
اي مرحله  يک   98-34 مناقصه شماره  کيفئ-  رزيابئ  ا آگهئ 

موضوع مناقصه:  احداث خط تغذيه تقويتي مديريت بحران تويسرکان
شرکت گاز استان همدان در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه مذکور را از طريق مناقصه به شرح ذيل به پيمانکاران واجد 

شرايط واگذار نمايد.
شرح مختصر کار:

1- مبلغ برآورد اوليه پروژه 5/164/513/000 )پنج ميليارد و يکصد و شصت و چهار ميليون و پانصد و سيزده هزار( ريال مي باشد.
2- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 258/226/000 ) دويست و پنجاه و هشت ميليون و دويست و بيست و شش هزار( ريال مي باشد که 

به صورت يکي از تضامين قابل قبول معتبر در آيين نامه معامالت دولتي مي باشد.
3- مدت اجراي پروژه 365 روز مي باشد.

متقاضيان شــرکت در مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت 12 روز مهلت دارند ضمن نامه اعالم آمادگي جهت شــرکت در مناقصه مذکور نسبت به 
دريافت اسناد ارزيابي کيفي به آدرس اينترنتي ذيل اقدام نمايند.

تاريخ تحويل پاکات ارزيابي کيفي حداکثر تا ساعت 11 روز يکشنبه 1398/06/17 مي باشد.
محل تحويل: همدان، ميدان شير سنگي، ساختمان مرکزي شرکت گاز استان همدان، طبقه اول، اتاق 207، امور قراردادها مي باشد.تاريخ بازگشايي 

پاکات مالي متعاقبا در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
تلفن: 4 – 38260571، 8 – 38261075

دورنويس: 081-38256207
www.nigc-hm.ir :آدرس اينترنت

روابط عمومی شرکت گاز استان همدان   تاريخ چاپ نوبت اول: 1398/05/30                                                                                                       تاريخ چاپ نوبت دوم: 1398/06/02
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دوم نوبت 
شماره مجوز:1398.3162

98 /05 /26 يخ  ر تا به  دوم  نوبت  عمومئ  مناقصه  گهئ  آ
شهرداري مالير در نظر دارد به استناد مجوز های شماره 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 ميدان استقالل پشت ترمينال برون شهری 
بزرگ(  و همچنين اجرا و راه اندازی  تاسيسات مکانيکی و برقی  و موتورخانه  را از طريق نشر آگهی مناقصه به شرکت ها و موسسات 
تعاونی پيمانکاری ســاختمانی و تاسيساتی دارای گواهی صالحيت پيمانکاری در رشته مربوطه واگذار نمايد لذا متقاضيان می توانند 
پيشنهادات کتبی خود را حداکثر تا پايان وقت اداری روز سه شنبه 98/06/12 به همراه 5 درصد کل برآورد )هرآيتم ذيل محاسبه 
شده( وجه نقد )به حساب 10/2767836/1بانک رسالت  شعبه مالير( يا اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانکی به همراه مدارک شناسايی 
معتبر) گواهی  صالحيت پيمانکاری و کپی اساســنامه به همراه آخرين تغييرات( و مهر و امضا قرارداد و شــرايط عمومی و نقشــه ها 
در پاکت سربســته قرارداده و تحويل دبيرخانه شهرداری نمايند و همچنين جهت کسب اطالعات بيشتر می توانند با شماره مستقيم 
3222661-081 تماس حاصل نمايد و يا می توانند اطالعات مورد نياز شــرکت در مناقصه را از ســايت malayer.ir دريافت دارند 
ضمناً جهت دريافت اســناد )شــامل قرارداد ، شرايط عمومی، آگهی، کروکی و نقشه های اجرايی و ساير اطالعات( به واحد امور مالی 

مراجعه فرمايند.
))سايرمشخصات((

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

2-اجرا و نصب  و تکميل  و راه اندازی  تجهيزات  الکتريکی  مورد نياز )برابرمشخصات  فنی( با مدت  اجرای 8 ماه شمسی  )تضمين  
شرکت  در مناقصه  مبلغ450/000/000 ريال(

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

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

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

7- مهلت تحويل و اخذ اسناد مناقصه تا پايان وقت اداری روز سه شنبه 98/06/12 به دبيرخانه شهرداری می باشد و شهرداری در 
رد يا قبول هريک از پيشنهادات مختار است.

8- چنانچه برنده مناقصه از انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خودداری نمايد و سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به 
نفر دوم واگذار می شود و به همين ترتيب 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 پيشنهادات مخدوش و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نخواهد شد

11- مدت اعتبار پيشنهادات از تاريخ بازگشائی 3 ماه می باشد.
12-تاريخ بازگشائی پاکتهای واصله در مورخه چهارشنبه 98/06/13 راس ساعت 10 صبح در دفتر کار شهردار  می باشد.

13- تهيه کليه لوازم و تجهيزات و همچنين پرداخت کليه کسورات قانونی به عهده پيمانکار می باشد
14-چنانچه شهرداری  توانايی مالی  جهت پرداخت  به پيمانکار  را نداشته  باشد می تواند  از امالک  و مستغالت خود  پس از طی  

مراحل قانونی  واگذار و با ايشان  تهاتر  نمايد
 15- الزاماً  پيمانکار  نيازی نيســت در هر 4 آيتم شــرکت  نمايد و می تواند باتوجه به تجربه و دانش خود در هريک از آيتم  ها به 

صورت مجزا شرکت نمايد.98 و برنده هر کدام به صورت جداگانه  معرفی می شود . 

حسين بابايي - شهردار مالير
شماره م الف 201

دوم 98-نوبت  /05 /26 ريخ تا به  عمومئ  يده  مزا گهئ  آ
شهرداري مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره: 493/ش/5/م مورخ 98/04/11 شوراي اسالمي شهر يک باب رستوران)کوثر( واقع در بخش مياني درياچه کوثر 
را به مدت ســه ســال از طريق مزايده به اشخاص حقيقي و حقوقي داراي صالحيت عمومي در قالب اجاره واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند پيشنهاد کتبي خود 
را حداکثر تا پايان وقت اداري روز ســه شــنبه مورخه 98/06/12 به همراه 5 درصد مبلغ کل سه سال به صورت نقد )به حساب 10/2767836/1 بانک رسالت شعبه 
مالير ( يا اســناد خزانه يا ضمانت نامه بانکي به همراه مدارک شناســايي معتبر )جهت اشخاص حقيقي کپي تمام صفحات شناسنامه و کارت ملي و اشخاص حقوقي 
کپي اساســنامه به همراه آخرين تغييرات( و مهر و امضاء قرارداد و شــرايط عمومي در پاکت سربســته قرارداده و تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند و همچنين جهت 
کســب اطالعات بيشــتر مي توانند با شماره مســتقيم 2226061-0813 تماس حاصل نمايند و يا مي توانند اطالعات مورد نياز جهت شرکت در مزايده را از سايت 
malayer.ir دريافت دارند. ضمناً جهت دريافت اسناد )شامل قرارداد شرايط عمومي،آگهي، کروکي و ساير اطالعات( به واحد امور مالي شهرداري مراجعه فرمايند.

))قيت پايه و مشخصات((
1- مبلغ پايه اجاره ماهيانه 55/000/000 ريال جهت ســال اول جهت ســال دوم و ســوم هرســال 15 درصد افزايش نســبت به ســال قبل و مبلغ پيش پرداخت 

600/000/000 ريال و رستوران فوق در دو طبقه هرطبقه به مساحت حدود 350 مترمربع مي باشد.
2- مدت اجاره قرارداد سه سال کامل شمسي مي باشد.

3- مهلت تحويل و اخذ اســناد مزايده تا پايان وقت اداري روز ســه شنبه 98/06/12 به دبيرخانه شــهرداري ميباشد و شهرداري در رد يا قبول هريک از پيشنهادات 
مختار است.

4- هزينه نشر آگهي مزايده به عهده برنده مي باشد.
5-چنانچه برنده مزايده از انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابالغ خودداري نمايد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و به نفر دوم واگذار مي گردد و به همين 

ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
6-پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدي به آنها مسترد مي گردد.

7- به پيشنهادات مخدوش- مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نمي شود.
8-تاريخ بازگشائي پاکتهاي واصله در مورخ چهارشنبه 98/06/13 راس ساعت 10صبح در دفترکار شهردار ميباشد.

9- مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ بازگشائي مي باشد.
10- مستاجر مي بايست صرفا به عنوان رستوران از آن استفاده نمايد و حق بهره برداري به صورت تاالر را ندارد.

حسين بابايي - شهردار مالير
شماره م الف 200
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امام جمعه موقت همدان:

شهید رجایی الگوی مسؤوالن باشد
3 پزشک مدافع حرم در نماز جمعه تقدیر شدند

فرماندار همدان:

رعایت نکردن قیمت توسط دیگر استان ها
عامل خروج مرغ  از همدان

سومین جشنواره محلی سیر همدان
 در »سوالن« برگزار شد

پیاده رو سازی  همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
بلوار والیت

اعتبار:
 3.000.000.000 ریال

پیشرفت فیزیکی:
 5 درصد

مجری :
 منطقه دو  شهرداری

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

51

 گزارش می دهد:

نگهداری از مبلمان شهری
ضرورت فرهنگ شهروندی

7

گزارش  از هفت خوان وام ازدواج:

سرپیچی بانک ها از قانون
بانک ها با سرپیچی از قانون بودجه 98 یک ضامن را برای دریافت وام ازدواج کافی نمی دانند

63 درصد متقاضیان تا پایان تیرماه وام دریافت کرده اند

روند طوالنی دریافت وام ازدواج همچون گذراندن 
هفت خوان رستم است و شرایط را چنان سخت کرده 
که عماًل موجب شــده برخی جوانان متقاضی دریافت 
وام ازدواج نتوانند شرایط الزم برای دریافت این وام را 
فراهم کنند و مجبور شوند از دریافت این وام ضروری 

انصراف دهند.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، عزم را جزم می کنی تا 
پس از ثبت نام در وبگاه برای دریافت وام ازدواج و پس 

از حدود گذشت 10، بیســت روز انتظار برای تعیین 
محل شــعبه، راهی یکی از بانک های دولتی که اتفاقاً 
در رأس پرداخت وام ازدواج قرار دارد شــوی، غافل از 

اینکه هفت خوان رستم را پیش رو داری.
وارد شعبه می شوی، پس از سالم و علیک با رئیس 
شــعبه، و اینکه برای دریافت وام ازدواج، این شــعبه 
را معرفی کردند، از شــرایط دریافــت وام پرس  و جو 

5می کنی.

4

سیل زدگان »نهاوند«
 چشم انتظار حمایت

4
مدیرکل منابع طبیعی استان همدان:

افتتاح 17پروژه منابع طبیعی 
وآبخیزداری در هفته دولت

8
در نمایشگاه عکس تاریخ محلی همدان انجام می شود

رونمایی از سند فرمان فرمایی 
همدان در سال 1281

6

ووشوکار نهاوندی 
به نشان برنز آسیا رسید

در جشنواره شهید رجایی

معرفی 7 مدیر و 5 دستگاه اجرایی برتر همدان
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور: مردم فقط از 41 درصد دستگاه ها در کشور راضی بودند و در 59 درصد رضایت مندی پایین است

ورزش 6

اتوبوس یوزهای ایرانی 
در همدان سوژه شد

 اعالم برنامه یوزهای ایرانی در 
مقدماتی آسیا

 تــردد اتوبوس حامل اعضــای تیم ملی فوتبال 
موسوم به »یوزهای ایرانی« در همدان به سوژه سوال 

برانگیز شهروندان همدانی و گردشگران تبدیل شد.

خبر همدان 2

همزمان با برگزاری
 جشنواره بین المللی کودک و نوجوان

10 فیلم جشنواره اصفهان
 در همدان اکران می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
همدان از اکران فیلم های منتخب ســی و دومین 
جشــنواره بین المللی فیلم کــودک و نوجوان در 

همدان خبر داد.

@hegmataneh_news_ir كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

2

ادای احترام به شیخ الرئیس
تندیس بوعلی سینا رونمایی شد

وزیر علوم: باید از این ظرفیت های برجسته برای امید، افتخار، همدلی و همبستگی با سایر ملت ها بهره برد 

2
سنا

س ای
عک
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آزاد خط 

  علی رغم وعده های مسؤوالن برای کاهش 
قیمت گوشــت قرمز اما قیمت گوشت گوسفندی 
نه تنها ارزان نشده بلکه گرانتر هم شده است؛ به 
طوری کــه هرکیلوگرم از این محصول ١٢٠ هزار 
تومان تا ١٣٠ هزار تومان به فروش می رســد. در 
حالــی که قیمت این محصــول در برخی مناطق 
کشــور تا ٨5 هزار تومان نیز طی ماه های گذشته 

کاهش یافته است.
  پس از انتشــار خبرهــای چگونگی فروش 
ســیلوی همــدان که بــا قیمتی بســیار کمتر از 
ارزش واقعی و بصورت اقســاط فروخته شده بود، 
با پیگیری های حاجی بابایی، خجسته و آزادیخواه 
نمایندگان همدان و مالیر و اثبات سوء مدیریت در 
نحوه فروش، وزیر اقتصادی و دارایی دستور توقف 
واگذاری را صادر کرد. پیشــتر در خبرها آمده بود 
که سیلوی همدان توسط سازمان خصوصی سازی 

با یک دهم قیمت فروخته شده است.
  به مناســبت هفته دولت و در حاشیه اقامه 
نماز جمعه شــهر همدان، میــز خدمت فرمانداری 
شهرستان همدان، آموزش و پرورش نواحی ١ و ٢، 
شــعب ١، ٢ و ٣ تأمین اجتماعی در محل برگزاری 
نماز جمعه مستقر شد و به درخواست ها و مشکالت  

شهروندان پاسخ دادند.

خبـــــر

فرماندار همدان:

رعایت نکردن قیمت توسط 
دیگر استان ها

عامل خروج مرغ  از همدان
فرماندار  همــدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
مرغ  قانونی  قیمت  گفت:  همدان  شهرستان 
12 هزار و 900 تومان است اما برخی استان ها 
آن را رعايت نمی کنند، به همین دلیل برخی 
مرغداران همدان در تالش برای خروج مرغ 

از اين شهرستان هستند که تخلف است.
حسین افشــاری در گفتگویی اظهار کرد: در 
راســتای برنامه ریزی برای تأمین و توزیع مرغ در 
همدان، جلســات متعددی با دســت اندرکاران از 
جمله ســازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت و اداره کل تعزیرات حکومتی 

برگزار شد.
وی بــا بیان اینکــه آنچه در اســتان همدان 
جوجه ریزی شده و آماده عرضه به بازار است بیش 
از نیاز مردم اســت، ادامه داد: مشکلی که در این 
میان وجود دارد، این اســت که در سایر استان ها 

اختالف قیمت با بازار داخل استان وجود دارد.
فرماندار شهرستان همدان افزود: در شهرستان 
همدان قیمت مصوب تنظیم بازار ١٢ هزار و 9٠٠ 
تومان اســت که رعایت می شــود اما در برخی از 

استان ها این مسأله رعایت نمی شود.
وی با بیان اینکه این موضوع باعث شده برخی 
از مرغداران محصوالت خود را از مسیرهای فرعی 
به اســتان ها دیگر منتقل کنند تا ســود بیشتری 
کسب کنند، اظهار کرد: این اقدام غیرقانونی است.
افشاری تصریح کرد: ما نیز تمام تالش خود را 
به کار بستیم و در شــرایط اقتصادی امروز اجازه 

سوء استفاده به دالالن نخواهیم داد.
وی اظهار کرد: در گام اول با مرغداران در حال 
رایزنی هستیم که شــرایط مردم را درک کنند و 
بیش از این به مردم فشــار وارد نشود و به همان 
ســودی که با حضــور نمایندگان آنها در ســطح 

کشور تعیین شده، قناعت کنند.

هم زمان با برگزاری جشنواره بین المللی 
کودک و نوجوان

10 فیلم جشنواره اصفهان در 
همدان اکران می شود

هگمتانــه، گروه خبر همــدان: مديرکل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان همدان 
و دومین  منتخب ســی  فیلم های  اکران  از 
جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان 

در همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان، 
احمدرضا احســانی گفــت: فیلم هــای خارجی 
داســتان باغ جادویی به کارگردانی آنتون کرینگز 
محصول مشترک فرانسه و لوکزامبورگ و غرغرو 
وارد می شــود به کارگردانی آندریاس کوتوریه از 
مکزیک، جزیــره گنج بــه کارگردانی حمیدرضا 
لوافــی، فیلم اینجا خانه من اســت به کارگردانی 
خیراهلل تقیانی پور، قطار آن شــب ساخته حمید 
رضا قطبی، بیست و سه نفر به کارگردانی مهدی 
جعفری، منطقه پــرواز ممنوع به کارگردانی امیر 
داســارگر، تورنادو ساخته ســید جواد هاشمی و 
پویانمایی هــای جوانمــردان اثر علــی احمدی و 
بنیامین ســاخته محســن عنایتی نوش آبادی از 
فیلم های جشــنواره بین المللی کودک و نوجوان 

است که در همدان اکران می شود.
احسانی با تأکید بر اینکه فیلم های جشنواره به 
صورت نیم بها اکران می شود، خاطرنشان کرد: عالقه 
مندان می توانند برای تماشای فیلم های جشنواره، 

صبح و بعد از ظهر به سینما کانون مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد: ســی و دومین جشنواره 
بین المللــی فیلم های کــودکان و نوجوانان از ٢٨ 
مــرداد تا چهار شــهریورماه ١٣9٨ برابر با ١9 تا 
٢6 آگوســت ٢٠١9 در دو بخش »ملی« و »بین 

المللی« در اصفهان در حال برگزاری است.

خبــر همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: امام جمعه موقت 
همدان با بیان اينکه مســؤوالن ما بايد شــیوه 
خدمت گزاری شهدا و شهید رجايی را سرلوحه 
کار خود قرار دهند گفت: شهدای انقالب و شهید 
رجايی بايد همواره الگوی مديران و مسؤوالن ما 
باشند و همانند آنان سعی کنند به مردم خدمت 

گزاری کنند.
بــه گــزارش خبرنــگار هگمتانه، حجت االســالم 
سیدمحمدحســن فاضلیان در خطبه های نماز جمعه 
همــدان ضمن تبریــک هفته دولت به شــیوه خدمت 
گزاری شــهید رجایی اشاره و بیان کرد: شهدای انقالب 
و شــهید رجایی باید همواره الگوی مدیران و مسؤوالن 
ما باشند و مســؤوالن همانند آنان سعی کنند به مردم 

خدمت گزاری کنند.
وی بــا تأکید بــر اینکــه همه مســؤوالن موظف 
هســتند به مردم خدمت رسانی کنند عنوان کرد: نباید 
خدمت رسانی تنها مختص به فامیل و بستگان فرد باشد.

حجت االسالم فاضلیان به شرایط کشور نیز اشاره کرد 
و گفت: دشمن پی برده است که نمی تواند تنها با جنگ 
نظامی و اقتصادی به جمهوری اسالمی ایران آسیب وارد 
کند به همین منظور در صدد است تا در اعتقادات مردم 

رخنه و آن را متزلزل کند.
وی بــا تأکیــد بر اینکه دشــمن به دنبــال ایجاد 
آشــفتگی فرهنگ دینی در کشــور ماست اظهار کرد: 
تاکنون نیــز از روش های مختلــف همانند ترویج بی 

حجابی وارد شده است.
وی با اشــاره به اینکه ترویج بی حجابی در جامعه ما 
اقدامی حساب شده از سوی دشمن به شمار می آید اظهار 
کرد: این موضوع را صهیونیست ها و مستکبران دنبال و 

پیگیری می کنند.

وی با بیــان اینکه دشــمن می خواهد اســالم ناب 
محمدی)ص( را در جامعه از بین ببرد عنوان کرد: هدف 
دشــمن این است که مسلمانان به ویژه مسلمانانی که با 

اسالم ناب محمدی)ص( عجین هستند را نابود کند.
حجت االســالم فاضلیان با اشاره به اینکه دشمنان 
نمی دانند کار از کار گذشــته اســت عنوان کرد: آنان 
هرگز قــادر نخواهند بود در مقابل گســترش انقالب 

اسالمی ایران در دنیا بایستند.
وی به حوادث سوریه نیز اشــاره و بیان کرد: آنان 
در سوریه می خواســتند حرم اهل بیت)ع( را با خاک 
یکســان کنند اما در نهایت این خودشان بودند که با 

خاک یکسان شدند.
امام جمعه موقت همــدان با بیان اینکه مجاهدت ها 
برای حفظ حرم اهل بیت)ع( در ســوریه صورت گرفت 
عنوان کرد: در نماز عید قربان شاهد بودیم که این نماز با 

شکوه در حرم حضرت زینب)س( برگزار شد.
وی ضمن اشــاره به عید غدیر عنــوان کرد: این عید 
بــزرگ عید خود پروردگار اســت و برای این عید بزرگ 
صله رحم و اطعام دادن ثوابی بسیار زیاد ذکر شده است.

وی ضمن اشــاره به ویژگی های یک خانواده موفق 
و نمونه بیان کرد: خانــواده نمونه و با تقوا خانواده ای 
است که مرد پیرو موالی متقیان امام علی)ع(، زن پیرو 
فاطمه زهرا)س( و فرزندان پیرو حسن)ع(، حسین)ع( 

و زینب)س( باشند.
*بايــد آرامگاه بوعلی ســینا و پیاده راه آن 
مظهر قانون و برگرفته از اين شــخصیت بزرگ 

باشد نه مظهر بدحجابی
امام جمعــه موقت همدان با تأکیــد بر اینکه یک 
خانواده نمونه همیشــه با یکدیگر در تعامل هســتند 
عنوان کــرد: هرگاه خانواده ای گرد هم جمع شــوند، 

میزان آسیب ها نیز کاهش می یابد.
وی همچنین به اول شــهریور روز پزشک نیز اشاره 
و بیان کــرد: باید آرامگاه بوعلی ســینا و پیاده راه آن 
مظهر قانون و برگرفته از این شــخصیت بزرگ باشــد 

نه مظهر بدحجابی.
حجت االســالم فاضلیان با تأکید بــر اینکه آرامگاه 
بوعلی سینا باید متناسب با شأن همدان و آرامگاه این 
پزشک بزرگ ایرانی باشــد گفت: این مظاهر در شأن 

بوعلی و همدان نیست.
وی همچنیــن بــه توانمندی کشــور در رابطه با 
حرفه پزشکی اشاره و بیان کرد: قبل از پیروی انقالب 
اسالمی بســیاری از پزشکان ما از سایر کشورها بودند 
اما امــروزه می بینیم که افراد زیــادی برای درمان به 
جمهوری اسالمی ایران می آیند که این خود دستاورد 

بزرگی برای انقالب به شمار می آید.
*حجت االسالم علی نژاد: دولت هند به دنبال 

نسل کشی در کشمیر است
مسؤول بســیج حوزه علمیه مشکات تهران نیز که 
ســخنران قبل از خطبه های نماز جمعه همدان بود به 
وضعیت مســلمانان کشمیر اشاره و بیان کرد: ١٨ روز 
اســت که ١5 میلیون  نفر از مسلمانان این منطقه در 

محاصره به سر می برند.
حجت االســالم عرفان علی نژاد با بیان اینکه دولت 
هند به دنبال نسل کشــی در کشمیر است اظهار کرد: 
آنان می خواهند مسلمانان در این منطقه از بین بروند 

و به جای آنها هندوها مستقر شوند.
وی با اشــاره به اینکه بسیاری از مسلمانان کشمیر 
در حبس به ســر می برند عنوان کرد: از مسلمانان این 
منطقه ٢5 درصد شــیعه، دوســتدار اهل بیت)ع( و از 

طرفداران جمهوری اسالمی ایران هستند.
حجت االسالم علی نژاد با بیان اینکه ده ها هزار نفر در 
این منطقه درحال از دســت دادن بینایی خود هستند و 
خانم های بسیاری هم در حال ناپدید شدند هستند گفت: 
در سال ١947 میالدی وقتی انگلیس از هند خارج شد، 
یک زخمی باقی گذاشت که بتواند از آن استفاده کند و 
آن این بود که کشمیر به عنوان منطقه ای که مسلمانان 

در آن حضور داشتند بین هندوها گیر افتاد.
وی با بیان اینکه در این7٠ ســال حدود یک صد هزار 
نفر از مسلمانان کشمیر کشته و ده ها هزار نفر نیز ناپدید 

شــدند گفت: طی این ســال ها قانونی در هندوستان به 
تصویب می رسد و خودمختاری نسبی به این ایالت داده 

می شود اما هم اکنون این قانون لغو شده است.
*عباسی: دانشــجويان انقالبی در نقاطی برای 
انجام کارهای جهادی حاضر می شــوند که کمتر 

مسؤولی به آنجا سر می زند
دبیر قرارگاه شــهید احمدی روشن ســازمان بسیج 
دانشجویی استان همدان نیز در سخنان قبل از خطبه های 
نماز جمعه همدان در ابتدا به فعالیت گروه های جهادی در 
مناطق محروم اشاره و بیان کرد: در سال گذشته بیش از 
٢٠ منزل مسکونی ساخته شده و امسال نیز در این حوزه 

فعال و پویا خواهیم بود.
جواد عباســی با بیان اینکه دانشــجویان انقالبی در 
نقاطی برای انجام کارهای جهادی حاضر می شــوند که 
کمتر مســؤولی به آنجا سر می زند عنوان کرد: کمک به 
نیازمند و محرومان بســیار اهمیــت دارد که باید به آن 

توجه کرد.
*تقدير از پزشکان مدافع حرم

همچنیــن در نماز جمعه همدان و به مناســبت روز 
پزشــک از عباداله فدایی اطهر رئیس بیمارســتان آتیه 
)تأمین اجتماعی(، حسین عماد ممتاز فوق تخصص کلیه 
اطفال و رضا صفی آریــان فوق تخصص قلب و عروق به 

عنوان پزشکان مدافع حرم تقدیر به عمل آمد.

در جشنواره شهید رجایی

معرفی 7 مدير و 5 دستگاه اجرايی برتر همدان
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور : مردم فقط از 41 درصد دستگاه ها در کشور راضی بودند 

و در 59 درصد رضایت مندی پایین است

هگمتانــه، گروه خبر همدان: در بیســت و 
دومین جشــنواره شــهید رجايی 7 مدير و 5 

دستگاه اجرايی برتر همدان معرفی شدند.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، رئیس سازمان اداری 
و استخدامی کشور در بیست و دومین جشنواره شهید 
رجایی گفت: همدان با داشتن تمام ظرفیت ها مستعد 

توسعه متوازن است.
 جمشید انصاری ظهر پنجشنبه در بیست و دومین 
جشنواره شــهید رجایی، با بیان اینکه استان همدان 
بــا تاریخی کهن و دارا بودن همه ظرفیت ها مســتعد 
توسعه متوازن اســت، اظهار کرد: آشنایی با روحیات 
و منش شــهید رجایــی از بزرگ تریــن و مهمترین 

دستاوردها در این هفته است.
وی با اشــاره به ویژگی های شــهید رجایی تصریح 
کرد: سالمت نفس، جدا کردن حساب کار اداری و کار 
شخصی از هم، احساس مسؤولیت در برابر بیت المال و 

مراقبت از آن از ویژگی مهم شهید رجایی است.
انصاری هفته دولت را فرصت مناســبی برای بیان 
مجموعــه اقدامات دولــت عنوان کرد و افــزود: بیان 
خدمات و اقدامات برای منت گذاشتن نیست اما مردم 

باید بدانند چه زحماتی کشیده می شود.
انصاری با تأکید بــر اینکه عدم اعتماد به مردم در 
مواردی همچون اخذ ســوء پیشــینه و عدم اعتیاد در 
جذب نیرو موجب بی اعتمادی مردم به دولت می شود، 
اظهار کرد: این نگاه از قبل از پیروزی انقالب اســالمی 
وجود داشت که باید تغییر می کرد و تغییر نکرده است.

وی با بیان اینکه شهرداری وقتی  مردم  می خواهند 
١٠٠ متر زمین بســازند مرحله به مرحله از آنها عدم 
خالفــی می گیرد، گفت: این نوع نگاه به مردم در نظام 
اداری درســت نیست و باید قوانین در این خصوص را 
تغییر دهیم؛ ما نباید تبصــره ای برای دور زدن قانون 

بگذاریم و باید به مردم اعتماد کنیم.
انصاری گفت: در ســال جاری ٢4 دســتگاه کشور 
در ٣١ اســتان مورد ارزیابی قرار گرفت و در اسفندماه 
از مــردم نظرســنجی صورت گرفت کــه هفته آینده 
دستگاه های برتر در کســب رضایت مندی مردمی در 

جشنواره معرفی می شوند.
*مردم فقط از 41 درصد دســتگاه ها راضی 
آنها  بهتر  برای عملکــرد  اســتانداران  بودند، 

برنامه ريزی کنند
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: 
مردم فقط از 4١ درصد دســتگاه ها راضی بودند و در 
59 درصــد رضایت مندی پایین اســت که باید تالش 
بیشتری بکنند و اســتانداران باید برای عملکرد بهتر 

آنها برنامه ریزی کنند.
وی بــا بیان اینکه ســال آینده ارزیابــی عملکرد 
دســتگاه های اجرایــی بــرای 5٠ دســتگاه انجــام 
می شــود، ادامه داد: در اجرای جشنواره شهید رجایی 
دســتاوردهای خوبی داشتیم و دســتگاه ها رقابتی در 
تحقق شــاخص های عمومی و اختصاصی داشته اند و 
اثر خود را در بهبود خدمات به مردم داشته و خواهند 

داشت.
*شــاهرخی: ايجاد بیش از يک هزار فرصت 

شغلی در سال جاری
اســتاندار همدان نیز اظهار کرد: امسال در شرایط 
خاصی به هفته دولت ورود می کنیم که دشمنان قسم 
خورده ایران و انقالب اسالمی، عزم خود را جزم کردند 
که به گفته خود با محاسبه دقیق در ١٣ آبان ماه و ٢٢ 

بهمن ماه، اثری از این دولت و نظام نباشد.
سید ســعید شــاهرخی با بیان اینکه ســاز و کار 

دشــمنان ایجاد نارضایتی حداکثری، فلج کردن نظام 
اقتصادی و تولید است، افزود: این امر با تدبیر و صالبت 
رهبر انقالب، تدابیر دولت، همه قوا و نیروهای نظامی 
بی نتیجــه ماند؛ رکن اصلی پیروزی انقالب اســالمی 
حضور آگاهانه مردم در لبیــک به فرمان رهبر معظم 
مبنی بر استقامت و مقاومت در برابر گرانی و مشکالت  

است.
شــاهرخی ادامه داد: اما امروز نه تنها شــرایط بر 
اساس شــرایطی که آنها ترســیم کرده بودند، تغییر 
نکرده بلکه شــاهد ثبات در کشور هستیم و در عرصه 
جهانی نیز با پایین آوردن پهپاد توســط سبزپوشــان 
و متوقف کردن کشــتی انگلیســی روحیه دشــمن و 

همراهانش را در منطقه فروریخته ایم.
وی افزود: با صبر و اســتقامت نظام ســربلند پیش 
مــی رود و دولت نیز با تدبیر امــور را پیش می برد که 

شرایط بهتر شود.
وی به فرمایشــات رهبر انقــالب در دیدار با هیأت 
دولت اشــاره و بیان کرد: رهبــر معظم انقالب در این 
دیدار بر همکاری و هم افزایی ســه قوا تأکید داشتند و 

این مهم را در استان به عینه می بینیم.
*از يک هزار واحد تولیدی و صنعتی اســتان 
تاکنون هیچ واحــد تولیدی به دلیل تحريم ها و 

شرايط اقتصادی تعطیل نشده است
استاندار همدان در ادامه سخنانش تصریح کرد: از 
یک هزار واحد تولیدی و صنعتی اســتان تاکنون هیچ 

واحــد تولیدی به دلیل تحریم ها و شــرایط اقتصادی 
تعطیل نشــده است و در نظر داریم واحدهای تولیدی 

راکد شده از قبل را به کار برگردانیم.
شاهرخی عنوان کرد: ما در جنگ اقتصادی هستیم 
و نقش ما حمایت از تولید است؛ کاری واجب تر از این 
امر و حمایت از مردم نداریم، بارها گفته ام کار ســاعت 

معینی ندارد و باید شبانه روزی کار و تالش کنیم.
شاهرخی عدم توجه به حواشی و توجه به اولویت ها 
را از دیگر نکات بیان شــده در دیــدار هیأت دولت با 
رهبر معظم انقالب برشمرد و گفت: این مهم در دستور 

کار ما خواهد بود.
استاندار همدان با اشــاره به تدوین سند راهبردی 
سه ســاله استان، گفت: در این ســند تکلیف اشتغال 
برای همه دستگاه ها روشن شده و طبق سند، سالیانه 
٢٠ هزار و برای سه سال6٠ هزار شغل تکلیف کردیم 

که فرصت شغلی برای جوانان ایجاد کنیم.
*پیش بینی 15 هزار میلیــارد تومان اعتبار 

برای پروژه های همدان
وی با تأکید بر اینکه از مجموع ٢٠ هزار شــغل در 
ســال 9٨ تاکنون فرصت بیش از ٨ هزار شــغل ایجاد 
شــده اســت، بیان کرد: برای تحقق پروژه ها ١5 هزار 
میلیارد تومان از محل منابع دولتی، تسهیالت بانکی و 

سرمایه گذاری بخش خصوصی، پیش بینی شده است.
به  گلخانه ای  کشت های  توسعه  برای  *تالش 

210 هکتار در استان طی سه سال
وی با اشــاره به برنامه ها در بخش آب و کشاورزی، 
بیان کــرد: در حوزه آب صرفه جویــی١٠ درصدی و 
در بخش کشــاورزی محدودسازی ســد اما باال بردن 
بهره وری در برنامه اســت؛ ایجاد، نوســازی و توسعه 
آبیاری مکانیزه و توسعه کشت های گلخانه ای به ٢١٠ 

هکتار طی سه سال از دیگر برنامه هاست.
وی تصریــح کرد: در بخــش راه بیش از ١٠ پروژه 
ملی در اســتان وجــود دارد که به جد مــورد توجه 
دولت قرار گرفته و وزیران به استان سفر می کنند که 
آورده های خوبی برای اســتان دارد؛ در سفر اخیر وزیر 

صنعت سه پروژه مهم بازدید شد.
*شــهرک مبتنی بر فناوری ها در بیش از 50 

هکتار زمین در حال انجام است
اســتاندار همدان بــه پروژه با اهمیــت و اثربخش 
منطقه اقتصادی ویژه جهان آباد با ١١٠٠ هکتار اراضی 
آماده ســرمایه گذاری، اشــاره و بیان کــرد: از معدود 
استان هایی هستیم که شهرک مبتنی بر فناوری ها در 

بیش از 5٠ هکتار زمین در حال انجام است.
وی نرخ مشارکت اقتصادی اســتان را طبق اعالم 
مرکز آمار در بهار ســال گذشــته 4٢ درصد دانست و 
بیان کرد: این نرخ در سال جاری به 44 درصد رسیده 

و نشان از این دارد که مردم ما مشارکت جو هستند.
* حاجی بابايی: همدان اســتان اول از لحاظ 

هماهنگی، همراهی و کار برای توسعه استان 
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اسالمی نیز با بیان این مطلب که عزت نظام جمهوری 
اســالمی ایران در گرو مردمی بودن آن اســت، هرچه 
مردمی بودیــم موفق تر بودیم و هرچــه از مردم دور 
شــدیم مشــکل پیش آمد، اظهار کرد: مردمی بودن، 
عدالت محوری چه از ســوی دولت، قــوه قضاییه، قوه 
مقننه و یا تمام نهادهاســت؛ زیباترین جلوه اســت و 
دولت باید عصاره کارش عدالت محوری باشد هیچ چیز 

به اندازه عدالت به دولت قوام نمی دهد.
حمید رضا حاجی بابایی با اشــاره بــه بیانات رهبر 

معظم انقالب در بیانیه گام دوم انقالب مبنی بر اینکه 
در عدالت ضعیف هستیم و باید عدالت محوری کنیم، 
افزود: هر مســؤولی مردمی و ساده زیست است، مردم 
دوستش دارند؛ مردم به جناح سیاسی نگاه نمی کنند.

وی با اشــاره به اینکه، همدان استان اول از لحاظ 
هماهنگی، همراهی و کار برای توســعه است، تصریح 
کرد: یکــی از مالک های من برای اســتاندار همدان 
سالمتش بود و اگر امروز این همراهی ها و همگامی ها 
هســت برای این است که مســؤوالن و مردم دوست 

دارند همدان رشد کند. 
حاجی بابایی یکی از مشــکالت اساســی را موضوع 
بهره وری در کشور دانست و اظهار کرد: 5٠ هزار معلم 
خرید خدمتی در آموزش و پرورش وجود دارد که این 
افراد نســبت به وضعیت خــود اعتراض دارند و حق با 
اینهاســت و ما حامی آنها هستیم؛ البته تأکید ما این 

است دانشگاه فرهنگیان حق ایجاد می کند.
وی بــا تأکید بــر اینکه حقوق مکتســبه مردم را 
نمی شود از بین برد و باید پرداخت ها را عادالنه کنیم، 
افزود: نامه  رئیس مجلس شــورای اســالمی مبنی بر 
اینکه یک فرد ١٠ ســال قاضی و یا هیأت علمی است 
بــه او حقوق دادیم و حاال او را برگردانیم قبول نداریم 

و به مجلس هم بیاید رأی نمی آورد.
در  مراجعات  زياد  بســیار  حجم  *خجسته: 
خصــوص بی عدالتی های موجــود در پرداخت 

حقوق و مزايا باعث نگرانی شديد است

دیگر نماینــده مردم همدان در خانــه ملت نیز با 
بیان این مطلب که ســاختار و بخش بندی های موجود 
در اســتخدام کارکنان دولت نیازمند خانه تکانی کلی 
اســت، گفت: وجود انواع مختلف کارمندی در دستگاه 
اجرایی مانند کارکنان رســمی، قــراردادی، پیمانی، 
شــرکتی و حجمی توجیه منطقی نــدارد و باعث باال 

رفتن بهره وری کار در دستگاه های اجرایی نمی شود.
امیر خجســته، در ادامه افزود: از ســویی به لحاظ 
روانی هم شرایطی در دســتگاه های اجرایی به وجود 
آمده که هر چقدر نوع قرارداد کارکنان به سمت ثبات 
و رســمی شــدن پیش می رود بهره وری کار پایین تر 

می آید.
وی با طــرح این ســؤال که مگر می شــود نوعی 
قرارداد ابداع شــود که کارمند از هر گونه مزایا، اضافه 
کار و حــق مأموریت و اســتفاده از امکانات رفاهی و 
طبقه بندی مشــاغل محروم شــود اما بار عملیاتی در 
ســازمان را به دوش همین قشــر محــروم انداخت و 

ادعای عدالت گستری داشت؟ تصریح کرد: این موضوع 
و حجم بســیار زیــاد مراجعات به مــا نمایندگان در 
خصوص بی عدالتی هــای موجود در پرداخت حقوق و 
مزایا و... در این شــرایط سخت اقتصادی باعث نگرانی 

شدید است.
*پورمختار: شاهد ايجاد نهضتی از کارآفرينان 

و افراد برای خوداشتغالی در همدان هستیم
رئیس مجمع نمایندگان استان همدان هم با بیان 
اینکه شــاهد ایجاد نهضتی از کارآفرینان و افراد برای 
خوداشــتغالی در همدان هســتیم، گفــت: مراجعات 
فراوانی به ویژه از ســوی بانوان در حوزه خوداشتغالی 
داریم و افراد بســیاری انگیزه دارند حتی در منزل به 
کار و تولید بپردازند که نیازمند حمایت قوی تر در این 

حوزه هستیم.
محمدعلــی پورمختار اضافه کرد: در روســتاها نیز 
مراجعان بســیاری خواســتار دریافت امکانات و یا وام 

به ویژه وام های قرض الحسنه و با سود پایین هستند.
رئیس ســازمان برنامــه  و بودجه اســتان همدان 
هم اظهار کرد: از بین کل دســتگاه های اســتان و بر 
اســاس تقســیم بندی در پنج گروه، پنج دستگاه برتر 
در شــاخص های عمومی و اختصاصــی انتخاب و در 

جشنواره معرفی می شوند.
اســکندر صیدایی بــا بیان اینکــه در مجموع ١4 
دســتگاه، در یک رصد چند ماهه و کار کارشناســی 
دقیق انتخاب شــدند، اظهار کرد: امسال عالوه بر این 
دســتگاه ها، 7 مدیر استان که دارای خدمات ممتاز از 
حیث توسعه ای، برنامه ای، امنیتی، اجتماعی و عمرانی 

بودند نیز انتخاب شدند.
در پايان اين مراسم اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان، شرکت آب و فاضالب شهری 
استان، اداره کل بهزيستی استان، اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای اســتان و اداره کل امور اقتصادی 
و دارايی اســتان به عنوان دســتگاه های برتر در 

شاخص های عمومی و اختصاصی معرفی شدند.
شــرکت آب منطقه ای اســتان، اداره کل امور 
مالیاتی استان و اداره کل اوقاف و امور خیريه استان 
نیز در بخش دستگاه های برتر در رشد شاخص های 
اختصاصی و اداره کل اســتاندارد استان، اداره کل 
حفاظت محیط زيســت استان و اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان نیز در بخش دستگاه های برتر در 

رشد شاخص های عمومی انتخاب شدند.
اداره کل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان، 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اداره کل 
در  برتر  دستگاه های  استان،  امام)ره(  امداد  کمیته 

شاخص ويژه معرفی شدند.
رئیس کل دادگســتری اســتان، فرمانده سپاه 
اطالعات  مديرکل  اســتان،  )ع(  انصارالحســین 
سیاسی  معاون  اســتان،  انتظامی  فرمانده  استان، 
امنیتی اســتاندار، معاون عمرانی استاندار و رئیس 
سازمان برنامه  و بودجه استان همدان نیز  به عنوان 

برگزيدگان ممتاز استان معرفی شدند.
همچنین از ســتاد اقامه نماز استان، اداره کل 
بهزيســتی استان، شــرکت توزيع برق، اداره کل 
حفاظت محیط زيست، شرکت آب و فاضالب شهری 
استان، شرکت گاز استان و اداره کل امور اقتصادی 
و دارايی اســتان به عنوان دستگاه های همکار در 

ارزيابی تقدير شد.
گفتنی است شــهرداری، فرمانداری و سازمان 
برنامه  و بودجه جزو ارزيابی عملکرد دســتگاه های 

اجرايی استان نبودند.

امام جمعه موقت همدان:

شهید رجایی الگوی مسؤوالن باشد
3 پزشک مدافع حرم در نماز جمعه تقدير شدند



الدهر یومان یوم لك ویوم علیك 
فــان کان علیك فاصبـر وان کان 
لك فالتبطـر وکالهمـا سینحسر

امــام علــی )ع( : روزگار دو روز اســت، روزی بــه کام 
تــو و روزی بــه زيــان تــو، چــون بــه کام تــو بــود 
سرمســت مشــو و چــون بــه زيان تــو بــود غمناک 
ــت ــش توس ــه آزماي ــر دو ماي ــرا ه ــاش، زي مب

سـازمان آگهی هـای روزنامـه هگمتانـه
3 8 2 8 2 9 3 9
3 8 2 5 4 0 4 0

9999

خانم عالم محمدي آرزوجي داراي شناسنامه شماره 474 به شرح دادخواست به کالسه 980 از اين حوزه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده است که شادروان يداله 
محمدي فرد به شناسنامه شماره 486 در تاريخ 56/03/28 دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن متوفي/ متوفيه منحصراست به:1- عالم محمدي آرزوجي فرزند 
يداله به شماره شناسنامه 474 دختر متوفي 2- کبري محمدي فرد فرزند يداله به شماره شناسنامه 499 دختر متوفي 3- فاطمه محمدي آرزوجي فرزند يداله به شماره شناسنامه 473 
دختر متوفي 4- ملک محمدي آرزوجي فرزند يداله به شماره شناسنامه 475 دختر متوفي 5- حسين محمدي فرد فرزند يداله به شماره شناسنامه 617 پسر متوفي 6- کرم اله خزايي 
فرزند يداله به شــماره شناســنامه 316 پسر متوفي 7- زرين تاج محمدي آرزوجي فرزند يداله به شماره شناسنامه 17 دختر متوفي اينک با انجام تشريفات مقدماتي در خواست مزبور را 
در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي/ متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.

قاضي شعبه 111 شوراهاي حل اختالف تويسرکان

آگهي حصر وراثت

 22568 شماره م الف: 161

برابر رأي شماره 139860326008000219 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک رزن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه طاهري شــريف فرزند امين اله بشــماره شناسنامه 369 صادره از رزن در يک قطعه زمين مزروعي آبي زار به مساحت 79819 مترمربع از پالک 9 
اصلي قريه اميرآباد واقع در بخش 5 حوزه ثبت ملک رزن خريداري از مالکين رسمي آقايان اصغريميني، حسن طاهرلو مالکين اوليه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 02 /06/ 1398 * تاريخ انتشار نوبت دوم: 17/ 06/ 1398 * رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان رزن- رضا شيرخاني خّرم

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 22575 شماره م الف: 52

گزل خانم ملکي ممتاز داراي شناسنامه شماره 12 
به شرح دادخواست به کالسه 111/325/98 از اين 
حوزه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده است که شــادروان ملک خورشيد به 
شناسنامه شــماره 68 در تاريخ 1343 دراقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگــي گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفــي/ متوفيه منحصراســت به 1- متقاضي 
گواهي حصروراثت با مشــخصات فوق الذکر فرزند 
اناث متوفي 2- مينا ملکيان فرزند ملک خورشــيد 
به ش ش 1143 صادره از بهار متولد 1312 فرزند 
اناث متوفي 3- آهو ملکيان فرزند ملک خورشيد به 
ش ش 1144 صادره از بهــار متولد 1314 فرزند 
اناث متوفي 4- ابراهيم ملکي فرزند ملک خورشيد 
به ش ش 1393 صادره از بهار متولد 1321 فرزند 
ذکور متوفي 5- علي ملکي فرزند ملک خورشيد به 
ش ش 41 صادره از بهار متولد 1316 فرزند ذکور 
متوفي 6- گرجي فرزند شــاه محمد به ش ش 69 

صادره از بهار متولد 1289 همسر متوفي
والغيــر - اينک بــا انجام تشــريفات مقدماتي در 
خواســت مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا 
هر کسي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي/ 
متوفيه نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي 
ظرف يک ماه تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد 

شد.
قاضي حوزه 111 شوراهاي حل 

اختالف صالح آباد

آگهي حصر وراثت

 22585 شماره م الف: 193

به شماره ثبت 805 و شناسه ملي 10861102603 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1398/04/20و باستناد نامه شماره10941 /8 مورخ1398/05/06اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعي شهرســتان همدان تصميمات ذيل اتخاذ شــد: 1 - صورتهاي مالي ســال 1397 به تصويب رســيد. 2 - روزنامه هگمتانه به عنوان روزنامه اصلي و 
روزنامــه همدان پيام به عنوان روزنامه علي البدل جهت درج آگهي هاي شــرکت به تصويب رســيد. 3 - ســرمايه شــرکت تعاوني از مبلــغ 6/310/000/000ريال به مبلغ 
8/402/610/000ريال )منقســم به840/261ســهم 10/000ريالي ( از محل سود انباشته سال1396 به تصويب رسيد. 4 - آقاي حسن ترکمان با شماره ملي 3873957213 

بعنوان بازرس اصلي و آقاي محمد شريفي با شماره ملي 3874611321 بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يکسال مالي انتخاب گرديدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري همدان )574430(

آگهي تغييرات شرکت تعاوني حرف توليدي درودگران همدان

-22576 

شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 9999 و شناسه ملي 10820097665 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/04/01تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضاي 
هيات مديره به قرار ذيل تعيين گرديد: آقاي صمصام حميدي باکدملي 2259769969 به سمت مديرعامل و عضو هيات مديره آقاي احمد علي رضائي باکدملي 4010658061 
به سمت نايب رئيس هيات مديره خانم نعيمه زارعي باکدملي 3860657917 به سمت رئيس هيات مديره 2 - دارندگان حق امضاء: حق امضاء در کليه موارد اعم از اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور به عهده مديرعامل و رئيس هيات مديره هر دو با هم و در غياب هر يک از آنها با امضاء يکي از اعضاء هيات مديره و همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري همدان )574433(

آگهي تغييرات شرکت بذر و نهال زرين ريشه ماد

-22577 

شــرکت با مســئوليت محدود به شماره ثبت 11334 و شناسه ملي 10820112014 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1398/05/23تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد: آقاي مهدي حســني به کدملي 4070680993 کليه 500000 ريال ســهم الشرکه خود را طبق سند صلح شــماره 48277 مورخ 1398/05/26 
دفترخانه84 همدان به خانم پروين کهوند شماره ملي 3340184275 واگذار نمود وازشرکت خارج گرديددر نتيجه شرکاء و ميزان سهم الشرکه هريک بعد از نقل و 

انتقال به شرح ذيل مي باشد. آقاي بهرام کهوند دارنده 500000 ريال سهم الشرکه خانم پروين کهوند دارنده 500000 ريال سهم الشرکه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري همدان )574434(

آگهي تغييرات شرکت زرين تاج هکمتان

-22578 

شرکت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 8852 و شناسه ملي 10480125201 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/09/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
1 - اعضاي هيات مديره به سمت ذيل تعيين گرديدند: آقاي رسول سليماني به شماره ملي3873039133 به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره آقاي امير عباس 
دهخدائي به شــماره ملي0068769611 )خارج از شرکاء( به ســمت عضو هيئت مديره آقاي محمد فرامرز به شماره ملي2593833270 )خارج از شرکاء( به سمت 
عضو هيئت مديره 2 - کليه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآورشرکت از قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمي با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره آقاي 

)رسول سليماني ( به تنهايي و با مهر شرکت مي باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري همدان )574435(

آگهي تغييرات شرکت آرام سازه شفق

-22579 

شــرکت با مســئوليت محدود به شــماره ثبت 8852 و شناســه ملي 10480125201 به استناد صورتجلســه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 
1396/09/29تصميمات ذيل اتخاذ شــد: 1 - آقاي رســول سليماني شــماره ملي 3873039133، آقاي امير عباس دهخدائي شماره ملي 0068769611 
)خارج از شرکاء( و آقاي محمد فرامرز شماره ملي 2593833270 )خارج از شرکاء( به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره براي مدت نامحدود انتخاب شدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري همدان )574436(

آگهي تغييرات شرکت آرام سازه شفق

-22580 

شــرکت ســهامي خاص به شماره ثبت 9999 و شناسه ملي 10820097665 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1398/04/01تصميمات ذيل 
اتخاذ شــد: 1 - اعضاي هيــات مديره به قرار ذيل تا تاريخ 1398/11/10انتخاب گرديدند: آقاي صمصام حميــدي باکدملي 2259769969 آقاي احمد علي رضائي 
باکدملي 4010658061 خانم نعيمه زارعي باکدملي 3860657917 2 - بازرســان شــرکت براي مدت يک ســال مالي به قرار ذيل انتخاب گرديدند: محمد حسين 

غروي همداني باکدملي 3871016713 به سمت بازرس اصلي حبيب اله بيگلري جو باکدملي 3871556912 به سمت بازرس علي البدل
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري همدان )574442(

آگهي تغييرات شرکت بذر و نهال زرين ريشه ماد

-22582  

شرکت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 8852 و شناسه ملي 10480125201 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1396/09/29تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: 1 - تعداد اعضاي هيئت مديره از 4 نفر به 3 نفر کاهش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري همدان )574437(

آگهي تغييرات شرکت آرام سازه شفق

-22581 

نظر به اينکه هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقردر 
اداره ثبت اســناد و امالک تويســرکان به موجب راي شــماره 139860326004000313مورخ 1397/04/26 
تصرفات مفروزي و مالکانه آقاي رضا الوندي فرزند حسين داراي کد ملي 3978281907 متقاضي پرونده کالسه 
1396114426004000116 در ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 256/22 مترمربع قسمتي از پالک 
شــماره 2102 و 2103 اصلي واقع در بخش يک تويســرکان ســرابي کوچه صفا خريداري مع الواسطه از مظفر 
الوندي محرز گرديده اســت.ضمنا مقدار 5 شــعير و 2 پنجم شعير مشــاع از 96 شعير ششدانگ پالک 2102 و 
2103 بخش يک تويســرکان تاکنون ثبت نگرديده اســت لذا هيئت مطابق ماده13 قانون مذکور راي به تنظيم 
اضهارنامه حاوي تحديد حدود صادر مي نمايد لذا مفاد راي صادره به اســتناد ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه 
قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي که شخص يا اشخاص ذينفع به راي صادره 
اعتراض داشــته باشند از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تويسرکان تسليم و رسيد 
عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دريافت نمايند. ضمنا معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض به مرجع قضايي دادخواســت تقديم و رســيد آن را به ثبت محل ارائه نمايند در غير اينصورت متقاضي 
مي تواند گواهي عدم داخواست را از دادگاه دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد که اداره ثبت نيز بدون توجه به 
اعتراض عمليات ثبتي را برابر مقررات ادامه خواهد داد، ضمنا صدور سند مالکيت مانع متضرر به دادگاه نمي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/06/02 * تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/17 *
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالک تويسرکان

آگهي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
 رسمي حوزه ثبتي تويسرکان

 22584 شماره م الف: 162

3  شنـبــــــه 2 شهريور ماه 1398 
سال بیست و يکم  شمـاره 4328

اخبار کوتاه

عارف: 
وعده »جوانگرایی« در دولت 

محقق نشد
رئیــس فراکســیون امید مجلــس گفت: در 
دولت اول آقــای روحانی وعده جوانگرایی محقق 
نشــد اگرچه در دولت دوم ایشان تالش هایی در 
ایــن زمینه صورت گرفت ولــی انتظارات در این 

خصوص برآورده نشده است.

بررسی الیحه حذف چهار صفر 
از پول ملی در مجلس

عضو هیأت رئیســه مجلس از بررســی الیحه 
حــذف چهار صفر از پول ملی در مجلس خبر داد 
و گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس باید گزارش 

نهایی این الیحه را به صحن ارسال کند.

روند تولید سیگار 
همچنان صعودی

در چهار ماهه نخســت امسال ١٨ میلیارد نخ 
سیگار تولید شده که نسبت به تولید ١٢ میلیارد 
و 7٠٠ میلیون نخ ســیگار در مدت مشــابه سال 

گذشته، 4٢.4 درصد افزایش داشته است.

ورود بازرسی ریاست 
جمهوری به ماجرای 

کمبود و افزایش قیمت شکر
دفتر بازرسی ریاست جمهوری طی مکاتبه ای 
با اشاره به کمبود و افزایش قیمت شکر خواستار 
لزوم جلوگیری از صادرات احتمالی شکر از سوی 
برخی صنایع وابسته به شرکتهای بسته بندی شد.

تمامی واحد های مسکن  مهر
 تا 9 ماه آینده واگذار می شوند

معاون امــور هماهنگی اســتانداری تهران با 
اشــاره به اینکه تا 9 ماه آینــده تمامی واحد های 
مســکن  مهر واگذار می شــوند گفت: موانع پیش 
روی شــهرهای جدید پرند و پردیس را حل کرده 
ایم و هیچ بهانه ای برای تأخیر در اتمام واحد های 

مسکن  مهر وجود ندارد.

ظریف پس از دیدار با ماکرون:

برجام را غیر قابل مذاکره مجدد می دانیم

وزير خارجه  و جهان:  ايران  گروه  هگمتانه، 
ايران گفت وگوهايش با رئیس جمهور فرانسه را 
ســازنده خواند و تصريح کرد: ما برجام را غیر 

قابل مذاکره مجدد می دانیم.
»محمدجــواد ظریف« بعد از دیــدار با »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانســه در جمع خبرنگاران 
حاضر شــد و به تشــریح گفت وگوهایش در پاریس 

پرداخت.
ظریــف مباحثات با ماکرون را ســازنده خواند و 
گفت: »بحثی که با رئیس جمهور فرانســه داشتیم 
در ادامه تماس های تلفنی روسای جمهور دو کشور 
در چند هفته گذشته اســت. فرانسه پیشنهادهایی 
را ارائه کرده بود و پیشــنهادهایی را ما ارائه کردیم 
درباره نحوه اجرای برجام و گام هایی که نیاز اســت 

طرفین بردارند«.
وی با بیان اینکه گفت وگوها باید برای رســیدن 
به درک بهتر در خصوص پیشــرفت کار آغاز شــود، 
افزود: »گفت وگوهای خوب و ســازنده ای بود، البته 
به این بســتگی دارد که چگونه اتحادیه اروپا بتواند 
بــه تعهداتی که در قالب برجام و همینطور تعهداتی 
که بعــد از برجام و خروج آمریــکا داده، عمل کند. 
البته اجالس جی 7 هم هســت و فرصتی برای آقای 
ماکرون وجود دارد که با سایر اعضای اروپایی ١+4 و 

اگر بخواهند با سایر اعضای گروه 7 صحبت کنند«.
رئیس دســتگاه دیپلماسی ایران در ادامه توضیح 
داد: »ما گفت و گوهــا را ادامه می دهیم و تماس های 
ماکرون نیز بــا آقای روحانی ادامه خواهد داشــت. 
دیدگاه های ما کامال مشــخص است. ما برجام را غیر 

قابل مذاکره مجدد می دانیم«.
ظریف با اشــاره به آمادگی ایــران برای مباحثه 
درباره برجام، خاطر نشــان کرد: »امــا برای اجرای 
برجام همانطور که همیشــه در کمیسیون مشترک 
گفت وگو می کردیم کماکان آمادگی داریم در سطوح 

مختلف مذاکره کنیم«.
وی همچنیــن افزود: »بحــث دیگری که مطرح 
اســت بحث آزادی کشتیرانی اســت و ایران در این 
موضوع کامال شفاف گفته که آزادی کشتیرانی باید 
برای همه باشــد. ایران به عنوان کشوری که سواحل 
طوالنــی با خلیج فارس و دریــای عمان دارد بخش 
شــمالی تنگه هرمز را در اختیار دارد، مطمئن ترین 
نیــرو برای ایجــاد امنیت در خلیج فــارس و تنگه 
هرمز است و همواره عالقه مند بوده به تأمین آزادی 
کشــتیرانی در این منطقه. البته ضــرورت دارد که 
آزادی برای کشــتی های ایرانی هم که حامل کاال و 

نفت از ایران و برای ایران هستند، فراهم شود«.
وزیر خارجه ایــران ضمن تأکید بر لزوم اجرای 

آزادی کشــتیرانی به عنــوان یــک اصــل حقوق 
بین الملــل برای همه، تصریح کرد: »ایران آمادگی 
دارد در قبال رعایت آزادی کشــتیرانی برای ایران 
به تضمیــن آزادی کشــتیرانی در خلیج فارس و 

تنگه هرمز کمک کند«.
ظریــف دربــاره ادامــه برنامه خــود در پاریس 
نیز گفت: »امــروز بعد از ظهر مباحثــات را با وزیر 
خارجه فرانســه آقای لودریان ادامــه خواهیم داد. 
بحث وضعیت خلیج فارس، یمن، وضعیت افغانستان 
و همینطور نحوه اجرای برجام از موضوعاتی اســت 
کــه در کنار موضوعات دوجانبه با وزیر خارجه بحث 

خواهیم کرد«.
وی درباره پیشــنهادات فرانســه بــرای کاهش 
تنش ها بین ایران و آمریکا و توافق هســته ای اظهار 
کرد: »پیشــنهادهایی که دارند دربــاره نحوه انجام 
تعهداتی اســت که اروپا برای اجرایی شــدن برجام 
داشته، یعنی رسیدن منافع اقتصادی برجام به مردم 
ایــران. زمانی کــه این گفت وگوها به نتیجه برســد 

جزئیات آن اعالم می شود«.
رئیس دســتگاه دیپلماســی ایران، در پاســخ به 
سوالی درباره منوط شــدن کمک های مالی فرانسه 
به آغاز گفتگوهای منطقه ای و توقف کاهش تعهدات 
از ســوی ایران تأکید کرد: »بحثی که ما داریم بحث 
کمک نیست. کشورهای اروپایی تعهداتی را در قالب 
برجام دارند که باید انجام دهند. ایران همواره اعالم 
کرده که وقتی ما در چارچوب بند ٣6 برجام شــروع 
به کاهش تعهدات کردیــم، اعالم کردیم در صورتی 
که طــرف مقابل تعهداتش را انجام دهد، اقدامات ما 
بازگشت پذیر است. این موضعی است که ما کماکان 

داریم و درباره اش بحث می کنیم«.
ظریف در ادامه پاســخش توضیــح داد: »امنیت 
خلیــج فــارس برای مــا موضــوع مهمی اســت. 
پیشــنهاداتی را دربــاره امنیت خلیج فــارس ارائه 
کردیم، پیشــنهاداتی که 5 ســال پیش ارائه کردیم 
و همسایگانمان را دعوت کردیم که آن موضوعات را 
دنبال کنند. در بحث آزادی کشــتیرانی همانطور که 
قبال گفتم همواره آماده هســتیم به عنوان عضو مؤثر 
جامعه بین المللی، در قبال آزادی برای کشــتیرانی 
ما هم برای آزادی کشتیرانی همکاری کنیم. بخاطر 
اینکه حقوق بین الملل در واقع برای این اســت که 
همه نسبت به آینده بتوانند با اطمینان اقدام کنند«.

وی همچنین افزود: »نمی شــود که آینده برای 
یک کشــور غیرقابل اطمینان باشــد و یک کشــور 
بصورت غیرقابل پیش بینی عمل کند و توقع داشته 

باشد که دیگران اینگونه عمل نکنند«.

مدیرعامل سازمان صنایع الکترونیک ایران:

»باور 373« برتر از سامانه پاتريوت آمريکاست
به سالح لیزری دست پیدا کرده ایم

هگمتانه، گروه ايران و جهان: 
صنايع  ســازمان  مديرعامــل 
به  اشــاره  با  ايران  الکترونیک 
»باور  پدافندی  ســامانه  اينکه 
373« برتر از ســامانه پاتريوت 
آمريکاست، گفت: ما به سامانه ای 

قوی تر از اس 300 نیاز داشتیم.
امیر سرتیپ شــاهرخ شهرام در 
برنامــه گفت و گــوی ویژه خبری 
شبکه دو سیما با اشاره به رونمایی 

از ســامانه باور ٣7٣ با حضور رئیس جمهور افزود: این 
سامانه با توجه به نیاز کشــور به پدافند دفاعی با برد 
باال طراحی و ســاخته شــد و با توجه به اینکه تنفیذ 
ساخت این سامانه از سوی رهبر معظم انقالب و اینکه 
با میالد پیامبر اکرم )ص( همزمان شد، عدد ٣7٣ عدد 
ابجد پیامبر اکرم )ص( اســت و کلمــه »باور« هم به 
تبرک از کالم مقام معظم رهبری مبنی بر خودباوری، 

نامگذاری شد.
وی ادامــه داد: با توجــه به افزایــش تهدیدات، به 
ســامانه ای قوی تر از اس ٣٠٠ نیاز داشــتیم از این رو 

سامانه باور ٣7٣ طراحی و ساخته شد.
امیر ســرتیپ شهرام افزود: این سامانه در مقایسه با 
سامانه اس ٣٠٠ از برد ردگیری، کشف و برد درگیری و 

قدرت جنگندگی و کشندگی بیشتری برخوردار است.
معاون وزیر دفاع با بیان اینکه این ســامانه ابرسامانه 
اســت و زیرســامانه هایی را همراه خود دارد و متحرک 
است، گفت: یک رادار جســتجو دارد که بیش از ٣٢٠ 
کیلومتر بــرد دارد و یک رادار ردگیــر با بیش از ٢5٠ 
کیلومتــر برد دارد و با دقت بســیار باال، هدف را دنبال 

می کند.
* رادار سامانه باور، 10 هزار نماد دارد

امیر سرتیپ شــهرام افزود: این سامانه بیش از ١٠ 
هزار نماد )چشــم مرکب( دارد که هــر کدام یک رادار 

محسوب می شود.
وی با بیان اینکه این سامانه در مقابله با موشک های 
بالســتیک کاربرد دارد، اضافه کرد: سامانه موشکی باور 

٣7٣ از سامانه »پاتریوت« آمریکا بسیار برتر است.
معاون وزیر دفاع گفت: سامانه موشکی »تاد« بیشتر 
ســامانه مراقبتی است و خانواده ســامانه باور ٣7٣ در 

کالس باالتر از آن است.
امیر سرتیپ شهرام افزود: پس از تست موفق سامانه، 
خط تولید آن با نگاه توسعه و تحقیق، عملیاتی و محقق 

می شود.
وی افــزود: همگام با طراحی و تولید، نیروهای بهره 
بردار همراه تولیدکننده بوده اســت و با این کار هزینه 

نگهــداری و خدمات پشــتیبانی را به شــدت کاهش 
می دهیم.

در  باور373  از  بهتر  ســامانه هايی  *ساخت 
دستور کار

رئیس سازمان صنایع الکترونیک وزارت دفاع گفت: 
فرازهایی برتر از سامانه باور ٣7٣ را در دستور کار داریم 

که در آینده درباره آن خبررسانی می کنیم.
* رادارهای هواپايه به زودی رونمايی می شود

امیرسرتیپ شهرام با اشاره به پیشرفت های طراحی و 
ساخت رادار در کشورمان افزود: عالوه بر اینکه رادارهای 
جنگنده ها را ارتقاء دادیم رادارهای بومی هواپایه را ایجاد 
کردیم تا تهدید دشــمن را با تهدیــد و آفند را با آفند 
پاسخ دهیم که به زودی و پس از تولید انبوه، رسانه ای 

خواهد شد.
*به سالح لیزری دست پیدا کرده ايم

وی گفت: در حوزه سامانه های توپخانه ای که بتوانیم 
حجم آتش و تحرک را بیشــتر کنیم و هم دقت را باال 
ببریــم، در ٢ بُعد از لیرز اســتفاده می کنیم یکی برای 
آماده سازی سامانه توپخانه ای و دوم در حوزه ُکشندگی 
با لیزر توانســتیم به جایی برســیم که اهدافی را که از 
جنس های خاصی هستند مانند هواپیماهای رادارگریز 
با بدنه هــای کامپوزیتی که در برابر لیزر آســیب پذیر 

هستند، با لیزرهای پرتوان بتوانیم منهدم کنیم.
امیر شــهرام گفت: امروز این ســامانه در اختیار 
است و در مناطق حساس و حیاتی استفاده می شود.

مدیرعا مل ســازمان  صنایع الکترو نیک ایران با بیان 
اینکه لبه تکنولوژی دنیا در حوزه لیزر برای سامانه های 
دفاعی در دست نیروهای مسلح و وزارت دفاع جمهوری 
اسالمی ایران است، گفت: در موضوع ماهواره و ماهواره بر 

جزو ١٠ کشور مطرح جهان هستیم.
وی افزود: توســعه و تحقیق ســاخت موشک های 
ماهواره بر و ســاخت ماهواره بــا مأموریت های مختلف 
از برنامه های ماســت و در صــورت نیاز، آن ها را پس از 
ساخت، آزمایش می کنیم و نیازی نیست حتما رسانه ای 

کنیم.

ایران و جهان
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شهرستان

سومین جشنواره محلی سیر همدان در "سوالن" برگزار شد
هگمتانه، گروه شهرستان: سومین جشنواره 
اســتان همدان شامگاه  موسیر  و  محلی سیر 
چهارشــنبه در روســتای ســوالن از توابع 

شهرستان همدان برگزار شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در 
این جشــنواره گفت: این استان با چهار هزار و 4٠٠ 
هکتار اراضی زیرکشت ســیر خشک و تولید ساالنه 
6٠ هزار تن از این محصول، رتبه نخست تولید سیر 

خشک را در کشور به خود اختصاص داده است.
منصور رضوانی جالل افزود: سطح زیر کشت این 
محصول سال گذشته ٢ هزار و 56٢ هکتار بود و ٣4 

هزار ٨٨6 تن محصول از آن برداشت شد.
وی با اشــاره به مقبولیت ســیر همدان در بازار 
کشــورهای همسایه گفت: سیر ســفید از ارقام سیر 
همدان اســت که در زمین های سبک و رسی شنی 
بهتریــن عملکرد را در شهرســتان دارد و همدان در 
کنار استان های مازندران، گیالن، زنجان، خوزستان، 
اصفهــان و کرمان از عمده تولیدکنندگان ســیر در 

کشور هستند.
رضوانی جالل اظهار کرد: ســیر همدان به ســایر 
استان ها صادر می شود و در صنایع ترشی و شوری و 

تولید سوســیس و کالباس کشور مورد استفاده قرار 
می گیرد.

مدیر جهادکشــاورزی شهرســتان همــدان نیز 
پیش بینی کرد: امســال نزدیک به ٢٠ هزار تن سیر 

مرغوب توســط کشــاورزان روانه بازارهای داخلی و 
خارجی شود.

حســین فضلــی اظهار کرد: جشــنواره ســیر از 
٣٠ مرداد ماه تا یکم شــهریور در روســتای سوالن 

شهرســتان همدان برگزار شــد و این جشنواره هر 
ساله به همت جهادکشاورزی این شهرستان و اهالی 

روستای سوالن برگزار می شود.
وی ادامه داد: در ســال زراعی  جاری یک هزار و 
٢٠٠ هکتار از مزارع آبی شهرستان همدان به کشت 
ســیر اختصاص یافته است و عملیات برداشت آن از 
اواخر تیرماه آغاز شده و تا اواسط مرداد ادامه یافت.

فضلی گفت: این محصــول بهترین عملکرد را در 
خاک های ســبک و رسی و شــنی خواهد داشت که 
شرایط اقلیمی و بافت خاک حومه همدان این شرایط 
را دارد و بــا توجه به بحــران آب و نیاز آبی کم این 
محصول به کشاورزان توصیه کرد برابر الگوی کشت 
ارائه شده توسط کارشناســان مراکز جهادکشاورزی 
کشت سیر را در تناوب با سایر محصوالت آبی لحاظ 

کنند.
وی بیان کرد: مرغوبیت باال، طعم و مزه منحصر به 
فرد سیر همدان باعث شد مشتریان زیادی در داخل 

و خارج کشور داشته باشد.
فضلی گفت: با احــداث واحدهای صنایع تبدیلی و 
فرآوری این محصول می توان زمینه اشتغال بخش قابل 

توجهی از بیکاران را فراهم کند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مالیر

حضور 7 گروه نمايشی در سی و يکمین جشنواره تئاتر استان همدان
اداره  سرپرست  شهرستان:  گروه  هگمتانه، 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی مالير با اشاره به 
شــرکت 7 گروه نمايشی در ســی و يکمین  
جشنواره تئاتر استان گفت: اين جشنواره سوم 
تا ششم شــهريور ماه به میزبانی مالير برگزار 

می شود.
حجت االســالم طالب ترکاشوند ظهرپنج شنبه در 
جمع خبرنگاران شهرستان مالیر با اشاره به شرکت7 
گروه نمایشی از سراسر استان در این جشنواره اظهار 
کرد: حدود ٢٠٠ نفر از هنرمندان و عوامل اجرایی در 

این جشنواره حضور دارند.
وی از آمادگی کامل شهرستان برای برگزاری این 
 جشــنواره خبر داد و افزود: اجــرای نمایش ها در دو 
ســالن مجتمع فرهنگی و هنری اداره ارشاد واقع در 

میدان قائم و مرکز آمــوزش و هنر واقع در بلوار ١5 
خرداد برگزار می شــود و دو خوابــگاه مجزا نیز برای 

اقامت خواهران و برادران در نظر گرفته شده است.
ترکاشوند از حضور سه داور در این جشنواره خبر 
داد و ابراز کرد: از ایــن تعداد یک داور از مرکز و دو 
داور دیگر به صورت استانی و منطقه ای برای داوری 

جشنواره حضور خواهند یافت.
سرپرســت اداره فر هنگ و ارشاد اسالمی مالیر با 
بیان اینکه از مجموع ٢٠ گروه شرکت کننده تعداد 7 
گروه نمایشی برای شرکت در سی و یکمین جشنواره 
تئاتر استان برگزیده شدند، عنوان کرد: از این 7 گروه 
شــرکت کننده نیز دو گروه برتر برای جشنواره فجر 

انتخاب می شوند.
وی بیان کرد: عالوه بر حضور 7 گروه نمایشی در 

بخش رقابتــی، یک گروه در بخش جنبی و دو گروه 
نمایشــی نیز در بخش نمایش خیابانی اجرا خواهند 
داشت. ترکاشوند افزود: عالوه بر حضور سه داور برای 
داوری بخــش اجرایی گروه های نمایشــی یک داور 
مالیری نیز به نام محمد قاســمی برای نقد و بررسی 

جشنواره حضور دارد.
سرپرست اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی مالیر ابراز 
کرد: بر اســاس آراء هیأت انتخاب و ارزیاب ســی و 
یکمین جشنواره تئاتر استان همدان، احمد بیگلریان، 
ســهراب نیک فرجاد، نبی اهلل بیات و حسین صفی) 
داور ناظــر( به عنوان داوران این جشــنواره انتخاب 

شدند.
وی تصریح کرد: نمایــش )ورود آقایان ممنوع(به 
کارگردانــی منیژه احمدی از همــدان، نمایش)لیلی 

و مجهــول ( بــه کارگردانی ســجاد طهماســبی از 
نمایش)خوابگاه دختران شماره ١٣(به  تویســرکان، 
کارگردانــی مهدی کلهری از همــدان، نمایش)چند 
برش از مغز سرباز برجک شماره چهار( به کارگردانی 
رضــا باغبــان و بهرام حــاج علی اکبــری از مالیر، 
نمایش)طمــارزو( به کارگردانــی روح اهلل صالحی از 
همدان، نمایش )موســیو ابراهیم و گلهای قرآن( به 
کاردانی ابراهیم یمین اســماعیل و محمود غفاری از 
بهار، نمایش)فرجام عجیب زوج نافرم ( به کارگردانی 
مــزدک مهیمنی از همدان نمایش)بــوم، یا بیم( به 
کارگردانــی حمید محبــی از کبودرآهنگ، مجموع 
گروه های نمایشی شــرکت کننده در سی و یکمین 
جشــنواره تئاتر اســتان در بخش رقابتــی جنبی و 

نمایش خیابانی هستند.

همزمان با هفته دولت:

افتتاح و کلنگ زنی 43پروژه عمرانی در اسدآباد
هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار اسدآباد 
گفــت: همزمان بــا هفته دولــت 43 پروژه 
عمرانی،خدماتی و کشاورزی در اين شهرستان 

افتتاح و کلنگ زنی می شود.
مجید درویشــی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شــهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: در این ایام ٣6 
پروژه با اعتباری بالغ بــر ٢٢ میلیارد تومان به بهره 

برداری می رسد.
وی گفت: دســتگاه های اجرائی موظــف به ارائه 
گزارش عملکرد خود به مردم هســتند چرا که مردم 
حق دارند بدانند که مدیران برای توسعه و شکوفایی 

در سطح شهرستان چه اقداماتی انجام داده اند.
فرماندار اســدآباد ضمن تکریم و احترام به مردم 
دیار ســید جمال الدیــن اســدآبادی گفت: تالش 
مجموعه فرمانداری و ســایر دســتگاه های اجرائی و 
خدماتی حفظ کرامت مردم و رفاه و آسایش آنهاست.
درویشــی مردم اسدآباد را مردمی فهیم و انقالبی 
دانســت و گفت: کوتاهــی در انجام امور و ســنگ 
اندازی در ارائــه خدمات به آنها از هیچ مســئوولی 
پذیرفتنی نیســت و همه باید برای اعتال و توســعه 

اسدآباد مشــارکت داشته باشــند. فرماندار اسدآباد 
توجه به حاشــیه شــهر و روســتاهای محروم را از 
اولویت های کاری خود دانســت و گفــت: امیدواریم 
بــا برنامه ریزی های صورت گرفته عــالوه بر عمران 
و آبادانی مناطق مختلف شهرســتان شــاهد کاهش 
مشــکالت موجود در مناطق کم برخوردار شهرستان 

نیز باشیم.
وی خاطرنشــان کرد: علی رغم مشــکالت مالی 
دولت، در حال حاضر عملیات عمرانی، در 57 روستا 
در سطح شهرستان شــامل بهسازی و جدول گذاری 
در حال انجام اســت که امیدواریم با تزریق اعتبارات 

مضاعف تعداد این روستاها را افزایش دهیم.
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احداث خواهد شد
ســاخت بیمارستان ١٢٨ تختخوابی اسدآباد یکی 
دیگر از خبرهای خوبی بود که درویشی به آن اشاره 
کرد و گفت: در صورت رفع مشــکل ســند و توافق 
اداره های اوقاف و هالل احمر در آینده نزدیک کلنگ 

این بیمارستان به زمین زده می شود.
وی همچنیــن در خصــوص فعالیت هــای خوب 

صورت گرفته در حوزه ســالمت نیز گفت: در هفته 
دولت دو مرکز جامع سالمت در روستاهای چنارسفلی 
و آقاجانبالغی برای ارائه خدمات بهداشتی و دمانی به 

بهره برداری می رسد.
فرماندار اســدآباد از واگذاری کتابخانه استاندارد 
این شهر از اداره فرهنگ وارشاد اسالمی به اداره کل 
کتابخانه های اســتان خبــر داد و گفت: با توافق های 
صورت گرفته انتظار می رود در ســال جاری ساخت 

این بنای فرهنگی در اسدآباد شروع شود.
فرماندار اســدآباد توسعه گردشــگری را منبع با 
ارزش اشــتغال زایی و ایجاد درآمد دانست و افزود: با 
حمایــت از این مهم عالوه بــر تولید، درآمد و جذب 
سرمایه و اشتغال زایی، روند رشد و توسعه شهرستان 

را در بخش های مختلف شاهد خواهیم بود.
وی بــا بیان این که ١5٠ اثــر تاریخی و فرهنگی 
در شهرســتان شناسایی شده اســت، گفت: در حال 
حاضر 5٨ اثر تاریخی ثبت ملی شده، که می توان به 
آب انبار صفوی، کتیبه آغاجان بالغی، پل شکســته 
خســرو آباد، حمام قدیمی بازار، مســجد آقاجانی، 
سنگ نوشته های سلطانی، موزه مردم شناسی، کتیبه 

یادبود ســید جمال الدین اســد آبادی،مسجد میرزا 
آقاخان اشاره کرد.

وی اشــتغال و عدم ســرمایه گذاری را دو مشکل 
اساســی اســدآباد اعالم کرد و افــزود: برای کاهش 
آســیب های اجتماعی و همچنین توسعه و شکوفایی 
اقتصاد شهرستان باید نسبت به جذب سرمایه گذاران 

به منطقه اقدام کرد.
درویشــی با توجه به فراهم بودن زیرســاخت ها 
و ظرفیت هــای موجود در اســدآباد و همچنین قرار 
گرفتن در مســیر بزرگراه کربال از صاحبان ســرمایه 
دعوت کرد تا در این منطقه ســرمایه گذاری نمایند 

چرا که تمام قد از آنها حمایت خواهد شد.

نیازمند احداث مسجد مسکن مهر مالير؛ 
هگمتانه، گروه شهرســتان: دبیر ســتاد 
اقامه نماز مالير گفت: در حال حاضر مسکن 

است. مسجد  دو  ساخت  نیازمند  مالير  مهر 
حجت االســالم مهــدی بیات با بیــان اینکه 
٣٨٠ مســجد در شهرســتان مالیــر وجود دارد 
اظهــار کرد: از این تعداد 7٠ مســجد در شــهر 

مالیــر و بقیــه نیــز در شــهرها و روســتاهای 
هستند. شهرستان 

وی با بیان اینکه در 4٠ مســجد شهرســتان 
سه وعده، در ١١٠ مســجد دو وعده و در ١4٠ 
تصریح  برگزار می شــود  نماز  وعده  مســجد یک 
از افتخارات شهرستان مالیر این است  کرد: یکی 

که همه مســاجد آن دارای روحانی اســت و در 
67 مســجد شهر نیز نماز جماعت برگزار می شود.

دبیر ســتاد اقامه نماز مالیــر با بیان اینکه در 
شهرســتان مالیر به ســاخت چند مســجد دیگر 
نیــاز داریم گفــت: از جمله نیازهای شهرســتان 
مالیر به مســجد در مناطق مســکن مهر با توجه 

به جمعیت این منطقه و در نقاط حاشــیه شــهر 
اســت که حداقل به 5 تا 6 مسجد در شهر مالیر 

است. نیاز 
وی از خیران خواســت تا بــا ورود به این امر 
مقــدس در نقاط ضروری شهرســتان نســبت به 

کنند. اقدام  مساجد  ساخت 

مدیرکل منابع طبیعی استان همدان:

افتتاح 17پروژه منابع طبیعی وآبخیزداری در هفته دولت
منابع  مديــرکل  رويداد:  گــروه  هگمتانه، 
طبیعی استان همدان گفت: 17 پروژه در هفته 
دولت افتتاح می شود که 12طرح به آبخیزداری 

اختصاص دارد.
به گــزارش هگمتانه بــه نقــل از روابط عمومی 
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری اســتان همدان 
اسفندیار خزائی ضمن تشریح پروژه های قابل افتتاح 
اداره کل منابع طبیعی اســتان در هفته دولت،گفت: 
مجموعاً ١7 پروژه منابع طبیعی وآبخیزداری امسال 
در هفته دولت افتتاح می شــود کــه ١٢ مورد آن از 
طرح هــای آبخیزداری، ٢ مورد جنــگل کاری و یک 
مورد اجرای کمر بند حفاظتی و٢ طرح به پروژه های 
مرتع وبیابان مرتبط می شود و همچنین این طرح ها 
مجموعــاً 74٢76 میلیــون ریــال اعتبــار به خود 

اختصاص داده اند.
خزائــی با بیان اینکــه ١٢طرح آبخیــزداری در 
نهاوند، رزن،  شهرســتان های همدان، کبودرآهنگ، 
فامنین، مالیر و تویسرکان با اعتبار 7٠4٠٠ میلیون 
ریال افتتاح می شــود، تأکیدکرد: اجرای ٢٣5٨9متر 
مکعب عملیات آبخیزداری شــامل عملیات سنگ و 
مالت، گابیونی و بنــد خاکی در این پروژه ها صورت 
گرفتــه و قریب به ٢٠٠٠ خانوار نیــز از این طرح ها 

بهره مند می شوند.
وی با اشــاره اهمیت طرح های منابع طبیعی که 
در هفته دولت افتتاح می شود گفت: ٣ طرح کمربند 

حفاظتی در شهرســتان های رزن، مالیر و اســدآباد 
در ســطح ٢5 کیلومتر و طرح عملیات کپه کاری در 
سطح ١4٢ هکتار در نهاوند، عملیات جنگل کاری در 

نهاوند و تویســرکان مجموعاً در ســطح 6٠ هکتار و 
اجرای طرح ذخیره نزولت جوی در سطح 5٠ هکتار 
از پروژه های تأثیرگذار و مهم درحفظ منابع پایه آب 
و خاک هستند که در هفته دولت امسال به حول قوه 

الهی به بهره برداری می رسند.
مدیــرکل منابع طبیعی اســتان همــدان، تأکید 
کرد: عملیات آبخیــزداری با هدف تغذیه منابع آبی، 
تقویت پوشش گیاهی، حفظ آب و خاک،جلوگیری از 
بیابان زایی، تعادل بخشی و بهبود وضع معیشت مردم 

حوزه آبخیز نشین اجرا شده است.
خزائــی افزود: بــا اجرای طرح های فــوق زمینه 
اشتغال بیش از 745٠ )نفرروز( فراهم گردیده است.

مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری اســتان 
همدان تأکید کرد: با اجــرای این طرح ها هم زمینه 
بهره مندی ازتوان و ظرفیت بخش آب و خاک استان 
بیشــتر می شــود و هم اقتصاد و تولید رونق خوبی 

خواهد داشت.
وی ابــراز امیــدواری کرد: با گســترش و اجرای 
طرح های آبخیزداری، ذخیره نزوالت جوی، طرح های 
جنگل کاری وایجاد کمربند حفاظتی شاهد پایداری 
و شــکوفایی بیش از پیش عرصه های منابع طبیعی 

استان باشیم.

سیل زدگان" نهاوند" چشم انتظار حمایت
تنها 25درصد اعتبارات ابالغ شد

هگمتانه، گروه شهرستان: سیل فروردين ماه 
امســال به 4 هزار و 550 واحد مسکن روستايی 
نهاوند خسارت وارد کرده و در حالی که بازسازی 
اين واحد ها بیــش از 287 میلیاردتومان اعتبار 
نیاز دارد تنها 25 درصد اين اعتبار ابالغ شــده 

است.
فروردین ماه ســال جــاری بود که کشــور با ورود 
ســامانه بارشی بســیار قوی تحت تأثیر قرار گرفت و 

سیل در مناطقی از کشور جاری شد.
مردم در اضطراب اخبار منتشرشــده از ســیل در 
مناطقی همچون شــمال کشــور، فارس و لرستان و 
دیگر اســتان ها بودند که ناگهان با بارش بیش از ١54 
میلی متر باران طی یک شبانه روز در شهرستان نهاوند 
مردم نهاوند نیز به زمره ســیل زدگان افزوده شدند که 
البته این میزان بارش و ســیل جاری شده در مناطق 
مختلف شهرستان نهاوند با آمادگی های از پیش تدبیر 
شده، خســارت قابل توجهی بر جای نگذاشت هرچند 

تعدادی از روستاها متحمل خسارت هایی شدند.
در این  بین نقــش نیروهای امدادی در زمان وقوع 
سیل بی بدیل بود به نحوی که عالی رتبه ترین فرماندهان 
نظامی کشــور، اســتان ها و مناطق از سپاه و ارتش و 
نیروی انتظامی گرفته تا هالل احمر و اورژانس همگی 

پای کار و در حال خدمت به هم وطنان خود بودند.
به سبب این بارش ها و با توجه به اینکه شهرستان 
نهاوند با استان لرستان هم مرز بود تحت تأثیر شرایط 
جوی آن اســتان نیز قرار گرفــت و حتی در مقاطعی 
از بحران ســیل فروردین ماه؛ شهرستان نهاوند شاهد 
بیشــترین بارش در سطح کشور و حتی در جهان شد 
به طوری که با بارش ١54 میلی متری در ٣٠ ســاعت 
بیشــتر از هر نقطه دیگری در کشــور و حتی جهان 
بارش داشــت و ایــن بارش ها باعث بروز ســیالب در 

بخش های مختلف شد.
خوشــبختانه حین وقوع سیل گروه های جهادی و 
نیروهای نظامی و انتظامی نهاوند به همراه بســیجیان 
با حداکثر توان تالش کردند تا از میزان خسارات سیل 
بکاهند و بعد از کاهش سیالب نیز نسبت به بازسازی 

مناطق اقدام کنند.
بعد از فروکش ســیالب و آرامش نســبی نوبت به 
برآورد خســارت و تشــکیل پرونده بــرای واحدهای 
آسیب دیده رسید تا میزان خسارات واردشده مشخص 

و ارائه تسهیالت توسط بنیاد مسکن شروع شود.
*تشکیل 4 هزار و 550 فقره پرونده تسهیالت 

مسکن روستايی برای سیل زدگان
رئیــس بنیاد مســکن نهاونــد در گفتگــو با مهر 
با اشــاره به اینکه ســیل فروردین مــاه در نهاوند به 
واحدهای نوسازی شــده هیچ گونه آسیبی وارد نکرد، 
گفت: کارشناســان بنیاد مســکن انقالب اســالمی با 
هماهنگی های صورت گرفتــه و گزارش های دریافتی 
از دهیاران پس از آرام شــدن شرایط جوی نسبت به 
بازدید از واحدهای روســتایی خسارت دیده به مناطق 

سیل زده اعزام شدند.
علیرضا نثاری بابیان اینکه ســیل فروردین ماه سال 
جاری به 4 هزار و 55٠ واحد مسکن روستایی خسارت 
وارد کرد، گفت: در حــال حاضر برای همه واحدهای 
خسارت دیده پرونده تشکیل و اقدامات اولیه برای ارائه 

تسهیالت انجام شده است.
رئیس بنیاد مســکن نهاوند ادامه داد: از این تعداد 
٢ هزار و 45٠ واحد مسکونی نیازمند بهسازی هستند 
که خوشبختانه کار بهســازی آن ها انجام و بخشی از 

آن ها تسهیالت دریافت کرده اند.
وی با اشــاره به اینکه ٢ هزار ١٠٠ فقره پرونده نیز 
برای نوســازی واحد مسکونی تشکیل شده است، گفت: 
عملکرد شهرستان نهاوند در این حوزه مثبت بوده است.
نثاری تســهیالت احداثی هــر واحد را 4٠ میلیون 
تومــان وام با کارمزد حداقلــی و پرداخت ١6 میلیون 
تومان تســهیالت بالعوض عنوان کــرد و گفت: برای 
واحدهــای تعمیری نیز ١5 میلیــون وام و 5 میلیون 

تومان کمک بالعوض پرداخت می شود.
وی با اشــاره به سیاســت حمایتــی دولت و بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی برای سهولت و همدردی باسیل 
زدگان، گفت: در این راستا با رایزنی های صورت گرفته 
متقاضیان برای دریافــت وام می توانند از ضمانت های 

زنجیره ای استفاده کنند.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی نهاوند با تأکید 
بــر اینکه در حال حاضر ٨5 درصــد مراجعه کنندگان 
عقــد قرارداد کرده اند، گفت: برای ســیل زدگان تحت 
پوشــش نهادهای حمایتــی نیز تســهیالتی در نظر 
گرفته شده و هزینه نقشه کشــی و این  قبیل هزینه ها 

دریافت نمی شود.
وی گفــت: طــی روزهــای اخیر یک هــزار و 6٠ 
متقاضی که 6٠٠ واحد احداثی، ٣١٠ واحد تعمیری و 
١55 واحــد مربوط به مددجویان نهادهای حمایتی را 
شامل می شوند جهت پرداخت تسهیالت به بانک های 

عامل معرفی شدند.
نثاری با اشــاره به بازدید بیــش از ١٠ هزار واحد 
مسکن روســتایی در شهرســتان نهاوند برای تعیین 
خســارت، گفت: برای اتمام کار بازســازی واحدهای 
مسکونی ســیل زده در شهرســتان نهاوند به بیش از 
٢٨7 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که ٢5 درصد این 

میزان ابالغ شده است.
وی با اشــاره به اینکه در شهرستان نهاوند ٨ هزار 
واحد مسکن روســتایی نیازمند مقاوم سازی هستند، 
گفت: با اتمام بازسازی واحدهای خسارت دیده در سیل 

حدود ٣٠ درصد این واحدها هم نوسازی می شوند.
رئیس بنیاد مسکن نهاوند در ادامه از افتتاح چندین 
واحد مسکن روســتایی خسارت دیده هم زمان با هفته 
دولــت خبر داد و گفت: در حال حاضر کار بازســازی 

واحدهای تعمیری به سرعت در حال انجام است.
وی با اشاره به وجود ٢6 هزار و 56١ واحد مسکن 
روســتایی در شهرســتان نهاوند و مقاوم ســازی ١5 
هــزار و 9٠٠ واحد از این تعداد طی ســال های اخیر، 
گفت: خوشبختانه در حال حاضر رتبه نخست ساخت 

واحدهای مسکن روستایی و رتبه اول کشوری ساخت 
مسکن ها روســتایی بتنی مربوط به شهرستان نهاوند 

است.
وی گفت: امیدواریم در بخش بازســازی واحدهای 
ســیل زده نیز بتوانیم هرچه سریع تر به تعهد خود در 

قبال مردم عمل کنیم.
ســپاه نیز یکی از نهادهای انقالبی است که از بدو 
وقوع سیل در شهرستان نهاوند پای کار آمد و همچنان 
ســنگر خدمت رســانی به مردم و مستضعفان را خالی 
نگذاشته به نحوی که عالوه بر ایجاد تعهد در شهرستان 
مســئوولیت ساخت وساز در روســتای چگنی استان 

لرستان را نیز عهده دار شد.
در حال حاضر با توجه به تدابیر و فرمایشــات مقام 
معظم رهبــری در خصوص امدادرســانی همه جانبه 
به ســیل زدگان ســپاه ناحیه نهاوند در بحث تعمیر و 
بازســازی منازل افراد کم بضاعت تدابیری اتخاذ کرده 
و همچون بسیاری از موارد به کمک دولت آمده است.
فرمانده ســپاه نهاوند در خصوص آخرین اقدامات 
ایــن نهــاد در بخش بازســازی و تعمیــر واحدهای 
خســارت دیده در ســیل نهاوند، اظهار کــرد: یکی از 
رســالت های مهم ســپاه خدمت رســانی به مردم به 
خصــوص افراد کم برخوردار اســت بــه همین دلیل 
در عرصه بازســازی و تعمیر واحدهای خســارت دیده 
کارهای خوبی انجام شــده که مربــوط به خانواده های 

تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد بوده است.
ســرهنگ حســن مرادی بابیان اینکه سپاه ناحیه 
نهاوند متعهد به ســاخت 5٠ واحد مســکونی که ٢5 
مورد احداثی و ٢5 مورد تعمیر و بهسازی شده است، 
گفت: خوشــبختانه با بهره گیری از گروه های جهادی 
کــه همیشــه پابه رکاب هســتند تا امــروز ١٢ واحد 
مســکونی آســیب دیده در ســیل تعمیر و به مالکان 

تحویل داده شده است و این کار ادامه خواهد داشت.
فرمانده ســپاه نهاوند افزود: جلساتی با مسئووالن 
و خســارت دیدگان سیل برگزارشده و توجیهات الزم 
برای خدمت رســانی انجام شده است و در این بخش از 
کمک خیرین شهرستان نهاوند استفاده می شود تا کار 

احداث این خانه ها زودتر به اتمام برسد.
وی ادامــه داد: برای بهره گیــری از ظرفیت نیروی 
انســانی به صورت هدفمند در سطح شهرستان و برای 
کمک فیزیکی فراخوان عمومی کمک به ساخت منازل 
صادرشده تا هرکسی با هر تخصصی بتواند گوشه ای از 

کار را انجام دهد.
ســرهنگ مرادی افزود: در یــک مرحله و در قالب 
طــرح جهاد همبســتگی تعمیر و بازســازی تعداد 6 
واحد مســکونی از منــازل مددجویان بهزیســتی که 
دچار خســارت شده بودند در دســتور کار قرار گرفت 
که به همت بسیج سازندگی ناحیه نهاوند و گروه های 

جهادی انجام شد.
وی تصریح کرد: تاکنــون ٣6٠ میلیون ریال برای 
بازســازی این منازل هزینه شده اســت که با حضور 
نمایندگان ســپاه و بهزیســتی این خانه هــا تحویل 

صاحبان آن ها شده است.
فرمانده ســپاه نهاوند با اشــاره به همکاری خیران 
و تأمین ٣٠٠ تن شــن و ماســه، گچ و ســایر مصالح 
ساختمانی برای خانواده های کم بضاعت، گفت: در حال 
حاضر نیز برای تداوم جمع آوری کمک های مردمی با 
خیرین و هیأت امنای مســاجد شهر و روستا جلساتی 

برگزارشده است.
*فعالیــت 25 گروه جهادی بــرای جبران 

خسارات سیل در نهاوند
وی ادامه داد: برای ســرعت بخشیدن به کارها ٢5 
گروه جهادی شناســنامه دار ساماندهی شده اند و برای 

شروع کار در عرصه احداث آمادگی دارند.
سرهنگ مرادی خاطرنشان کرد: از عموم بسیجیان 
و همه افــرادی که توانایی کاردارنــد دعوت می کنیم 
بــرای کمک به افــراد کم بضاعت که مســکن خود را 
ازدست داده اند به حوزه ها و سپاه ناحیه نهاوند مراجعه 

کنند و در این کار خیر شرکت داشته باشند.
رئیس کمیته امداد نهاوند نیز با اشــاره به تشکیل 
4١5 فقــره پرونده بــرای مددجویــان کمیته امداد 
نهاوند که واحدهای مســکونی آن ها نیاز به بازسازی 
و بهســازی دارد، گفت: با هماهنگی با بنیاد مســکن 
هزینه های نقشه برداری و ســایر هزینه های مرتبط با 
تشکیل پرونده و ناظران ساختمان ها برای افراد تحت 

پوشش این نهاد رایگان خواهد بود.
علیرضا ملکــی بابیان اینکه کار بازســازی منازل 
مددجویــان کمیته امداد تا قبل از فرارســیدن فصل 
سرما به پایان خواهد رسید، گفت:در حال حاضر عالوه 
بر تســهیالت در نظر گرفته شده از سوی بنیاد مسکن 
مبالغــی نیز از طــرف کمیته امداد بــرای مددجویان 

خسارت دیده در سیل در نظر گرفته شده است.
*تعمیــر و بازســازی 30 واحد مســکونی 

مددجويان بهزيستی توسط سپاه
رئیس اداره بهزیســتی نهاوند نیز در این خصوص 
با اشــاره به تعامل مثبت دســتگاه اجرایی و نهادهای 
انقالبی همچون ســپاه و بسیج در امر بازسازی، گفت: 

کارها در حال انجام است.
علی محمــد محمدی بابیان اینکه بازســازی اولین 
مســکن ســیل زده مددجویان بهزیســتی شهرستان 
نهاوند توسط بسیج ســازندگی سپاه انجام شد، اظهار 
کرد: ســپاه شهرستان در ســیل اخیر در قالب طرح 
جهاد همبستگی تعداد 6 واحد مسکونی خسارت دیده 
مددجویان بهزیستی را تعمیر کرد و سایر اقدامات در 

دست انجام است.
محمدی گفت: این اقدام بر اســاس تفاهم نامه بین 
ســازمان بسیج مستضعفین با بهزیستی انجام می شود 
و بر این اســاس تعمیر ٣٠ واحد تعمیری مددجویان 

بهزیستی در شهر و روستا را سپاه انجام می دهد.
وی افزود: همچنین احداث یک واحد مسکونی در 
شــهر گیان توسط سپاه انجام می شــود که امیدواریم 
خیرین نیز در این کار مانند گذشته مشارکت کنند و 

مددکار اداره بهزیستی باشند.
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خبــر همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان - زهرا ذوالفقاری: 
رونــد طوالنــی دريافــت وام ازدواج همچون 
گذراندن هفت خوان رســتم است و شرايط را 
چنان ســخت کرده که عماًل موجب شده برخی 
جوانــان متقاضی دريافــت وام ازدواج نتوانند 
شــرايط الزم برای دريافت ايــن وام را فراهم 
کنند و مجبور شوند از دريافت اين وام ضروری 

انصراف دهند.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، عزم را جزم می کنی تا 
پس از ثبت نام در وبگاه برای دریافت وام ازدواج و پس 
از حدود گذشــت ١٠، بیســت روز انتظار برای تعیین 
محل شعبه، راهی یکی از بانک های دولتی که اتفاقاً در 
رأس پرداخت وام ازدواج قرار دارد شوی، غافل از اینکه 

هفت خوان رستم را پیش رو داری.
وارد شعبه می شوی، پس از سالم و علیک با رئیس 
شــعبه، و اینکه برای دریافت وام ازدواج، این شــعبه 
را معرفی کردند، از شــرایط دریافــت وام پرس  و جو 

می کنی.
رئیس شــعبه اینطــور می گوید: بایــد دو ضامن 
کارمنــد معرفی کنید و در جــواب اینکه می گویی دو 
ضامن کارمند از کجــا بیاورم می گوید، دیگر نمی دانم 
باید ضامــن کارمند بیاورید، و پس از کلی صحبت در 
این مورد که تهیه ضامن کارمند ســخت است، اذعان 
می کند خب یک ضامــن کارمند و یک ضامن با جواز 

کسب و حساب خوب معرفی کنید.
از بانــک بــا فکــری مشــغول بیــرون می آیی و 
می اندیشی که باید به چه کسی رو بیندازی که ضامن 
شود، کارمند باشــد، فیش کسر حقوق داشته باشد و 
یک ضامن دیگر که گردش حساب پر و پیمان در این 

کسادی بازار داشته باشد، از کجا پیدا کنی!
پس از چندین روز که ضامن کارمند پیدا نمی کنی، 
بار دیگر به شعبه مربوطه مراجعه می کنی و این بار به 
رئیس شعبه می گویی من ضامن کارمند ندارم، با من 
راه بیایید، می توانم یک ضامن کاســب معرفی کنم، و 
مگر نه این اســت که طبق قانون بودجه، معرفی یک 

ضامن کافی است.
رئیس شــعبه بســیار قاطع می گوید، نــه، و ادامه 
می دهد، نه نمی شــود باید دو ضامن با گردش حساب 
خوب معرفی کنید که هیچ بدهی نداشته باشند، چک 
برگشتی نداشــته باشند، دســته چک داشته باشند، 
ســفته بدهید و تصویر جواز کســب و تصویر مالکیت 

ملک شخصی را هم  حتما بیاورید.
دو روز بعد بــار دیگر با معرفی یک ضامن به بانک 
مراجعه می کنی تا ضامن تأیید شود، رئیس شعبه پس 
یک بررسی نگاهی به گردش حساب ضامن می اندازد و 

می گوید، نه این حساب خیلی ضعیف است.
روز دیگر ضامن دیگری را معرفی می کنی، اما این 
بار هم این ضامن به دلیل تعهداتی که به سایر بانک ها 
دارد رد می شود، و باز هم باید به دنبال ضامن دیگری 
بگردی! از ســویی دیگر رو انداختن به هر کسی برای 
ضمانت و جواب رد شنیدن از آنها مشکل دیگری است 

که باید آن را هم طی کنی.
و اینگونه است برخی زوج های جوان به دلیل شرایط 
ســخت گیرانه بانک ها، و پیدا نکردن ضامن کارمند و 
یا ضامنی با گردش حســاب باال، ناچار می شوند، قید 
وام ازدواج را بزنند، در حالی که در شــرایط ســخت 
اقتصادی کنونی، این وام می  تواند گوشه ای از هزینه ها 
را بگیرد، هر چند پرداخت قســط های آن نیز معضل 

دیگری برای زوج های جوان است و اول زندگی باید با 
قسط های مختلف روبرو شوند.

در همین راستا یکی از جوانان همدانی در گفت وگو 
با خبرنگار هگمتانه با بیان اینکه دریافت وام ازدواج به 
این راحتی ها نیســت گفت: حدود دو ماه اســت برای 
دریافــت وام ازدواج اقدام کرده ایم اما تاکنون موفق به 
اخذ آن نشدیم زیرا هر بانکی مدارکی می خواهد که از 

عهده ما خارج است.
این زوج که تاکنون دو بانک را برای اخذ تسهیالت 
خود انتخاب کرده و هر بار به دلیل نداشــتن مدارک 
مدنظر بانک انصــراف داده اند گفت: با وجود اینکه در 
دســتورالعمل وبگاه ثبت نامی معرفی یک ضامن بیان 
شــده است اما بانک ها درخواســت دو تا ٣ ضامن آن 

هم با مدارکی که برای ضامن مقدور نیست را دارند.
وی با بیان اینکه وقتــی ضامن کارمندی با حقوق 
مکفی اســت اما محل خدمت وی از ارائه کسر حقوق 
امتنــاع می کند، چــرا بانک نباید قبــول کند؟ افزود: 
مگر یــک زوج در اطرافیان خود چنــد نفر کارمند یا 
کاســب برای ضمانت بانک دارند که بانک این چنین 

سخت گیری می کند؟
این جوان همدانــی با بیان اینکــه معرفی ضامن 
ســخت ترین مرحله اخذ این تســهیالت برای جوانان 
اســت گفت: در وبگاه ثبت نامی مدارکی درخواســت 
شــده که تهیه می شــود اما بعد از تکمیل آنها، بانک 
نیــز مدارک مدنظر خود را می خواهد که این مســئله 

بسیار سخت است.
یکی دیگــر از جوانانی که بعد از چهــار ماه هنوز 
موفق به دریافت وام ازدواج نشده است بیان کرد: مگر 
این وام برای آسان شــدن مراحل ازدواج نیست، پس 
چرا باید در ابتدایی ترین مرحله زندگی برای اخذ یک 

وام این میزان دوندگی داشته باشیم.
وی که تمایلی به گفتن نام خود نداشت، با طرح این 
ســؤال که چرا هر بانک دستورالعمل خود را برای ارائه 
تسهیالت دارد گفت: مگر دستورالعمل واحدی در وبگاه 
ازدواج نیســت، پس چرا نباید همــه بانک ها به صورت 

واحد پیش رفته و از یک دستورالعمل پیروی کنند؟
وی ضمانت را یکی از ســخت ترین مرحله دریافت 
این وام دانست و تصریح کرد: پس از تأیید یک کارمند 
بــه عنوان ضامن، بانک درخواســت یک ضامن دارای 
چک نیز می کند که گاهــی باید چند روز یا چند ماه 

نیز صرف پیدا کردن چنین فردی کرد.
نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی در جریان 
بررســی الیحه بودجه 9٨ در اسفندماه پارسال، میزان 
وام ازدواج را از ١5 به ٣٠ میلیون تومان افزایش دادند 
تا بخشی از فشــار اقتصادی جوانان در آستانه ازدواج 

به خاطر تورم باالی سال 97 را جبران کرده باشند.
در بنــد »الف« تبصره ١6 قانــون بودجه 9٨ آمده 
اســت: »به منظور حمایــت از ازدواج جوانــان، بانک 

مرکزی جمهوری اســالمی ایران موظف است از محل 
پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد ازدواج 
آنها بعــد از ١٣ فروردین 96 می باشــد و تاکنون وام 
ازدواج دریافت نکرده اند، با اولویت نخســت پرداخت 

کند.
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج برای هر یک از 
زوج ها در ســال ١٣9٨ ســیصد میلیون ریال با دوره 
بازپرداخت پنج ســاله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته 
است. بانک مرکزی می تواند یارانه پرداختی به اشخاص 

را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران مکلف است 
گــزارش عملکرد ایــن بند را هر شــش ماه یک بار به 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ارائه کند«.

با این وجود و علی رغم بخشنامه ١٠ فروردین ماه 
بانک مرکزی بــه بانک ها درباره اعطای وام ازدواج ٣٠ 
میلیون تومانی، بانک ها در اجرای این قانون همکاری 
الزم را ندارنــد و همینطور کــه مردم اذعان می  کنند 

سختی های بسیاری بر سر راه زوج ها قرار دارد.
این شــرایط ســخت گیرانه بانک ها برای پرداخت 
وام ازدواج که برخالف قانون بودجه 9٨ اســت، عماًل 
موجب شده اســت برخی از جوانان متقاضی دریافت 
وام ازدواج نتوانند شرایط الزم برای دریافت این وام را 
فراهم کنند و مجبور شوند از دریافت این وام ضروری 

انصراف دهند.
در این خصوص با چند تن از مســؤوالن اســتانی 

گفتگو کردیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، در 
گفتگو با خبرنگار هگمتانه با بیان اینکه همه بانک های 
اســتان عامل به پرداخت وام ازدواج هستند، در پاسخ 
به این سؤال که زوج های جوان برای گرفتن وام و تهیه 

ضامن با مشــکل مواجه هستند، تصریح کرد: چنانچه 
کســی نسبت به این موضوع اعتراض دارد، می تواند به 
دفتر اقتصادی استانداری و یا اداره کل بازرسی مراجعه 

کند.
ظاهر پور مجاهد در پاســخ این ســؤال که، مگر نه 
این است که یک ضامن برای دریافت وام ازدواج کافی 
اســت، اما بانک ها دو و یا حتی سه ضامن می خواهند، 
تصریح کرد: نه، اینگونه نیست و تعداد ضامن بسته به 
توان ضامن به پرداخت اقســاط است و ممکن است از 

یکی بیشتر بخواهد.
وی با اشــاره به اینکه ضمانت تعریف خود را دارد، 
افزود: میزان پرداخت وام ازدواج طی ســال جاری بنا 
به افزایش رقم آن نسبت به سال گذشته، بیشتر است.

این مســؤول عملکرد همه بانک های اســتان برای 
پرداخت وام را خــوب و مطلوب ارزیابی و اظهار کرد: 
بانک ملــی جلوتر از همه بانک ها بــوده و تعهدات را 

نسبت به پرداخت وام ازدواج عملی کرده است.
وی در نهایت، در پاســخ به اینکه زوج های جوانی 
که مشــکل تأمین ضامن کارمنــد را دارند، باید چکار 
کنند، گفت: طبق بخشــنامه مرکزی به ازای هر مبلغ 
وام،ضامن تعریف شــده اســت و اگر ضامن حقوق و 

درآمدش کم باشد، باید ضامن بیشتر معرفی شود.
*4 هزار و 325 نفر در صف انتظار وام ازدواج

در ادامه، معــاون فرهنگی و امور جوانان، اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان همدان نیز بــا اعالم اینکه از 
ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه، دو میلیارد و ٢١٢ 
میلیــون و 7٠٠ هزار تومــان وام ازدواج ٣٠ میلیون 
تومانی در استان پرداخت شده است، گفت: جمع کل 
متقاضیان دریافــت وام ١١ هزار و 7٢6 نفر بود که 7 
هــزار و 4٠١ نفر وام گرفتنــد و 4 هزار و ٣٢5 نفر در 

صف انتظار وام هستند.

محرم روزبه در پاســخ به سؤال خبرنگار هگمتانه، 
مبنی بر اعالم مقایســه پرداخت وام امســال نســبت 
به پارســال، با بیان اینکه اجازه بدهید مقایســه انجام 
ندهیم، چرا که پارســال مبلــغ وام ١5 میلیون تومان 
بود، تصریح کرد: تا پایان تیر ماه امســال، 6٣ درصد از 

متقاضیان، وام خود را دریافت کردند.
وی در خصوص نظارت بر پرداخت وام، اظهار کرد: 
شــکی نیســت که ما نظارت داریم، اما نه بر تک تک 
بانک ها، با سرپرســت امور شعب هماهنگ هستیم تا 

آمار را از آنها بگیریم.
روزبه با بیان این مطلب که هیچ کدام از بانک ها در 
پرداخت وام کوتاهی نمی کنند، افزود: چنانچه مشکلی 
در این زمینه وجود داشــته باشــد و کم کاری کنند، 

موضوع در ستاد ساماندهی مطرح می شود.
وی در پاسخ به این سؤال که بانک ها ضامن کارمند 
می خواهند، در حالی که هر کسی ضامن کارمند ندارد،  
در پاسخی جالب توجه گفت: خب ضامن باید کارمند 

باشد!
این مســؤول با بیان اینکه افزایش مبلغ وام ازدواج 
باعث به وجود آمدن ازدواج های صوری شــده اســت، 
عنوان کــرد: یکی از معضــالت افزایــش وام ازدواج 

ازدواج های صوری است.
روزبه در پاســخ به خبرنگار هگمتانه در این مورد 
که مگــر ٣٠ میلیون تومان در این تورم باال و افزایش 
قیمت اجناس مبلغی هست که بخواهد ازدواج صوری 
هم به دنبال داشته باشد و اینکه فقط وام نیست، بعد 
از دریافت وام با قسط ماهی یک میلیون تومان مواجه 
هستی، گفت: درســت است، اما ازدواج های صوری به 

وجود آمده است.
*به نظر می رســد افزايش مبلغ وام ازدواج، 

نتواند مشکلی را از زوج ها بر طرف کند
وی با اشــاره به اینکه بانک ملی و بانک کشاورزی 
عملکرد خوبــی را در پرداخت وام ازدواج دارند، اظهار 
کرد: به نظر می رســد افزایش مبلغ وام ازدواج، نتواند 
مشــکلی را از زوج ها بر طرف کند، چرا که زوج ها در 
آینده با اقســاطی روبرو می شوند که توان پرداخت آن 

را ندارند و تبدیل به زوج بدهکار می شوند.
روزبه تأکید کرد: بهتر اســت به جای افزایش مبلغ 

وام به فکر اشتغال و مسکن جوانان باشیم.
*طوماسی: سخت گیری نداريم

دبیر شــورای هماهنگی بانک های اســتان همدان 
هــم در رابطه با کارمــزد وام ازدواج، با بیان اینکه در 
تســهیالت ازدواج کارمزدی بر اســاس قوانین بانک 
مرکزی اخذ می شود اظهار کرد: ساالنه بر اساس مانده 

بدهی چهار درصد کارمزد کسر می شود.
محمد طوماسی با بیان اینکه برخی از بانک ها مبلغ 
کل سال ها را محاسبه و کسر می کردند که این مسأله 
برطرف شده اســت افزود: فرآیند بانکی این است که 

ساالنه چهاردرصد به مانده بدهی تعلق می گیرد.
وی تصریح کرد: برخــی از متقاضیان نیز خواهان 
کســر کارمزد در ابتدای تســهیالت هستند تا به طور 
مشخص اقساط آنها تعیین شــود که بر اساس توافق 

متقاضی تصمیم گیری می شود.
دبیر شــورای هماهنگی بانک های استان همدان با 
اشــاره به اینکه در عقود مشــارکتی نیز متقاضی باید 
درصد مشــخصی از مبلغ را به حساب واریز کند ادامه 
داد: البتــه این مبلغ هم زمان با پرداخت تســهیالت 
به متقاضی بازگردانده می شــود و هیچ مبلغی کســر 

نمی شود.
وی بــا بیان اینکه دراین نوع وام ٢٠ درصد ســهم 
متقاضی چند روز در حساب باقی می ماند ابراز کرد: در 
مشــارکت مدنی نیز بر اساس توافق مشتری به عنوان 
شریک بانک میزان سهم مشتری مشخص می شود و با 
پرداخت مبلغ تسهیالت به مشتری دوباره باز می گردد.

طوماســی با اشاره به اینکه در عقود خرید دین نیز 
تعریف مشــخصی وجود دارد گفت: در این نوع عقود، 
مشــتری چک و یــا تعهد مالی را زودتــر از موعد آن 
وصول می کند و بانک سود آن را محاسبه و مبلغ را به 

طور کامل پرداخت می کند.
وی با بیان اینکه هر نوع عقود شــرایط و روند خود 
را دارد اظهــار کرد: تمام فرآیندهای بانکی بر اســاس 
اصول مشــخص شده اســت و به صورت سلیقه ای در 

بانک تعیین نمی شود.
دبیر شــورای هماهنگی بانک های استان همدان با 
اشاره به اینکه نیاز به درک متقابلی از سوی متقاضیان 
وجود دارد تصریح کرد: باالخره شــعب بانک ها موظف 

هستند قوانین را رعایت کنند.
طوماسی با اشاره به اینکه سخت گیری در پرداخت  
تســهیالت ازدواج وجود ندارد افزود: همه نســبت به 
ازدواج جوانــان دغدغه مند هســتند و بانک ها با نگاه 
مساعد به این مسأله می نگرند اما نکته مهم این است 
که بــه هر حال باید منابع پرداخت تســهیالت بانکی 
ازدواج با توجه به دو برابر شدن آن در نظر گرفته شود.
وی با اشــاره به اینکه در ســال جدیــد نیز ابالغ 
بخشنامه و تطبیق بانکی با آن زمان بر است خاطرنشان 
کرد: اگر بانک به یک ضامن بسنده کند، او باید توانایی 
پرداخت اقساط را در صورت نپرداختن معوقات توسط 

متقاضی داشته باشد.
دبیر شــورای هماهنگی بانک های اســتان با بیان 
اینکــه بانک در نهایت می تواند یک چهارم حقوق یک 
ضامن را اخذ کند گفت: یک استاد دانشگاه، پزشک و 
یا مدیر با یک کارمند ســاده متفاوت است و بخشنامه 

ضامن یک نفره، شامل حال هر ضامنی نمی شود.
وی اظهار کرد: اگر استعالمات الزم را انجام ندهیم 
و با مشکل مواجه شویم قطعاً زیر سؤال خواهیم رفت 

که چرا نظارت های الزم را انجام ندادیم.
دبیر شــورای هماهنگی بانک های استان همدان با 
اشاره به اینکه منابع اگر موجود نباشد بانک نمی تواند 
به تعهدات خود عمل کند افزود: منابع قرض الحســنه 
ما اندک است و اگر فرهنگ سازی شود و مردم نسبت 
به سپرده قرض الحسنه اقدام کنند می توانیم تسهیالت 

بیشتری پرداخت کنیم.
وی با بیان اینکه از مردم تقاضا داریم که نسبت به 
پرداخت اقساط به موقع و معوقات خود به بانک اقدام 
کنند تصریح کــرد: بانک از محل این وصول مطالبات 
می تواند نسبت به پرداخت تسهیالت جدید اقدام کند.

ادای احترام به شیخ الرئیس
تندیس بوعلی سینا رونمایی شد

وزیر علوم: باید از این ظرفیت های برجسته برای امید، افتخار، همدلی و همبستگی با سایر ملت ها بهره برد 
هگمتانه، گروه خبر همــدان: هم زمان با »روز 
همدان« آيین ادای احترام به مقام بوعلی سینا و 

رونمايی از نیم تنه بوعلی سینا برگزار شد.
شامگاه پنجشــنبه آیین ادای احترام به مقام شامخ 
دانشــمند فرزانه حکیم بوعلی سینا با حضور وزیر علوم 
تحقیقات و فناوری، استاندار همدان، سرپرست دانشگاه 
علوم پزشکی ابن ســینا، تعدادی از پزشکان، جمعی از 

مسؤوالن استان و اقشار مختلف مردم انجام شد.
سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا در ابتدای 
برنامه با تبریک روز پزشک و داروساز و قدردانی از زحمات 
بیش از یک هزار و ٣٠٠ پزشک و ٢٠٠ رزیدنت دانشگاه 
علوم پزشکی ابن ســینا گفت: 6 هزار و 5٠٠ دانشجو و 
5٠٠ هیأت علمی در تمام رشته های بالینی حوزه پزشکی 

در دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا فعالیت دارند.
رشید حیدری مقدم با یادآوری اینکه در حوزه تربیت 
دانشجوی پزشکی امسال ســی و پنجمین دوره جشن 
فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشــگاه علوم پزشکی 
برگزار شــد گفت: دانشگاه با خلق ثروت از علم به سمت 
دانشگاه های نسل ســوم حرکت می کند و امید می رود 
در آینــده نه چندان دور شــاهد حضور هر چه بیشــتر 

دانشجویان خارجی در این دانشگاه باشیم.
وی با اشــاره به اینکه 6 هزار و 5٠٠ رشته تخصصی 
در دانشــگاه ابن سینا فعال اســت خاطرنشان کرد: هم 
اکنون ٢٠ بیمارستان در استان خدمات تخصصی و فوق 

تخصصی ارائه می دهند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا اضافه کرد: 
استان همدان به عنوان قطب درمانی غرب کشور از سرریز 

شدن این بیماران به تهران جلوگیری می کند.
وی از آرامگاه بوعلی ســینا به عنوان میراث معنوی 
برای مردم همدان یاد کــرد و گفت: تمام تالش خود را 
برای مطرح کردن ابن سینا به عنوان شاخص ملی به کار 
خواهیم گرفت و برای برگزاری برنامه ای ملی در سال 99 

تالش می شود.
*غالمی: وجود مفاخر همدلی و همبستگی تمام 

ملت ها را تعمیق می بخشد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز با تبریک روز پزشک 
به پزشکان و فعاالن حوزه پزشکی و با گرامیداشت »روز 
همدان« اظهار کرد: خاک ایران زمین با ریشه های عمیق 
فرهنگی مشــاهیر زیادی را در خــود دیده و ملت ایران 

همواره دانشمندان و مفاخر خود را بزرگ می دارد.
منصور غالمی با تأکید بر اینکه وجود مفاخر همدلی 

و همبســتگی تمام ملت ها را تعمیق می بخشــد، همه 
داشته های فرهنگی، علمی و فنی را سرمایه ملی دانست 
و تأکید کرد: باید از این ظرفیت های برجسته در راستای 
امید، افتخار، همدلی و همبســتگی همه ملت ها به ویژه 
کشورهایی که زمانی به ایران تعلق داشتند، بهره گرفته 

شود.
به سمت  برای حرکت  برنامه ريزی  *شاهرخی: 

پزشکی گردشگری در دستور کار است
اســتاندار همدان نیز با تبریک روز پزشک با اشاره به 
اینکه به سمت پزشکی گردشگری می رویم از ظرفیت های 
همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین سخن 

گفت.
سید سعید شاهرخی با بیان اینکه یک هزار و 6١ اثر 
در همدان ثبت ملی شــده است، از ١٣ سردار بزرگ این 

دیار و نقش آفرینی آنان در دوران دفاع مقدس یاد کرد .
وی با اشــاره به توانمندی های حوزه سالمت استان 
همدان تصریح کرد: مجموعه ســالمت استان همدان با 
بهره گیری از ظرفیت 56٠ متخصص و 4٢ فوق تخصص 
و امکانات ایجاد شده توسط دولت به ویژه با اجرای طرح 
تحول نظام ســالمت در ابعاد مختلف از برجستگی های 

خاصی برخوردار است.
اســتاندار همدان با تأکید بر اینکه برنامه ریزی برای 
حرکت به سمت پزشکی گردشگری در دستور کار است 
گفت: با این اقدام پزشــکی با عنــوان صنعت در اختیار 

گردشگران قرار می گیرد.
*آيت اهلل طه محمدی: بیش از پیش برای معرفی 

بوعلی سینا تالش شود
آیت اهلل غیــاث الدین طــه محمدی رئیــس بنیاد 
بوعلی ســینا نیز با گله از اینکه در ذکر نام بوعلی سینا 
واژه »حســین« استفاده نمی شود ضمن اشاره به ناتوانی 
از شناخت ابعاد مختلف شخصیتی شیخ الرئیس بوعلی 
ســینا ابراز امیدواری کرد بیش از پیش برای معرفی این 

دانشمند تالش شود.
*بلخاری: اروپايیان از ابن ســینا به عنوان ابن 

سینای بزرگ ياد می کنند
رئیس انجمن مفاخر ایران نیز با بزرگداشت نام و یاد 
بوعلی سینا توضیحاتی از اقدامات انجام شده برای حفظ 
جایگاه نخبگان کشور در انجمن نخبگان به ویژه ابن سینا 
بیان و خاطرنشان کرد: همایش هزاره بوعلی سینا و چاپ 
بسیاری از آثار این دانشمند عالیقدر ازجمله این اقدامات 
بود و در چند روز آینده نیز تعدادی از این آثار باز نشــر 

می شود.
حســن بلخاری با بیان اینکه انجمن مفاخر ایران در 
گشــودن افق های جدید موفق بوده و کاروان فرهنگ و 
تمدن کشــور را پیش می برد گفت: ماهانه برنامه هایی با 
همین اهداف برگزار می شود به طور مثال به تازگی مراسم 
بزرگداشت آیت اهلل زاده شــیرازی از چهره های ماندگار 

معماری و مرمت کشور برگزار شد.
وی نقــش بوعلی ســینا را در حوزه تمدن ســتود و 
خاطرنشان کرد: عقالنیت ابن ســینا در جامعه ایرانی و 
شیعی بســیار برجسته است و ایرانیان از نظر این میزان 
تأثیرگذاری فرهنگی در جهان بی نظیر هستند به طوری 
که اروپاییان از ابن ســینا به عنوان ابن سینای بزرگ یاد 

می کنند.
* مراسم اهدای پنجمین جايزه جهانی بوعلی 

سینا آبان ماه برگزار می شود
دبیرکل کمیســیون ملی یونسکو در ایران نیز گفت: 
مراســم اهدای پنجمین جایزه جهانی بوعلی ســینا با 

موضوع اخالق در علم، آبان ماه امسال برگزار می شود.
حجت اهلل ایوبی در این مراســم اظهار کرد: امســال 
دانشگاه جندی شاپور در فهرست تجلیل سازمان جهانی 
یونسکو قرار گرفته است چرا که این دیار، 5٠٠ سال پیش 

از سوربن، دانشگاه داشته است.
وی با اشاره به جایگاه ممتاز بوعلی سینا در فضای بین 
الملل افزود: سازمان جهانی یونسکو جوایز محدودی دارد 
اما در سال های اخیر یکی از هشت جایزه جهانی خود را 
به نام جایزه بوعلی سینا و با عنوان جایزه اخالق در علم 

نام گذاری کرده است.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان اینکه 
در حال حاضر مراسم اهدای این جایزه در 4 دوره برگزار 
شده اســت، گفت: مراسم اهدای پنجمین جایزه جهانی 
بوعلی ســینا با موضوع اخالق در علم، آبان ماه امســال 

برگزار می شود.
وی با اشــاره به اینکه قدیمی ترین دانشگاه پزشکی 
جهان به نام بوعلی ســینا نام گذاری شده است، تصریح 
کــرد: این فهم جدید دنیــا به ویژه دنیــای غرب برای 
بازگشــت به اخالق در علم به معنای بازگشــت آنها به 
شرق، اسالم و ابن سینا است، موضوعی که برای ما بسیار 

غرور آفرین است.
*تنديس بوعلی سینا رونمايی شد

در مراسم بزرگداشــت حکیم هزاره ها شیخ الرئیس 
بوعلی سینا در آرامگاه وی از نیم تنه بوعلی سینا رونمایی 

شد.
در این مراسم حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه با 
پیگیری مکرر توانستیم نام همدان و بوعلی سینا را به دو 
دانشگاه بین المللی همدان باز گردانیم، گفت: امروز استان 
همدان توانسته به قطب پزشکی کشور تبدیل شود چرا 

که زیرساخت های الزم را ایجاد کرده است.
وی با اشــاره به اینکه بیان برخی پروژه ها به زبان کار 
راحتی است اما عملی کردن آنها بسیار سخت است، ابراز 
کرد: ما توانستیم با ایجاد گردشگری پزشکی، فضایی در 
استان ایجاد کنیم که یک بیمار بتواند هنگام مراجعه به 
بیمارســتان های همدان، خانواده خود را نیز همراه خود 

بیاورد.
نماینده مردم همدان در مجلس با تشریح ظرفیت های 
گردشگری در استان ابراز کرد: در سال های اخیر اقدامات 
خوبی در عرصه گردشگری و اسکان مسافران در استان 
انجام شده است اما واقعیت این است که حجم گردشگرانی 
که به استان همدان می آیند در دو سال گذشته بیش از 
دو برابر شده است به همین دلیل ما به امکانات بیشتری 

در این عرصه نیاز داریم.
امیر خجســته دیگر نماینده همدان در مجلس نیز 
با بیان اینکه همدان توانســته جایگاه خــود در عرصه 
گردشگری را پیدا کند، افزود: هزار و ٨٠٠ جاذبه تاریخی 
و طبیعی در اســتان همدان وجود دارد که سبب جذب 
سرمایه گذاری های کالن به استان شده ، ظرفیتی که باید 
به درستی از آن اســتفاده کرد چرا که اشتغال و درآمد 

پایدار را برای مردم همدان به ارمغان می آورد.
در این مراسم ضمن رونمایی از پویانمایی "پورسینا" 
به تهیه کنندگی و کارگردانی امید ســیفی، از تندیس 
بوعلی ســینا نیز رونمایی شد. این نیم تنه توسط استاد 
هادی عرب نرمی کارشناس مجسمه سازی و به سفارش 

بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا ساخته شده است.
نیم تنه بوعلی ســینا در ١٢٠ سانتی متر و از جنس 
فایبرگالس ساخته شــده و بر اساس تصویرسازی استاد 
ابوالحســن صدیقی بوده اســت. بر اساس تصمیم بنیاد 
بوعلی ســینا قرار اســت این تندیس بر روی پایه ای به 

ارتفاع ٢ متر نصب شود .
از دیگر برنامه های این بزرگداشــت، برگزاری مراسم 
فــارغ التحصیلی جمعــی از دانش آموختگان دانشــگاه 
علوم پزشــکی ابن سینا بود. در این بخش نیز این دانش 
آموختگان قسم نامه پزشــکی را قرائت کرده و به جمع 

جامعه پزشکی کشور پیوستند.

گزارش  از هفت خوان وام ازدواج:

سرپیچی بانک ها از قانون
بانک ها با سرپیچی از قانون بودجه 98 یک ضامن را برای دریافت وام ازدواج کافی نمی دانند

63 درصد متقاضیان تا پایان تیرماه وام دریافت کرده اند
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ایران و جهان

خبــر

ثبت رکورد ملی توسط 
ورزشکار نهاوندی

هگمتانــه، گــروه ورزش: رئیس هیأت 
ورزش های همگانی نهاوند گفت: ورزشــکار 
در  ملی  رکورد  اين شهرســتان  مســتعد 

نگهداری توپ روی گردن را ثبت کرد.
حجــت اهلل جهانیان اظهار کرد: مراســم ثبت 
رکورد میثم بهمنی ورزشــکار نهاوندی به داوری 
هادی رضایی رئیس کمیته ثبت رکورد فدراسیون 
ورزشــهای همگانی کشــور در برج میالد تهران 

برگزار شد.
وی اضافــه کرد: این رکورد پیش از این نیز در 
اختیــار میثم بهمنی بود که با ١٠ دقیقه اختالف 

توانست این رکورد را ارتقا دهد.
جهانیان بیان کرد: بهمنی در این مراسم توپ 
را با قراردادن بــروی گردن، یک هزار و ٨٠٠ پله 

طی کرد.
رئیس هیأت ورزش های همگانی همدان اظهار 
کرد: این ورزشــکار سال ها در ثبت رکورد با توپ 

به حالت های مختلف فعالیت دارد.
وی یادآور شــد: میثم بهمنی ســال قبل نیز 
توانســت ٢5٠ پله اســتاندارد مجموعه شاپرک 
تهران را در حالی که توپ فوتبالی در پشت گردن 
داشت در مدت زمان سه دقیقه و ١5 ثانیه طی و 

نام خود را در کتاب ملی ایران ثبت کند.
میثم بهمنی مردادماه ســال گذشته نیز در 
قالــب تیم منتخب اســتان همدان توانســت با 
١٨٣ بار هد زدن در یک دقیقه، مدال نقره این 
رشــته را در مســابقات ثبت رکورد ورزش های 
تفریحــی و مهارت های فردی قهرمانی کشــور 

کند. کسب 

خبــر

ووشوکار نهاوندی 
به نشان برنز آسیا رسید

هگمتانه، گروه ورزش: ســخنگوی اداره 
ورزش و جوانان همدان گفت: ووشوکار ملی 
پوش اهل شهرستان نهاوند از استان همدان 

به نشان برنز آسیا دست يافت.
اظهــار کــرد: »علی  حمــداهلل چاروســایی 
ظفــری« در مرحله نیمه نهایی وزن 5٢ کیلوگرم 
رقابت های بخش ساندای پســران قهرمانی آسیا 
برابــر »ژیان پنگ« از چین شکســت خورد و به 

مدال برنز رسید.
وی اضافه کــرد: این ووشــکار نهاوندی قبل 
از رســیدن به مدال برنز توانسته بود نمایندگان 

ماکائو و قرقیزستان را شکست دهد.
چاروســایی خاطرنشــان کرد: ظفــری برای 

نخستین بار در این رقابت ها حضور یافته بود.
دهمیــن دوره رقابت های ووشــوی قهرمانی 
جوانان آسیا از روز دوشنبه گذشته با حضور 4٠٠ 
ووشــوکار از ٢٠ کشور در برونئی آغاز شده و روز 

جمعه پایان یافت.
نهاوند یکی از قطب های اصلی ووشو کشور است.

آغاز المپیاد استعدادهای برتر 
بسکتبال کشور در همدان

هگمتانه، گروه ورزش: مسابقات بسکتبال 
دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور 
در بخش دختران از پنج شــنبه به میزبانی 

همدان آغاز شد.
در ایــن دوره از پیکارها بیش از ٣٠٠ بازیکن 
در قالب ٢7 تیم از اســتان های مختلف کشور به 

میزبانی دانشگاه آزاد همدان رقابت دارند.
دور مقدماتی این مســابقات در قالب هشــت 
گروه قرعه کشی شــد و تیم های حاضر در سالن 
دو پوریای ولی و سالن امام علی)ع( دانشگاه آزاد 

همدان به رقابت پرداختند.
در ایــن رقابت هــا تیم های تهــران و مرکزی،  
اصفهان با آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری 
با خراسان جنوبی، همدان با هرمزگان، کردستان با 

سمنان و گلستان با گیالن  به مصاف هم رفتند.
آییــن افتتاحیــه المپیاد اســتعدادهای برتر 
ورزشــی روز پنج شنبه با حضور مسووالن ورزشی 
به میزبانی دانشگاه آزاد اســالمی همدان برگزار 

شد.

اتوبوس یوزهای ایرانی در همدان سوژه شد
 اعالم برنامه یوزهای ایرانی در مقدماتی آسیا

هگمتانه، گــروه ورزش: تردد اتوبوس حامل 
»يوزهای  به  موســوم  فوتبال  ملی  تیم  اعضای 
برانگیز  به ســوژه ســوال  در همدان  ايرانی« 

شهروندان همدانی و گردشگران تبديل شد.
طــی روزهــای اخیر اغلــب کاربران شــبکه های 
اجتماعــی با انتشــار تصویر اتوبــوس اختصاصی تیم 
ملی فوتبال کشــورمان در سطح شهر همدان به ویژه 
در مقابــل یکی از هتل هــا، بازتاب هایی در این زمینه 

داشتند.
شــماری از کاربران با عالمت ســوال)؟( در مقابل 
اتوبوس تیم ملی در همدان به این نکته اشــاره کردند 

که این خودرو در همدان چه می کند.
استقرار اتوبوس تیم ملی در یکی از هتل های حومه 
آرامگاه باباطاهر همدان که انبوهی از گردشگران در آن 
حضور دارند نیز باعث شد تا اقدام به گرفتن عکس های 

سلفی)خودگرفته( کنند.
در واقــع اتوبوس یوزهای ایرانی متعلق به تیم ملی 
فوتبال نوجوانان اســت که چهارشــنبه گذشته برای 
برپایی اردویی چند روزه و برگزاری ٢ دیدار دوستانه با 

تیم ملی عراق به همدان سفر کرده اند.
در شــب های اخیر تعداد انبوهی از گردشــگران و 
شــهروندان همدانی اقدام به گرفتن عکس با اتوبوس 

یوزهای ایرانی کردند.

*همدان میزبان شايسته از ملی پوشان نوجوان
رئیــس هیأت فوتبال همــدان با اشــاره به اینکه 
اتوبوس تیم ملی مختص تمامی رده ها ســنی اســت، 
گفــت: به هر حال ملی پوشــان با ایــن اتوبوس برای 
حضور در اردوها و مســابقات رسمی خارج از پایتخت 

تردد می کنند.
عبــاس صوفی افــزود: ایــن اتوبــوس متعلق به 
فدراسیون فوتبال و دارای امکانات مجهز برای حمل و 

نقل ملی پوشان است.
وی با اشاره به اینکه همدان میزبانی دور مقدماتی 
رقابت هــای فوتبال قهرمانی نوجوانان آســیا در گروه 
ایران را برعهده دارد، گفــت: بهترین امکانات را برای 
میزبانی شایسته از تیم ملی و سایر میهمانان خارجی 

مهیا کرده ایم.
صوفی خاطرنشان کرد: تیم ملی فوتبال کشورمان 
نیز اردویی هفــت روزه را در همدان برپا کرده و قرار 
اســت ٢ بازی تدارکاتی با تیم ملی عراق در ورزشگاه 

شهید حاجی بابایی مریانج برگزار کند.
وی یادآور شد: استقرار اتوبوس تیم ملی در آرامگاه 
باباطاهر نیز به دلیل اســکان ملی پوشــان نوجوان در 

هتل باباطاهر است.
رئیس هیأت فوتبال همدان با قدردانی از مدیریت 
هتل باباطاهر در خدمات ویژه به ملی پوشــان گفت: 

ســعی داریم بهتریــن میزبانــی را از عوامل تیم ملی 
فوتبال نوجوانان داشته باشیم.

*برگزاری نخستین تمرين ملی پوشان
نخســتین تمرین ملی پوشــان فوتبــال نوجوانان 
کشــورمان روز پنجشنبه در ورزشــگاه شهدای قدس 

همدان برگزار شد.
شاگردان حسین عبدی که چهارشنبه شب گذشته 
وارد همدان شــده و در هتل باباطاهر این شهر مستقر 
شــدند، طی روزهای اخیر در دو ورزشــگاه شــهدای 
قدس همدان و شــهید حاجی بابایی مریانج به تمرین 

پرداختند.
ملی پوشان کشورمان هفته جاری ٢ دیدار دوستانه 
با تیم ملــی عراق در همدان برگزار می کنند و در این 
چارچوب قرار اســت که بازیکنان عراقی شــنبه وارد 

همدان شده و در هتل باباطاهر مستقر شوند.
دیدار دوســتانه تیم های فوتبــال نوجوانان ایران و 
عراق که پیش از این قرار بود در روزهای یکشــنبه و 
سه شنبه هفته جاری برگزار شود، به دلیل تعویق یک 
روزه ســفر تیم عراق به ایران، به دوشنبه و پنجشنبه 

موکول شد.
* اعالم برنامه يوزهای ايرانی در مقدماتی آسیا

برنامه مســابقات فوتبال نوجوانان آسیا به میزبانی 
همدان مشخص شد.

دبیر هیأت فوتبــال همدان در این باره اظهار کرد: 
مسابقات گروه سوم از مرحله مقدماتی فوتبال قهرمانی 
زیر ١6 سال آســیا از ٢7 تا ٣١ شهریور ماه امسال به 

میزبانی شهر همدان برگزار می شود.
مهــدی بوجاریان اضافــه کرد: تیم ملــی فوتبال 
نوجوانان کشــورمان در این مســابقات بــا تیم های 

افغانستان، فلسطین و مالدیو هم گروه است.
بوجاریان بیان کرد: بر این اســاس تیم های ایران و 
مالدیو از ســاعت ١9 و 45 دقیقه روز چهارشنبه ٢7 
شهریور به مصاف هم می روند و افغانستان و فلسطین 
نیز ساعت ١6 و 45 دقیقه همین روز دیدار می کنند.

وی افــزود: جمعه ٢9 شــهریورماه نیــز مالدیو و 
افغانســتان از ســاعت ١6 و 45 دقیقه دیدار خواهند 
کرد و فلســطین - ایران ســاعت ١9 و 45 دقیقه به 

مصاف هم می روند.
دبیر هیأت فوتبال همدان یادآور شــد: یکشنبه ٣١ 
شــهریور ماه نیز ایران - افغانستان ســاعت ١٨:45 و 
فلســطین و مالدیو ساعت ١5:45 با هم رقابت خواهند 

کرد.
وی خاطرنشــان کرد: این مســابقات در ورزشگاه 
شــهید حاج بابایــی همــدان برگزار خواهد شــد و 
ورزشــگاه های قدس و کارگران نیز بــه عنوان محل 

تمرین تیم ها تعیین شده اند.

اجرای بازی های بومی ـ محلی در 7 منطقه همدان

هگمتانه، گروه ورزش: مســؤول تربیت بدنی 
سپاه ناحیه شهرســتان همدان گفت: بازی های 
بومی محلی و ورزش های ســنتی در قالب طرح 
»امام علــی)ع( وقف اســالم« در هفت محله 

همدان در حال برگزاری است.
ســیدجواد جعفری اظهــار کرد: در طــرح »امام 
علی)ع( وقف اســالم« برگزاری چندیــن برنامه های 
ورزشی در هفت منطقه شهرستان همدان تعریف شده 
که برنامه ها از روز شــنبه هفته جاری شروع شده و تا 

اول شهریورماه ادامه دارد.
وی با بیــان اینکه برنامه های ورزشــی تاکنون در 

کوی کوثر، کوی ولیعصر)عج(، شهرک بهشتی، شهرک 
مدنی و چند نقطه دیگر برگزار شــده است گفت: این 

بازی ها هر روز در یک مرحله انجام می شود.
مسؤول تربیت بدنی سپاه ناحیه شهرستان همدان 
از برگــزاری بازی هایــی چــون دارت، طناب کشــی، 
چوب کشی، لی لی، و دستمال قاپی در این هفت محله 
خبــر داد و هدف از آن را ایجاد شــور و نشــاط برای 

جوانان و نوجوانان دانست.
وی بــا بیان اینکه در قالب این برنامه ها ورزش های 
ســنتی را بدون هزینه به محله ها بردیم تا کودکان و 
نوجوانان به ورزش عالقمند شــوند ادامه داد: شــاید 
شــرایط طوری اســت که کــودکان و نوجوانان برای 
ورزش کردن به نقطه دائمی در شهر مراجعه کنند، اما 
این بار ما تصمیم گرفتیم به جمع آنها در محالت رفته 

و ورزش را رونق دهیم.
جعفــری با تأکید بر اینکه در هر برنامه متناســب 
بــا جمعیت محله حدود 4٠٠ تــا 5٠٠ نفر در بازی ها 
مشــارکت دارند حضور والدین به همــراه کودکان و 

نوجوانان را نیز بسیار جذاب دانست.

تکواندوکاران همدانی 3 مدال جهانی کسب کردند
ورزش:  گــروه  هگمتانه، 
ملی پوشان همدانی تکواندو 
کشور در رشته پومسه موفق 
به کســب 3 نشان رنگارنگ 
در مسابقات جام جهانی 2019 

چین شدند.
جهانی ٢٠١9  جام  مسابقات 
پومســه به مدت ســه روز و در 

"ووشی" چین در جریان است.
سیده معصومه حسینی پومسه 
کار همدانی در این رقابت ها موفق 

به کسب ٢ نشان طال شد.
همچنین محمد مهدی کرمی 
دیگر پومسه کار همدانی موفق به 

کسب یک نشان برنز شد.
نائــب رئیس هیــأت تکواندو همــدان با اشــاره به 
افتخارآفرینی پومسه کاران همدانی گفت: عملکرد پومسه 

کاران همدانی تا این لحظه از رقابت ها درخشان بود.
راضیه خدابنده لو افزود: هنوز پایان کار پومسه کاران 

همدانی نیست و رقابت برای کسب مدال ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: در بخش پومسه سیده معصومه 
حسینی، امیرســام درخشــنده، محمدمهدی کرمی و 
محمدامین گماریان نمایندگان همــدان در این دوره از 

مسابقات هستند.

پورمختار:

دولت »شبکه ملی اطالعات« را به سرانجام برساند
هگمتانه، گروه ايران و جهان: عضو کمیسیون 
انتظار همه ما  قضايی و حقوقی مجلس گفــت: 
اين اســت که دولت »شبکه ملی اطالعات« را به 
سرانجام برساند تا فضای امنی برای حضور مردم 

در فضای مجازی ايجاد شود.
محمدعلــی پورمختــار عضو کمیســیون قضایی و 
حقوقی مجلــس و نماینده مردم بهــار و کبودرآهنگ 
در برنامــه تلویزیونی »چهل 57« گفت: با وجود برخی 
مشــکالت، صنایع برخی نقاط همدان از جمله ســفال 

الله جین در حال صدور است.
درباره وضعیت خصوصی سازی  پورمختار همچنین 
در شــهرهای اســتان همــدان گفــت: بــا توجه به 
کشــاورزی محور بودن اســتان همدان، بیــش از آنکه 
خصوصی سازی واحدها مطرح باشد، واگذاری طرح های 
نیمه تمام عمرانی مطرح اســت که در این رابطه، حدود 

٢٣٠ تا ٢4٠ طرح نیمه تمام وجود دارد.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ همچنین به وضعیت 
نامناسب منابع آبی در استان همدان اشاره کرد و افزود: با 
توجه به پایین رفتن مداوم سطح آب های زیرزمینی، در 
حال حاضر جهت گیری برنامه های کشــاورزی در استان 
همدان به ســمت روش های نوین آبیاری و نیز کشــت 

گلخانه ای است تا وضعیت منابع آب بهتر مدیریت شود.
پورمختار همچنین درباره وضعبت مهاجرت از استان 
همدان به دیگر نقاط کشــور گفت: ایــن آمار در نقاط 

مختلف اســتان متفاوت اســت و البته، معموال میزان 
مهاجرت از اســتان کم اســت و در برخی مناطق نیز 

مهاجرت معکوس آغاز شده است.
این نماینده مجلس در ادامه و درباره دوران ریاستش 
بر کمیســیون اصل 9٠ مجلــس در دوره نهم و برخی 
حواشی از جمله موافقت با محدودسازی تلگرام و برخی 
پیام رســان ها اظهار کرد: مشکل این پیام رسان ها در این 
است که ما هیچ کنترلی در رابطه با پاالیش آنها نداریم و 
اینکه نبض اجتماع و فرهنگ کشور در اختیار این ها قرار 
بگیرد، قابل قبول نیست. همچنین مبنای کار بسیاری از 
این  کانال ها نیز بر جمع آوری اطالعات و جاسوسی است.

وی تصریح کرد: در مقابل، اینطور القاء شده است که 
پیام رسان های داخلی از جمله سروش و ایتا امنیت ندارد 
و اگر مردم از آنها اســتفاده کنند، اطالعات آنها خوانده 

می شود، در حالی که اینطور نیست. این نماینده مجلس 
تأکید کرد: انتظار همه ما این اســت که دولت »شبکه 
ملی اطالعات« را به سرانجام برساند تا فضای امنی برای 

حضور مردم در فضای مجازی ایجاد شود.
رئیس سابق کمیسیون اصل 9٠ مجلس، همچنین 
درباره علت رفتنش از این کمیسیون گفت: من در این 
کمیسیون و در جریان بررسی پرونده ها به شدت اذیت 
شدم، از جمله در قضیه پرونده سیگار مالبرو که منافع 
خیلی ها را به خطر انداخت. لذا احســاس کردم تقابل 
جدی وجــود دارد و حتی تهدیداتی هــم کرده بودند 
که البته از این بابت نگرانی نداشــتم، ولی بیشتر از باب 

حیثیتی و رفتارهای آنها چنین تصمیمی گرفتم.
پورمختار ادامــه داد: در پرونده های زمین خواری و 
قاچاق فشار بیشتری بر روی ما بود؛ مثال درباره قاچاق 
سیگار مالبرو ورود جدی کردیم؛ در مقابل این ها پیش 
آیت اهلل جنتــی رفته و گفته بودند، علت اینکه ماجرای 
سیگارهای مالبرو افشا شده، این بوده است که پورمختار 

از ما ١٢ میلیارد تومان پول خواسته و ما به او ندادیم!
وی در ادامــه و در پاســخ بــه این ســوال که در 
حوزه تخلف رؤســای جمهور از اجرای قانون، تخلفات 
احمدی نژاد بیشــتر بوده یا روحانی، تصریح کرد: تقریبا 
با هم برابر شــده اند؛ چه در عدم عمل به قانون و چه در 
عدم ابالغ قوانین مصوب مجلس و چه در تقابل با قوانین 

مصوب مجلس.

حناچی در یکصد و دومین نشست مجمع شهرداران کالن شهرهای ایران مطرح کرد:

شهرداری ها نبايد از دولت انتظار حمايت همه جانبه مالی داشته باشند
هگمتانه، گروه ايران و جهان: شهردار تهران 
گفت: شــهرداری ها نمی توانند انتظار اختصاص 
همه جانبه منابع مالی از طرف دولت را داشــته 

باشند.
پیروز حناچی در یکصد و دومین نشســت مجمع 
شــهرداران کالن شــهرهای ایران که در دفتر شهردار 
تهــران برگزار شــد، ضمن تأکید بــر تنگناهای مالی 
که دولت با آن ها روبه رو اســت، گفت: شــهرداری ها 
نمی توانند انتظار اختصــاص همه جانبه منابع مالی از 
طرف دولت را داشــته باشــند چرا کــه دولت خود با 

چالش های اقتصادی فراوانی مواجه است.
وی ضمن اشــاره به این که بهتر است بر سرنوشت 
لوایحی تمرکز کنیم که قرار است به زودی در مجلس 
شورای اسالمی مورد بررســی قرار گیرند، اظهار کرد: 
بهتر اســت موضــوع لوایــح »منابع مالــی پایدار« و 
»مالیات بر ارزش افزوده« را در چارچوب یک مســیر 
مفاهمه ای پیش ببریم و برای تصویب آن ها در مجلس 

شورای اسالمی تالش کنیم.
شــهردار تهران در بخش دیگری از اظهارات خود در 
این نشست به بازدید معاون اول رئیس جمهور از کارخانه 
واگن سازی تهران نیز اشاره کرد و گفت: معاون اول محترم 

رئیس جمهــور در آن بازدیــد دریافتند که بســیاری از 
واگن های قطار شهری مشهد نیز در کارخانه واگن سازی 
تهران تولید می شــوند. در حال حاضر دولت نیز آمادگی 
باالیی در یاری رســاندن و همراهی با شهرداری ها دارد. 
امیدوارم بتوانیــم دولت را قانع کنیم تا خطوط اعتباری 
باقی مانده از چین را به مدیریت شــهری اختصاص دهد؛ 
این موضوع در کمیسیون مشترک چین هم مطرح شده 
است و تالش بر این است تا موضوع حمل ونقل عمومی را 

در این خط اعتباری بگنجانیم.
وی در این نشســت به مســکن اســتیجاری نیز 

پرداخــت و تصریح کرد: در جلســه ای کــه با حضور 
رئیس جمهور برای موضوع مســکن برگزار شد، تأکید 
ایشــان بر ضرورت توســعه مســکن در داخل شهرها 
بود؛ پیشــنهاد ما هم ایــن بود که شــهرداری ها در 
حریم شهرها بیشــترین قدرت مانور را دارند و توسعه 
مسکن حیطه ای است که بســیاری از شهرداری های 

کالن شهرهای جهان در آن فعال اند.
شــهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: موضوع 
توسعه مسکن استیجاری توسط شهرداری ها می تواند 
یــک نقطه عطف باشــد چرا کــه شــهرداران معموال 
بزرگ ترین موجران شهر هستند و قدرت مانور باالیی 
دارند. از طرف دیگر ســهم اجاره بها در ســبد خانوار 
ایرانــی بــه بیــش از 5٠ درصد رســیده و این یعنی 
رسیدگی به چالش مســکن از ضرورتی سرنوشت ساز 

برخوردار است.
نشست کالن شهرهای ایران با حضور کمال مرادی 
دبیــرکل مجمع شــهرداران کالن شــهرهای ایران و 
شهرداران کالن شــهرهای تبریز، اردبیل، بندرعباس، 
زاهدان، اهواز، رشــت، یزد، کرمان، قــم، اراک، کرج، 
همــدان و معاون مالی و اقتصاد شــهری شــهرداری 

مشهد تشکیل شد.
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فرهنگ شهروندی

فهرست مبلمان شهری
هگمتانه، گروه فرهنگ شهروندی: این مطلب 
فهرســت تقریبا کاملی از کلیــه عناصر مبلمان 
شهری تهیه شده است. تصور کنید اگر طراحی و 
سامان دهی هر یک از این عناصر، متولی خودش 
را در شــهرها پیدا کند چقدر چهره شهرها بهتر 
و زیباتر خواهد شد. بخشــی از این تجهیزات در 
زبان انگلیسی تحت نام مبلمان شهری یا خیابانی 
و بخش دیگر تحت نام عناصر شــهری آمده است 
که ما در فارســی تمام آنهــا را تحت نام مبلمان 
شــهری ترجمه می کنیم این ترجمه قطعا باید در 
آینده ای بسیار نزدیک اصالح گردد. شاید شما هم 
باور نکنید این لیست شامل ٨٣ مورد از عناصری 
اســت که هر روز بدون توجه خاصی با آنها ســر 
و کار داریم. در این لیســت همچنین سعی شده 
عناصری که در ایران از آن اســتفاده می کنیم و 
در خارج از کشــور خیلی مرســوم نیست و یا در 
فهرست تجهیزات شهری آنها قرار ندارد هم اضافه 

شود.
١- اطالع رسانی:

- ستون های تبلیغاتی )موریس( 
- نقشه های شهر یا مترو یا...

- ساعت 
- تابلوهای تبلیغاتی 

- تابلوهای اطالع رسانی رایگان 
- تابلوهای نام گذاری )معابر، میادین( 

- تابلوهای جهت دهنده و راهنما
- عالئم ترافیکی 

- تابلوهای هشدار دهنده 
- خطوط عابرین پیاده 

- گل میخ ها 
- میله های هشدار دهنده 

- تابلوهای LED پیام دهنده 
- تلویزیون های شهری 

- داربست اطالع رسانی 
- تابلوهای سردرب مغازه ها

- تابلوهای پزشکان 
- پرده و آویزهای اطالع رسانی 

- تابلوهای مکان نما )مسجد، بیمارستان و...( 
- پالک ها و نشانگرها

٢- سرپناه:
- کیوسک های عرضه )روزنامه، گل، مواد غذائی و...( 

- کیوسک فروش بلیط 
- کیوسک تلفن 

- کیوسک مأمورین پلیس 
- ورودی مترو و قطار شهری 

- کیوسک اطالع رسانی و راهنمای توریست 
- ایستگاه اتوبوس 
- ایستگاه تاکسی 

- کیوسک های کنترل و بازرسی 
- ایستگاه تراموا
- سکوی پلیس

٣- تغذیه و توزیع:
- ترانسفورماتور

- خطوط انتقال و تیرهای هوائی )برق و تلفن( 
- دستگاه های توزیع اتوماتیک 

- صندوق ارتباطات 
- آبخوری ها 

- روشوئی و دستشوئی ها 
- فواره و آب نما 

- آب پخش کن ها 
- پست های آتش نشانی 

- علمک های گاز 
- پست های تلفن 

- دستگاه عرضه روزنامه 
- دستگاه عرضه مواد خوراکی

4- تزئینی:
- گلدان و گلجای 

- سبدهای تزئینات 
- میله های نصب پرچم 

- میله های نصب رژی و ریسه 
- طاق نصرت 

- پرچم، پارچه و آویز 
- عناصر تزئینی بادی

5- روشنائی:
- چراغ های راهنمائی و رانندگی

- چراغ های خیابان
- چراغ های تزئینی

- عناصر نورانی )درخت، حجم و....( 
- نورافکن های میدانی 

- چراغ های پارکی و کوتاه
6- نقل و انتقال:

- پله برقی
- پیاده رو متحرک 

- پل عابر پیاده 
- پلکان

7- تخلیه و جمع آوری:
- آبریزگاه 

- سطل های زباله 
- مخازن تفکیک زباله 

- مخازن جمع آوری زباله 
- سطل های شن و ماسه 

- صندوق های پست 
- صندوق های صدقات

٨- موانع و راه بند:
- جدول 
- تیرک 

- نرده و حفاظ
- حصار و پرچین 

- گاردریل 
- راه بند

http://urbanfurniture.blogfa.com/post-23.aspx

یادداشت

نوآوری در مبلمان شهری 
و تأثیر آن بر حفظ سالمت 

شهروندان
زهرا ذوالفقاری

مبلمان شــهری هویت شــهر و حــس تعلق 
را در افــراد زنده کرده و نمادی از زیرســاخت ها 
و نوآوری های شــهری، تاریــخ فرهنگی، معنوی، 
علمی، مذهبی، فنــی و هویت حقیقی را در خود 
پنهان کرده اســت. از طرفی مبلمان شــهری نه 
فقط موجب زیبایی شــهر شده بلکه بخش مهمی 
از زندگی افراد و محیط زیســت محسوب می شود 
و عامل جدایی ناپذیر در هماهنگی شــهری است. 
البتــه در این هماهنگی تحقیقــات علمی زیادی 
همچــون روانشناســی رنگ ها، اصــول زیبایی و 
هارمونی، فرهنگ، جنس و ســن نهفته است که 
افراد مختلف با مشــاهده آنها برداشتی متفاوت از 

آن خواهند داشت.
عالئم شهری نقش مهمی در کنترل ترافیک و 

راهنمایی افراد دارند. 
مبلمان شــهری نقش جــدی و عملکردی در 
طراحی پروژه های شــهری دارد و تقســیم بندی 
فضاهای بیــن پیاده روها، محل تــردد خودروها، 
تــردد دوچرخه ها، حمل ونقــل عمومی، فضاهای 
ســبز، نورپردازی ها، موانع و نیمکت ها بســیار با 

اهمیت است.
عالئم شــهری نیز که در گروه مبلمان شهری 
قــرار دارند نقش مهمــی در کنتــرل ترافیک و 
راهنمایی افــراد دارند. تابلوهای هشــداردهنده، 
اخباری و بازدارنده  همچون ورود به مسیر اصلی، 
تابلوهای ایستگاه های سوخت گیری و بیمارستان 
که در مســیر خودروها نصب شده اند در مدیریت 

شهری الزم و ضروری هستند.
در طراحــی مبلمان شــهری نیــز مثل دیگر 
زمینه هــا تالش هــای زیادی از طــرف طراحان 
متخصص انجام شده و طرح بهتر نیازمند رعایت 
اصول شهرســازی و طراحی مبلمان شهری است. 
نیازهای  زیبایــی،  اصالت،  اســتانداردها،  رعایت 
کاربــران، موقعیــت و عوامل وابســته به آن در 
طراحی مبلمان شــهری نه فقــط موجب امنیت 
شهروندان می شــود بلکه هزینه های نگهداری و 
تعمیــر نیز کاهش می یابد و به طور کلی ســبک 
مبلمان شهری موجب تسهیل ارتباط بین افراد و 

فضای جامعه می شود.
از مــوارد مهــم در مبلمــان شــهری مکان 
قرارگیری، گزینش و نصب مبلمان شــهری است 
که باید اصولی و با دقت انجام شود. بهترین گزینه 
برای نصب آنها مکانی اســت که کاربران بتوانند 
بیشترین اســتفاده را از مبلمان شــهری داشته 
باشــند و از آلودگی محیط زیست نیز پیشگیری 

شود. 
ارتباط اصولی بین عوامل مبلمان شهری بسیار 
مهم بوده و وجود یکی مســتلزم تکمیل دیگری 
اســت. با رعایت این عوامل صرفه جویی در فضا، 

هزینه های تولید و نصب نیز حاصل می شود.
به روز شــدن پیاده روها، تأثیــرات محیطی، 

اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. 
از دیگر عوامــل مهم در ایــن زمینه طراحی 
پیاده روهاســت و مهم تریــن عامــل در طراحی 
پیاده روها راحتی و پویایی است. البته سازگاری با 
محیط زیست را نیز باید در نظر گرفت تا آلودگی 
هوا و آلودگی صوتی کاهش یابد و در نتیجه افراد 
نیز به پیاده روی ترغیب شده و برای حمل ونقل از 

وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. 
به روز شــدن پیاده روها، تأثیــرات محیطی، 
اقتصادی و اجتماعی بــه همراه دارد و با افزایش 
پیاده روها اســتفاده از وســایل عمومی افزایش و 
اســتفاده از خودروهــای شــخصی کاهش یافته 
و در نتیجــه آلودگــی هوا و آلودگــی صوتی نیز 
کاهش می یابد. از تأثیرات اجتماعی به روز شدن 
پیاده روها می توان به افزایــش عابران و تعامالت 
اجتماعی افراد اشاره کرد. البته تأثیرات اقتصادی 
آن نیز چشــمگیر بوده و با این روش دیگر نیازی 
به هزینه های باال برای کاهش آلودگی هوا توسط 
دولت هــا نیســت و هزینه های درمان ناشــی از 
آلودگــی هوا نیز کاهش می یابد. خرده فروشــی، 
فروشــگاه هایی چون کافی شاپ ها و مواد غذایی 
نیز افزایش یافته و موجب رونق اقتصادی می شود.

در حال حاضر پیاده روی و استفاده از مبلمان 
شهری به دلیل اســتفاده از خودروهای شخصی 
کاهــش یافته و در نتیجه افراد فعالیت جســمی 
کمتری دارند و کمتر در محیط های شهری حضور 
می یابند. با نوآوری در مبلمان شــهری، میدان ها 
و فضاهای عمومی بــه مکانی فرهنگی و تفریحی 
تبدیــل خواهد شــد و افراد در آنجا بــا یکدیگر 
مالقات کرده و بیشتر مراسم و جشنواره ها در آن 
برگزار خواهد شد. پیاده روها و مبلمان شهری نیز 
محیطی راحت برای افرادی که درگیر فعالیت های 
اجتماعی هستند خواهد شــد که تأثیرات مثبت 

اقتصادی و محیط زیستی به همراه دارد.

 گزارش می دهد:

نگهداری از مبلمان شهری، ضرورت فرهنگ شهروندی
زهرا   - فرهنگ شــهروندی  گروه  هگمتانه، 
جمله سرمايه های  از  مبلمان شهری  ذوالفقاری: 
موجود در شهر است که توسط شهرداری ايجاد 
و با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی زندگی شهر 
نشینی در اختیار شهروندان قرار داده می شود، 
امکاناتی که در جهت تحرک و شــادابی زندگی 
شهری بوده و برای طراحی و احداث هزينه های 

گزافی را به خود اختصاص می دهد.
قســمت عمده ای از عناصر تشکیل دهنده سیمای 
شــهر، مبلمان آن شهر اســت. مبلمان شهری واژه ای 
جامع اســت که شامل امکانات و وسایل با کارکردهای 
مختلــف در فضای شــهری می شــود که وســایلی 
ماننــد پل عابــر پیاده، صنــدوق پســت، چراغ های 
خیابان، ایســتگاه های تاکســی و اتوبوس، سطل های 
زباله، تابلوهــای راهنمایی، تجهیزات بــازی، آبنما و 

سرویس های بهداشتی بیشتر قابل توجه هستند.
*محیط زندگی یک شهروند توسط فضای شهری 
شــکل می گیرد و مدیران، طراحان و متخصصان باید 
شــرایط زندگی و زیســت محیطی را در سطح عالی 
مجهز کنند به طوری که کیفیت فضای شــهری از نظر 
عملکرد و زیبایی رضایت بخش باشــد. به این ترتیب 
شکل گیری عناصر بصری نمایی از شهر را در ذهن هر 
بیننده ای باقی می گذارد و بهســازی و ساماندهی آن 
موجب بهبود کیفیت محیط شهری، زیبایی شهری و 

برآورده شدن نیازهای شهروندان می شود.
زمانی شعار »شهر ما، خانه ما« به واقعیت می گراید 
که شــهروندان تأثیرات آن را در محیط مشاهده کنند 
و روابط عملکرد سازمان و مدیران با زندگی شهروندان 
آشکار شود. حال زمان مشارکت شهروندان در حفظ و 
مراقبت از مبلمان فضای شهری است گاه فعالیت های 
مدیران به ثمر می نشیند ولی کوتاهی برخی شهروندان 
و عدم همکاری در زیبایی شــهر موجب تخریب اموال 

عمومی می شود.
گاه می بینیــم که برخی شــهروندان، بدون توجه 
به اهمیت و تأثیر مبلمان شــهری در زیبایی و نشاط 
شــهر و لزوم وجود آنها، خواسته و یا ناخواسته موجب 
تخریب مبلمان شــهری می شــوند، غافــل از اینکه 
ســاخت، نگهداری و تعمیر وســایل و مبلمان شهری 

هزینه بسیاری را بر دوش مدیریت شهری می گذارد.
اینکــه بعضــی شــهروندان همدانــی، در حفظ و 
حراســت از مبلمان شــهری که بســیاری وسایل و 
تجهیزات مختلف را در بر می گیرد، دقت نمی کنند، به 

عدم آموزش ها در این خصوص بر می گردد.
فرهنــگ ســازی در خصوص نــگاه داری مبلمان 
شــهری، موضوعی است که باید بســیار بروی آن کار 
شود، در شــهری که داعیه دار فرهنگ و تمدن است، 

بسیار ناپسند است که شهروندان آن نسبت به حفظ و 
حراست از مبلمان شهری بی تفاوت باشند.

شــهروندانی که در شــهر گردشــگر پذیری چون 
همــدان زندگی می کنند، بایــد بدانند که آنها الگویی 
برای مسافران و گردشگران هستند، وقتی یک شهروند 
همدانی نســبت به شــهر خود احســاس مسؤولیت 
می کند، مسافران نیز به طور قطع به رفتار شهروندان 

آن شهر نگاه می کنند.
پــدر و مادر های همدانی باید به فرزندانشــان یاد 
بدهند که وسایل بازی داخل پارک ها، وسایل ورزشی، 
مجســمه هایی که در میادیــن و خیابان ها و پارک ها 
هســت، وســیله برای حک کردن نقش و نگار نیست، 
نباید هنگام اســتفاده از وســایل بازی طــوری با آن 

برخورد کرد که خراب شود.
شهروند همدانی که از سرویس بهداشتی بوستان ها، 
پارک ها و... اســتفاده می کند باید در رعایت تمیزی و 
نظافت دقــت کند، نه اینکه طــوری برخورد کند که 
یک مســافر بگوید، وای چقدر اینجا کثیف است، چرا 

شهرداری کاری نمی کند.
مبلمان شهری بخشی از هویت، فرهنگ و معماری 
یک شــهر را نشان می دهد و روحی تازه به بافت شهر 
می دهد. به این ترتیب توســعه این بخش و ساماندهی 
آن توسط مسؤوالن امر و هنرآفرینی طراحان حرفه ای 
موجب پاســخ گویی به نیازهای شــهروندان و ایجاد 
رضایت در آنان و در نهایت شــکل دهی زیبا به فضای 
شــهری شــده و در این حین همکاری شــهروندان و 
مراقبت از عناصر شــهری موجب چشم نوازی محیط 

شهری می شود.
کارشناسان مدیریت شهری معتقدند برای ساخت 
یک شــهر ایده آل به مبلمان شهری توجه ویژه شده 
و متناســب با نیازهای شهروندان طراحی های مختلف 

صورت گرفته می شود.
در عین حال روانشناســان نقش مبلمان شهری را 
غلبه بر شرایط اقلیمی نامساعد شهرها و همچنین غلبه 
بر مشکالت روحی، فشار عصبی زندگی شهری می دانند.

زهرا زرین مراد، روانشــناس، با بیان اینکه طراحی 
درست مبلمان شــهر می تواند بسیاری از مشکالت و 
معضالت روحی و روانی ناشی از شهرنشینی را تلطیف 
کنــد، معتقد اســت در این میــان، جایگزین چنین 
خالء هایی زیبایی فضای شــهری و مبلمان سطح شهر 

خواهد بود.
به گفتــه وی زندگی شهرنشــینی امروز بــا انواع 
فشارهای عصبی و روحی متأثر از زندگی روزمره و بدون 
جذابیت همراه بوده و به همین دلیل توســعه امکانات 

متنوع زیباسازی و نشاط آفرینی آن اهمیت ویژه دارد.
  معــاون خدمات شــهری شــهرداری همدان در 
خصوص اســتقبال شــهروندان همدانی و مســافران 
تابستانی از بوستان های شــهر بیان کرد: زیباسازی و 
بهســازی فضاهای شهری برای افزایش نشاط، شادابی 
و بهداشــت روانی شــهروندان به منظور ایجاد شــهر 
ســالم و نیز ایجاد زمینه های استفاده مطلوب و بهینه 
از تجهیــزات پارک ها برای افزایش رفــاه عمومی، از 

مهم ترین برنامه های این حوزه است.
وحیــد علــی ضمیــر افــزود: تعمیر و بازســازی 
ســرویس های بهداشــتی، گل کاری داخــل پــارک 
ها، رســیدگی و رفع نواقص ســامانه های روشــنایی 
پارک ها و نصب پایــه چراغ های جدید، تعمیرآبخوری 
ها، رنــگ آمیزی آبنماها و  مبلمان پــارک ها، آماده 
کــردن جایگاه های نماز در برخــی پارک ها، نصب بنر 
جهت اطالع رسانی مسافران،  شستشوی جدول معابر 
پارک ها و سکوهای قابل نشــیمن و  بررسی وضعیت 
ســطل ها و مخازن زباله داخل پارک هــا و... از جمله 

مهم تریــن اقدامات آماده ســازی و تجهیــز پارک ها 
محسوب می گردد.

در این راســتا، معاون خدمات شــهری شــهردار 
همــدان نقش مدیریت شــهری در توســعه فضاهای 
ورزشــی در شهر را نیز مهم دانست و خاطرنشان کرد: 
شــهرداری همدان همواره در تالش است تا با تأمین 
فضاهای ورزشی برای گذران اوقات فراغت شهروندان، 
برنامه هــای مؤثری ارائــه نماید زیرا اســتفاده از این 
تجهیزات ورزشــی در بوســتان ها تأثیر مستقیمی بر 

سالمت شهروندان دارد.
وی با بیان این که در برنامه ریزی های مدیریت شهری 
توسعه بوستان ها، امکانات ورزشی و تفریحی همواره در 
اولویت قرار داشته، اعالم کرد: تعداد 5٢ مجموعه لوازم 
ورزشی با بیش از ١٠٠٠ نوع دستگاه ورزشی، همچنین 
7١ زمین بازی برای کودکان در مجموع با ٢5٠ وسیله 

بازی در پارک های شهر وجود دارد.
وی اظهارکــرد:  بــه منظور ارتقای ســطح کیفی 
زمین های بازی بوســتان  ها و افزایش سطح  ایمنی و 
ســالمت کودکان کفپوش و وسایل بازی بوستان ها به 
تدریج تجهیز و نوسازی می شود و ایمنی وسایل بازی 

به طور دوره ای بررسی و ایرادات برطرف می گردد.
این مســؤول اضافه کرد: جمع آوری وسایل بازی 
آهنی و غیرایمن و جایگزینی آن با وسایل پلی اتیلن 
و اســتاندارد، تعویض بخش های تخریب شده وسایل 
بازی پلی اتیلن و رفــع خطر از آنها، تعویض و نصب 
کفپوش از جملــه برنامه های در دســت اقدام برای 

نوسازی و تجهیز زمین های بازی بوستان هاست.
علــی ضمیر با توجه به این کــه همه این اقدامات 
در راســتای حفظ سالمتی شــهروندان به عنوان یک 
موضوع حایز اهمیت صورت می گیرد، گفت: شهروندان 
باتوجه به اینکه مبلمان پارک ها اعم از لوازم ورزشی و 
وســایل بازی متعلق به آنان است در حفظ و نگهداری 

آنها کوشا باشند.
وقتی تک تک شــهروندان همدانی نســبت به شهر 
خودشــان احساس مســؤولیت و دغدغه مندی داشته 
باشــند، خــود را در قبال حفظ و حراســت از مبلمان 
شــهری وظیفه مند بشمارند بی شــک شهری زیباتر 
خواهیم داشت و هزینه که باید صرف تعمیر و نگهداری 
از مبلمان شهری شود در جای دیگری از شهر برای رفاه 

حال شهروندان هزینه می شود.

مبلمان شهری چیست؟
هگمتانه، گروه فرهنگ شــهروندی: شــهر 
موجودی است زنده و فعال که با نبض زندگی و 
نیازهای روزمره مردم در تپش است. اين موجود 
زنده و فعال، بايد متناسب با شرايط عصر خود، 
برای پاســخ گويی به نیازهای جديد به اسباب 
و تجهیزاتی خاص مجهز شــود. هم زمان با اين 
تپش است که شهر و فضاهای مختلف آن بستر 
و ظرف مناســبی برای انواع فعالیت های فردی 
يا گروهی شــهروندان می شود. در صنعت شهر 
سازی و زيبا ســازی فضاهای شهری اصطالحی 
تحت عنوان مبلمان شــهری بکار برده می شود 
که ممکن اســت کمی ابهام برانگیز باشد سوال 
اين است مبلمان شهری چیست و منظور از بکار 

بردن اين اصطالح چه می باشد؟
شهر نشینی منبعث از هویت و فرهنگ شهروندان 
اســت به عبارتی مســؤوالن و برنامه ریزان شــهری 
سعی می کنند تا با تأســی به آداب، فرهنگ و هویت 
شــهروندان فضاهای شــهری خــود را طراحی و زیبا 
ســازی نمایند و این کار همان بحث مبلمان شــهری 
است.انسان موجودی زیبا پسند است. بنابراین همیشه 
در پی طرح های زیبا و فضاهای مســحور کننده است. 
شــهرها را به زیبائی طراحی می کنــد و از فناوریهای 
پیشــرفته در زمینه های نور، صدا، و ســایر جلوه های 
بصری بــرای زیبا تر شــدن آنها اســتفاده می کند تا 

احساس آرامش بیشتری در شهروندان ایجاد نماید.
دامنه مفهومی و کاربردی مبلمان شــهری بســیار 
گسترده اســت. مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از 
وسایل، اشیا، دستگاه ها، نمادها، خرده بناها، فضاها و 
عناصری گفته می شــود که چون در خیابان و در کل 
فضای باز شهر نصب شده اند و استفاده عمومی دارند، 
به این اصطالح معروف شــده انــد. در واقع، مبلمان 
شهری متداول ترین عبارت در حوزه مفاهیم کاربردی 
تجهیزات شــهری، در زبان فارسی است. و در تعریفی 
دیگر، به مجموعه اجزایی که در فضاهای شهری چیده 
می شوند و به استفاده عموم جهت رفع نیازهای زیست 
محیطی می رســند و منظر و هویت شــهری را، تحت 
شــعاع قرار می دهد، مبلمان شهری یا اسباب و اثاثیه 
شــهری می گویند. در مجموع، مبلمان شــهری اجزا 
و امکاناتــی هســتند که با ویژگی هــای مختلف خود 

همچون رنگ، شکل، فراوانی، نوع مکان گیری مناسب 
و غیره، در ارتقای کیفیت و کمیت محیط، ویژگی های 
بصری، خدمت رســانی به مردم و رفع نیازهای مختلف 
آن ها نقشی قابل توجه بر عهده دارند. زمانی این اجزا 
و امکانات مبلمان شــهری تلقی می شوند که اوالً، در 
فضاهای باز شــهری مکان یابی شده و کارکرد عمومی 
داشته باشند و دوم اینکه، وجود آن ها در فضای شهری 
نیازی از نیازهای عمومی شــهروندان را تأمین کنند. 
در واقــع حذف مبلمان شــهری از فضاهای شــهری 
یا نامناســب بودن آن ها، موجــب ناکارایی و اختالل 
در عملکرد نظام شــهری می شــود و نیازهای متعدد 

شهروندان بی پاسخ می مانند.
  نقش اصلی مبلمان شــهری در سطح خیابان ها و 
فضاهای شــهری ایجاد مکانهایی است که زبان ناطق 
هویت انســان و منظر شــهری مطلوب، باشد. مبلمان 
شهری خود انواع مختلفی دارد که هر کدام، از حیطه 
طراحی شــهری، در راستای هویت شهر و سیمای آن 
گام بر می دارد و آینه ای از فرهنگ شــهر اســت، که 
از انــواع این مبلمان می توان بــه صندلی ها و نیمکت 
ها، ایستگاه های اتوبوس، سطل های زباله، بیلبوردها و 
تابلوهای آگهی،  نمادهای شــهری و... اشاره کرد، که 
خصوصیات منحصر بــه فرد هر کدام از این مبلمان ها 
نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که با طراحی 
درست و مناسب هر کدام از آنها با توجه به خصوصیات 
و نحوه مکان یابی مناســب، می توانند در جهت تأمین 
نیاز شــهروندان و القاء هویت آنها نقش مؤثری را ایفا 
کنند. اجزای مبلمان شهری، سه ویژگی اساسی دارند: 
کارکردی بودن، زیبایی وهویت مند بودن است که در 
صورت داشتن هر سه ویژگی، می تواند نیاز عملکردی، 
بصری و هویتی شــهروندان را همزمان برآورده سازد. 
البته ایــن امر، مســتلزم در نظر گرفتــن مقوله های 
متعددی در طراحی اجزای مبلمان شهری است که نه 
تنها رنــگ، هماهنگی با محیط پیرامون، دوام، ایمنی، 
و اقتصادی بودن آنها مورد نظر است، بلکه باید از نظر 
عملکردی، جانمایی مناسبی در شهر داشته  باشند تا 

بتوانند پاسخگوی نیاز شهروندان باشند.
یکی از ویژگی های  مهم اجزای مبلمان شــهری،  
وابســتگی آنها  به فرهنگ اســت. یعنی از فرهنگ و 
هویت شــهر که متأثر از فرهنگ و هویت شــهروندان 

است نشأت می گیرند. امروزه در طراحی شهرها، نحوه 
مبلمان فضاهای شــهری از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است به عنوان مثال روشنائی معابر شهری و خیابانها، 
نصب عالئم راهنمائی و رانندگــی، جاگذاری و مکان 
یابی مناســب سطل های زباله، طراحی مدرن فضاهای 
سبز، طراحی مناسب میادین و بلوارها، نمادها، پارک ها 
و فضاهــای عمومــی و.... همه باید متناســب با بافت 
فرهنگی و هویتی شــهر و شــهروندان و استعدادها و 

ظرفیتهای منطقه باشد.
گستردگی عناصر مبلمان شهری، تقسیم بندی های 
متعددی را به همراه داشته است. در یک تقسیم بندی، 

این عناصر در یازده دسته از هم منفک شده اند:
- عناصر جهت نما و اطالع رسانی: تابلوهای راهنما، 

پالک ها، ساعت و تابلوهای تبلیغاتی
- تابلوها و کنترل کننده هــای ترافیکی: تابلوهای 

راهنمایی و رانندگی و پارکومتر
- کیوســک ها و اتاق های شهری: کیوسک روزنامه 

فروشی، گل فروشی و سرویس بهداشتی
- مخازن شــهری: ســطل زباله، مخازن شهری و 

مخازن شن و ماسه
- صندوق هــای شــهری: صندوق هــای پســت و 

صندوقهای صدقات
- موانــع، راه بند و حفاظ: نــرده و حصار، راه بند، 

دریچه و پا درختی
- پایانه ها و ایســتگاه های شــهری: ایســتگاه های 

اتوبوس و ایستگاه پارک دوچرخه
- وسایل بازی و ورزشی: وســایل بازی کودکان و 

وسایل ورزشی فضای باز
- تأمیــن نور و روشــنایی: پایه چــراغ، تیر برق و 

تجهیزات روشنایی
- خدمــات رفاهی: نشــیمن، نیمکــت، باربیکیو، 

آالچیق و آبخوری
- عناصر تزیینی: گلدان فواره، آب نما و پرچم

در تقســیم بندی دیگری، ایــن عناصر به صورت 
کلی تر در چهار دسته تقسیم بندی شده اند:

الف( مبلمان خیابانی ب( مبلمان پارکی ج( مبلمان 
ترافیکی د( سازه های اطالع رسانی و تبلیغاتی

مبلمان شــهری از اثر گذارترین عوامل در فضاهای 
شــهری در ذهن شهروندان هستند، تا حدی که معموال 
ساکنین و حتی گردشگران، مناطق مختلف یک شهر را با 
مبلمان و زیبایی های مخصوص به آن می شناسند. مبلمان 
به لحاظ موقعیت، ابعاد، تناسب، رنگ، فرم، شکل و حالت 
در فضاهای شــهری تأثیرگذار هستند. تا در عین توجه 
به ابعاد زیبا شناختی شهر، پاسخ گوی نیازهای استفاده 
کننده از آن باشــد. از طرف دیگر، انسان انتظار دارد در 
مواجه با فضایی خاص نســبت به مکان در او بوجود آید 
و ادراک مبلمان یک خیابان، باید تأثیری روانی و عاطفی 
بر افراد در معرض آن گذارد و احساسات آنان را برانگیزد، 
احســاس هویت، تعلق خاطر و انبساط خاطر نسبت به 

شهر را در شهروندان زنده سازد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع:
دانش زيبا سازی شهری، تاريخچه مبلمان شهری، نشر هنر معماری قرن، 1392

طراحی مبلمان شــهری در محیط شــهری، مســعود معماری، پايان نامه دوره 
کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی، دانشگاه تهران

انواع مبلمان شهری
هگمتانه، گروه فرهنگ شــهروندی: مبلمان 
شهری خود انواع مختلفی دارد که هر کدام، از 
حیطه طراحی شهری، در راستای هويت شهر و 
ســیمای آن گام بر می دارد و آينه ای از فرهنگ 
شــهر اســت، که از انواع اين مبلمان می توان 
بــه صندلی ها و نیمکت ها، ايســتگاه اتوبوس، 
ســطل های زباله، بیلبوردها و تابلوهای آگهی، 
اشاره کرد که خصوصیات  نمادهای شهری و… 
منحصر به فرد هــر کدام از اين مبلمان ها نیز از 
اهمیت خاصی برخوردار است، چراکه با طراحی 

درســت و مناســب هر کدام از آنها با توجه به 
خصوصیات و نحوه مکان يابی مناسب، می توانند 
در جهت تأمین نیاز شــهروندان و القای هويت 

آنها نقش مؤثری را ايفا کنند.
اجزای مبلمان شهری

اجزای مبلمان شــهری دو ویژگی اساســی دارند: 
کارکردی بودن و زیبایی، که در صورت داشتن هر دو 
ویژگی می توانند نیاز عملکردی و بصری شهروندان را 
همزمان برآورده سازند. البته این امر، مستلزم در نظر 
گرفتن مقوله های متعددی در طراحی اجزای مبلمان 

شــهری اســت که نه تنها رنگ، هماهنگی با محیط 
پیرامون، دوام، ایمنی، و اقتصادی بودن آنها مورد نظر 
اســت، بلکه باید از نظر عملکردی، جانمایی مناسبی 
در سطح شــهر داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی نیاز 

شهروندان است.
مبلمــان  اجــزای  مهــم  ویژگی هــای  از  یکــی 
شهریوابســتگی آنها به فرهنگ است. یعنی از فرهنگ 
و هویت شــهر که متأثر از فرهنگ و هویت شهروندان 

است سرچشمه می گیرند.
انواع مبلمان شهری

امروزه در طراحی شــهرها، نحوه مبلمان فضاهای 
شــهری از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت به عنوان 
مثال روشــنایی معابر شهری و خیابان ها، نصب عالئم 
راهنمائی و رانندگی، جاگذاری و مکان یابی مناســب 
ســطل های آشــغال، طراحی مدرن فضاهای ســبز، 
طراحی مناسب میادین و بلوارها، نمادها و مجسمه ها، 
پارک هــا و فضاهای عمومی و دیگر موارد همه از انواع 
مبلمان شهریمحســوب شــده و باید متناسب با بافت 
فرهنگی و هویتی شــهر و شــهروندان و استعدادها و 

ظرفیت های منطقه باشد



خالصه آگهي هاي مزايده شماره 98/523047 و 98/523042 
و 98/523033 و 98/523030 و 98/523065 و 98/523049 

و 98/523059 مورخه 1398/05/30
اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان همدان در نظر دارد 2 واحد 
آپارتمان مســکوني واقع در پرديس، 2 باب مغازه واقع در باغ بهشت، يک واحد 
آپارتمان مسکوني واقع در خيابان طالقانی يک واحد آپارتمان مسکوني واقع در 
بلوار خواجه رشــيد و يک باب مغازه واقع در خيابان رکني را از طريق مزايده به 
اجاره واگذار نمايد.متقاضيان اجاره مي توانند جهت کســب اطالعات بيشتر در 
يکي از ساعات اداري حداکثر تا تاريخ 1398/06/16 به اداره اوقاف و امور خيريه 
به نشــاني: بلوار مدني محوطه آقاجاني بيگ مراجعه يا با شــماره32533091 

تماس حاصل فرمايند.
22583 شماره م الف: 823

98 /05 /26 يخ  ر تا به  دوم  نوبت   عمومئ   يده  مزا گهئ  آ
شهرداري ماليردر نظر دارد به استناد مجوز  شماره 524/ش/5/ م مورخ 
98/04/16 نســبت به فروش تعدادی از امالک خود واقع در سطح شهر را از 
طريق نشر آگهی مزايده عمومی به اشخاص حقيقی و حقوقی دارای صالحيت 
عمومی واگذار نمايد لذا متقاضيان می توانند پيشــنهادات خود را حداکثر تا 
پايان وقت اداری روز ســه شــنبه مورخ 98/06/12 به  همراه 5 درصد مبلغ 
کل برآورد به صورت نقد )به حســاب 10/2767836/1 بانک رســالت شعبه 
مالير( يا اســناد خزانه يا ضمانت نامه بانکی به همراه مدارک شناسايی معتبر 
)جهت اشخاص حقيقی کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و اشخاص 
حقوقی کپی اساســنامه به همراه آخرين تغييــرات( و مهر و امضاء قرارداد و 
شــرايط عمومی در پاکت ســر بســته قرارداده و تحويل دبيرخانه شهرداری 
نماييد. همچنين جهت کســب اطالعات بيشتر می توانند با شماره مستقيم 
32226061-081  تمــاس حاصل نمايد و يا مــی توانند اطالعات مورد نياز 
جهت شرکت در مزايده را از سايت  malayer.ir دريافت دارند. ضمناً جهت 
دريافت اسناد )شامل قرارداد، شرايط عمومی، آگهی، کروکی و ساير اطالعات( 

به واحد امور مالی مراجعه فرمايند.
)) ساير شرايط مزايده((

1-ســرقفلي يک باب مغازه به شماره 22 همکف پاساژشهروند واقع درخيابان 
شهدا نبش خيابان شهيدرستگارمومني با مبلغ پايه 18/500/000/000ريال 
2-قطعــه زمين  مســکونی عادی به شــماره  5 واقع  در بلــوار  ملت کوچه  
نفت ســياه  به مســاحت  225/20 متر مربع  با مبلغ  پايــه  هر متر  مربع 

4/500/000 ريال 
3- قطعــه زمين  تجاری  عادی به شــماره 19 واقع در  بلــوار  ملت کوچه  

نفت ســياه  به مســاحت  54/34 متر مربــع  با  مبلغ پايه  هــر  متر مربع  
27/500/000 ريال 

4- سرقفلی  يک باب  زيرزمين  واقع  در خيابان  سعدی  نبش کوچه  پروين  
به مساحت  حدود 392 متر مربع  به  مبلغ پايه  9/000/000/000 ريال  که 

50 درصد آن نقداً و مابقی طی 10 قسط می بايست پرداخت شود.
5-يک دســتگاه واحد مسکونی  طبقه  دوم  به مساحت  حدود 80 متر مربع  
و فاقد پارکينگ واقع در  خيابان شــهيد  ســهراب زند  با قيمت  پايه هر متر 

مربع38/000/000 ريال 
6-يک دستگاه  واحد مســکونی طبقه سوم به مساحت حدود  77 متر مربع  
واقع  در خيابان ســعدی نبش کوچه  حســينی با مبلغ  پايه  هر متر  مربع  

39/000/000  ريال
 7-سرقفلی  يکباب مغازه به شماره 58 همکف  از پاساژ شهر نوروز  واقع در  

ميدان امام )ره( با مبلغ پايه 2/400/000/000 ريال  
8-هزينه نشر آگهی مزايده هر کدام از امالک به عهده برنده می باشد.

9- چنانچــه برنده مزايده از واريز وجــه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از 
تاريخ ابالغ خودداري نمايد ســپرده وي به نفع شهرداري ضبط و به نفر دوم 

واگذار مي شود و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.
10- پس از مشــخص شدن برنده مزايده و انعقاد قرارداد سپرده نفرات بعدي 

به آنها مسترد مي گردد.
11- به پيشــنهادات مخدوش و فاقد ســپرده و ضمانت  نامه ترتيب اثر داده 

نمي شود.
12- تاريخ بازگشــايي پاکتهاي واصله در مورخ چهارشــنبه 98/06/13 راس 

ساعت 10 صبح در دفتر کار شهردارمي باشد.

13-مدت اعتبار پيشنهاد سه ماه از تاريخ بازگشائی می باشد.
14- مبلغ اجاره سرقفلی هر کدام از امالک تجاری برابر است با

  2×)5/1000000(× قيمت پيشنهادی 
15-مهلت تحويل و اخذ اســناد مزايده تا پايان وقت اداري روز ســه شــنبه 
98/06/12 )ساعت 14:30( به شهرداری مي باشد و شهرداري در رد يا قبول 

هريک از پيشنهادات مختار است.
16-پرداخت کليه هزينه های پذيره اوقافی به عهده برنده می باشد

17- پرداخت کليه هزينه های نقل و انتقال و دارايی و شهرداری و محضر به 
عهده برنده می باشد.

18- کليه امالک با وضع موجود که به رويت داوطلب رسيده است واگذار می 
شود و شهرداری تعهدی در قبال امتيازات )آب و برق و گاز و تلفن ( و متراژ 

و کيفيت مصالح و غيره ندارد.
19- متقاضی می بايســت حداکثر ظــرف مدت 3 روز از تاريخ بازگشــائی 
پاکتهای واصله به جهت اطالع از نفرات برنده به دبيرخانه شــهرداری مراجعه 

نمايد در غير اينصورت به منزله ابالغ کتبی محسوب می شود.
20- مدت اعتبار تضمين 3 ماه  می باشد.

21- مدارک شــامل تضمين )پاکت الف( اســناد و مدارک )شامل کپی 
تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و امضا اثر انگشت معتبر و قرارداد 
و شرايط عمومی جهت اشــخاص حقيقی و همچنين در صورت حقوقی 
بودن ، اساســنامه ، آخرين تغييرات، قرارداد و شــرايط عمومی )پاکت 
ب( و پيشــنهاد قيمت )پاکت ج( که می بايســت شــرکت کنندگان هر 
ســه پاکت را داخل يک پاکت قرار داده و تحويل دبيرخانه شــهرداری 

. يند نما

حسين بابايي - شهردار مالير
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ایستگاه آسمان

 میز مطالعه

امام صادق)ع( فرمود:

 هـر مسلمانی که نیاز و حاجت مسلمانی را 
برطرف نماید، خدای متعال به او می فرماید: 

اجـر و ثواب تـو به عهده من است و به کمتر از 
بهشت برای تو راضی نخواهم شد.

بحاراالنوار، ج 74، ص 312

نیست گزند  مالمت  تیر  ز  را  ده  نیستدلدا پسند  عاقل  طریقة  را  دیواهن 

باک هچ  ما  احوال  وز  فکر  هچ  ما  ردد  نیستاز  کمند  رد  پا  و  مقید  دل  هک  آرنا 

تعلقست شیرین  دل  با  هک  را  نیستفراهد  قند  هب  حاجت  و  رو  نوشدا هب  رغبت 

زد شعله  ر  دلدا غم  آتش  هک  نیسترهجا  سپند  جای  هک  ذوق  هب  ربفشان  جان 

داوری شوریده  دل  با  عبید  کن  نیستبس  سودمند  ما  نصیحت  را  بیچاره 

زاکانی عبید 

روز بازدید معاون رییس جمهور از پیاده راه میدان امام خمینی )ره(عکس 

کوچه پس کوچه

رکنی خاکی و آسفالت
هگمتانه، گروه فرهنگی: همدان شهری قدیمی است شهری با تاریخ و 
خاطراتی سالخورده که اگر امروز در خیابان ها و کوچه پس کوچه هایش 
خوب بگردیم پیدایشــان می کنیم. خاطراتی که هرکدامشــان جلوه ای 
از زندگــی این مردم کهن هســتند. نام هریک از کوچــه ها، محله ها و 
خیابان های همدان وجه تســمیه ای دارد که از گذشته های دور بر آنها به 
یادگار مانده اســت. بسیاری از ما علت نامگذاری و حتی نام های قدیمی 
کوچه های همدان را یا از یاد برده ایم یا به کلی از آن بی خبریم. در این 
بخش تالش شــده اســت معرفی مختصری از نام های قدیمی کوچه ها و 

خیابان های همدان قدیم صورت گیرد.
خیابان ركنــی از خیابان هــای قدیمی همدان 
اســت كه از میرزاده عشقی آغاز می شد و به سمت 
جنوب شهر می رفت. این مسیر اكنون به دو خیابان 
منشعب شده است كه تا مدت ها به نام ركنی خاكی 
از خیابان های  بودند. یکی  و ركنی آسفالت معروف 

ركنی اكنون به نام شهید مطهری نامیده می شود.

سی نما

جدایی بحرین، سوژه مستند 
»آسوده بخواب کوروش«

هگمتانه، گروه فرهنگی: مســتند »آســوده 
بخواب كوروش« به كارگردانی علی فراهانی آماده 

نمایش شد.
این مســتند، روایتی از ارتبــاط محمدرضا پهلوی 
شــاه ایران با بحرین، آخرین منطقه جدا شده از ایران 
اســت. در این مســتند، به چرایی و چگونگی تصمیم 
محمدرضا شــاه برای واگذاری بحریــن به آل خلیفه 

می شود. پرداخته 
»آســوده بخــواب کــوروش« جدیدترین مســتند 
ســفیرفیلم اســت و برخی دیگر از عوامــل آن عبارتند 
از: پژوهشــگر و نویســنده: علــی رســتم آبادی، مدیر 
تصویربرداری: مهــدی معنوی، تدوین: علــی فراهانی، 

گوینده: محمد هدایتی.
بحرین در 23 مرداد سال 1350 از ایران جدا شد.

همه دان

آِب رنگی بِراش نِمانده
هگمتانــه، گــروه فرهنگــی: همدان 
شهری با گذشته ای زیبا و دلنواز؛ شهری 
پــر از یادهــای مهربان؛ پــر از واژه های 
کهن و ســالخورده اســت. این روزها در 
پس گــذر زمان و ایجــاد زندگی مدرن، 
خیلی وقتها یادمــان می رود پدربزرگها و 
مادربزرگهایمان چگونه زندگی می کردند. 
خیلــی از نوجوانــان و جوانــان امــروز 
کلمــات متداول در همــدان قدیم حتی 
به گوششان نرسیده اســت.و باز هم این 
کلمــات و واژه های قدیمی هســتند که 
می توانند خاطرات گذشــته را زنده کنند 
برایمان و به کمک جوان تر هایمان بیایند 
تا بشناســند راه و رســم زندگــی را در 

گذشته ی شهرشان.
در این بخش به معرفی برخی کنایات 
و ضــرب المثل ها که در همــدان قدیم 
مصطلح بوده اســت و پرکاربرد پرداخته 

می شود.
تابِــش مــی ده: آب و تابــش  آب و 
می دهد. هــرکاری را طوالنــی و مفصل 
می کند. مطلبی را با تعریف و شاخ و برگ 
بســیار بیان می کند. در اصطالح مشــابه 
گفته می شود؛ لِفِدش می ده، آب ِروِغِنشه 

زیاد ُمُکنه.
آِب رنگی بِــراش نِمانده: آب و رنگی 
برایــش نمانده اســت. یعنــی زیبایی و 
سالمتی اش را از دســت داده و ضعیف 
و ناتوان شده اســت. در اصطالح مشابه 
گفته می شــود؛ اَ َدس ِدراِمده، ِشــگلِش 
گردیده، ماقِــش چیده، بِر و رویی بِراش 

نِمانده.
آِب ِحوضه: همچون آب حوض است. 
چای کم رنگ و سردی است. در اصطالح 
مشــابه گفته می شود؛ آب زیِپوئه، آب ِدِر 

محله س، آب حمومه، پاسبان دیده.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*در ارائــه این مطالب از كتاب فرهنگ اصطالحات 

عامیانه همدانی تالیف محمد علی نوریون– انتشــارات 

سوره مهر بهره گرفته شده است.

شهیدی كه  قصد به هالكت رساندن شاه را داشت
ســیدعلی  فرهنگی:  گروه  هگمتانه، 
رمضان   19 روز  افطار  آستانه  در  اندرزگو، 
1357 خورشــیدی كه راهی منزل یکی 
مأموران  محاصره  به  بود،  دوســتانش  از 
ساواک افتاد. مأموران ابتدا او را از ناحیه 
پا زخمی كردند و بعد به شهادت رساندند.

به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس، 
ســیدعلی اندرزگو از فعاالن مبارزه مســلحانه 
علیه حکومــت پهلــوی، در 1318 ش. ـ ماه 

مبارک رمضان ـ متولد شد.
در 12 ســالگی در بــازار تهــران و در یک 
نجاری مشغول به کار شد. او روزها کار می کرد 
و شــب ها به تحصیل می پرداخت . اندرزگو در 
ســنین نوجوانی به عضویــت جمعیت مؤتلفه 
اســالمی درآمد و در 1341 ـ در 23 ســالگی 
ـ مبارزه مســلحانه علیه شاه را آغاز کرد. او در 
این مبارزه در کنار شــهیدان بخارایی ، هرندی ، 
نیک نژاد و تحت هدایت شــهید صادق امانی و 

شهید مهدی عراقی قرار داشت .
در پی قیام 15 خرداد 1342 بازداشت شد 
و پس از آزادی مبارزه مســلحانه را پی گرفت. 
وی در عملیات ترور حســنعلی منصور ـ عامل 

کاپیتوالسیون ـ در 1343 ش. مشارکت جست  
و پس از شناسایی، غیاباً به اعدام محکوم شد.

او مخفیانه به عراق سفر کرد و در 1345 به 
قم بازگشت، اما توسط ساواک شناسایی شد، به 
همین دلیل راهی تهران شد و در منطقه چیذر 
در یک خانه اجاره ای اسکان یافت و حوزه علمیه 

چیذر را مرکز فعالیت خود قرار داد.
او در 1349 ش. بــه اصــرار برادرانــش با 
تغییر نام به »شیخ عباس تهرانی « ازدواج کرد. 
در 1351، یکی از دوســتانش توســط ساواک 
بازداشت شــد و در زیر شکنجه به ارتباطش با 
اندرزگــو اعتراف کرد و وی ناچار از چیذر به قم 
رفت. او در قم متوجه شد که ساواک در سراسر 
کشــور در پی اوســت، اما با این حال از مبارزه 
علیه حکومت شــاه مأیوس نشد و به تهیه پول 

و اسلحه پرداخت.
اندرزگو از قم به تهران و ســپس به مشهد 
رفت و در مشــهد بــه زابل و از آنجــا همراه 
همسرش، به افغانستان رفت  و پس از یک ماه 
با تغییر چهره به ایران بازگشت . اندرزگو عالوه 
بر تغییر چهره، از نام های مستعار، گذرنامه های 

متعدد و 24 شناسنامه استفاده می کرد.

اندرزگــو بین قــم ، تهران و مشــهد تردد 
می کرد. وی پس ازمدتی راهی مکه شــد و از 
آنجــا به نجف رفته و با امــام خمینی مالقات 
کرد. سیدعلی اندرزگو پس از نجف، دو ماه در 
سوریه و لبنان به سر برد و در لبنان دوره های 
فشرده آموزش نظامی را سپری کرد و با هدف 
ترور شــاه به ایران بازگشــت ، امــا قبل از آن 
که نقشه خود را عملی ســازد به دام مأموران 
ساواک افتاد. سیدعلی اندرزگو، در آستانة افطار 
روز 19 رمضان 1357 ش. که راهی منزل یکی 
از دوســتانش بود، به محاصره مأموران ساواک 
افتاد. مأمــوران ابتــدا او را از ناحیه پا زخمی 
کردنــد. در این فرصت، اندرزگــو که نقش بر 
زمین شــده بود، با خــوردن کاغذهای حاوی 
شــماره تلفن دوســتان و نزدیکانش و آغشته 
کردن بقیه مدارک به خون خود و نابود کردن 
آنها، مانع از آن شــد که نشانی کسی به دست 
ســاواک بیفتد. شــهید اندرزگو در ماه مبارک 
رمضــان 1318 ش. متولــد و در مــاه مبارک 
رمضــان 1357ش. بــا زبان روزه به شــهادت 
رســید. از وی 4 فرزنــد به نام هــای مهدی ، 

محمود، محسن و مرتضی باقی مانده است.

عالم ذر؛ آغاز شگفت انگیز زندگی انسان
هگمتانــه، گروه فرهنگی: شــاید نام 
عالم ذر را قباًل شــنیده باشید و اطالعات 
باشــید. داشــته  آن  درباره  پراكنده ای 
پژوهشــگری در یک تحقیق مســتند، 
مطالبی را كه درباره عالــم ذر از آیات و 
روایت دیده، گــردآوری كرده و در كتابی 
به نام »عالم ذر؛ آغاز شگفت انگیز زندگی 
داده  قرار  مخاطبان  روی  پیش  انســان« 

است.
»ز کجــا آمده ام، آمدنم بهر چه بود/ به کجا 
می روم آخر ننمایی وطنــم.« اینکه دقیقاً چه 
شــد بشر پا بر زمین گذاشت، چه شد که خلق 
شد و چه شد که اشرف مخلوقات شد و هزاران 
ســؤال مبنایی درباره مبدأ آفرینش انسانه هر 
از گاهــی ذهن ما را درگیر خــود می کند و از 

سربند مشغله های روزمره فرصت فکر و مطالعه 
کردن و یافتن پاســخ برای آن دست نمی دهد. 
و همین طور گوشــه ذهنمان خاک می خورد 
و معلوم هم نیســت آیا تا آخــر عمر خاکی از 

ندانسته ها می تکانیم یا نه.
شــاید نام عالم ذر را قباًل شــنیده باشید و 
اطالعــات کمرنــگ و پراکنــده ای درباره آن 
نویسنده  اکبری«  »محمد رضا  باشــید.  داشته 
و پژوهشــگر در یک تحقیق مستند و مستدل 
مطالبــی را که درباره عالم ذر از آیات و روایت 
دیده، گردآوری کرده و در کتابی به نام »عالم 
ذر؛ آغاز شگفت انگیز زندگی انسان« پیش روی 
مخاطبان و آنان که درباره آغاز آفرینش انسان 

کنجکاو هستند، قرار داده است.
اکبری در مقدمه کتاب این گونه می نویســد: 

»بحث عالم ذر با همه اهمیتی که دارد، تدوین 
جامعی نــدارد و مطالبی که دربــاره آن طرح 
گردیده، کوتاه، محدود، گسســته و در ارتباط با 
یــک یا بعضی از ابعاد آن اســت. کتاب عالم ذر 
تحقیق جامع و مستندی اســت که همه ابعاد 
این عالم را از آغاز تا فرجام به صورت پیوســته، 
مســتند و تحلیلی ارائه کرده و تصویر روشنی 
از این مقطع اســرارآمیز زندگی بشر با تکیه بر 
آیات قرآن و روایات معصومین )علیهم الســالم( 

داده است.«
این کتاب کــه به همت انتشــارات کتاب 
جمکران در 240 صفحه و هفت فصل به چاپ 
رســیده، این روزها در حال گذر از هشــتمین 
چاپ است. کتاب در قطع رقطعی و جلد نرم با 

قیمت 21 هزار تومان منتشر شده است.
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در نمایشگاه عکس تاریخ محلی همدان انجام می شود

رونمایی از "سند فرمان فرمایی همدان در سال 1281"
هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: به همت 
اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  اجتماعی  معاونت 
و ورزشــی شــهرداری همدان و با مشاركت 
مدیریت  ایران  ملی  كتابخانه  و  اسناد  سازمان 
غرب كشــور )همدان( نمایشگاه عکس تاریخ 
محلی همــدان، همراه با رونمایی از "ســند 
فرمان فرمایی همدان مربوط به ســال 1281" 

برگزار می شود. بار در همدان  اولین  برای 
بــه گــزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
همدان، نمایشــگاه عکــس تاریخ محلــی همدان، 
همراه با رونمایی از "ســند فرمــان فرمایی همدان 

مربوط به ســال 1281" برای اولیــن بار به همت 
و  اجتماعی  فرهنگــی،  اجتماعی ســازمان  معاونت 
ورزشی شــهرداری همدان و با مشــارکت سازمان 
اســناد و کتابخانه ملی ایران مدیریت غرب کشــور 

می شود. برگزار  )همدان( 
براساس این گزارش امروز نمایشگاه عکس تاریخ 
محلــی همــدان در نگارخانهٔ مجموعــهٔ فرهنگی و 
هنری عین القضات همدانی واقع در میدان فلسطین 
افتتاح می شود و تا 7  شــهریور ماه جاری از ساعت 
9 تا 13 و 17 تا 20 آماده بازدید عالقه مندان است.
بازدیــد از ایــن نمایشــگاه برای عمــوم آزاد و 

است. رایگان 
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4 قیمـت هر گرم طال , 1 6 0 , 0 0 0
40,740,000 قیمت تمام سکه
21,600,000 قیمت نیم سکه
13,640,000 قیمت ربع سکه

9 قیمت سکه یك گرمي دولتي , 5 9 5 , 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.

116,500دالر 
131,430یورو 
142,470پوند 
16,610یوان

20,510لير ترکيه


	4328-980602 cmyk
	4328-980602 ggg

