
ر  ا م   ع منا   د  د ن  ا ا ر
ار: شــرکت ســهامي پشــتيباني اموردام کشور-  1ـ مناقصه گ
اداره کل پشــتيباني امــور دام اســتان همدان به شناســه ملي 

14002771736 و شماره اقتصادي 411113673771
– سردخانه  : همدان ـ جاده تهران- شــهر جورقان  به نشــان
دولتي بوعلي اداره کل پشــتيباني امور دام اســتان همدان ـ کد 
پستي 99813-65199 تلفن:1-34373960 نمابر:34373829
2ـ موضوع مناقصه: واگذاری امور فنی ســردخانه های)بوعلی 
همــدان و دولتی نهاوند( اداره کل پشــتيبانی امور دام اســتان 
همدان  از طريق ســامانه تدارکات الکترونيکي دولت به شــماره 

فراخوان 2098001014000042
ين ارجاع کار: اصل فيش واريزي  مي شرکت در فر 3ـ نوع ت
 I R وجه نقد به حساب شماره 900100004001039806370564 
شناســه 907203965100000000000000000017 بانــک 
مرکزي به نام سپرده - خزانه داري کل يا ضمانت نامه بانکي بنام 
– ايران  – تجارت  مناقصه گزار )کليه بانکها به جز بانک ســرمايه 
زمين ( و يا اوراق مشــارکت بي نام تضمين شده بانکها و دولت با 
قابليت بازخريد قبل از سررسيد )موضو قانون نحوه انتشار اوراق 
مشــارکت( را ضمن درج درسامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر 

شــده تا ساعت 14 روز يکشــنبه مور 1398/04/23 به مناقصه 
گزار تسليم گردد.

ين ارجــاع کار: مبلغ  مي شــرکت درفر 4ـ مبلــ ت
)300/000/000( سيصد ميليون ريال به نام اداره کل پشتيباني 

امور دام استان همدان.
وي پيشــنهاد  گشاي   ـ زمان دريافت اســناد ت

: مال پيشنهادها 
- مهلت دريافت اســناد از سامانه ستاد: ساعت 14روز  -1

پنجشنبه مور 1398/04/13 مي باشد.
- مهلت ارائه پيشــنهاد درسامانه ستاد: تا ساعت 14  -2

روز يکشنبه مور 1398/04/23
: تا  مي تو ا ت وي پاکت الــف م - مهلت ت -3

ساعت 14 روز يکشنبه مور 1398/04/23
- زمان بازگشاي پاکت ها: ساعت 9 صبح روز دوشنبه  -4

مور 1398/04/24واقع در نشاني مناقصه گزار
ري اسناد: متقاضيان شرکت در مناقصه مي توانند پس   -
از واريز مبلغ 00/000 ريا )غيرقابل استرداد به شماره حساب 
I شناســه  R  31010000400103980400 بانک مرکــزي 087

3770398 بــه نــام خزانــه  203900800000000000173
 داری کل از طريق سامانه ســتاد( در زمان مهلت دريافت اسناد

 w w w .setadiran.ir رديف 1-5 آگهي ( به آدرس اينترنتي( 
مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.

7- فيش / رســيد پرداخت مبلغ 00/000 ريا خريد اسناد به 
همراه پاکت الف به دبيرخانه کميســيون معامالت استان تحويل 

گردد.
8ـ مراحــل برگزاري مناقصــه از طريق درگاه ســامانه تدارکات 
w انجام  w w .setadiran.ir الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس
خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران درصورت عدم عضويت 
قبلي، مراحل ثبت نام در ســايت مذکور و دريافت گواهي امضاي 
الکترونيکــي را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند. تاريخ 
شنبه تاريخ 1398/04/09  انتشــار مناقصه درســامانه روز ي

مي باشد.
 9- ســاير اطالعــات و جزئيات مربوطه دراســناد مناقصه مندرج

 مي باشد.
ويت  ا مرا  ان ا تما سامانه ستاد جهت  ا

: 41934ـ021 در سامانه: مرک تما

ت ام و م  - ا  م  د مو ان  ش د  

رزی زار جهاد کشا
ان شرکت پشتيبانی امور دا کشور استان هم

و ب 

م الف 504 

ر  ا م   ع منا   د  د ن  ا ا ر
ار: شــرکت ســهامي پشــتيباني اموردام کشور-  1ـ مناقصه گ
اداره کل پشــتيباني امــور دام اســتان همدان به شناســه ملي 

14002771736 و شماره اقتصادي 411113673771
– سردخانه  : همدان ـ جاده تهران- شــهر جورقان  به نشــان
دولتي بوعلي اداره کل پشــتيباني امور دام اســتان همدان ـ کد 
پستي 99813-65199 تلفن:1-34373960 نمابر:34373829

2ـ موضوع مناقصه: واگذاری امور تخليه و بارگيری ســردخانه 
های)بوعلی و دولتی نهاوند( اداره کل پشــتيبانی امور دام استان 
همدان  از طريق ســامانه تدارکات الکترونيکي دولت به شــماره 

فراخوان 2098001014000041
ين ارجاع کار: اصل فيش واريزي  مي شرکت در فر 3ـ نوع ت
 I R وجه نقد به حساب شماره 900100004001039806370564 
شناســه 907203965100000000000000000017 بانــک 
مرکزي به نام سپرده - خزانه داري کل يا ضمانت نامه بانکي بنام 
– ايران  – تجارت  مناقصه گزار )کليه بانکها به جز بانک ســرمايه 
زمين ( و يا اوراق مشــارکت بي نام تضمين شده بانکها و دولت با 
قابليت بازخريد قبل از سررسيد )موضو قانون نحوه انتشار اوراق 
مشــارکت( را ضمن درج درسامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر 

شده تا ساعت 14 روز چهارشنبه مور 1398/04/23 به مناقصه 
گزار تسليم گردد.

ين ارجــاع کار: مبلغ  مي شــرکت درفر 4ـ مبلــ ت
)220/000/000( دويست و بيست ميليون ريال به نام اداره کل 

پشتيباني امور دام استان همدان.
وي پيشــنهاد  گشاي   ـ زمان دريافت اســناد ت

: مال پيشنهادها 
- مهلت دريافت اســناد از سامانه ستاد: ساعت 14روز  -1

پنجشنبه مور 1398/04/13 مي باشد.
- مهلت ارائه پيشــنهاد درسامانه ستاد: تا ساعت 14  -2

روز يکشنبه مور 1398/04/23
: تا  مي تو ا ت وي پاکت الــف م - مهلت ت -3

ساعت 14 روز يکشنبه مور 1398/04/23
- زمان بازگشاي پاکت ها: ساعت 9 صبح روز دوشنبه  -4

مور 1398/04/24واقع در نشاني مناقصه گزار
ري اسناد: متقاضيان شرکت در مناقصه مي توانند پس   -
از واريز مبلغ 00/000 ريا )غيرقابل استرداد به شماره حساب 
I شناســه  R  31010000400103980400 بانک مرکــزي 087

3770398 بــه نــام خزانــه  203900800000000000173
 داری کل از طريق سامانه ســتاد( در زمان مهلت دريافت اسناد
 w w w .setadiran.ir رديف 1-5 آگهي ( به آدرس اينترنتي( 

مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
7- فيش /رســيد پرداخت مبلغ 00/000 ريا خريد اســناد به 
همراه پاکت الف به دبيرخانه کميســيون معامالت استان تحويل 

گردد.
8ـ مراحــل برگزاري مناقصــه از طريق درگاه ســامانه تدارکات 
w انجام  w w .setadiran.ir الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس
خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران درصورت عدم عضويت 
قبلي، مراحل ثبت نام در ســايت مذکور و دريافت گواهي امضاي 
الکترونيکــي را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند. تاريخ 
شنبه تاريخ 1398/04/09  انتشــار مناقصه درســامانه روز ي

مي باشد.
 9- ســاير اطالعــات و جزئيات مربوطه دراســناد مناقصه مندرج

 مي باشد.
اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضويت در 

سامانه: مرکز تماس: 41934ـ021

ت ام و م  - ا  م  د مو ان  ش د  

رزی زار جهاد کشا
ان شرکت پشتيبانی امور دا کشور استان هم

شنبه 1398/04/10 : د ا ا تاريخ 
: سه شنبه 1398/04/11 ا د تاريخ 

و ب 

م الف 505 

7842

بر  ا م ا  ا  ر ا ا  مر  م   ع منا  ن  ا ا ر
و  ا ب  هن   ر ان  ر ب  ا ز  ا اها   و ر

ان در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای آسفالت معابر روســتاهای ذيل از توابع شهرستان  می اســتان هم ب اس ــ ان بنياد م
کبودرآهنــگ را مطابق با جدول ذيل از طريق ســامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ســتاد( برگزار نمايد. کليــه مراحل برگزاری مناقصه از 
 دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس

w انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت  w w .setadiran.ir 
گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع برآورد - ریالموضوعردیف
کار )شرکت در مناقصه(- ریال

شماره مناقصه در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد(

اجرای آسفالت معابر روستای گمین قلعه از 1
3.724.361.614187.000.0002098005162000021توابع شهرستان کبودرآهنگ

اجرای آسفالت معابر روستای قراگل از توابع 2
4.540.740.782228.000.0002098005162000022شهرستان کبودرآهنگ

اجرای آسفالت معابر روستای حسین آباد 3
6.447.761.175323.000.0002098005162000023باباخنجر از توابع شهرستان کبودرآهنگ

اجرای آسفالت معابر روستای باباخنجر از 4
9.798.689.956490.000.0002098005162000024توابع شهرستان کبودرآهنگ

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: 1398/04/11 می باشد. 
مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت : 1398/04/11 لغايت 1398/04/19

مهلت زمانی ارائه پيشنهاد : حداکثر تا مور 1398/04/30
 زمان بازگشــايی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز دوشنبه مور 1398/04/31 در محل سالن اجتماعات بنياد مسکن انقالب اسالمی استان 

همدان 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

– واحد دبيرخانه – طبقه اول  – بنياد مسکن انقالب اسالمی استان همدان  – ميدان جهاد - ابتدای خيابان طالقانی  در : همدان 
جهت کسب اطالعات بيشتر می توانيد با شماره تلفن:  38268003-081 معاونت عمران روستايی استان همدان- گروه نظارت ارزيابی امور 

عمرانی آقای مهندس زارعی تماس حاصل فرماييد.

ا  م  ن  اد م  وم ب ب  و
م الف 512 

7842

ا  ا  ر ا ا  مر  م   ع منا  د  د ن  ا ا ر  
و ا ب  هن   ر ان  ر ب  ا ز  ا اها   و ر بر  ا م

ان در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای آسفالت معابر روســتاهای ذيل از توابع شهرستان  می اســتان هم ب اس ــ ان بنياد م
کبودرآهنــگ را مطابق با جدول ذيل از طريق ســامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ســتاد( برگزار نمايد. کليــه مراحل برگزاری مناقصه از 
 دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس

w انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت  w w .setadiran.ir 
گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع برآورد - ریالموضوعردیف
کار )شرکت در مناقصه(- ریال

شماره مناقصه در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد(

اجرای آسفالت معابر روستای آقکند از توابع 1
4.619.104.554231.000.0002098005162000018شهرستان کبودرآهنگ

اجرای آسفالت معابر روستای چالو از توابع 2
5.573.365.885279.000.0002098005162000019شهرستان کبودرآهنگ

اجرای آسفالت معابر روستای طاسران از توابع 3
8.768.633.001439.000.0002098005162000020شهرستان کبودرآهنگ

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: 1398/04/11 می باشد. 
مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت : 1398/04/11 لغايت 1398/04/19

مهلت زمانی ارائه پيشنهاد : حداکثر تا مور 1398/04/30
 زمان بازگشــايی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز دوشنبه مور 1398/04/31 در محل سالن اجتماعات بنياد مسکن انقالب اسالمی استان 

همدان 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:

– واحد دبيرخانه – طبقه اول  – بنياد مسکن انقالب اسالمی استان همدان  – ميدان جهاد - ابتدای خيابان طالقانی  در : همدان 
جهت کسب اطالعات بيشتر می توانيد با شماره تلفن:  38268003-081 معاونت عمران روستايی استان همدان- گروه نظارت ارزيابی امور 

عمرانی آقای مهندس زارعی تماس حاصل فرماييد.

ا  م  ن  اد م  وم ب ب  و
م الف 511 
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هگمتانه، گــروه خبر همــدان: در ادامه 
به  پاســخ گویی  چهارشــنبه های  برگزاری 
شهروندان، فردا سرپرست مدیریت پيشگيری 
و رفع تخلفات شــهری شهرداری همدان در 
همدان  شهری137شهرداری  مدیریت  مرکز 

حضور می یابد.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی مرکز 
مدیریت شهری137شــهرداری همدان برای اولین 
بار مدیران شــهرداری با حضــور در مرکز مدیریت 
االت، نظرات و  شهری 137شهرداری همدان به س

درخواست های شهروندان پاس می دهند.
بر اساس این گزارش در این راستا چهارشنبه این 
هفته مرکز 137میزبان حســین مردانی سرپرست 
مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
همدان است و شــهروندان می توانند از ساعت 11 
تا 13 با شــماره 137 تماس بگیرند و مســتقیما 
درخواســت های خود را در زمینه رفع ســد معبر، 
کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و اجرای احکام با 

مدیر مربوطه مطرح کنند.

ات  خل ر و   ش ت  ر ت م ر ر
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سرپرســت  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
مدیریت پيشــگيری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری همدان از اجرای 61 رأی تخریب در 

2هزار و 711 مترمربع از شهر همدان خبر داد.
بــه گزارش هگمتانــه به نقــل از روابط عمومی 
مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
همدان، حسین مردانی با اشاره به عزم راس شهرداری 
همدان در اجرای احکام صادر شده از کمیسیون ماده 
100 تصریح کرد: با عنایت به حف و صیانت از حقو 
بیت المال، پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز 
ی کشاورزی  ییر کاربری باغات و ارا و جلوگیری از ت
ی تخریب صادر شــده  در همدان، تعداد 61 مورد ر
از کمیســیون ماده 100 به مســاحت 2هزار و 711 
مترمربع توســط مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری همدان و با همکاری سازمان جهاد 

کشاورزی و عوامل انتظامی اجرا شد.
وی در ادامه به تشــریح اقدامات انجام شده در 
سه ماه اخیر پرداخت و اظهار کرد: بیشترین احکام 
اجرا شده در باغات حیدره، آبشینه و تفریجان است، 
ی پلمب صادر شــده از  مــن اینکه 19 مــورد ر
کمیسیون های ماده 100 و بند 20 نیز در خصو 
ییر کاربری غیر مجاز از مسکونی  مشاغل مزاحم و ت
به تجاری از جمله مصالح فروشی های بلوار امام)ره( 

اجرا شده است.
مردانی به اجرای حکم تخریب یک واحد تجاری 
غیــر قانونی به مســاحت 100 مترمربع در خیابان 
مهدیه نیز اشاره و تأکید کرد: حف آرامش و احقا 
حقو شهروندان از مهمترین وظایف شهرداری است 
و مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری در این 

راستا از هیچ کوشش و تالشی دری نخواهد کرد.
وی در پایان به گزارش ســه ماهه سامانه ارتباط 
مردمی 137 اشاره و ابراز کرد: از 860 شکایت اعالم 
شده تلفنی شهروندان به این سامانه درخصو سد 
معبر و ساخت و سازهای غیرقانونی بیش از 98/36 
ایت  درصــد آنها منجر به رفع تخلــف و موجب ر

شهروندان شده است.

ان نانو م  ت  ا
حات ا ب   ل ر  م

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بيان 
اینکه ســرمایه گذار ایجــاد کانکس نانوایی 
مسکن مهر گلستان باید سقف کانکس را باال 
ببرد تا مجوز صادر شود افزود: در صورت انجام 
این اصالحات کانکس نانوایی راه اندازی خواهد 

شد تا مشکل مردم منطقه حل شود.
ا متین دیروز در گفتگویی با بیان اینکه  حمیدر
ایجاد کانکس نانوایی شرایط دارد اظهار کرد: یکی از 

شرایط داشتن ماشین چر دار است.
متین با اشــاره به بازدید از کانکس ایجاد شده 
در راســتای کمک به راه اندازی هرچه سریع تر این 
کانکس نانوایی بیان کــرد: بعد از بازدید از کانکس 
مقرر شــد مســاحت کانکس افزایش پیدا کند تا با 

چارچوب های سازمان هم خوانی داشته باشد.
وی با بیان اینکه باید سقف کانکس مقداری باال 
رود تا مجوز صادر شــود افزود: در صورت انجام این 
اصالحات کانکس نانوایی راه اندازی خواهد شــد تا 

مشکل مردم منطقه حل شود.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان با بیان اینکه مســاحت کانکس اکنون زیر 
وع چشم پوشی  مساحت مصوب است و از این مو
کرده ایم افزود: مساحت مصوب برای نانوایی سنگکی 
80 مترمربع، برای نانوایی معمولی 100 مترمربع و 

برای نان سنتی 150 متر است.
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مدیرکل  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
)ره( همدان  امــام خمينی  امداد  کميته 
 130 تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  گفت: 
ميليارد و 180 ميليــون ریال، به عنوان 
کمک معيشــت عادی و تبصــره 14 به 
حساب خانواده های زیر پوشش این نهاد 

واریز شده است.
پیمــان ترکمانه روز دوشــنبه در گفتگویی 
افزود: بر این اســاس، امســال 47 هزار و 441 
خانواده از اعتبارات کمک معیشتی کمیته امداد 

امام خمینی )ره( بهره مند شده اند.
وی با اشــاره بــه اینکه کمک معیشــت 
به دو گــروه از افراد جامعــه تعلق می گیرد، 
اظهار کرد: گروه اول شــامل خانواده هایی با 
سرپرســت نیازمند، همســر متارکه، همســر 
مفقــودی و متــواری، زنان مطلقــه نیازمند، 
همســر زندانی، همسر بدون صالحیت )حکم 
محاکــم قضایی(، همســر ســرباز و دختران 

مجرد خود سرپرست است.
مدیرکل کمیته امداد امام)ره( استان همدان 
ادامه داد: گــروه دوم نیز شــامل خانواده های 
دارای سرپرست از کار افتاده و بیمار )رده سنی 
55 سال به پایین( و افراد سالمند )از کار افتاده 

کهن سال( می شود.
وی بــا بیان اینکه 38 هــزار و 607 خانوار 
کمک معیشــت عادی از کمیته امداد امام)ره( 
همدان دریافت می کنند، عنوان کرد: در سه ماه 
اول ســال 98، 68 میلیارد ریال به حساب این 

خانواده ها واریز شده است.
یــح تبصره 14 گفت: این  ترکمانه در تو
تبصره شــامل خانواده های نیازمندی می شود 
که مشــمول دریافت کمک معیشــت نبوده و 
در گروه های باال قرار نمی گیرند ولی از لحا 
عیف و در مناطق محروم ســاکن  اقتصادی 
هستندکه برای رفع فقر مطلق به آن ها کمک 

می شود. پرداخت  معیشت 
مدیرکل کمیته امداد امام)ره( استان همدان 
بیان کــرد: 62 میلیــارد و 180 میلیون ریال 
کمک معیشــت تبصره 14 نیز از ابتدای ســال 
جاری به حســاب هشــت هزار و 834 خانواده 

واریز شده است.

رون بر و  ش ا  به  ه د  ا و  ام ن

انتخاب شهروند برگزیده ریشه در مبانی دینی و مکتب اسالمی دارد
هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقيه 
در اســتان همــدان در پيامی به جشــنواره 
شــهروندان برگزیده، انتخاب شهروند برگزیده 
را دارای ریشه در مبانی دینی و مکتب اسالمی 

دانست. 
در پیام آیت ا حبیب ا شعبانی آمده است:

در فرازی از نامه امام علی)ع( به مالک اشــتر آمده 
اســت که »نباید نیکوکار و بدکار نــزد تو به یک پایه 
باشــند که آن، نیکوکاران را از نیکویی کردن بی رغبت 
ســازد و بدکاران را به بدی کــردن وا دارد، هر یک از 

ایشان را به آنچه عمل کرده است، جزا ده«.
بــا عنایت به این بیان ارزشــمند می تــوان اذعان 
داشت انتخاب شهروند برگزیده ریشه در مبانی دینی 
و مکتب اســالمی جامعه ما دارد و در مجموع رقابت و 
برگزیدن، یکی از عناصر اصلی رشد ارزش های انسانی 
و اســالمی اســت و معرفی الگوهایی مانند شخصیت 
( به عنوان اسوه حسنه در متون دینی  پیامبر اکرم)
وح دیده می شــود؛ بنابراین  به ویژه قرآن کریم به و
شهر همدان می تواند با توجه ویژه به معرفی الگوهای 

برتر شهروندی، به عنوان شهری نمونه باشد.
همت و عملکرد خالقانه شــورای اســالمی شهر و 

شــهرداری همدان در راســتای ار نهادن به کرامت 
انسانی شــهروندان، ارزشمند اســت که امیدواریم با 
حضــور و همدلی گرم شــهروندان این جشــنواره به 

سرمنزل نهایی خود برسد.
این جریــان و فرآیند مدیریت شــهری به منظور 
ارزیابی شــهروندان و تطبیق آن با ارزش های فرهنگ 
شهروندی برای بهبود و گسترش سرمایه های فرهنگی، 
اجتماعی و انســانی جامعه شهری و همچنین تروی و 
ارتقای اخال و فرهنگ شــهروندی بر اســاس مبانی 
غنی اســالمی و ملی، پسندیده اســت که امید داریم 

این مهم هرساله با معیارهای غنی تر، ادامه دار باشد.
والن مدیریت شهری مبنی  با توجه به تأکیدات مس
بر ایجاد زیرساخت های شهر، اگر تمامی شهروندان در 
مدیریت شــهری مشــارکت داشته باشــند، این نهاد 
مردمی با فرا بال بیشــتری، همدان را آبادتر خواهد 
والنه تر و  ســاخت؛ از ســوی دیگر انتظار می رود مس
فعاالنه تــر در عرصه خدمت به مردم شــریف همدانی 

اقدام شود.
شــهروند برگزیده به افرادی اطال می شــود که 
فــار از ارزش قائل شــدن برای خود، در راســتای 
لفه های مورد تأکید مکتب اســالم شامل ارزش های  م

دینی و مذهبی، ایثار و از خودگذشــتگی، مردم داری 
و اخال مداری، امام محوری، رعایت حقو شهروندی، 
ولیت پذیری، رعایت نظم و ایجاد امید و شادی در  مس
اجتماع مورد تأکید مکتب اســالم، برنامه ریزی داشته 
لفه های  باشــند که با معرفی این شــهروندان آگاه، م
مورد نظر در تمامی شــهر و در بین شهروندان، تعمیم 

داده خواهد شد.
در ایــن بین تمامی افرادی که احســاس می کنند 
در راستای شــاخ های 9گانه این جشنواره با هد 
معرفی شهروندان عامل به وظایف شهروندی، خدمتی 
به شهر و شهروندان داشته اند؛ به عنوان الگو پیش قدم 

شوند و یا دیگران را معرفی کنند.
با تأکید بر تمامی شــاخ های 9گانه شهروندان 
برگزیــده ســال 98 بــا محوریت مدیریت شــهری، 
انتظــار می رود تــالش برای توســعه فرهنگ مصر 
بهینه انــرژی از جمله اســتفاده از دوچرخه و ناوگان 
حمل و نقــل عمومی، حضور و مشــارکت داوطلبانه در 
جامعه، پرداخت به موقع عوار متعلق به شــهرداری، 
ال زایی در راستای رونق تولید برای  کارآفرینی و اشت
خود و سایر شــهروندان، تالش برای گسترش فضای 
سبز شــهری، حف هویت تاریخی شــهر، انجام امور 

خیرخواهانه، وقف و انفا در حوزه مدیریت شــهری 
و... در بین تمامی شهروندان به ویژه برگزیدگان، مزین 

شود.
در پایــان باید گفت برای ســاخت تمــدن نوین 
اسالمی انتظار می رود شــهر همدان در تراز برتر قرار 
گیرد؛ بنابراین برگزاری چنین جشنواره های فرهنگی 
و اجتماعی، زمینه ساز این است که جامعه برتر را رقم 
بزنیم و در راســتای رشد، توسعه و تعالی، یک قدم به 

سمت قله های پیشرفت حرکت کنیم.

: ر  م  و   

مرکز آموزش هتل داری همدان رونق اقتصادی را به دنبال دارد
هگمتانه، گروه خبر همدان: اعضا و کارشناسان 
گردشگری  و  سرمایه گذاری  اقتصاد،  کميسيون 
شورای اسالمی شهر همدان در ادامه برنامه های 
تخصصی این کميســيون به همراه شــهردار و 
تعدادی از مدیران شهرداری از بزرگ ترین مرکز 
آموزش هتل داری و گردشــگری غرب کشــور 
وابسته به اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان 

همدان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی شهر 
همــدان، در ادامه ایــن بازدید جلســه هفته جاری 
کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورا به 
میزبانی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان در اتا 

جلسات این مرکز برگزار شد.
رئیس شــورای اســالمی شــهر همــدان در این 
مــن قدردانی از زحمــات اداره کل آموزش  دیدار 
فنی وحرفــه ای اســتان در خصــو اقدامات صورت 
گرفتــه به ویژه احدا بزرگتریــن مجموعه هتل داری 
کشــور، گفت: مرکز آموزش هتل داری و گردشــگری 
می تواند زمینه عالقه مندان به حرفه های تخصصی را با 

سوابق حرفه ای در بازار کار، فراهم کند.
کامران گردان، احدا مجموعه آموزشی تخصصی 
هتــل داری و گردشــگری توســط اداره کل آموزش 
فنی وحرفــه ای اســتان را قابل تقدیر دانســت و ابراز 
امیدواری کرد با این اقدام بتوانیم حوزه گردشگری را 
رونق دهیم و همچنین به نحو احســن از ظرفیت های 

ایجاد شده، استفاده کنیم.
وی با بیــان اینکــه مجموعه تخصصــی آموزش 
هتل داری، ســه بعد حوزه گردشــگری، رونق تولید و 
کارآفرینی را به دنبال دارد، یادآور شــد: این مجموعه 
موجب می شود دانشجویان و کارآموزانی که دوره های 
تخصصی در این مرکز می گذرانند، با مهارت های الزم 

وارد بازار کار شوند.
گــردان، اقدامات اداره کل آمــوزش فنی وحرفه ای 

اســتان همدان را شایسته و ارزشمند برشمرد و گفت: 
شــورا و شــهرداری همدان آمادگی هر گونه کمک و 
مســاعدت در حد توان خود به ایــن مجموعه اثرگذار 

را دارد.
افه  رئیس شورای اسالمی شهر همدان همچنین ا
کرد: توســعه و رونق صنعت گردشگری، جذب بیشتر 
گردشــگران و رونق اقتصادی در اســتان را به دنبال 
خواهد داشت که مرکز آموزش تخصصی هتل داری در 

ثری را ایفا کند. این زمینه می تواند نقش م
گــردان در ادامه با اشــاره بــه اقدامات شــورا و 
شــهرداری در حوزه جذب گردشــگر و سرمایه گذار، 
یادآور شد: در این راستا بسته های تشویقی برای جذب 
سرمایه گذاران و گردشــگران لحا شده است و شورا 
در حد توان از سرمایه گذاران به ویژه حوزه گردشگری 

حمایت می کند.

* مختاران: راه اندازی بزرگترین مرکز آموزش 
هتل داری در همدان

در ادامه مدیــرکل آموزش فنی  وحرفه ای اســتان 
من قدردانی از اعضای شــورا و مجموعه  همدان نیز 
شــهرداری به منظــور توجه به حوزه گردشــگری و 
با اشــاره بــه ورود آموزش فنی و حرفــه ای در تمامی 
حوزه های مربوط به کســب  وکار، گفت: بیکاری و نیز 
مشــکل اتصال به بازار کار، یکــی از دغدغه های افراد 
فار التحصیل است که آموزش فنی و حرفه ای در حوزه 

ال، حضور مستمر و اثربخشی دارد. اشت
وهب مختاران به تشــریح فعالیت و اقدامات اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان پرداخت و 
افزود: هم اکنون 500 حرفه آموزشی در استان در حال 
آموزش است که همدان رتبه نخست را در سال 97 در 

جشنواره شهید رجایی کشور کسب کرد.

وی با اشــاره به احدا مجموعه تخصصی آموزش 
هتــل داری و گردشــگری فنی وحرفه ای اســتان در 
، یادآور شــد: این مرکز از ســال 85 در مکانی  مریان
مناســب جانمایی و پس از بررسی مطالعات، عملیات 
اجرایی آن آغاز شد که پس از گذشت یک وقفه کوتاه 
والن، مجموعه را تکمیل کرده  توانستیم با حمایت مس

و آماده بهره برداری کنیم.
مختــاران با اعــالم اینکه عملیــات اجرایی مرکز 
آمــوزش هتل داری همدان هم اینک به اتمام رســیده 
ر در مرحله تجهیز اســت که به زودی  و در حــال حا
یان فراگیری  به بهره برداری می رســد، افــزود: متقا
هتــل داری عالوه بــر حضور در دوره هــای تئوری به 

صورت عملی با شیوه هتل داری آشنا می شوند.
وی از راه انــدازی مجموعــه تخصصــی آمــوزش 
هتل داری و گردشــگری همــدان در 19 و 20 تیر ماه 
امسال خبر داد و گفت: برای ادامه روند و فعالیت این 
مجموعه از توان و ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده 

خواهیم کرد.
مدیــرکل آموزش فنی  وحرفه ای اســتان همدان با 
بیان اینکه این مجموعه، بزرگ ترین مدرسه هتل داری 
کشــور است، یادآور شــد: این مرکز باید گذِر مهارتی 
برای کارآموزان باشــد تا بتوانیم افــراد با مهارت باال 
در حوزه گردشــگری به منظــور فعالیت در این حوزه، 

آموزش دهیم.
مختــاران افــزود: همــدان در حوزه گردشــگری 
ظرفیت های خوبی دارد که باید شرایط خدمات آن را 

نیز در کشور به صورت ویژه، ایجاد کنیم.
وی در پایان خواســتار حمایت و همکاری مدیریت 
شــهری با ایــن اداره کل شــد و گفت: در راســتای 
همکاری با این نهاد مردمی می توانیم به منظور آموزش 
مهارت های تخصصی نیروهای شهرداری در حوزه های 
ات محیطی حوزه گردشــگری،  مختلــف به ویژه تبلی

ورود پیدا کنیم.

ر اد  بر  ن شو د  و  ر  ح    ر و ر برد  ب   ب

آغاز توليد روزانه 1000 جفت کفش زنانه

هگمتانه، گروه خبر همــدان: هم زمان با روز 
اصناف و روز صنعت، معدن و تجارت، شــامگاه 
یکشنبه واحد توليدی کفش »آرمينا« به عنوان 
بزرگ ترین واحد توليــدی کفش زنانه در غرب 
کشــور با حضور نماینده مردم همدان و فامنين 
هماهنگی  معاون  اســالمی،  شورای  مجلس  در 
امور اقتصادی و توســعه منابع استاندار همدان، 
فرماندار و رئيس ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت استان همدان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان، رئيس سازمان بسيج اصناف 
اســتان همدان، اعضای شــورای اسالمی شهر 
همدان و فعاالن عرصــه توليد کفش همدان و 
و  تهران  آذربایجان شرقی،  استان های  از  کشور 

خراسان رضوی افتتاح شد.
کارخانه  بزرگترین  راه اندازی  بابایی:  *حاجی 
توليد کفش زنانه غرب کشور در همدان امتيازی 

برای این منطقه است
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی در 
این آیین بابیان اینکه ارزش افزوده ســرمایه گذاری در 
استان همدان باالست، گفت: 41 پروژه ملی در استان 

همدان در دست اجرا است.
ا حاجی بابایــی اظهار کرد: همدان آماده  حمیدر

همه پیشرفت ها و سرمایه گذاری ها است.
وی با بیان اینکه زیرســاخت های اســتان همدان 
یکی از آماده ترین زیرســاخت های کشــور است و به 
لحــا امکانــات ارتباطی بهترینیم، گفــت: به لحا 
شرایط کاری هیچ استانی مانند همدان نیست و تمام 
والن اســتان همدان آماده پذیرش سرمایه گذاران  مس

هستند.
حاجی بابایی با بیان اینکه همدان هرگونه آمادگی 
برای جذب ســرمایه گذار را دارد، اظهــار کرد: ارزش 

افزوده کار در استان همدان باالست.
وی به بازار خوب فروش کفش بانوان اشــاره کرد و 
با بیان اینکه این حرفه هیچ وقت راکد نیســت، گفت: 
راه اندازی بزرگتریــن کارخانه تولیدکننده کفش زنانه 
غرب کشور در همدان امتیازی برای این منطقه است.
وی با اشــاره بــه اینکه از همدان تا ســاوه منطقه 
طالیی غرب کشــور اســت و وجب به وجب زمین آن 
دارای ارزش افزوده باالســت، گفــت: این زمین ها در 
کنــار راه آهن و بزرگراه همدان تهــران قرار گرفته و 
به راحتی نمی توان چنین امکاناتی را در مناطق دیگر 

کشور ایجاد کرد.
نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اسالمی 
والن اســتان بــرای حمایت از  گفــت: تمــام مســ
سرمایه گذار پای کار هستند و از طر تمام نمایندگان 

والن استان قول حمایت می دهم. و مس
حاجی بابایــی همچنین با بیــان اینکه 41 پروژه 
ملی در اســتان همدان در دســت اجرا اســت، اظهار 
کــرد: 6 هزار مترمربع فضا برای در اختیار گذاشــتن 
ســرمایه گذاری وجــود دارد کــه فرصتی بــی نظیر 

محسوب می شود.
وی با بیــان اینکه آموزش در کارهــا باید مد نظر 
باشــد، اظهار کرد برنامه ششــم توسعه آموزش محور 

است و باید به این نکته توجه کرد.
*پورمجاهد: واحدهای راکد چرم ســازی در 

همدان فعال شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار 
همدان نیز به وجود واحدهای راکد چرم سازی در همدان 
اشــاره کرد و گفت: واحدهای راکد چرم ســازی با نظر 

کارشناسان خبره در همدان فعال شود.
ظاهــر پورمجاهد با قدردانــی از مدیر این کارخانه 
که منشــأ به کارگیری 150 نفر به صورت مستقیم و 
200 نفر به صورت غیر مســتقیم شده و تولید روزانه 
یــک هزار جفت کفش در 300 نــوع را با حجم مالی 
باال رقم زده اســت، اظهار کرد: اگر باهم باشیم و ایثار 
کرده و تالش را مد نظر قرار دهیم جذب سرمایه گذار 

ممکن خواهد شد.
وی با بیان اینکه تحریم هــا هیچ کاری نمی توانند 

بکنند گفت: اســتان همدان در همه زمینه ها می تواند 
حــر اول را بزند، امــروز اصلی ترین کار در کشــور 

ال است. فعالیت در عرصه تولید و اشت
وی با اشــاره به اینکه انســجام خوبی در اســتان 
همدان وجود دارد و همدان کارگاه تالش و کار شــده 
و تالش و دلسوزی نمایندگان مجلس نیز کمک حال 
خوبی برای مدیران اســتان شده است، گفت: در سال 
رونق تولید همه نگاه ها متوجه آســان کردن شــرایط 

تولید است.
پورمجاهد گفت: در سال رونق تولید تسهیالتی برای 
رفع مشکالت پیش بینی شده و باید تولیدکنندگان به 
مدیــر مربوطه مراجعه کننــد و در این زمینه مدیران 
ســای ادارات نیز باید همپای مدیران قدم  میانی و ر

بردارند تا حل مشکالت آسان شود.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتاندار همدان با تأکید بر اینکه باید نســل جوان 
مثبت حرکت کننــد، گفت: صنف کیف و کفش رصد 
کننــد و اگر مواد اولیه این صنعت در اســتان همدان 
قابل تأمین اســت، واحدهای راکد چرم سازی همدان 

راه اندازی شود.
پورمجاهد با دعوت از ســرمایه داران صنف کیف و 
کفش برای ســرمایه گذاری در صنعــت کفش، افزود: 
اگر فعاالن این رشــته همت کنند کارخانه تکســون 
که تأمین کننده مواد اولیه صنعت کفش است نیز در 

همدان راه اندازی می شود.
*متين: گرانی هایی در حال فروکش است

رئیــس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
همــدان نیز گفت: همت کارگــران واحدهای تولیدی 

نجات دهنده کشور خواهد بود.
ا متین با بیان اینکه شــرایط برای تولید  حمیدر
سخت است و دولت شرایط سختی را تحمل می کند، 
گفت: امیدواریم با تالش واحدهــای تولیدکننده این 

شرایط را سپری کنیم.
متیــن با بیان اینکه شــرایط امســال در زمینه 
حمایت از تولید مناســب تر از سال های قبل است و 
معافیت های مالیاتی لحا شده است، اظهار کرد: با 
وجود در نظر گرفتن تســهیالت یارانه به سرمایه در 

نمی گیرد. تعلق  گردش 
رئیــس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
همدان با بیان اینکه امیدواریم با تبادل پولی که شروع 
شــده تبادل کاالها نیز شروع شــود، اظهار کرد: فشار 
تحریم ها در ابتدای امسال باع گرانی هایی شد که در 

حال فروکش است.
متین اظهار کرد: در رابطه با تولید در ســال جاری 
تمهیدات خوبی اندیشــیده شــده و فشارها در زمینه 

بیمه نیز تقلیل یافته است.
رئیــس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
همــدان با بیــان اینکه صدور مجوز بــرای واحدهای 
تولیدی ســرعت گرفته اســت، گفت: در کمتر از پن 

ساعت مجوز برای واحد تولیدی صادر می شود.
*موقرپاک: توليد روزانه یک هزار جفت کفش 

در کارخانه »آرمينا«
مدیر واحد تولیدی کفــش زنانه »آرمینا« هم بابیان 
اینکه این تولیدی از سال 1380 با 5 نفر فعالیت خود را 
لفه مهم حف کیفیت، نوآوری و مشتری  آغاز کرد و سه م
مداری را سرلوحه کاری خود قرار داد، گفت: بهترین مواد 
اولیه برای تولید کفش در این تولیدی استفاده می شود و 
همواره تالش شده با تنوع محصوالت، نوآوری را به عنوان 

یک شعار اصلی حف کند.
پرویــز موقر پــاک بابیان اینکــه در این مجموعه 
اقتصادی مشــتری مداری از دو طریق تولید محصول 
با کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش دنبال می شود، 
گفت: نشان تجاری »آرمینا« نه تنها در استان همدان 

بلکه در ایران و کشورهای همسایه صاحب نام است.
مدیر بزرگترین کارخانــه تولید کننده کفش زنانه 
غرب کشــور با بیان اینکه این کارخانه در سال رونق 
تولید راه اندازی شده و روزانه یک هزار جفت کفش در 
این کارخانه تولید می شود، گفت: در این کارخانه برای 
150 جوان به طور مستقیم و برای 300 نفر به صورت 

ل ایجاد شده است. غیر مستقیم ش
ال  افــه کرد: ایــن مجموعه عالوه بر اشــت وی ا
مســتقیم و غیــر مســتقیم، در دیگر اســتان ها نیز 
ه  نمایندگی فعــال دارد که تولیدات را بــه بازار عر

می کنند.

*گازرانی: رسته شــغلی کيف و کفش چرم 
می تواند مشکل اشتغال استان را حل کند

رئیس اتحادیه کیف، کفش و چرم همدان نیز در این 
مراسم با بیان اینکه باید از این فرصت به دست آمده برای 
ارتقای کیفیت و افزایش رونق تولید و نیز جذب بازارهای 
جدید اســتفاده کرد، گفت: امیدواریم مشکالت صنعت 

چرم در کمترین زمان ممکن رفع شود.
احمــد گازرانــی با اشــاره به برگزاری ششــمین 
نمایشگاه بین المللی کیف و کفش و چرم از 22 تا 25 
مرداد ماه در همدان گفت: این نمایشــگاه با هد به 
نمایش گذاشتن ظرفیت استان همدان در این رشته و 
کمک به حل مشکالت تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

و نیز جذب مشتری جدید برگزار می شود.
گازرانــی یکــی از بحران های جامعــه را بیکاری 
برشــمرد و با بیان اینکه از بحران های تولیدکنندگان 
نیز نبود کارگران و استادکاران رسته های تولید کیف و 
کفش چرم اســت، گفت: اگر امروز این مشکل که نیاز 
ال در این  به تقویت آموزش دارد حل شود میزان اشت

عرصه به دو برابر افزایش پیدا می کند.
عیف شدن  وی کمبود مواد اولیه، افزایش قیمت و 
توان خرید مردم را از مشکالت عنوان کرد و گفت: در 
کارخانه ها و کارگاه های استان همدان هیچ جنس انبار 
شده ای وجود ندارد و تا چند ماه آینده صورت فروش 
محصوالت در اکثر واحدهای تولیدی دیده می شود که 
این اقدام نتیجه حضور در نمایشگاه های دوره ای است 

که مشکل فروش را حل کرده است.
لی کیف و کفش چرم به  وی با بیان اینکه رسته ش
ال استان را حل کند چرا  تنهایی می تواند مشکل اشت
که یکی از ارز آور ترین مشاغل کشور است، اظهار کرد: 
البته رســیدن به این هد نیاز به همدلی و همراهی 

والن در این حوزه دارد. همه دستگاه ها و مس

دان ر ه



ر  ا ب  و  ب  م  ع منا    
ير در نظر دارد به استناد مجوز شماره  272/ش/5/م  شهردار م
مور  98/02/19 به جهت بهبود عبور و مرور شــهری نســبت  به 
اجرای  آجر فرش و جدول گذاری در ســطح شــهر طبق شــرايط 
عمومي پيمان و مشــخصات و نظرات دفتــر فني از طريق مناقصه 
عمومي با شــرايط زير به شــرکت های عمرانــی دارای صالحيت  
پيمانــکاری )گواهی صالحيت( واگذار نمايد شــرکت کنندگان در 

مناقصه بايستي موارد ذيل را رعايت کنند.

)) ))ساير شراي
1- اجــرای آجر فرش بــا آجر جاليز طوســی و رنگی  و همچنين 
مناسب سازی جهت نابينايان  با آجر مخصوص  به مقدار  4000متر 

مربع و برابر مشخصات  فنی به صورت کامل
50 به مقدار 2000 مترطول   2- اجرای  جدول نهری  با  جدول 50

)برابر مشخصات فنی(
40به مقدار 2000 متر  3- اجرای جدول کانيوا  بغل  با  جدول  40

طول  )برابر مشخصات فنی(
30به مقدار   4- اجرای جدول  کانيوا وســط )کتابی( با جدول  30

2000 متر طول  )برابر مشخصات  فنی(
40 به مقدار  2300 متر طول  5- اجرای تک جدول  با جدول  40

)برابر مشخصات فنی(
6-با توجه به اينکه کليه امور فوق صرفا به يک شــرکت واگذار می 
شــد لذا شــرکت متقاضی می بايســت تجربه و دانش و  همچنين 

تجهيزات الزم جهت کليه امور مذکور را داشته باشد.
7-قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و کارمندان 

دولت و شهرداريها در معامالت دولتي و کشوري را رعايت کنند.
8-شــرکت های داراي صالحيت در رشته راه و باند و يا ساختمان 

و  ابنيه 
 9-قبل از ارائه پيشــنهاد جهت اطال و اگاهي از کميت و کيفيت 
کار به واحد عمراني شهرداري مراجعه و در صورت تمايل به شرکت 
در مناقصه اســناد مربوطه را ازواحد امور مالي)کارپردازي(دريافت 

نمايند.
ه را بابت  10-شــرکت کنندگان بايســتي 5درصد مبلغ کل پــرو
سپرده شــرکت در مناقصه به حساب شــماره10/2767836/1نزد 
بانک رســالت واريز و يا ضمانت نامه بانکي در وجه شــهرداري و يا 
اســناد خزانه دريافت نمايند و در پاکت جداگانه)پاکت الف( همراه 

ساير اسناد تا وقت مقرر تحويل دبير خانه نمايند.
برابر مقررات،کميســيون عالي معامــالت در صورت وجود تضمين 
معتبر در پاکت الف نســبت به انجام ساير تشــريفات اقدام خواهد 
نمود.فلذا الزم است شرکت کنندگان حتما با مطالعه دقيق مطالب 
مندرج روي پاکت مناقصه مدارک الزم را مهر و امضا نموده و بطور 

جداگانه داخل پاکت مربوطه قرار دهند.
11-متقاضيــان مــي تواننــد تا پايــان وقت اداري روز شــنبه 
امــور  واحــد  بــه  اســناد  دريافــت  ه98/04/22جهــت  مور

مالي)کارپردازي( مراجعه نمايند.
ز شنبه مورخ98/04/22  ت14 ر 12-پيشنهادات بايستي تا سا
در سه پاکت جداگانه )الف و ب و ج ( الک و مهر شده در قبال اخذ 

رسيد به دبير خانه شهرداری تحويل گردد.
پاکت الف:محتوی تضمين شــرکت در مناقصه و اوراق ســپرده 

ميباشد که بايد در وجه شهرداری واريز گردد.
پاکت ب :محتوی نقشه و مشخصات کار و مدارک آگهی و مدارک 
و سوابق و مشــخصات کامل شرکت کننده که بايد به مهر و امضا 

شرکت کننده برسد.
  پاکت ج:محتوی پيشــنهاد پيمانکار داوطلــب انجام کار که بايد 
طبق نمونه دريافتی از شهرداری با عدد خوانا و بدون خط خوردگی 

نوشته و به مهر و امضا پيمانکار رسيده باشد.
شنبه مورخ98/04/23  ز ي 13 -پيشنهادات رسيده در ساعت 10ر
در کميسيون عالی معامالت شهرداری مالير باز و قرائت خواهد شد 
و کميســيون در رد يا قبول يک يا کليه پيشــنهادات دارای اختيار 
– مشــروط- مخدوش و فاقد  کامل اســت و به پيشنهادات مبهم 
ســپرده و مدارک مورد نياز و يا آنهاييکه بعد از وقت مقرر برســد 

ترتيب اثر نخواهد داد.
14-ســپرده برنده اول و دوم و ســوم تا انعقاد قرارداد با برنده اول 
مســترد نخواهد شــد و چانچه برنده اول از تاريخ ابالغ حد اکثر به 
قرارداد خودداری نمايد.ســپرده او به نفع  مــدت يک هفته از امضا
شــهرداری ضبط خواهد شــد و در صورت ابالغ شهرداری چنانچه 
برندگان دوم و سوم نيز حاضر به بستن قرار داد نشو ند سپرده آنان 

نيز به نفع شهرداری ضبط می گردد.
15-کليه کســورات قانونی از قبيل بيمه، ماليات و غيره بر اســاس 
مقررات شــهرداری و ســاير مقررات حاکم از صورت وضعيت های 

پيمانکار کسر خواهد شد.
16-شــهرداری ميتواند تا 25 درصد از کار قرارداد کســر يا اضافه 

نمايد.

17-مدت انجام کار از تاريخ تحويل12ماه  ميباشد.
18-برنده مناقصه موقع بســتن قرار داد بايــد برابر 10درصد مبلغ 
قــرار داد را به عنوان تضمين تعهد انجام کار به صورت ضمانت نامه 
بانکی و يا سپرده نقدی به شهرداری تسليم نمايد.بديهی است پس 
از ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات سپرده شرکت در مناقصه 

مسترد ميگردد.
19-پرداخــت هرگونه وجه بــه پيمانکار موکول بــه تاييد صورت 
وضعيت کار کردتوســط دستگاه پس از کسر کسورات قانونی انجام 

می گيرد.
20-آييــن نامه مالی شــهرداری و شــرايط و ضوابط ذکر شــده و 
قراردادی کــه بين طرفين منعقد خواهد شــد مالک عمل خواهد 
بود و مصالح مصرفی ميبايســت مطابق با اســتانداردهای مربوطه 

باشند)نشريات101و55و234(
21 -هزينه انتشار آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

22-مدت اعتبار پيشنهادات از تاريخ بازگشايی 3 ماه می باشد.
23-مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی ميبايست حداقل 3 ماه از تاريخ 

بازگشايی می باشد.
  24-جهت کســب اطالعات بيشتر با شماره 0813-2226061-4 
m  مراجعه  al ay er ir داخلــی 146- 111 و يا آدرس ســايت

فرماييد.
25- چنانچه شــهرداری  توانايی مالی جهت پرداخت  به پيمانکار  
را نداشــته  باشــد می تواند  از امالک  و مســتغالت  خود  جهت 
واگــذاری  و پاياپای  با مطالبات پيمانــکار ضمن رعايت  قوانين و 

مقررات  اقدام  نمايد . 

حسين بابايي - شهردار مالير

شماره  الف 103

ان با اســتناد به مجوز شــماره 446/ص/98 مور  ســازمان همياری شــهرداری های استان هم
98/03/01 هيات مديره محترم ســازمان در نظر دارد نســبت به پيش فروش يک قطعه زمين متعلق به 
- حد فاصل ميدان بعثت تا چهارراه سعيديه به پالک ثبتي 10/56  خود با ســند مشــاعي واقع در همدان 

را به شرح جزئيات زير اقدام نمايد:
ري 117 متر مرب  بر  8 متر مرب  مترا زمي پ از ت ري 12/  مترا زمي قب از ت
ون برابر را دادگاه  قيمت پايه هر  : م و  نوع کاربر ت: 24/94 متر  زمي با بلوار ب
اري  رده  /38ريا  س 10/000/000 : : 330/000/000ريا  قيمت ک ري متر مرب ب از ت

/1/930ريا ه: 00/000 اي شرکت در م
متقاضيان مي توانند جهت دريافت فرم شــرکت در مزايده و هماهنگي بازديد و کسب اطالعات بيشتر به 
 – دفتر مرکزي ســازمان واقع در چهارراه سعيديه مراجعه فرمايند و در صورت نياز با تلفن: 38220873 

38220875 تماس حاصل نمايند.
ه: اي شراي شرکت در م

1- متقاضيان براي شــرکت در مزايده مي بايســت مبلغ سپرده را به حســاب 0101966666003 بانک 
صادرات يا ضمانت نامه بانکي در وجه سازمان همياري شهرداريهاي استان همدان بانضمام فرم درخواست 
ز پن شنبه 1398/04/20 به دبيرخانه  ب ر تکميل شــده در پاکت الک و مهر شده تا ســاعت 10 

سازمان تحويل نمايند.

2- به درخواست هاي فاقد سپرده، مخدوش يا مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
شنبه 1398/04/20 با حضور اعضاي کميسيون  ز پن 3- جلسه بازگشايي پاکتهاي مزايده ساعت 12 ر
معامالت ســازمان تشکيل و نتيجه به اطال شــرکت کنندگان خواهد رسيد. )حضور شرکت کنندگان در 

جلسه بالمانع مي باشد(.
4- هزينه چا آگهي و کارشناسي قيمت بعهده خريدار خواهد بود.

5- سپرده نفر اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با برنده، نزد سازمان خواهد ماند و برنده اول ظرف مدت 5 روز از 
تاريخ اعالم نتيجه مزايده همزمان با عقد قرارداد فروش، ملزم به واريز مبلغ تعيين شده بشرح ذيل مي باشد:

ت: شراي پردا
الف: پرداخت 60 درصد بصورت نقدي با احتساب سپرده واريزي هنگام عقد قرارداد

ب:  پرداخت 25 درصد طي يک فقره چک به سررسيد 98/06/25
: پرداخت 15 درصد طي يک فقره چک به سررسيد 98/08/25 همزمان با انتقال سند ج

6- انتقال ســند پس از تســويه حســاب کامل، صورت خواهد پذيرفت و خريدار قبل از تسويه کامل حق 
انتقال مورد معامله به غير را ندارد.

7- سازمان در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار مي باشد.
• قابل ذکر اســت با توجه به کاربري مســکوني زمين برابر راي دادگاه، مطالبه هر گونه وجهي از ســوي 
شــهرداري يا ادارات زيربط در ارتباط با افراز و تفکيک يا عوار تغيير کاربري توســط کميسيون ماده5 
هي ارتباطي به فروشنده نداشته و پرداخت عوارضات بر عهده خريدار مي باشد.ضمن اينکه امتياز حاصل 

از تعري ملک به ميزان حدود 470متر مربع نيز متعلق به خريدار خواهد بود.

زم رو  د  ا م  

ا  ا  رد  ا  ما  ا

شماره م الف  515

سه شنبه 11 تير ماه 1398 
سال بيست و یکم  شمـاره 4285

ا ار  ا

شو  ت   د 
ا نش 

کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: 
25 درصد جمعیت کشــور اجاره نشــین هستند 
و دولت باید سیاســتی را اتخــاذ کند تا منجر به 

کاهش این اجاره بها شود.

ک با  رما ح  ا  ا ا 
ت  و و  ت  ا با 

ر  و
شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتی 
اعالم کــرد: با توجه به اجــرای مصوبات دولت و 
ه بنزین با اســتفاده  مجلــس در مورد برنامه عر
از کارت هوشــمند ســوخت از 20 مرداد ســال 
جــاری، بــه منظور کســب اطمینــان از صحت 
عملکرد کارت ســوخت، مالکان همه خودروها و 
موتورســیکلت ها تا پایان تیرماه حداقل یک بار از 
کارت سوخت شخصی خود استفاده و در صورت 
 بروز هرگونه مشــکل احتمالی، به نشــانی سایت

  WWW.NIOPDC.IR مراجعه کنید.

و و    ل ا دو م ا
و شا  ر ا  ن د ر

معاون کل وزارت بهداشت گفت: از تعداد افرادی 
9 دهم  که فشار خون آنها اندازه گیری شده است، 2
درصــد )دو میلیون و 87 هــزار و 349 نفر( دچار 

پرفشاری خون بودند که اطالع نداشته اند.

و  ا   و  ود   
ون ر  با م  د

ســخنگوی انجمن ســازندگان قطعات گفت: 
مطالبات قطعه ســازان از رنو پارس تعیین تکلیف 
شد، با پرداخت بخشــی از مطالبات قطعه سازان، 
تــا 40 روز دیگــر خودروهای ناقــ راهی بازار 
خواهند شــد. در سایپا حدود 110 هزار خودرو و 
در ایران خودرو بیش از 75 تا 80 هزار خودرو در 
کف کارخانه ها قرار دارد که این خودروها ارزشی 

معادل 10 هزار میلیارد تومان دارند.

ا   ا   ا  ت 
اب ر  م  د ن ا ل  م

مرکز اطالعات سازمان ملل متحد بر اساس گزارش 
سازمان ملل متحد که به تازگی منتشر شده است، اعالم 
کرده است انتظار می رود که جمعیت جهان در 30 سال 
پیش  رو دو میلیارد نفر رشد کند و از هفت میلیارد و 
ر به 9 میلیارد و 700  700 میلیــون نفر در حال حا

میلیون نفر در سال 2050 افزایش یابد.

ت ب      د و
ومات  ت و مل و و  د

رو 
از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد بیش از چهار 
روری پزشکی  هزار تن دارو و تجهیزات و ملزومات 
از کشــورهای مختلف وارد کشورمان شده است که 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته با افزایش 49 
و 40 صدم درصدی همراه بوده اســت. براساس این 
روری  گــزارش ارزش دارو و تجهیزات و ملزومات 
پزشــکی وارداتی طی این مدت 333 میلیون دالر 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 و 45 

صدم درصد افزایش را نشان می دهد.

گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران نیمه دوم تیر انجام می شود
ام دوم مات د  ر    ا  ح

هگمتانه، گروه ایران و جهان: منابع آگاه اعالم 
کردند که با توجه به عدم تأمين شروط ایران و 
ناکافی بودن موضوع اینستکس، ایران قطعا گام 
دوم را در زمان تعيين شــده که احتمال بسيار 

زیاد 16 تير است عملياتی خواهد کرد.
علیرغــم اینکه به واســطه نشســت اخیــر وین و 
وع اینســتکس این شــبهه به وجود آمده بود که  مو
ایران ممکن اســت از اجرای گام دوم کاهش تعهدات 
هســته ایش بر اساس برجام خودداری کند یا آن را به 
تعویق بیندازد، اما با توجه به عدم تأمین شروط ایران 
وع اینستکس ایران قطعا گام  و بسیار ناکافی بودن مو
دوم را در زمان تعیین شده که احتمال بسیار زیاد 16 

تیر است عملیاتی خواهد کرد.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز 
27 خرداد و در جریان بازدید اهالی رســانه از مجتمع 
آب ســنگین اراک اعالم کرده بود که روز 6 تیر ایران 
3 درصد  از ســقف 300 کیلو اورانیوم غنی شــده 67
وع فعال  عبور می کند با این حال محقق شدن این مو

اعالم نشده است.
وع  یک منبع آگاه گفت: علت اعالم نکردن این مو
آن اســت که احتماال طی چند روز آینده خود آژانس 
بین المللی انرژی اتمی این مســاله را اعالم می کند و 

ایران از این مساله کوتاه نیامده است.
وع ادامه همــکاری چین و  همچنین دربــاره مو
وع بازطراحی راکتور آب سنگین اراک  انگلیس در مو
)انگلیس بعد از خرو آمریــکا از برجام جایگزین آن 
شد( نیز گفته شد که با توجه به اعالم این کشورها در 
بیانیه کمیســیون نشست وین مبنی بر اینکه در موقع 

تعیین شــده کار مربوط به بازطراحی را انجام خواهند 
داد، اگر این روال درســت پیش برود مســاله دیگری 

وع اراک در گام دوم خواهد شد. جایگزین مو
ایران اعــالم کرده بود در گام دوم از ســطح غنی 
3 درصد عبور خواهد کرد و مواد هسته ای  ســازی 67
وع  با غنای بیشتری تولید می کند و همچنین در مو
عیت پیش از برجام بازخواهد گشت. راکتور اراک به و

این منبع با اشاره به اینکه به احتمال زیاد ایران از 
 3 مرحله اول که تولید 300 کیلو اورانیوم با غنای 67
درصد گذشته است اما این امر توسط خود ایران اعالم 
رسمی نخواهد شد، بلکه باید انتظار داشت در نخستین 
گزارش آژانس انرژی بین المللی اتمی به عنوان مرجع 

نظارت بر برنامه هسته ای ایران اعالم شود.
آژانــس گزارش های فصلــی خود دربــاره برنامه 

هسته ای ایران را هر سه ماه یک بار اعالم می کند.
ایــران در گام اول اعالم کرد بــه محدودیت 300 
3 درصد و همچنین 130  کیلوگرم مواد غنی شده 67
تن آب ســنگین در اراک پایبند نخواهد بود. ایران بر 
اســاس بنــد 26 و 36 برجام می تواند بــه دلیل عدم 
اجــرای تعهدات طر مقابل، با اســتفاده از حقوقش 
طبــق برجام تعهــدات خود را کاهش دهــد و این به 

معنای نق برجام نیست.
وع باالتر رفتن سطح غنی سازی  به این ترتیب، مو
3 درصد برای گام دوم همچنان پابرجاســت اما  از 67
"امکان دارد" )در صورت پایبندی طر های مقابل به 
وع با  وع آب سنگین اراک( این مو تعهدشان در مو

اقدام دیگری توسط ایران جایگزین شود.
* آیا اینســتکس می توانــد منافع ایران در 

برجام را تأمين کند؟
مکانیزم پیشنهادی اروپا به منظور انجام و تسهیل 
تبادالت مالــی ایــران و اروپا )اینســتکس( تاکنون 
نتوانســته پاســخگوی نیازهای اقتصــادی ایران ذیل 

برجام باشد.
در همین زمینه، ســید عباس عراقچی معاون وزیر 
امور خارجه روز جمعه و در پایان نشســت کمیسیون 
مشترک برجام در وین اعالم کرد اگرچه پیشرفت های 
خوبی در زمینه عملیاتی شــدن سازوکار مالی موسوم 
به »اینســتکس« صورت گرفته اما اروپایی ها هنوز تا 
برآورده کردن خواســته های ایــران ذیل برجام فاصله 

زیادی دارند.
عراقچــی به خبرنــگاران گفت: »ما یک نشســت 
طوالنی داشتیم که بیش از سه ساعت به طول انجامید. 
این نشست در مجموع سازنده و مثبت بود و در قیاس 
با نشست های قبلی، گامی رو به جلو محسوب می شود. 
البته هنوز تا تحقق خواســته های جمهوری اســالمی 

ایران فاصله زیادی باقی مانده است«.
معــاون ظریف در این رابطه گفت: اینســتکس به 
مرحله عملیاتی رسیده است، اما کمتر از انتظار ماست. 
بدون اینکه خرید نفت از ایران انجام شود یا اعتبارات 
مشــخصی برای آن در نظر گرفته شــود، اینستکس 
نخواهد توانست انتظارات ما را برآورده کند، به همین 
دلیل کشورهای اروپایی باید بح صادرات نفتی ما را 

به صورت جدی در دستور کار قرار دهند.
مجید تخت روانچی نماینده دائم جمهوری اسالمی 
ایران در ســازمان ملل نیز دربــاره راه اندازی مکانیزم 
تبادل مالی اروپا و ایران موســوم به اینستکس گفت: 

ســازوکار مالی اروپا به خودی خــود کمکی به ایران 
نمی کند. آنها با تأخیر عمل کردند. بیش از یک ســال 
طول کشــید که آنها چنین سازوکاری را ایجاد کنند. 
ایجاد این ســازوکار، خوب است اما کافی نیست. آنها 
باید شــتاب کنند و در این سازوکار پول تزریق کنند؛ 
در غیر این صورت این ســازوکار هیچ کمکی نخواهد 
کــرد چون ایجاد این ســازوکار مالــی به خودی خود 
چیزی نیســت که بتواند مشکالت ما را رفع کند. طی 
10 روز آینده مذاکراتــی حیاتی با طر های اروپایی 

خواهیم داشت.
نماینده دائم ایران در ســازمان ملــل همچنین با 
تأکید بر اینکه اروپا برای حف برجام اقدام ملموســی 
عیت فعلی اینســتکس را یک  انجام نداده اســت، و

»ماشین زیبا بدون بنزین« توصیف کرد.
مجید تخت روانچی در مصاحبه ای گفته بود: شخصا 
عیت فعلی کافی نیست.  معتقدم که اینستکس در و
این ســازوکار بدون پول همچون ماشین بسیار زیبای 

بدون بنزین است.

ان و  ران  ا

ذخایر اورانيوم غنی شده 3/67 درصد از 300 کيلوگرم عبور کرد
هگمتانه، گروه ایران و جهان: یک منبع آگاه 
اورانيوم  اعالم کرد کــه ذخایر  در گفت وگویی 
غنی شــده 3.67 درصد ایران از 300 کيلوگرم 

عبور کرد.
وی افزود: بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بعد از توزین روز چهارشنبه هفته گذشته، مجددا وزن 
تولید مواد غنی شــده ایــران را اندازه گیری کردند و 

ذخایر ایران از سقف 300 کیلوگرم عبور کرده است.
بهروز کمالوندی معاون امــور بین الملل، حقوقی و 
مجلس و ســخنگوی سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه 
27 خرداد در محل تأسیســات آب ســنگین اراک در 
جمع خبرنگاران گفت: »از زمان اعالم چهار برابر شدن 
3 درصد، تولید آن مجددا  ظرفیت تولیــد اورانیوم 67
در روزهای اخیر افزایش یافته است. به نحوی که امروز 
خدمت شــما اعالم می کنم اگر شمارش معکوس را از 
10 شــروع کنیم از امروز به مدت 10 روز )27 ژوئن/ 
ششم تیر( ما از ســقف 300 کیلو اورانیوم غنی شده 
3 عبــور خواهیم کرد و نه تنها عبور خواهیم کرد،  67
بلکه افزایش تولید به شــدت باال خواهد رفت و بعد از 
عبور از 300 کیلو، ســرعت افزایش اورانیوم غنی شده 

3 را بیشتر خواهیم کرد. با غنای 67
اعــالم این خبر پس از تصمیم اخیر شــورای عالی 
امنیت ملی کشــورمان در 18 اردیبهشت سال جاری 
و در اولین ســال خرو آمریکا از برجام صورت گرفت. 
براســاس بیانیه ای که شورای عالی امنیت ملی در آن 
روز صادر کرد و در نامه های جداگانه نیز از سوی حجت 
االســالم والمسلمین حســن روحانی رئیس جمهور و 
رئیس شــورای عالی امنیت ملی به ســران کشورهای 
عضو برجام اعالم شد، به کشورهای باقیمانده در برجام 
60 روز برای اجرای تعهدات خود به ویژه در حوزه های 
بانکی و نفتی فرصت داده و تأکید شــد: »در هر زمان 
که خواســته های ما تأمین شود؛ ما نیز به همان میزان 
اجرای مجدد تعهدات متوقف شــده را از سر خواهیم 

گرفت، اما در غیر این صورت، جمهوری اسالمی ایران 
مرحله بــه مرحله تعهدات دیگــری را متوقف خواهد 

کرد.«
در ایــن بیانیه آمده اســت: »جمهوری اســالمی 
ایران در مرحله فعلی دیگــر خود را متعهد به رعایت 
محدودیت هــای مربوط به نگهــداری ذخایر اورانیوم 
غنی شده و ذخایر آب سنگین نمی داند. به کشورهای 
باقی مانده در برجام 60 روز فرصت داده می شــود تا 
تعهــدات خود به ویژه در حوزه هــای بانکی و نفتی را 
عملیاتی کنند. چنانچه در این مهلت کشورهای مزبور 
قادر نباشــند مطالبات ایران را تأمین کنند، در مرحله 
بعدی جمهوری اســالمی ایران رعایت محدودیت های 
مربوط به سطح غنی سازی اورانیوم و اقدامات مربوط 
به مدرن ســازی رآکتور آب ســنگین اراک را متوقف 

خواهد کرد.«
بهروز کمالوندی پیش از این )30 اردیبهشت سال 
جاری( در مجتمع غنی ســازی شهید احمدی روشن 
نطنز در جمع خبرنگاران از چهار برابر شــدن تولید 
3 خبــر داده بود و گفــت: » امروز با  اورانیــوم 67
توجه به ابالغیه اخیر شــورای عالــی امنیت ملی و 
ریاســت جمهوری مبنی بر عدم رعایت سقف 300 
کیلویی UF6 در کشــور و دســتور رئیس سازمان 
انرژی اتمــی برای ایجاد زمینه هــای الزم، ظرفیت 
افه کردن  تولید محصول غنی ســازی کشور بدون ا
ســانتریفیوژ و زنجیره، به حدود چهار برابر افزایش 
یافــت و اطالعات طراحی در این خصو به آژانس 

ارائه شده است.« بین المللی 
* غنی سازی بيشــتر از 3.67 درصد شاید 

یکی تا دو روز زمان ببرد
کمالوندی در نشست خبری در محل تاسیسات آب 
سنگین اراک با اشــاره به گام دوم ایران که در بیانیه 
شــورای عالی امنیت ملی نیز عنوان شــده، بیان کرد: 
»اگر دو اقدامی که در مرحله اول زمانبر بود را داشتیم، 

 3 دو اقدام بعدی به خصو غنی سازی بیشتر از 67
درصد زمانی را نخواهد برد، شاید یکی تا دو روز.«

وی تأکید کرد: »ذخایر ایران با شــتاب بیشــتری 
اروپایی ها  روند افزایشی خواهد داشت، اگر برای آنها 

حف برجام مهم است، باید تالش کنند.«
ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی همچنین در 
خصو افزایش میزان غنی ســازی نیز یادآور شد که 
3 هم سناریوهای مختلف را در نظر  »برای افزایش 67
3 درصد می تواند  گرفتیم، سقف غنی سازی فراتر از 67
3 درصد باشــد تــا هر درصد دیگــری، هر کدام  68

شرایطی دارد و البته نیازهای کشور تعیین می کند.«
16 تیر مــاه نیز فرصت 60 روزه ایران به اعضای 
باقیمانــده برجام برای اجرای تعهدات بانکی و نفتی 
خــود در قبال ایــران پایان می یابــد و همانطور که 
مقامات جمهوری اسالمی ایران بارها تأکید کرده اند 
ایــن فرصت تمدید نمی شــود و ایران وارد گام دوم 

خواهد شد.
در همین زمینه علی شــمخانی دبیر شورای عالی 
امنیــت ملی در یادداشــتی برای خبرگــزاری فارس 
تصریح کــرد: »از 16 تیرماه، گام دوم کاهش تعهدات 
برجامی ایران در چارچــوب بندهای 26 و 36 برجام 
با جدیت آغاز خواهد شــد تا کشورهایی که از "صبر" 
عف و بی عملی داشته اند،  جمهوری اسالمی برداشت 
متوجه شوند که پاس ایران به تجاوز پهپاد آمریکایی 
به مرزهای هوایی با واکنش نسبت به تالش فریبکارانه 
سیاسی برای محدودســازی حقو مسلم مردم ایران 

تفاوتی نخواهد داشت.«
ر نشــده هیچ  وی عنــوان کرد: »اروپا تاکنون حا
هزینــه ای برای نجات برجام که دســتاوردی تاریخی 
برای این اتحادیه است پرداخت کند و به نظر می رسد 
از تداوم شــرایط موجود که ثمره آن، فشار آمریکا به 
ایران و بهره برداری سیاسی و امنیتی اروپا از آن است، 

ایت می کند.« احساس ر

اد:  مو

با بسياری از کشورهای عربی ارتباط داریم
هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئيس سازمان 
موساد با متهم کردن ایران به دست داشتن در 
عربســتان  فرودگاه های  و  نفتکش ها  به  حمله 
سعودی، گفت، با بســياری از کشورهای عربی 

عليه ایران همکاری می کنند.
یوســی کوهن رئیس ســازمان جاسوســی رژیم 
صهیونیســتی »موســاد« دیــروز در اظهــار نظری 
کم سابقه، اذعان کرد که تل آویو نه تنها با مصر و اردن 

بلکه با بسیاری از کشورهای عربی رابطه دارد.
کوهن طی سخنرانی در همایش امنیتی »هرتزلیا« 
ولیت برگزاری ســفر  بــا ادعای اینکه موســاد مســ
»بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیوینســتی 
یــح داد: »وزارت  بــه عمــان را برعهده داشــت، تو
خارجه اسرائیل در نشست های بعدی در عمان )حول 

وعات منطقه ای( نماینده خواهد داشت«. مو
وی در ادامــه اتهام زنی غربی ها به ایــران درباره برخی 
حواد اخیر در منطقه غرب آسیا، مدعی شد: »فقط یک 
بازیگر در پس حمالت اخیر بــه نفتکش ها، فرودگاه های 
عربستان سعودی و ساختمان های آمریکا در عرا است. با 
استناد به منابع باالدستی می گویم که آن بازیگر ایران است.

به نوشته روزنامه »جروزالم پست« رئیس موساد با منحصر 
به فرد دانستن روابط رژیم صهیونیستی با آمریکا و روسیه، 
گفت: »روابط با کشــورهای عربی میانه رو نیز منحصر به 
فرد بوده که شدیدا و عمیقا با اسرائیل علیه ایران همکاری 

می کنند. این می توانند منجر به صلح منطقه ای شود«.
کوهن با اتهام زنی بی دلیل و مدرک علیه ایران درخصو 
تالش برای ترور »رودی جولیانی« وکیل رئیس جمهور آمریکا 
حین سفر سال گذشته به فرانسه، ادعا کرد: »ایران هنوز هم 
تالش می کند عملیات های تروریستی در هلند، آلمان، ترکیه 
و فرانسه انجام دهد... ایران سیصد رزمنده را در سوریه و عرا 

آموزش داده تا اهدافش در آفریقای مرکزی را پیش ببرند«.
وی با بد توصیف کردن توافق هسته  ای ایران با گروه 

5 مدعی شــد: »ادعای ایرانی ها درباره غنی ســازی  1
اورانیوم برای مصار پزشکی یا انرژی کامال درو است... 
هیچ توافقی ایران را از رسیدن به سالح اتمی باز نمی دارد. 
)ایران( در حال نق توافق کنونی نیز هست. فقط یک 
عــزم جدی برای متوقف کردن حرکت ایران به ســمت 

سالح اتمی می تواند آنها را از هد خود بازدارد«.
رئیس موساد در ادامه ادعاها و اتهام زنی های بی اساس 
افه کرد: »ایران شدیدا به دنبال توسعه  خود علیه ایران، ا
موشک های بالستیک است. این نشانه یک همسایه قابل 
اعتماد نیســت. توافق هسته ای یک تاری انقضا دارد که 
به ایران اجازه می دهد ســالح اتمی بسازد. ایران ساالنه 
چندین میلیون دالر به حزب ا... و حماس کمک می کند. 

ایران بزرگترین حامی تروریسم در منطقه است«.
کوهن با اذعــان به اینکه عوامل موســاد در حال 
مبارزه با ایران در سوریه هستند، به اقدامات محرمانه 
پیش از حمــالت هوایی جنگنده های صهیونیســتی 
به ســوریه اشــاره و ادعا کرد: »ایــران تالش می کند 
تا موشــک های پیشــرفته نقطه زن را برای حمله به 

اسرائیل، به سوریه و حزب ا... برساند«.
وی با اشاره به عملیات ادعایی ربودن اسناد مربوط به 
برنامه هسته ای ایران توسط جاسوسان موساد، اظهار کرد: 
»فردا دو زن و چهار مردی که در این عملیات شــرکت 
داشتند توسط رئیس اسرائیل تقدیر می شوند... عامالن 
موساد اثبات کردند که ایران تالش داشت بمب اتم بسازد. 

آن عملیات )ربودن اسناد(، یک عملیات موفق بود«.
رئیس موساد با اشاره به عملیات ادعایی ربودن اسناد 
مربوط به برنامه هسته ای ایران توسط جاسوسان موساد، 
اظهار کرد: »فردا دو زن و چهار مردی که در این عملیات 
شرکت داشتند توسط رئیس اسرائیل تقدیر می شوند... 
عامالن موساد اثبات کردند که ایران تالش داشت بمب 
اتم بســازد... عملیات ماه نگاه جهانیان به ایران و تقابل 
اتمی را عو کرد... آن عملیات، یک عملیات موفق بود«.

کا ا

بيش از 100 کشته و زخمی در انفجارهای روزگذشته کابل
پنج انفجار پی در پی ساعت نه صبح دیروز دوشنبه به وقت محلی در منطقه پل محمود خان نزدیک ساختمان 

وزارت دفاع، کميته ملی المپيک، تلویزیون خصوصی شمشاد و مرکز پشتيبانی ارتش افغانستان به وقوع پيوست.
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ر ا ه ز  و ر و 

امنیت شغلی و کمبود اعتبارات مهم ترین دغدغه دهیاران استان همدان
هگمتانه، گــروه رویداد: دهیار یک شــخصیت 
حقوقی در روستاســت که نقش پل ارتباطی مردم 
با دولت را دارد. در حقیقت، دهیار همان شــهردار 
روستا است که برای نخســتین بار در سال 1377 

پای به عرصه مدیریت روستایی کشور نهاد.
دهیار با یک واســطه برگزیده  مردم روستاســت؛ 
دهیار فردی اســت که به انتخــاب اکثریت اعضای 
شــورای اســالمی روســتا به مدت چهار سال برای 
مدیریت روستا انتخاب و برای گزینش و صدور حکم 
انتصاب به بخشداری معرفی می شود. انتخاب دهیار 
صرفا توسط شورای اســالمی روستا انجام می شود، 
همچنین شــورای اسالمی روستا می تواند دهیار را با 
اکثریت آرا، بر اســاس آیین نامه مرتبط، از مقام خود 
برکنار و برای صدور حکم عزل به بخشدار معرفی کند.
اجرای مصوبات شــورای روســتا، همــکاری با 
ســازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیالت الزم 
در جهت ایفــای وظایف آنــان، مراقبت در اجرای 
والن ذی ربط در  مقررات بهداشتی، همکاری با مس
، نگهداری و بهره برداری منابع طبیعی  جهت حف
و میرا فرهنگی واقع در روستا و اجرای طرح های 
عمرانــی و خدماتــی در محدوده روســتا از جمله 

وظایف دهیاران است.
چهاردهم تیرمــاه مصاد با ســالگرد تصویب 
قانون تأســیس دهیاری های خودکفا در روستاهای 
کشور با عنوان روز دهیاری نام گذاری شده است که 
به موجب این قانون، به وزارت کشور اجازه داده شد 
به منظور اداره امور روستاها سازمانی به نام دهیاری 
تاســیس نماید. پس از گذشــت حدود 20 سال از 
لی و کمبود  فعالیت دهیاری ها نداشــتن ثبات ش
اعتبــارات دهیاری ها به ویژه در شــرایط اقتصادی 
اخیر که باع نیمه کاره ماندن بسیاری از پروژه های 
روستایی شده است، از جمله مهم ترین دغدغه های 
دهیاران است. آنچه که در ادامه می خوانید گفتگویی 
اســت که در آن جمعی از دهیاران برگزیده استان 
همدان از مهمترین فعالیت هــا و دغدغه های خود 

سخن می گویند.

* قلعه تاریخی 8 هزارســاله »بابا قاسم« در 
انتظار نگاه مسؤوالن

مهدی عســگری دهیار روســتای" بابا قاســم" از 
توابع بخش مرکزی شهرســتان نهاوند و دارای مدرک 
کارشناســی حقو است که از سال 93 در این سمت 
فعالیــت می کند. این روســتا کــه در 18 کیلومتری 
جنوب شر نهاوند قرار گرفته است با مرکز استان نیز 

145 کیلومتر فاصله دارد.
عســگری، جلب اعتماد و مشــارکت مــردم برای 
شرکت در فعالیت های عمرانی روستا و پیشبرد اهدا 
دهیاری از طریق شفا سازی، انجام پروژه های عمرانی 
همچــون آسفالت کشــی، جدول گذاری،کلنگ زنــی، 
ســاخت سالن ورزشی و... را از مهمترین اقدامات خود 
معرفی می کند و ادامه می دهد: ویژگی بارز روستای بابا 
قاسم، قلعه تاریخی آن است که طبق نظر کارشناسان 
میرا فرهنگی حدود هشت هزار سال قدمت دارد اما 
متأســفانه بسیار مظلوم واقع شده است و اگر متولیان 
اصلی ورود پیــدا کنند بهره برداری های بســیاری را 
می تــوان از این ظرفیت ویژه گردشــگری انجام داد و 
گوی ســبقت را از بســیاری از نقاط گردشگری ایران 

ربود.
لی دهیاران  مــن ابراز نگرانی از امنیت شــ وی 
ال پایدار در روستا و مهاجرت  افزود: نبود درآمد و اشت
و خالی از سکنه شــدن آن و همچنین عدم مدیریت 
و اســتفاده اصولــی از منابع و اســتعدادهای طبیعی 
همچون سراب های خروشان و زمین های حاصلخیز از 

جمله عمده ترین مشکالت ما در روستاست.

* ضرورت بازسازی و معرفی کاروانسرای شاه 
عباسی تاج آباد

 
فاطمه زهرا زارعی برهمند دهیار روســتای رسول 
آباد ســفلی )تا آباد قدیــم(، از توابع بخش مرکزی 
شهرســتان بهــار و دارای مدرک کارشناســی تاری 
اســت. این روستا که در دهســتان آبرومند قرار دارد؛ 
در 20 کیلومتری شهرستان بهار و 35 کیلومتری شهر 

همدان قرار گرفته است.
ول  زارعی که از ســال 91 در ســمت دهیار مشــ
به فعالیت اســت و در ســال 94 نیز به عنوان دهیار 
نمونه بخــش مرکزی بهار انتخاب شــده اســت، در 
خصو مســائل و مشــکالت روستای رســول آباد 
اظهار کرد: کاروانســرای شاه عباســی تا آباد متعلق 
به دوره صفویه، در ســال 74 به عنــوان میرا ملی 
به ثبت رســیده اســت. این اثر تاریخی که از معدود 
کاروانســراهای دایره ای شکل است، 60 درصد آن 10 
سال پیش توسط میرا فرهنگی بازسازی شده است 
من اینکه  و متأسفانه 40 درصد آن باقی مانده است 
این کاروانســرا به دلیل اینکه از نظــر زیربنایی آماده 
پذیرایی از گردشــگران نیســت در ســطح کشور هم 
ات خوبی برای معرفی این  شناخته شده نیست و تبلی

بنای تاریخی صورت نگرفته است.
رورت ســاخت درمانگاه در  من اشــاره به  وی 
روســتای رســول آباد با توجه به فراهــم بودن زمین 
اهدایی، افــزود: از آنجایی که پیــش از ورود بنده به 
دهیــاری، هیچ خانمی در شــورا یا دهیــاری فعالیت 
نداشــت؛ در بدو ورود با مشکالت بسیاری مواجه بودم 
اما رفته رفته با پیشــرفت و انجام کارها توسط اهالی 
روستا به رسمیت شناخته شدم همچنین فعالیت های 
عمرانی همچون جدول گذاری، آســفالت، ایجاد پارک 
کودک روستا در سال 94، احدا ساختمان دهیاری، 
برگزاری کالس های آموزشی و... از مهمترین اقدامات 

صورت گرفته است.
* در زمينه امنيت شغلی دهياران خأل قانونی 

داریم

 
محسن حجازی دهیار روستای کا از توابع بخش 
شاهنجرین شهرستان درگزین، دارای مدرک کاردانی 
حســابداری است که سابقه 15 ماه فعالیت در شورای 
بخــش را در کارنامه خــود دارد. اجــرای پروژه های 
عمرانی همچون جدول گذاری، آســفالت، آواربرداری 
و زیرسازی، بهســازی، اجرای طرح هادی با همکاری 
بنیاد مســکن، پیگیری آب شــرب روستا، کالس های 
آموزشــی و... از جملــه مهم تریــن فعالیت های وی 

محسوب می شود.
حجازی که از سال 85 در دهیاری فعالیت می کند، 
در خصو مشکالت روســتا و همچنین دغدغه های 
کاری خــود می گوید: در ســال های اخیر متأســفانه 
قنات ها و آب کشــاورزی روستا خشک شده اس. البته 
ما مجوز حفاری را دریافت کردیم که آب دهی کامل و 
من اینکه مجوز حفاری در روستاهای  ثر نداشتیم  م

باالدستی و مجاور را نیز نداریم
وی اعتبارات ملی و استانی را برای انجام پروژه های 
ثر دانست و افزود: به نظر می رسد در  دهیاری بسیار م
لی دهیاران خ قانونی داریم؛ چرا که  زمینه امنیت ش

ایتی به راحتی می تواند دهیار را  شــورا در صورت نار
عزل و برکنار کند.

* لزوم فعاليت شــبانه روزی و 12 ماهه مرکز 
بهداشتی درمانی روستا

 
ا زارعی دهیار روستای اکنلو از توابع بخش  علی ر
شیرین ســو شهرســتان کبودراهنــگ دارای مدرک 
کارشناســی حسابداری اســت که از ســال 85 این 
ولیت را بر عهده دارد. این روستا که در فاصله 75  مس
کیلومتری شهرســتان کبودراهنگ و 138 کیلومتری 
مرکز اســتان قرار دارد در سال 91 به عنوان روستای 
هد گردشگری از سوی میرا فرهنگی شناخته شد.

زارعی پایــگاه تحقیقاتی انستیتوپاســتور ایران با 
فعالیــت بیش از 44 دانشــمند جهان و ریشــه کنی 
طاعون در دهه 30 شمســی، موزه فرهنگی –پزشکی 
پروفســور بالتازار، قنات های پــر آب، طبیعت منحصر 
به فرد، حمام تاریخی روســتا، با های انگور، گیاهان 
دارویی و... را از جمله جاذبه های گردشــگری روستای 
اکنلــو معرفی کرد و گفت: اجرا و برگزاری جشــنواره 
انگور با حضور مهمانان خارجی و بیش از پن هزارنفر 
بازدیدکننــده، نام گــذاری 24 مــورد از خیابان ها و 
کوچه ها به نام دانشــمندانی که در انســتیتو پاستور 
فعالیت داشــتند، آســفالت 17 هزار مترمربع از معابر 
روستا، بازگشایی و بهسازی معابر و نام گذاری و افتتاح 
بلوار ورودی روســتا به نام پروفســور بالتازار با حضور 
کارگزار فرهنگی سفارت فرانســه در سال 95، ایجاد 
کتابخانه روستایی، اجرای کانال هدایت سیالب، مرمت 
حمام تاریخی و... از جمله اقداماتی اســت که توسط 

دهیاری روستای اکنلو انجام شده است.
وی بــا انتقــاد از فراهــم نبودن زیرســاخت های 
گردشگری در روســتا ادامه داد: متأسفانه چند سالی 
اســت که به صورت دو روز در هفته در مرکز درمانی 
رورت دارد فعالیت درمانگاه  روستا پزشک داریم که 
به صورت شــبانه روزی و دائمی باشد؛ چرا که به طور 
مثال در تعطیالت اخیر عید فطر حدود هفت هزار نفر 
گردشگر وارد روستا شده بودند که با مشکالت زیادی 

از جمله در حوزه درمان مواجه شدیم.
* رفع مشــکل شــبکه فاضالب روستا در 

اولویت باشد

 
مجید بیگلری دهیار روســتای اصله از توابع بخش 
مرکزی شهرستان فامنین و دارای مدرک کارشناسی 
حســابداری است که ســابقه مدیریت شرکت تعاونی 
روســتایی و عضویت در شورای روســتا را در کارنامه 
خــود دارد. روســتای اصله در 12 کیلومتری شــر 
فامنین واقع شــده اســت و 65 کیلومتر نیز تا مرکز 

استان فاصله دارد.
بیگلری که از ســال 94 در دهیاری روستای اصله 
ول فعالیت اســت در خصو مسائل و مشکالت  مش
الب روستا  روســتا اگفت: مشکل خروجی شــبکه فا
واقعا جدی است و ما تا کنون نتوانسته ایم اعتبار الزم 
برای این کار را فراهم کنیم؛ بنابراین نیازمند اعتبارات 

دولتی هستیم.
وی با اشــاره بــه کمبــود اعتبــارات دهیاری ها 
خاطرنشــان کرد: ما دهیاران عالقه بســیاری به کار 
خود داریم اما گاهی اوقات به دلیل مسائل طایفه ای و 

لی  قبیله ای و گاها بدون توجه به عملکرد، امنیت شــ
دهیاران تحت شعاع قرار می گیرد.

کاشــت یک هزار و 600 اصله نهــال در خیابان ها 
و گلزار شــهدای روســتا، بهره برداری از سالن ورزشی 
بــا اعتباری بال بر 900 میلیــون تومان، فعالیت های 
عمرانی همچون جدول کشی، زیرسازی، آسفالت ریزی، 
ســاخت مرکز آتش نشانی و... از مهم ترین فعالیت های 

دهیار روستای اصله است.
* ضرورت حفاظت از دژ تاریخی گوراب

 
نیره شاهسوند دهیار روستای جوراب از توابع بخش 
مرکزی شهرســتان مالیر و دارای مدرک کارشناسی 
ارشد مهندســی منابع طبیعی است که سابقه فعالیت 
در نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعی و 
همچنین تدریس در دانشگاه را در کارنامه خود دارد. 
روستای جوراب در دهستان موزاران قرار دارد و فاصله 
آن تا مالیر هفت کیلومتر و تا مرکز اســتان نیز حدود 

77 کیلومتر است.
شاهسوند با بیان اینکه دهیاران همگی تحصیلکرده 
و صاحب ایده های بکر و نو هستند اما متأسفانه میزان 
افه کرد: دژ تاریخی گوراب با  اعتبارات کم اســت، ا
ســابقه چهار هزار و 300 ســال قبل از میالد مسیح، 
یکی از شــاخ های تاریخی روستاست که از میرا 
ا داریم در حراســت و حفاظت از این  فرهنگــی تقا
جاذبه تاریخی تعامل بیشتری داشته باشد تا بتوانیم با 
جذب اعتبارات بیشتر، در توسعه و معرفی بیشتر این 

ثر باشیم. جاذبه تاریخی م
گفتنی اســت، جدول گــذاری، اجرای آســفالت، 
جابه جایی تیربر و ترانس فشــار قوی، افتتاحیه بلوار 
شــهدای گوراب، حفاری چاه برای جمع آوری آب های 
ســطحی، کشــت نهال در بلوارهای روستا و برگزاری 
جشنواره های فرهنگی و کالس های آموزشی از جمله 

اهم اقدامات وی در سال 97 است.
* طرح بهسازی نمونه روستا اجرایی شود

 
یعقوب بیات دهیار روســتای سید شهاب از توابع 
بخش مرکزی شهرســتان تویســرکان دارای مدرک 
دیپلم اقتصاد اجتماعی اســت که از سال 83 فعالیت 
خــود را به عنــوان دهیــار در بزرگترین روســتای 
شهرستان تویسرکان و با سه هزار و 408 نفر جمعیت 

آغاز کرده است.
وی ســه هزارو 356 متر جدول گذاری، آســفالت 
معابــر، واگــذاری زمین و پرداخــت خودیاری جهت 
احدا پایگاه آتش نشــانی در ســال 94 و با اعتباری 
بال بــر 400 میلیــون تومان و با 16 مــورد اطفای 
حریق، احدا اولین کتابخانه روستایی در شهرستان 
تویســرکان با هزینه 40 میلیون تومان در ســال 92، 
ی با هزینه 93 میلیون تومان و صرفا  اجرای کانال عر
با اعتبار دهیاری و... را از اهم اقدامات خود برشــمرد 
افه کرد: 620 کارگاه مبل منبت در روســتا وجود  و ا
دارد که تا کنون ســه میلیــارد و 720 میلیون تومان 
تسهیالت به 48 نفر پرداخت شده است که امیدواریم 
بــا همین روند پرداخت تســهیالت و حمایت ها ادامه 

پیدا کند.
وی با اشــاره به محدودیت اعتبــارات با توجه به 
وســعت روستا خاطرنشــان کرد: طرح بهسازی نمونه 

روســتا در ســال 87 توسط مهندس مشــاور طرح و 
برنامه پارس به عنوان پیمانکار بنیاد مسکن تهیه شد 
که اگر اجرایی شود بسیاری از مشکالت ما به ویژه در 
زمینه دیواره چینی حاشــیه رودخانه، آسفالت معابر و 

جدول گذاری مرتفع خواهد شد.
* نبود قانــون جامع بــرای وصول عوارض 

دهياری ها

 
محمود ســمایی دهیار روستای قاسم آباد لک لک 
از توابع بخش پیرســلمان شهرستان اسدآباد و دارای 
مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی است که 13 سال 
است به عنوان دهیار فعالیت می کند و در سال 91 نیز 

به عنوان دهیار نمونه استان انتخاب شده است.
وی با اشــاره به اینکه کاهش اعتبارات باع شده 
اســت تا بســیاری از پروژه ها با وجــود اولویت بندی 
نیمــه کاره بماند، گفت: متأســفانه قانون جامعی در 
رابطه با اینکه نهادهایی که در روستا فعالیت می کنند 
با دهیاری قرارداد داشــته باشــند وجود ندارد به طور 
مثال در انجام کارهایی چون انتقال سند دهیاری هیچ 
من اینکه عوار محلی نیز تعریف  اختیــاری ندارد 

نشده است و قانون خاصی وجود ندارد.
وی همچنین ســاخت و نصب سطل زباله در معابر 
با مشارکت اهالی روســتا با توجه به اهمیت مدیریت 
پســماند، احدا اولیــن پارک کودک روســتایی در 
شهرســتان، احدا اولین کتابخانه عمومی روســتا، 
احدا دو طبقه ســاختمان دهیاری، احدا ایستگاه 
آتش نشانی روستایی در سال 95 با پوشش حدود 20 
روستا، احدا خانه ورزش روستایی و... را از مهم ترین 

و شاخ ترین اقدامات خود برشمرد.
* بيکاری و نبود اشتغال پایدار عامل مهاجرت 

از روستا

 
مهراد نباتی دهیار روستای خنجرآباد از توابع بخش 
ســردرود شهرســتان رزن و دارای مدرک کارشناسی 
علوم تربیتی اســت که از ســال 93 نیز در این سمت 

فعالیت می کند و انجام فعالیت های عمرانی و بهسازی 
همچون جدول گذاری و اجرای آسفالت، احدا سالن 
نماز و غسالخانه با اعتباری بال بر 120 میلیون تومان 

را در کارنامه خود دارد.
عیف در روستا و کمبود درآمدهای  وی آنتن دهی 
عمومی و محلی دهیاری ها را از جمله مشکالت موجود 
ال  دانســت و ادامه داد: مشــکل بیکاری و عدم اشت
پایدار برای روســتاییان باع مهاجرت آنها می شود و 
متأسفانه از سال 95 تاکنون حدود 100 نفر مهاجرت 
من اینکه حفر چاه های غیرمجاز ســبب  کرده انــد 
خشــکی قنات هایی شد که بیشــترین درآمد مردم از 
آنها تأمین می شود و طبیعت روستا را نیز تحت شعاع 

قرار داد.
روســتای خنجرآباد در 18 کیلومتری شهرســتان 
رزن واقع شده است و حدود 100 کیلومتر نیز با مرکز 

استان فاصله دارد.
* ضرورت جمع آوری فاضالب روستا و نظارت 

بر آب شرب مردم

 
جواد نظری دهیار روستای یکن آباد از توابع بخش 
مرکزی شهرســتان همدان دارای مدرک کارشناسی 
مدیریت بازرگانی است که از سال 90 به عنوان دهیار 
ول فعالیت است. روستای یکن آباد در  یکن آباد مشــ
شمال غربی شهرســتان همدان واقع شده است و 13 

کیلومتر تا مرکز شهرستان فاصله دارد.
وی بهسازی 95 درصد از روستا، آسفالت کشی، جالیز 
معابر، ســامان دهی آرامستان و گلزار شهدا و تجهیز آن، 
سوله و انبار دهیاری برای تولید اسباب بازی در راستای 
ال زایی، تبدیل حمام قدیمی روستا به محل تکثیر و  اشت
پرورش ماهی های زینتی و آکواریوم با مشــارکت بخش 
خصوصی و... را از مهمترین فعالیت های خود برشمرد و 
الب روستا با توجه به بزرگ شدن روستا نیاز به  گفت: فا
من اینکه نظارت بر آب شرب روستا و  جمع آوری دارد 

رورت دارد. بهداشتی بودن آن نیز 
وی بــا تأکید بر اجــرای بازنگری طــرح هادی و 
الحا زمین برای گسترش مساحت روستا اظهار کرد: 
بــا توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در راســتای 
الزایی و رونق تولید الحا یک زمین به روســتا  اشــت
با کاربری ناحیه صنعتی می تواند بسیار گره گشا باشد.

نظری همچنین در خصو جاذبه های گردشگری، 
به خانه بوم گردی روســتا اشاره کرد و گفت: خانه های 
بوم گردی ظرفیت های بزرگی هستند که با جاذبه های 
معماری بافت قدیمی روســتا را حفــ کرده اند و در 
ال و درآمدزایی می توان از آنها بهره گرفت. زمینه اشت
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موزه فرهنگی پزشکی پروفسور بالتازار

قلعه تاریخی روستای هدف گردشگری کاج

برگزاری کالس قالی بافی در روستای خنجرآباد
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دهیاران توانمند ماندگارند
هگمتانه، گروه رویداد: به مناســبت 14 تير 
روز دهياری ها و شــهرداری ها روزنامه هگمتانه 
گفتگویی با مســؤوالن استان ترتيب داده است 

که در ادامه می خوانيد.
در  دهياری ها،  پایدار  درآمد  الیحه  *عراقی: 

انتظار تصویب

معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار همدان 
من تبریک 14 تیرماه ســالروز تأسیس دهیاری ها، 
اظهار کرد: یکی از ویژگی های بسیار مهم نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران که می تواند یک الگوی ویژه 
برای کل جهان باشــد، حاکمیت مردم ساالری دینی 
است که مردم می توانند در تعیین سرنوشت خودشان 
شــریک شــوند و در تصمیم گیری ها دخالت داشته 
باشــند و این مهم پیش از انقالب اسالمی برای ملت 

ایران یک آرزو بود.
ا عراقی با اشــاره به اینکه ما هزینه های  محمودر
بســیاری داده ایم تا مردم بتوانند بر سرنوشــت خود 
حاکم باشــند ادامه داد: انتخابات ریاســت جمهوری، 
مجلس شورای اسالمی، شورای اسالمی شهر و روستا 
و... همگی نشــان دهنده این است که مردم می توانند 

در تعیین سرنوشت خود دخالت داشته باشند.
وی تصریح کرد: دهیار نیز فردی اســت که در این 
ی مردم انتخاب شده است و در واقع خالء  راســتا با ر
بین حاکمیت و مردم را پوشــش می دهد و به عبارت 
دیگر نقش دهیار در انتقال سیاست های نظام به مردم 
و متقابال انتقال مســائل و مشکالت مردم به حاکمیت 

بسیار اهمیت دارد.
وی افــزود: با توجه به اهمیــت آموزش دهیاران و 
شوراها، تکمیل این جریان نیاز به زمان دارد که البته 
اقدامات بســیار خوبی در این زمینه نیز توســط دفتر 
امور روســتایی و شوراهای استانداری همدان در حال 

انجام است.
عراقی با اشــاره به تأسیس دهیاری ها در سال 77 
خاطرنشان کرد: فعالیت دهیاری ها به صورت جدی از 
ســال 1382 آغاز شد و با توجه به اینکه هد نهایی، 
خودکفایی دهیاری ها است اما در آغاز کار درآمدهای 
روســتا کفا هزینه های جاری دهیاری ها را نمی داد 
ر بخشــی از درآمد دهیاری ها  از ایــن رو در حال حا
از طریق صدور پروانه ها و... حاصل می شــود و بخشی 
دیگر نیز از طریق قانون مالیات بر ارزش افزوده اســت 
به این صورت که بخشی از ارزش افزوده ای که وصول 
یرهایی چون تعداد جمعیت به  می شود بر اســاس مت

طور سرانه بین روستاها توزیع می شود.
وی با بیان اینکه بر اســاس قانون، 52 وظیفه برای 
دهیاران تعریف شــده است اذعان کرد: با ارتباطی که 
توســط دفتر امور روســتایی و شــوراهای استانداری 
همدان بین دهیاری ها و نهادهایی چون بنیاد مســکن 
انقالب اسالمی ایجاد می شود، هم افزایی شکل خواهد 
گرفت تا در نهایت یک کار خوب و منسجم ارائه شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار همدان با 
اشاره به هماهنگی خوب ایجاد شده بین بنیاد مسکن 
افه  انقالب اســالمی و دهیاری ها در استان همدان ا
کــرد: طبــق بازدیدهایی که در دهه فجــر و یا دیگر 
مناسبت ها از روســتاها داشــتیم به راحتی مشاهده 
می شــود علیرغــم محدودیت های مالــی و اعتباری، 
بیشترین پروژه ها در روستاها به بهره برداری می رسد 
به طور مثال آســفالت معابر حدود 200 روستا از سال 

96 تاکنون انجام شده است.
مــن تأکید بر نقش کلیــدی دهیاران اظهار  وی 
کرد: هنگامی که بالیای طبیعی همچون سیل، زلزله، 
آتش ســوزی و... اتفا می افتد اولین دیدبان هایی که 
از حاکمیت در روســتاها حضور دارند همان دهیاران 
هســتند. به طور مثال در ســیل اخیــر دهیاران ما با 
امکانات بســیار ابتدایی در خیلی از روســتاها کمک 

کردند و از تخریب های گسترده جلوگیری کردند.
مــن تأکید بر اهمیت مدیریت پســماند در  وی 
افه کرد: در گذشته مشخ نبود چه کسی  روستاها ا
ول این کار دهیاران  متولی این کار است که امروز مس
هســتند هرچند که تا رسیدن به نقطه مطلوب در این 

زمینه بسیار فاصله داریم.
عراقی ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی های اســتان 
همدان این است که نسبت متوسط جمعیت روستایی 
به شهری آن بیشتر از متوسط کشوری است بنابراین 
نگه داشــتن افراد در روستاها یک مزیت است چراکه 
افــراد روســتاها مولد هســتند و با کمتریــن هزینه 

بیشترین سودآوری و تولید را دارند.
وی تصریــح کرد: اســتان همــدان روی هم رفته 
حدود 880 دهیاری فعــال دارد که حدود 96 درصد 
از جمعیت روستایی را پوشش می دهند بنابراین تعداد 
معدود روســتاهایی که دهیار ندارند نیز اغلب به دلیل 
جمعیت بســیار کم و یا اینکه نتوانســته اند انتخابات 
برگزار کنند، بوده اســت که آن هم با تصویب قوانین 

جدید می توانند از کمک فرمانداری ها استفاده کنند.

لی  وی با تأکید بر اینکه ما برای تأمین امنیت شــ
ییر دهیم اظهار کرد: تفکر استخدام  باید تفکر خود را ت
و ماندن دائمی در بدنه دولت، تفکری مربوط به پیش 
از انقالب اســالمی و در واقع تفکری نفتی اســت در 
لی داشته باشیم باید  ر برای اینکه امنیت ش عصر حا
تخص هــای مختلفی را یاد بگیریــم به عبارت دیگر 
امروز با نوآوری و تفکر و تولید باید بتوانیم کارآفرینی 

ایجاد کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار همدان با 
تأکید بر اینکه ما هیچ گاه نباید دهیاری و بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی را در مقابل هم ببینیم خاطرنشان کرد: 
ایــن دو در حقیقت در کنار یکدیگــر قرار دارند و در 
ول صدور پروانه و ســاخت و ساز دهیاری  اصل مســ
اســت که در این میان تأییدیه مســائل فنی به دلیل 
ســابقه گســترده و داشــتن تخص با بنیاد مسکن 
ر  انقالب اســالمی اســت در صورتی که در حال حا
ســاختار دهیاری ها تکامل یافته نیســت و آنها چنین 

تخصصی را ندارند.
وی اذعــان کــرد: از طرفــی دیگر دهیــاران اگر 
توانمندی خود را اثبات کنند و روابط خوبی با شــورا، 
مردم و بخش داری داشته باشند محال است که بدون 
من اینکه ســازوکاری  دلیل کنار گذاشــته شــوند. 
ییر می کند،  فراهم شــده است که زمانی که شوراها ت
ییر  اجازه نمی دهیم بــه راحتی دهیــاران توانمند ت
ر نیز دهیاران بســیار  کنند همانطور که در حال حا
ول  توانمندی داریم که سال هاست در این سمت مش

فعالیت هستند.
وی در خصــو منابــع درآمــدی دهیاری ها نیز 
خاطرنشان کرد: ابتدای راه اندازی دهیاری ها، آنها هیچ 
گونه منابع درآمدی نداشــتند اما رفته رفته در برنامه 
وع عوار محلی و دریافت اعتبارات  سوم توسعه مو
جزیی تعریف شد سپس قانون مالیات بر ارزش افزوده 
در چند محل اجرایی شد به طور مثال از سوی سازمان 
ی به  شهرداری ها ساالنه بر اساس سرانه جمعیت مبل

دهیاری ها پرداخت می شود.
وی ادامه داد: همین طور از ســوی امور مالیاتی و 
از محل جرایم راهنمایــی و رانندگی نیز واریزی هایی 
افه ارائه تسهیالت مالی 8 درصد طی  وجود دارد به ا
من  تفاهم نامه با پســت بانک و درآمدهای محلی. 
اینکه اخیرا نیز دهیاری هــا از مالیات بر درآمد معا 
شدند و در نهایت علی رغم تالش های دولت دهیاران 
در این زمینه باید تالش کنند روی پای خود بایستند 

و خالقیت و نوآوری داشته باشند.
عراقی در پایان نوید داد: با توجه به موانع، مشکالت 
و کمبود منابع اعتباری دهیاری ها، الیحه درآمد پایدار 
شهرداری ها و دهیاری ها در مجلس شورای اسالمی در 
دست بررســی است که در صورت تصویب، تحولی در 

منابع درآمدی دهیاری ها ایجاد می شود.
*پورمجاهد: ارتباط بين شوراها و دهياری ها 

منسجم تر شود

 
معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتاندار همــدان هم بــا تبریــک روز دهیاری ها و 
شــهرداری ها به دهیاران و شــوراهای روســتایی در 
سراسر استان گفت: بسیار خوشحالم که قریب به یک 
سال و نیم توانستم در دفتر امور روستایی و شوراهای 

استانداری همدان خدمت گزار این عزیزان باشم.
ظاهــر پورمجاهد تصریح کــرد: در طول مدتی که 
ول به خدمت  در دفتر امور روســتایی و شــوراها مش
بودم هر نیم ســال توســط سازمان شــهرداری ها و 
، استان ها بررسی  دهیاری های کشــور با 40 شــاخ
می شــدند و عملکرد آنها مورد ارزیابی قرار می گرفت 
که در نیم ســال اول فعالیت بنده از 10 استان برتری 
که انتخاب شدند اســتان همدان رتبه ششم را از آن 
خود کرد، در نیم ســال دوم رتبه ســوم و در نیمسال 
سوم استان همدان رتبه دوم را کسب کرد که این مهم 
حاصل نمی شد مگر با همراهی همکارانم در دفتر امور 
روستایی و شوراها، دســتگاه های متولی، فرمانداران، 

بخشداران و به ویژه دهیاران و شوراهای روستاها.
وی اذعان کرد: بخشی از ســرانه ای که به حساب 
دهیاری ها واریز می شود مربوط به ارزش افزوده است 
که امور مالیاتی استان به صورت ماهانه واریز می کند، 
همچنین سرانه ای که توسط ســازمان شهرداری ها و 
دهیاری ها به حساب دهیاری ها واریز می شود که الزم 
اســت دهیاران و شوراها توجه داشــته باشند که این 
منابع متعلق به مردم روستا است و دهیاران حتما باید 
هزینه های خود را بر اساس آیین نامه مالی دهیاری ها 
انجام دهند و در ســامانه بودجه ای که در اختیار اکثر 
دهیــاران قرار دارد ثبت و تنظیــم بکنند و چه خوب 
است که گزارش حساب رســی ما منسجم و متکی بر 

مقررات باشد.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتاندار همدان با تأکید بر رعایت حق الناس ادامه 
داد: دهیــاران در ارتباط با واگذاری پروژه های عمرانی 

و عقد هرگونه قرارداد حتما تالش کنند مشاوران مالی 
و فنی خبره را به کار بگیرند و از نظرات آنها اســتفاده 

کنند.
وی در حوزه تسهیالت روســتایی بیان کرد: سال 
96 و 97 بهترین شرایط برای روستاها بود که بتوانند 
ال پایدار روستایی استفاده بکنند در  از تسهیالت اشت
همین راستا نزدیک 500 میلیارد تومان در سال 96و 
97، در حوزه روستایی با نر سودهای 4، 6 و 8 درصد 

پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال 97، 2 تعاونی دهیاری 
استان همدان؛ تعاونی دهیاران بخش گل تپه و تعاونی 
دهیاران بخش جوکار به عنوان تعاونی نمونه کشوری 
افه کرد: در بهمن ماه 97 نیز از سوی  انتخاب شدند ا
سازمان شــهرداری ها و دهیاری ها طرحی ارائه شد به 
نام جشــنواره دهیاری های الگو و برتــر که ما تالش 
کردیم به مناســبت 40 ســالگی انقالب، 40 دهیاری 
برتــر را معرفی کنیم کــه بعد از پاالیش بر اســاس 
شاخ ها 16 دهیاری از استان همدان به سطح کشور 
معرفی شــد و 4 دهیاری انتخاب شدند و در نهایت در 
یک رقابت تنگاتنگ دهیاری قاســم آباد با طرح ویژه 

قنات موزه برگزیده شد.
من تقدیر و تشــکر از انجام تحوالت  پورمجاهد 
ویژه کتابخانه های روستایی و نیز اقدامات ارزنده بانوان 
دهیار در استان افزود: کتابخانه شاهنجرین شهرستان 
رزن و کتابخانه حســین آباد شهرســتان بهار نیز در 
ســطح کشور نمونه شدند که این دستاورد با همکاری 

و همدلی حاصل شد.
رورت ارتباط منســجم تر بین  من تأکید بر  وی 
شــوراها و دهیاری ها اذعان کــرد: اگر نگاه ما خدمت 
کردن به مردم باشــد نباید مسائل طایفه ای و قبیله ای 
مــن اینکه در  جایگزیــن شایســتگی افراد شــود. 
لی دهیاران سازمان شهرداری ها و  ارتباط با ثبات شــ
دهیاری ها الیحه ای را تنظیم کرده و در کمیسیون های 
مختلف دولت در حال بررســی اســت که امیدواریم 

زودتر به نتیجه برسد.
قانونی  جایگاه  دولتی  دستگاه های  *پوینده: 

دهياران را به رسميت بشناسند

 
معاون مدیرکل دفتر امور روســتایی و شــوراهای 
من تبریک روز دهیاری ها به  استانداری همدان نیز 
متولیان مدیریت و توسعه روستاها به ویژه دهیاری ها 
و شوراهای روستاها گفت: دهیاری ها نهادهای نوپایی 
هســتند که حدودا 17 سال اســت فعالند و در واقع 
در 14 تیرماه سال 1377 قانون تأسیس دهیاری های 
خودکفا در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و 

نهاد دهیاری ها به طور رسمی و قانونی شکل گرفت.
محمــد پوینده ادامه داد: راه انــداری دهیاری ها به 
دلیل نیــاز به منابع مالی و اعتباری در ســال 1382 
ی در  آغاز شد که از محل اعتبارات تصویب شده مبال

اختیار دهیاری ها قرار گرفت.
وی بــا اشــاره به اینکه پیشــتر متولــی قانونی و 
رسمی منتخب مردم در روستاها وجود نداشت افزود: 
شوراهای شهر و روستا منتخب مردم هستند که دهیار 
نیز منتخب این شوراهاست و در واقع هد از تشکیل 
دهیاری ها نیز این بوده اســت کــه دولت برای تمامی 
مســائل ریز و درشت روســتاها تصمیم گیرنده نباشد 
و برنامه ریزی هــا و تصمیم گیری هــای محلی را خود 
مــن اینکه کمک های  نهادهــای محلی انجام دهند 

دولت نیز در کنار آنها وجود دارد.
من تأکید بر تعامل دوطرفه بین دهیاری ها و  وی 
سایر دستگاه های اجرایی خاطرنشان کرد: جمع آوری 
و دفع پســماندهای روستایی، ارتباط با سایر نهادها و 
دستگاه ها، احدا پارک در روستاها، احدا ایستگاه 
آتش نشــانی، متولی ساخت و ســاز در روستا، سامان 
دهی آرامســتان و... از جمله وظایفی اســت که برای 

دهیاران تعریف شده است.
رورت مشارکت مردم اظهار کرد:  وی با تأکید بر 
مشــارکت مردم صرفا خودیاری و مسائل مالی نیست 
بلکه ارائه فکر و ایده و حراســت و نگهداری از پروژه ها 
سبب می شود هزینه های دهیاری کاهش پیدا کند که 

در این صورت درآمدها نیز بهبود می یابد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 450 دستگاه 
انواع ماشــین آالت به دهیاری ها واگذار شــده است، 
افه کرد: با توجه به شــاخ های تعریف شــده هر  ا
ول مالی چندین دهیاری را پوشش می دهد که  مســ
ول مالــی در کل دهیاری های  حدودا 120 نفر مســ
ول به فعالیت هستند که اکثرا نیز  استان همدان مش

از خانم ها هستند.
والن فنی و عمرانی دهیاری ها  وی ادامه داد: مســ
نیز حدود 33 نفر در اســتان هستند که در هر بخش 
تعداد آنها متفاوت اســت و بر شــرایط فنی و عمرانی 
دهیاری ها نظارت دارند تا کارها به نحو شایسته انجام 

شود.
معاون مدیرکل دفتر امور روســتایی و شــوراهای 

اســتانداری همدان خاطرنشــان کرد: پس از انقالب 
اســالمی با ارائه خدمات فراوان به روستاها و با رونق 
ال در روســتاها در ســال های اخیــر از طریق  اشــت
پرداخت تســهیالت ویــژه، می توان گفــت مهاجرت 
معکوس به روستاها اتفا افتاده است به طور مثال بر 
اســاس آمار سرشماری در سال 90، هزار و 37 روستا 
در استان داشتیم اما در سال 95، این میزان به هزار و 

67 روستا افزایش پیدا کرده است.
من تأکیــد بر اینکه دســتگاه های مختلف  وی 
باید جایگاه قانونی دهیاران را به رســمیت بشناســند 
اظهار کرد: مشــکالتی در این زمینه وجود دارد البته 
ما در کارگروه های مختلف شــورای برنامه ریزی استان 
ایــن جایگاه و اهمیت آن را تعریف کرده ایم و در واقع 
دهیاران مدیران ارشــد روستاها هســتند که زیرنظر 

شوراها باید حمایت شوند.
وی تصریح کرد: سازوکاری در شوراها فراهم شده 
اســت تا دهیاران موفق به فعالیت خود ادامه دهند و 
مسائل قبیله ای و طایفه ای ســبب نشود که دهیاران 

موفق، خوش فکر و توانمند کنار گذاشته شوند.
خسارت  کاهش  در  دهياران  نقش  *افشاری: 
ناشی از سيل در شهرستان همدان بی بدیل بود

 
من تبریک و شــادباش روز  فرماندار همدان نیز 
دهیار به تمامی دهیاران شهرستان همدان اظهار کرد: 
ما ســال ها پیش از انقالب اسالمی نیز تجربه تصمیم 
گیــری محلی و واگــذاری امور محلی بــه مناطق را 
داشــتیم اما این اقدام با تحمیل اراده خان و یا کدخدا 
بر مردم انجام می شد و سایر مردم نیز ناچار به تبعیت 

بودند.
حسین افشاری خاطرنشــان کرد: بعدها در قانون 
اساســی جمهوری اســالمی ایران ایــن نق یعنی 
تمرکزگرایــی در مدیریت تعدیل شــد و روش اداری 
روســتا نیز از حالت اســتبداد و تصمیم گیری فردی 
خار شــد کــه تلفیق اینهــا تحت عنوان تأســیس 
دهیاری ها و شــوراهای اسالمی شــهری و روستایی 

سازمان دهی شد.
وی اذعــان کــرد: در حقیقــت دهیــاران عوامل 
و نیروهــای بومــی و محلی هســتند که بــا انتخاب 
شورای اسالمی روســتایی امر مدیریت و برنامه ریزی 
در محدوده روســتا را انجام می دهند دولت هم برای 
تصمیم گیری در خصو روستاها از ظرفیت دهیاران 
اســتفاده می کند به همین جهت ما توسعه ای را که با 
نظر شورا و دهیار صورت می گیرد را توسعه ای متوازن، 

درست و بومی و منطقی می دانیم.
فرماندار همدان با اشاره به سال رونق تولید تصریح 
کرد: ما در زمینه اداره روســتاها هرگز نسخه عمومی 
برای همه روســتاها نخواهیم پیچیــد چرا که قابلیت 
رافیایی،  ندارد و به طور مثال یک روستا با موقعیت ج
شــرایط اقلیمی، ویژگی های جمعیتی و... منحصر به 
فرد اســت و صنعت و فعالیت اقتصــادی خا خود 
را نیز می طلبد که ایــن مهم را دهیار و عوامل محلی 

می توانند تشخی دهند.
وی خاطرنشان کرد: در شهرستان همدان از حدود 
118 روستای تعریف شــده، روستاهایی که بر اساس 
قانون در آنها شورای اسالمی شکل گرفته است، تعداد 
79 روســتا توسط دهیار اداره می شود و بقیه روستاها 
در واقع روســتاهایی هستند که شرایط ایجاد دهیاری 

را ندارند و یا جمعیت آنها بسیار کم است.
ثــر دهیار و  من اشــاره بــه نقش آفرینی م وی 
شورای اسالمی روستا در بسیاری از تصمیم گیری های 
دولت افزود: به طور مثال در بحران ســیل اخیر نقش 
دهیاران در جلوگیری و کاهش خسارت ناشی از سیل 
در شهرستان همدان نقش بی بدیلی بود و در واقع این 
دهیاران بودند کــه امکانات محلی را به کار گرفتند و 
محل آب گرفتگی را پاک سازی کردند و با وجود اینکه 
استان همدان یکی از مناطق پربارش جهان بر اساس 
گزارش های ســازمان هواشناســی بود اما ما کمترین 

خسارت را متحمل شدیم.
افشــاری با اشــاره به اینکه طرح های اقتصادی در 
روستاهایی که دهیاران و شوراهای اسالمی همدلی و 
همراهی با دولت داشــتند بسیار خوب پیش روی کرد 
ادامه داد: به طور مثال در روستای یکن آباد طرح های 
اقتصادی کــه با کمک مردم و بــا حمایت دهیاری و 
شــوراها انجام شده اســت کارگاه های بسیار بزرگی با 
ال زایی بیش از صدها نفر در آن منطقه  ظرفیت اشت

ایجاد شده است.
وی با اشــاره به نقش مهم و حســاس دهیاران و 
شــوراها در تأمین امنیت روســتاها خاطرنشان کرد: 
در خصو ســرقت های خرد و... بــا ورود دهیاران و 
همکاری شــوراها و انتخاب شبگردها از عوامل محلی، 
مــن اینکه دهیاران در  این موارد به حداقل رســید 
ایجاد شور و نشــاط اجتماعی، ورزش های همگانی و 

ثری دارند. بومی نیز نقش بسیار م
*نادری فر: دهياران سرعت خدمات رسانی به 

مردم را افزایش می دهند

 
مدیــرکل امور اجتماعی اســتانداری همدان نیز 
نام گــذاری چهاردهم تیرماه، به عنوان روز دهیاری 
تنــم برای تجلیل  را اقدامی ارزشــمند و فرصتی م
از فعالیت هــای خالصانه فعاالن مدیریت روســتایی 
دانســت و گفت: ایــن روز را به دهیاران دلســوز، 
توانمند و زحمت کشــان عرصه ســازندگی روستاها 
تبریک عر می کنم و آرزوی توفیق و ســربلندی 

برای آنان دارم.
مهرداد نادری فر اظهار کرد: در راستای تسریع در 
خدمات رسانی به مردم و مشارکت مردم در اداره امور 
جامعه، ســاختار اداری جمهوری اســالمی به گونه ای 
چیده شــده است که مردم از باالترین رده مدیریتی تا 
پایین ترین آن در تصمیم گیری ها و تصمیم ســازی ها 

مشارکت دارند.
وی افزود: امروز در روستاها شاهد آن هستیم که 
مردم هر روســتا در قالب شورا و دهیاری ورود پیدا 
می کننــد و با توجه به مشــکالتی که در آن منطقه 
وجــود دارد تصمیم گیری می کنند بنابراین می توان 
گفت دهیاران ســرعت خدمات رســانی به مردم را 
افزایــش می دهند و از نظر سیاســی نیز شــرایطی 
ایجاد شــده اســت که مردم فاصلــه ای بین خود و 

نمی بینند. حاکمیت 
وی خاطرنشان کرد: ما در استان همدان دهیاران 
بســیار خوب و فعالی داریم که عالوه بر استفاده از 
امکانــات و اعتبارات دولت، بــه جهت بومی بودن و 
جلــب اعتماد مردم می تواننــد از ظرفیت و امکانات 
محلــی نیز کمــک بگیرند که این مهم باع شــده 
اســت که قدرت خدمات رسانی به مردم دو چندان 
شــود و ما امیدواریم با واگذاری بیشــتر خدمات به 
دهیاری ها بتوانیم بســتر بیشتری را برای مشارکت 

کنیم. فراهم 
مراودات  تســهيل کننده  دهياران  *ظفری: 

دستگاه های اجرایی با مردم

 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان 
من تبریــک و تهنیت 14 تیرماه روز دهیاری ها  نیز 
و شــهرداری ها اظهار کرد: بسیار خوشحالم که عصاره 
شوراهای اسالمی به عنوان مأمن مردم ساالری دینی 

مبدل به مجموعه دهیاری ها در ســطح کشــور شده 
اســت و عمال دهیاری هــا به عنوان نماینده شــوراها 
مطالبات به حق و به جای مردم را در سطح دستگاه ها 

مجدانه پیگیری می کنند.
حســن ظفری افــزود: خــدا را شــاکریم که با 
کادرســازی بســیار خوبی که در کشــور به وجود 
آمده اســت بال بر 38 هزار و 300 روستا که باالی 
20 خانــوار جمعیــت دارند از مدیریت مشــخ و 
معینی تحت عنــوان دهیار برخوردار هســتند و با 
آموزش های بســیار خوبی که برای دهیاران تعریف 
شده است در زمینه کادرســازی نیروی انسانی نیز 

برمی داریم. بزرگی  گام 
وی تصریح کرد: قطعــا از میان دهیاران مدیران 
شایسته، الیق و زبده ای پرورش پیدا خواهند کرد و 
به نظر می رســد ما در راستای توسعه نیروی انسانی 
گام بزرگــی برداشــته ایم تــا بتوانیم بــرای آینده 
کشــورمان نیروهای الیق و قابلــی را تحویل جامعه 

بدهیم.
من تأکید بر ادامه روند کادرســازی نیروی  وی 
انسانی در کشور اذعان کرد: دهیاران نقش بی بدیل و 
به سزایی در رابطه با ارائه خدمات بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی به جامعه روستایی داشــته و دارند و دهیار 
عمال در روســتاها به عنوان یک تسهیل کننده، نقطه 
و کانون اصلی مراودات دســتگاه های اجرایی با مردم 
بوده اند و این نقش در بســیاری از روستاها به بهترین 

شکل ممکن انجام شده است.
وی با اشــاره به اینکه خوشــبختانه امروز تسهیل 
گری در انجام کارها بــا مراجعه به دهیار اتفا افتاده 
ا دارم در اجرایی کردن  است ادامه داد: از دهیاران تقا
طرح های هادی روستایی، نظارت بر ساخت و سازهای 
غیرمجاز دقت الزم و حساسیت کافی را داشته باشند 
و نسبت به اجرای اهدا طرح های هادی کمک کنند 

تا طرح با قوت بیشتری اجرایی شود.
*مالمير: آینده گردشــگری استان مبتنی بر 
استفاده از ظرفيت های طبيعت گردی و روستایی 

است

 
و  فرهنگی، صنایع دســتی  میــرا  مدیــرکل 
من تبریک روز  گردشــگری اســتان همدان نیز 
دهیــار اظهار کــرد: شــکل گیری مدیریتی تحت 
عنــوان دهیار در روســتاها، فرصت بســیار خوبی 
بود که بتواند امر مهم توســعه روســتا را پیگیری 
کنــد و در واقع رابطی بین دســتگاه های دولتی و 

باشد. مردم 
علــی مالمیر تصریــح کرد: مــا اعتقــاد داریم 
کــه آینده گردشــگری مــا مبتنی بر اســتفاده از 
ظرفیت هــای طبیعــت گردی و روســتایی اســت 
و طبیعتــا دهیــاران اگر بــا این بخــش از صنعت 
آشــنا شــوند یکی از مهم ترین حوزه هایی است که 
می توانند کارهای بســیار ارزشمندی انجام دهند که 
هم منجر به ماندگاری مردم در روستاها و هم منجر 

به توسعه شود.
رورت بهره گیری از ظرفیت  وی با اشاره به 
دهیاران در حوزه گردشــگری خاطرنشــان کرد: 
موفقی  بســیار  دهیــاران  گردشــگری  حوزه  در 
آباد  به طور مثال در روستای قاسم  ایم  داشــته 
توانســتیم مجــوز قنات موزه اســتان را با همت 
کامل دهیاری و شــورا صادر کنیم کــه قطعا به 
بهترین جاذبه های گردشــگری ما تبدیل  از  یکی 

شد. خواهد 
وی گفت: دهیاران اگر آمادگی داشته باشند ما نیز 
در اداره میرا فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
ایــن آمادگی را داریم تــا در حوزه هایی چون آموزش 
صنایع دستی، آشناســازی با مفاهیم گردشگری و به 
طور کلی حمایت از آنها برای توســعه روستایی ورود 

پیدا کنیم.

د بـــا مـــی  ا گر ر  هيـــا د ز  و ر  ، ه مـــا تير  1 4

ن ا همـــد ی  ر ا ند ســـتا ا ی  ها ا ر شـــو و  یی  ســـتا و ر ر  مـــو ا فتـــر  د
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ه های عمرانی ذيل را به پيمانکاران ذيصالح واگذار نمايد. لذا از  ان در نظر دارد اجراي پرو ه ي هم شــهردار من
پيمانکاران واجد شــرايط دعوت به عمل می آيد) از تاريخ 98/4/11تا تاريخ  98/4/22(، جهت دريافت اسناد مربوط به 

،ابتدای بلوار کاشانی،شهرداری منطقه يک مراجعه نمايند . شرکت در مناقصه، به آدرس همدان،ميدان امامزاده عبدا
ه شراي شرکت در مناقصه:

1- حداکثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهرداری منطقه يک  تا پايان وقت اداری 
مورخ98/4/22

2- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد تضمين شرکت در مناقصه ايشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد 
منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد.

3-  مبلغ تضمين شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج، بصورت نقدی به حساب 0108127085002 بانک ملی شعبه 
امامزاده عبدا... در وجه شهرداری منطقه يک يا اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانکي با اعتبار حداقل سه ماهه خواهد بود.

4-متقاضــی بايد بر اســاس ظرفيت کاری مورد تاييد از طــرف معاونت محترم برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياســت 
جمهوری قيمت پيشــنهادی خود را ارائه نمايد. بديهی اســت در غير اين صورت تضمين شرکت در مناقصه ضبط و برابر 

مقرارت اقدام می گردد.
5- کليه هزينه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

6- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
7- شهرداری در رد يا قبول يک يا کل پيشنهادات مختار است.

8- شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تکاليف شهرداری همدان موضو ماده 10 آيين نامه مالی 
شهرداری می باشد.

9- تضمين شرکت در مناقصه افرادی که در مناقصه برنده نگرديده اند به استثنا نفر اول و دوم بعد از يک هفته  از ابالغ 
صورتجلسه کميسيون معامالت مسترد خواهد شد.

10-بديهی است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول از برنده مناقصه اخذ 
و تضمين شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.

11- ارزيابی توانمندی فنی،بازرگانی ومالی پيشنهاد دهنده بعهده کميسيون ميباشد و در صورت تاييد توسط کميسيون 
پاکت پيشنهاد قيمت بازگشايی خواهد شد.

12- به اين پيمان ها پيش پرداخت تعلق نمی گيرد.
13- به اين پيمان ها تعديل تعلق می گيرد.

ت14در محل شــهرداری ســتاد خواهد بود و حضور نمايندگان  14-زمان بازگشــايی پاکت ها مورخ 98/4/23 ســا
پيمانکاران در اين جلسه بالمانع می باشد.

15- براي کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32519245 و 32520231 -081 تماس حاصل نمائيد.

 
رديف

مبلغ برآورد اوليه    نا پروژه
ريال

مدت 
پيمان

مبلغ تضمي 
شركت در مناقصه 

ريال

مبلغ تضمي رتبه پيمانكار
ا تعدات ان

محل تامي 
تبار ا

پوش 1
رودخانه 
نيازمند

حداقل پايه 6525/000/000ماه10/486/690/745
وقی  پن ح

ابنيه

پن درصد كل 
مبلغ پيمان

درآمدها 
موم 
شهردار

پياده روسازی 2
خيابان شهيد 

زمانی

 حداقل پايه 8670/000/000ماه13/250/319/570
وقی  پن ح

ابنيه

پن درصد كل 
مبلغ پيمان

درآمدها 
موم 
شهردار

 
شهرداري منطقه يك همدان 

شماره  الف 14

سه شنبه 11 تير ماه 1398 
سال بيست و یکم  شمـاره 4285

ان و  ران  ا ورز  

ر

ا  بان  ا م اون م ن
ت شو  و 

هگمتانه، گروه ورزش: رئيس اداره ورزش 
و جوانــان نهاوند گفت: این شهرســتان با 
آماده  ميزبانی،  ظرفيت های  فراهم ســازی 

برگزاری مسابقات کشوری است.
مهرداد ســعدی نژاد اظهار کــرد: هم اکنون 
با توجه بــه ظرفیت های موجود، بــرای میزبانی 
مســابقات کشوری در رشــته های بوکس، جودو، 
ووشو، وزنه برداری و کشتی آمادگی الزم را داریم.
افه کرد: این رشــته های ورزشی دارای  وی ا
قهرمانان ارزنده ملی و بین المللی در نهاوند است و 
می خواهیم در رشته هایی که به توسعه ورزش این 

شهرستان کمک می کند، میزبانی کنیم.
ســعدی نژاد بیان کــرد: برای برگــزاری این 
رقابت ها در سطح کیفی باال آماده هستیم و انتظار 
می رود فدراســیون در این زمینه همکاری الزم را 
داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: زیرساخت های 
خوبی در ماه های اخیر در ورزش شهرستان نهاوند 
فراهــم کرده ایم تا بتوانیم در میزبانی ها شــرایط 
الزم را داشته باشیم. رئیس اداره ورزش و جوانان 
نهاوند پیرامون خوابگاه ورزشی در این شهرستان 
گفت: خوابگاه مجموعه ورزشــی بانــوان تجهیز 
من اینکه  شــده و به زودی راه اندازی می شود 
ارگان هایی نظیر آمــوزش و پرورش نیز همکاری 
الزم را در این زمینه برای اسکان میزبانی ها دارد.

نهاوند دارای 40 هیأت ورزشــی اســت و در 
رتبه های  ورزشــی کســب  رشــته های مختلف 
کشــوری و حتی بین المللی در بخش انفرادی و 

تیمی را در کارنامه دارد.

ر  ا بر ام   م
ن ا  ن  دو وم

شو رمان  ا  ابت   د 
هگمتانه، گروه ورزش: مسابقات قهرمانی 
کشــور پارا دو وميدانی با درخشــش دو 

وميدانی کاران همدان پایان یافت.
رقابت های قهرمانی کشــور پارا دو ومیدانی با 
حضور 150 ورزشــکار در مجموعه ورزشی آفتاب 
انقالب برگزار شــد. در پایان این رقابت ها ســحر 

زمانی از همدان در جایگاه دوم انفرادی ایستاد.
در بخش آقایان عار محمدی مقام دوم انفرادی را 
از آن خود کرد. در ماده پرتاب نیزه زهرا فضلعلی هفتم، 

لیال دماوندی ششم و اعظم ترکاشوند هشتم شد.

ر

رو  مو و 
ش م  ا  به 

هگمتانــه، گــروه ورزش: رئيس هيأت 
گذشته  در  اینکه  بيان  با  همدان  کشــتی 
آنها  فعاليت  و  آموزشــگاه ها  مســابقات 
کرد  ایجاد  همدان  کشتی  برای  پشتوانه ای 
که حاصل آنها قهرمانان بنام این اســتان 
بوده اند، گفت:  قرار شده آموزش و پرورش 

به یاری کشتی استان بياید.
در نشست مشــترک هیأت کشتی استان با 
مدیــرکل و معاون ورزشــی اداره کل آموزش 
و پرورش مســائل و مشکالت کشــتی استان 

شد. مطرح 
در این نشســت رئیس هیأت کشــتی استان 
همدان با بیان جایگاه کشــتی استان در کشور و 
منطقه گفت: کشــتی همدان با داشتن نشان های 
خوشــرنگ المپیکی و جهانی در کشور و در غرب 

کشور از جایگاه و رتبه خاصی برخوردار است.
ا یاری افزود: متأســفانه چند سالی به  حمیدر
دالیلی کشتی استان از مسیر خود خار شده است 
و امروز همه بزرگان کشتی استان هم قسم شده ایم 

که کشتی استان را به روزهای اوجش برسانیم.
وی با توجه به ســهم بســزای اداره کل آموزش 
و پرورش در کســب این نتای درخشان در گذشته 
اظهار کرد: در گذشته مسابقات آموزشگاه ها و فعالیت 
آنها پشتوانه ای برای کشــتی استان ایجاد کرد که 

حاصل آنها قهرمانان بنام این استان بوده اند.
ا داریم  یاری گفت: از نظام آموزش و پرورش تقا
با راه اندازی مجدد سالن های حاشیه شهر و برگزاری 
چند مسابقه و یک همایش با دبیران ورزشی استان 
در بح اســتعدادیابی و تقویت مقطع پایه مجددا 

کشتی را در آموزش و پرورش احیا کند.
اییان رئیس  قاســم ربیعیان دبیــر هیــأت، ر
شهرستان همدان، داریوش چلوییان رئیس کمیته 
داوران و مجتبی خســروی رئیس کمیته آموزش و 
ا سامعی به ارائه نظرات خود  عباس بیگلربیگی و ر

در خصو این همکاری پرداختند.
سپس معاون ورزشی اداره کل آموزش و پرورش 
استان همدان با اســتقبال از نظرات هیأت کشتی 
استان گفت: از زمانی که آقای یاری سکاندار هیأت 
کشتی شده اســت، تحولی در کشتی استان ایجاد 

شده است.
عبدا... جعفری اظهار کرد: کشتی استان با وجود 
چنین افراد دلسوز و زحمتکشی به روزهای او خود 

باز خواهد گشت.

امیدواری ها به بازگشت کشتی همدان به روزهای اوج
هگمتانه، گروه ورزش: نایب قهرمان ســابق 
المپيک گفت: کشــتی همدان بــا اصل برنامه 
محوری و استفاده از دانش روز و نوین کشتی به 

طور قطع به روزهای اوج خود باز می گردد.
مســعود مصطفی جوکار در گفتگویــی اظهار کرد: 
مدیریت جدید هیأت کشــتی تمام تالش خود را برای 
تحقق این هد مهــم انجام می دهد و همه قهرمانان 

نیز باید در این مسیر به وی کمک کنند.
والن باید  وی بیــان کرد: در این مســیر نیز مســ
حمایت الزم را داشــته باشند؛ چرا که کشتی همدان 
پیشــینه جهانی و المپیــک دارد و می تواند باز هم در 

قهرمانی های بین المللی حضور یابد.
جوکار با اشاره به پیشنهاد تأثیرگذار برای رسیدن 
به شــرایط بهتر در برنامه کوتاه مدت گفت: پیشنهاد 
داده ام که برای پیشرفت کشتی استان حضور رده های 
ســنی پایین تر در مسابقات ســنین باالتر الزامی شود 
و در همین راســتا جوانان در رده امید و بزرگســال و 

نوجوانان در رده جوانان شرکت کنند.
وی خاطرنشــان کرد: این حضور تأثیر بسزایی در 
تجربه اندوزی کشتی گیران دارد و انتظار دارم مربیان 

تفکر خود را در این باره حرفه ای کنند.
نایب قهرمان کشتی المپیک پیرامون انتقاد برخی 

مربیان از حضور کشــتی گیران 17 ساله در مسابقات 
امیدها و بزرگســاالن اســتان همدان بیان کرد: وقتی 
محمد نخودی در 17 ســالگی نشــان برنز بزرگساالن 
آسیا را کسب می کند، نشــان از این دارد که می توان 

این طرح را اجرایی کرد.
وی افزود: در همدان نیز سابقه درخشش رده های 
ســنی پایین تر در بزرگساالن را داشتیم و بنده همراه 
بــا محمد دهفولــی و بابک درویشــی در همین رده 

توانستیم در مقطع بزرگساالن بدرخشیم.
این مربی کشــتی اهل مالیر یادآور شد: باید این 
تفکر در بین مربیان و دســت اندرکاران حاکم شود 
که کشــتی گیر باید در 25 ســالگی نشــان جهانی 
داشــته باشــد نه اینکه تازه به فکر قهرمانی کشور 

و تیم ملی باشد.
گفتنی است، کشــتی همدان در سال های اخیر به 
دلیل بی برنامگی و حواشی بسیار از او قهرمانی فاصله 
گرفته و اکنون قهرمانان ســابق می کوشند تا جایگاه 

این رشته ورزشی استان را در کشور احیا کنند.

نظارت بر ایمنی استخرهای همدان تشدید می شود
نجات  رئيس هيأت  ورزش:  هگمتانه، گــروه 
غریق و غواصی همدان از اجرای طرح تشــدید 
داد  خبر  همدان  استخر های شــنای  بر  نظارت 
و گفت: هيأت غواصی و نجات غریق اســتان با 
همکاری بهداشت بر کيفيت آب تمام استخرهای 

دارای مجوز، نظارت فنی و مستمر دارد.
سیروس سوریان با اشــاره به اجرای طرح تشدید 
بازرسی از استخرهای همدان اظهار کرد: با شروع فصل 
تابستان و افزایش شنا در استخرها، هیأت نجات غریق 
و غواصی استان همدان به صورت مستمر بازرسی خود 

را ادامه خواهد داد.

وی ادامه داد: خوشبختانه بازرسی های اولیه نشان 
از این مهم دارد که اســتخرهای همدان مشــکلی از 

لحا رعایت بهداشت و سالمت کارکنان ندارند.
رئیــس هیأت نجات غریــق و غواصی همدان بیان 
 PH کرد: در این بازدیدها عالوه بر اندازه گیری کلر و
اســتخرها، نحوه تصفیه کــردن آب، گندزدایی، نحوه 
تنظیم نور اســتخر، نحوه حضــور ناجیان و برگه های 
آمادگی ناجیان غریق مــورد نظارت دقیق قرار گرفت 
و خوشــبختانه همه آنها از نظر رعایت استانداردها و 

عیت خوبی قرار داشتند. بهداشت در و
وی تأکیــد کرد: بازرســی اماکن آبی بر اســاس 

اســتانداردها و بــه طور جامع در ســه بخش ایمنی، 
بهداشــتی و مراقبتی توسط بازرسان صورت می گیرد 
که موارد و مشــکالت مشهود به منظور اصالح امور به 

اداره کل گزارش می شود.
ســوریان تصریح کرد: استخرهای شــنا به منظور 
مراقبت از جان شناگران باید استاندارد تعداد منجیان 
غریق را به جد رعایت کنند؛ زیرا تعداد منجیان غریق با 
توجه به ابعاد استخر و پذیرش شناگر، تعیین می شود 

و مدیران استخرها موظف به رعایت هستند.
وی یادآور شد: نظارت و بازرسی یکی از مهمترین 
وظایف واحدهای مدیریتی و نظارتی است که منجر به 

بهبود عملکرد و کاهش آسیب ها می شود.
رئیــس هیــأت نجات غریــق و غواصــی همدان 
خاطرنشان کرد: واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات 
اداره کل ورزش در ایــن خصو آمادگی دارد پس از 
دریافت گزارش ها و مســتندات بازرسان هیأت، نسبت 
به اخطار نهایی به مدیران مکان مورد نظر اقدام کند.

والن و متولیان اســتخرهای شنا  وی گفت: مســ
در بازرســی های صورت گرفته نهایــت همکاری را با 
بازرســان اداره کل ورزش استان و هیأت نجات غریق 
و غواصی در راســتای ارتقای سطح کیفی اماکن آبی 

همدان داشتند.

مریانج ميزبان کالس داوری درجه یک فوتبال
داوری  دپارتمان  رئيس  هگمتانه، گروه ورزش: 
فوتبال استان همدان گفت: کالس داوری ارتقای 
دو به یک فوتبال به ميزبانی شــهر مریانج برگزار 

می شود.
بهروز فیروزبخت با اشــاره به میزبانی کالس داوری 
فوتبال در همدان اظهار کرد: سال 98 در کشور شاید یک 
یا دو کالس ارتقای یک برگزار شود که خوشبختانه یک 

کالس آن در استان همدان برگزار می  شود.
وی ادامه داد: این کالس بیشــتر بــه منظور ارتقای 
داوران اســتان همدان که درجه 2 هســتند برگزار شده 

 ، است اما با این صورت، داورانی از شهرهای کیش، سنند
مشهد، قوچان و کرمانشاه نیز در این کالس حضور دارند.

رئیس دپارتمان داوری فوتبال اســتان همدان گفت: 
مدرس این کالس »سعادت باغبان«، از داوران بازنشسته 
و مطرح کشوری است که از دوازدهم تا چهاردهم تیرماه 

سال جاری برگزار می شود.
وی بیان کرد: این کالس بــه میزبانی هیأت فوتبال 
ا حاجی بابایی  مریان و در مجموعه ورزشی شهید علیر
این شــهر برگزار خواهد شــد و در روز آخر نیز آزمون 

آمادگی جسمانی و تئوری آغاز خواهد شد.

فیروزبخت از معرفی داوران برتر استان به فدراسیون 
خبر داد و افزود: هفته گذشته نیز تست آمادگی جسمانی 

و کالس توجیهی پیش فصل فوتبال استان برگزار شد.
وی تأکید کرد: ایــن کالس با حضور ایر احمدی و 
دانیال مرادی از اعضای دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال 

برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت داوران برتر استان که 
حاصــل عملکرد تئوری و عملی آنها در این تســت بود، 
برای قضاوت در رده ها و لیگ های مختلف کشــوری، به 

فدراسیون فوتبال معرفی شدند.

: ل ا  د م  ن

درهای استخدام قانونی روی جوانان بسته است

هگمتانه، گــروه ایران و جهان: نماینده مردم 
رزن در مجلس شورای اســالمی با بيان اینکه 
دولت درهای اســتخدام قانونی را روی جوانان 
بسته و پنجره را باز کرده است، گفت: استخدام 
به شــرط پارتی و رابطه نگاه جوانان به ساختار 

اداری کشور را تحت تأثير قرار می دهد.
حســن لطفی در رابطه با مشــکالت ناشی از تنوع 
اســتخدام منابع انســانی ســازمان ها، گفت: یکی از 
مشــکالت اساسی در ســاختار اداری و قانون خدمات 

کشــوری وجود انواع اســتخدام نیرو در سازمان های 
دولتی اســت؛ اســتخدام هایی که با عناوین مختلفی 
چون رســمی، پیمانی، شــرکتی، طرحی، کار معین و 

عمرانی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: محدود کردن راه های قانونی استخدام 
باع گسترش و رشد روش های جذب غیرقانونی و با 
رابطه و پارتی بازی شــده اســت؛ به نحوی که افراد با 
پارتی و به صورت شــرکتی در سازمانی جذب شده و 

سپس به همین روش به قراردادی تبدیل می شوند.
* استخدام به شــرط پارتی نگاه جوانان به 

ساختار اداری کشور را تحت تأثير قرار می دهد
لطفی اظهــار کرد: بهره وری ســازمان های دولتی 
لی  تحت تأثیر جذب های غیرقانونی و عدم امنیت شــ
قرار گرفته و به شــدت کاهش پیدا می کند. از طرفی 
جذب و اســتخدام با پارتی بازی و رابطه، باع ایجاد 
نگرش منفی در میان جوانان نسبت به ساختار اداری 
کشور می شــود؛ چرا که جذب نیرو بر اساس شایسته 

ساالری و نخبه پروری پیش نرفته است.

* استخدام در کشور باید بر اساس یک رویه 
واحد شکل بگيرد

این نماینــده مردم در مجلس دهــم، افزود: برای 
افزایش بهــره وری و اصالح این امور ابتــدا باید انواع 
اســتخدام ها در کشــور جمع شــده و یک رویه واحد 
بر اساس شایسته ســاالری ایجاد شود؛ بنابراین برای 
اصالح ســاختار اداری کشــور باید پارتی بازی و نحوه 
به کارگیری غیرقانونی در دستگاه های اجرایی متوقف 

شود.
* قانون مدیریت خدمات کشــوری نيازمند 

اصالح است
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکــه قانون مدیریت خدمات کشــوری باید 
اصالح شــود، خاطرنشان کرد: مجلس در صدد اصالح 
و رفع ابهامات موجود در قانون خدمات کشوری است، 
بر همین اســاس کمیسیون مشــترک قانون خدمات 
کشــوری نیز پــس از تعطیالت مجلــس کارش را با 

جدیت ادامه می دهد.

د ر د صاد  ر  او و م

جزئيات وام 
رهن مسکن اعالم شد

م  ود و ا و 
ت ا  ا ب ر  نر 

ایران و جهــان: معاون وزیر  هگمتانه، گروه 
اقتصاد با بيــان اینکه راه اندازی صندوق رهن و 
اجاره یک پيشــنهاد است، گفت: وام به حساب 
موجر واریز می شــود و مستأجر هزینه سود وام 
را پرداخت می کند که قطعا کمتر از هزینه اجاره 

خواهد بود.
محمد دهقان دهنوی در خصو پیشنهاد وزارت 
امــور اقتصــادی و دارایی مبنی بر تأســیس صندو 
رهــن و اجاره جهت کمک به مســتأجران اظهار کرد: 
راه اندازی این صندو یک پیشــنهاد برای تسهیل کار 
مستاجران است و قرار نیست به صورت الیحه تنظیم 

شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: 
ــر که قیمت های مســکن و هزینه های  در حال حا
اجــاره افزایــش یافتــه و به تبــع آن شــرایط برای 
مستاجران سخت شده اســت، تأسیس صندو رهن 

و اجاره می تواند تسهیل کننده امور باشد.
وع  وی ادامه داد: البته باید تأکید کنم که این مو
صرفا در قالب یک پیشنهاد است و قرار نیست که یک 
راه حل قطعی باشــد و از فردای تأسیس صندو همه 

صاحب خانه شوند.
دهقان دهنوی در رابطه با سازوکار فعالیت صندو 

رهــن و اجــاره، گفت: هد این اســت کســانی که 
توانمندی الزم برای پرداخت اجاره را ندارند وام بگیرند 
و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ البته 
به این وام سود تعلق می گیرد و به این افراد یک هزینه 
سود تحمیل می شود ولی محاسبات نشان می دهد که 
این هزینه سود کمتر از هزینه اجاره ای است که افراد 

پرداخت می کنند.
وی افــزود: درواقــع به جای اینکه فــرد به عنوان 
مثال یــک و نیم میلیــون تومان اجــاره بدهد، یک 
میلیون تومان ســود می دهد و می تواند تا حدودی در 

هزینه های خود صرفه جویی کند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار 
کرد: پیش بینی شده است که برای کنترل ریسک های 

بانک، وام در اختیار موجر قرار گیرد.
دهقــان دهنوی در مورد بانــک عامل هم گفت: با 

توجه به اینکه بح مســکن است؛ از این رو اولویت با 
بانک مسکن خواهد بود.

وی در رابطــه بــا اینکه راه انــدازی این صندو 
راه های زیادی برای رانت ایجــاد می کند و احتمال 
سوءاســتفاده از کــد رهگیــری معامــالت وجــود 
دارد، تصریــح کرد: باید ســازوکاری درنظر بگیریم 
که احتمــال سوءاســتفاده را کاهش دهــد؛ اینکه 
بگوییــم صد درصد می توان جلوی سوءاســتفاده را 
گرفت درست نیســت اما می توان کارهایی کرد که 

یابد. کاهش  سوءاستفاده ها 
دهقان دهنوی ادامــه داد: به عنوان مثال می توان 
این وام را به کسانی داد که سال دوم قراردادشان است.

یحات بیشتر در مورد سازوکار صندو  وی ارائه تو
رهن و اجاره را به نهایی شــدن این پیشنهاد در دولت 

موکول کرد.
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ه های عمرانی ذيل را به پيمانکاران ذيصالح واگذار نمايد. لذا از  ان در نظر دارد اجراي پرو ه ي هم شــهردار من
پيمانکاران واجد شــرايط دعوت به عمل می آيد) از تاريخ 98/4/11تا تاريخ  98/4/22(، جهت دريافت اسناد مربوط به 

،ابتدای بلوار کاشانی،شهرداری منطقه يک مراجعه نمايند . شرکت در مناقصه، به آدرس همدان،ميدان امامزاده عبدا
ه شراي شرکت در مناقصه:

1- حداکثر مهلت قبول پيشنهادها و تحويل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهرداری منطقه يک  تا پايان وقت اداری 
مورخ98/4/22

2- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد تضمين شرکت در مناقصه ايشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد 
منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد.

3-  مبلغ تضمين شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج، بصورت نقدی به حساب 0108127085002 بانک ملی شعبه 
امامزاده عبدا... در وجه شهرداری منطقه يک يا اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانکي با اعتبار حداقل سه ماهه خواهد بود.

4-متقاضــی بايد بر اســاس ظرفيت کاری مورد تاييد از طــرف معاونت محترم برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياســت 
جمهوری قيمت پيشــنهادی خود را ارائه نمايد. بديهی اســت در غير اين صورت تضمين شرکت در مناقصه ضبط و برابر 

مقرارت اقدام می گردد.
5- کليه هزينه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

6- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
7- شهرداری در رد يا قبول يک يا کل پيشنهادات مختار است.

8- شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تکاليف شهرداری همدان موضو ماده 10 آيين نامه مالی 
شهرداری می باشد.

9- تضمين شرکت در مناقصه افرادی که در مناقصه برنده نگرديده اند به استثنا نفر اول و دوم بعد از يک هفته  از ابالغ 
صورتجلسه کميسيون معامالت مسترد خواهد شد.

10-بديهی است حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان تعيين شده در جدول از برنده مناقصه اخذ 
و تضمين شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.

11- ارزيابی توانمندی فنی،بازرگانی ومالی پيشنهاد دهنده بعهده کميسيون ميباشد و در صورت تاييد توسط کميسيون 
پاکت پيشنهاد قيمت بازگشايی خواهد شد.

12- به اين پيمان ها پيش پرداخت تعلق نمی گيرد.
13- به اين پيمان ها تعديل تعلق می گيرد.

ت14در محل شــهرداری ســتاد خواهد بود و حضور نمايندگان  14-زمان بازگشــايی پاکت ها مورخ 98/4/23 ســا
پيمانکاران در اين جلسه بالمانع می باشد.

15- براي کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32519245 و 32520231 -081 تماس حاصل نمائيد.
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شهرداري منطقه يك همدان 
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مذاکــره یعنی روبروی 
برای  طرفین  نشستن  هم 
معامله کردن، رفع اختال 
و شناخت همدیگر شامل 
عقیدتی، دینی و سیاسی، 
از دانستنی ها و  اســتفاده 
تبادل  یکدیگر،  دانش های 
تخصصی علمی، اقتصادی 

و نظامــی به نفع طرفین و در این رابطه رهبر فقید 
کبیر انقالب اسالمی امام خمینی )ره( جمله ای دارند 
که »اگر هزاران پیامبر الهی در یکجا جمع شــوند 
و مذاکره کنند در بین آنها تقابل خصمانه ای انجام 
نمی شود و عادالنه با هم تصمیم می گیرند و به نفع 
ایت دارند، می شــود مذاکره.« مذاکره  همدیگر ر
من و حاکمان  دیندارانی که در بین انســان های م
دینی مقید به عالم الهی که برگشــت همه به سوی 
اوســت انجام می شــود و مذاکره نوع دوم برعکس 
نوع اول فقــط خودکامگی را در نظــر می گیرند و 
در قدرت مادی تا اندازه ای با هم مســاوی اند. مثل 
شوروی سابق و ایاالت متحده آمریکای بعد از جنگ 
جهانی دوم طی مذاکره ای به توافق رسیدند و اکثر 
کشور ها جهان را برای خود تقسیم کردند و حق وتو 
هم برای خودشان قائل شدند. البته سوءاستفاده از 
بی غیرتی و بی تفاوتی کشــور های موجود در دنیا و 
چندی پیش با از بین رفتن اتحادیه جماهیر شوروی 
سابق گویا آمریکا دیگر رقیبی برای خود نمی بیند و 
گاها می گوید »من کدخدای دهکده جهانی هستم« 
و اگر کشوری بخواهد خودی نشان بدهد آمریکا به 
بهانه ای او را دعوت به مذاکره کرده و اگر قبول کند 
او را از بین می برد و اگر هم سرپیچی نماید با قانون 
بین المللی او را سرکوب می کند؛ مثل حکومت های 
لیبی و صدام ملعون که با حمله نظامی کشورشان 
را به یک ویرانه تبدیل کرد و حکومت سوریه را که 

الحمد نتوانست کاری بکند.
و اما چــرا از طر آمریکا، ایران دعوت به مذاکره 
شــد چون دید کشور ایران اســالمی می خواهد در 
منطقه و جهان خودی نشــان دهد و پیشرفت آن را 
والن ایران اسالمی را به پای  مشاهده کردند و مســ
میز مذاکره کشــاندند و رژیم آمریکا دید نمی تواند 
جلوی توان پیشرفت ایران اسالمی را بگیرد، با توجه 
به این که به قانون بین المللی نه تنها عمل نکرده بود 
رسواگرایانه قانون شکنی هم نمود و از جمع مذاکره 
کنندگان خار هم شد. این سازمان نشینان بین المللی 
بدانند در زیر چتر چه کدخدایی ناعادل سایه گرفتند 
و چرا از رفتار ناشایست رژیم آمریکای جنایتکار عبرت 
نمی گیرنــد و خود را آگاهانه یا نــا آگاهانه به خواب 
می زنند. بنا به فرمایش امام علی)ع( که »اگر کســی 
در مقابل دشــمن به خواب رود با لگد دشمن بیدار 
می شود« که دیگر کار از کار گذشته آنجاست که باید 
دســت باال کند و اما تعریف مذاکره ای که اعتبارش 
فقط بستگی به قدرت مادی برای مادی گرایان صورت 
می گیرد و قدرت دوم مربوط به رب العالمین اســت 
که مافو قدرت هاســت و کسانی از این قدرت الهی 
می تواند استفاده کنند که با تقوا باشند و خدا یاری شان 
نماید. پس معلوم می شود مذاکره غیر از نوع اول که 
دینی هستند اشکال ندارد ولیکن حتی پیشنهاد دینی 
از غیر دینی برای مذاکره یا باید تســلیم شود و یا از 

طر مثبت دینی از بین می رود.
برای روشن شدن مسئله مذاکره حضرت موسی 
با فرعون اکثرا می دانند حضرت موسی به امر خدایی 
که قدرت مطلق است فرعون را دعوت به مذاکره کرد 
کاش تســلیم می شد چون تسلیم شدن به امر الهی 
ســعادت می خواهد ولیکن فرعــون از روی نادانی و 
غرور نتوانست قبول کند و توسط مذاکره طلب الهی 
سرنگون شد و یک مذاکره طلب به ظاهر دینی به نام 
معاویه، یاران علی )ع( و امام حســن )ع( را فریب داد 
و در مذاکره تحمیلی پیروز شــد و یک مذاکره طلب 
ملعون به نام یزیدبن معاویه امام حسین )ع( را دعوت 
به مذاکره کرد اما امام با آن علم الهی اش فرمود: »من 
نه تنها با شــما مذاکره نمی کنم بلکه یزید را فردی 
ر شد جان خود  ناالیق اسالمی و فاسد می دانم« و حا
و یارانش را در زمینی به نام کربالی عرا فدای اصالح 
دین جدش رســول خدا با نوشیدن شربت شهادت، 

دشمن دین خدا را تا دنیا باقی است رسوا نماید.
در یک مذاکره طلب دینــی عصر خودمان امام 
خمینــی )ره( پهلوی دوم را دعوت به مذاکره کرد و 
گفت: »من به شما نصیحت می کنم« اما این فرعون 
زمان ما از فرعون زمان حضرت موســی )ع( عبرت 
نگرفتند و همه می دانند با چه ذلت و خواری حتی 

یارانش هم او را یاری نکردند.
حال عزیزان نتیجه می گیریم غیر از مذاکره طلب 
دینی هرکس شما را دعوت به مذاکره کند می خواهد 
شــما را از بین ببرد پس چه باید کرد باید خود را 
قدرتمنــد کنیم اول به دینــداری و ابزار دفاعی که 

خداوند فرموده هر چه می توانید خود را قوی کنید.
دوم مقاومت متحدانه با تبعیت از رهبر عزیزمان 
امام خامنه ای که مسیر موفقیت است تبعیت کنیم تا 
یاری خداوند نصیبمان شود. و سوم در دین اسالم بن 
بستی وجود ندارد و اگر هم رهبری نظام با مشورت 
والن الزم بداند مذاکره ای را در مقطعی قبول  مســ
کنند مثل عقب نشینی برای آمادگی بیشتر در جبهه 
جنگ اســت که در موقع مناســب تری فرماندهان 

جنگ تصمیم می گیرند.
در آخر خدا را سپاسگزاریم در رابطه با رهبری 
والن تابع والیت و  دانا و شــجاع و با تدبر و مســ
امتی واحده باع شــد نه تنها آمریکای جنایتکار 
بر ایران اسالمی پیروز نشود بلکه خود رسواگرایانه 
قانون بین المللی را هم زیر پا گذاشــت و از برجام 
یک جانبه خار شــد و ان شــاءا... پیروزی از آن 

نظام اسالمی ایران خواهد شد.
تهيه و تنظيم: مجيد زیوری منزه

ر

ت      ب برد
ر و د م م و 

هگمتانه، گروه شهرستان: مدیر توليدات 
پيش بينی  مالیر  کشــاورزی  جهاد  گياهی 
کرد: در ســال زراعی جاری حدود 70 هزار 
تن گندم و 25 هزار تن جو و در مجموع 95 
هزار تن غالت از سطح مزارع این شهرستان 

برداشت شود.
ســیدمهدی میرباقری افزود: برداشت غالت از 
اواخر خرداد در این شهرستان آغاز شده و تا اوایل 

شهریور ادامه دارد.
عیت مســاعد بارندگی ها  وی با اشــاره به و
و میــزان خوب تولید غالت بیان کــرد: به دلیل 
نداشــتن بارندگــی در فصل پایانــی، پیش بینی 
می شــود میزان تولید گندم و جو امسال همانند 

سال گذشته باشد.
مدیر تولیــدات گیاهی جهاد کشــاورزی مالیر 
ســطح زیر کشت گندم آبی را شــش هزار و 800 
هکتار، گندم دیم 26 هزار هکتار، جو آبی چهار هزار 
و 600 و جــو دیم را چهار هزار و 500 هکتار عنوان 
ر 165 کمباین بومی و  کرد و ادامه داد: در حال حا

ول برداشت محصول هستند. مهاجر مش
میرباقری بیان کرد: امســال شــش مرکز برای 
خرید تضمینی گندم شامل سیلوی سامن، کارخانه 
آرد مالیر، شــرکت تعاونی های خردمند، اسالمشهر 
آ گل، آورزمان و ازندریان در نظر گرفته شــده و 

آماده خرید گندم از بهره برداران هستند.
وی گفت: ســال گذشــته 35 هزار تن گندم 
در این شهرســتان خریداری شــد که پیش بینی 
می شــود امســال میزان خرید تضمینی گندم به 

حدود 40 هزار تن برسد.

: ا شاو ب اد  ر  م

و  م  ت  برد
ا  ا  ا ب ر

هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر جهاد 
کشاورزی شهرســتان بهار از آغاز عمليات 
برداشت محصول جو از مزارع این شهرستان 

خبر داد.
هوشــنگ کرمی از آغــاز عملیات برداشــت 
محصول جو از مزارع شهرســتان بهار خبر داد و 
اظهار کرد: در ســال زراعی جاری حدود 17 هزار 
ی کشــاورزی شهرســتان بهار زیر  هکتار از ارا

کشت محصول جو رفته است.
افه  مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان بهار ا
ی شــامل حدود 12 هزار هکتار از  کرد: این ارا
ی آبی اســت  ی دیم و پن هزار هکتار از ارا ارا

که زیر کشت محصول جو رفته است.
وی ادامه داد: با توجه به آماده ســازی مناسب 
ی اســتفاده از بذور اصالح شــده و کود های  ارا
شیمیایی و بارندگی مناسب در اوایل فصل، مزارع 

عیت مطلوبی برخوردار هستند. از و
کرمی میانگین عملکرد در مزارع آبی را چهار 
هزار و 500 کیلوگرم و مزارع دیم را هزار و 200 

کیلوگرم اعالم کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار بیان کرد: 
عیت پیش بینی شده از مزارع شهرستان  با این و
بهار بیش از 37 هزار تن جو برداشت و روانه بازار 

داخلی شود.

م  د 

ما
د ت د و م  ما  

مدیر حفاظت  گروه شهرستان:  هگمتانه، 
محيط زیست شهرستان نهاوند گفت: بانویی 
که دو بار از ناحيه دســت دچار گزش یک 
رشته مار سمی شده بود از کشتن آن توسط 
همســرش جلوگيری کرده و مار را تحویل 

محيط زیست داد.
عبــاس نجاری اظهــار کرد: یــک خانواده در 
داخل منزل مسکونی چند قطعه جوجه بوقلمون 
نگهداری کــرده و آنها را هنــگام تاریکی هوا در 

کارتن گوشه حیاط قرار می دادند.
افه کرد: بانوی این خانواده هنگام اذان  وی ا
و بــه داخل حیاط مراجعه  صبح برای گرفتن و
کرد که در این حین متوجه سر و صدایی از داخل 

کارتن محل نگهداری جوجه بوقلمون ها شد.
مدیر حفاظت محیط زیست شهرستان نهاوند 
افزود: این زن 35 ساله با باز کردن کارتن می بیند 
که مار سمی در حال خفه کردن جوجه بوقلمون 
است؛ بنابراین سعی در نجات این جوجه بوقلمون 

کرده که مار سمی دو بار او را نیش می زند.
نجاری بیان کرد: با ســرو صدای زن، همسر وی 
با شــتاب به حیاط خانه مراجعه کرده و متوجه مار 
سمی می شود بنابراین قصد کشتن او را می کند که 
مــار گزیده او را از این کار منع کرده و در نهایت مار 

1 متری را داخل یک گونی حبس می کنند. 5
افه کرد: ســپس این زن به بیمارستان  وی ا
منتقل شده و تحت درمان قرار گرفت که با توجه 
به اقدام به موقع پزشــکان مشکل خاصی برای او 

به وجود نیامد.
مدیر حفاظت محیط زیست شهرستان نهاوند اظهار 
کرد: پس از ترخی این زن از بیمارستان، وی به همراه 
همسرش به اداره محیط زیست نهاوند مراجعه کرده و 

این مار را سالم تحویل مأموران می دهد.
نجاری ادامه داد: این مار ســمی در زیستگاه 
خود رهاســازی شــد که طبق مشاهده و سرعت 
عمل مار در دور شدن از محل، مشخ بود که از 

عیت مطلوبی دارد. نظر جسمی و

المپ های کم مصرف ال ای دی رزن نشان استاندارد گرفت

هگمتانــه، گروه شهرســتان: پروانه کاربرد 
بين المللی  شــرکت  بــه  اســتاندارد  عالمت 
الکترونيــک رایان نيک، توليــد المپ های کم 

مصرف ال ای دی در شهرستان رزن اعطا شد.
معاون امور اقتصادی اســتاندار همدان در مراســم 
اعطــای پروانــه کاربرد عالمت اســتاندارد شــرکت 
رایان نیک، با بیان اینکه یکی از سیاســت های اصلی 

اقتصاد مقاومتی، استانداردســازی محصوالت تولیدی 
اســت، گفت: هد از نصب برچســب استاندارد روی 
محصوالت و کاالها ایجاد اطمینان و آرامش به مصر 

کننده در ارتباط با خرید کاال است.
ظاهر پورمجاهد با بیان اینکه وجود نشان استاندارد 
روی هــر کاال موجب اطمینان مصر کننده شــده و 
از طرفــی کیفیت کاال را تضمیــن می کند، ادامه داد: 
گرفتن عالمت استاندارد به راحتی انجام نمی شود؛ چرا 
که یک کاال باید مســیرها و شــاخ های مختلفی را 

طی کند تا بتواند عالمت استاندارد دریافت کند.
وی با بیان اینکه رزن یکی از شهرســتانهایی است 
که آثار سیاست های دولت در آن کامال مملوس بوده و 
حرکت به سمت توسعه از اهدا این شهرستان است، 
والن این شهرستان به دنبال آن  خاطرنشان کرد: مس
هســتند تا شهرستان رزن به جایگاه اصلی خود دست 

یابد.

مدیرکل اســتاندارد استان همدان نیز با بیان اینکه 
شرکت رایان نیک بعد از طی سه شاخ در محصول 
، عملکردی و ایمنی به  خود شامل بهینه سازی مصر
شرایطی رسید که توانســت پروانه استاندارد دریافت 
کند، گفت: شــرکت رایان نیک توانست با طی کردن 
اســتانداردهای مربوطه موفق به اخــذ پروانه کاربرد 

نشان استاندارد شود.
محمد مددی با بیان اینکه این طرح براساس استاندارد 
ملی مربوطــه مورد آزمون قرار گرفت و در حوزه مصر 
انرژی با گرید Aپالس موفق به کســب اســتاندارد شد، 
عنوان کرد: تا پایان خرداد امســال برای هشــت پرونده 
نشان استاندارد صادر شــده، 48 پرونده نشان استاندارد 

تمدید دریافت کردند و 10 پروانه ابطال شد.
ا ســالمتی، فرماندار شهرستان رزن هم با  سیدر
بیان اینکه در این شهرســتان 41 واحد صنعتی فعال 
و نیمه فعال وجود دارد که تعدادی با ظرفیت اســمی 

متوســط و تعدادی با ظرفیت اسمی باال کار می کنند، 
گفت: چنــد واحد صنعتی محرک داریم که شــرکت 
رایان نیک جزء این واحدهای صنعتی بوده و شــاهد 

توسعه این واحدها هستیم.
مدیرعامل شــرکت رایان نیک نیز با اشاره به اینکه 
نخستین کارخانه تولید تأسیسات الکترونیک در سال 
96 شــروع به کار کرد، گفت: این شرکت با استخدام 
40 تــا 50 نفر فعالیت خود را آغــاز کرده و در اواخر 
سال 97 خط تولید المپ ال ای دی را راه اندازی کردیم 

و موفق به اخذ نشان استاندارد شدیم.
حمید شاهنجرینی با اشــاره به اینکه امیدواریم با 
احدا کارخانه دوم در اواخر امســال بتوانیم تولید را 
الزایی داشته باشیم،  شروع کنیم و برای 100 نفراشت
خاطرنشــان کرد: کارخانه ظرفیــت تولید یک و نیم 
میلیون عدد المپ را در ســال دارد اما با تکمیل سوله 

تولید المپ به 10میلیون عدد خواهد رسید.

د ر د ام  شاو  اد ر  م

رهاسازی 320 هزار قطعه بچه ماهی قزل آال در استخرهای فامنين
مدیــر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
جهادکشــاورزی شهرســتان فامنين گفت: در 
ابتدای امســال 320 هزار قطعه بچه ماهی قزل 
آال در اســتخر ذخيره آب کشــاورزی)بتون و 

ژئوممبران( رهاسازی شده است.
جعفر کاویانی دلشاد اظهار کرد: سال گذشته 265 
هزار قطعه بچه ماهی قزل آال)ماهی ســردآبی( و چهار 
هزار قطعــه بچه ماهی کپور و آمــور پرورش یافت و 

منجر به تولید 462 تن گوشت ماهی شد.
وی تصریح کرد: پیش بینی می شــود امسال 320 
هزار قطعه بچه ماهی قزل آال و شــش هزار قطعه بچه 
ماهی کپور و آمور در اســتخرهای موجود رهاســازی 
شــود که برآورد تولید 491 تن گوشت ماهی را دربر 

خواهد داشت.
کاویانی دلشاد خاطرنشان کرد: شهرستان فامنین 
از شهرســتان هایی اســت که دارای منابع آبی بسیار 
کمی در استان بوده اما با مدیریت و آموزش های انجام 
شده این شهرستان جزء سه شهرستان برتر در زمینه 

پرورش آبزیان است.
وی گفــت: پرورش ماهی عالوه بر اســتفاده بهینه 
از آب اســتخرهای ذخیره کشــاورزی بــا تولید کود 
ماهی محلول در آب باعــ افزایش تولید محصوالت 
کشــاورزی و در نهایت تولید پروتئین سالم و ارگانیک 

خواهد شد.
کاویانی دلشاد به رهاسازی دو هزار قطعه بچه ماهی 
گرم آبی به صورت رایگان در هفته جهاد کشاورزی در 

منابع آبی شهرستان نیز اشاره کرد.
* کشــت 550 هکتار چغندرقند در اراضی 

کشاورزی فامنين
مدیر جهادکشــاورزی شهرستان فامنین در بخش 
ندرقند  دیگری از ســخنانش از کشت 550 هکتار چ
ی کشــاورزی این شهرستان خبر داد و گفت:  در ارا
پیش بینی می شــود امسال از سطح 550 هکتار کشت 
انجام شده، کشــاورزان فامنین افزون بر 30 هزار تن 

ندر قند برداشت کنند. محصول چ
ندرقند این  وی یادآور شــد: سطح زیرکشــت چ

شهرســتان در ســال 97 حدود 480 هکتار بوده که 
تولید 27 هزار تن از این محصول را رقم زد.

ندرقند،  کاویانی دلشاد با اشاره به کشت نشایی چ
ــی آبی این  تصریح کــرد: امســال 15 هکتار از ارا
شهرســتان از اواســط خرداد آماده کشــت نشــای 
ندرقند بوده اند که تا کنون در شــش هکتار کشت  چ
ی آماده شده ظر  انجام شده و کشت در ســایر ارا

روزهای آینده انجام خواهد شد.
* آغاز برداشت جو از مزارع فامنين

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فامنین از برداشت 
جو در این شهرســتان خبــر داد و افزود: برداشــت 
محصــول جو از هفت هــزار و 500 هکتــار از مزارع 

شهرستان فامنین آغاز شده است.
وی با بیان اینکه عملیات برداشت جو از 25 خرداد 
از مزارع جو شهرســتان آغاز شــده است، خاطرنشان 
کرد: پیش بینی می شود از سطح کشت صورت گرفته، 
20 هزار تن جو تولید شــود که از این میزان ســطح 
زیرکشــت ســه هزار و 500 هکتار به جو آبی و چهار 

هزار هکتار به جو دیم اختصا دارد.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان فامنین بیان کرد: با 
وجود اینکه بیشــتر محصول تولیدی مزارع جو صر 
خــوراک دام می شــود 281 هکتار از مــزارع جو آبی 
و 359 هکتــار از مزارع جو دیــم و در مجموع 640 
هکتار سمپاشی پوره ســن در مزارع جو انجام شده و 
به طر مختلف اهمیت سمپاشی سن در مزارع جو به 

کشاورزان گوشزد شده است.
کاویانی دلشــاد افزود: با وجود بارندگی های خوب 
پاییزه و ابتدای فصل بهار به علت پراکنش نامناســب 
بارندگی ها شاهد خسارت خشکسالی 30 درصدی در 
مزارع جو دیم بوده ایم و متوسط عملکرد قابل برداشت 

در مزارع جو دیم 700 کیلوگرم پیش بینی می  شود.
وی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی جو امسال 
11 هزار و 639 ریال اســت، اظهار کــرد: هیچ گونه 
مشــکلی برای خرید جو در شهرســتان وجود ندارد و 
تولیدکنندگان همچنین می توانند محصول خود را به 

ه کنند. صورت توافقی به خریداران عر

باد: شاو  اد ر  م

کشاورزان رغبتی به فروش محصول خود به نرخ دولتی ندارند
مدیــر  شهرســتان:  گــروه  هگمتانــه، 
جهادکشاورزی شهرســتان اسدآباد با اشاره به 
اختالف زیاد قيمــت محصول جو به نرخ دولتی 
و بازار آزاد گفت: کشاورزان چندان رغبتی برای 

فروش محصول خود به نرخ دولتی ندارند.
ســقراط بیرنگ اظهار کرد: به علت همین اختال 
قیمت، امســال خریداری این محصول از طریق بورس 
ر هر کیلو جو در بازار  صورت نمی گیرد و در حال حا
آزاد تا نر دو هزار تومان و به نر دولتی هر کیلو یک 
هزار و 70 تومان خریداری می شود که این امر موجب 
شده کشــاورزان چندان رغبتی برای فروش محصول 

خود به نر دولتی نداشته نباشند.
وی در بخــش دیگری از ممنوعیت خرید گندم در 

خار از شــبکه دولتی خبر داد و اعالم کرد: خریداری 
گندم در مراکزی غیر از شبکه دولتی ممنوع بوده و با 

افراد متخلف برخورد خواهد شد.
بیرنگ بیان کرد: امســال در شبکه دولتی محصول 
گندمــکاران هر کیلو به قیمت یک هزار و 700 تومان 
خریداری و در اســرع وقت مطالبات گندم خریداری 
شده از کشــاورزان پرداخت می شود که از گندمکاران 
اسدآبادی می خواهیم محصول خود را برای فروش به 
من اینکه  مراکز از پیش تعیین شــده تحویل دهند 
هر کشــاورز که به بانک کشــاورزی یا بانک دیگری 
بدهی داشته باشد هیچ بانکی مجاز به برداشت وصول 

مطالبات کشاورزان از محل وجوه گندم نیست.
وی بــا بیان اینکه امســال بــرای خرید محصول 

گندم کشاورزان اســدآبادی به نر دولتی هفت مرکز 
در نظر گرفته شــده است، تصریح کرد: از هفت مرکز 
خرید در نظر گرفته شــده شهرستان سه مرکز شامل 
سیلوی زرین ظفری، سیلو زردانه آقاپور و کارخانه آرد 
زرین زارعین مراکز خریــد اصلی بوده و عالوه بر این 
مراکز چهار مرکز خرید در مناطق دهســتان کلیایی، 
چهاردولی، روستای موســی آباد و تعاونی تولید شهر 

اسدآباد خرید گندم منطقه را بر عهده دارند.
بیرنــگ تصریــح کــرد: ظرفیت ذخیره ســازی 
ســیلوهای گندم این شهرستان 111 هزار تن بوده 
که امســال 77 هزار تن ظرفیــت فضای خالی برای 
خرید، نگهداری و ذخیره گندم تولیدی شهرســتان 

در نظر گرفته شده است.

: ا ا ب ر رو  مو و  ت  ر ر

امسال 12 نفر از دانشگاه فرهنگيان وارد آموزش و پرورش بهار می شوند
و ا به   مو ب ن  ود  د و

هگمتانه، گروه شهرستان: سرپرست آموزش 
و پرورش شهرســتان بهار گفــت: طبق آماری 
از سوی دانشــگاه فرهنگيان، 12 نفر از طریق 
و  آموزش  وارد  امســال  فرهنگيان  دانشــگاه 
نيروهای جدید،  با جذب  پرورش خواهند شد و 
هيچ کالسی در سال تحصيلی جدید بدون معلم 

نخواهد بود.
زهرا شعبانی در شورای آموزش و پرورش شهرستان 
بهار افزود: همــه ما وظیفه داریم که بــا برنامه ریزی 

مناسب کیفیت بخشی آموزشی را تحقق بخشیم.
وی گفت: در راســتای غنی ســازی اوقات فراغت 
آموزش و پرورش شهرســتان بهار نیز در ایام تابستان 
وارد شــده و پیش بینــی می شــود دو هــزار نفــر از 
دانش آمــوزان در 16 پایگاه، 67 کالس و 30 رشــته 

شرکت کنند.
افه کرد: امســال در شهرســتان بهار،  شــعبانی ا
63 نفــر از فرهنگیان بازنشســته خواهند شــد که با 
رایزنی های انجام شده 12 نفر از این تعداد در آموزش 
و پرورش خواهند ماند و 13 نفر نیروی حق التدریس و 

24 نفر از بسته حمایتی استفاده خواهیم کرد.
وی ادامه داد: امســال 14 نفر از ماده 28 جذب 

آمــوزش و پرورش شهرســتان بهار شــدند و طبق 
آماری از ســوی دانشــگاه فرهنگیان 12 نفر نیز از 
طریــق دانشــگاه فرهنگیان امســال وارد آموزش و 
پــرورش خواهند شــد و با جــذب نیروهای جدید، 
هیچ کالســی در ســال تحصیلی جدید بدون معلم 

بود. نخواهد 
وی اظهــار کــرد: برنامه ریزی ها جهت ســنجش 
ورود به پیش دبســتانی و اول دبستان صورت گرفته 
و شهرســتان بهار از ســال قبل سنجش ورودی پیش 
دبســتانی را انجام داده و علی رغــم ورودی یک هزار 

و 300 نفر در پایه اول دبســتان، تنها 500 نفر از آنها 
ســنجش نشــده اند و یک پایگاه ثابت به این منظور 
تشــکیل شده اســت و برای عشــایر نیز پایگاه سیار 

سنجش خواهیم داشت.
شــعبانی در ادامه از آماده ســازی 11 مدرسه به 
منظور اســکان مســافران فرهنگی در شهرستان بهار 
خبــر داد و گفت: 11 مدرســه بــا 104 کالس و دو 
منین برای اسکان ایام  ســالن آیت ا... بهاری و امیر الم

تابستان آماده شده است.
فرماندار بهار نیز گفت: آموزش و پرورش دســتگاه 

انسان سازی است که همه باید به آن توجه نماییم.
احســان قنبری با اشاره به نقش آموزش و پرورش 
در تحول نیروی انسانی افزود: آسیب شناسی در حوزه 
آموزش و پرورش باید انجام و مشــکالت احصا شود و 
ســپس زوایای آن بررسی و تدابیر الزم اندیشیده شود 

تا به نتیجه مطلوب برسیم.
وی کیفیت بخشی آموزشی و ارتقای تحصیلی را از 
وظایف و رســالت آموزش و پرورش برشمرد و گفت: 
در این راستا بهبود مدیریت آموزشگاهی و آزمون های 
پیشــرفت تحصیلی و برگزاری کالســهای تقویتی و 

ثر است. کنکوری بسیار م

: ا  ر م  ن  اد م  ت ب ر ر

آغاز تعمير و بازسازی بيش از هزار واحد مسکونی رزن
بنياد  رویداد: سرپرســت  گــروه  هگمتانه، 
اشاره  با  رزن  اسالمی شهرستان  انقالب  مسکن 
به روند بازســازی واحدهای خســارت دیده بر 
اثر وقوع ســيل در فروردین  امســال در این 
شهرســتان، عنوان کرد: بارندگی های شــدید 
فروردیــن  به تعدادی از واحدهای مســکونی، 
تجاری و روستاهای شهرستان رزن آسيب وارد 
کرد که در نخســتين گام، تيم های ارزیاب بنياد 

مسکن وارد عمل شدند.
مددی از تعامل فرماندار شهرســتان، بخشداران 
بخش مرکزی، قروه درجزین و ســردرود، شهرداران 
و دهیاران روســتاها با تیم های ارزیاب بنیاد مسکن 
خبر داد و افزود: طــی بازدیدهای صورت گرفته از 
واحدهای مســکونی روستایی و شــهری یک هزار و 

854 واحد مورد ارزیابی قــرار گرفت که یک هزار و 
684 فقره شــامل واحد روســتایی و تعداد 99 فقره 

شامل واحد شهری بود.
وی در ادامــه تصریــح کرد: 600 واحــد تخریبی 
روســتایی، 36 واحد تخریبی شهری، یک هزار و 162 
واحد تعمیری روســتایی و 49 واحد تعمیری شهری 
مطابــق ارزیابی های بــه عمل آمده مورد شناســایی 
قرار گرفته و عمال ســتاد بازســازی مناطق سیل زده 
شهرستان رزن پس از احصای این موارد فعالیت خود 

را آغاز کرد.
سرپرست بنیاد مســکن انقالب اسالمی شهرستان 
رزن اظهار کرد: با توجه به اهمیت مســئله بازســازی 
والن شهرستان و اســتان در خصو  از سوی مســ
یان جهت تشــکیل پرونده و  اطالع رســانی به متقا

معرفــی آن ها به بانک، تالش مجموعه بنیاد مســکن 
از روزهــای ابتدایی وقوع حادثــه با دهیاران و اعضای 
شورای روستاها در این راستا آغاز و نتیجه آن تشکیل 

یک هزار و 50 فقره پرونده شد.
مددی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح 
نحوه ابال تســهیالت از ســوی دولت به بانک های 
عامل، گفت: تســهیالت ابالغی بــه بانک های عامل 
شهرســتان، برای هــر واحد احداثی شــهری 500 
میلیون ریال و برای هر واحد روستایی 400 میلیون 

اعالم شده است.
وی یــادآوری کــرد: بر ایــن اســاس 162 نفر به 
بانک های عامل معرفی شــدند که از این تعداد هفت 
فقره منجر به عقد قرارداد شــده و به ســتاد بازسازی 

سیل شهرستان ارسال شد.

سرپرست بنیاد مســکن انقالب اسالمی شهرستان 
رزن گفت: در کنــار این اقدامات، تیم ماشــین آالت 
آواربرداری واحدهای تخریبی نیز حضور فعالی داشت 
و 87 واحد تخریبی آواربرداری، 32 واحد پی کنی شده 

و 145 فقره پروانه ساختمانی صادر شد.
مددی در پایان ابراز کرد: امیدوارم به لطف خدا، با 
همکاری مردم با ستاد بازسازی سیل شهرستان رزن و 
مســاعدت و تسهیل امور توسط بانک های عامل شاهد 
افزایش سرعت بازسازی و پیشرفت فیزیکی واحدهای 

شهری و روستایی باشیم.
گفتنی است، بازدید و ارزیابی واحدهای آسیب دیده 
همواره مــورد رصد مدیــرکل بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی استان همدان و معاونان وی بوده و راهکارهای 

عملی و الزم ابال می شود.



شــهرداری کبودراهنگ نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری کليه امور خدمات شــهری و فضای سبز سطح شهر کبودراهنگ )با شرايط ذيل( را از 
طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد.

1-موضوع مناقصه

كد ثبت در سامانه ستادموضوع مناقصهرديف
آدرس محل 
اجرای پروژه

مدت زمان 
اجرا

برآورد اوليه پيمانتاريخ شروع كار
مبلغ سپرده شركت 

در مناقصه

1
كليه امور خدمات 
فضای سبز سطح 
شهر كبودرآهنگ

2098005993000006
كل محدوده 

شهری 
كبودرآهنگ

1398/05/012/843/000/000150/000/000سه ماه

2
كليه امور خدمات 

شهری شهر 
كبودرآهنگ

2098005993000005
كل محدوده 

شهری 
كبودرآهنگ

يكسال 
شمسی

1398/05/0121/352/000/0001/100/000/000

2- سپرده شرکت در مناقصه مندرج در جدول فوق ميبايست به يکي از صورت هاي ذيل تهيه و ضمن ارسال فيزيکی آن به شهرداری نسبت به بارگذاری و 
ارسال تصوير آن از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت اقدام گردد.

الف : واريز نقد به حســاب 0108776433004 نزد بانک ملي بنام ســپرده شهرداري کبودراهنگ. ب : ضمانتنامه بانکي به نفع شهرداري کبودراهنگ با 
اعتبارحداقل 3 ماه.  ج : اسناد خزانه.

3- کليه هزينه های برگزاری تشريفات قانوني مناقصه بعهده برنده ميباشد.
4- ارائه آناليز قيمت پيشنهادی برای هر يک از موضوعات مناقصه با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه الزامی است.

5- درصورتيکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه به ترتيب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
6-برنده دوم و سوم درصورتي اعالم ميشوند که تفاوت مبلغ پيشنهادي آنها با نفر قبل کمتر از مبلغ تضمين باشد .

7- شهرداري در قبول يا رد هريک از پيشنهادات مختاراست.
8- به پيشنهادات مبهم ، مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

9- برنده مناقصه بايد ظرف مدت يک هفته از تاريخ اعالم ، نسبت به تنظيم و عقد پيمان و ارائه ضمانتنامه بانکی يا اسناد خزانه به ميزان حداقل 10 درصد 
کل مبلغ قرارداد به منظور حسن اجرای تعهدات اقدام نمايد. در غيراين صورت سپرده وی ضبط و با برنده دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

10- به قرارداد منعقده پيش پرداخت تعلق نمی گيرد .
11- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت 

گواهی امضای الکترونيکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه: درسامانه تاريخ 1398/04/02 می باشد.

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 14 روز پنجشنبه تاريخ  98/04/13
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد : ساعت 14روزسه شنبه تاريخ 98/04/25
زمان بازگشايی پاکت ها : ساعت 10 روز پنجشنبه تاريخ 98/04/27

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس استان همدان شهر کبودراهنگ 
ميدان واليت بلوار بعثت نرسيده به ميدان امام ساختمان مرکزی شهرداری کبودراهنگ و تلفن  08135222055 داخلی 24

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934
 دفتر ثبت نام: 85193768 و88969737

ا   و  ر  دما   ر  م ا م  ع منا  ن  ا ا ر
مرحله دوم - نوبت دوم

روابط عمومی شهرداری کبودراهنگ
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 شــهرداری جورقان در نظر دارد به اســتناد مجوز شماره 82 مورخ 98/03/07 شورای اســالمی محترم شهر جورقان و بر اساس 
ماده 13 آيين نامه مالی شــهرداری ها نســبت به فروش 4 قطعه زمين واقع در انتهای گمار- روبروی آرامستان به شرح ذيل اقدام نمايد، 

متقاضيان می توانند با رعايت شرايط ذيل در مزايده شرکت نمايند.

مشخصات ملک:

مبلغ سپردهقيمت كارشناسی مترمربعمساحتكاربریقطعهرديف

18/750/000ريال2/500/000ريال150صنعتی شماره 11

25/000/000ريال2/500/000ريال200صنعتی شماره 22

25/000/000ريال2/500/000ريال200صنعتی شماره 33

23/750/000ريال2/500/000ريال190صنعتی شماره 48

شرایط شرکت در مزایده:
1-  متقاضيان می بايست مبلغ سپرده های تعيين شده را به صورت نقدی به حساب 73791 بانک تجارت شعبه جورقان و يا به صورت 
ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه اقدام و اصل ضمانت نامه و يا فيش واريزی را در پاکت مهر و موم شده حداکثر تا پايان وقت اداری 
مورخ 98/04/20 به دبيرخانه شــهرداری جورقان به آدرس: همدان کيلومتر 5 جاده تهران، شــهر جورقان، ابتدای خيابان امام ارائه و 

تحويل نمايند. )تلفن تماس: 08134372141-3 (
 2- شــرکت کنندگان اســناد و مدارک مربوطه را شامل: تضمين )پاکت الف( اســناد و مدارک )پاکت ب( پيشنهاد قيمت )پاکت ج( 

ی بايست در سامانه ستاد به آدرس اينترنتی: setadiran.ir ثبت و بارگزاری نمايند.
3- اشخاص حقوقی تصوير آخرين آگهی تغييرات و اشخاص حقيقی کپی کارت ملی را در قسمت پاکت ج در سامانه ستاد ثبت نمايد.

4-  چنانچه برندگان اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشده اند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5-  به پيشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- شهرداری در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.
7-  برنده مزايده مکلف قيمت پيشــنهادی را حداکثر يک هفته از تا ابالغ کتبی از جانب شــهرداری به حساب اعالم شده واريز نمايد در 

غير اين صورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8- هزينه نشر آگهی مزايده در روزنامه بر عهده خريدار می باشد.

9-  هرگونه کسورات قانونی بر عهده خريدار می باشد.
10-   زمان بازگشايی پاکات يک روز پس از اتمام مهلت مزايده در مورخ 98/04/22 می باشد.

11- حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايی پاکات بالمانع می باشد.

د ا م د  د د  ا م  

شهرداری جورقان
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ه ا م م

ن  ت  و بر   
ود شر م  ا م  بل

»برای  کتاب  فرهنگــی:  گروه  هگمتانه، 
زین اب« به زودی توســط انتشارات شهيد 

کاظمی منتشر می شود.
کتاب »برای ِزین اَب« روایت زندگی شــهید 
مدافع حرم محمد بلباسی، از کودکی تا شهادت 
به زودی توســط انتشارات شهید کاظمی منتشر 

می شود.
محمد بلباســی یکی از شــهدای مدافع حرم 
اســت که در منطقه »خان طومان« سوریه حین 
مبارزه با تروریســت های تکفیری به همراه دیگر 
همرزمانش به درجه رفیع شــهادت نائل شــد و 

پیکر مطهرش نیز هنوز به وطن بازنگشته است .
وی متولد 1357 اســت کــه والدت و بزرگ 
شــدن ســه فرزند خود را دید امــا زینب او بعد 
از شــهادتش در دفاع از حریم اهل بیت )علیهم 
السالم( در عملیات مستشــاری در خان طومان 
ســوریه، دیده به جهان گشــود؛ زمانی که پدر، 
چشــم از این جهان فروبســت، ولی دیدگان او 

نظاره گر این طفل از آسمان ها است.
شخصیت چند بعدی محمد بلباسی، کتاب را 
خواندنی و قابل توجه کرده است. خواننده پس از 
خواندن این اثر، با مفهوم صحیح آتش به اختیار 
بــودن و البته روحیه جهادی شــهید در مقاطع 
مختلف از عمر کوتاه، اما پربرکتش آشنا می شود 
و می فهمد که اگر انسان از زمان خود به درستی 
اســتفاده کند و به هر اتفاقــی در وقت و جایگاه 
خودش رسیدگی کند، دیگر هیچ چیز در زندگی، 

قضا نمی شود.
قطعــا مخاطبین این کتاب پس از مطالعه آن 
با محمد بلباسی در زندگی شخصی اش، اردوهای 
جهادی، خادمی شهدا، جهاد با نفس، سرزندگی 
و نشــاط در امور مختلف، ســفرهای راهیان نور، 
مدیریــت جهــادی در ابعاد مختلف سیاســی، 
فرهنگی و...، ســفر به ســوریه و مــواردی دیگر 

همراه خواهند شد.
»برای ِزین اَب« با حمایت لشکر 25 کربال 
و به قلم ســمّیه اســالمی و فاطمه قنبری به 
زودی توسط انتشارات شــهید کاظمی منتشر 

می شود.

رمود:  م  ر م
و  ود    ل  ه بر   ا 
ود ب  ت  ا ه   ت  ن  رد ر ناد 
ر  ر  د ش و ب ت بر  ه ح ود و  ن 
ون  ت و  ر  ش و ب رت  ام  و ح

ود و ن ن  ر ر  ش و  ب ن 
ا  ه  ن 

رب یا  کند  شیدا  عاشق  یاد  مهر  از  ربگهی  یا  کند  ما  یاد  چیه  دنیبب  یی  شیدا چو 

سازد روان  من  سوی  انهم  مسافر  کان  ربگرفتم  یا  کند  پیدا  را  گمنام  من  اقصد  چسان 

شد افرغ  و  کرد  اسیرم  شبها  انهلٔ  و  آه  ربهب  یا  کند  اینها  کسی  خود  روز  تیره  با  چرا 

زلفش سر  بی  وحشی  افتاد  جنون  بازار  ربهب  یا  کند  سودا  این  رتک  کارش،  افتادست  بد 

وحشی بافقی

روز دعکس  ان ک   نشا  ا ن ک  رون انه  ا د   و بر

ن ر رون  ا م بر  مو 

ن  ر وت  ر  ل
د ام د ن برنامه  م 

در قرآن مجید آمده اســت: از آسمان آبی به اندازه معین 
نازل کردیــم و آن را در زمین در جایگاه مخصوصی ســاکن 

نمودیم.
حضرت امام علی علیه الســالم فرموده انــد: برنامه ریزی و 

آینده نگری پیش از کار تو را از پشیمانی ایمن می دارد.
حکایت: آیت ا... ســید محمدحسین نجفی صاحب کتاب 
گران سنگ جواهر با خود عهد کرده بود هر شب بخشی از این 
کتاب را بنویسد در یکی از همین شب ها فرزندش از دنیا رفت. 
نقل کردند که ایشــان در همان شــب کاغذ و قلم آورد و در 
حالی که برای فوت فرزندش اشک می ریخت با توجه به برنامه 
و نظمی که داشــت پس از تالوت چند آیه قرآن را هم انجام 

داد تا وقت را از دست نداده و برنامه اش را اجرا کرده باشد.
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن

وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

و ا ل ا

ت و د ت  د

کاریکلماتور نثر اســت. بازی زبانــی دارد تا بتواند گفتنی ها را 
دیدنی کنــد. کاریکلماتور طنز دارد و از نظــر معنایی، صراحت 
دارد. از چند معنایی واژه ها ســود می برد. کاریکلماتور، معموال از 
بدیهیات و روزمره ها و دم دستی هاست. سابقه ای در ادبیات کهن 
به عنوان یک ژانر ندارد. اما می شود نمونه هایی در نثر و نظم از آن 
پیدا کرد. جمالت در این نوع از نثر با ذهن خواننده بازی می کنند 
و اندیشــه هایی تو در تو را خلق می نمایند. در این ستون جمالتی 

به سبک کاریکلماتور آورده شده است.
- از اینکه خاکش کردند، آدم خاکی ای شد.

- اینکه ساده به نظر نرسد، لباس راه راه می پوشید ساده لوح.
- حد مرگ همه را دوست دارد، عزرائیل.

- برای اینکه بفهمد دســت باالی دســت بسیار است، دست 
روی دست گذاشت.

- در آیینه از خودش تشکر می کرد، آدم از خود متشکر.

احمد فتوت نقاش پيشکسوت همدانی
احمد  فرهنگــی:  گروه  هگمتانــه، 
فتــوت هنرمند نقاش پيشکســوت و 
نامدار همدانی اســت. او متولد ســال 
1322 در شهر همدان است. وی مدرک 
کارشناســی هنرهای تجســمی را از 
دانشکده هنرهای زیبا)دانشگاه تهران(، 
در سال 1352 دریافت کرد. او در سال 
1382 موفق به کسب مدرک درجه یک 

هنری رشته نقاشی شد.
فتوت دارای ســوابق آموزشی بسیاری در 
عرصه هنر است که از آنها می توان به تدریس 
 _ در آموزش و  پرورش استان همدان از 1371
 ،1380_ 1341، آموزشــگاه مفتــح از 1384
دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان در رشته های 
معماری، نقاشی و گرافیک از سال 1366 تا هم 

اکنون اشاره کرد.
وی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد همدان از سال 1371 تا هم اکنون، عضو  
انجمن نقاشــان ایران، عضو انجمن هنرهای 
تجسمی از ســال 1355 تا هم اکنون و عضو 
هیأت تحقیقی انجمن هنرهای تجسمی از سال 

1374 تا هم اکنون بوده است.
تأسیس رشــته های گرافیک و معماری در 
مقطع هنرســتان با همکاری وزارت آموزش و 
پرورش، سال 1363 در استان همدان، تأسیس 
رشته نقاشی در مقطع کارشناسی در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد همدان، سال 1384 از جمله 

خدمات هنری احمد فتوت بوده است.
فتــوت داوری اولین جشــنواره هنرهای 
_12 آذر 1389،  تجســمی در همــدان 15
داوری جشــنواره های استانی از سال 1357 
تــا هم اکنــون، داوری جشــنواره نقاشــی 
دانشجویان منطقه 2 کشــور، همدان را در 

کارنامه هنری خود دارد.
ایــن هنرمند بــزرگ همدانــی در طول 
فعالیت های هنری خود در ده ها نمایشــگاه 
انفرادی و گروهی شــرکت داشــته است. از 
این نمایشگاه ها می توان به نمایشگاه گروهی 
خانه جوانان همــدان)1344،1346،1347( 
نمایشــگاه گروهی سالن دانشــگاه هنرهای 
زیبا دانشگاه تهران )1349،1350( نمایشگاه 
گروهــی تــاالر قندریز)1351( نمایشــگاه 

انفرادی سالن دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه 
باشــگاه  گروهی  نمایشــگاه  تهران)1352( 
 )1353،1354،1355( همــدان  معلمــان 
نمایشــگاه گروهــی موزه هنرهــای معاصر 
تهران)1367( نمایشــگاه انفرادی دانشــگاه 
بوعلی ســینا)1368( نمایشــگاه گروهی در 
کشــور آلمــان)1369( نمایشــگاه گروهی 
ســپهری)1369،1370،1371(  نگارخانــه 
نمایشــگاه گروهی در شهر مشهد)1371( و 
نقاشی  نمایشــگاه گروهی دومین دو ساالنه 
معاصر ایران، موزه هنرهــای معاصر تهران، 

1372 اشاره کرد.
وی همچنیــن در نمایشــگاه گروهــی 
نقاشــی و مینیاتور ایران در محل نمایشگاه 
بین المللی تهران 1372 نمایشــگاه گروهی 
منتخــب 10 نقــاش ایرانی در نمایشــگاه 
نمایشگاه  کانادا)1372(  کشــور  بین المللی 
ســپهری)1373،1374(  نگارخانه  انفرادی 
نمایشــگاه گروهی نقــش توحید بر صحیفه 
نمایشگاه  بهمن)1375(  هنر/فرهنگســرای 
معاصر  نقاشی  گروهی چهارمین دوســاالنه 
تهران)1376(  معاصــر  هنرهای  ایران/موزه 
_نگاه  انفرادی معماری دیــروز  نمایشــگاه 
امروز بــا تکنیک آبرنگ)1376( نمایشــگاه 
انفرادی همدان شناســی)1377( نمایشگاه 
گروهــی و انفرادی/محل دائمی نمایشــگاه 
هنرهای تجســمی اداره کل فرهنگ و  ارشاد 
اســتان همــدان)1379،1381(  اســالمی 
نمایشگاه گروهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
نمایشــگاه  همــدان)1383،1384،1385( 
گروهــی اداره فرهنگ و  ارشــاد اســالمی 

همدان)1386( حضور داشته است.
از دیگر فعالیت های وی در عرصه نقاشی 
می توان به مشارکت او در نمایشگاه انفرادی 

دانشگاه آزاد اســالمی واحد همدان)1386( 
نمایشــگاه گروهــی منتخــب هفتمین دو 
ســاالنه موزه هنرهای معاصر تهران)1386( 
هنری  فرهنگی  مجتمع  گروهی  نمایشــگاه 
ابن ســینا)1386،1387( نمایشگاه گروهی 
اســاتید مراکز آموزش عالی و دانشگاههای 
همدان)1387( نمایشگاه هنرمندان نوگرای 
استان همدان واقع در موزه فرهنگی و  هنری 
افتتاحیه  نمایشــگاه گروهــی  صبا)1388( 
نگارخانه شماره 2 همدان)1388( نمایشگاه 
انفرادی پاریس، مرداد ماه)1390( نمایشگاه 
انفرادی دی 1392 تهــران نگارخانه جهان 

اشاره کرد.
حضور در نمایشــگاه گروهــی بهمن ماه 
1394 نگارخانــه ابوالفضل عالی نمایشــگاه 
گروهــی هنرمندان معاصر همــدان گالری 
الله تهران 1395 نمایشگاه گروهی در شهر 
کتاب همدان سال 1395 نمایشگاه مروری 
بر آثار احمــد فتوت در گالــری 26 تهران 
دیماه 1396 نمایشــگاه گروهی نقاشی بهار 
ایرانی در گالــری تار و  پود شــیراز 1397 
نمایشــگاه انفــرادی در گالــری آرمان هنر 
هگمتــان همدان1397 نمایشــگاه گروهی 
در مجموعــه فرهنگی هنــری عین القضات 
همدانی1397 نمایشــگاه گروهی در گالری 
اللــه تهــران 1398 را می تــوان از دیگــر 

فعالیت های هنری وی به شمار آورد.
از جمله منابعی که آثار وی در آنها منتشر 
شده اســت می توان به فصلنامه فرهنگی و 
اجتماعی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان همدان، سال اول، شــماره اول، بهار 
1374، ویژه نامه اولیــن همایش تجلیل از 
فرهیختگان اســتان همدان، صدا و ســیما، 
فروردین 1384، ویژه نامه ادبســتان، اردی 
بهشــت 1369، روزنامه اطالعات، شــماره 
 ،1369 دیمــاه   12 چهارشــنبه   ،19229
فصلنامــه فرهنگــی و اجتماعــی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان، سال 
دوم، شماره 7، پاییز 1375، نشریه دانشجو 
و دانشگاه، سال هشتم، شماره 99، شنبه 4 
اردیبهشت 1389 و روزنامه هگمتانه، شماره 
1761، سه شنبه 4 خرداد 1389 اشاره کرد.

اتر کودک زنجان اجرای سه نمایش از همدان در چهارمين جشنواره ت
هگمتانه، گروه خبــر همدان: با نظر هيأت 
چهارمين  به  همدان  از  نمایش  ســه  انتخاب 
پيدا  راه  زنجان  »ائل«  کودک  اتر  ت جشنواره 

کرد.
به گزارش هگمتانه بــه نقل از روابط عمومی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان، چهارمین 

جشــنواره تئاتر و موســیقی کودکان »ائل« در حالی 
تیرماه امسال در زنجان برگزار می شود که سه نمایش 
از همــدان در میان 9 اثر راه یافته به این جشــنواره 

حضور دارند.
گلــی«  »لــپ  برفــی«،  »آدم  نمایش هــای 
نمایش هایی  همدان،  اســتان  از  دودی«  و»سیاه 

هســتند که در چهارمین جشــنواره ملــی تئاتر 
و موســیقی کــودک »ائل« در زنجــان به روی 

رفت. خواهند  صحنه 
چهارمین جشــنواره ملی تئاتر و موسیقی کودک 
»ائل« 12 تا 21 تیر در فرهنگسرای امام خمینی)ره( 

زنجان برگزار می شود.

توزیع بيش از 45 هزار حلقه الستيک بين رانندگان همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون حمل و نقل 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان از 
توزیع 45 هزار و 786 حلقه الستيک بين رانندگان 

ناوگان حمل و نقل جاده ای استان خبر داد.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان، صفر صادقی 

راد اظهار کرد: این تعداد الستیک در قالب 22 هزار و 894 
فقره حواله بین رانندگان ناوگان حمل و نقل سنگین باری و 

مسافری برون شهری استان توزیع شده است.
وی با اشاره به اینکه این طرح از تیرماه سال 97 آغاز شده 
است، افزود: این توزیع در چند مرحله و به شکل تقریبی به 
ازاء هر نفر 2 تا 5 جفت الستیک برای خودرو های سنگین در 

حوزه حمل و نقل بار و مسافر بوده است.
صادقــی با تأکید بــر اینکه این الســتیک ها بین 
رانندگانی توزیع شــده که فعالیت حمل و نقل دارند و 
کارت هوشمند آن ها فعال است، یادآور شد: الستیک ها 
شامل انواع اندازه و نشان های تجاری مختلف بوده که 

قیمت هرکدام از آن ها متفاوت است.

ا
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ر  ت هر  4 قيم 2 6 2 0 0 0
45 قيمت تما سكه 440 000
23 قيمت ني سكه 130 000
15 قيمت ربع سكه 120 000

رم دولت 9 قيمت سكه ي  8 1 0 0 0 0

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

توسط بانکها و صرافی های مجاز کل کشور است.
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