور این افراد در این منطقه حفاظت شده 
بی درنگ وارد عمل شــده و آنهــا را با آالت و 

ادوات شکار و قفس دستگیر کردند.
وی بیــان کرد: این افــراد در فصل ممنوعه 
وارد منطقه حفاظت شده شراء شده و اقدام به 

زنده گیری کبک کرده اند.
نوری صفا بیان کرد: مرجع قضایی هر یک از 
این افراد را به پرداخت 30 میلیون ریال جزای 

نقدی محکوم کرد.
گفتنی اســت، منطقه حفاظت شده نشر با 
حدود 11 هزار هکتار مساحت در بخش مرکزی 
شهر همدان و در 45 کیلومتری این شهر و در 
مجاورت شش روستای نشر، مسلم آباد، برکت 
آباد، مولوجــه، قوزلیجه و مزرعه آب هندو قرار 

دارد.

استاندار همدان:

بهره برداری از سد »خرم رود« تا 3 سال آینده
هگمتانه، گروه شهرســتان: استاندار همدان 
گفت: ســد »خرم رود« تویسرکان با مشارکت 
100 درصدی بخش خصوصی تا ســه سال آینده 

به بهره برداری می رسد.
ســعید شــاهرخی روز گذشــته در بازدید از سد 
خرم رود تویسرکان با اشــاره به اینکه از مجموع ارقام 
واگذاری شــده پروژه های عمرانی به بخش خصوصی 
در کشــور 23 درصد آن در استان همدان رقم خورده 
اســت، اظهار کرد: ســد خرم رود یکــی از بزرگترین 

پروژه های عمرانی در اســتان همدان به شمار می رود 
که با مشارکت 100 درصدی بخش خصوصی در حال 

احداث است.
وی با بیان اینکه کشــور ایران در شــرایط سخت 
اقتصادی به ســر می برد، گفت: این در حالی است که 
در پروژه ســد خرم رود تکاپوی وصف ناشدنی از کار 
و اشــتغال وجود دارد؛ به طــوری که حدود 170 نفر 

نیروی انسانی مشغول به فعالیت هستند.
شــاهرخی تصریح کرد: پروژه ســد خــرم رود با 

مشارکت بخش خصوصی و با هزینه کرد 300 میلیارد 
تومان تا ســه سال آینده به بهره برداری می رسد که با 
این امر رونق شــکوفایی در منطقه تویسرکان و خرم 

رود را شاهد خواهیم بود.
اســتاندار همدان با بیان اینکه مشــکل آب شرب، 
بهداشــت، کشــاورزی و صنعت منطقه ای خرم رود با 
احداث این سد برطرف خواهد شد، اظهار کرد: با اتمام 
عملیات اجرایی این ســد 2.8 دهم میلیون مترمکعب 

آب ذخیره سازی می شود.

هگمتانه، گروه شهرستان: نماینده مردم مالیر 
در مجلس شورای اســالمی می گوید که شرط 
توسعه و عمران در هر منطقه ای، وجود راه های 
قابل دسترســی است که این شهرستان طی دو 
سه سال گذشته توفیقات خوبی در محور توسعه 

راه ها به دست آورده است.
محمد کاظمی در بازدید از طرح ملی محور مالیر_ 
آورزمان_ نهاوند با اشاره به اینکه در تمامی محورهای 
مواصالتــی مالیر همچــون مالیر_ تــوره_ جوکار_ 
تویسرکان، سامن_ بروجرد و راه آهن همدان_ مالیر 
عملیات عمرانی و توسعه ای در دست اجراست، گفت: 
این امر نشــان می دهد با وجود تمامی مشــکالتی که 
نظام جمهوری اســالمی به واســطه دشمنی آمریکا و 
اعمال تحریم های آشکار و ظالمانه با آنها درگیر است، 
دولت وظیفــه خود را به خوبی انجام می دهد و مردم، 
مســؤوالن، بخش خصوصی و البتــه پیمانکاران نیز با 

دولت همراه و همدل هستند.
وی چهار خطــه کردن محور مالیــر_ آورزمان_ 
نهاوند را یکی از اولویت های این شهرســتان برشمرد 
و افزود: شرکت عمران و راه سازی ایران پیمانکار این 
طرح ملی اســت و بدون اینکه تاکنون مبلغی دریافت 

کند، شروع به کار کرده است.
نایب رئیس کمیســیون حقوقــی و قضایی مجلس 
دهــم ادامه داد: با توجه به اینکــه این محور به جاده 
مرگ معروف اســت، یکی از دغدغه هــای نمایندگان 
مالیــر و نهاوند شــد و مکاتبــات و پیگیری هایی را 
برای چهار خطه این محور انجام دادیم و دو ســال در 
کمیســیون تلفیق از ســهم خودمان برای اجرای این 
طرح اعتبار گذاشــتیم و مســیر را هموار کردیم تا در 

نهایت این خواسته عملی شد.
کاظمی با اشــاره به حضور محمد اسالمی وزیر راه 
و شهرسازی برای آغاز عملیات اجرایی این طرح ملی 
در خرداد، ضمن تقدیر از دســتگاه های خدمات رسان 
خواســتار همکاری و همراهی بیشتر آنها برای تسریع 
روند اجرای این طرح شــد و بیان کرد: برای شــتاب 

بخشــی به روند اجرایی این طرح هر جا نیاز باشد، ما 
پیگیری های الزم را از طریق تهران انجام می دهیم.

وی همچنیــن اخذ مطالبات برای تملک اراضی در 
مسیر اجرای این طرح را از اصلی ترین وظایف برشمرد 
و ادامه داد: الزم اســت با قطعه بندی مسیر در مراحل 
مختلف و مشــخص شــدن میزان تملک ها، با مالکان 

برای واگذاری زمین رایزنی شود.
* تملک اراضی کارشناسی و با جلب رضایت 

مردم باشد
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی از 
مدیر راه و شهرســازی این شهرستان و بخشدار سامن 
درخواست کرد ضرورت اجرای طرح را به مردم بگویید 
و با ارزیابی کارشناسی و قانونی زمین ها و برآورد مبلغ، 
از ابتــدا فضا را بر اعتماد و صداقــت بگذارید و اجازه 

ندهید فضا تلخ شود.
در همین چارچوب وجود فضای تعاملی، همدلی و 
وحدت در بین مجموعه مسؤوالن، مردم و نمایندگان 
این شهرســتان شــاید محرک اصلی شتاب بخشی به 
اجــرای طرح ملی چهار خطه محور مالیر_ آورزمان_ 

نهاوند باشــد که دیگر نماینده مردم مالیر در مجلس 
دهم آن را مهمترین عامل در شرایط کنونی می داند.

حجت االســالم احد آزادیخواه تملــک اراضی در 
مسیر اجرای این طرح را از اولویت های مهم برشمرد و 
تأکید کرد: حدود هفت روستا در محدوده اجرای این 
طرح قرار دارد که اهالی این روستاها باید برای اجرای 
هر چه سریعتر این طرح مهم همراهی و همکاری الزم 

را داشته باشند.
وی ادامه داد: بخشدار سامن می تواند با استفاده از 
ظرفیت دهیاران، شوراهای اسالمی و معتمدان روستا 
زمینه را برای واگذاری اراضی در محدوده اجرای طرح 

آماده و به ایجاد آرامش در منطقه کمک کند.
دبیر کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
همچنین نوع نگاه پیمانــکار این طرح را برای اجرای 
سریع آن کمک کننده دانست و گفت: شرکت عمران و 
راه سازی ایران تاکنون طرح های بزرگی در کشور و به 
ویژه مالیر اجرا کرده که قابل تقدیر است و امیدواریم 
با همکاری خوب مردم، مســؤوالن و تعهد پیمانکار در 

36 ماه این طرح ملی به نتیجه برسد.

* تملک 84 هکتار زمین در محدوده اجرای طرح
چهار خطه کردن محــور مالیر_ آورزمان_ نهاوند 
طرح پیشــنهادی دولت بود که در الیحه بودجه سال 
96 که برای سال 97 تصمیم گیری می شد، به مجلس 
برده شــد و با پیگیری نمایندگان مالیر در کمیسیون 
ماده 23 به مرحله اجرا رسید و در پیوست قانون یک 

بودجه سال 97 آورده شد.
طبق ارزیابی های انجام شده حدود 84 هکتار زمین 
در محــدوده اجرای این طرح ملی قرار دارد که از این 

میزان 1.5 هکتار آن در محدوده اراضی ملی است.
عــالوه بر زمین های کشــاورزی و صنعتی و منابع 
طبیعی که باید برای اجرای چهار خطه محور مالیر_ 
آورزمــان_ نهاوند تملک شــود، در مســیر معارضان 
دیگری همچون شــرکت مخابرات برای فیبر نوری و 
جابه جایی برق دارد که باید نظر مساعد آنان نیز جلب 

و توافق های الزم گرفته شود.
بخشــدار ســامن در این رابطه قول مساعد داد با 
همراهی و تعاملی که بین مــردم این منطقه و اهالی 
روســتاها وجــود دارد، بتوانیم موافقت مــردم را در 

واگذاری اراضی در محدوده این طرح جلب کنیم.
مصطفی عبدالملکی افزود: این طرح از گردنه آبدر 
به ســمت مالیر به طول 22 کیلومتر پیمان ســپاری 
شده که هم اکنون کار خاکبرداری و ترانشه برداری در 
گردنه آبدر به طول 1.5 کیلومتر آغاز شده سه کیلومتر 

از 22 کیلومتر جاده کوهستانی است.
وی اظهــار کرد: با توجه به پرتــردد و حادثه خیز 
بودن ایــن محور، مــوارد ایمنی هنگام کار توســط 
دســتگاه های متولی انجام و چراغ راهنمایی، تابلوهای 
عالئم و پلن های ایمنی در این مسیر نصب شده است.

عبدالملکی پیگیری اختصاص اعتبار برای ارزیابی و 
تملک اراضی در محدوده را عالوه بر اختصاص بودجه 
اجرای طرح یک ضرورت برشمرد و ادامه داد: در حال 
حاضر دو طرح مهم راه سازی این شهرستان همچون 
چهارخطه سامن_ بروجرد و مالیر_ آورزمان_ نهاوند 

در بخش سامن در دست اجراست.

فرماندار مالیر:

با آغوش گرم از سرمایه گذاران استقبال می کنیم
هگمتانه، گروه شهرســتان: معاون استاندار 
گفت:  مالیــر  شهرســتان  ویژه  فرمانــدار  و 
زیرســاخت های الزم را بــرای حضــور بخش 
خصوصی در شهرستان مهیا می کنیم و با آغوش 

گرم به استقبال سرمایه گذاران می رویم.
ولــدی در دیدار با تعــدادی از مدیــران دولتی و 
بخش خصوصی، افزود: شهرســتان مالیر ظرفیت های 
بســیاری دارد و برخی از این ویژگی ها در استان و در 
کشور منحصربه  فرد بوده و نیاز است تا این ظرفیت ها 

عملیاتی و بالفعل شوند.
وی بــا تأکید بــر اینکه اتــاق بازرگانــی، بازوی 
اصلــی بخش خصوصی اســت و جایگاه ویــژه ای نیز 
در ایــن زمینــه دارد، گفت: مدیران اجرایــی باید از 
ســخت گیری های بی مورد که مانع و باعث کند شدن 

انجام کار می شود، بپرهیزند.
ولدی بــا بیان اینکه مالیر شــهری رو به رشــد و 

توسعه بوده و نیاز است تا زیرساخت های متناسب با آن 
برنامه ریزی و تدوین شود، اظهار کرد: باید طرح ترافیکی 

متناسب با جمعیت و وسعت آن دیده و به  روز شود.
فرماندار مالیــر تصریح کرد: قوانیــن راهنمایی و 
رانندگی مصوب و مشــخص است و باید بر آن اساس 
عمل شــود و نمی توان با این موضوع مهم، ســلیقگی 

عمل کرد.
وی در ادامه بــا بیان اینکه در شــرایط اقتصادی 
کنونی نیاز است تا مایحتاج اساسی به سرعت و آرامش 
خاطر بیشتری به دست مردم برسد، گفت: با مدیریت 
صحیحی که در فروشــگاه تعاونــی مصرف فرهنگیان 
مالیر وجود دارد توانســته ایم هم خدمات خوبی ارائه 

دهیم و هم رضایت اعضا و مردم را به دست آوریم.
ولدی خاطرنشان کرد: مردم مالیر در بحث بازسازی 
عتبات عالیات به لحاظ مالی و نیروی انســانی چیزی 
کم نگذاشــته اند و با هماهنگی های صورت گرفته بین 

دولت ایران و عراق هزینه روادید حذف  شــده و قطعاً 
در اربعین امسال شاهد حضور زائران بیشتری از ایران 

در عراق هستیم.
وی با اشاره به اینکه موکب حضرت زهرا)س( مالیر 

با ارائه خدمات مناســب به زائران حسینی)ع( خدمات 
بی نظیری در اســتان و غرب کشــور ارائه داده است، 
گفت: هنر مدیریت این اســت که در شــرایط سخت 

بتواند بهترین مدیریت را داشته باشد.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی همدان خبر داد

استقبال کشاورزان همدانی از کشت کلزا
مطالبات کشاورزان تولیدکننده دانه های روغنی پرداخت می شود

هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر زراعت سازمان 
جهادکشاورزی استان همدان با اشاره به استقبال 
کشــاورزان از کشــت کلزا، گفت: سازمان جهاد 
کشاورزی استان همدان برای افزایش خوداتکایی 
در تولید دانه های روغنی کلزا و آفتابگردان، کشت 
کلزا را با توجه به مزایا و ارزش منحصر به فردش در 

اولویت کارهای خود قرار داده است.
امیر الهوتیان اظهار کرد:با بیان اینکه دولت از ســال 
95 در افــق 1404 به تدوین برنامه بــرای خود اتکایی 
در تولید دانه های روغنی پرداخته اســت، افزود: حمایت 
خوبی از تولیدکنندگان دانه های روغنی به عمل آمده و با 
توجه به قیمت دو برابری این محصوالت نسبت به گندم، 

کشاورزان هم به خوبی استقبال کردند.
وی گفت: کشــاورزان گندمکار به جای روش آیش، 
یک سال در میان دانه های روغنی را جایگزین و در تناوب 
با گندم و جو آبی قرار دهند که این اقدام ســبب بارورتر 

شدن زمین و افزایش عملکرد تولید می شود.
وی خاطرنشان کرد: در اســتان همدان در سال 95 
یک هزار و 410 تن، در سال 96 نیز پنج هزار و 690 تن 
و در سال قبل هشت هزار و 131 تن دانه های روغنی به 
صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده و امسال نیز 
بر اســاس پیش بینی جهاد کشاورزی این میزان بیش از 

شش هزار تن پیش بینی شده است.
الهوتیان با بیان اینکه در استان یک مرکز اصلی خرید 
دانه روغنی کلــزا و آفتابگردان و پنج مرکز خرید فرعی 
دانه روغنی وجود دارد، افزود: 400 هکتار آفتابگردان در 
اســتان همدان کشت شده که سال قبل حدود 800 تن 

دانه روغنی آفتابگردان تولید شــده و پیش بینی می شود 
در سال  جاری یک هزار و 174تن آفتابگردان تولید شود.

وی تصریح کرد: در ســال زراعی جاری پیش بینی 
می شود بیش از 90 تن گلرنگ نیز از مزارع استان همدان 
برداشت شــود. مدیر زراعت ســازمان جهادکشاورزی 
اســتان همدان اظهارکرد: پیش بینی می شود در سال 
زراعی 98-97 در مجموع هفــت هزار و 264 تن دانه 

روغنی در استان همدان تولید شود.
وی با تأکید بر اینکه مطالبات کشاورزان تولیدکننده 
دانه های روغنی در اسرع وقت پرداخت می شود، گفت: 
امســال به قیمت خرید تضمینی کلزا سه هزار و 439 
تومــان و آفتابگردان ســه هزار و 10 تومــان به ازای 
هرکیلوگرم است. الهوتیان با توجه به لزوم برنامه ریزی 
و تأمین بذر، از کشــاورزان دعوت کــرد برای ثبت نام 
حداکثر ظرف 10 روز آینده به مراکز خدمات کشاورزی 
محل ســکونت خــود یا مدیریــت جهاد کشــاورزی 

شهرستان ها مراجعه کنند.

همزمان با هفته ملی مهارت در همدان صورت گرفت

افتتاح کارگاه پوشاک و مصنوعات فلزی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهار
با هفته ملی  هگمتانه، گروه رویداد: همزمان 
مهارت و روز آموزش های فنی و حرفه ای کارگاه 
پوشاک و تولید مصنوعات فلزی بازار محور در 
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرســتان بهار 

افتتاح شد.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای استان همدان، در آیین افتتاح 
ایــن کارگاه مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان، 
فرماندار شهرستان بهار و ســایر رؤسای دستگاه های 

اجرایی این شهرستان حضور داشتند.
مدیــر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان 
ضمن تبریــک هفته ملــی مهارت گفــت: با حضور 
کارآفرینــان مطــرح در کارگاه هــا می تــوان نقش 
مهارت آموزی در ایجاد اشتغال پایدار را آشکار ساخت.

وهب مختــاران با تأکید بــر فراگیری مهارت های 
فنی و حرفه ای بخصوص در حرفه تولید پوشــاک در 
شهرســتان بهار بیان کرد: داوطلبان در این کارگاه ها 
که به صورت تولیدی- آموزشــی اســت نگــران ارائه 

محصوالت تولیدی خود به بازار کار نیستند.
مختــاران همچنین از راه انــدازی بزرگترین مرکز 
هتلداری و گردشگری غرب کشور در استان خبر داد و 
افزود: یکی دیگر از مواردی که می تواند نقش بارزی در 
اشتغال جوانان این استان و کشور داشته باشد صنعت 

گردشگری است که در حال اجراست.
فرماندار شهرستان بهار نیز با اشاره به نقش پررنگ 
مرکــز آموزش فنی و حرفه ای شهرســتان همدان در 
امر اشــتغال گفت: این کارگاه ها به همت مســؤوالن 
شهرستان و مجموعه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

استان به مرحله بهره برداری رسید.

احســان قنبــری بــا مطــرح ســاختن موضوع 
مهارت آموزی و تولید گفت: ارتباط نزدیکی بین حرفه 
آموزی و تولید در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان 

همدان ایجاد شده است.
قنبری ضمن درخواســت از جوانــان جویای کار 

شهرســتان بهار عنوان کرد: با مراجعــه به این مرکز 
و طی دوره های مهارت آموزی رســیدن به اشــتغال 
آسان تر خواهد بود. فرماندار شهرستان بهار بیان کرد: 
اراده ای که در جوانان شهرستان بهار می بینم، به یاری 

خداوند می توانیم مشکل بیکاری را حل کنیم.

شهرستان

رشد مناسب توسعه راه های مالیر
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خبــر

تولید 2850 تن عسل در همدان
هگمتانه، گروه خبــر همدان: معاون امور 
استان همدان  طیور سازمان جهادکشاورزی 
گفت: سال گذشــته 2 هزار و 850 تن عسل 

در استان همدان تولید شد.
علی اصغر خرازی دیروز در گفتگویی اظهار کرد: 
از ابتدای ســال تاکنون 40 واحد زنبورداری با 13 
میلیــارد و 421 میلیون ریال تســهیالت به بانک 

معرفی شده اند.
وی گفت: هر سال در مهرماه سرشماری زنبور 

عسل انجام و آمار مشخص می شود.
وی با بیان اینکه براساس سرشماری مهر و آبان 
سال 97 در استان همدان 2 هزار و 106 بهره بردار به 
شغل زنبورداری مشغول اند ادامه داد: این بهره برداران 

دارای حدود 267 هزار کلونی زنبور عسل هستند.
معاون امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان با اشاره به اینکه سال گذشته 2 هزار و 850 
تن عســل در استان همدان تولید شد بیان کرد: در 
مقایسه با سال 96 تعداد بهره برداران زنبور عسل 10 
درصد، تعداد کلونی 23 درصد و تولید عســل 30 

درصد رشد داشته است.
وی با اشــاره به اینکه بیشــترین تعداد کلونی 
مربوط به شهرستان نهاوند با 71 هزار کلونی زنبور 
عسل است افزود: شهرستان نهاوند 820 تن عسل در 

سال تولید می کند.
خرازی با اشــاره به اینکه هر ســال جشــن 
از  یکــی  در  عســل  برداشــت  شــکرگزاری 
شهرستان های استان برگزار می شد افزود: از سال 
گذشته جشن شــکرگزاری به صورت متمرکز در 
همدان برگزار می شود و امسال هم در شهریورماه 

برگزار خواهد شد.
وی در رابطه با تســهیالت بخش پرورش زنبور 
عسل با بیان اینکه صندوق توسعه ملی تسهیالتی 
بــرای خرید تجهیزات زنبــورداری، خرید کندو و 
دســتگاه اســترکتور و عمل آوری عسل پرداخت 
می کند افــزود: از ابتدای ســال تاکنون 40 واحد 
زنبورداری بــا 13 میلیــارد و 421 میلیون ریال 

تسهیالت به بانک معرفی شده است.
معاون امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان با اشاره به اینکه در استان همدان یک واحد 
پرورش ملکه زنبور عســل وجود دارد تصریح کرد: 
این واحد تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل را انجام 
می دهد و در اســتان به نتایج خوبی در رابطه با نژاد 
کارنیکا و اصالح نژاد ملکه زنبور عسل رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در استان سه واحد پرورش 
ملکه زنبور عســل دارای پروانه بهره برداری وجود 
دارد افزود: این ســه واحد 5 هزار ملکه در ســال 
تولید و ملکه های اصالح نژاد شده را بین زنبورداران 

توزیع می کند.
خرازی با اشاره به همکاری و هماهنگی در رابطه 
با مزرعه ســبز، پیگیری جدی توسعه زنبورداری، 
توزیع 5 مرحله شکر سهمیه ای به میزان 720 تن، 
سرشماری کلونی زنبور عسل و... را از اقدامات انجام 

شده دانست.

خبــر

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان:

درمانگاه هالل احمر
 تعطیل نیست

هگمتانه، گروه خبــر همدان: مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر اســتان همدان با بیان 
اینکه درمانگاه هالل احمر تعطیل نیســت 
گفت: یک پزشک عمومی اکنون در درمانگاه 
اما ماهیت درمانگاه هالل احمر  حاضر است 

نیز درمان اضطراری است.
بهــروز کارخانــه ای دیــروز در گفتگویی در 
خصــوص صحبت هایی مبنی بر تعطیلی درمانگاه 
جمعیــت هالل احمر همدان اظهــار کرد: اکنون 
درمانگاه با یک پزشــک عمومی در حال فعالیت 

است.
وی با بیان اینکه تنها اجاره درمانگاه به ســایر 
پزشکان مدنظر اســت افزود: یک پزشک عمومی 
اکنــون در درمانــگاه حاضر اســت امــا ماهیت 
درمانگاه هالل احمر نیز درمان اضطراری اســت 
و در تیم های امدادرسانvی خدمات رسانی دارند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان 
با بیان اینکه فیزیوتراپــی، کاردرمانی و ارتوپدی 
فنی نیز در هالل احمر فعال است یادآور شد: این 
خدمات با قیمت تمام شده و دولتی برای بیماران 

محاسبه می شود.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن اواخــر با یک 
دندانپزشــک نیز قــراردادی منعقد شــده تا در 
هالل احمر فعالیت کند اضافه کرد: اگر پزشــک 
متخصصــی به درمانــگاه بیاید و حاضــر به ارائه 
خدمات با قیمت دولتی باشد، حاضر هستیم 100 

درصد درآمد را نیز به خود پزشک بدهیم.
کارخانــه ای با بیــان اینکه ایــن درمانگاه دو 
کارمند دارد که یکی معــاون و دیگری به عنوان 
پزشک فعال است افزود: طی 15 سال گذشته نیز 

این درمانگاه با این تعداد پزشک فعال بود.
وی با اشــاره به اینکه قبال با یک دندانپزشــک 
همکاری می کردیم که مدتی تعطیل شــد و مجدد 
در حال انعقاد قرارداد هســتیم گفت: یک پزشــک 
متخصص نیز روزهای دوشنبه در درمانگاه حاضر است 

و بیماران می توانند در صورت نیاز مراجعه کنند.

31 شهریور پایان مهلت شرکت در سومین جشنواره فرهنگی هنری حبیب حرم
سازمان  مسؤول  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
بسیج هنرمندان اســتان همدان گفت: سومین 
جشــنواره فرهنگی و هنری حبیب حرم برگزار 

می شود.
رســول کرمی در گفتگویی با بیان اینکه ســومین 
جشنواره فرهنگی و هنری حبیب حرم برگزار می شود 
اظهار کرد: این جشــنواره در قالب داستان کوتاه، شعر، 
نماهنگ، موشن گرافی و نمایش محیطی برگزار خواهد 

شد.
وی با اشــاره به اینکه موضوعات جشــنواره حبیب 
حرم فرهنگ ایثار و شــهادت، جبهه مقاومت)ســوریه، 
عراق، یمن و لبنان( و اسکتبارســتیزی است افزود: این 
جشنواره یک بخش ویژه با موضوع شهدای مدافع حرم 

و سرلشکر حاج حسین همدانی دارد.
مسؤول سازمان بســیج هنرمندان استان همدان با 
بیان اینکه مهلت ارســال آثار از یکم مردادماه تا پایان 
شهریورماه است و قابل تمدید نیست خاطرنشان کرد: 
عالقه مندان برای ارسال آثار باید در پایگاه اطالع رسانی 
7honar-hmd..www هفت هنر همدان به نشانی

ir ثبت نام کنند.
وی در ادامــه به مقررات جشــنواره فرهنگی هنری 
حبیب حرم اشاره کرد و گفت: آثار ارسالی نباید در هیچ 
جشــنواره داخلی و خارجی حائز رتبه برتر یا تقدیری 

شده باشد.
کرمی افزود: دبیرخانه جشنواره حبیب حرم صاحب 
معنوی آثار ارسالی به جشنواره است و جشنواره در رده 
سنی آزاد برگزار می شــود و تمام هنرمندان می توانند 

حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: آثار چاپی باید در قالب ورد فونت 14 
نازنین تایــپ و در دو فرمت ورد و پی دی اف از طریق 

وبگاه 7 هنر در بخش جشــنواره حبیب حرم بارگزاری 
و ارســال شود همچنین در بخش نمایش محیطی باید 
نماهنگ تولیدی از پیش نمایش از طریق لوح فشرده با 

نشانی دبیرخانه در تاریخ تعیین شده ارسال شود.
وی افزود: دبیرخانه ارســال کننده فرم را صاحب اثر 
می شناســد و در صورت اثبات خالف آن اثر مربوطه از 
جشنواره حذف می شود همچنین هزینه ایاب و ذهاب 
به صورت زمینی، اســکان و پذیرایی در طول برگزاری 

جشنواره به عهده دبیرخانه خواهد بود.
کرمی ادامه داد: در بخش شــعر شــرکت کنندگان 
می توانند در همه قالب های شــعری کالســیک )غزل، 
مثنــوی، رباعی و... و شــعر نو )آزاد، ســپید، کودک و 
نوجوان( آثار خود را ارســال کنند و هر شــاعر مجاز به 

ارسال حداکثر سه شعر است.
وی درباره جوایز این جشــنواره نیز تصریح کرد: اثر 

برگزیده رتبه اول لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 
10000000 ریــال دریافت می کند و اثر برگزیده رتبه 
دوم لوح افتخار،تندیس جشــنواره و مبلغ 8000000 
ریــال و اثر برگزیده رتبه ســوم لــوح افتخار، تندیس 

جشنواره و مبلغ 6000000 ریال دریافت می کند.
کرمی افزود: به دو اثر برگزیده بخش ویژه نیز لوح افتخار، 

تندیس جشنواره و مبلغ 6000000ریال اهدا می شود.
وی درباره بخش داســتان نیز گفت: در آثار ارسالی 
نباید تعداد کلمات بیشــتر از 2 هزار کلمه باشــد و هر 
هنرمند نویسنده می تواند سه اثر را به دبیرخانه جشنواره 
ارســال کند که جوایز این بخش برای اثر برگزیده رتبه 
اول لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 10000000 

ریال، برای
اثر برگزیده رتبه دوم لوح افتخار، تندیس جشنواره 
و مبلغ 8000000 ریال و برای اثر برگزیده رتبه ســوم 

لوح افتخار، تندیس جشــنواره و مبلغ 6000000 ریال 
خواهد بود و دو اثر برگزیده بخش ویژه نیز لوح افتخار، 
تندیس جشــنواره و مبلغ 6000000 ریــال دریافت 

خواهند کرد.
کرمــی درباره مقــررات بخش نماهنگ و موشــن 
گرافیک نیز بیان کرد: آثار می بایست از سال 96 به بعد 
تولید شده باشند، زمان نماهنگ کمتر از 5 دقیقه باشد 

و زمان موشن گرافیک حداکثر تا 9 دقیقه باشد.
وی ادامه داد: ارسال اثر تولید شده بر روی سی دی 
و یا دی وی دی با یکی از فرمت های ام پی تری و ام پی 
فور یا ای وی ای به نشانی دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

کرمی افزود: هر هنرمند می تواند سه اثر در هر بخش 
موشــن گرافیک و نماهنگ ارسال کند و ارسال عکس 
پشت صحنه و کارگردان نماهنگ و موشن گرافیک به 
همــراه اثر باید صورت گیرد که اثــر برگزیده رتبه اول 
لوح افتخار، تندیس جشــنواره و مبلــغ 20000000 
ریــال دریافت می کنــد و اثر برگزیده رتبــه دوم لوح 
افتخار، تندیس جشــنواره و مبلغ15000000 ریال و 
اثر برگزیده رتبه ســوم لوح افتخار، تندیس جشنواره و 
مبلغ 10000000 ریال دریافت می کند همچنین دو اثر 
برگزیده بخش ویژه لوح افتخار، تندیس جشنواره و مبلغ 

10000000 ریال دریافت می کنند.
وی گفــت: در بخــش موشــن گرافیک نیــز اثر 
برگزیــده رتبه اول لــوح افتخار، تندیس جشــنواره و 
مبلــغ 10000000 ریال، اثر برگزیــده رتبه دوم لوح 
افتخار، تندیس جشــنواره و مبلــغ 8000000 ریال و 
اثر برگزیده رتبه ســوم لوح افتخار، تندیس جشــنواره 
و مبلــغ 6000000 ریال دریافــت می کند و به دو اثر 
برگزیده بخش ویژه لوح افتخار،تندیس جشنواره و مبلغ 

6000000 ریال اهدا می شود.

مددجویان کمیته امداد امام)ره( 148 میلیون تومان جهیزیه گرفتند
هگمتانه، گروه خبر همــدان: معاون حمایت 
و ســالمت خانواده کمیته امداد امام )ره( استان 
همدان گفت: 153 مورد جهیزیه و هدیه ازدواج 
در ســال جاری به ارزش 148 میلیون تومان به 

مددجویان زیر پوشش این نهاد اهدا شد.
علی بحیرایی ظهــر دیروز در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: ارائــه کمک هزینه خرید جهیزیــه برای کمک به 
ازدواج نیازمنــدان به ویژه جوانان زیر پوشــش و تحکیم 

بنیان خانواده انجام  شده است.

وی با بیان اینکه پرداخت کمک هزینه تأمین جهیزیه 
و ازدواج به نیازمندان جامعه برای رفع مشــکالت مالی 
فرزندان مددجوی در شــرف ازدواج است، ادامه داد: این 
کمک هزینه ها در قالب تأمین جهیزیه مددجویی دختران، 
هدیه ازدواج پســران مددجو و کمک بــه ازدواج مجدد 

بانوان زیر پوشش این نهاد انجام می شود.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام )ره( 
استان همدان با اشــاره به اینکه تأمین مخارج ازدواج و 
جهیزیه یکی از مهم ترین دغدغه های نیازمندان در شرف 

ازدواج است عنوان کرد: کمیته امداد امام )ره( با حمایت 
و کمک خیران می تواند خدمات بهتری به این قشــر از 
جامعه ارائه دهد و زمینه تشــکیل زندگی مشترک این 
مددجویان را فراهم کند. وی گفت: 153 مورد جهیزیه و 
هدیه ازدواج در سال جاری به ارزش 148 میلیون تومان 
به مددجویان زیر پوشــش این نهاد در استان اهدا شده 
اســت. بحیرایی ادامه داد: در حال حاضر 141 نوعروس 
و نوداماد در استان، در نوبت دریافت کمک هزینه ازدواج 
قرار دارند. وی با بیان اینکه پیش بینی می شــود در سال 

جاری 1000 فقره جهیزیه تأمین و در اختیار نوعروسان 
قرار گیرد افزود: هزینه جهیزیه های پرداخت شده از طریق 
اعتبارات دولتی، طرح کوثر، متمــم صدقات و درآمد از 
طرح های مبتنی بر نیاز تأمین می شــود. معاون حمایت 
و ســالمت خانواده کمیته امداد امام )ره( استان همدان 
تأکید کرد: امســال 6 میلیون تومان به ازای هر جهیزیه 
و 3 میلیون تومان برای هدیه زوج به افراد زیر پوشــش 
پرداخت می شــود که در مناطق محــروم این مقدار 20 

درصد بیشتر است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان:

افزایش دوربین های پالک خوان در جاده های همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: سرپرست معاونت 
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری 
همدان از افزایش نصب تجهیزات الکترونیکی از 
جمله دوربین های پالک خوان در سطح جاده ها و 

محورهای مواصالتی استان همدان خبر داد.
مهدی الماســی پیــش از ظهر دوشــنبه در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه پیشگیری از تصادفات و سوانح 

رانندگی مشــارکت آحاد مردم را می طلبد، اظهار کرد: 
یکی از عوامل مهم در بروز حوادث رانندگی، سرعت باالی 
خودروها و عدم مهارت رانندگان در کنترل وسیله نقلیه 
حین بروز تصادف است. وی بیان کرد: سرعت زیاد وسایل 
نقلیه و عدم توجه راننده به شاخص های اصلی رانندگی 
صحیح باعث شده هر ساله شاهد جراحات شدید و مرگ 

و میر ده ها تن از شهروندان در حوادث رانندگی باشیم.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگســتری همدان یادآور شــد: در راستای پیشگیری 
از وقــوع جرم و به منظور کاهش ایــن گونه حوادث در 
ســال جاری برنامه های اجرایی مــدون در حوزه وضعی 
این معاونت پیش بینی شــده است که یکی از این گام ها 
افزایش نصب تجهیزات الکترونیکی از جمله دوربین های 
پالک خوان در ســطح جاده هــا و محورهای مواصالتی 

اســتان همدان است. وی عنوان کرد: یکی از اهداف این 
معاونت در حوزه مذکور تــداوم برنامه رفع نقاط حادثه 
خیز و ایمن سازی جاده ها و محورهای مواصالتی استان 
همدان است تا در آینده بتوانیم این حوادث را به حداقل 
خود برسانیم. الماسی از شهروندان خواست ضمن رعایت 
مقررات رانندگی در حفظ ســرمایه انسانی و نیل به این 

اهداف مشارکت و همکاری کنند.

خبــر همدان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:

بخش فرهنگی یکی از شالوده  های کار شرکت توزیع برق استان همدان است

شرکت  مدیرعامل  رویداد:  گروه  هگمتانه، 
استان همدان گفت: بخش  برق  نیروی  توزیع 
که  است  ما  کار  شالوده  های  از  یکی  فرهنگی 
بی تأثیر در خدمات رسانی ما نیست و هر چه 
این بخش قوی تر باشد کار ما نیز بهتر خواهد 

بود.
بــه گزارش هگمتانــه به نقــل از روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق استان همدان، محمدمهدی 
شهیدی در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی 
که با حضور بازرسان اســتانداری و ستاد اقامه نماز 
برگزار شــد، اظهار کرد: رسالت شرکت توزیع نیروی 
برق استان همدان تأمین برق مطمئن و مستمر برای 

عموم شهروندان است.
وی با اشــاره به وجود 740 هزار مشترک برق در 
استان همدان افزود: در حال حاضر 18 هزار و 600 
کیلومتر شــبکه فشار متوســط و ضعیف و 16 هزار 
و 600 ترانسفورماتور در اســتان وجود دارد و تمام 

روستاها از نعمت برق برخوردار هستند.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان با بیان اینکه همکاران ما بدون هیچ وقفه ای 
و به صورت شــبانه روزی در تالش برای تأمین برق 
پایدار و مســتمر هســتند، گفت: با توجه به اینکه 

امسال شــاهد همکاری خوب مشترکان به خصوص 
در بخش کشاورزی و سایر بخش ها بودیم، توانستیم 
شرایط عادی داشته باشیم و بدون خاموشی شرایط 
را پشــت ســر بگذاریم که امیدواریم این روند ادامه 

داشته باشد.
وی با اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفته در 
حوزه فرهنگی عنوان کرد: بخــش فرهنگی یکی از 
شالوده  های کار ما است که بی تأثیر در خدمات رسانی 
ما نیست و هر چه این بخش قوی تر باشد کار ما نیز 

بهتر می شود.
شهیدی با بیان اینکه تالش می کنیم تا در بخش 
فرهنگی نیز همگام بــا بخش های فنی پیش برویم، 
افــزود: از دیرباز نیز به عنوان یک مجموعه فرهنگی 

خدمات خود را ارائه داده ایم.
وی ادامه داد: در این حوزه بر اســاس برنامه های 
ابالغی، برنامه یک ســاله فرهنگی تدوین و اجرایی 
می شــود که از جمله ایــن برنامه ها برگــزاری هر 
ســاله اردوی راهیان نور، مسابقات قرآنی و تقدیر از 

برگزیدگان حجاب و عفاف و... است.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
همدان ابراز کرد: سرکشــی از خانواده شهدا، تجلیل 
از ایثارگران، بزرگداشت هفته دفاع مقدس و بسیج، 

برگزاری جشــن تکلیف فرزندان کارکنان، روز زن، 
اعیاد شــعبانیه، حضور در مراســم مختلف از قبیل 
نمازجمعــه، روز قدس، دهه فجــر و همایش امر به 
معروف و نهی از منکر و... از دیگر برنامه هایی اســت 

که با حضور مدیران و کارکنان برگزار می شود.
وی با اشــاره به تشکیل ســتاد پشتیبانی عتبات 
عالیات در راستای خدمات رســانی به زائران اربعین 
حســینی تصریح کرد: همچنین برگزاری دوره های 
آموزشی، همکاری با ستاد اعتکاف، برگزاری مراسم 
پرفیض زیارت عاشورا، محفل انس با قرآن، تبلیغات 
محیطی در ایام مختلف و... نیز در ســطح ســتاد و 

واحدهای تابعه صورت می گیرد.
حجت االسالم آیت اله شاکری از بازرسان صیانت 
و نماز اســتانداری نیز در ادامه با اشــاره به فعالیت 
11 تیم بازرسی در استان عنوان کرد: این بازرسی ها 
با هــدف هم اندیشــی در حوزه صیانــت از حقوق 
شــهروندی، حجاب و عفاف، امر بــه معروف و نهی 
از منکر و ترویج و توســعه فرهنگ اقامه نماز انجام 

می شود.
در پایان دبیران کمیته های یاد شــده در شرکت 
توزیع نیروی برق استان همدان گزارشی از عملکرد 

یک ساله خود ارائه کردند.

معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی استان همدان عنوان کرد:

طرح حدنگاری اراضی ملی استان همدان 100 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است
هگمتانه، گروه رویداد: معاون حفاظت و امور 
اراضی منابع طبیعی استان همدان عنوان کرد: 
طرح حدنگاری اراضی ملی اســتان همدان 100 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
به گزارش هگمتانه به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان، رضا 
الوندی گفت: تا پایان ســال 97 طرح حدنگاری اراضی 

ملی استان100 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
رضا الوندی افزود: تا پایان سال 97 طرح حدنگاری 
اراضــی ملــی و دولتی اســتان در ســطح 250هزار 

هکتار100 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
الوندی با اشاره به پیشــرفت 100درصدی اجرای 
طرح حدنگاری اراضی ملی ) سند تک برگی( تا پایان 

ســال 97، تأکید کرد: طرح حدنگاری از ابتدای سال 
جاری در سطح 68705هکتار از اراضی ملی استان در 

9حوزه آبخیز صورت گرفته است.
وی ضمن بیان اینکه طرح حدنگاری با انعقاد قرارداد 
با مشاوران و پیمانکاران دارای صالحیت صورت گرفته 
اســت، افزود: 2810 میلیون ریال بــرای اجرای طرح 
حدنــگاری از محل اعتبارات صندوق توســعه ملی در 

استان همدان اختصاص یافت.
*ادامه حدنگاری در سال 98

معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی اســتان 
هدف از اجرای طرح حدنگاری در اراضی ملی، تثبیت 
مالکیــت دولت بر اراضی ملی و همچنین تشــخیص 
اراضی ملی بــا حدود و ثغور معین عنوان کرد و افزود: 

خوشبختانه با توجه به اجرای طرح های آبخیزداری از 
محل صندوق توسعه ملی طرح حدنگاری نیز هم زمان 
در همه حوزه های اجرای طرح های آبخیزداری استان 

به اجرا درآمده است.
این مقام مســؤول ضمن بیان اینکه نخستین گام 
برای مبارزه با زمین خواری، اجرای حدنگاری اســت، 
افزود: تهیه نقشه های دقیق و اجرای حدنگاری و أخذ 
اسناد تک برگی به نام دولت امکان سودجویی از اراضی 

ملی را به حداقل می رساند.
وی اظهار کرد: در خصــوص ادامه روند حدنگاری 
اراضــی ملی و دولتی در ســال 98 نیز 3410 میلیون 
ریال برای 55410 هکتار اراضی ملی استان تصویب و 
ابالغ شده که تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.

به میزبانی شرکت برق منطقه ای باختر انجام شد

برگزاری نشست هم اندیشی مدیران حوزه صنعت استان همدان
تولید  رونق  رویداد: در سال  هگمتانه، گروه 
جلسه هم اندیشی مدیران مرتبط حوزه صنعت 
اســتان همدان با حضور معاون هماهنگی امور 
بررسی  منظور  به  اســتاندار همدان  اقتصادی 
وضعیت صنعت و مشکالت ســرمایه گذاری و 
همچنین زمینه های اشتغال به میزبانی شرکت 

برق منطقه ای باختر برگزار شد.
به گــزارش هگمتانه بــه نقــل از روابط عمومی 
شرکت برق منطقه ای باختر "فرهاد شبیهی " رئوس 
برنامه هــای برق منطقه ای باختر در اســتان همدان 
را برشمرد و ضمن تشــکر از حمایت های استانداری 
همدان، بر لزوم تعامل مناسب دستگاه های استان در 

جهت توسعه زیر ساختی منطقه تأکید کرد.
در ادامه جلسه "ظاهر پورمجاهد"معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتاندار همدان نیز ضمن تشــکر از 
اقدامات انجام شــده بــه طرح پاره ای از مشــکالت 
استان همدان در شــهرک ها و نواحی صنعتی شامل 
شهرک صنعتی امام رضا)ع( شهرستان مالیر، اللجین، 
اســدآباد، رزن و حاجی آباد پرداخت و ضمن تشریح 
وضعیــت ســرمایه گذاری و نوع زمینه های اشــتغال 
فراهم شده در این شهرک ها و نواحی خواستار تأمین 

زیرساخت های مناسب در حوزه این مناطق شد.
براســاس این گزارش از مهمتریــن مصوبات این 
نشست می توان موارد مورد نیاز در توسعه شهرک های 

صنعتی اســتان همــدان و ارائه راهکارهای توســعه 
صنعتی در این اســتان با تمرکز بر مناطق ذکر شده 
و تأکید بر ضرورت تأمین برق شــهرک صنعتی امام 
رضا)ع( به عنوان قطب فروســیلیس کشور و منطقه 

ویژه اقتصادی جهان آباد اشاره کرد.
همچنین در این جلســه آمار وضعیت شبکه برق 
اســتان همدان شامل تأسیســات منصوبه )خطوط و 
پســت های انتقال و فوق توزیع (، اوج مصرفی استان، 
درصد مصرف برق از منظر تعرفه های تعریف شده در 
صنعت برق، وضعیت تولید برق در استان، نسبت اوج 

مصرف به ظرفیت منصوبه، زیرساخت های ایجاد شده 
توســط برق منطقه ای باختر، ظرفیت های آزاد جهت 
ســرمایه گذاری، پروژه های در دســت اقدام به همراه 
ارزش ریالی این پروژه ها و مشــکالت و موانع موجود 

نیز ارائه شد.
در این جلسه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی، 
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل 
شرکت توزیع برق استان همدان و همچنین مدیرکل 
امور اقتصادی استان همدان به تشریح دیدگاه ها و نقطه 
نظرات خود در راستای توسعه صنعتی استان پرداختند.
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ایران و جهان ورزش - 

خبــر

نهاوندی ها 
کوهنوردی کردند

هیأت  رئیس  ورزش:  گــروه  هگمتانه، 
نهاوند،  شهرســتان  همگانی  ورزش های 
با ســالروز عملیات غرور  گفت: همزمان 
آفریــن مرصــاد همایــش کوهپیمایی 
خانوادگــی در ارتفاعات کوه گرین نهاوند 

برگزار شد.
حجت ا... جهانیان با اعــالم  این خبر، اظهار 
کرد: همزمان با فرارســیدن چهلمین ســالگرد 
اقامه نماز جمعه در کشــور و مصادف شــدن 
این مهم با عملیــات غرورآفرین مرصاد هیأت 
ورزش هــای همگانی شهرســتان با هدف زنده 
نگهداشتن یاد شهدای گرانقدر جنگ  تحمیلی 
و پاسداشــت ارزش های ایشان و همچنین نماز 
جمعه به عنوان سنگر انقالب اسالمی روز جمعه 
اقدام به برگزاری همایش کوهپیمایی خانوادگی 

و گل گشت کرده است.
وی ادامــه داد: در ایــن کوهپیمایی که تا 
پناهگاه اول ارتفاعــات کوه گرین با هدف غنی 
ســازی اوقات فراغت به وســیله ورزش با شعار 
»خانواده فعال مســاوی تابستان جذاب« ادامه 
داشــت بیش از 30 شرکت کننده حضور فعال 

داشتند.
رئیس هیأت ورزش های همگانی شهرستان 
نهاوند، افزود: از آنجا که الزمه یک کوهپیمایی 
ســالم و بی خطر انجام حرکات ورزشــی جهت 
گرم کردن است ورزشــکاران قبل از آغاز برنامه 
در طبیعت نســبت به انجام  ورزش صبحگاهی 

اقدام  کردند.

خبــر

قزاقی فاتح شطرنج بانوان 
همدان شد

هگمتانه، گــروه ورزش: با برگزاری دور 
هفتم و پایانی مســابقات شطرنج قهرمانی 
با اقتدار بر  بانوان همدان، پارمیــدا قزاقی 

سکوی نخست ایستاد.
در ایــن پیکارها 39 شــطرنجباز برتر همدان 
در هفت دور به روش سوئیســی و با قضاوت عذرا 
چهاردولــی به رقابت پرداختند و پارمیدا قزاقی با 
هفت پیروزی پیاپی عنوان قهرمانی را به دســت 

آورد.
قزاقی در دور پایانی این رقابت ها برابر مرجان 

رادنیا به پیروزی رسید.
همچنین نشــمیل کلوندی با پیــروزی برابر 
فاطمــه خادمی و کســب 6 امتیاز عنــوان نایب 
قهرمانی را کســب کرد و خادمــی نیز با 5 امتیاز 

بر سکوی سوم قرار گرفت.

دانش آموزان همدانی بر سکوی 
سوم شطرنج کشور

شطرنج  مسابقات  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
مقطع متوسطه پســران کشور با حضور 26 
تیم به مدت پنج روز به میزبانی شهر رامسر 
بر سکوی  برگزار شد و تیم منتخب همدان 

سوم قرار گرفت.
امیر محمد غالمی، داوود عقیلی مفید، مهران 
زاهــری، علیرضا مردانی و علی مجیدی شــادان 
ترکیب تیــم همدان در ایــن دوره از رقابت ها را 

تشکیل دادند.
با پیروزی  تیم شــطرنج دانش آموزی همدان 
2.5 بر 1.5 برابر تیم بوشــهر عنوان سومی را به 

دست آورد.

گلبال همدان بر بام ورزش نابینایان کشور
هگمتانه، گــروه ورزش: گلبال به عنوان یکی از 
رشته های محبوب نابینایان و کم بینایان همدانی، با 
ویترینی از افتخارات در زمره ورزش های موفق این 

استان در میادین ملی زبانزد است.
گلبال به عنوان یک ورزش تیمی طراحی  شــده برای 
نابینایان است که در سال 1946 توسط هانتس لورِنتِسن از 
اتریش و ِسپ رایندله از آلمان برای بازپروری سربازان نابینا 
شده در جنگ جهانی دوم طراحی شد و از سال 1976 در 

بازی های پاراالمپیک تورنتو فعال شد.
در این بازی که دو نیمه 10  دقیقه ای دارد، چشــمان 

تمامی بازیکنان بسته است.
در هر تیم ســه نفر در زمین حاضر می شــوند که در 
نزدیکِی دروازه خود مستقر شده و باید سعی کنند توپ را با 

دست به درون دروازه تیم مقابل روانه کنند.
گلبال همانند سایر رشته های ورزش نابینایان پس از 

انقالب و در سال 57 فعالیت خود را در کشور آغاز کرد.
در واقع اولین رشــته ورزشی که به طور رسمی برای 
فعالیت نابینایان و کم بینایان کشورمان برنامه ریزی و فعال 
شد، گلبال بود که در نهایت منجر به تشکیل تیم ملی در 

سال 1367 شد.
* گلبال همدان بر بام ایران

ورزش گلبال در همدان نیز طی 10 سال گذشته شکل 
گرفته و توانسته جایگاه سطح اول کشور را تصاحب کند.

گلبالیست های همدانی در پنج دوره اخیر رقابت های 
قهرمانی کشور توانسته اند بر سکوی نخست قرار بگیرند.

یکشنبه شب گذشــته نیز ورزشکاران تیم منتخب 
گلبــال همدان برای پنجمین دوره، قهرمانی خود را در 
بابلسر جشن گرفتند و ثابت کردند که همچنان دست 

نیافتنی هستند.
در پیکارهای دسته یک گلبال کشور تیم همدان در 
فینال با برتری مقابل اردبیل 15 امتیازی شــد و جشن 

قهرمانی گرفت.
تیــم گلبال مــردان همدان در ایــن رقابت ها برای 

پنجمین سال متوالی مقام قهرمانی را به دست آورد.
این تیم با ترکیب نعمت ا... ســرافراز، میالد ســوری، 
مصطفــی نصیری، حجت صفرکریمــی، محمد جمور و 
مسعود بهمن پور و با مربیگری محمد کرم کولیوند مربی و 

سرپرستی علی حضرتی گام به این مسابقات گذاشته بود.
* امیدوار برای حضور در پارا المپیک

گلبالیست های همدان از هم اکنون انگیزه مضاعف برای 
حضور در بازی های پارا المپیک 2020 توکیو ژاپن دارند.

گلبــال کشــورمان 2 رویداد مهم را پیــش رو دارد 
که برای کســب ســهمیه بازی های پارا المپیک باید در 

رقابت های قهرمانی آسیا شرکت کند.
گلبالیســت های همدانی امیدوارند تــا با حضور در 

ترکیب تیم ملی به این آرزوی دیرینه خود دست یابند.
تاکنون از همدان ورزشکاری در رشته گلبال موفق به 
حضور در پارا المپیک نشده و حاال این فرصت طالیی ایجاد 

شده تا آنها بتوانند به این مهم دست یابند.
محمد کرم کولیوند مربی تیم منتخب گلبال همدان 
در این باره می گوید: برای رسیدن به تیم ملی باید سخت 
تالش کرد و گلبالیست های همدانی این شایستگی را دارند.

وی که ســابقه مربیگری تیم های ملی گلبال کشور 
را دارد، افزود: به هر حال ورزشــکاران قهرمان همواره 
آرزوی حضــور در بازی های مهم نظیــر پاراالمپیک را 
دارند؛ از این رو باید ســخت تالش کرده و در اردوهای 

تیم ملی توانایی خود را ثابت کنند.
کولیوند بیان کرد: کســب عنوان قهرمانی کشور این 
فرصت را به گلبالیست های همدانی می دهد تا برای رسیدن 

به پیراهن تیم ملی، انگیزه مضاعف داشته باشند.
وی خاطرنشــان کرد: آنها باید قــدر فرصت ها را به 
خوبی بدانند و گلبال اســتان همدان شایســته حضور 

حداکثری در تیم ملی است.
* گلبال همدان شایسته حضور حداکثری در 

تیم ملی
رئیس هیأت نابینایان و کــم بینایان همدان گفت: 
همدان ظرفیت باالیی در ورزش گلبال دارد و کســب 

عنوان قهرمانی کشور گواه این ادعا است.
سمیه ســهیلی افزود: گلبال همدان در رقابت های 
قهرمانی کشور در میان مدعیان توانست عنوان قهرمانی 
را کســب کنــد که ایــن موفقیت نشــانگر توانمندی 

گلبالیست های همدانی در سطح ملی است.
وی اضافه کرد: در دیدار نهایی قهرمانی کشور نیز با 
اقتدار اردبیل را شکست دادیم تا توانمندی خود را بیش 

از قبل به اثبات برسانیم.
ســهیلی بیان کرد: گلبال همدان شایســته حضور 
حداکثــری در اردوهای تیم ملی اســت و انتظار داریم 
مسووالن فدراسیون نیز این حق طبیعی گلبالیست های 

همدانی را مورد توجه قرار دهد.
رئیس هیأت نابینایان و کــم بینایان همدان اظهار 
کرد: با وجــود محدودیت های مالی توانســته ایم همه 
رشــته های زیرمجموعه نابینایان و کم بینایان را مورد 
حمایت جدی قرار دهیم و امسال در تمامی رشته ها در 

سطح ملی و بین المللی موفق عمل کرده ایم.
وی افزود: گلبال یکی از موفق ترین ورزش های استان 
همدان در سال های اخیر است و از بازیکنان و مربیان با 
سطح فنی باال برخوردار بوده که سابقه عضویت در تیم 

ملی را نیز دارند.
رئیــس هیأت نابینان و کم بینایان همدان اضافه کرد: 
گلبال همدان در رده های ســنی جوانان، بزرگســاالن و 
پیشکسوتان جزء بهترین های کشور است به خصوص اینکه 

در رده بزرگساالن پنج سال متوالی قهرمان کشور شدیم.

رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ:

90 درصد کاغذ مصرفی کشور وارداتی است
انجمن  ایران و جهان: رئیس  هگمتانه، گروه 
واردکنندگان کاغذ با اشاره به واردات 85 تا 90 
درصد کاغذ چاپ و تحریر مورد نیاز کشور گفت: 
از زمان تشکیل کارگروه کاغذ حتی یک دالر هم 

ارز دولتی نگرفته ام.
سید حســن میرباقری در نشست خبری دومین 
نمایشگاه تخصصی بین المللی کاغذ، مقوا،  فرآوردهای 
سلولزی که قرار اســت 15 تا 18 مرداد در نمایشگاه 
بین المللــی تهران بــا حضور صنایع و شــرکت های 
ســلولزی برگزار شود در پاسخ به سوالی درباره میزان 
واردات کاغذ در بخش کاغذ چاپ و تحریر اظهار کرد: 
بر اساس آمار وزارت صنعت و کارخانجات داخلی بین 
10 تا 15 درصد نیاز بازار در بخش کاغذ چاپ و تحریر 
با تولیدات داخل پاســخ داده شد و نزدیک به 85 تا 
90 درصد نیاز بازار در این بخش از خارج کشــور و با 

واردات کاغذ تأمین می شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره واردات کاغذ چاپ 
و تحریر در سال گذشته گفت: کل واردات ما در سال 
98 در بخــش کاغذ چــاپ و تحریر حدود 300 هزار 
تن بود که نســبت به سال 96 بین 49 تا 50 هزار تن 

کاهش واردات داشتیم.
میرباقری با بیان اینکه متأســفانه در یک ســال 
گذشــته تریبون قدرتمندی در اختیار واردکنندگان 
کاغذ قرار نگرفته اســت، گفت: بعد از افزایش قیمت 
ارز و تشــکیل کارگروهی برای کاغــذ، واردکنندگان 
کاغذ صرفا با اخذ مجوز می توانستند اقدام به واردات 
کاغذ کنند و اگر مجوزی از ســوی ارشــاد برای آنها 
صادر نمی شد قادر به واردات نبودند و اعضای انجمن 
واردکنندگان کاغذ متأســفانه با کاهش مجوز واردات 
مواجه شدند و همین مسئله باعث شد تا واردات کاغذ 
در ســال گذشته به نسبت ســال 96کمتر شود و تا 

حدودی تعادل بازار به هم بخورد.
رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ در پاسخ به این 
سوال که چرا کاغذ علیرغم تخصیص ارز 4200 تومانی 
قیمتش افزایش یافت، گفت: تنها بحث تخصیص ارز 
4200 تومانــی در قیمــت کاغذ اثرگــذار نبود و در 
کاالهای اساســی دیگر نیز که مشــمول دریافت ارز 
دولتی می شدند هم شاهد افزایش قیمت ها بودیم ولی 
در مــورد کاغذ در یک بازه زمانی نرخ جهانی کاغذ تا 
20 درصد افزایش یافت و حتی تا شــهریور و قبل از 
تشــکیل کارگروه کاغذ، تفاوت قیمت کاغذ دولتی و 
کاغذ آزاد حدود 10 تا 15 درصد بود ولی متأسفانه در 
نیمه دوم سال بانک مرکزی نتوانست به درستی برای 
واردات کاغذ ارز الزم را تخصیص دهد و همین مسئله 

باعث به هم خوردن تعادل در بازار کاغذ شد.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا افراد جدیدی 
توانسته اند مجوز واردات کاغذ را دریافت کنند، گفت: 
من شــخصا این موضوع را ندیده ام ولی در فهرســت 
کســانی که ارز گرفتنــد و کاغــذ وارد نکردند، افراد 

جدیدی بودند که ما نام آنها را نشنیده بودیم.
میرباقری با تأکید بر لزوم تک نرخی شدن ارز برای 
جلوگیری از رانت و حل مشکل بازار کاغذ گفت: ما از 
سال گذشــته مصرانه درخواست کردیم تا ارز واردات 
کاغذ تک نرخی شود که متأسفانه صدای ما به جایی 
نرســید و دوستان ما در دولت توجهی به این موضوع 
نداشــتند تا نهایتا در جلسه ای که با مسؤوالن وزارت 
صمت برگزار شد دوستان ما در این وزارتخانه پیشنهاد 
مــا را درخصوص تک نرخی شــدن ارز برای واردات 
کاغذ و گالســه و مقوا را پذیرفتند و امضاهای طالیی 
برای واردات این نوع کاغذ از میان برداشته شد و امروز 
شاهد هستیم که قیمت انواع مقوا و کاغذ گالسه تا 50 

درصد کاهش یافت.
رئیس انجمن واردکننــدگان کاغذ اضافه کرد: ما 
بارها این موضوع را اعالم کرده ایم که هیچ خواسته ای 
از دولت نداریم و تنها خواسته ما این است که موانع را 

از پیش روی ما بردارند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا همچنان تخصیص 
ارز 4200 تومانی بــه واردات کاغذ ادامه دارد یا خیر 
گفــت: امروز کســانی که واردات را از وزارت ارشــاد 
دریافت می کنند ارز 4200 تومانی می گیرند و کسانی 
کــه مجوز واردات را از وزارت صمت اخذ می کنند ارز 

نیمایی به آنها تخصیص داده می شود.
میرباقری ادامه داد: در حال حاضر معادل 80 هزار 
تن کاغذ روزنامه و تحریر با ارز دولتی وارد می شود و 

این رقم 20 درصد از نیاز بازار کاغذ را جوابگوست.
رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ در پاسخ به این 
ســوال که در بخش چاپ و تحریر چند درصد از نیاز 
بازار با واردات دولتی تأمین می شــود، گفت: نیاز بازار 
به کاغذ چاپ و تحریر در حدود 350 هزار تن اســت 
و طبق برنامه ریزی انجام شــده 40 هزار تن آن با ارز 

دولتی تأمین می شود و 310 هزار تن آن با ارز نیمایی.
وی با تقدیر از عملکرد وزارت صمت برای واردات 
کاغذ گفت: طی یکی دو هفته گذشــته وزارت صمت 
حمایت بســیار خوبی برای تأمین ارز نیمایی واردات 
کاغذ داشــته و اگر قول و قرارهــای بانک مرکزی و 
وزارت صمت محقق شــود حتما قیمت کاغذ در بازار 

کاهش خواهد داشت.
میرباقری در پاسخ به این سوال که چطور ممکن 
اســت واردکنندگان کاغــذ با ارز نیمایــی بتوانند با 
واردکننــدگان کاغــذ دولتی کــه ارز 4200 تومانی 
دریافت می کنند، گفت: متأسفانه فاصله قیمتی کاغذ 
دولتی و کاغذ آزاد در بازار آنقدر زیاد است که برخی 
از واردکنندگان می توانند با ارز نیمایی کاغذ وارد کنند 

و آن را در بازار عرضه کنند.
رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ خاطرنشان کرد: 
نرخ اصلی کاغذ توسط سازمان حمایت تعیین می شود 
و ما به شــدت امیدواریم با توجه به تجربه اعتمادی 
که به واردکنندگان کاغذ برای واردات کاغذ گالسه و 
مقوا شد و قیمت این دو نوع کاغذ در بازار 50 درصد 
کاهش یافت، قیمت انواع کاغذ در بازار کاهش یابد و 
در یکی دو هفته گذشته نیز شاهد سیر نزولی قیمت ها 

در انواع کاغذ و حتی کاغذ چاپ و تحریر بودیم.
وی در پایان در پاسخ به سوالی درباره این شائبه 
که شــما خودتان رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ 
هستید و برادرتان رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ 
و برخی  معتقدند ممکن اســت این نســبت فامیلی 
خدایی نکرده باعث ســوء اســتفاده ای شــده باشد، 
گفت: از زمانی که کارگروه کاغذ در مرداد یا شهریور 
تشکیل شــد برای اینکه چنین شــائبه ای به وجود 
نیایــد من حتی یک دالر هم ارز دولتی برای واردات 

کاغذ دریافت نکرده ام.

ناجیان غریق حق مربیگری آب درمانی ندارند
نجات  هیأت  رئیس  ورزش:  گروه  هگمتانه، 
از  غریق و غواصی همدان گفــت: هیچ یک 
ناجیان غریق بدون داشتن گواهینامه رسمی 

حق مربیگری آب درمانی را ندارند.
سیروس ســوریان اظهار کرد: ناجیانی که بدون 
داشــتن گواهینامه مربیگــری آب درمانی فعالیت 

دارند، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
وی اضافــه کرد: ایــن اقدام تخلف محســوب 
می شــود و در صــورت گزارش بازرســان هیأت یا 
شــکایت، پرونده فرد خاطی بــه کمیته انضباطی 

هیأت ارجاع خواهد شد.
ســوریان بیان کرد: مجازات افراد متخلف حتی 
منجر به ابطال کارت و پروانه فعالیت ناجیان غریق 

خواهد شد.
رئیس هیأت نجات غریــق و غواصی همدان با 

اشــاره به انعقاد تفاهم نامه با هیأت شنا، شیرجه 
و واترپلــو همدان گفــت: بر این اســاس کمیته 
بازرســی با محوریت نظارت بر عملکرد مربیان شنا 
در کالس های آموزشــی به صورت مشترک شکل 

گرفت.
وی افزود: داشــتن پروانه آمــوزش و همچنین 
بازآمــوزی مربیگری ســال جاری از هیأت شــنا، 
شــیرجه و واترپلو استان همدان و همچنین نظارت 
بر عملکرد منجیان غریق اســتان و داشــتن کارت 
بازآموزی و آمادگی ســال جــاری از هیأت نجات 
غریق و غواصی استان، شرط عقد قرارداد مکان های 

آبی سطح استان است.
سوریان خاطرنشــان کرد: همچنین در صورت 
گــزارش تخلف، بــا مدیران و اماکــن آبی مربوطه 

برخورد قانونی خواهد شد.

صدور مجوز باشگاه فکری 
در همدان

هگمتانــه، گروه ورزش: مســوول کمیته 
همگانی  ورزش های  هیــأت  فکری  بازی های 
اســتان همدان گفت: مجوز نخستین باشگاه 

فکری کشور در همدان صادر شد.
علیرضا خرمرودی اظهار کرد: با پیگیری مستمر 
کمیتــه بازی های فکری و حمایت هــای اداره کل 
ورزش و جوانان، هیأت ورزش های همگانی همدان 
و نیز انجمن باز های فکری کشــور، اولین باشــگاه 
بازیهــای فکری در این اســتان به صورت رســمی 

راه اندازی شد.
وی بیان کــرد: کمیته بازیهای فکری همدان 
از قبیل  با فعالیت های خالقانه   1392 از ســال 
همایــش  مختلــف،  نمایشــگاه های  برگــزاری 

اســتانی،  مســابقات  ماهانــه،  نشســت های  و 
منطقه ای و ملی و دوره های آموزشــی تخصصی 
در زمینــه بازیهای فکری با هدف ایجاد فرهنگ 
اســتفاده از بازیهــای فکری و رشــد و  پرورش 
خالقیــت در بین کودکان نوجوانان و خانواده ها 

شد.  تاسیس 
مســوول کمیتــه بازی هــای فکــری هیــأت 
ورزش هــای همگانی اســتان همدان یادآور شــد: 
باشــگاه فکری همدان با داشتن 30 نیروی انسانی، 
اتاق های اختصاصی، ابزارآالت آموزشی و بازی های 
فکری، رومیزی و جورچین های مختلف، کافه، بوفه 
و فروشــگاه، همه روزه آماده ارائه خدمات به عالقه 

مندان است.

ایران و جهان
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فرهنگ شهروندی

ژرفای هنر

نگاهی به تاریخچه 
روزنامه در ایران

هگمتانه، گروه فرهنگ شــهروندی: به نوشته پایگاه 
سیری در ایران، اولین روزنامه ایرانی در زمان محمدشاه 
قاجار ،به همت میرزا صالح شــیرازی، بعد از ســفر به 

انگلیس با نام اخبار پدید آمد.
وی چاپخانه ای خرید و فنون ســاخت و استفاده از مرکب را 

فرا گرفت و روزنامه خور را تاسیس و گسترش داد.
- پــس از او امیر کبیر و دیگران بیش از پنجاه روزنامه را در 
داخل و خارج کشور نشر دادند.روزنامه های ارزشمند فارسی زبان 
دیگری در مصر، هند و عثمانی منتشــر شد و حتی روزنامه های 

فارسی زبان دیگری در فرانسه و انگلیس منتشر شد.
- یکــی از روزنامه های فارســی زبانی که در خــارج ازایران 
منتشــر می شــد، روزنامه اختر بود که معموال از چهار ســتون 
تشکیل می شد، این روزنامه به حکم قاجارها خیلی زود در سال 

1314 تعطیل شد.
روزنامه وقایع االتفاقیه به همت امیرکبیر تاســیس شد و به 
مدت ده سال به صورت هفتگی منتشر می شد، البته این روزنامه 
از شــماره دوم به بعد نام گرفت و بعدها با نام دولت علٌیه ایران 
منتشر شــد بعد ها روزنامه دیگری با تاسیس ادارات مطبوعات 
دولتی به روزنامه ها اضافه شــد که به زبانهای فارســی، عربی و 

فرانسه منتشر می شد با نام ))علمیه دولت علیه ایران((.
- یکــی از روزنامه های فارســی زبانی که در خــارج ازایران 
منتشــر می شــد، روزنامه اختر بود که معموال از چهار ســتون 
تشکیل می شد، این روزنامه به حکم قاجارها خیلی زود در سال 

1314 تعطیل شد.
روزنامه وقایع االتفاقیه به همت امیرکبیر تاســیس شد و به 
مدت ده سال به صورت هفتگی منتشر می شد، البته این روزنامه 
از شــماره دوم به بعد نام گرفت و بعدها با نام دولت علٌیه ایران 
منتشر شــد بعد ها روزنامه دیگری با تاسیس ادارات مطبوعات 
دولتی به روزنامه ها اضافه شــد که به زبانهای فارســی، عربی و 

فرانسه منتشر می شد با نام ))علمیه دولت علیه ایران((.
پــس از آن روزنامه ایران، روزنامه شــرف، روزنامه فرهنگ، 
روزنامــه مریخ و... پا به عرصه گذاشــتند کــه همگی در زمان 

ناصرالدین شاه و مظفر الدین شاه قاجار منتشر می شدند.
تمــام روزنامه هــای این دوره بــه طریقه ســنگی و با خط 
نســتعلیق، گاه داخل کادر قرار می گرفت و گاه بین دو ســتون 

فاصله گذاری می شد و گاه نه.
رضاشــاه آزادی مطبوعات را کامال از بین برد، ولی بعد از او 
آغاز سیاست جدیدی در مطبوعات رخ داد. این روزنامه ها کامال 

انتقادی شدند و حتی بعضی اوقات رو به مخالفت بودند.
در این زمــان ســفارتخانه های انگلیس، شــوروی و آلمان 
خواهان سانسور در مطالب شدند، گذشته از آن اعضای سلطنت 

نیز به این مسئله اعتراض داشتند.
بیش از دویست روزنامه در این زمان وجود داشت. خراسان، عصر 
جدید، ایران، آیین اســالم، مشروطه و.. در پهلوی اول و اطالعات، 

آزادگان، کیهان، نسیم شمال، کارگران و... در پهلوی دوم بودند.
روزنامه رسانه ای است که به صورت روزانه جدیدترین اخبار 
و اطالعــات را در حوزه های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشــی، 
سیاســی و اقتصادی به اقشــار مختلف جامعــه ارائه می دهند. 
همــواره روزنامه ها به صورت مکتوب منتشــر می شــوند و این 
مکتــوب بودن آثار مثبــت و منفی فراوانی بــه دنبال دارد که 
مسؤولین دســت اندرکاران روزنامه ها به هدف دستیابی به آثار 
مثبت آن تالش می کنند. امروزه در کشــور ما حدود 35 عنوان 
روزنامه ها با تیراژ نســبتاً باالیی به چاپ می رسد و این در حالی 
است که پرتیراژترین آن ها روزنامه جام جم است که در مقایسه 
بــا جمعیت حــدود 70 میلیونی ایران عددی ناچیز محســوب 
می شــود. و این در حالی اســت که تعداد قابــل توجهی از این 
روزنامه ها صرفاً اقتصادی یا سیاسی بوده و مورد توجه و استفاده 

گروه و قشر خاصی از مردم قرار می گیرد.

ژرفای هنر

رسانه؛ عضو اصلی خانواده
زهرا ذوالفقاری

با توجــه به شــرایط زندگی در شــهرهای امــروزی و نقش 
گسترده ای که رســانه ها در این سبک زندگی ایفا می کنند، نقش 
رسانه در رشد و ارتقاء زندگی شهری بسیار با اهمیت و قابل توجه 
است، رسانه ای که این روزها آنچنان در زندگی مردم جای گرفته 
است که به واقع به عنوان عضو اصلی خانوادها محسوب می شود!

نهادهای اجتماعی حد فاصل بین شهروندان و مدیران شهری 
هســتند و باید این ارتباط از طریق رسانه ها فراهم شود تا نظرات 

مردم به نهادهای تخصصی و مدیریت شهری انتقال یابد.
امروزه رســانه های دیداری و نوشتاری آنچنان با زندگی مردم 
عجین شــده اســت که نمی توان از نقش و تأثیر گــذاری آنها بر 
زندگی افراد غافل شــد، در واقع رسانه به عنوان یکی از رکن های 
اساســی در جامعه از جایگاه باالیی در آگاه سازی و آموزش افراد 
برخوردار اســت و در دنیای کنونی انســان بیشتر اوقات خود را با 
انواع مختلف رسانه های دیداری و نوشتاری می گذراند از همین رو 

نقش رسانه در تمام ابعاد زندگی بشر بسیار مهم است.
رسانه ها از طرق مختلف می توانند در زندگی انسان ها و از همان 
دوران کودکی تأثیر بگذارند، در واقع بشــر امروزی از همان دوران 
کودکــی و یا همان بدو تولد با دنیای ارتباطات و رســانه ها آشــنا 
می شود با رشد بشــر نقش و جایگاه رســانه ها در زندگی او بیش 
از پیش خواهد شد، بنابراین رســانه ها می توانند با برقراری ارتباط 

منطقی و مناسب با افراد، سبب ارتقای کیفیت زندگی آنها شوند!

هگمتانه، گروه فرهنگ شهروندی : امروزه اقشار 
مختلفــی در جامعه وجود دارند کــه می توانند به 
انحاء مختلف در مدیریت شهری و افزایش آگاهی 
مردم نســبت به ایــن موضوع تأثیرگذار باشــند؛ 
یکی از این اقشــار تأثیر گذار در مدیریت شــهری 
رســانه ها هستند رســانه ها به عنوان منابع آگاهی 
دهنده هســتند که در تنویر افکار عمومی، آگاهی 
بخشی به جامعه و رفع مشکالت و معضالت جامعه 
و مردم نقش بســزایی دارند، در شــهر همدان نیز 
چندین روزنامــه محلی، خبرگــزاری، پایگاه های 
خبری و... فعال اســت که هریــک نقش مهمی را 
در آگاهی بخشی به شــهروندان، بیان دغدغه ها و 
مسائل و مشکالت شهر و... ایفا می کنند و به واقع 
این رســانه ها و مطبوعات هستند که می توانند به 
عنــوان بازوان توانمند در کنار مدیریت شــهری و 
شــهروندان به رشد و اعتالی شهر کمک کنند و از 
سویی اهرمی برای جلب مشارکت های شهروندی و 

ارتقا فرهنگ شهروندی باشند.
* رســانه ها در دنیــای کنونــی و عصر 
به دست  را  ارتباطات نقش و جایگاه ویژه ای 
آوردند و به نوعی به عنوان چشــمان بیدار 
جامعه در حال فعالیت هســتند، رســانه ها 
با توجه بــه جایگاهی کــه در بین مردم و 
زمینه های  در  می توانند  دارند  عمومی  افکار 
مختلفی بسیار تأثیر گذار باشند، در واقع این 
به  رسانه ها هستند که تعیین می کنند مردم 

چه چیزی و چگونه فکر کنند
این مهمترین خصلت رسانه هاست که می تواند 
آثار کاماًل مخرب یا کاماًل سازنده بر جای گذارد! و 
اگر سیاســت فرهنگی و راهبرد آموزشی مشخصی 
وجود داشته باشد، رســانه ها نه تنها می توانند در 
باروری فرهنگ جمعی نقش اساسی داشته باشند؛ 
بلکه به خصوص در کشــورهای در حال توســعه، 
می توانند بسیاری از کمبودها را نیز جبران کنند و 
بر مشــکالتی چون فقر علمی، فقر فرهنگی و عدم 

آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی فائق آیند.
در یک جامعة با فرهنگ و رو به رشــد عناصر 
و مؤلفه هــای گوناگون در حوزه های مختلف تالش 
می کنند تا نقش و جایگاه مناســب و در خور خود 
را به دست آورده و در نهادینه سازی و بهره مندی 
از آن تمام تالش و کوشــش خود را به کار می برند 
و در نظــام فرهنــگ عمومی حقوق شــهروندی، 
مدیریت شــهری و مشارکت شــهروندی یکی از 

حوزه های وسیع جامعه است.
امروز عوامل مختلفی در توسعه تبیین و تحکیم 
جامعه نقش ایفا می کنند، در این بین رســانه ها و 
وســایل ارتباط جمعی به عنوان ابزارهایی هستند 
که می تواند در تعمیق و ترویج هر موضوعی که از 
جایگاه خطیری برخوردار باشد،ایفای نقش کنند از 
سویی دیگر ارتباطات به عنوان رکن اساسی زندگی 
اجتماعی بشر همواره مطرح بوده و در طول تاریخ 
بشر ارتباطات به شکل های مختلف زمینه ی رفاه و 

پیشرفت بشر را فراهم کرده است.
در جهــان امــروز نیز با توســعه و گســترش 
ارتباطــات، به خصــوص ارتباطــات الکترونیکی، 
نقش این عامل در افزایش رفاه، ترقی و پیشــرفت 
جامعه ی بشــری صد چندان شده و به عنوان یک 
نقش محوری برای رسیدن به توسعه مطرح است.

رسانه ها در دنیای کنونی و عصر ارتباطات نقش 
و جایگاه ویژه ای را به دســت آورده اند و به نوعی 
به عنوان چشــمان بیدار جامعــه در حال فعالیت 
هستند، رســانه ها با توجه به جایگاهی که در بین 
مردم و افکار عمومی دارند می توانند در زمینه های 
مختلفــی بســیار تأثیر گذار باشــند، در واقع این 
رسانه ها هســتند که تعیین می کنند مردم به چه 

چیزی و چگونه به آن فکر کنند!
از رویکردی دیگر، نگرش ساختاری به ارتباطات 
و توسعه ارتباطات را زیرساخت و پیش شرط رشد 
و توســعه می دانــد و ارتباطــات می تواند آگاهی 
بخش باشــد و به سازماندهی و بسیج توده ها برای 
دگرگونــی اجتماعــی که به توســعه ی اجتماعی 

می انجامد، کمک کند.
ارتباطات بخش اساسی و فراگیر از نظام حیات 
بخش جامعه است و نحوه کاربرد مؤثر ارتباطات در 
شتاب بخشــیدن به توسعه و کاهش دشواری های 

آن نیز از محورهای اساسی به شمار می رود.
بــا توجه به پیشــرفت جامعــه در عرصه های 
مختلــف علمی، فرهنگــی و اجتماعــی به یقین 
آگاه سازی شــهروندان از حقوق و وظایف خود در 
محــدوده ی فرهنگ و زندگی شــهری از قدم های 

اصلی و مؤثر اســت و مسؤالن فرهنگی و رسانه ها 
باید با به وجود آوردن زمینه ی آگاهی شــهروندان 
از حقوق و تکالیف خویش در عرصه های اجتماعی 
اقدامی شایســته درراســتای نهادینه شدن حقوق 

شهروندی انجام دهند.
جریان  آگاه سازی جامعه می تواند در بسترهای 
مختلفی ماننــد ارتباطات و مطبوعــات قوام پیدا 
کند،بنابراین نقش ارتباطات و مطبوعات در تحکیم 

حقوق شهروندی امری انکارناپذیر است!
رسانه ها با انتقال اطالعات و ارزشها و هنجارها 
از نسلی به نسل دیگر کارکرد انتقالی خود را نشان 

می دهند بدین وسیله رسانه ها به یگانگی و انسجام 
اجتماعی و گســترش آن کمک می کنند و اساس 
تجربیات مشترک را توســعه می دهند و مقدمات 

جامعه پذیری را مهیا می کنند.
در قبــال وظایــف مدیریــت شــهری که در 
برگیرنده حقوق شــهروندی نیز هســتند؛ متقاباًل 
شــهروندان در ارتباط با شــهر و مدیریت شهری 
دارای وظایف و تکالیفی هســتند که عمل به این 
وظایف و تکالیف در ارتباط دو سویه با حقوق آنها 
از مدیریت شهری باعث ارتقای فضیلت جامعه ی 
شهری، تأمین ســعادت و ایمنی شهری می شود 
که در این راســتا ابزار ارتباطات و رسانه می تواند 
به عنــوان اهرمی برای آگاهی شــهروندان مورد 

استفاده قرار بگیرد.
رسانه های همگانی؛ به خصوص رادیو، تلویزیون 
و مطبوعات با رســوخ ســریع در میــان جوامع، 
نقــش همه گیــری در جوامع به عهــده دارند، در 
یک تقسیم بندی کلی رســانه ها عبارتند از: صدا و 
سیما، مطبوعات، شــبکه ی اینترنت، خبرگزاری ها 
و رسانه های سنتی هر جامعه مانند منبر. رسانه ها 
بسته به نوع خود، با گستردگی برد یا تأثیر خود و 
یا ترکیبی از آنها می توانند نقش مهمی در ساخت 
فرهنگ جمعی داشته باشند و چگونگی این نقش 
تابع شکل اســتفاده از آنهاست که مثبت یا منفی 

بودن عملکرد آنها را مشخص می سازد.
یکی از عمده  ترین نقش های رسانه تأثیری است 
کــه بر فرهنگ مردم می گــذارد، پیش از همه گیر 
شــدن ارتباطــات از طریق رســانه های همگانی، 

مدرســه تنها مــکان تعلیم و تربیت بــود و معلم 
تنها سخنگو و شــارح علم؛ کتاب نیز عمومی ترین 
وسیله ی اطالع از دانش بشری به شمار می آمد اما 
بعد از مدرســه، در مقام دوم، خانواده جای داشت 
کــه در آنجا نیز روابط محدود، حاکمیت اخالقیات 
و فرمانبــرداری و تمکین از بزرگان نقش اساســی 

داشت.
اکنــون رســانه های همگانی، بــه دلیل تنوع 
زیــاد، در برگرفتن تمام اقشــار جامعــه، نفوذ در 
کوچک ترین واحدهای اجتماعی و قابل اســتفاده 
بــودن در هر زمان، آن وضعیت پیشــین را بر هم 
زده اند؛ آنچه جوان و نوجوان دیروز از طریق معلم و 
کتاب و با اتکا بر سنت های آموزشی یاد می گرفت، 
اکنون بدون همه این تمهیدات در اختیار دارد. در 
واقع، رسانه ها بسیاری از سلسله مراتب و فاصله ها 
را از میان برداشته اند و دسترسی به منابع اصلی را 

آسان تر کرده اند.
این مهمترین خصلت رسانه هاست که می تواند 
آثار کاماًل مخرب یا کاماًل سازنده بر جای گذارد! و 
اگر سیاســت فرهنگی و راهبرد آموزشی مشخصی 
وجود داشته باشد، رســانه ها نه تنها می توانند در 
باروری فرهنگ جمعی نقش اساسی داشته باشند؛ 
بلکــه بخصوص در کشــورهای در حال توســعه، 
می توانند بسیاری از کمبودها را نیز جبران کنند و 
بر مشــکالتی چون فقر علمی، فقر فرهنگی و عدم 

آشنایی به حقوق و تکالیف شهروندی فائق آیند!
کارکرد رسانه ها در عصر ارتباطات، بی شک در 
همه ی عرصه ها انکارناپذیر اســت، رسانه ها دارای 
طیــف وســیعی از کارکردهای متنــوع و مختلف 
هستند، و واقعیت این است که توسعه ی اقتصادی 
و فرهنگی مســتلزم آموزش و آگاه سازی و آماده 
کردن افکار عمومی بــرای بهره برداری از امکانات 

مادی و معنوی است.
در این میان نقش رســانه ها بــه عنوان یکی از 
مؤلفه های مهم توسعه ی فرهنگی آشکار می شود، 
مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی در یک 
جامعــه دموکراتیک با کارکردهــای خود از قبیل: 
اطالع رســانی، آموزشی، تفریحی، سرگرمی و... به 

توسعه ی همه جانبه کمک می کند!
* آموزش شــهروندان از اموری است که 

همه رسانه ها باید به آن توجه داشته باشند
در آســتانه هفته خبرنگار و بــا توجه به نقش 
پــر اهمیت رســانه ها در همدان بر آن شــدیم تا 
گفتگویی را با فعاالن رسانه استان همدان و فعاالن 
این عرصه داشــتیم، سرپرســت خبرگــزاری مهر 
در اســتان همدان در گفتگو بــا خبرنگار هگمتانه 
در پاسخ به سوال نقش رســانه ها در آموزش های 
شــهروندی چیست؟ اظهار کرد: رسانه ها می توانند 
زمینه هایی را برای افزایش مهارت های شــهروندی 
ایجاد کنند یا نسبت به یک فرهنگ،  آداب و رسوم 

حساسیت ایجاد کنند و مؤثر واقع شوند.
نویسندگان: رقیه شیرازی - رضا رمضانی

رسانه ها، اهرمی مؤثردر ارتقا فرهنگ شهروندی

این مهمترین خصلت رسانه هاســت 
که می تواند آثار کاماًل مخرب یا کاماًل 
سازنده بر جای گذارد! و اگر سیاست 
فرهنگی و راهبرد آموزشی مشخصی 
تنها  نه  رسانه ها  باشد،  داشته  وجود 
جمعی  فرهنگ  باروری  در  می توانند 
بلکه  باشند؛  داشــته  اساسی  نقش 
در حال  در کشــورهای  به خصوص 
توسعه، می توانند بسیاری از کمبودها 
را نیز جبران کنند و بر مشــکالتی 
چون فقر علمی، فقر فرهنگی و عدم 
آشنایی با حقوق و تکالیف شهروندی 

فائق آیند.



98 /05 /0 1 یخ  ر تا به  ول  ا نوبت  عمومئ  یده  مزا گهئ  آ
شــهرداري مالير در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 494/ش/4/ م مورخ 98/05/01  شورای اسالمی شهر یک باب دکه واقع دربهشت هاجر را به جهت گل 
فروشی به مدت یکسال از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت عمومی واگذار نمایید. لذا متقاضیان می توانند پیشنهاد کتبی خود را حداکثر 
تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخه 1398/05/19 به همراه 5 درصد مبلغ پایه کل یکسال به صورت نقد ) به حساب  10/2767836/1 بانك رسالت شعبه 
مالير(  یا اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی به همراه مدارک شناسایی معتبر )جهت اشخاص حقیقی کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و اشخاص حقوقی 
کپی اساســنامه به همراه آخرین تغییرات( و مهر و امضاء قرارداد و شــرایط عمومی در پاکت سربســته قرار داده و تحویل دبیرخانه شهرداری شهرداری نمایند و 
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره مستقیم4-2226061-0813 تماس حاصل نمایند و یا می توانند اطالعات مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را 

از سایت      malayer دریافت دارند .ضمناً جهت دریافت اسناد )شامل قرارداد-شرایط عمومی-آگهی و سایر اطالعات( به واحد امور مالی مراجعه فرمائید.
 ))قیمت پايه و مشخصات((

1-دکه مذکور به مساحت حدود  41 متر مربع و مبلغ پایه اجاره ماهیانه 5/000/000 ریال و مبلغ پیش پرداخت 60/000/000 ریال می باشد.
2-مدت اجاره قرارداد یکسال کامل شمسی می باشد.

3-مهلت تحویل و اخذ اســناد مزایده تا پایان وقت اداری  روز شنبه 98/05/19 به دبیرخانه شهرداری شهرداری می باشد. و شهرداری در رد و قبول هر یک از 
پیشنهادات مختار است .

4-هزینه نشر آگهی مزایده به عهده برنده می باشد.
5-چنانچه برنده مزایده از انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ خودداری نماید ســپرده وی به نفع شــهرداری ضبط و به نفر دوم واگذار می گردد 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 نخواهد شد.
8-تاریخ بازگشائی پاکتهای واصله در مورخ يکشنبه 98/05/20راس ساعت 10 صبح در دفتر کار شهردار  می باشد.

9- مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ بازگشائی پاکتها می باشد.
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98 /05 /0 1 یخ  ر تا به  ول  ا نوبت  عمومئ  مناقصه  گهئ  آ
شــهرداري مالير  در نظر دارد به اســتناد مجوز هــای شــماره 341/ش/5/م ، 342/ش/5/م ، 343/ش/5/م ، 345/ش/5/م مورخ 
98/03/18  شورای اسالمی نسبت به واگذاری و اجرای نمای اصلی ساختمان پالک 17 خود )واقع در میدان استقالل پشت ترمینال 
برون شهری بزرگ(  و همچنین اجرا و راه اندازی  تاسیسات مکانیکی و برقی  و موتورخانه  را از طریق نشر آگهی مناقصه به شرکت ها 
و موسسات تعاونی پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی دارای گواهی صالحیت پیمانکاری در رشته مربوطه واگذار نماید لذا متقاضیان 
می توانند پیشــنهادات کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شــنبه 98/05/19 به همراه 5 درصد کل برآورد )هرآیتم ذیل 
محاسبه شده( وجه نقد )به حساب 10/2767836/1بانک رسالت  شعبه مالیر( یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی به همراه مدارک 
شناســایی معتبر) گواهی  صالحیت پیمانکاری و کپی اساســنامه به همراه آخرین تغییرات( و مهر و امضا قرارداد و شرایط عمومی و 
نقشــه ها در پاکت سربسته قرارداده و تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند و همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره 
مستقیم 3222661-081 تماس حاصل نماید و یا می توانند اطالعات مورد نیاز شرکت در مناقصه را از سایت malayer.ir دریافت 
دارند ضمناً جهت دریافت اســناد )شــامل قرارداد ، شرایط عمومی، آگهی، کروکی و نقشه های اجرایی و سایر اطالعات( به واحد امور 

مالی مراجعه فرمایند.
))سايرمشخصات((

1-اجرای  نما با ســنگ تراورتن  ممتاز حاجی  آباد  با مســاحت  تقریبی 2230 متر مربع )برابر  مشــخصات فنی(  و مدت اجرای  9 
ماه شمسی  )تضمین  شرکت  در مناقصه  مبلغ 400/000/000  ریال(

2-اجرا و نصب  و تکمیل  و راه اندازی  تجهیزات  الکتریکی  مورد نیاز )برابرمشخصات  فنی( با مدت  اجرای 8 ماه شمسی  )تضمین  
شرکت  در مناقصه  مبلغ450/000/000 ریال(

3- اجرا و نصب  و راه اندازی  تاسیســات  موتور خانه  )برابر مشــخصات فنی ( با مدت  اجرای  8 ماه  شمســی  )تضمین  شرکت در  
مناقصه  مبلغ135/000/000  ریال(

4-( اجرا و تکمیل و ســاخت  موتورخانه  )برابر  مشــخصات فنی ( با مدت  اجرای 4 ماه شمســی )تضمین  شرکت در مناقصه  مبلغ 
1/200/000/000  ریال(

5- حجم کار تا 25درصد قابل افزایش و کاهش می باشد.
6- هزینه نشر آگهی مناقصه به عهده برنده می باشد.

7- مهلت تحویل و اخذ اســناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز شــنبه 98/5/19 به دبیرخانه شهرداری می باشد و شهرداری در رد یا 
قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

8- چنانچه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ خودداری نماید و ســپرده وی به نفع شــهرداری ضبط و به 
نفر دوم واگذار می شود و به همین ترتیب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت

9- پس از مشخص شدن برنده مناقصه و انعقاد قرارداد سپرده نفرات بعدی به آنها مسترد می گردد.
10- به پیشنهادات مخدوش و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتیب اثر داده نخواهد شد

11- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ بازگشائی 3 ماه می باشد.
12-تاریخ بازگشائی پاکتهای واصله در مورخه یکشنبه 98/05/20 راس ساعت 10 صبح در دفتر کار شهردار  می باشد.

13- تهیه کلیه لوازم و تجهیزات و همچنین پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد
14-چنانچه شهرداری  توانایی مالی  جهت پرداخت  به پیمانکار  را نداشته  

باشد می تواند  از امالک  و مستغالت خود  پس از طی  مراحل قانونی  واگذار و با ایشان  تهاتر  نماید
 15- الزاماً  پیمانکار  نیازی نیســت در هر 4 آیتم شــرکت  نماید و می تواند باتوجه به تجربه و دانش خود در هریک از آیتم  ها به 

صورت مجزا شرکت نماید.98 و برنده هر کدام به صورت جداگانه  معرفی می شود . 
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اول نوبت   -98 /05 /0 1 یخ  ر تا به  ول  ا نوبت  عمومئ  یده  مزا گهئ  آ
شهرداري مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره 493/ش/5/ م مورخ 98/04/11  شورای اسالمی شهر یک باب رستوران )کوثر( واقع در بخش میانی دریاچه کوثر را 
به مدت سه سال از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت عمومی در قالب اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند پیشنهاد کتبی خود را حداکثر 
تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخه 1398/05/19 به همراه 5 درصد مبلغ پایه کل ســه سال به صورت نقد ) به حساب  10/2767836/1 بانک رسالت شعبه مالیر(  یا 
اسناد خزانه یا ضمانتنامه 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 در پاکت سربسته قرار داده و تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند و همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر با 
شماره مستقیم4-2226061-0813 تماس حاصل نمایند و یا می توانند اطالعات مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را از سایت   malayer دریافت دارند .ضمناً جهت 

دریافت اسناد )شامل قرارداد-شرایط عمومی-آگهی و سایر اطالعات( به واحد امور مالی مراجعه فرمائید.
))قیمت پايه و مشخصات((

1-مبلغ پایه اجاره ماهیانه 55/000/000 ریال جهت سال  اول جهت سال  دوم و سوم هرسال 15 درصد افزایش نسبت به سال قبل و مبلغ پیش پرداخت 600/000/000 
ریال و رستوران فوق در دو طبقه هر طبقه به مساحت حدود 350 متر مربع می باشد 

2-مدت اجاره قرارداد سه سال کامل شمسی می باشد.
3-مهلت تحویل و اخذ اسناد مزایده تا پایان وقت اداری  روز شنبه 98/05/19  به دبیرخانه شهرداری می باشد و شهرداری در رد و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

4-هزینه نشر آگهی مزایده به عهده برنده می باشد.
5-چنانچه برنده مزایده از انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ خودداری نماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به نفر دوم واگذار می گردد 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 نخواهد شد.
8-تاریخ بازگشائی پاکتهای واصله در مورخ یکشنبه 98/05/20راس ساعت 10 صبح در دفتر کار شهردار می باشد.

9- مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه از تاریخ بازگشائی پاکتها می باشد.
10( مستاجر می بایست  صرفا به عنوان  رستوان  از آن  استفاده  نماید  و حق بهره  برداری  به  صورت تاالر  را ندارد .
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میز مطالعه

کوچه پس کوچه

دلنوشته

انتظارهای سبز
اعظم مهری

من که خوب می دانم آخر قصه کجاست
خوب می دانم

از کجا شروع شد
این حرفهای آبی، آسمانی

این دل نشسته های دریایی
هرچه تو نوشتی

هرچه تو سرودی
همان شد

همان شد که باید
و من دیدم به چشم خود

که تو تمام دنیا شدی
و ترانه ها رنگ تو گرفت

دیدم چگونه هوا را پرکردی از خودت
وقتی نفس های باغچه

به شماره افتاده بود
تو آمدی و همه چیز ماندنی شد
همه باغ ها، جوی ها، سرسبزی ها

همه رازهای درختان سپیدار و اقاقی
ریشه ها جان گرفتند

چه خوب که تو آمدی
حاال همه می دانند

اینجا آسمان برای توست
دل ها برای توست

اشک ها به پای توست
اینجا سرزمین انتظارهای سبز توست.

روز برداشت گندم در همدانعکس 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

وکالتم را از او نمی گیرم 
چون در بین مردم تحقیر می شود

در قرآن مجید آمده اســت: فداکاران دیگــران را بر خود 
مقدم می دارند هرچند خودشان بسیار نیازمند باشند.

حضرت امام علی علیه السام فرموده اند: ایثارگری نکوترین 
نیکوکاری و باالترین مرتبه ایمان است.

حکایت: نقل می کنند که آیت ا... سیدحسن اصفهانی برای 
اســتیفای حقی به کســی وکالت داد پس از مدت کوتاهی با 
بیان افراد به درســتی معلوم شد که این وکیل توانایی باالیی 
برای استیفای حق ندارد. به ایشان گفتند: این وکیل را تغییر 
دهید تا حق شــما در این قضیه ضایع نشود، حضرت آیت ا... 
فرمودند: خیر چنین کاری نمی کنم. چون او با پذیرش وکالت 
مــن آبرو و اعتباری یافته که اگر این وکالت را از او بگیرم بین 
مردم ضایع و کوچک می شــود از حق خود اگر اســتیفا نشد 

می گذرم برای اینکه شخصیت او کوچک نشود!
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن

وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

رازونیاز

دیدار و لقا
الهی! آب عنایت تو به سنگ رسید

سنگ بار گرفت سنگ درخت رویانید
درخت میوه و بار گرفت

درختی که بارش همه شادی
طعمش همه انس بویش همه آزادی

درختی که بیخ آن در زمین وفا
شاخ آن بر هوای رضا

میوه ی آن معرفت و صفا
حاصل آن دیدار و لقا!

الهی ما نه ارزانی بودیم
تا ما را برگزیدی و نه ناارزانی بودیم

که به غلط گزیدی
بلکه به خود ارزانی کردی

تا برگزیدی
و بپوشیدی عیب که می دیدی.

برگرفته از مناجات نامه خواجه عبدا... انصاری

»روزنه هایی از عالم غیب«، داستان راستان بزرگساالن
هگمتانــه، گروه فرهنگــی: كتاب 
»روزنه هایــی از عالم غیب« را می توان 
»داستان راســتان« بزرگساالن نامید. 
داســتان راســتان نیز كتابی است كه 
شهید مطهری با هدف آگاهی نوجوانان 
گردآوری  بــزرگان  زندگی  و  تاریخ  از 

كرده بود و شهرتی عالم گیر دارد.
خداوند متعال همان ابتدای قرآنش صف 
آن ها را که به »غیــب« ایمان دارند از باقی 
مخلوقاتش جدا کرده. و کتابش را برای برای 
هدایت آنانی دانســته است که به غیب هم 
ایمان دارند. اما »غیب« کجاست و نشانه های 
وجود آن چیست؟ چطور می شود آن را درک 

کرد و به آن ایمان پیدا کرد.
آیت ا... »سید محسن خرازی« از استادان 
بنام حوزه علمیــه و از علمای صاحب کتاب 
و کرســی درس آن طــور کــه در مقدمــه 
»روزنه هایی از عالم غیب« گفته اند با همین 
هدف که اعتقاد به عالم غیب را تقویت کنند، 
داســتان ها و حکایت هایی را که شنیده و از 
صحــت آن مطمئن بوده، جمع آوری کرده و 
با بیانی شــیوا و در فرازهایی کوتاه گرد هم 

آورده اند.
ایشــان در ابتــدای کتــاب گفته اند: »از 
دوران جوانی در ایــن فکر بودم که کرامات 
و داســتان ها و برخی مطالب مهمی را که از 
بزرگان علم و فضیلت یا دوســتان موثق و با 
دیانت می شــنوم در دفتری یادداشت کنم.« 

حال نتیجه آن یادداشت ها شده است کتاب: 
»روزنه های از عالم غیب«.

آیت ا... خــرازی درباره داســتان هایی و 
حکایت هایی کــه نقل کرده انــد در مقدمه 
می گویند: »همه از کســانی نقل شده است 
کــه در گفتار صادق و قابــل  اعتماد بوده اند 
و در میــان آنان کســانی هســتند که در 
آســمان فضیلت و بزرگواری مانند ستارگان 

می درخشند.«
حکایت هایــی  و  داســتان ها  نویســنده 
کتــاب را دســته بندی کرده اســت. بعضی 
از بخش هــای آن عبارتنــد از کســانی که 
خدمت امام زمان )عج( رسیده اند؛ توسل به 
اطهار  ائمه  اهل بیت )علیهم السام(؛ کرامات 
و امامزاده هــا؛ بــرکات زیارت امام حســین 

)علیه السام(؛ رؤیاهای صادقه و...
آیت ا... خرازی در ابتدای بخش »رؤیاهای 
صادقه« گفته اند: » از جمله هدایت های الهی 
خواب های صحیح و رؤیاهای صادقه است که 
خدای متعال از ایــن راه پیامبران و اولیای 
خــود را راهنمایی می کنــد. خواب حضرت 

یوســف )ع( درباره سجده شــمس و قمر و 
ســتارگان به او، خواب پیامبر اسام درباره 
ورود آن حضرت در مســجدالحرام آنگاه که 
مشــترکان مانع از آن بودنــد و خواب های 
دیگــر از این باب بوده اســت. این خواب ها 
برای بندگان مؤمنین نیز هست و مقصود از 
آن ها گاهی اشاره به وضع افراد است که باید 
با این گونه خواب هاتجدیــد نظر کنند و به 
فکر بیفتند که اگر نقصانی و اشکالی در آنان 
وجود دارد، خود را اصاح کنند که این خود 
از کمک های بسیار پرارزش است. پاره ای از 
خواب ها برای تأیید سالک است که راهی را 
که در پیش گرفته ادامه دهد و بیشتر بر آن 
مواظبت کند و بعضی از خواب ها برای نجات 

اموات از گرفتاری ها و دیگر چیزهاست.«
کتــاب »روزنه هایــی از عالــم غیب« را 
می توان »داستان راستان« بزرگساالن نامید. 
داستان راســتان نیز کتابی است که شهید 
مطهری با هدف آگاهــی نوجوانان از تاریخ 
و زندگــی بزرگان گردآوری کــرده بودند و 

شهرتی عالم گیر دارد.
انشــارات کتاب جمکران »روزنه هایی از 
عالم غیب« را منتشر کرده است و این روزها 
این کتاب چاپ پانزدهم خود را پشــت سر 
گذاشــته اســت و با طرح جلدی متفاوت از 
چاپ های ابتدایی و ویرایشی جدید در 448 
صفحه و بــا قیمت 50 هــزار تومان عرضه 

می شود.

هگمتانــه، گروه فرهنگی: همدان شــهری 
قدیمی اســت شــهری با تاریــخ و خاطراتی 
ســالخورده که اگر امروز در خیابان ها و کوچه 
پــس کوچه هایش خــوب بگردیم پیدایشــان 
جلوه ای  هرکدامشــان  که  خاطراتی  می کنیم. 
از زندگــی این مــردم کهن اند. نــام هریک از 
کوچه ها، محله هــا و خیابان های همدان وجه 
تسمیه ای دارد که از گذشته های دور بر آنها به 
یادگار مانده است. بسیاری از ما علت نامگذاری 
و حتی نام های قدیمی کوچه های همدان را یا 

از یــاد برده ایم یا به کلــی از آن بی خبریم. در 
این بخش تاش شده است معرفی مختصری از 
نام هــای قدیمی کوچه ها و خیابان های همدان 

قدیم صورت گیرد.
از محله های قدیمی همدان  یکی  خاتونیه 
است که به علت وجود مقبره امامزاده خاتونیه 
به این اسم شــهرت یافته است. این محله در 
ســمت جنوب غربی آرامگاه بوعلی سینا و در 

کنار خیابان میرزاده عشــقی واقع شده است و 
هنوز هم محل زیارت زائران و دوستداران اهل 

بیت )ع( است.
صاحب این مرقد مطهر دختر امام موســی 
کاظم علیه السام است. مردان کمتر و بسیار به 
ندرت به زیارت این محل می  آیند و زوار آن را 

بانوان تشکیل می  دهند.
خیابان فرهنگ نیــز از خیابان های قدیمی 

همدان است که هنوز هم به همین نام خوانده 
می شود. علت نامگذاری این خیابان وجود اداره 
کل آمــوزش و پرورش در آن بوده که در قدیم 
اداره فرهنگ نامیده می شده است. این خیابان 
بلــوار فاطمیه را بــه خیابان آیــت ا... طالقانی 

متصل می کند.
در ایــن خیابان درختهــای کهن و قدیمی 
بســیاری وجود دارد که زیبایی خاصی به آن 
بخشیده اســت و جزئی از اصالت کهنش شده 

است.

از خاتونیه تا فرهنگ

امام صادق)ع( فرمود:

هرکس زبانش راستگو باشد عملش پاکیزه 
است و هرکس نیت خیر داشته باشد، رزقش 
افزون می شود و هرکس به خانواده ای نیکی 

کند، عمرش طوالنی می شود.
کافی، ج2، ص105

ان
ــ

ــ
وم

ــ
تـ

4،347،000 قیمـت هر گرم طال
40,940,000 قیمت تمام سکه
22,980,000 قیمت نیم سکه
14,890,000 قیمت ربع سکه

9 قیمت سکه یك گرمي دولتي , 6 9 0 , 0 0 0

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.

120,420دالر 
137,000یورو 
148,600پوند 
17,630یوان

21,660لیر ترکیه

سرمست گار  ن آمدی ای  دستدری  از  دامن  ندهیم  زودت 

تدبیر آب  عشقت  آتش  بازننشسترب  زدیم  هک  ن  چندا

اتفت نمی توان  سر  تو  روی  بستاز  نمی توان  رد  تو  روی  وز 

ببرید تو  از  هک  کسی  ویپستبیچاره  تو  با  هک  تنی  آسوده 

ریخت من  خون  کرشمه  هب  مستچشمت  خورد  غم  هچ  خطا  قتل  وز 

خوربویان کمند  ز  جستسعدی  نمی توان  داری  جان  ات 

آستانش رد  ننهی  سر  هست؟ور  دگر  ردی  کنی  هچ  دیگر 

سعدی
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