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همدان در گام دوم انقالب
1- در 22 بهمن ســال 97 رهبر معظم انقالب 
بيانيه مهم گام دوم انقالب را صادر فرمودند كه به 
يكى از مهم ترين مباحث دوستداران انقالب تبديل 
شد و هر كس از ظن خود به تحليل و ارزيابى اين 
بيانيه اقدام كرد.در بيان ويژگى ها و شــاخص هاى 

اين بيانيه مهم در استان و...

يادداشت ميهمان

8

همدان پيام الگوى رسانه اى موفق 
در غرب كشور بوده است 

 در عصر پر جهش و پرشتاب امروز، رسانه ها 
نقش داالن هاى هدايتگر را دارند. امروزه رسانه ها 
با گســترش دربرگيرى خود، جهت دهنده افكار 
عمومى در پهنه فراتر از مرزهاى محلى، منطقه اى 

و ملى هستند....
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همدان پیام در کنار شامست!

كانال خبرى                

 در تلگرام
@HAMEDANPAYAM@HAMEDANPAYAM

همراهتان هستيم

استاندار: مردم بدانند استان را با نگاه بلند مى بينيم

ترسيم افق بلند نظرانه
■  بهره بردارى يا آغاز عمليات اجرايى 651 پروژه عمرانى 

با اعتبار7900 ميلياردى در استان 
■  پرونده هگمتانه جهانى به نتيجه مى رسد

■ مردم را به مشاركت در انتخابات دعوت كنيد
■ رزن و درگزين نيروى بيكار ندارند

با حضور جمعى از مسئوالن زنگ 
آغاز چهل و دومين سالروز ورود 

امام به كشور به صدا درآمد

نواى انقالب 
در زنگ مدرسه

شهردار نهاوند در گفت و گوى اختصاصى اعالم كرد

10 پروژه شاخص شهردارى
 از بام تا پياده راه
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همدان در گام دوم انقالب
 1- در 22 بهمن ســال 97 رهبر معظم انقالب بيانيه مهم گام دوم 
انقالب را صادر فرمودند كه به يكى از مهم ترين مباحث دوســتداران 
انقالب تبديل شــد و هر كس از ظن خود بــه تحليل و ارزيابى اين 

بيانيه اقدام كرد.
در بيان ويژگى ها و شــاخص هاى اين بيانيه مهم در اســتان و كشور 
مطالب بسيارى گفته شد اما در چگونگى اجراى اين بيانيه و دستيابى 
به اهداف مهم آن كمتر مباحثى مطرح شــده و نياز است در اين زمينه 
دســتگاه ها و نهادهاى مسئول پس از 2 ســال از صدور بيانيه ورود 

جدى ترى داشته باشند.
2- در بيانيــه گام دوم انقالب به صورت شــفاف آرمان بزرگى براى 
انقالب اســالمى با عنوان «ايجاد تمدن نوين اسالمى» بيان شده است. 
تمدن نوين اسالمى در جمله رهبر معظم انقالب با اين تعبير آمده است: 
«انقالب اسالمى اينك وارد دومين مرحله خودسازى، جامعه پردازى و 
تمدن سازى شده است. عزيزان از انقالب خود حراست و آن را هرچه 
بيشــتر به آرمان بزرگش كه ايجاد تمدن نوين اسالمى و آمادگى براى 

طلوع خورشيد واليت عظمى است، نزديك كنيد.»
اين آرمان به اين دليل براى اســتان همدان مهم است كه استان همدان 
مدت ها است با عنوان پايتخت تاريخ و تمدن ايران شناخته مى شود و 
انتظار است در تمدن سازى جديد نيز نقش  محورى ايفا كند و محور 

ايجاد تمدن نوين اسالمى باشد.
3- مخاطب اصلى بيانيه جوانان به عنوان آينده سازان انقالب اسالمى 
هستند. جوانان مى توانند موتور محركه كشور در بخش هاى مختلف 
باشــند كه رهبر معظم انقالب در اين بيانيــه حتى به جزئياتى درباره 
اهميــت و نقش جوانان اشــاره فرموده اند. ايشــان در بيانيه گام دوم 
انقالب تصريح مى كنند كه نيمى از جمعيت كشــور جوان هستند و 
حدود 26 ميليون نفر، 15 تا 40 سال سن دارند و از اين بين 14 ميليون 
نفر داراى تحصيالت عاليه هستند. اين جوانان در فضاى معنوى پس 
از انقالب اســالمى متولد شده اند و ظرفيت بسيار خوبى براى كشور 
هستند كه كشور با توجه به اين جوانان مى تواند مشكالت پيش روى 
خــود را برطرف كند و از چالش ها، مخاطرات و بحران هاى احتمالى 

آتى عبور و آنان را مديريت و تبديل به فرصت كند.
به هين دليل بايد در استان اعتماد به جوانان بيشتر از گذشته شود و در 
انتصابات به جوانان توجه جدى شده و راه ورود آنها به عرصه انقالب 

با واگذارى ميدان از سوى نسل اول انقالب به آنان باز شود.
4- در استان بايد شرايطى فراهم شود كه ارزش ها و شعارهاى جهانى 
انقالب، استقالل، آزادى، عدالت و معنويت، اخالق، عزت، عقالنيت و 
برادرى به خوبى محقق شود و جامعه بر محور اين ارزش هاى برخاسته 
از دين پيش برود، به طورى كه اســتقالل در كنــار آزادى و آزادى در 
كنار عدالت و عدالــت در كنار معنويت و معنويت در كنار اخالق و 
اخــالق در كنار عزت و عــزت در كنار عقالنيت و عقالنيت در كنار 

برادرى باشد.
اگر چنين شود گام دوم انقالب قابليت تحقق در استان خواهد يافت.

5- به گفته يكى از اســاتيد علم ارتباطات، براى محقق ساختن بيانيه 
گام دوم انقالب اســالمى بايد از منظر و بستر رسانه ها استفاده كنيم. 
امكان ندارد در تحقق سرفصل هاى مختلف همچون «علم و پژوهش»، 
«معنويت و اخالق»، «اقتصاد»، «عدالت و مبارزه با فساد»، «استقالل و 
آزادى»، «عزت ملى، روابط خارجى و مرزبندى با دشــمن» و «سبك 
زندگى» كه رهبرى در بيانيه بدان اشــاره داشته اند، موفق باشيم بدون 
اينكه از ابزارهاى رســانه اى و فضاى مجازى استفاده كنيم. اگر امروز 
شــاهد فساد، تبعيض و فقر هستيم و اينكه در گذشته دچار خطاها و 
غفلت هايى شده ايم و از ظرفيت هايمان در حوزه هاى مختلف به خوبى 
اســتفاده نكرده ايم، به دليل اين است كه رســانه ها رسالت خود را به 

خوبى انجام نداده اند و مسئوالن را وادار به پاسخگويى نكرده اند.
توصيه اين اســتاد كه در همدان نيز قابليت اجرايى دارد اين است كه؛ 
رسانه ها درباره بيانيه گام دوم انقالب پيوست رسانه اى داشته باشند و 
از مســئوالن بخواهند كه براى تحقق بيانيه، پيوست اجرايى داشته و 

پيگير اجرايى شدن آن باشند.
6- در سطح استانى آنچه اهميت دارد استفاده از مديران خالق، ساعى 
و جهادى و عدالت طلــب در گام دوم انقالب به جاى برخى مديران 
خسته، رياكار و اشراف زاده اســت. اين اقدام بركات بسيارى دارد و 
مى تواند كفه  عدالت در تقسيم امكانات عمومى استان را سنگين كرده 

و از بى عدالتى هاى موجود بكاهد.
جناح گرايى، قبيله گرايى و بى توجهى به شــاخص هايى كه مديران و 
مســئوالن مجرى گام دوم انقالب بايد دارا باشند برخالف اين بيانيه 

مهم بوده و موجب خسران خواهد بود.
7- رهبر معظم انقالب در اين بيانيه 7 توصيه مهم به جوانان داشته اند. 
علم و پژوهش، معنويت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فســاد، 
اســتقالل و آزادى،عزت ملى و مرزبندى با دشمن و روابط خارجى 

و سبك زندگى توصيه هاى مهم رهبر انقالب به جوانان بوده است.
در تحقق اين توصيه هاى مهم دســتگاه هاى مسئول استانى الزم است 

برنامه اجرايى ارائه و از جوانان استان در تحقق آنها حمايت كنند.
اهداف گام دوم انقالب به خوبى از سوى رهبر معظم انقالب مشخص 
شده و با همت جوانان و حمايت نسل اول انقالب دست يافتنى است 
و در استان هم اهداف در سطح استان قابليت پيگيرى و اجرايى شدن 
دارد، به شــرط آنكــه از بحث درباره اصل بيانيــه خارج و به بخش 

چگونگى عملياتى كردن آن در استان وارد شويم.

دست ُپر شهردارى همدان با 40 برنامه دهه فجر
 مناطق و ســازمان هاى شــهردارى همدان حــدود 40 عنوان برنامه ويژه به مناســبت 
گراميداشت چهل ودومين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى در ايام ا... دهه فجر برگزار مى كند.

شــهردار همدان با بيان اينكه به منظور برگزارى هرچه باشكوه تر جشن پيروزى انقالب 
ســتاد دهه فجر انقالب اســالمى جلســات مختلفى برگزار كرده اســت، اظهار كرد: 
فضاســازى و تزئينات محيط شــهرى، آذين بندى اماكن، ميادين و معابر عمومى شهر، 
ايجاد يادمان ها و يادبودهايى متناسب با اين ايام، حمايت و ايجاد زمينه براى مشاركت 
خودجوش شهروندان و تشكل ها و نيز ساماندهى سيستم حمل ونقل عمومى براى ارائه 

خدمات مناســب در اين دهه و همچنين برگزارى جشــن ها و مشاركت در برگزارى 
مراسم ها از جمله اين برنامه ها است.

عباس صوفى در گفت و گو با ايرنا، خاطرنشــان كرد: به مناسبت گراميداشت چهل ودومين 
سالگرد پيروزى انقالب اسالمى شهردارى همدان برنامه هاى مختلفى تدارك ديده است و با 
هماهنگى واحد اجتماعى و فرهنگى مناطق چهارگانه جشن هاى دهه فجر را برگزار مى كند 

و اين مناطق با پرچم پرافتخار جمهورى اسالمى ايران آذين بندى مى شود.
وى بيان كرد: نصب بنر با فرمايشــاتى از بنيانگذار انقالب اســالمى و رهبر معظم انقالب، 
آذين بندى ساختمان هاى متعلق به شهردارى، برپايى نمايشگاه هاى عكس انقالب، آذين بندى 
ورودى هاى شــهر، پل ها و برنامه نورافشــانى در چندين نقطه از شهر همزمان با آغاز دهه 

مبارك فجر از ديگر برنامه هاى شهردارى همدان در گراميداشت يوم ا... دهه فجر است.
صوفى با اشاره به اينكه اتوبوس هاى شهرى و تاكسى ها نيز در اين ايام مزين به پرچم ايران 
مى شود، تصريح كرد: همزمان با سالگرد ورود امام راحل، رژه خودرويى را در سطح شهر 

همدان خواهيم داشت.
وى ادامه داد: سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان نيز جشن هاى انقالب 
را در فرهنگســراهاى شــهردارى برگزار مى كند و برگزارى انواع نمايشگاه هاى عكس در 
نگارخانه ها، برگزارى نشست هاى تخصصى ادبى با موضوع انقالب، رونمايى از ده عنوان 
كتاب و برگزارى مســابقات متنوع ورزشى از ديگر برنامه هاى اين سازمان در دهه مبارك 

فجر است.

با حضور جمعى از مسئوالن زنگ آغاز چهل و دومين سالروز ورود امام به كشور به صدا درآمد

نواى انقالب در زنگ مدرسه
1- دعوا بر ســر واكسن هاى خارجى كرونا باال گرفته است. گويا هر 
يك از مســئوالن درمانى از يك واكسن حمايت و واكسن هاى ديگر 
را رد مى كنند. گفتنى اســت بازى رد و دفاع از واكســن هاى خارجى 
كرونا در شرايطى است كه هنوز هيچ واكسنى وارد ايران نشده است.

2- مجلــس قصد دارد صادرات بنزين و گازوئيل را در ســال آينده 
افزايش دهد. گويا قرار اســت ســاالنه 2 ميليون تن گاز مايع به سبد 
سوخت خودروهاى كشور افزوده و جايگزين بنزين و گازوئيل شود 
تا با اين صرفه جويى صادرات بيشترى از بنزين و گازوئيل انجام شده 
و ارز بيشترى وارد كشور شــود. گفتنى است با اين حال اين تصميم 

زيانى بالغ بر 56 هزار ميليارد تومان به خزانه دولت وارد مى كند.
3- ايران موفق به مشــاركت در بازسازى طاق كسرى در عراق نشده 
است. گويا بروكراسى ادارى مانع مشاركت ايران در بازسازى مهم ترين 
اثر تاريخى ساســانيان بوده است. گفتنى است وزارت فرهنگ عراق 
پروژه نجات طاق كســرى را به بنيادى سوئيسى و دانشگاه پنسيلوانيا 

واگذار كرده است.
4- انتقاد برخى اصالح طلبان از نهاد اجماع ساز آغاز شده است. گويا 
اين عده نهاد اجماع ساز را بدتر از شوراى عالى سياست گذارى مى دانند. 
گفتنى است يك فعال اصالح طلب شوراى عالى سياست گذارى را يك 
تعاونى و لويى جرگه كه تناسبى با روح اصالح طلبى نداشت و با نهاد 

اجماع ساز تفاوتى ندارد، اعالم كرده است.
5- رئيس فراكسيون اميد مجلس دهم از عملكرد اميدى ها در مجلس 
انتقاد كرده است. گويا عارف گفته، برخى از راه يافتگان به مجلس دهم 
از ليست اميد هرجا صالح شــان بود با ما همراهى مى كردند و هرجا 
صالح شان نبود با رقيب ما همكارى مى كردند. گفتنى است عارف نيز 
از داوطلبان احتمالى انتخابات رياســت جمهورى است و اين انتقاد 

ديرهنگام در اين فضا مطرح شده است.

يام
ن پ

مدا
س: ه

عك
/

 همزمان با سراســر كشور و در نخستين 
روز از دهــه فجــر، زنگ انقالب اســالمى 
به صــورت نمادين در تعــدادى از مدارس 

استان همدان نواخته شد.
مراســم نمادين نواخته شــدن زنگ انقالب 
اســالمى با حضور معاون سياســى و امنيتى 
استاندار همدان، مديركل آموزش و پرورش 
اســتان و جمعى ديگر از مسئوالن استان در 

هنرستان تهذيب همدان برگزار شد.
اين مراسم به صورت زنده از شبكه شاد براى 
مديران مدارس، معلمان و دانش آموزان استان 
پخش و اعالم شد برنامه هاى دهه فجر امسال 
با شــعار «انقالب اســالمى، بالنده و مقتدر، 

چون كوه استوار» اجرا مى شود.
مديــركل آموزش و پرورش اســتان در اين 
آئيــن گفت: در تحليــل چرايى و چگونگى 
انقالب اســالمى ايران بيشتر پژوهشگران بر 

نقش اسالم، رهبرى و مردم تأكيد كرده اند.
محمد پورداود، با اشــاره به اهميت بررسى 
انقالب اسالمى با رويكرد فراتحليلى، اظهار 
كرد: فراتحليل را تحليل تحليل ها و يا انجام 
پژوهش بر روى پژوهش هاى انجام شــده، 
تعريف مى كنند و با اين نگاه پژوهشــگران 
همواره به دنبال چرايى انقالب اسالمى ايران 

بوده اند.
وى افزود: نخســتين يافتــه جالب توجه در 
تحليل چرايى و چگونگى انقالب اســالمى 
ايران اين است كه بيشتر پژوهشگران بر نقش 
محورى رهبرى امام خمينى(ره) در پيروزى 

انقالب اسالمى تأكيد كرده اند.
ــن  ــرد: براســاس اي ــورداود خاطرنشــان ك پ
ــالب  ــر انق ــار كبي ــرى معم ــا رهب پژوهش ه
اســالمى در ابعــاد مختلــف و بــا اســتفاده از 
مؤلفه هــاى ماننــد گفتمــان اســالم فقاهتــى، 
شــيعى و انقالبــى، شــخصيت كاريزماتيــك، 
مرجعيتــى،  نقــش  شبكه ســازى، 
مــورد  تكليف گرايــى  و  توحيدمحــورى 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــن ق تبيي
ــا  ــتان ب ــرورش اس ــوزش و پ ــركل آم مدي
ــه  ــش در وج ــاى پژوه ــه يافته ه ــان اينك بي
ــى از  ــهم باالي ــه س ــد ك ــان مى ده دوم نش
پژوهشــگران بــر نقــش مؤلفــه دينــى-
اســالمى در وقــوع انقــالب اســالمى ايــران 
ــى  ــرد: بازنماي ــد، خاطرنشــان ك ــد دارن تأكي
ايــن مؤلفه هــا در پژوهــش مختلــف اثباتــى 

ــلبى اســت. ــا س و ي
وجــه  اينكــه  بــه  اشــاره  بــا  پــورداود 
اثباتــى بــر مفاهيمــى مثــل ايدئولــوژى، 
ــت  ــى، هوي ــالم فقاهت ــى، اس ــالم سياس اس
اســالمى، توانمنــدى جريــان مذهبــى در 
ايجــاد ســازگارى مــردم بــا اســالم، فرهنــگ 
عاشــورايى، مهــدوى و علــوى تأكيــد دارد، 
ــز شــامل مفاهيمــى  گفــت: وجــه ســلبى ني
حكومــت  غيرالهــى  حكمرانــى  چــون 

آن  ضددينــى  سياســت هاى  و  پهلــوى 
ــت. اس

وى تصريح كرد: وجه سوم عنصر مردم است 
كه در كنــار 2 مؤلفــه اول و دوم در وقوع 

انقالب اسالمى نقش حياتى داشته است.
پورداود گفت: معلمان به عنوان افسران سپاه 
پيشرفت جامعه در راســتاى تحقق منويات 
مقام معظم رهبرى به دنبال تربيت انسان هاى 
شايسته اند كه خروجى آموزش و پرورش را 
به ســمت تربيت انسان هاى مؤمن، خردمند، 

انديشــمند،  و  متفكــر 
دانشــمند، بانظم و داراى 
اخالق اســالمى و در يك 
مجاهد  انســان هاى  كلمه 
و اهل عمل باشــند، سوق 

مى دهند.
امنيتى  و  سياســى  معاون 
نيــز  همــدان  اســتاندار 
گفــت: انقالب اســالمى 
بزرگــى  دســتاوردهاى 
داشــته اســت و امــروز 
ايران اســالمى با اقتدار و 
دنيا  در  بــاال  تأثيرگذارى 

نقش آفرينى مى كند.
با  آزادبخــت،  مصطفــى 
بيان اينكــه 12 بهمن روز 
سرنوشت ســازى  و  مهم 

در تاريخ انقالب اســالمى است، اظهار كرد: 
امام خمينــى(ره) عبد صالــح مخلص خدا 
و بت شــكن زمان بود كه بــا تكيه بر مكتب 
اســالم، انقالبى عظيــم را در دنيا هدايت و 

جامعه ايران را متحول كرد.
وى افزود: امام(ره) با هدايت معنوى خويش 
وحدتى مثال زدنى را در جامعه به وجود آورد 
و با همراهى مردم توانست استكبار جهانى را 

وادار به شكست كند.

آزادبخت اســالم، رهبرى و مردم را 3 ركن 
اساســى انقالب خواند و تصريح كرد: اسالم 
بــه عنوان محور اصلى حركت انقالبى بود و 
مردم كه نقش برجسته اى در انقالب داشتند، 
به خاطــر خدا و اســالم از همــه چيز خود 
گذشتند و با هدايت امام(ره) به ميدان آمدند 

و حماسه آفريدند.
وى با بيان اينكه در شــرايط فعلى دشمن با 
جنگ اقتصادى تالش كرده به انقالب آسيب 
بزند، افزود: ملت ايران با هوشيارى تمام در 
مقابل اين توطئه بزرگ نيز 

ايستاده است.
معــاون سياســى و امنيتى 
اشاره  با  همدان  اســتاندار 
اســالمى  انقالب  اينكه  به 
بزرگــى  دســتاوردهاى 
داشته اســت، گفت: امروز 
ايران اســالمى با اقتدار و 
تأثيرگــذارى بــاال در دنيا 

نقش آفرينى مى كند.
گلبانگ  مراســم  همچنين 
انقالب با حضور امام جمعه 
فرمانــدار  كبودراهنــگ، 
آموزش  مدير  شهرســتان، 
و پــرورش كبودراهنگ و 
ديگر مســئوالن نيز در اين 

شهرستان برگزار شد.
حجت االسالم باقرى نماينده ولى فقيه و امام 
جمعه شهرستان كبودراهنگ نيز در اين آئين، 
گفت: مردم به منظور زنده نگه داشتن نهضت 
عاشورا و ايام فاطميه و در رأس آن اسالم و 
واليت انقالب كردند كه شــما دانش آموزان 
مى بايست اين امانت را به خوبى حفظ كنيد، 

زيرا آينده ازآن شما دانش آموزان است.
احمدرســتمى مديــر آمــوزش و پرورش 
شهرستان كبودراهنگ نيز ضمن تبريك آغاز 

دهه مبارك فجر، گفت: آموزش در شــرايط 
كرونايى بســيار سخت اســت اما معلمان از 
هيچ كوششــى دريغ نكردند و آموزش ادامه 
يافت كه از زحمــات همكاران در مجموعه 

آموزش و پرورش تشكر مى كنم.
در همين راســتا همزمان با ســالروز ورود 
تاريخــى امــام خمينى(ره) به كشــور و در 
نخســتين روز از دهه فجر، مراســم گلبانگ 
انقالب، با حضور نماينــده ولى فقيه و امام 
جمعه رزن، فرماندار، مدير آموزش وپرورش 
شهرســتان و ديگر مســئوالن شهرستانى در 
آموزشگاه دخترانه شهيد شوندى نيز برگزار 

شد.
امــام جمعــه شهرســتان نيــز در ايــن مراســم 
ــر،  ــارك فج ــه مب ــاز ده ــك آغ ــن تبري ضم
گفــت: آمــوزش در شــرايط كرونايــى بســيار 
ســخت اســت امــا معلمــان از هيــچ كوششــى 
دريــغ نكردنــد و آمــوزش ادامــه يافــت كــه از 
زحمــات همــكاران در مجموعــه آمــوزش و 

ــم. ــكر مى كن ــرورش تش پ
منصــورى،  والمســلمين  حجت االســالم   
حمايت هــاى  بــا  افــزود:  ادامــه  در 
ــدار  ــه، فرمان ــتانى از جمل ــئوالن شهرس مس
ــتان،  ــرورش شهرس ــوزش و پ ــر آم و مدي
تعــدادى تبلــت در ماه هــاى اخيــر بيــن 
دانش آمــوزان نيازمنــد توزيــع شــد و در 
روز هــاى آتــى نيــز تعــدادى تبلــت در 
بيــن دانش آمــوزان كم برخــوردار توزيــع 

ــد. ــد ش خواه
نواختــن زنــگ انقــالب در مدرســه ابتدايــى 
و  قلقلــرود  فيــروزان،  شــهر  دهخــدا 
ــه  ــن نواخت ــز به صــورت نمادي ــن ني درگزي
ــا  ــتانى ب ــئوالن شهرس ــه در آن مس ــد ك ش
تبيــن اهــداف انقــالب دانش آمــوزان را 
نســل آينده ســاز كشــور و ميــراث داران 

ــد. ــوان كردن ــى عن انقالب

 مديران دستگاه هاى اجرايى استان همدان 
صبح روز گذشــته همزمان بــا آغاز دهه فجر 
و در آســتانه چهل ودومين ســالروز پيروزى 
شــكوهمند انقالب اســالمى بــا حضور در 
گلزار شــهدا، ضمن قرائت فاتحه و نثار گل 
با آرمان هاى واالى بنيانگذار كبير نظام مقدس 
جمهورى اسالمى و شهدا تجديد ميثاق كردند.
اســتاندار همدان گفت: انقالب شــكوهمند 
اســالمى نقطه عطفى در تاريخ باشكوه ايران 
زمين محسوب مى شود كه ضمن كوتاه كردن 
دست استكبار و ســلطه گران از كشور، براى 
ملت و ميهــن اســتقالل و آزادى را به عنوان 

هديه اى الهى به ارمغان آورد.
بــه گزارش ايرنا، اســتاندار همــدان در آئين 
ويژه عطرافشــانى و غبارروبى گلزار شهدا كه 
همزمان با آغاز ايام دهه فجر برگزار شــد، در 
جمع خبرنــگاران افزود: امروز و در آســتانه 
شــكوهمند  پيروزى  ســالگرد  چهل ودومين 
انقــالب اســالمى، بــراى تجديــد بيعت با 
آرمان هاى واالى امام راحل در گلزار شــهدا 

حاضر شــده تا به مقام شــامخ شــهيدان اين 
سرزمين اداى احترام كنيم.

ســعيد شــاهرخى با اشــاره به اينكه مديران 
اجرايى اســتان همدان به عنوان خادمين ملت 
امروز با شهدا و امام شهدا تجديد عهد كردند 
كه همواره خدمتگزارانــى صديق براى مردم 
باشــند، اظهار كرد: مهم ترين هدف و اولويت 
ما در مســير اجراى برنامه ها، خدمت صادقانه 
و بى منت به مردم و بهبود شــرايط اقتصادى و 

معيشتى اقشار مختلف جامعه است.
استاندار همدان تصريح كرد: تالش براى تحقق 
اصل محورى جهش توليد و ايجاد فرصت هاى 
شــغلى مولد و پايدار از جملــه رويكردهاى 
محــورى مديريت اجرايى اســتان همدان در 

اجراى طرح ها و برنامه ها است.
شاهرخى با اشاره به اينكه طرح ها و پروژه هاى 
بزرگ و كم نظيرى با همت دولت تدبير و اميد 
در اســتان همدان اجرايى شده، افزود: ساليانه 
بيش از 6 هزار ميليارد تومان با مشاركت بخش 
خصوصى در حوزه هاى مختلف اين اســتان 

ســرمايه گذارى شــده كه اين مهم به رشد و 
توسعه اســتان و تبديل همدان به يك كارگاه 

بزرگ عمرانى و سازندگى منجر شده است.
وى با اشــاره به اينكــه در ســال هاى اخير 
پروژه هــاى مهمــى در حــوزه راه، راه آهن، 
سدســازى و انرژى اســتان همدان اجرا و به 
بهره بردارى رسيده است، اظهار كرد: افق ديد 
ما در حوزه عمران و آبادى اســتان ســرافراز 
همدان، بلندمدت، هدفمند و برنامه محور است 
و برهمين اساس اقداماتى در اين استان انجام 
شــده كه تا ســال ها و قرن ها منشأ خير و اثر 
براى مردم متعهد، واليى و شــريف اين ديار 

خواهد بود.
مديران دستگاه هاى اجرايى استان همدان صبح 
روز گذشــته همزمان با آغــاز دهه فجر و در 
آستانه چهل ودومين سالروز پيروزى شكوهمند 
انقالب اســالمى با حضور در گلزار شــهدا، 
ضمن قرائت فاتحه و نثــار گل با آرمان هاى 
واالى بنيانگذار كبيــر نظام مقدس جمهورى 

اسالمى و شهدا تجديد ميثاق كردند.
آئين هــاى ويــژه بزرگداشــت چهل ودومين 
سالگرد پيروزى باشكوه انقالب اسالمى امسال 
با شــعار «انقالب اســالمى، واليت پذيرى و 
ايستادگى، پيشرفت و بالندگى» برگزار مى شود.

افتتاح 79 كالس درس همزمان با دهه فجر 
در همدان

 مديركل نوسازى و تجهيز مدارس استان همدان از افتتاح ده پروژه 
در قالب 79 كالس درس با اعتبار 16 ميليارد و 400 ميليون تومان در 

دهه فجر خبر داد.
به گزارش فارس، محمدحسين مرادى در جمع خبرنگاران اظهار كرد: 
طرح مشاركت خيرين به نام «آجربه آجر» از ابتداى سال شكل گرفت 
كه در راســتاى همين طرح اين امكان براى همه فراهم شد كه با هر 

توان مالى مدرسه ساز شوند.
وى با بيان اينكه در ســطح اســتان880 خير حقيقى و حقوقى داريم، 
اظهار كرد: از اين تعداد خير 220 نفر صرفا مدرسه ســاز هســتند اما 
سايرين به اشــكال مختلف در امر مدرسه ســازى كمك مى كنند كه 
تاكنون حــدود 2 هزار كالس درس را ســاخته و تحويل آموزش و 

پرورش داده اند.
مرادى ادامه داد: در اســتان همدان 2 هزار و 560 مدرسه با 12 هزار و 
500 كالس درس وجــود دارد، در اين كالس ها 290 هزار دانش آموز 
مشغول تحصيل هســتند كه 71 درصد شهرى و 29 درصد روستايى 

است.
وى با بيان اينكه طرح تخريب و بازســازى مدارس از ســال 85 در 
مجلس تصويب شــد كه تاكنون اتفاقات خوبى افتاده است، افزود: 2

هزار و 20 كالس درس تاكنون در قالب همين اليحه مقاوم ســازى و 
بازسازى شده است.

مديركل نوسازى و تجهيز مدارس استان همدان با بيان اينكه هم اكنون 
8 هــزار و 200 كالس درس معادل 65 درصد وضعيت مناســب و 
اســتانداردى دارند، گفت: درحال حاضر 2 هزار و 500 كالس درس 
نياز به مقاوم سازى دارند و  هزار و 800 كالس درس نياز به بازسازى 

دارند.
وى با بيان اينكه در دولت يازدهم و دوازدهم 240 پروژه را ســاخته 
و تجهيز كرديــم، بيان كرد: اين 240 پروژه  هزار و 800 كالس درس 

با 170 هزار مترمربع زيربنا و 181 ميليارد تومان اعتبار هزينه داشت.
وى به پروژه هاى در دست اجرا نيز اشاره كرد و گفت: 342 پروژه در 
دســت اجراست كه 258 پروژه دولتى و 84 مورد با مشاركت خيرين 
اســت كه از اين پروژه هاى مشــاركتى 66 پروژه توسط خيرين و 18

پروژه توسط بنياد بركت بوده است.
مديركل نوســازى و تجهيز مدارس اســتان همدان با بيان اينكه 190
ميليارد تومان اعتبار اداره كل نوسازى است، بيان كرد: امسال 97 ميليارد 
تومان اعتبارات دولتى و 52 ميليارد تومان نيز تحقق خيرين بوده است 

اما براى پيگيرى و پايان پروژه ها 315 ميليارد تومان مورد نياز است.
وى با اشاره به استانداردسازى وسايل گرمايشى مدارس، اظهار كرد: از 
سال 92 تاكنون 6 هزار و 870 كالس درس استانداردسازى شده است، 
به طورى كه از سال 97 همه بخارى هاى نفتى در استان جمع آورى شد.
مديركل نوســازى و تجهيز مدارس استان همدان با تأكيد بر اينكه 56
ميليارد تومان براى جمع آورى و استانداردسازى سيستم هاى گرمايشى 
هزينه شــده اســت، افزود: گرمايش 70 درصد كالس ها با شوفاژ و 
پكيــج، 25 درصد با بخارى گازى، 4 درصد با بخارى هرمتيك و يك 

درصد با بخارى برقى و شوفاژ برقى تأمين مى شود.
مرادى با بيان اينكه در ســالجارى 17 پــروژه با 157 كالس درس و 
12 هزار و500 مترمربع فضل و اعتبار 28 ميليارد تومانى اجرا شدند، 
گفت: 3 پروژه با اعتبار 5 ميليارد و 700 ميليون تومان در هفته دولت 

افتتاح شد و در مهرماه 4 مدرسه با 40 كالس به بهره بردارى رسيد.
وى از افتتاح ده پروژه در دهه فجر خبر داد و گفت: اين پروژه ها شامل 
79 كالس درس با زيربناى 7 هزار و 550 متر مربع با اعتبار 16 ميليارد 

و 400 ميليون تومان خواهد بود.

تجديد ميثـاق 
با آرمان هاى امام و شهدا

جالب  يافته  نخســتين 
توجه در تحليل چرايى و 
اسالمى  انقالب  چگونگى 
ايران اين است كه بيشتر 
نقش  بر  پژوهشــگران 
محــورى رهبــرى امام 
پيروزى  در  خمينــى(ره) 
تأكيد  اســالمى  انقالب 

كرده اند

همدان پیام در کنار شامست!
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خبر

اعمال تخفيف عوارض شهردارى 
به مناسبت دهه فجر

كبودراهنگ-خبرنــگار   
شــهردار  همدان پيــام: 
شيرين سو از اعمال تخفيف 
شــهردارى  عوارضى  هــاى 
دهه  به مناسبت  شيرين ســو 

مبارك فجر خبر داد.
شــهردار شيرين سو با اعالم 
شــهردارى  افزود:  خبر  اين 
ماده 50 براساس  شيرين سو 
براى  محلى،  عوارض  تعرفه 
ســاختمان،  پروانه  عوارض 

كســب و پيشه، سطح شهرى و عوارض ســاخت كميسيون ماده 100
تخفيف قائل مى شود.

سيدمصطفى موســوى ضمن تأكيد بر لزوم همراهى شهردارى با مردم 
گفت: با توجه به شرايط اقتصادى حاكم و شيوع ويروس كرونا كه سبب 
تعطيلى بســيارى از كسب وكارها و نيز كاهش قدرت مالى مردم شده، 
جهت رفاه حال شهروندان شــهردارى با پيگيرى هاى صورت گرفته، 
مجوزهــاى قانونى را براى اعمال تخفيف از مراجع ذى صالح دريافت 

كرده است.
وى با مهم خواندن توســعه ساخت وساز و عمران و آبادانى شهر بيان 
كرد: شهردارى شيرين سو تمام همت و تالش خود را به كار گرفته تا در 
چارچوب قانون تعريف شده و با تسهيل كردن روند امور ادارى و اعمال 
تخفيفات الزم ضمن كمك به شــهروندان با افزايش ساخت وسازهاى 

قانونى موجبات عمران و آبادانى شهر را فراهم آورد.
ســيدمصطفى موسوى با اشــاره به لزوم رفع موانع توليد و اشتغالزايى 
اظهار كرد: مسئوليت اجتماعى شــهردارى ايجاب مى كند تا براى رفع 
موانع توليد هرگونه اقدامى را انجــام دهد و ارائه تخفيفات حاضر در 

اين راستا است.
وى ادامه داد: شهردارى نهاد عمومى غيردولتى است و درآمدهاى خود 
را از محــل پرداختى هاى مردم تأمين مى كنــد و درآمدهاى حاصله را 
براساس بودجه مصوب و در چارچوب قانون براى ايجاد اشتغال و رفع 
مشكالت شهروندان با اجراى پروژه هاى عمرانى مختلف صرف مى كند.

شهردار شيرين سو در ادامه با تبريك آغاز دهه پرافتخار و مبارك فجر، 
بيان كرد: تخفيفات عوارض شهردارى از دهه مبارك فجر آغاز مى شود 
و شــهروندان عزيز مى توانند براى بهره مندى از آنهــا به واحد درآمد 

شهردارى شيرين سو مراجعه كنند.
موســوى ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداى انقالب اسالمى بيان 
كرد: همه مردم به ويژه مسئوالن، به شهدا مديون هستيم و همه بايد راه 
شهيدان كه عزت و سرافرازى ايران اسالمى و كمك به محرومان است 

را ادامه دهيم.
شهردار شيرين سو در پايان بيان كرد: در سنوات گذشته شهردارى براى 
مناسبت هاى مختلف تخفيفات را جهت رفاه حال شهروندان عزيز اعمال 
كرده بود كه امســال نيز با توجه به شيوع ويروس كرونا و تحريم هاى 
ظالمانه بر مردم عزيز تحميل شده مجموعه شهردارى تخفيفات متعددى 

را براى آسايش و رفاه آنان درنظر گرفته است.

سامانه 137 در اسدآباد راه اندازى مى شود
 سامانه پاسخگويى 137 شــهردارى اسدآباد در دهه مباركه فجر 

افتتاح مى شود.
شــهردار اســدآبادگفت: شــهرواندان اســدآبادى مى توانند با 
شماره گيرى 137 كليه مشــكالت مرتبط با شهردارى را به طور 
مســتقيم با مســئوالن واحدهاى شــهردارى در ميان گذاشته و 

كنند. پيگيرى 
عليرضا فعله گرى در افزود: اين خدمت در راســتاى اصل دولت 

الكترونيك اســت و با توجه به فراگيــرى ويروس كرونا جهت 
كاهش مراجعات حضورى و فيزيكى، هدفمندتر شــدن خدمات، 
ســرعت در خدماترسانى، احصا و دســته بندى مشكالت شهر و 
اولويت بنــدى بــراى برنامه ريزى بهتر آينده شــهر و پروژه هاى 

است. عمرانى 
وى اظهــار كرد: گزارش هــاى ســامانه هاى 137 در ارزيابى 
عملكرد شــهرداران مناطــق و نواحى تأثيرگذار اســت و اگر 
كاســتى و يا اشــكالى گزارش شــود به مديران تذكرات الزم 

شد. خواهد  داده 

ـال پايانى فعاليت 
سـ

شوراى پنجم و شــهرداران 

منتخب فرصت ارزيابى 3 سال گذشته 

همدان پيام بنابر 
روندان مى دهد. 

را به شــه

اطالع رســانى، صفحه اختصاصى 
رسالت 

ى مجموعه مديريت شهرى استان 
بلديه را برا

راه اندازى  كرده است تا پس از اين هر هفته صفحه 

وراها به اخبار و عملكرد 
اختصاصى شهرداران و ش

د. در تهيه محتواى اين صفحه 
اين حوزه بپرداز

روابط عمومى هاى محترم نيز همكارى 

ى قدردانى دارد.
دارند كه جا

دبير صفحه: سپيده راشدى
خبرنگاران: اكرم حميدى، سحر يوسفى، زهرا اميرى و معصومه كمالوند

بــام نهاوند يــك موقعيت بكر توريســتى با 
دورنمايى از كوه هاى هميشــه برفى گرين و افقى 
دل انگيز از شــهر نهاوند اســت كه 40 سال كسى 
ظرفيت شــاخص اين موقعيت را نشناخته بود اما 
حاال به مهم ترين تفريحگاه در حوزه گردشــگرى 
نهاوند تبديل شده است، اگرچه از اقبال بد، اجراى 
طرح ســاماندهى اين پروژه با كرونا همراه شــد تا 

برخى محدوديت ها اعمال شود.
شــهردار نهاوند گفت: پروژه هاى شاخصى را آغاز 
كرديم، شايد شرايط جوى سبب وقفه در اجراى آن 
شده باشد اما هرگز تعطيل نشد، هرچند در اجراى 
پياده راه سعدى شرايط را طورى فراهم كرديم كه در 

هواى برفى هم بتوان كار را ادامه داد.
محمدحسين پور اين شرايط را مديون آزادى عملى 
كه شــورا به مجموعه داده و البته داشــتن برنامه و 
خط مشــى مشــخص با اهداف تعريف شده براى 

توسعه شهرى در يك افق مشخص، مى داند.
 مردم نقشه راه را تقويت مى كنند

وى جذب و جلب مشــاركت و اعتماد مردم را هم 
شــاخصه مهم ديگرى مى داند و معتقد است: اينكه 
مردم ببيند پولى كه به عنوان عوارض از آنها دريافت 
مى شــود، در جاهايى مصرف مى شــود كه اولويت 
 دارد و به شهر رونق مى دهد، مطمئناً براى شهردارى 
بُرد بُرد است و وقتى مردم اعتماد كنند از شهردارى 

با پرداخت عوارض حمايت مى كنند.
 نوروز پايان پياده راه سعدى

حســين پور گفت: پروژه هاى خوب و ماندگارى با 
ميانگين پيشــرفت بيش از 90 درصد درحال اجرا 
داريم و معتقديم امروزه در تمام دنيا انسان محورى 
در اولويت اســت و همه به ســمت رشد هوشمند 
شــهر مى روند و براى رشد شهرشــان هوشمندانه 
تصميم گيرى و برنامه ريزى مى كنند. ما شــرايطى را 
براى پياده محورى سعدى در مركز شهر مهيا كرديم، 
اين يكى از پروژه هايى بود كه از ســال 89 مصوبه 
داشت، اين پروژه را سال 98 آغاز كرديم و بيش از 
40 درصد پروژه شكل گرفته و تا عيد قرار است اين 

پروژه را به پايان برسانيم.
 حمايت اســتاندار، معــاون، فرماندار و 

شوراى شهر
شــهردار نهاوند با بيان اينكــه خداوند همه چيز را 
به نهاوند داده اســت، افزود: با حمايت اســتاندار، 
معاونان(پيشين و فعلى)، شورا، فرماندار و همچنين 
با همدلى مردم توانسته ايم اين پروژه را پيش ببريم.

و  شغل  گردشــگرى،  مثلث  نهاوند  بام   
سرمايه گذارى بخش خصوصى

شهردار نهاوند با بيان اينكه بام نهاوند با هزينه بيش 
از 6 ميليارد درحال اجراســت، گفت: پروژه هايمان 
به صورت امانى انجام مى شــود مگــر مواردى كه 

ظرفيت فنى آن را نداشته باشيم.
اين بام عالوه بر شــرايط جذب گردشــگر، تقويت 
ســرمايه گذارى بخش خصوصى و اشــتغال را هم 

به دنبال دارد.
حسين پور ادامه داد: با ورود يك گردشگر ده شغل 
فعال مى شــود و نهاوند با توجه به سراب هايى كه 
دارد 120 هكتار باغى كه در كنار آن شــكل گرفته، 
برند گردشگرى دارد؛ همچنين با توپوگرافى خاص 
و آب هاى خدادادى و زيرزمينى كه دارد توانستيم از 

اين ظرفيت ها استفاده كنيم.
 آبنماى حوض خشــك شــاخص غرب 

كشورى در ورودى شهر
حســين پور تصريح كرد: از ديدگاه انســان محورى 
چهارباغ نوارى را اجرا كرديم كه در مسير خروجى 
شــهر قرار دارد و آبنماى حوض خشــك را كه در 
غرب كشور نخســتين بار اتفاق افتاده و تاجايى كه 
مى دانم هيچ گونه چهارباغى مانند نهاوند كار نشده، 

آبنماى موزيكال را كار كرديم.
وى معتقد اســت: در پس همه اين كارها تفكر و 
تدبير بوده و همه فلســفه وجودى شان به سمتى 
بــوده كه به رونــق اقتصادى، زندگى در شــب، 
شهرى  مديريت  در  انسان محورى  و  پياده محورى 

برسيم. اصولى 

 فروردين پايان پروژه هاى شهرى
وى افزود: پروژه مسيل يكى از مهم ترين پروژه هايى 
است كه در سال 98 مطالعات آن را انجام داديم و از 
لحاظ فنى تأييد و در سال 99 آغاز شد و اكنون فاز 
يكم آن پايان يافته است، فرصتى كه زيبايى خاصى 
را به شهر نهاوند مى دهد. در چهارباغ هم بازى هاى 
بســكتبال، واليبال، چمن مصنوعى براى فوتســال، 
بدمينتــون، تنيس و بازى هاى محلــى را پيش بينى 
كرديم. برنامه داريم تا انتهاى فروردين همه را افتتاح 
كنيم تا تغييرى در سيما و خدمات شهر اتفاق بيفتد.

 مازاد درآمد بر بودجه
شهردار نهاوند با بيان اينكه سال 97 نسبت به 96، 8

ميليارد مازاد جذب بودجه داشته ايم، سال 98 نسبت 
بــه 97، 18 ميليارد مازاد درآمد بوده اســت، گفت: 
اين نشــان دهنده اعتماد و حمايت مــردم از برنامه 

شهردارى است.
 براى بافت فرسوده برنامه داريم

حسين پور گفت: در بافت فرسوده 2 مشاور مهم در 
بحث حاشيه نشــينى و بازآفرينى مسكن شهرسازى 
انتخاب كردند، توانســتيم بازآفرينى را به سرانجام 
برســانيم كه منتظر رأى كميسيون ماده 5 است. آنها 
اصالحاتــى را ديدند كه بايد به تأييد ما برســد و 
يكى از همان برنامه ها پياده راه ســعدى است كه در 

محدوده بازآفرينى ما شكل گرفته است.
 افزايش سرانه فضاى سبز

حســين پور با بيان اينكه ســرانه منطقه سبز را 2/5
مترمربع اضافه كرديم، گفت: از زمانى كه در نهاوند 
بودم تاكنون 2/5 مترمربع سرانه افزايش داشته و اين 
اتفاق نادر و خوبى اســت. بيــش از 800 معابرمان 
نامگذارى شــدند، زمانى كه من وارد شــهر نهاوند 
شــدم 2 هزار و 800 معبر بدون نام داشــتيم و به 
احتمــال زياد يك هــزار و 200 معبر را نامگذارى 

كنيم.
كارخانه آسفالت را ساختيم و تمام مصالحى كه در 
اجراى پروژه ها مورد نياز اســت را خودمان توليد 
مى كنيم. دستگاه توليد كفپوش را خريديم و اكنون 
تمام كفپوش ها توســط شــهردارى توليد مى شود. 
دستگاه جدول بتنى را خريديم كه تمام انواع جداول 

بتنى را با قالب هاى متنوع خودمان توليد مى كنيم.
در بحث آب هاى ســطحى، هيــچ نقطه خطرزايى 
نداريم، پيش از ورود بنده خيابان سرباز با كمترين 
بارندگى يك منطقه خطرزا براى شــهروندان بود، 
طبق برنامه حــدود 700 متر كانــال زديم و كامًال 
در امنيت قرار گرفت. حتى با حجم بارندگى ســال 
گذشته و ســيل فروردين ماه هيچ گونه اتفاقى براى 

شهروندان نيفتاد.
 افق شــهرى و پروژه هاى خدماتى گره 

خورده
حسين پور گفت: اتفاق خوب بايد در ديدگاه كالن 
اتفاق بيفتد، يكى از آفت هاى اصلى كشــور ما اين 
اســت كه برنامه  ريزى هاى ما بخشى است. ما براى 
خودمان كار مى كنيم، شــركت گاز براى خودش و 
آب و فاضالب نيز بــراى خود برنامه ريزى مى كند 
و اين يكدست نشــدن برنامه ريزى در كشور آفت 
اصلى نبــود بازدهى كارهاى دستگاه هاســت. همه 
دستگاه ها زحمت مى كشند اما متأسفانه آن بازدهى 
را ندارد بيشــترين گله اى كه شــهروندان نهاوندى 
دارند بحث آســفالت اســت، به دليل دستگاه هاى 
خدماتــى به خصوص آب و فاضــالب، تاجايى كه 
اطالع داريم هنوز در بحث سيستم آب و فاضالب 
40 درصد كار نشده و حاالحاالها كار دارند و بيشتر 
خيابان هايى كه ما مى خواهيم كار كنيم برنامه حفارى 
در آن خيابان هــا دارند و مردم اين را نمى پذيرند و 
براى هماهنگى اينها عالوه بر استان بايد وزير را هم 
ببينند و متأسفانه متمركز شدن تمام برنامه ريزى ها در 

پايتخت اين آفت را به كشور زده. 
ما بايد از برنامه ريزى شــهرى خارج شويم، در دنيا 
هيچ جايى برنامه بخشــى ندارد. امروزه واقعاً آفت 
و علل عقب ماندگى كشورهاســت كه برنامه ريزى 
بخشى داشته باشــند اين يك موضوع بود كه آينده 

روشنى براى شهرها نمى توانيم ببنيم.

 اگر در بحث مديريت 
كالن  ديدگاه  شــهرى 
طرح  در  شــود  عوض 
جامــع و طرح تفصيلى 
ويژه اى  اصالحات  بايد 
ديدگاهى  بگيرد،  انجام 
كه اكنون وجود دارد در 
ماده 5 در تمام كشــور 

در بحث پخش كاربرى ها در ســطح شهر مقاومت 
مى كنند.

وى بــا اشــاره به خيابان بوعلى همــدان كه تمركز 
دســتگاه خدماتى و تجارى را داريم و خود عاملى 
به  بايد  مــا  درصورتى كــه  ترافيك زاســت،گفت: 
ســمت محله محورى برويم، ما بايد محالتى را در 
شهرهاى مان ببينم و شكل بدهيم و تمام خدماتى كه 
نياز دارنــد از درمانى تا تجارى تمام اقالم موردنياز 
را در محله ببينيم كه مردم مجبور نشــوند مسيرى 

را طى كنند.
نبايد با هدردادن انرژى، سوخت و... شهر را به يك 
شهر استرس زا تبديل كنيم. ما بايد نماهاى سنگى و 
هزينه برى كه دارد ايجاد مى شــود و تجمل گرايى را 
در شــهرها بزداييم و به سمت نماهاى زيبا و ارزان 
برويم. رشــد هوشمند شــهر در اين قضايا تعريف 
مى شود، بايد معابرمان را طورى ايجاد كنيم كه ميل 
شــهروندان را به پيــاده روى افزايش دهيم، به جاى 
اينكه بتوانند با ماشــين شخصى بروند با اسكيت و 

پياده بروند. 
اينقدر شــهر جذبه داشــته باشــد كه فقط براى 
پياده روى مردم از آن اســتفاده كنند. اينها بايد در 
بحث بازنگرى طرح هاى تفصيلى ديده شــوند و 
خيلى از شــهرهاى واقعًا ظرفيت ها و آينده خوبى 
دارنــد و ما بايد در طرح هــا بازنگرى كنيم. يك 
نجار چه ايــرادى دارد محــل كارش در منزلش 
باشــد يك طبقه نجارى يك طبقه براى انبارى و 
يك طبقه بــراى ســكونت! كارى نكنيم مردم از 
محل كارشان دور شوند و از ماشين براى رسيدن 
به محل كارشــان استفاده كنند. اينها همه ايراداتى 
هستند كه ما در بازنگرى در طرح تفصيلى اصالح 
نكرديم. درنهايت نخســت بايــد ديدگاه مان در 
طرح تفصيلى اصالح شود و دوم؛ اصطكاك مردم 

و مديريت شهرى را پايين بياوريم.
 نهاوند يك شهر گران

حسين پور در پاســخ به اينكه ميانگين قيمت زمين 
ســاختمان و آپارتمان نهاوند نســبت به وضعيت 
كشورى يك ميانگين نرمال، يك شهر گران يا يك 
شــهر ارزان اســت؟ گفت: با توجه به اقتصاد مردم 
نهاوند گران است اكنون آپارتمان از ده تا 12 تومان 
به فروش مى رســد كه اين براى شهرى مثل نهاوند 
قيمت بسيار زيادى اســت. آيتم هاى زيادى در اين 
قيمت تأثيرگذار است. بايد برنامه ريزى كالن بشود 
اينكه مســكن ملى را دولت پيگيرى مى كند، اينكه 
در بافت فرسوده تســهيالت مى دهيم، اينها را بايد 
همه ببينيم. همان مســكن مهر يا اقدام ملى مسكن 
بايد اتفاق بيفتد، دولت بايــد ورود كند و به عنوان 
حمايتگر و هدايتگر بخش هاى خصوصى كه بتوانيم 
اين قيمت را متعادل كنيم به تبع تمام كشــور ثبات 
قمتى نداشتيم. قيمت مصالح به خصوص آهن آالت 

خيلى در باال رفتن قيمت ها مؤثر بوده است.
وى درباره اينكه فارغ از اين تســهيالتى كه درنظر 
گرفته ايــد آيا در نهاوند زمين كافــى براى تحويل 
متقاضــى وجود دارد؟ گفت: مــا تقريباً صد هكتار 
زمين داريم كه هنوز مســكن تعيين تكليف نكرده 
اســت، زمين به انــدازه كافى داريم اگر مســكن 
و شهرســازى اينها را تعيين تكليف كند و ســهم 
شهردارى را هم بدهد، صد درصد در متعادل كردن 

قيمت مسكن تأثير خواهد داشت.
وى گفت: ما زمين داريم و بايد واگذارى آن انجام 
شــود و قيمت ها پايين بيايد، گرانى مســكن فقط 
مربوط به زمين نيســت، بلكه قيمــت مصالح تأثير 
مستقيم دارد، هزينه ساخت وساز وقتى افزايش داشته 

باشد گرانى مسكن را هم در پى دارد.

 وى دربــاره عملكــرد شــهردارى در 
حوزه كرونا و بــردن خدمات در الين دولت 

الكترونيك تصريح كرد:
ما به وضعيت قرمز نرســيديم و ايــن از فرماندار 
به عنوان رئيس ســتاد مبارزه با كرونا جاى قدردانى 
دارد و هم نيروهاى سپاه و بسيج و همه كسانى كه 
خدمت كردند بخش بهداشت و درمان هم كه واقعًا 

ايثار و ازخودگذشتگى كردند.
 تقريباً حالت عادى در نهاوند وجود داشت، نه قرمز 
بود و نه سفيد و خوشبختانه توانستيم در دو مرحله 
كــه اوج وضعيت كرونا بود، مديريــت كنيم؛ البته 
پايه و اســاس اين موفقيت مردم بودند كه رعايت 
كردند. ما شــهر را تقريباً 2 هفته اى تعطيل كرديم و 
مردم حمايت كردند. كســبه با اينكه كسب وكارش  
و اقتصادشان به مشــكل برخورده بود اما حمايت 
كردند. ويروس كرونا مشكلى است كه در كل كشور 
با آن دســت به گريبان هستيم و وضعيت اقتصادى 
شــهردارى ها هم تحت تأثير شــرايط كرونا است. 
هرچه مسكن و كسبه فعاليت بيشترى داشته باشند 

درآمد ما هم رونق مى گيرد.
وى با اشــاره به  ســاماندهى ميدان مركزى گفت: 
در بحــث ترافيكى ميدان شــورا مى توانــد تأثير 
داشته باشــد، هرچند بنده اعتقاد دارم بايد خيابان 
كنار مســيل آزاد شــود تا روزى كه ما نتوانيم اين 
دسترسى ها را آزاد كنيم مشكل خواهيم داشت و در 
طرح تفصيلى آمد كه ما خدماتمان را در سطح شهر 
پخش كنيم اگر ما در گل زرد يا شهركى داروخانه 
يا پزشك داشته باشــيم هيچ موقع شهروندان نياز 
ندارند به مركز شهر بيايند و آن ترافيك شكل بگيرد 
با ايــن وضعيت هم تا بازنگــرى طرح تفصيلى و 
پخش كاربرى هاى خدماتى در سطح شهر همچنين 
بايد ساحلى هاى مسير را باز كنيم و بتوانيم ترافيك 
را در ايــن خيابان هــا پخــش كنيم تــا زمانى كه 
تمام خدمات را در 2 خيابــان پيروزى و آزادگان 
متمركــز كنيم وضعيت به همين منوال خواهد بود. 
مكان هايى را براى پاركينگ طبقاتى مشخص كنيم 
كه در ماده 5 شورا تصويب كردند، اما اتفاق خوب 
و وضعيــت ايده آل زمانى اتفــاق خواهد افتاد كه 
كاربرى ها را در سطح شــهر پخش كنيم و هم آن 

ترس ساماندهى ترافيك و كنار مسير را باز كنيم.
 موزيكالى بودن ميدان سبب تغيير مكان 

براى نامگذارى شد
در بحث نامگذارى ميدان شــورا، معتقديم كه كلمه 
«شورا» مقدس اســت و جزو كلمات آيات مقدس 
قرآن مجيد است و ارزش وااليى كه خداوند متعال 
براى مشــورت كردن قائل بودن در انقالب اسالمى 
مسئوليت هاى مردم به مردم واگذار شد و شورا كه 
يك نهاد ارزشــمند اســت اين هم از دستاوردهاى 
انقالب اســالمى است در دســتور كار قرار گرفت 
و پيشــنهاد ميدان شــورا را بنده به شــوراى شهر 
دادم، هرچند در قانون ذكرشــده همه نامگذارى ها 
مى بايســت از طرف شهردارى پيشــنهاد شود كه 
به دليل اينكه آبونمان موزيكال آنجا كار شــده بود و 
سردار سليمانى كه افتخار همه ما هستند به حرمت و 
پاسداشت اين شهيد عزيز، گفتند به خاطر موزيكال 
بودن، مكان ديگرى را معرفى كنيم كه بلوار خروجى 
شهر انتخاب شــد و ما از نخستين شهردارى هايى 
بوديم كه پيشنهاد داديم و شورا مصوب كرد و بلوار 

خروجى شهرمان به نام سردار سليمانى مزين شد.
 راه انــدازى بــازار روز و ســاماندهى 

دستفروشان
حســين پور در بحث افزايش دستفروشان در مركز 
شــهر و راه اندازى بــازار روز هم گفــت: به دليل 

مشكالت و معضل بيكارى و وضعيت كرونا، تعداد 
دستفروشان ما بيشتر شده و مى طلبد كه برنامه ريزى 
كنيم و راهى جز ســاماندهى آن نداريم، هرچند در 
قانون جمع آورى سد معبر تعريف شده، اما يك بازار 
روزى در كنار پياده راه ســعدى درحال شكل گيرى 
است كه مركزيت شهر را دارد و حدود 50 غرفه را 

پيش بينى كرديم در آن اسكان داده شوند.
شهردار نهاوند با اعالم اينكه هم در عوارض دفترچه 
پيشــنهادى عوارضمــان پيش بينى كرديم كســانى 
كه بخواهند پيشــنهاد بازار روز را بدهند ما از آنها 
حمايت كنيم، گفت: از اين افراد عوارض ساخت و 

هزينه ها را هم طلب نمى كنيم.
اكنون هم اعالم مى كنيم هر ســرمايه دارى از نهاوند 
بيايد در بحث جانمايى دستفروشــان از او استقبال 
مى كنيم و حمايت ويژه خواهيم كرد كه اين كار به 
سرانجام برســد. ما حدوداً بايد براى صد نفر غرفه 
پيش بينى كنيم و براى مابقــى عزيزان هم جايى را 

ببينيم كه اين معضل هم حل شود.
20روز تا ساماندهى دستفروشى

 در نهاوند
اســكان  بــراى  روزه  وعــده 20  از  حســين پور 
دستفروشــان در بازار روز خبر داد و گفت: خيلى 
از دستفروشــى هاى ما با خــودرو اين كار را انجام 

مى دهند كه براى آنها هم فكرى خواهيم كرد.

 نهاوند-معصومه كمالوند-خبرنگار همدان پيام:  شهردارى كه خودش بدون حواشى كار كرد، فرصت و نعمتى بود براى شوراى 
نهاوند تا دور پنجم را به دور از تنش و فرصت سوزى از سر بگذرانند.

محمد حسين پور در مدت فعاليت خود خدمات قابل توجهى را براى مديريت شهرى در نهاوند آغاز كرد، ده پروژه بزرگى كه 
عالوه بر تحول در ســيماى شهرى و كيفيت خدمات در نهاوند، بلكه بازتاب آن سبب شود تا شهرها و استان هاى اطراف اجراى 

برخى از اين ده پروژه مهم را با توجه به داشته هايشان به عنوان يك مطالبه از مديريت شهرى  خواستار شوند!
حسين پور عالوه بر قوتش در حوزه مديريت شهرى، يك مدير رسانه اى هم هست، شهردار نهاوند به همراه روابط عمومى كه بار 
تعامل و تقويت اين ارتباط را با رسانه ها به دوش مى كشد، با حضور در دفتر روزنامه همدان پيام و در جمع اعضاى تحريريه به 

برخى پرسش هاى خبرنگاران پاسخ داد و با اعضاى اين سازمان هم از نزديك آشنا شد.

 در راستاى بهينه  ســازى مصرف آب در فضاى سبز شهرى 
مالير، سيستم آبيارى تحت فشــار در بلوار مبل و منبت شهيد 

مطهرى به طول 3 كيلومتر اجرا شد.
شــهردار مالير ضمن اعالم خبر فوق، گفــت: صرفه  جويى در 
مصرف آب ضرورتــى اجتناب ناپذير براى جلوگيرى از بحران 
آب اســت و در ســال هاى اخير با اتخــاذ راهكارها و اجراى 
تمهيدات مناسب، ســاماندهى سيستم هاى آبيارى فضاى سبز و 
تغيير الگوهاى ســنتى آبيارى به روش هاى نوين را در دســتور 

كار داريم.
حسين بابايى، افزود: كمبود منابع آب از يكسو و افزايش تقاضاى 
آب از سوى ديگر، ضرورت استفاده كارآمد و بهينه از منابع آب 

را دو چندان مى كند.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى ماليــر، وى با بيان اينكه 
مديريت بهره برداري از آب در فضاى ســبز شهرى بسيارحائز 
اهميت است، افزود: اين سازمان تاكنون آبيارى تحت فشار را در 
بلوار آيت ا... ميرشاهولد و بلوار آيت ا... شهيد بهشتى اجرا كرده و 
عمليات اجراى سيستم آبيارى تحت فشار در بلوار مبل و منبت 

شهيد مطهرى نيز آغاز شده است.
بابايــى ، هدف از اجراى اين طــرح را افزايش راندمان آبيارى، 

كاهش استفاده از ماشــين آالت (آبيارى تانكرى) و حفاظت از 
منابع آب هاى زيرزمينى عنوان كرد و گفت: اميدواريم با گسترش 
اين سيستم در فضاى سبز شــهرى راندمان آبيارى فضاى سبز 

افزايش و هزينه هاى آبيارى كاهش يابد.

مديريت آبيارى فضاى سبز
 ضرورتى اجتناب ناپذير براى جلوگيرى از بحران
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شهردار نهاوند در گفت و گوى اختصاصى اعالم كرد

10 پروژه شاخص شهردارى؛ از بام تا پياده راه
■ جانمايى براى دستفروشى معرفى كنيد از عوارض معاف شويد
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آگهى فراخوان مناقصه عمومى (نوبت چهارم)

شهردارى فيروزان

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى خريد و خدمات (خريد و حمل و پخش آسفالت بنيدر 019) شهردارى فيروزان در نظر دارد مناقصه عمومى خريد و 
خدمات (خريد - حمل و پخش آسفالت بيندر 019 و خريد – حمل و پخش قير MC2) به شماره(7086) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 
برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد  و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت  مذ كور  

و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 99/11/12 مى باشد.  

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 12:12  روز چهارشنبه تاريخ 99/11/15 
مهلت زمانى ارائه پيشنهاد : ساعت 12:12    روز  سه شنبه تاريخ 99/11/25 

زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 12:12    روز  يكشنبه تاريخ 99/11/26 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد  مناقصه و ارائه پاكت هاى  

آدرس فيروزان – انتهاى بلوار بسيج شهردارى فيروزان و تلفن  09188515139  -  08133722511  
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:  

مركز تماس : 021-41934 
دفتر ثبت نام: 88969737    و   85193768

(م الف 917)

آگهى مزايده فروش امالك 

   سازمان سيما منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى همدان

 سازمان سيما منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى همدان در نظر دارد يك قطعه زمين مسكونى با استناد به مجوز شماره 99032519361 مورخ 99/03/25 
شوراى محترم اسالمى شهر و مجوز شماره 99090571541 مورخ 99/09/05 شهردارى همدان و يك واحد ادارى و يك واحد تجارى با استناد به مجوز شماره 
99102184076 مورخ 99/10/21، را ازطريق مزايده كتبى به فروش برساند از متقاضيان دعوت مى شود جهت ارائه پيشنهاد از تاريخ 99/11/13 تا پايان وقت 
ادارى مورخ 99/11/23 به امور قراردادهاى سازمان سيما منظر و فضاى سبز شهرى به آدرس ميدان رسالت بلوار واليت روبروى كالنترى 15 ساختمان خدمات 

شهرى مراجعه نمايند ، شرايط مزايده به شرح ذيل مى باشد.
1-متقاضيان  بايستى  جهت شركت  در مزايده  به  عنوان  سپرده   ضمانت به  شرح جدول  ذيل به  حساب سپرده سازمان به  شماره  7405-11-3477111-3  
نزد  بانك  مهر ايران شعبه صدف واريز و فيش آن را در پاكت الف قرار دهند الزم به ذكر است در صورت عدم وجود فيش به پيشنهاد ارائه شده رسيدگى 

نخواهد شد.
2-شركت كنندگان در مزايده مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و بازديد از امالك مذكور از تاريخ نشر آگهى به مدت 10 روز به سازمان مراجعه نمايند.
3-برنده مزايده بايستى پس از ابالغ كتبى ظرف مدت يك هفته نسبت به واريز مبلغ ملك به حساب سازمان  اقدام نمايد در غير اين صورت با ضبط سپرده 

وى معامله با نفر دوم انجام خواهد شد همچنين در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برندگان اول و دوم سپرده آنها ضبط خواهد شد . 
4-پيشنهاد بايستى واضح روشن و بدون ابهام ،با قيد مبلغ و مشخصات زمين مورد تقاضا به همراه  تصوير كارت ملى و تلفن تماس متقاضى در پاكت در 

بسته باشد.
5- شهردارى همدان (سازمان سيما منظر و فضاى سبز شهرى ) در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله به هر شكل مجاز و مختار است..

6-هزينه هاى نقل و انتقال ، حق الزحمه كارشناس دادگسترى جهت برآورد ارزش امالك و نشر آگهى و ساير هزينه هاى قانونى به عهده برنده مزايده خواهد 
بود.

7- زمان قرائت پيشنهادها روز دو شنبه مورخ 99/11/27 در محل شهردارى همدان خواهد بود.
8-ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اوراق مزايده مندرج مى باشد.                                                                                         

مشخصات مورد نظر به شرح ذيل مى باشد:

(م الف 1548 )

مبلغ سپرده تضمين (ريال)قيمت پايه كارشناسى       (ريال)پالك ثبتىمساحت (متر مربع)آدرسنوع كاربرىرديف

شهرك فرهنگيان –بلوار بهنام جو زمين مسكونى1
(معبر هشت مترى)

227/441/1217821/000/000/0001/050/000/000

(مجتمع اداري كوثر) طبقه اول واقع واحد ادارى2
در بلوار جهانيان نرسيده به ميدان 

مفتح

50/18344165/770/000/000288/500/000

3  c2 تجارى (بلوك
قطعه 19)

9/000/000/000450/000/000عادى42/40مجتمع صنعتي بهشتي

خبرگزارىخبرگزارى

پايان مراحل اجرايى 120 واحد مسكن ملى 
در همدان

 مديركل بنياد مســكن استان همدان از پيش بينى تكميل ساخت 120 
واحد در قالب طرح اقدام ملى مســكن در شهرك بهشتى همدان خبر داد و 
گفت: اگر با همين آهنگ و سرعت در مسير ساخت اين 120 واحد مسكونى 

حركت كنيم سال 1400 اقدامات اجرايى آنها به پايان مى رسد.
حسن ظفرى در گفت وگو با خبرنگار بازار در خصوص پيش روى طرح اقدام 
ملى مســكن در شهرستان همدان، مطرح كرد: ساخت 120 واحد در قالب 

طرح اقدام ملى مسكن در شهرك بهشتى همدان از نيمه نخست سال آغاز 
شده و به پيشرفت فيزيكى قابل قبولى رسيده است.

وى عنوان كرد: اگر با همين آهنگ و ســرعت در اين راستا حركت كنيم در 
سال 1400 كار ساخت اين واحدها به پايان مى رسد.

مديركل بنياد مســكن استان همدان در ادامه در خصوص آورده متقاضيان 
طرح اقدام ملى مسكن گفت : آورده متقاضيان براساس شرايطى است كه در 
آئين نامه وزارت مسكن و شهرسازى به مراكز استان ها ابالغ و بخشنامه شده 
و بدين ترتيب به صورت تدريجى دريافت مى شود كه با پيشرفت فيزيكى كار 
بايد آورده ها دوباره شارژ شود.  ظفرى با اشاره به قيمت تمام شده واحدهاى 

مسكونى در قالب اين طرح نيز مطرح كرد: قيمت تمام شده واحدها در قالب 
اين پروژه براساس هزينه هاى روز محاسبه و از متقاضيان واجد شرايط اخذ 
خواهد شد. وى ادامه داد: 2 مجموعه 80 واحدى و 120 واحدى مسكن در 
كنار هم با 2 ماهيت متفاوت به عنوان پروژه مسكن حمايتى و طرح اقدام ملى 
مســكن در سايت مسكن شهرك بهشتى شهرستان همدان درحال ساخت 

است كه در مجموع به 200 واحد مى رسد.
وى عنوان كرد: البته در اين راســتا به طور قطع نمى توان اظهارنظرى داشت 
زيرا ما در زمينه ساخت و پايان پروژه ها با 2 مقوله زمان دوره ساخت و زمان 

انجام كار روبه رو هستيم كه اين 2 مقوله باهم متفاوتند.

سرپرست استان: 
پروين قادري دانشمند

خبرنگاران:  شكيبا كوليوند
 اكرم محمدي، صفورا كاظميان
شماره تلفن: 09183149040

شركت هاى دانش بنيان نيازمند تبليغات و حمايت
پنجمين تكنولوژى شتاب دهنده 

بدون پايگاه مستقل
 مســئول مركز رشــد و فناورى شهرســتان مالير درباره وضعيت 
شركت هاى دانش بنيان در شهرستان مالير، مطرح كرد: با وجود اينكه 
شهرســتان مالير زيرمجموعه پارك علم و فناورى و همچنين صاحب 
پنجمين تكنولوژى هاى شتاب دهنده در دنيا محسوب مى شود اما عمًال 
دفتر و ساختمان و پايگاه مستقلى ندارد و مدام درحال جابه جايى است.

مظفر عســگرى در گفت وگو با خبرنگار بازار با بيان اين موضوع، ادامه 
داد: شــركت هاى دانش بنيان يكسرى تجهيزات و اطالعات بين الملى 

نياز دارند كه در اختيار آنها قرار نمى گيرد.
عسگرى با بيان اينكه تبليغات ملموسى درباره شركت هاى دانش بنيان 
كه در شهرستان مالير به صورت فعال مستقر هستند و فعاليت دارند، 
صورت نمى گيرد؛ مطرح كرد: شركت هاى دانش بنيان شهرستان مالير 
در ســال گذشــته به ميزان 2 ميليارد و 500 ميليون تومان فروش و 

درباره صادرات نيز به ميزان 25 دالر ارزآورى داشتند. 
وى بــا بيان اينكه 5 تا 6 واحد به صورت شــركت هاى دانش بنيان در 
شهرســتان مالير مشــغول به فعاليت هســتند، يادآورشــد: فعاليت 
شركت هاى دانش بنيان مالير در حوزه هاى پزشكى، دارويى، مكانيك، 

كشاورزى، آى تى، صنايع دستى و ... انجام مى پذيرد. 
 دســت رانت و رانت خوارى بايد از سر توليدات داخلى 

كوتاه شود
شــركت ارمغان نوين شــايگان با ايده محورى توليد واكس ارگانيك 
pwax در زمينــه كيف و كفش و مصنوعات چرمى در مركز رشــد 
شهرستان مالير در استان همدان فعاليت دارد؛ اين شركت در مرحله 
رشــد قرار دارد و در زمينه توليد واكس ارگانيك توليدى از مواد كامال 

گياهى به صورت صد درصد طبيعى درحال پيش روى است.
رسول رنجبر يكى از مديران شركت ارمغان نوين شايگان است كه در 
گفت وگو با خبرنگار بازار در رابطه با ورود خود به عرصه توليد ارگانيك 
واكس كفش، مطرح كرد: تقريباً در حدود 20 سال است كه در حوزه 
توليد كفش و كفاشــى با شريك خود آقاى آذريون مشغول به فعاليت 
هستيم و از سال 94 وارد چرخه توليد واكس به صورت صنعتى شده ايم 
و ســال 95 از طرف صندوق كارآفرينى اميد، كارآفرين برتر در استان 

همدان شناخته شديم.

خبـر

 شوراى عالى شهرســازى و معمارى ايران پايان 
آبان ماه سال 97 خود سياست هاى بازآفرينى شهرى 
به منظور ارتقــاى قابليت زيســت پذيرى و كيفيت 
زندگى شهرى در محدوده هاى هدف را مطرح كرد.

در ايــن ايام عنوان شــد كه تغييــرات و تحوالت 
شهرى دهه هاى 50 و 60 و درنتيجه جابه جايى هاى 
جمعيت در شــهرهاى كشــور به ويژه كالنشــهرها 
موجب بروز مسائل و مشكالت عديده اى چون پديده 
اسكان غيررســمى و بدمسكنى در نواحى فرودست 
شــهرى، تخليه بافت هاى مركزى شــهرها و تنزل 

كيفيت زندگى در اين مناطق شده است.
همچنين سياســت ها و برنامه هاى انديشيده شده 
در طرح هاى شــهرى به داليل مختلــف نه تنها 
روند تنــزل كيفيت زندگى را مانع نشــده بلكه 
در مــواردى به تشــديد مســائل ايــن مناطق 
منجر شــده اســت كه عمده ترين ايــن داليل 
كه ضــرورت تغيير در سياســت مواجهه با اين 
محدوده ها را در فرايند برنامه ريزى براى توسعه 
شــهرها مطرح مى كنند، عبارت اند از فقدان نگاه 
آمايشى و بى توجهى نســبت به ماهيت پيچيده 
شــهرها، نبود وفاق ملى و هم گرايى دستگاه هاى 
مختلــف مؤثر در مديريت شــهرى، توجه صرف 
به ابعــاد كالبدى و زيباشناســى و كمبود توجه 
به ســرزندگى اجتماعى، اقتصــادى و مالحظات 
و  ارزش هــا  بــه  بى توجهــى  زيســت محيطى، 
ثروت هاى فرهنگى- تاريخى شهرها و در معرض 
خطــر تخريب بودن آثار به جامانده، كيفيت نازل 
ظرفيت هاى  به  بى توجهى  ساخت وساز،  ناايمن  و 
محدوده هاى  توســعه  برنامه هــاى  در  موجــود 

به ويژه  كنشــگران  نقش  به  بى توجهى  ناكارآمد، 
شــهردارى ها به عنــوان مجــرى سياســت ها و 

ساكنان. مشاركت 
از ســويى راهكارهاى اجرايى براى اين عناوين نيز 
مطرح شــد، به طورى كه تدوين برنامــه بازآفرينى 
محله يــا محدوده هدف با نگرش فضايى- راهبردى 
و رويكرد شــهرنگر؛ ايجاد شــبكه هاى همكارى و 
فراهــم آوردن ســازوكار برنامه ريزى مشــاركتى از 
طريق جلب مشاركت حداكثرى تمامى كنشگران و 
بازيگران به ويژه مردم و شناســايى، ايجاد و تقويت 
نهادهاى پشتيبان اجراى برنامه بازآفرينى محله ها و 

محدوده هاى هدف از جمله آنهاست.
فراهم كــردن ابزارهــاى مالى و قانونى پشــتيبان 
برنامه هاى بازآفرينى شــهرى، ارتقاى رضايتمندى 
سكونتى در ســاكنان محله ها و محدوده هاى هدف، 
همه شــمولى در تهيه و اجــراى برنامه ها و اقدامات 
بازآفرينى شــهرى، حفاظت و احياى محدوده هاى 
فرهنگى- تاريخى شهرها و محله هاى هدف به عنوان 
قســمتى از هويت شــهر بــا نظر ســازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى، حفاظت از 
محيط طبيعى و سرمايه هاى زيستى شهر، محله ها و 
محدوده هاى هدف و توسعه درونى و پايدار اجتماع 
محلى در محله ها و محدوده هاى هدف بازآفرينى نيز 

از ديگر راهكارهاى ذكر شده در اين راستا است.
 البتــه رعايت حقوق شــهروندى و توســعه عرصه 
عمومى، انديشيدن رويكرد محرك شهرى در تنظيم 
برنامه ها و اقدامات، ايجاد تعادل و اســتفاده بهينه از 
زمين، بهبود نظام جابه جايى و دسترســى با تأكيد 
بر الگوى توســعه مبتنى بــر حمل ونقل عمومى در 

محله هــا و محدوده هاى هــدف، رعايت مالحظات 
و الزامــات تاب آورى شــهرى در بازآفرينى محله ها 
و محدوده هاى هدف، مديريت ســيماى شــهرى و 
ارتقاى كيفيت فضايى- كالبدى عرصه هاى عمومى و 
بناها در محالت و محدوده هاى هدف، نهادينه سازى 
سياســت ها، راهبردها و راهكارهاى بازآفرينى پايدار 
شهرى از طريق آموزش، گفتمان سازى، اطالع رسانى 
و فعاليت هاى فرهنگى- ترويجى و پرهيز از اقداماتى 
كه به ازهم گســيختگى بافــت اجتماعى، فرهنگى، 
اقتصادى و كالبدى اجتماعات محلى منجر شوند نيز 
از ديگر راهكارهايى اســت كه در بازآفرينى شهرها 

بايد به آن توجه داشت.
با اين تفاســير مى بينيم كه تأكيدات ويژه اى پشت 
اجراى طرح هاى مذكور بــوده به طورى كه تك تك 
ســاكنين اين بافت ها چشــم اميدشــان به اجراى 
پروژه هاى توانمندسازى و بعدها به اجراى طرح هاى 
بازآفرينى بوده است. از نكاه ديگر بازآفرينى شهرى، 
مفهوم كامل تر و فراگيرتر نوســازى و بهسازى است 
كه در جهت درمان نوعى فرسودگى شهر، نواحى و 

محالت شهرى گام برمى دارد.
مفهوم بازآفرينى شــهرى براى اين ايجاد شــد كه 
بدانيم نبايد محدوده هاى شــهرى كه مدتى از عمر 
آنها مى گــذرد را رها كرده و آنهــا را تاريخ مصرف 
گذشــته قلمداد كنيم؛ درواقع ايــن مهم براى آن 
ايجاد شد كه بار ديگر اين محدوده ها را وارد چرخه 
زندگى و فعاليــت كنند، آن هم به صورت پايدار و نه 
موقتى! پس بازآفرينى شــهرى با 4 جنبه كالبدى، 
اجتماعى، اقتصادى و زيست محيطى وارد عرصه شد 
تا اصالت بخشــى نواحى و به نوعى زدودن به اصالح 

ننگ و فراموشــى از پيشــانى برخى از نواحى را در 
پيش گيرد.

با اين تفاســير پر واضح است كه بازآفرينى شهرى و 
ارتقاى كيفيت زندگى شهروندان در قالب برنامه هاى 
بازآفرينــى شــهرى در گــروى تعريــف و اجراى 
مجموعه اى متصــل از برنامه ها و اقدامات هماهنگ 
و هم افزا در مقياس شــهرى و محله اى است كه در 
آن بهسازى، نوسازى و مقاوم سازى مسكن، توسعه و 
تجهيز امكانات و خدمات روبنايى در مقياس شهرى 
و محله اى، بهسازى و ارتقاى شبكه تأسيسات شهرى 
و توســعه فضاهاى شــهرى در كنــار موضوع مهم 
نهادينه سازى، ظرفيت ســازى و در مجموع ارتقاى 
توانمندى هاى اقتصــادى، اجتماعى و نهادى مطرح 

است.
در ايــن  بين مى بينيــم كه اولويت اصلــى، احياى 
ســرزندگى اقتصــادى مناطق درنظر گرفته شــد 
و تدابيــرى ماننــد اعطاى تخفيف هــاى مالياتى و 
معافيت هــاى برنامه ريــزى در ســطح محلى براى 
جذب سرمايه هاى شركت ها و بنگاه هاى اقتصادى و 
كمك هاى بالعوض دولتى مورد استفاده قرار گرفت؛ 
از سويى ارتقاى مشاركت هاى عمومى و شراكت در 
موفقيت فرآيند بازآفرينى شهرى امرى حياتى تلقى 
شد تا بتوان محيط هاى شهرى را در قالب اين طرح 
به بستر زيست انساِن شهرنشين تبديل كرد و آنها را 

به استانداردهاى كيفيت زندگى رساند.
با نگاهى بــه اجراى طرح هاى بازآفرينى شــهرى 
مى تــوان نمــود اجراى ايــن طرح هــا را در قالب 
آســفالت ريزى و جدولگذارى و ســاخت و احياى 
فرهنگســراها، زمين هــاى فوتبــال و ... ديــد اما 
به راســتى در قالــب اين طرح ها چــه فكرى براى 
توسعه اقتصادى، اشتغالزايى، قدم نهادن در مسير 
احياى مشاغل فراموش شده، حذف مشاغل كاذب 
و بدون پشــتوانه، ايجاد بازارچه هاى محلى، رشــد 
توليــدات خانگى و مشــاغل مربوطه بــا پروانه و 
حمايت هاى دستگاه هاى مربوطه و در مجموع، گام 
برداشتن هاى اقتصادى با نگاهى به فرصت ها و نقاط 
مثبت مناطــق و محالت در طرح هاى بازآفرينى را 

شاهد هستيم؟
پيش روى بــه ســمت طرح هــاى بازآفرينى قرار 
اســت چرخ هاى زنــگ زده اقتصــادى، اجتماعى، 
زيســت محيطى و عمرانــى را در محالتــى كه در 
طرح هــاى بازآفرينى قــرار دارنــد و ناكارآمد و در 
حاشيه هاى شهرها و حتى تاريخى و فرسوده هستند 
و يا مناطقى كه به هر دليلى نيازمند احيا هستند را 
به حركت درآورد اما به راستى اين روزها، در بسيارى 
از شهرستان ها توسعه اقتصادى فراموش شده اى در 
طرح هاى بازآفرينى شهرى است به گونه اى كه روى 

توجه به اين موضوع را آسفالت كرده اند!

فراموش شده اى به نام «توسعه اقتصادى» 
در طرح هاى بازآفرينى
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آگهي حصر وراثت
آقاى عباس شــريفى داراى شماره شناسنامه 991 به شــرح دادخواست به كالسه 
684/99 ش 112ح از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان على اكبر شريفى به شماره شناسنامه 391 در تاريخ 1376/07/22 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است 
به: 1-نوشافرين شريفى فرزند نوروزعلى به شماره شناسنامه 165 متولد1300 همسر 
متوفى، 2-على شريفى فرزند على اكبر به شــماره شناسنامه 1 متولد1332 فرزند 
متوفى، 3-منصوره شــريفى فرزند على اكبر به شــماره شناسنامه 18 متولد1337 
فرزند متوفى، 4-محمود شــريفى فرزند على اكبر به شــماره شناســنامه 1063 
متولد1351 فرزند متوفى،  5-مهدى شــريفى فرزند على اكبر به شماره شناسنامه 
1397 متولــد1349 فرزند متوفى  6-اختر شــريفى فرزند على اكبر به شــماره 
شناسنامه 990 متولد1350 فرزند متوفى، 7-منيره شريفى فرزند على اكبر به شماره 
شناســنامه 673 متولد1339 فرزند متوفى، 8-عباس شــريفى فرزند على اكبر به 
شماره شناســنامه 991 متولد1352 فرزند متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
(م الف 520)

قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف
 اللجين

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

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

برابر رأي شــماره 139960326006001643 - 1399/10/25 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتــي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى احمد غياثوند 
ننجى فرزند حيدر به شــماره شناســنامه 3078 صادره از مالير دو دانگ مشاع از 
ششــدانگ يك باب ساختمان به مســاحت 226/50 مترمربع قسمتى از  پالك يك 
اصلي اراضى دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رســمى كوكب 
فتاحى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد 

شد. (م الف 429)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/28
محمدرضا امينى 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهي حصر وراثت
آقاى مهدى مولوى داراى شماره شناسنامه 5029524487 به شرح دادخواست به 
كالســه 112/9900515ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان حسين مولوى به شــماره شناسنامه  5029511776 در 
تاريخ 1399/07/16 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن متوفى منحصر است به:1-مهدى مولوى فرزند حسين به شماره شناسنامه 2106 
متولد1360 صادره از فامنين پســر متوفى، 2-رضا مولوى فرزند حسين به شماره 
شناســنامه 1433 متولد1349 صادره از كرج پسر متوفى، 3-محمدحسين مولوى 
فرزند حسين به شماره شناســنامه 77 متولد1363 صادره از فامنين پسر متوفى، 
4-عليرضا مولوى فرزند حســين به شماره شناســنامه 2038 متولد1357 صادره 
از فامنين پسر متوفى، 5-راحله موســوى فرزند حسين به شماره شناسنامه 108 
متولد1354 صادره از كرج دختر متوفى، 6-حوريه مولوى فرزند حســين به شماره 
شناسنامه 681 متولد1351 صادره از تهران دختر متوفى، 7-معصومه مولوى فرزند 
مرحوم زيادعلى  مولوى فرزند زيادعلى به شــماره شناســنامه 1523 متولد1330 
صادره از كبودراهنگ همســر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. (م الف 307) 

مهدى رجب زاده 
 قاضى حوزه شماره 112 شوراي حل اختالف فامنين

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى 

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

برابر رأي شــماره 139960326006001640 - 1399/10/25 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى بهمن 
غياثوند ننجى فرزند حيدر به شماره شناســنامه 3920831462 صادره از مالير دو 
دانگ مشاع از  ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 226/50 مترمربع قسمتى از 
پالك يك اصلي اراضى دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى 
كوكب فتاحى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شــود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 431)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/28
محمدرضا امينى 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير
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نيش و نوش

شرط فعاليت تاالرها در شهرهاى زرد و آبى 
 معاون فنى مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت، ضمن تشريح پروتكل هاى 
مربوط به بازگشايى تاالرهاى پذيرايى، با اعالم اينكه تاالرهاى پذيرايى با تعداد محدود 
نفرات، مجاز به فعاليت هستند؛ به طورى كه در مناطق آبى حداكثر تعداد مجاز پذيرش 

ميهمان 75 نفر و در شهرهاى زرد 55 نفر در هر سالن است.
محســن فرهادى در گفت وگو با ايســنا، گفت: به توافق رسيديم كه تاالرها با ظرفيت 
درصدى فعاليت نكننــد؛ زيرا امكان كنترل كدملى براى تاالرها وجود ندارد. از طرفى 
ممكن اســت فردى دعوت شود و با همراه اضافه به سالن برود و...، پس عمال امكان 
كنترل كدملى براى تاالرها فراهم نيســت و بنابراين احتمال حضور فرد بيمار در تاالر 

پذيرايى وجود دارد.

روزانه 58 هزار تن زباله در كشور توليد مى شود
 معاون آموزش و مشاركت هاى مردمى سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه 
روزانه 58 هزار تن زباله در كشور توليد مى شود، گفت: ترويج سبك زندگى مبتنى بر 
«مصرف به اندازه نياز» و توجه به محيط زيســت به عنوان يك عامل اساسى براى حفظ 
حيات اســت. ژيال مهدى آقايى در گفت وگو با ايرنا، با اشــاره به آثار تخريبى فرهنگ 
مصرف گرايى بر محيط زيســت، اظهار كرد: مشــكالت زيست محيطى عمدتا حاصل 
رشــد تكنولوژى و صنعتى شدن جوامع است، اما مسائل فرهنگى و رفتارى نيز اثرات 

مستقيمى در تشديد اين معضالت خواهند داشت.
وى افــزود: در واقع هريــك از باورها، ارزش ها و هنجارهــاى فرهنگى و اجتماعى 

مى توانند در بهبود يا تخريب محيط زيست نقش مؤثرى ايفا كنند.

كمبود بارش در استان
 ميزان بارش استان همدان در سال زراعى جارى نسبت به بلندمدت و سال گذشته 
كاهش داشته است. مدير اين اداره كل درباره بارش استان در سال زراعى جارى، گفت: 
ميزان بارش اســتان همدان از ابتداى ســال زراعى جارى تاكنون 132 ميليمتر بوده كه 

نسبت به سال گذشته 12 درصد و نسبت به بلندمدت 11 درصد كاهش داشته است.
به گزارش روابط عمومى اداره كل هواشناســى استان همدان، سعيد باقرى افزود: بين 
شهرستان هاى استان، اســدآباد با 166ميليمتر بيشترين و مالير با 115ميليمتر كمترين 
بارش را دريافت كرده اســت.  وى درباره بارش كشــور گفت: از ابتداى سال زراعى 
جارى تاكنون ميانگين بارش كشور 75 ميليمتر بوده كه نسبت به سال گذشته 43 درصد 

و نسبت به بلندمدت 29 درصد كمتر بوده است.

آفتاب اقتصادى: خيز قيمت مرغ در بازار
 هرچند وقت يكبار مرغ يه اوجى تا آسمونا مى گيره!!

ابتكار: آينده دالر در سال 1400
 از االن مقدمه چينى ها رو كردن كه بعدا داستان نشه!!

هفت صبح: فرشته نجات بورس از راه رسيد
 نكنه اينم از نوع فرشته هاى بدون باله!!

شرق: مناسبات پنهانى و معماى ارزانى
 بدون شرح!!

صداى اصالحات: سايه دالالن بر بازار مسكن
  فعال خواستن يه مظنه اى بگيرن تا نوسانات مسكن بخوابه!!
جمهورى اسالمى: خطر موج چهارم كرونا در اسفند جدى است

 اينا همه از ويروس فرنگى آب مى خوره ها!!
خراسان: اوج گيرى صادرات نفت ايران 

 زيادى اوج نگيريد يه دفعه از اونور بوم بيفتين!!
همدان پيام: همدان؛ آبى به رنگ هشدار

 االن دغدغه تغيير رنگ ها بيشتر از انتقال ويروسه!! 
نوآوران: گرم شدن تنور انتخابات با فعاليت احزاب 
 اگه از اين تنور گرم آبى قراره داغ بشه، حله!!

امتياز: ماجراى پيچيده رمزارزها
 زيادى پيچيدش نكنيد كه بعدا يادتون بره!!

جمهور: خانواده ها بر سر دوراهى آموزش حضورى يا مجازى
 االن دوره اى شده كه مادرا بيشتر از بچه هاشون استرس دارن!!

تماشاگران: انجام تست كرونا در مبادى ورودى كشور
 هنوز سال جديد نيومده آپشن هاى جديد مسافراش رسيد!!

همدان پيام: افزايش كودك آزارى در شهر دوستدار كودك
  كوزه گر از كوزه شكسته آب مى خوره!!

دنياى اقتصاد: بودجه 1400 دو سقفى شد 
 محض احتياط! براى جبران مافات الزمه!!

آگهى تجديد مناقصه واگذارى امور كاشت و نگهدارى فضاى سبز 
بخش هاى منطقه 1و2 شهردارى همدان

   سازمان سيما منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى همدان

به اطالع كليه شركتهاي خدماتي معتبر ميرساند، شهردارى همدان نسبت به واگذارى امور كاشت و نگهدارى فضاى سبز در سطح منطقه 1،2  با شرايط ذيل 
اقدام مى نمايد:

 1- مدت قرارداد در هر منطقه يكسال شمسي ميباشد.
2- متقاضيان از تاريخ نشر آگهي در مورخ 99/11/13 به مدت ده روز تا مورخ 99/11/23 تا پايان وقت ادارى فرصت دارند جهت خريد اوراق مناقصه به امور 
قراردادهاى سازمان سيما منظر و فضاى سبز شهرى مراجعه و  مبلغ 2،000،000 ريال به حساب شماره 1-3477111-11-7405 بانك مهر شعبه صدف بنام 
سازمان سيما منظر و فضاى سبز واريز و رسيد آن را به امور قراردادهاى سازمان تحويل نمايند و همچنين بعد از تكميل اوراق مذكور نسبت به تحويل آن به 

دبيرخانه شهرداري مركزي واقع در خيابان بوعلي مراجعه نمايند.
3- مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه مى باشد.

4- مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه طبق جدول ذيل  بعنوان سپرده به حساب شماره 0100785699009 بانك شهر شعبه مركزى بنام شهردارى مركزى و 
يا ارايه ضمانتنامه بانكي، اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي با اعتبار مدت سه ماه 

5- 0 اوراق مناقصه به ترتيب پاكتهاى الف ، ب و ج عبارتند از الف: ضمانتنامه بانكى ب: دفترچه پيمان، شرايط شركت در مناقصه، قرارداد و ارايه اسنادي 
براي ارزيابي توان مالي جهت پيشبرد پيمان حداقل به مدت يك ماه برابر ماده 19 آييننامه اجرايي قانون برگزاري مناقصه ، آگهى آخرين تغييرات ، اساسنامه 

،مدارك شناسايى صاحبان مجاز امضا (كه برابر با اصل شده باشد ) ، رزومه كاري شركت در ساليان گذشته ج : فرم هاى پيشنهاد قيمت 
تذكر: متقاضيان بايد با قيد قبولي كليه صفحات اسناد و مدارك پيمان و مفاد آن ، ذيل كليه اوراق را مهر و امضا مجاز نموده و به دبيرخانه ارايه نمايد 

6-   به اين پيمان پيش پرداخت تعلق نميگيرد و شهرداري همدان در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار ميباشد.
7- ارايه اصل يا تصوير برابر با اصل گواهى تاييد صالحيت از اداره كار و امور اجتماعى در زمينه فضاى سبز (با توجه به بروز بيمارى همه گير كرونا) داراى 

اعتبار در سال 99 براى شركت متقاضى الزامى مى باشد.
8- كليه هزينههاى چاپ، تكثير و درج آگهى در روزنامهها به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

9- شركت در اين مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف سازمان سيما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى همدان مى باشد.
10- اسناد مناقصه به پيمانكاران صرفا با درخواست كتبى و مهر و امضاى شركت تحويل داده مى شود.

11- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به پيمان در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.
12- در صورتى كه برندگان اول، دوم مناقصه، حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.   

13- زمان قرائت پيشنهادها روز دوشنبه مورخ 99/11/27 در محل شهردارى همدان خواهد بود.
14- جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاى 38214925-38214926 تماس حاصل نموده و يا به سايت WWW.hamedan.ir  مراجعه نمائيد.

(م الف  1547)

مبلغ تضمين (ريال)برآوردنام پيمانرديف
36/904/683/1421/845/200/000امور كاشت و نگهدارى فضاى سبز بخش شمالى منطقه 11

28/610/463/3421/430/500/000امور كاشت و نگهدارى فضاى سبز بخش شرقى منطقه 22

آگهـي مناقصه (نوبت اول ) 

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

-شهرداري در رد يا قبول هريك ازپيشنهادها مختار مي باشد. 
-پيمانكاران مي بايست مبلغ 280/000/000 ريال بعنوان ضمانت نامه شركت در مناقصه را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بنام حساب 
سپرده شهرداري نهاوند نزد بانك ملي واريز و فيش واريزي را در سامانه بصورت فايل پي دي اف درج نمايند. همچنين متقاضيان مي توانند بجاي وجه نقد 
از ضمانت نامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشداستفاده نمايند و فيش واريزي و يا ضمانت نامه را در داخل 

پاكت الف قرارداده و تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند. 
-به پيشنهادهاي مخدوش و مشروط فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

-كليه كسورات قانوني شامل بيمه ، ماليات ، و ..... بر عهده برنده مناقصه مي باشد. 
-صرفاً اسناد پاكتهاي (ب) و (ج) داراي امضاي الكترونيكي موردپذيرش است. در جلسه بازگشايي پاكتهاي (ب) و (ج) اسناد فيزيكي ، كاغذي، و اسناد فاقد 

امضاي الكترونيكي و داراي مهرگرم به هيج وجه موردپذيرش نيست. 
-كليه هزينه هاي مربوط به چاپ آگهي در روزنامه و كليه هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد. 

-متقاضيان مي بايست از مورخ 99/11/13 لغايت 99/11/21 در سامانه ثبت نام واسناد را دريافت نمايند . و تاپايان وقت اداري مورخ 99/12/04 در سامانه 
ستاد بصورت فايل پي دي اف اسناد را بارگزاري نمايند.

-قيمت پيشنهادي بر اساس فهرست بها ابنيه سال 1399 و بدون تعديل مي باشد. 
-پيمانكارانى ميتوانند در مناقصه شركت نمايند كه ضمن رعايت حدنصاب رعايت تعداد كار و سقف قرارداد رعايت گرديده باشد و حداكثر تعداد كار مجاز 

قرارداد از (منابع داخلي و منابع استاني) در اين شهرداري دوكار مجاز مي باشد.و در غيراينصورت بعنوان برنده مناقصه اعالم نمي گردد. 
-پيمانكاران مي بايست پيشنهاد قيمت را در سامانه ستاد به صورت فايل PDF بارگزاري نمايند. 

-كميسيون عالي معامالت روز سه شنبه مورخ 99/12/5 ساعت 11 صبح در محل شهرداري تشكيل و چنانچه در صورتي كه حداقل سه پيشنهاد دهنده 
وجود داشته باشد كميسيون برگزارو برنده اعالم مى گردد. (م الف 914)

چاپ آگهي نوبت اول: 99/11/13 
چاپ آگهي نوبت دوم: 99/11/21    

 شــهرداري نهاوند در نظر دارد در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شــهرداريها و رعايت قوانين و مقررات مالي پروژه اجراي سنگ فرش محوطه ورودي بام و 
جلوسينما تابستانه شامل اجراي سنگ گرانيت ، زيرسازي بتن مگر و..... مطابق برآورد صورت گرفته و فهرست بها ابنيه سال 99 را از طريق سامانه ستاد به 

آدرس : www.setadiran.ir به پيمانكاران واجد صالحيت و گريد دار حداقل 5 ابنيه مورد تاييد سازمان برنامه وبودجه و با شرايط ذيل واگذار نمايد:

مبلغ برآوردقيمت شرحرديف
پايه

مبلغ سپرده شركت گريد
درمناقصه (ريال)

توضيحات

اجراى سنگ فرش محوطه ورودى 1
بام وجلوسينماتابستانه شامل اجراى 

سنگ گرانيت، زيرسازى بتن مگر 
و... مطابق برآورد صورت گرفته و 

فهرست بها ابنيه سال 1399

 5/373/218/143
ريال

حداقل 5 
ابنيه

متقاضيان مى بايست جهت شركت 280/000/000 ريال
در مناقصه از طريق سايت ستاد 

شركت نمايند
.www.setadiran.ir

گزارش ويژه

الكترونيكــى  نسخه نويســى  طــرح    
بزرگ تريــن طرحى اســت كــه در حوزه 
ســالمت درحال اجرايى شــدن اســت و 
درصورت استقرار كامل به تحول اساسى در 

نظام سالمت كشور منجر خواهد شد. 
اين طرح تقريبا 3 سال است در سازمان هاى 
بيمه گر آغاز شده و در سازمان بيمه سالمت 
از سال 97 به صورت پايلوت در كرمان آغاز 
شد و سال 98 قرار شد در كل كشور اجرايى 
شــود، افزود: با اجراى طرح نسخه نويسى 
الكترونيك بيمار به مراكــز درمانى مراجعه 
مى كند و پزشــك براى او نسخه مى نويسد 
و بعد كد رهگيرى صادر و فرد بيمه شــده با 
آن مى توانــد ادامه درمان در مراكز درمانى يا 

دريافت دارو از داروخانه را داشته باشد.
مديركل بيمه سالمت اســتان همدان اظهار 
كــرد: با اشــاره بــه اهميت اجــراى طرح 
نسخه نويسى الكترونيك و با بيان اينكه اين 
يك اتفاق مهمى اســت كه اثرات آن را بعدا 
خواهيم ديد، گفت: پس از استقرار اين طرح 
و تشكيل پرونده الكترونيك سالمت بسيارى 
از هزينه ها، دوباره كارى ها و آزمايشات مكرر 
كاهــش خواهد يافت و از قطــع ميليون ها 
درخت، هزينه هاى تهيه كاغذ و چاپ دفترچه 

نيز جلوگيرى مى گردد.
به گزارش همدان پيام، ســعيد فرجى با بيان 
اينكه طرح نسخ الكترونيك بزرگ ترين طرح 
در حوزه ســالمت خواهد بود كه در قانون 

برنامه ششم توسعه عنوان شده نه تنها وزارت 
بهداشت بلكه وزارت فناورى و اطالعات نيز 
مكلف به اجراى آن اســت، افزود: در استان 
همــدان به داليلى اين طــرح به كندى پيش 
مى رفت و مقاومت هايى شايد بيش از ساير 
استان ها بود، درصورتى كه همكاران ما تالش 

زيادى براى استقرار آن داشتند.
وى با اشــاره بــه اينكه طــى چندماه اخير 
تالش هاى زياد و جلســات مختلف سبب 
شــد روند اجراى طرح كمــى خوب پيش 
رود، گفت: امروز نســبتاً وضعيت اداره  كل 
بيمه سالمت در كشور بهتر شده و در حوزه 
نسخه نويسى الكترونيك رتبه هفتم كشورى 
هستيم قبًال رتبه بيســتم بوديم اما همچنان 
انتظار داريم كه پزشــكان، داروخانه ها و در 
مجموع دانشگاه علوم پزشكى همكارى الزم 
را داشته باشند تا اين طرح به خوبى در استان 

اجرايى شود.
 بيش از 81 درصد به طور رايگان 

تحت پوشش بيمه سالمت
 قرار دارند

فرجــى در ادامه از جمعيت 995 هزار نفرى 
زير پوشش بيمه سالمت استان خبر داد، كه 
بيش از 81 درصد آنها به طور رايگان تحت 
پوشش بيمه سالمت قرار دارند و افزود: 123

هزار و 700 نفر در صندوق كاركنان دولت، 
بيــش از 55 هزار نفر عضو صندوق ســاير 
اقشــار بيمه سالمت و در صندوق روستايى 

نيز بيش از 615 هزار نفر به واســطه زندگى 
در روستا زير پوشــش بيمه سالمت استان 
قرار گرفته اند.وى با اشــاره به اينكه 9 هزار 
و 500 نفر زير پوشــش بيمه سالمت استان 
در صندوق ايرانيان هســتند افزود: بيش از 
190 هزار نفر نيز در صندوق بيمه ســالمت 
همگانى عضويت دارند و درحال حاضر بيش 
از 2 هزار و صد بيمار خاص زير پوشــش 
داريم كه اين افــراد در 5 گروه بيمارى هاى 
ام اس، تاالسمى، هموفيلى، دياليز و پيوند كليه 
خدماتى را به صورت ويژه و خاص دريافت 
مى كنند كه حتى تعدادى از داروها براى آنها 

كامًال رايگان است.
متقاضيــان بدون بيمــه مى توانند به صورت 
رايگان تحت پوشــش بيمه ســالمت قرار 
گيرند. مديركل بيمه ســالمت استان همدان 
گفت: همه متقاضيانى كه به هر دليلى بدون 
پوشــش بيمه اى هستند مى توانند به صورت 
رايگان تحت پوشش بيمه سالمت قرار گيرند 
و افرادى كه تمكــن مالى دارند مى توانند با 
پرداخت حق بيمه در هزينه هاى درمان خود 
مشــاركت نموده و امكان مراجعه به بخش 

خصوصى و خيريه را هم داشته باشند.
 طرح نسخ الكترونيك مؤثر 

در كنترل بيمارى هاى عفونى
رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى ابن سينا با 
اشــاره به اهميت و ضــرورت اجراى طرح 
نسخ الكترونيك گفت: همدان در اين زمينه 

قدم هاى خوبى برداشته اما هنوز در اين زمينه 
در كشور به اهداف الزم نرسيده ايم.

 رشــيد حيدرى مقدم رئيس دانشگاه علوم 
پزشــكى ابن سينا با اشــاره به اجراى طرح 
نســخ الكترونيك از سوى بيمه سالمت، آن 
را امرى اجتناب ناپذير دانست و اظهار كرد: 
هرچه زودتر اين طرح در كشور اجرايى شود 

به نفع مردم و دولت است.
وى با بيان اينكه طرح نســخ الكترونيك در 
كاهش هزينه نسخه ها و استفاده از كاغذ مؤثر 
است، گفت: امروز ويروس كرونا نيز مزيد بر 
علت شده و امكان آلودگى با رد و بدل شدن 
دفترچه هاى بيمه وجود دارد  و بايد به سمت 

نسخ الكترونيك پيش رفت.
اجراى  درمانى  مراكــز  از  مردم   
طرح نسخ الكترونيك را مطالبه كنند

معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
همدان با بيان اينكه نسخه نويسى الكترونيك 
مزيت هاى زيــادى دارد، گفت: الكترونيكى 
شدن نسخه ها اقدامى مهم و ضرورى است 
و مى طلبد مردم از مراكز درمانى مطالبه كنند 
و مراكز درمانى نيز بستر الزم را فراهم كنند.

مصطفى آزادبخت معاون سياســى، امنيتى 
و اجتماعى اســتاندار همدان با اشــاره به 
اهميت اجراى طرح نســخ الكترونيك از 
سوى بيمه سالمت، اظهار كرد: بهره مندى 
از فضاى مجازى و اينترنت براى اقدامات 
روزمره به عنوان يك شيوه نوين و گسترده 

ضرورى است.
وى با بيان اينكه سازمان بيمه سالمت به جاى 
نسخه نويســى كاغذى و شيوه سنتى، طرح 
نســخ  الكترونيك را اجرايى كرده كه بسيار 
ضرورى است، گفت: مردم هم با آشنايى از 
مزيت هاى اين طرح نگران اجراى آن نباشند 
زيرا بسترى فراهم شده تا خدمات درمانى به 
راحتى و با اصــول و روش هاى نوين ارائه 
شود و صرفه جويى در هزينه ها را نيز به دنبال 

خواهد داشت.
نسخه نويســى  طــرح  اجراى   

الكترونيك در كلينيك اميد همدان
مديرعامل كلينيك اميد همدان از اجراى طرح 
نسخه نويســى الكترونيك در اين مجموعه 
خبر داد و گفت: اين طرح مزيت هاى بسيار 
فراوانى دارد كه با اجــراى آن به مرور به آن 

دست خواهيم يافت. 
سامان طالبى مديرعامل كلينيك اميد همدان 
اجرى طرح نســخ الكترونيك را از ســوى 
بيمه سالمت مهم برشمرد و اظهار كرد: پيرو 
صحبت هايى كه با مسئوالن بيمه سالمت در 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكى ابن سينا 
داشتيم، بنده به عنوان متولى كار اين طرح را 
در «كلينيك اميــد» آغاز كردم و تقريبا 2 ماه 

است كه نسخه بيماران به صورت الكترونيكى 
انجام و تحويل داده مى شود.

وى با بيان اينكه طرح نســخ الكترونيك كار 
بســيار بزرگ و خوبى است و چند حسن 
بزرگ دارد، گفت: گاهى براى نسخ پزشكان 
مشــكالتى به وجود مى آيد كــه داروخانه 
نمى تواند دســتورات را درســت بخواند و 
نهايت بيمار هم متضرر مى شود كه با اجراى 
طرح نسخ الكترونيك كامًال اين مسائل رفع 

خواهد شد.
 مديرعامــل كلينيــك اميد همــدان با بيان 
اينكه گاهى در نســخه هاى كاغذى داروها 
به درســتى براى بيمار نوشته نشده و توسط 
داروخانه اشتباه خوانده مى شود كه در طرح 
نسخ الكترونيك، نسخه كامال واضح نوشته و 
داروخانه نيز دارو را به درستى تحويل بيمار 
مى دهد، گفــت: نكته حائز اهميت در طرح 
نسخ الكترونيك اين اســت كه عملكرد ما 
مشــخص اســت يعنى من به عنوان پزشك 
نسخه را كامل مى بينم و مى توانم عملكردم 
را طى يك ماه مشــاهده كنم و اطالع كافى 
از اينكه چه زمانى نســخه نوشته ام و شامل 
چه داروهايى بوده به دست مى آورم؛ حتى به 

اشتباه خودم پى خواهم برد.

مديركل بيمه سالمت استان خبر داد 

تحول اساسى در حوزه نظام سالمت 
با اجراى طرح نسخ الكترونيك
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اخطاريه ماده 101- پرونده اجرايى كالسه 9800402
-محمد بحيرائى، نام پدر: طهماسب، تاريخ تولد 1322/11/01 ،شماره ملى: 3961589518 ،شماره شناسنامه: 475 ،به نشانى: نهاوند-پاى قلعه-كوچه شهيد عبدالحسين ناصرى-پالك 51 .
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-شيما بحيرائى، نام پدر: شهريار، تاريخ تولد: 1387/08/21 ،شماره ملى: 0251047296 ،شماره شناسنامه: 0251047296 ،به نشانى: نهاوند-پاى قلعه-كوچه شهيد عبدالحسين ناصرى- پالك 51 .
در خصوص پرونده اجرايى كالســه فوق، به موجب گزارش مورخ 139905026785004264 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح تصوير پيوست، سهم االرث شما از 7 سهم از 9 سهم به استثناى 
يك هشــتم از 8 شعير و هشت پانزدهم شعير مشاع از 96 شعير ششدانگ پالك 3581 اصلى واقع در بخش 1 نهاوند به مالكيت شهريار بحيرائى به مبلغ 3/800/000/000 ريال ارزيابى گرديده. لذا 
چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناسى تجديد نظر به مبلغ 9,000,000 ريال واريز 

به حساب شماره 0104989226008 بانك ملى به نام كانون كارشناسان رسمى دادگسترى به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. (م الف 911)
محمدعلى جليلوند 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

رئيس كل دادگسترى استان:
عفو 1107 زندانى همدانى 

در يك سال گذشته
■ شاكيان 678 پرونده از 6 ميليارد تومان خود گذشتند

 رئيس كل دادگســترى اســتان همدان با بيان اينكه در يك سال 
گذشــته هزار و 107 زندانى در اســتان همدان مشمول عفو شدند، 
گفت: به زودى و در ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى هم خبرهاى 
خوشــى از عفو تعداد قابل مالحظه اى از زندانيان اســتان را شاهد 

خواهيم بود.
صبــح ديروز اعضاى شــوراى قضايــى همدان با حجت االســالم 
والمسلمين حبيب ا... شــعبانى نماينده ولى فقيه در استان به مناسبت 
چهل و دومين ســالگرد پيروزى شــكوهمند انقالب اسالمى ايران 

ديدار كردند.
در اين ديدار رئيس كل دادگســترى اســتان همدان با گراميداشت 
ســالگرد پيروزى انقالب اســالمى، گفت: اين انقالب با راهبرى و 
بركت قيام و نهضت امام خمينى(ره) و به پشتوانه مردم عزيز، ايران 

را از جور بندگى طاغوت رهايى بخشيد.
 طليعه فجر انقالب، فرصتى براى تبيين بيشــتر آرمان 

واالى امام شود
محمدرضــا عدالتخواه ابــراز اميدوارى كرد تــا در اين طليعه فجر 
انقالب، فرصتى مهيا شود تا روزبه روز آرمان هاى واالى امام و شهدا 

بيش از هميشه در جامعه تبيين و ترسيم شود.
رئيس كل دادگســترى استان همدان در ادامه با اشاره به سند تحول 
قوه قضائيه كه متشكل از مأموريت هاى هفت گانه اين دستگاه است، 
افزود: اين ســند تحول به عنوان ســندى بنيادين با برنامه هاى جامع 

براى ارتقاى سطح كيفى زيرساخت هاى 3قوه است.
 مختومه شدن 75 درصد پرونده هاى معوقه

عدالتخــواه اعــالم كرد: در يك ســال اخير بيــش از 75 درصد از 
پرونده هاى معوقه سال هاى گذشته مربوط به سال هاى پيش از 97 با 

جديت و پشتكار همكاران ما بررسى و مختومه شد.
وى همچنين به تشــكيل و راه اندازى ستاد تأليف قلوب و 2 كميته 
معيــن آن يعنى مصلحيــن و معتذرين به عنــوان طرح هاى ابتكارى 
دســتگاه قضاى همــدان پرداخت و تصريح كرد: ايــن 2 كميته در 
اصناف مختلف و نيز 50 مســجد به منظور اســتفاده از ظرفيت هاى 
اقشــار مختلف مردم براى ايجاد صلح و ســازش در دعوى پيش از 

ورود به كالنترى ها و دادگسترى ها راه اندازى شده است.
20 فقره پرونده قتل عمد در 17 ماه 

به مصالحه ختم شد
به گزارش رودآور؛ رئيس كل دادگسترى استان همدان با اعالم اينكه 
در 17 ماه گذشته به همت اين ستاد 20 فقره پرونده قتل عمد ختم به 
مصالحه شد، گفت: همچنين با بهره گيرى از ظرفيت كميته معتذرين 
كه در راستاى اشــاعه فرهنگ معذرت خواهى و گذشت در جامعه 
تشــكيل شده، در 110 روز گذشته هزار و 360 نفر از متهمين براى 

اظهار پشيمانى در اين كميته ثبت نام كردند.
عدالتخواه تصريح كرد: از اين تعــداد 678 پرونده به مصالحه ختم 
شــد تا درنهايت معادل 6 ميليارد تومان جــزاى نقدى از نظر جنبه 
خصوصى و 3 ميليارد تومان جزاى نقدى از نظر جنبه عمومى جرم 

بخشيده شود.
وى از راه اندازى و تشــكيل كميته معتذرين در 3 فاز دادگسترى، 
زندان و نيروى انتظامى، پاســگاه ها و كالنترى هاى ســطح استان 
خبــر داد و عنوان كرد: تنهــا در دى مــاه در كالنترى ها پيش از 
تشكيل پرونده قضايى، شــاهد سازش بيش از نيمى از مراجعات 

بوديم. مربوطه 
رئيس كل دادگسترى استان همدان از عملياتى شدن 3 برنامه قاضى 
محور، راه اندازى ســامانه ســاآب (سامانه ارزشــيابى آراى بدوى) 
به منظور رشد كيفى رســيدگى به پرونده هاى قضايى و حوزه محور 

در استان خبر داد.
عدالتخــواه به راه اندازى دادرســى الكترونيك به منظور تســريع در 
رســيدگى به پرونده هاى قضايى و كاهش تردد زندانيان به دادگاه ها 

هم اشاره كرد.
  عفو 1107 زندانى همدانى در يك سال گذشته

وى در ادامــه بــا بيــان اينكــه در يــك ســال گذشــته هــزار و 107
ــدند،  ــو ش ــته مشــمول عف ــال گذش ــر ده س ــادل 2براب ــى مع زندان
ابــراز اميــدوارى كــرد: بــه زودى و در ســالگرد پيــروزى انقــالب 
اســالمى هــم خبرهــاى خوشــى از عفــو تعــداد قابــل مالحظــه اى 

از زندانيــان اســتان را شــاهد خواهيــم بــود.

95 پروژه فجرانه در رزن
 افتتاح و كلنگ زنى مى شود

 به مناسبت چهل ودومين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى و دهه 
فجر امســال 95 پروژه با اعتبار بالغ بر هزار و 500 ميليارد تومان 

افتتاح يا كلنگ زنى مى شود.
فرمانــدار رزن در جمع خبرنگاران گفت: 88 پروژه با اعتبار بيش 
از 67 ميليارد تومان افتتاح و 7 پروژه با هزار و 430 ميليارد تومان 

كلنگ زنى مى شود كه براى 435 نفر اشتغال ايجاد خواهد شد.

ســيدرضا ســالمتى در جمــع خبرنــگاران، گفت: به مناســبت 
چهل ودومين ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى و دهه فجر امسال 
95 پــروژه با اعتبــار بالغ بر هزار و 500 ميليــارد تومان افتتاح يا 

كلنگ زنى مى شود.
ــا در حوزه هــاى مختلــف  ــن تعــداد پروژه ه ــزود: اي ســالمتى اف
ــه كشــاورزى، عمرانى،گردشــگرى، صنعــت و معــدن و  از جمل
آموزش وپــرورش اســت كــه در مســير توســعه بــه بهره بــردارى 

خواهــد رســيد.
وى پروژه خرس ســفيد شمال را شــاخص ترين پروژه نام برد و 

گفت: اين پروژه با ســرمايه گذارى 60 ميليون دالرى روس ها در 
رزن كلنگ زنى مى شود كه براى 300 نفر اشتغال ايجاد خواهد شد.

وى افزود: پارك بانوان دمق، ســاخت مجتمع گردشــگرى اميريه 
و خورونده، كلنگ زنى پارك گل ها و بانوان رزن و خرس ســفيد 

شمال انجام خواهد شد.
فرمانــدار رزن با بيان اينكه در نخســتين روز از دهه فجر نواختن 
زنگ انقالب، ديــدار با امام جمعه رزن و غبارروبى مزار شــهدا 
آغاز مى شــود، اظهار كرد: راهپيمايــى 22 بهمن آخرين فجر قرن 

به صورت رژه خودرويى انجام خواهد شد.

استاندار: مردم بدانند استان را با نگاه بلند مى بينيم

ترسيم افق بلند نظرانه
■  بهره بردارى يا آغاز عمليات اجرايى 651 پروژه عمرانى با اعتبار7900 

ميلياردى در استان 
■  پرونده هگمتانه جهانى به نتيجه مى رسد

■ مردم را به مشاركت در انتخابات دعوت كنيد
■ رزن و درگزين نيروى بيكار ندارند

خريد لوله هاى پلى اتيلن فاضالبى به اقطار 315 و 250 ميليمتر به همراه واشر به شماره ع/99/262
شركت آب و فاضالب استان همدان (سهامي خاص) در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار نسبت به خريد لوله هاى پلى اتيلن فاضالبى به اقطار 315و 250 
ميليمتر به همراه واشر از توليدكنندگان مربوطه مطابق مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه واز طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) اقدام نمايد

     كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت(ستاد)به آدرس 
www.setadiran.ir   به شماره فراخوان 2099007001000101 انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى،مراحل ثبت نام در سايت 

مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
- تاريخ انتشار آگهى مناقصه در سامانه ستاد: 1399/11/12

- هزينه خريد اسنادمناقصه: مبلغ   500،000 ريال است كه  ميبايست به حساب سپهر بانك صادرات شماره 0101396197001 به نام شركت آب و فاضالب استان 
همدان از طريق درگاه بانكى موجود در سامانه تداركات الكترونيكى دولت واريز گردد.

- مهلت دريافت  اسناد مناقصه از سامانه: از تاريخ 1399/11/12 لغايت 1399/11/16 تاپايان وقت ادارى.
- آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد در سامانه: تاپايان وقت 1399/11/27 (مدت اعتبار پيشنهاد ها 3 ماه است.)

- تاريخ بازگشايى پيشنهادات: مورخ 1399/11/28  ساعت 10:30 سالن جلسات مناقصه گزار.
- مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: 500,060,000 ريال است كه پيشنهاددهنده بايد تضمين شركت در فرايند ارجاع كار را طبق  بند الف ماده 5 آيين نامه 
تضمين معامالت دولتى به شماره123402/ت50659ه  مورخ 1394/9/22  ارائه نمايد.اصل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار عالوه بر بارگزارى در سامانه مى 
بايست در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/11/27 به دبير خانه شركت آب و فاضالب استان همدان به نشانى مندرج در فراخوان 

تحويل و رسيد دريافت شود.
نشانى مناقصه گزار: همدان - ميدان بيمه- جنب اداره ثبت احوال-  شركت آب و فاضالب استان همدان و ساعت ادارى (شنبه تا چهارشنبه 7:45 تا 14:15 

،پنجشنبه 7:45 تا 13:15)
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس 41934-021   دفتر ثبت نام:88969737  و 85193768

ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
اين آگهي در پايگاه ملي مناقصات  و سايت شركت به نشانى www.hww.ir درج شده است. 

شركت در مناقصه هيچ گونه حق مكتسبه اي برا ي پيمانكار نخواهد داشت.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اى
نوبت دوم

 معيشت، حمايت از توليد و ايجاد شغل  
شاخصه اصلى ما

سيدســعيد شــاهرخى با بيــان اينكــه به منظور 
انسجام بخشى بين بخش هاى مختلف تالش كرديم 
به صورت علمى، برنامه اى و حساب شده در قالب 
تدوين سند راهبردى براى 3 سال پيش رو تكليف 
همه بخش ها و ســهم هر شهرســتان را مشخص 
كنيم، مطــرح كرد: توجه به معيشــت، حمايت از 
توليد و ايجاد شغل، شاخصه اصلى ما در اين سند 
راهبردى 3 ساله بوده اســت كه همه ظرفيت هاى 

استان را شناسايى كرديم.
استاندار همدان كه همراه با 3 معاون خود در حوزه 
عمرانى، سياسى و اقتصادى، در اين نشست حضور 
داشــت، گفت: در كمتر دوره اى ايــن اتفاق افتاده 
كه اعــالم كنند چه اقداماتــى را مى خواهند انجام 
دهند، خيلى ها مى ترســند كه بدقول شــوند اما ما 
در هر شهرستان پروژه ها را هم مشخص كرده ايم ، 
به طورى كه مشخص شده چه ميزان از باغات انگور 

در طرح فراز اصالح شوند.
وى با اشــاره بــه اينكه 20 هزار خياط در شــهر 
ازندريــان وجود دارد كه به دنبال ســاماندهى اين 
واحدها هســتيم، خاطرنشــان كرد: معضلى كه در 
شهرســتان درگزين و بخش شاهنجرين شهرستان 
رزن وجود دارد، اين بود كه نيروى بيكارى وجود 
ندارد تا در واحدهاى توليدى اين شهرستان ها كار 
كنند، به طورى كه به گفتــه فرماندار و نماينده رزن 
اين شهرســتان نيروى بيكار نــدارد. در ضمن 34
روستاى اين شهرســتان بازسازى و بهسازى شده 

است.

برنامه ساخت 4 گاودارى 6000 رأسى 
در استان

اســتاندار همدان با بيان اينكه 4 واحد گاودارى 6
هزار رأســى در استان ســاخته مى شود كه يكى از 

اين واحدها در شهرستان رزن ساخته خواهد شد، 
افزود: با شركت شستا قرارداد بسته ايم كه 4 واحد 
گاودارى 6 هزار رأســى در نقاط مختلف اســتان 

ساخته شود.
وى بــا بيان اينكــه 107 هكتار گلخانه در اســتان 
وجود داشــت، يادآور شد: براساس سند راهبردى 
تصويب شد كه هر سال 70 هكتار در سطح استان 
به گلخانه ها اضافه شــود كه 500 هكتار شهرك و 
زمين درحال آماده سازى بوده و در 180 هكتار طى 

2 سال گذشته گلخانه ساخته شده است.

 يكــى از زيباترين ايســتگاه هاى قطار 
ايران درحال ساخت است

اســتاندار همدان با تأكيد بر اينكه اســتان همدان 
را به ويژه شــهر همدان كه پايتخت تاريخ و تمدن 
اســت، با نگاه بلند نه رؤيايى بلكه واقعى مى بينيم، 
تصريح كــرد: يكى از اقدامات توجه به حمل ونقل 

ريلى در اســتان همدان بوده اســت، 
به طورى كه امســال رديف اتصال خط 
شــمال به جنوب(همدان به مالير) را 
مســتقل كرده ايم و عمليات ســاخت 
درحال  همدان  درون شــهرى  ايستگاه 
انجام اســت كــه يكــى از زيباترين 
ايستگاه هاى قطار در مجاورت ترمينال 

اتوبوس هاى همدان خواهد بود.
وى بــا بيان اينكه 300 كيلومتر در اين 
مدت ريلگذارى شــده است و روزانه 
هزار تن گندم از ايســتگاه بارى قطار 
انتقال داده مى شــود، اعــالم كرد: اگر 
قطار شــهرى را براى همــدان درنظر 
مى گيريم، نگاهمان به همدان 50 سال 
آينده است، به طورى كه بيش از 5 هزار 
ميليارد تومان هزينه پروژه قطار شهرى 
است كه طى سال هاى مختلف خطوط 

مختلف آن ايجاد مى شود.
شاهرخى اظهار كرد: نگاهمان به گردشگرى همدان 
بايد نگاه عميقى باشــد، به دليل اينكه همدان  هزار 
و 800 اثر شــناخته شده در حوزه تاريخى، طبيعى 
و گردشــگرى دارد كه  هزار و 60 اثر به ثبت ملى 
رســيده و پرونده ثبت جهانى تپــه هگمتانه نهايى 
شده كه در توسعه و عمران همدان تأثيرگذار است.

 مردم همدان از دعوا و حاشيه
 بدشان مى آيد

وى در بخش ديگرى با اشــاره به اينكه بنا نداريم 
وقتمان را صرف بگومگوهاى جارى كنيم، يادآور 
شــد: نگاهمان اين اســت كه كارهاى بزرگ براى 
اســتان انجام دهيم. هيچ گاه به دنبال دعواى سياسى 
نبوده ام، بلكه سياســت بنده اين بوده است كه همه 
ظرفيت هاى اســتان را با وحــدت و همدلى پاى 
كار بياورم. در ضمن از فرهنگى كه در اين اســتان 
نهادينه شده خوشحالم به طورى كه مردم همدان از 

دعوا و حاشيه بدشان مى آيد.
شــاهرخى با اشاره به ســفر معاون رئيس جمهور 
و رئيس ســازمان برنامــه و بودجه به اســتان در 
شــهريورماه امســال، بيان كرد: در ســفر نوبخت 
به همدان دســتور ســاخت 2 هزار واحد مسكن 
محرومين به اســتان همدان داده شــد كه درحال 
اجراســت و تقاضاى ســاخت هــزار واحد ديگر 
كرده ايم ، در واقــع كارى كه انجام مى شــود بايد 
كارهاى ماندگارى باشــد زيرا مــردم انتظار دارند 

مديرانشان در تراز همدان بزرگ ظاهر شوند.
وى ادامــه داد: اگــر امروز همدان پــس از قرن ها 
همــدان مانده، به دليل الوند و دامنه شــمالى الوند 
اســت. يكــى از مهم ترين شــاخص هاى الوند و 
دامنه هاى شمالى الوند اين است كه ميراث فرهنگى 
را مكلــف كرديم طرحى براى ايــن منطقه تعيين 
كنــد و با چهارچوب هاى علمى نگهدارى شــود. 
در حقيقت مداخله بايد با رعايت اصول زيســت 
محيطى باشد و اگر طرح نباشد كسى حق ورود به 

اين منطقه را نخواهد داشت.

 آرامگاه بوعلى به همين شكل بماند 
تا 4 سال ديگر نمى توان از كنارش رد شد

اســتاندار همــدان بــا بيــان اينكــه طــرح تفريحــى 
ــدان  ــهر هم ــين(ع) ش ــاهزاده حس ــى ش و زيارت
آمــاده شــده و درحــال تملــك و آماده ســازى 
آن بــا حفــظ و اصــول بناهــاى تاريخــى هســتيم، 
ــدارى  ــاختمان فرمان ــم س ــى داري ــت: آمادگ گف
ــك  ــاد ي ــور ايج ــدان را به منظ ــهردارى هم و ش
مجتمــع فرهنگــى بــراى بوعلــى ســينا اختصــاص 
ــه هميــن شــكل  ــره ب ــرا اگــر ايــن مقب ــم؛ زي دهي

بمانــد تــا 4 ســال ديگــر نمى تــوان از كنــارش رد 
ــگاه  ــراى آرام ــدى ب ــاى بلن ــن فكره ــد؛ بنابراي ش
ــه طــرح  بوعلــى داريــم كــه مشــاور درحــال تهي

اســت.

 ايجاد سايت بين المللى 
در نزديكى غار عليصدر

وى از ايجاد ســايت بين المللــى در نزديكى غار 
عليصدر خبر داد و گفت: ســال ها بود كه 2 هزار 
و 300 هكتار اراضى در كنار غارعليصدر داشــتيم 
كه واقعًا ارزشمند بود كه سايت بين المللى در اين 
منطقه طراحى شده است، همچنين 240 هكتار در 
حوالى ســد اكباتان به شــهردارى داده شده كه از 
شهردارى انتظار داريم زودتر يك مجتمع تفريحى 

براى مردم آماده كند.

 به هيچ جا جز همدان فكر 
نمى كنم

وى دربــاره به كارگيــرى 
در  غيربومى  نيروهــاى 
اســتان گفت: به هيچ 
فكر  همــدان  جز  جا 
بنــده  كار  نمى كنــم، 
و  است  شــغل  توليد 
تأكيــد دارم همدانى ها 

مشــغول شــوند، شايد 
صد نفر غيربومى در همدان 

باشــد اما اينها مالك نيســت . 
كار اســتاندار اين نيســت كه كسى 

را بيــاورد يا ببرد بنابرايــن به كارگيرى نيروى 
غيربومى در همدان را تأييد نمى كنم.

 منتقدان طرح جامع شهر همدان
حتى آن را نديده اند

استاندار همدان با بيان اينكه كسانى كه درباره طرح 
جامع شــهر همدان اظهارنظر مى كنند اين طرح را 
نديده اند، خاطرنشان كرد: از بين كسانى كه درباره 
طرح جامع شــهر همدان اظهارنظر كرده اند حتى 3

نفر هم اين طرح را نديده و نخوانده اند.
وى با تأكيد بر اينكه شــهر همــدان براى ما مهم 
است، افزود: بگذاريد با طرح و برنامه شهر را اداره 
كنيم. حفظ باغات و جلوگيرى از ورود بى حساب 
و كتاب به دامنه هــاى الوند و باغات از برنامه هاى 

جدى ما در شهر همدان است.

 افتتاح و كلنگ زنى 651 پروژه 
در دهه فجر

وى در ادامــه ســخنانش با اشــاره بــه افتتاح و 

كلنگ زنــى 651 پروژه بــه ارزش 7 هزار و 900 
ميليارد تومان در دهه فجر امسال در نقاط مختلف 
اين اســتان، تصريح كرد: در اين ايام 583 طرح با 
اعتبــارى افزون بر 2 هزار و 234 ميليارد تومان در 
اســتان افتتاح و 68 طرح با 5 هزار و 668 ميليارد 

تومان اعتبار نيز كلنگ زنى مى شود.

انتخاباتى بى طرفانه برگزار مى كنيم 
شــاهرخى بــا بيــان اينكــه 2 انتخابــات در پيــش رو 
ــعادت و  ــه س ــر دغدغ ــد: اگ ــادآور ش ــم، ي داري
ــم  ــر مى خواهي ــم و اگ ــه را داري ــرفت جامع پيش
ــاى صندوق هــاى  ــد پ مشــكالت حــل شــود، باي
ــردم به لحــاظ سياســى،  ــم. مشــاركت م رأى بروي
ــم  ــگان مه ــاب نخب ــت در انتخ ــى و دق اجتماع
ــارغ  ــزار و ف ــرف برگ ــى بى ط ــت و انتخابات اس
از نــگاه سياســى از آراى مــردم 

صيانــت مى كنيــم.
اســتاندار همــدان بــا 
انتخابات  به  اشــاره 
گفت:   ،1400 سال 
ايــن  مســئوالن 
اســتان هماننــد 
ى  ه هــا ر و د
گذشته، انتخاباتى 
را  بى طرفانــه 
برگــزار مى كننــد. 
شــاهرخى با تأكيد بر 
اينكــه مديريت شــهرى 
بايــد در مديريت شــهر نگاه 
بلند داشــته باشــد، افزود: مردم بايد در 
انتخابات حضورى پرشــور داشــته باشند تا افراد 

اصلح وارد شورا شوند.
وى ادامــه داد: انتخابــات مقولــه اجتماعى براى 
دفاع از آرمان بلند انقالب اســالمى است و فعاالن 
سياســى و اجتماعــى بايد مردم را به مشــاركت 

گسترده در اين رويداد ملى دعوت كنند.
شــاهرخى تأكيد كرد: در راستاى سربلندى مردم، 
عزت مندى انقالب و پاســدارى از خون شهيدان 
گام برداريم و امانت دار راى مردم هستيم زيرا اين 

موارد از الزامات مشاركت حداكثرى است.
اســتاندار همدان پايان با اشــاره به نقش بى بديل 
رسانه ها، خاطرنشان كرد: رسانه ها حلقه واسط بين 
مردم و مســئوالن هســتند و بر همين اساس سند 

اطالع رسانى استان تدوين شده است.
به يقين حضور رســانه اى ها كنار مديران تأثيرگذار 
و بى بديل اســت .اگر ده ها پروژه انجام شــود اما 
درســت انعكاس پيــدا نكند هدف به ســرانجام 

نرسيده است.

مريم مقدم  »
* من در همدان مســئوليت دارم، در زمينه ايجاد اشتغال به هيچ كجا جز همدان فكر نمى كنم، اين 

استان اولويت من است.
*به كارگيرى نيروهاى غيربومى در همدان را تأييد نمى كنم، خدا را شاهد مى گيرم نصف نفر هم از 

استان ديگر در همدان مشغول نكردم.
*مطمئنم از 30 نفرى كه درمورد طرح جامع نقد دارند 3 نفر هم اين طرح را مطالعه نكرده و حتى 

آن را نديده اند.
*يكى از زيباترين ايستگاه هاى قطار ايران در مجاورت ترمينال اتوبوس هاى همدان درحال ساخت 

است.
*آمادگى داريم ســاختمان فرماندارى و شــهردارى و مخابرات را بدهيم تا مجموعه اى در شــأن 

بوعلى سينا در اطراف مقبره ايجاد شود، براى اين منطقه فكرهاى بلند داريم.
*به دنبال تبديل 240 هكتار زمين كنار عليصدر به ســايت بين المللى براى نگه داشتن گردشگران 

هستيم.
*شاهزاده حسين(ع) در بافت تاريخى همدان در آينده از شاهچراغ زيباتر خواهد شد.

* سند راهبردى استان در راستاى تأسى از سياست دولت و توجه به معيشت و حمايت از توليد و 
اشتغالزايى تدوين شده است.

* پرونده ثبت جهانى هگمتانه و منظر تاريخى - فرهنگى همدان آماده اســت و سال آينده محقق 
خواهد شد.

* 180هكتار گلخانه در شهرستان رزن و درگزين ساخته شده و يا درحال ساخت است.
* 4 گاودارى 6 هزار رأسى در استان همدان ايجاد شده است.

*مى خواهم به واســطه شما رسانه ها، مردم بدانند ما اســتان همدان را با برنامه، هدفمند و فكر بلند 
اداره مى كنيم.

*پروژه هاى ميلياردى همدان بايد براى اطالع رسانى مبالغ مشخصى را پيش بينى كنند و بايد پيوست 
رسانه داشته باشند زيرا بى مايه فطير است.

* 651 پروژه عمرانى با اعتبار 7 هزار و 900 ميليارد تومانى همزمان با دهه فجر در استان بهره بردارى 
و يا عمليات اجرايى آن آغاز مى شود.

* 5 هزار ميليارد تومان هزينه اجراى پروژه مهم و بزرگ قطار شهرى است كه در يك دوره چندساله 
خطوط مختلف آن ساخته و راه اندازى مى شود.

*سند اشتغال استان بيش از صد درصد محقق شده است
جمالتى كه خوانديد مهم ترين مواردى بود كه روزگذشته 12 بهمن ماه استاندار همدان با خبرنگاران 
استان در نشستى كه پس از مدت ها و با توجه به آبى شدن استان همدان در سالن جلسات شهداى 
استاندارى برگزار شد، مطرح كرد. مناسبت برگزارى اين نشست از راه رسيدن دهه فجر در سالروز 

42 سالگى روزهاى پيروزى انقالب اسالمى بود. 

آمادگى داريم 
ساختمان فرماندارى 

و شهردارى همدان را 
به منظور ايجاد يك مجتمع 
فرهنگى براى بوعلى سينا 

اختصاص دهيم
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آغاز ليگ برترفوتبال استان 
 ليگ برتر فوتبال اســتان سرانجام آغاز شد و در نخستين هفته اين 

رقابت ها با عبور 8 گل از خط دروازه ها به پايان رسيد. 
در اين رقابت ها كه به صورت مجتمــع و در يك دور در همدان دنبال 
مى شــود در نخستين بازى تيم شهداى باباعلى مقابل تيم تاالر وحدت 

همدان يك بر يك متوقف شد.
اين ديدار حســاس ترين بازى هفته بود كه سجاد جعفرى هدايت تاالر 
وحدت و حميد شانه اى سرمربى شهداى باباعلى را به عهده داشتند كه 
پس از 90 دقيقه تالش به تســاوى يك بــر يك رضايت دادند در اين 
ديدار ابتدا تاالر وحدت با گل عرفان مظاهرى در نيمه نخست به برترى 
رسيد و سپس امين وكيلى در نيمه دوم بازى را به تساوى كشاند.در ديگر 
بازى هاى اين هفته صنايع دستى اللجين 3 بر يك علم و ادب همدان را 
مغلوب ساخت و مهر همدان در برابر پاسارگاد نهاوند به تساوى بدون 
گل رســيد و درنهايت در دربى تويسركان تيم ستاره سرخ با 2 گل تيم 

كوالك را شكست داد.
در هفته دوم اين مسابقات كه روز هاى پنجشنبه وجمعه 16 و17 بهمن ماه 
هفته جارى برگزار مى شــود ابتدا روز پنجشنبه شهداى باباعلى بهار با 
كوالك سرخ تويسركان بازى مى كند و سپس علم و ادب همدان با تاالر 

وحدت بازى مى كند.
روز جمعه نيز ابتدا صنايع دستى اللجين با پاسارگاد نوين نهاوند بازى 
مى كند، ســپس ستاره سرخ تويسركان با مهر همدان ديدار مى كند، اين 

بازى ها در ورزشگاه شهيد شمسى پور همدان برگزار مى شود.
 همدان پيام همچون سال هاى گذشته قصد دارد اين رقابت ها را خوب 
پوشش دهد اما در هفته نخست به دليل برخى نارسايى ها ميسر نشد و 
ان شــاءا... اميدواريم كه در هفته هاى آينده با همكارى روابط هيأت و 

كميته مسابقات به صورت مفصل اين مسابقات را پوشش دهيم.

خانه بسكتبال نهاوند 
در صدر ليگ دسته دوم كشور

 تيم خانه بســكتبال نهاوند با 3 بــرد در گروه خود در صدر جدول 
رده بندى ايستاد.

تيم خانه بســكتبال نهاوند با 3 برد در گروه سوم مسابقات ليگ دسته 
دوم بســكتبال بانوان كشور كه با حضور 4 تيم، خانه بسكتبال نهاوند، 
بسكتبال نامى نو اصفهان، شيل آوران گلستان، آينده سازان اراك به ميزبانى 
شهرســتان گرگان در دور رفت برگزار شد خوش درخشيد و در صدر 

جدول ايستاد.
نهاوندى ها در نخستين بازى خود با نتيجه 80 بر 40 تيم قدرتمند نامى نو 
اصفهان را شكســت دادند، ســپس در دومين بازى با نتيجه 81 بر 41 
تيم آينده ســازان اراك را در هم كوبيدند و در سومين بازى خود برابر 

شيل آوران گرگان با نتيجه 63 بر 29 به پيروزى دست يافتند.
دور برگشت اين مسابقات در 24 ،23 و 25 بهمن ماه سالجارى به ميزبانى 

شهرستان نهاوند در مجموعه ورزشى عليمراديان برگزار مى شود.

قضاوت سالم، در جدال بزرگان ليگ برتر
 هادى ســالم داور بين المللى استان، حساس ترين مسابقه ليگ برتر 

بسكتبال را قضاوت كرد.
هادى ســالم داور بين المللى و اليت استان همدان مسابقه حساس 2 تيم 
ذوب آهن اصفهان و شيميدر قم از سرى مسابقات ليگ برتر بسكتبال را 
قضاوت كرد ديدارى كه از ابتدا بسيار نزديك و حساس پيش رفت اما 
در پايان وقت قانونى 2 تيم به تساوى 74 بر 74 رسيدند تا تكليف اين 

مسابقه در وقت هاى اضافه مشخص شود.
جدال 2 تيم درنهايت با پيروزى تيم شيميدر قم با نتيجه 92 بر 89 همراه 
شد.  هادى سالم كه اين روزها براى حضور در مسابقات انتخابى كاپ 
آسيا به ميزبانى بحرين آماده مى شود قضاوت خوب و قابل قبولى در اين 
مسابقه داشت و با سوت هايى كه در زمان هاى حساس بازى زد، نشان 

داد كه بازى كامال در دست هاى اوست.
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پيشخوان
326 برنامه فرهنگى و ورزشى استان 

در دهه فجر 
 همزمــان با ايام ا... دهه مبارك فجــر، 326 عنوان برنامه فرهنگى و 
ورزشى در استان همدان اجرا و 3 پروژه ورزشى نيز با اعتبار 5 ميليارد 

و 600 ميليون تومان افتتاح خواهد شد.
مديركل ورزش و جوانان استان ضمن تبريك فرارسيدن چهل ودومين 
سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى، گفت: خوشبختانه با تالش 
همكاران اداره كل ورزش و جوانان اســتان همدان، هيأت هاى ورزشى 

و سازمان هاى مردم نهاد در سراسر استان هم زمان با اين ايام مبارك 326
برنامه  فرهنگى و ورزشى در سطح استان اجرا مى شود. 

حميد سيفى با اشــاره به برگزارى 326 عنوان برنامه فرهنگى ورزشى 
شــامل 271 برنامه در شهرســتان ها و 55 برنامه در روستاهاى استان، 
اظهار كرد: در اين  بين روزشــمار دهه فجــر خانه جوان نيز 12 عنوان 
برنامه شامل نواختن زنگ انقالب در خانه هاى جوان استان، كارگاه هاى 
آموزشى، برگزارى نشسته اى تخصصى، اكران فيلم، برگزارى نمايشگاه، 

ديدار با مسئوالن شهرستان ها در خود گنجانده است. 
وى در ادامه از بهره بردارى 3 پروژه ورزشــى هم زمان با ايام ا... دهه مباركه 

فجر در استان همدان خبر داد و گفت: سالن باستانى نهاوند واقع در استاديوم 
عليمراديان با زيربناى 620 مترمربع يكى از پروژه هاى ورزشى است كه با 
اعتبار 3 ميليارد تومان از محل اعتبارات اســتانى افتتاح مى شود. همچنين 
سالن چندمنظوره روســتاى دره مرادبيگ همدان به مساحت هزار و 500
مترمربع با اعتبارى بالغ بر يك ميليارد و 705 ميليون تومان از محل اعتبارات 
استانى ساخته و آماده بهره بردارى است و سومين پروژه كه در اين ايام افتتاح 
مى شود، زمين چمن مصنوعى مينى فوتبال روستاى اكنلو از توابع شهرستان 
كبودراهنگ است كه در زمينى به مساحت يك هزار و 152 مترمربع با اعتبار 

702 ميليون تومان از محل اعتبارات ملى ايجاد  شده است.

قهرمانى حافظ 
در جام فجر صالح آباد 

 مسابقات فوتسال جام فجر صالح آباد 
گراميداشت شهيد حاج قاسم سليمانى با 

قهرمانى تيم حافظ به پايان رسيد.
مسابقات فوتسال جام فجر پيشكسوتان 
شهر صالح آباد يادواره شهيد حاج قاسم 
سليمانى با حضور 4 تيم در سالن شهيد 
جوادى برگزار شــد كه در ديدار نهايى 
اين رقابت ها تيــم حافظ با نتيجه3 بر 2 
در وقت هاى اضافه تيم دوستان صالح آباد 
را شكست داد و قهرمان مسابقه 4 جانبه 
فوتســال جام فجر گراميداشــت شهيد 
حاج قاســم سليمانى شــد. در پايان اين 
مســابقه لوح قهرمانى به نفرات تيم برتر 

اهدا شد.

مالير قهرمان فوتسال ليگ 
برتر نوجوانان استان 

 شهرستان مالير قهرمان فوتسال ليگ 
برتر نوجوانان استان همدان در فصل99-

98 اسدآباد شد.
فينال مســابقات فوتســال ليــگ برتر 
نوجوانان قهرمانى استان در فصل98-99 

در اسدآباد برگزار شد.
اين مسابقات با شركت 8 تيم به ميزبانى 
اسدآباد برگزار و درنهايت تيم هاي مالير 
و تويسركان به فينال راه يافتند و درنهايت 
با قهرماني نماينده مالير پايان يافت و تيم 
زرين اسدآباد به مقام سوم اين مسابقات 

دست يافت.

دونده اسدآبادى به 
مسابقات انتخابى 2021 

ايتاليا راه يافت
ملى  تيــم  انتخابــى  مســابقات  در 
دووميدانــى كــه دوم بهمن امســال در 
اهواز برگزار شــد پژمان كرزه اى، دونده 
اســدآبادى در ورودى دو به مســابقات 

2021 ايتاليا مقام نخست را كسب كرد.
در اين دوره از مســابقات پژمان كرزه اى 
مسير 5 كيلومتر را با زمان 14 دقيقه و 45 
ثانيه دويد و مقام نخست را كسب كرد و 

به تيم ملى كشورمان دعوت شد.
مسابقات انتخابى جهانى 2021 ايتاليا در 

خردادماه سال آينده برگزار مى شود.

دختران همدانى 
در ليگ دسته يك بانوان 

پنجم شدند
 دختران آماداى همدان در ليگ دسته 
يك بانوان كشور به مقام پنجم رسيدند كه 
واليبال  براى  خوب  روزهاى  نويدبخش 

بانوان استان است.
تيــم دختران آمــاداى پس از ســال ها 
غيبت در ليگ هاى كشــورى امسال به 
همت سرپرســت تيم روناك قاسمى و 
مربيان طيبــه آزادى و مهرنوش الوندى 
در ليگ دسته يك كشــور پس از 3 ماه 
تمرينات مستمر و برنامه ريزى هاى دقيق 
با درخشش و ظرفيت باال حضور يافتند 
و موفق شدند مقام پنجم اين رقابت ها را 

كسب كنند.

 تيــم دختران كيهــان پايش 
الوند مالير نماينده استان همدان 
هندبال  نخســت  دسته  ليگ  در 
درخشيدند  خوش  كشور  بانوان 
و مقام ســوم ايــن رقابت ها را 

كسب كردند.
دختــران ماليــرى در قالب تيم 
كيهان پايش الوند مالير به عنوان 

تنهــا نماينده اســتان همدان به 
مربيگــرى و سرپرســتى مژگان 
ملكى در مســابقات ليگ دسته 
يك هندبــال بانوان كشــور به 
با  توانســت  شــاهرود  ميزبانى 
تالش و همت بازيكنان و هوش 
و درايت مربى خود در 3 ديدار 
سخت و نفس گير مقابل تيم هاى 

اروميه  هميارى  تهران،  آتريساى 
و شيشه قزوين با يك باخت و 2
برد در كشور خوش درخشيدند 

.
مســابقات ليگ دسته يك بانوان 
كشور در 2 گروه 6 تيمى برگزار 
شــد كه تيم كيهــان پايش الوند 
مالير با تيم هاى آتريساى تهران، 

هميارى اروميه، شيشــه قزوين، 
نوشهر  نوآوران  و  اصفهان  ريف 
هم گروه بــود و تيم ها به صورت 
دوره اى باهم به رقابت پرداختند.
در اين رقابت ها تيم كيهان پايش 
الوند ماليــر در ديدار اول خود 
مقابل تيم آتريســاى تهران قرار 
گرفت كه با اشتباه داورى بازى 

بــرده را با نتيجه 24 بر22 به تيم 
حريف واگذار كرد.

خود  دوم  ديــدار  در  ماليرى ها 
مقابل تيــم هميــارى اروميه با 
نتيجــه 30 بر 21 پيــروز ميدان 
شــدند و در ديدار ســوم نيز با 
نتيجــه 26 بر 20 تيــم قدرتمند 

قزوين را شكست دادند.
تيم كيهــان پايش الوند مالير در 
چهارمين روز ايــن رقابت ها به 
مصاف تيــم ريف اصفهان رفت 
و توانست اين تيم سرسخت را 
با نتيجه 28 بر 21 شكست دهد .
 ماليرى هــا با پيــروزى پرگل 
مقابل ريف اصفهــان به مرحله 
صعود  مسابقات  اين  نهايى  نيمه 
كردند و بــا اقتدار در بين 4 تيم 

برتر اين رقابت ها ايستادند.
ايــن  پايانــى  رقابت هــاى  در 
مسابقات، 2 بازى برگزار شد كه 
در مســابقه فينال تيم ذغال سنگ 
شاهرود موفق شد با نتيجه 33 بر 
29 تيم آتريسا تهران را شكست 

دهد و قهرمان اين دوره شود.
تيم كيهــان پايــش الوند مالير 
نيز در بازى رده بنــدى با اقتدار 
توانست تيم قدرتمند نفت و گاز 
گچســاران را با نتيجه 36 بر 25

از پيش روى بردارد و بر سكوى 
ســوم اين رقابت ها تكيه زند و 

حضــور خــود را در ليگ برتر 
مسلم كند. 

دختــران كيهان پايــش مالير با 
در  خود  قدرتمندانــه  حضــور 
رقابت هاى ليگ دسته يك بانوان 
كشور سكوى سوم اين مسابقات 
را ازآن خــود كردنــد و به ليگ 
برتر هندبال بانوان كشور صعود 

كردند.
و  ســرمربى  ملكــى  مــژگان 
سرپرســت توانمنــد ايــن تيم 
مبارك  دهه  گراميداشت  ضمن 
پيروزى  ايــن  تبريك  و  فجــر 
شهرســتان  ورزش  جامعه  بــه 
و اســتان، گفت: اين رقابت ها 
با حضــور 12 تيم از سراســر 
كشور در شــاهرود برگزار شد 
گروه   2 در  حاضــر  تيم هاى  و 
به صورت دوره اى با يكديگر به 
درنهايت  كه  پرداختنــد  رقابت 
شرقى  البرز  ذغال سنگ  تيم هاى 
و  تهران  آتريســاى  شــاهرود، 
كيهان پايــش الوند مالير موفق 
تا  نخست  مقام هاى  كســب  به 
ســوم اين دوره از مســابقات 
شــدند و به ليــگ برتر هندبال 

كردند. صعود 
گفتنى اســت اين بازى ها از دوم 
بهمن ماه به ميزبانى شاهرود آغاز 

شده بود.

 هفتــه هفتم رقابت هاى ليگ دســته 
امروز  كشور  باشــگاه هاى  قهرمانى  دوم 
و فــردا با انجام 14 بازى در شــهرهاى 
مختلف دنبال مى شــود كه در اين هفته 
پاس همدان ميزبان شهداى بابلسر است 
و شهردارى نيز در اهواز به ميهمانى فوالد 

نوين مى رود.
تيم فوتبــال پاس همــدان درحالى فردا 
در ورزشگاه شــهيد حاجى بابايى مريانج 
از تيم شــهداى بابلســر پذيرايى مى كند 
كه نتايــج چنــدان خوشــايندى در 6

هفته گذشته كســب نكرده است و اين 
براى تيمى كه ادعــاى صعود دارد نتايج 
نااميدكننده اى است. پاس در طول 6 هفته 
تنها يك بار موفق به كســب پيروزى شد 
و با يك شكست و 4 تساوى با اختالف 

9 امتياز در رده هشتم جدول قرار دارد.
پاس با مهدى پاشــازاده قدم به رقابت ها 
گذاشــت و با توجه به ســابقه اين مربى 
ليگ يك باز و بازيكنان جذب شده انتظار 

مى رفت كه نتايجى به مراتب بهتر از اين 
كسب كند، از دســت دادن اين امتيازات 
مى تواند در پايان فصل تأسف بار باشد و 

باز هم پاس از صعود باز بماند. 
ايــن تيم نياز بــه تمرين بيشــتر دارد و 
بازيكنان جوان و جويــاى نام بايد بهتر 
از اين ظاهر شوند، اهالى فوتبال از پاس 
انتظارى در حــد نام بزرگ پاس دارند و 
بايد با هوشــيارى و دقت بااليى قدم به 
مسابقات بگذارد و از همان دقايق نخست 

براى رسيدن به پيروزى تالش كند.
شهداى بابلســر با ده امتياز چهارم است 
و نشــان داده كه تيم چندان مستحكمى 
نيســت. اين تيم 2 شكست، يك تساوى 
و 3 پيروزى در كارنامه خود دارد و پاس 
مى تواند به راحتى از ســد اين تيم بگذرد 
و اميد را در دل هواداران زنده نگه دارد. 
ديدار 2 تيم پاس همدان و شهداى بابلسر 
را مسلم مشهدى به همراه على فراهانى و 
محمود گل محمدى از تهران ساعت 14

در ورزشگاه حاجى بابايى مريانج قضاوت 
مى كنند.

ديگر تيم همدانى راهى اهواز شده است 
تا فردا در ورزشگاه اختصاصى اين شهر 

با فوالد نوين ديدار كند.
شــهردارى نتايــج خوبــى در 6 هفتــه 
گذشــته كسب كرده اســت و هنوز مزه 
تلخ شكست را نچشــيده است. اين تيم 
در بازى هاى خارج از خانه نتايج خوبى 
كســب كرده و اين ســبب مى شــود تا 
فردا شــاگردان طاليى منش با روحيه اى 
مضاعف به ميدان برود. شهردارى با 12
امتياز در رده سوم جدول قرار دارد و فردا 
مى تواند با عبور از ســد ميزبان خود و با 
توجه به اتفاقات جدول به صدر جدول 

رده بندى نزديك شود.
حريــف تيم همدان هنوز مــزه پيروزى 
را نچشــيده و در اين بازى براى فرار از 
انتهاى جدول با اميد كسب پيروزى قدم 

به ميدان مى گذارد.

فــوالد نويــن بــا دريافــت 9 گل خط 
دفاعــى ضعيفــى دارد و بازيكنان تند و 
تيز شهردارى مى توانند از ضعف دفاعى 
حريــف براى گلزنى و كســب پيروزى 
نهايت بهره را ببرند. اين تيم توان پيروزى 
در اهواز را دارد و بازى روان شــهردارى 

اميد را در دل هواداران بارور مى كند.
شهردارى اگر قدر فرصت هاى گلزنى را 
بدانــد و به حداقل ها اكتفا نكند به راحتى 
در ايــن بازى مى توانــد 3 امتياز بازى را 
كسب كند و همچنان حضور خود را در 
صف مدعيان تداوم بخشــد. بازى 2 تيم 
شــهردارى همدان و فوالد نوين اهواز را 
هادى على نياز به همراه مســعود مرادى و 

محمدى قضاوت مى كنند.
امــا در ســاير ديدارها امــروز عقاب 
تهران ميزبان شــهردارى بم است و 2
تيم بوشــهرى در دربــى جنوب با هم 
ديدار مى كنند؛ در اين بازى ايرانجوان 
ميزبان اميدگناوه اســت. اســپاد تهران 

يكــى ديگــر از مدعيــان در تهران از 
علــم و ادب تبريــز پذيرايى مى كند و 
ســپيدرود رشت تيم دوم جدول راهى 
كامياران مى شود تا با آواالن ديدار كند 
و محتشــم تبريز نيز از ويســتا توربين 
تهران پذيرايــى مى كند. اترك بجنورد 
نيز پذيراى شــاهين بندرعامرى بوشهر 
اســت و آخرين ديدار گروه نخســت 
با 2 تيم مس نويــن كرمان مقابل ملى 

حفارى اهواز برگزار مى شود.
امــا در رقابت هاى گروه دوم امروز نفت 
و گاز گچســاران پذيــراى شــهردارى 
بندرعباس اســت. تيم فوتبال مس شهر 
بابك صدرنشــين رقابت ها ميزبان نفت 
اميديــه ديگــر تيم مدعى گروه اســت. 
نيروى زمينى و شهيد قندى يزد در تهران 
به مصاف هم مى روند و ميالد تهران نيز 
در قزوين به ميهمانى شمس آذر اين شهر 
مى رود و درنهايت شهردارى ماهشهر از 

تيم سردار بوكان پذيرايى مى كند.

درخشش دختران ماليرى  
در ليگ هندبال كشور

ليگ دسته دوم به خان هفتم رسيد

پاس فردا ميزبان بابلسر و شهردارى در ميهمانى فوالد اهواز 

آگهي مناقصه احداث كارخانه توليد شن و ماسه (نوبت اول)

محمد حسين پور - شهردار نهاوند 

 شهرداري نهاوند در نظر دارد احداث كارخانه توليد شن و ماسه با ظرفيت 120 تن در ساعت را در محل مورد نظر و بوسيله متقاضيان حقيقي و حقوقي واجد 
صالحيت و تجربه كاري انجام دهد لذا از متقاضيان تقاضا مي شود جهت شركت در مناقصه از طريق سايت ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نموده 

همچنين شرايط شركت در مناقصه طبق شرايط ذيل مي باشد:

- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.

- به پشنهادهاي مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

- اعتبار خريد از محل اعتبارات داخلي مي باشد.
متقاضيان مي بايست ازتاريخ 99/11/13 لغايت 99/11/21 اسناد را ازطريق سامانه ستاددريافت و تاپايان وقت اداري مورخ 99/12/04 در سامانه بصورت فايل 

پي دي اف بارگذاري نمايند.
- متقاضيان حقيقي و حقوقي جهت شركت در مناقصه مي بايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 
بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند نزد بانك ملي واريز و فيش واريزي را در سامانه ستاد بصورت فايل PDF درج نمايند همچنين  متقاضيان بجاي وجه نقد 

مي توانند از ضمانتنامه بانكي و يا اسناد خزانه كه اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.
- شخصيت هاي حقيقي و حقوقي كه داراي تجربه كافي مي باشند در اولويت قرار دارند و مي بايست كارهايي را كه قبًال انجام داده اند در سامانه ستاد به 

صورت فايل PDF  درج نمايند.
- كميسيون عالي معامالت در روز سه شنبه مورخ 99/12/05 ساعت 11 صبح در محل شهرداري تشكيل و در صورت ارائه پيشنهاد برنده اعالم خواهد شد. 

(م الف 915)
چاپ آگهي نوبت اول: 99/11/13 

چاپ آگهي نوبت دوم: 99/11/21    

سپرده شركت در برآورد پايه (كارشناسى)شرحرديف
مناقصه

آدرس

احداث كارخانه توليد شن و 1
ماسه با ظرفيت رسمى 120تن 

در ساعت 

نهاوند كيلومتر 15 جاده نهاوند 2/500/000/000 ريال43/000/000/000 ريال
كرمانشاه جنب كارخانه آسفالت 

شهردارى نهاوند

آگهي مناقصه (نوبت اول)

محمد حسين پور - شهردار نهاوند

-شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار مي باشد. 
-به پيشنهادهاي مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

-هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد. 
-اعتبار خريد از محل اعتبارات داخلي مي باشد. 

-متقاضيان مي بايستي از تاريخ 99/11/13 .لغايت 99/11/21  اسناد را از طريق سامانه ستاد دريافت و تا پايان وقت اداري مورخ 99/12/04 در سامانه  بصورت فايل PDF بارگزاري 
نمايد. 

-متقاضيان حقيقي و حقوقي جهت شركت در مناقصه مي بايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بنام حساب سپرده 
شهرداري نهاوند نزد بانك ملي واريز و فيش واريزي را در سامانه ستاد بصورت فايل  PDFدرج نمايند، همچنين متقاضيان به جاى وجه نقد مي توانند از ضمانت نامه بانكي و يا 

اسناد خزانه كه اعتبارآن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند. 
- هزينه حمل و جابجايي و تحويل تا محل تعييني توسط شهرداري بر عهده برنده مناقصه مي باشد و 

كليه سنگهاي تحويلي توسط برنده مناقصه به شهرداري مي بايستي به صورت سالم و بدون ترك و شكستگي بوده و در صورت بررسي سنگها توسط كارشناسان شهرداري و 
مشاهده شكستگي و يا ترك خوردگي فروشنده ( برنده مناقصه) موظف به تعويض آنها بوده و در مهلت مقرر مي بايست تحويل شهرداري نمايد. 

-فروشنده (برنده مناقصه) مي بايستي در اسرع وقت و زمان تعييني توسط شهرداري نسبت به تحويل مورد مناقصه به شهرداري اقدام نمايد. 
-كميسيون عالي معامالت روزسه شنبه .مورخ 99/12/05 راس ساعت  11 صبح در محل شهرداري تشكيل و چنانچه حداقل سه پيشنهاد ارائه گردد پيشنهادها مفتوح و برنده 

اعالم خواهد شد.
 (م الف 916)

چاپ آگهي نوبت اول: 99/11/13 
چاپ آگهي نوبت دوم: 99/11/21 

شهرداري نهاوند در نظر دارد براساس ماده 31 آئين نامه مالي شهرداريها جهت خريد سنگ تزئيني به ابعاد 05*02*02 سانتيمتر به تعداد 0961 عدد و همچنين سنگ 
تزئيني مثلثي 05*02*02  با ارتفاع 05 سانتيمتر به تعداد 517 عدد اقدام نمايد، لذا از متقاضيان تقاضا مي شود جهت شركت در آگهي مناقصه از طريق سايت ستاد به 

آدرس ri.naridates.www  اقدام نموده و همچنين شرايط شركت در مناقصه طبق شرايط ذيل مي باشد: 

سپرده شركت برآوردپايهتعدادشرحرديف
درمناقصه

1cm 50 سنگ گرانيت گل پنبه اى به ابعاد 50*20*20به ارتفاع
cm 50 سنگ گرانيت گل پنبه اى به ابعاد 50*20*20به ارتفاع

1690 عدد
715 عدد

300/000/000 ريال6/000/000/000

تيم خانه بسكتبال 
اسدآباد صعود كرد

 تيم خانه بســكتبال اســدآباد كه در 
ليگ دسته يك كشــور حضور دارد در 

دور برگشــت اين بازى ها كه به ميزبانى 
ســنندج برگزار مى شد، موفق شد جواز 
حضــور در مرحله بعدى مســابقات را 

كسب كند.
اين تيم در گروه الف شمال با تيم هاى 

خانه بسكتبال كردستان، پاس كامياران، 
خانه بسكتبال كرمانشاه و خانه بسكتبال 
البرز هم گروه بود كه در دور نخســت 
مسابقات موفق شــده بود با 3 پيروزى 
و يك شكســت صدرنشين گروه شود 

اما در دور برگشــت تيم اســدآباد تنها 
بــا يك پيروزى و 3 شكســت جايگاه 
نخســت خــود را از دســت داد و به 
رده چهارم ســقوط كرد اما درنهايت 
توانســت به عنوان تيم چهارم از گروه 

خود صعود كرده و به مرحله بعد راه 
پيدا كند. حاال تيم اسدآباد بايد منتظر 
باشد تا مسابقات ديگر گروه ها نيز به 
پايان برســد تا رقيبان خود در مرحله 

بشناسد. را  بعدى 



 

Y K

گزارش  

فرهنگيادداشت ميهمان

آغاز طرح كتاب رسان 
در كتابخانه مركزى همدان

 طرح كتابرســان ويژه كتابخانــه مركزى همدان 
با حضور سرپرســت فرماندارى همدان در انجمن 

كتابخانه هاى عمومى شهرستان آغاز شد.
به گــزارش روابط عمومى فرمانــدارى همدان، در 
انجمن كتابخانه هاى عمومى شهرستان همدان طرح 
كتاب رســان ويژه اعضاى كتابخانه مركزى به منظور 
ارائه خدمات غيرحضورى به اقشار مختلف آغاز و 

از پوستر آن رونمايى شد.
سرپرســت فرماندارى همدان با بيان اينكه انقالب 
اســالمى رويدادى الهى بود كه با وقوع آن فساد از 
منطقه خاورميانه برچيــده و نظام مقدس جمهورى 
اســالمى كه ثمره خون شهدا است، برپا شد، گفت: 
نبايد فرامــوش كنيم كه مردم از جــان و مال خود 

گذشتند تا شرايط امروز براى همه ما فراهم شود.
محمدعلــى محمــدى با اشــاره به اينكــه امروز 
نقش آفرينى فرهنگ بيش از گذشــته در عرصه هاى 
مختلف نمايان است، تصريح كرد: امروز خأل شوراى 
فرهنگ عمومى در شهر همدان كامال مشخص است 
اگر چه شــوراى فرهنگ عمومى در ســطح استان 

برگزار و مسائل كالن را مورد بحث قرار مى دهد.
وى با بيان اينكه شوراى فرهنگ عمومى تمام مسائل 
جامعه را رصد مى كند و درنهايت به نتيجه مى رسد، 
تأكيد كرد: انجمن كتابخانه هاى عمومى هم بخشــى 
از شوراى فرهنگ عمومى است و اگر در اين قالب 
حركت كنيم به راهكارهايى خواهيم رسيد كه نيازى 

به منابع دولتى نداشته باشيم.
سرپرســت فرماندارى همدان با تأكيــد بر اينكه 
فضــاى عمومى شــهر جورقان به يــك مجموعه 
فرهنگى مناســب نياز دارد، گفــت: پروژه  اى بايد 
تعريف شود كه اثربخشــى الزم را داشته باشد و 
به خوبى امكان سنجى شــود زيرا اين شهر جوانان 
بااســتعداد بســيارى دارد و بايــد در راه صحيح 

هدايت شوند.
وى درباره كتابخانه شهيد مظاهرى مريانج هم اظهار 
كرد: يك ناهماهنگى در اين پــروژه در ابتداى كار 
شكل گرفت و پس از آن هم به دليل پاسخگو نبودن 
تخصيص ها كار عقب افتاد، درحال حاضر براى اين 
پروژه 2 ميليارد تومان اعتبار ملى درنظر گرفته شده و 

كمتر از 2 ماه ديگر افتتاح خواهد شد.
محمدى با اشاره به اينكه تيم رصد پروژه هاى عمرانى 
شهرستان در فرماندارى تشكيل شده است، تصريح 
كرد: ايــن تيم رصد در 2 آيتــم فيزيكى و اعتبارى 
پروژه ها را رصد مى كند كه براساس گزارش ها موانع 

احتمالى برطرف مى شود.
وى با تأكيد بــر اينكه برنامه هاى دهــه فجر را در 
كتابخانه هاى عمومى با قوت بايد به پيش بُرد، گفت: 
در طرح كتاب رســان نيز افراد مى توانند از منزل يا 
محل كار خود كتاب موردنظر را ســفارش و با پيك 

تحويل بگيرند.
سرپرســت فرماندارى همدان اظهار كرد: ابتدا كتاب 
موردنظر را در ســايت ســامان با مشــخص كردن 
كتابخانــه مركزى جســت وجو و ســپس از طريق 
پيامك، تلفن و يا پورتال اداره كل كتابخانه ها كتاب 

را سفارش و در منزل تحويل مى گيرند.
عاطفه زارعى، نيز در اين جلســه اظهار كرد: در ايام 
ويروس كرونــا كتابخانه هاى عمومى تعطيل نبودند 
و كتابــداران در فضاى مجازى فعاليت خود را ادامه 

دادند.
با بيان اينكه در هفته كتاب از 4 كتابدار شهرســتان 
همدان در ســطح ملى قدردانى به عمل آمد، افزود: 
پرويز اذكايى به عنوان خير نمونه كشورى و 3 كتابدار 
هم به عنوان كتابــدار خالق و كتابداران فعال عرصه 

فضاى مجازى انتخاب شدند.
مديركل كتابخانه هاى عمومى استان همدان با اشاره 
به اينكه تحويل مدرك در كتابخانه هاى عمومى استان 
براى همه كاربران راه اندازى شده است، تصريح كرد: 
در ابتداى اين طرح همه كاربران مى توانند با ارسال 
پيامك به سامانه 100045040 و مشخص كردند نام 
كتاب و كتابخانــه در ايام تعطيلى كتابخانه ها، كتاب 

موردنظر خود را دريافت كنند.

همدان پيام الگوى رسانه اى موفق
 در غرب كشور بوده است 

محمدابراهيم الهى تبار »
 در عصر پر جهش و پرشــتاب 
امروز، رســانه ها نقــش داالن هاى 
هدايتگر را دارند. امروزه رســانه ها 
خود،  دربرگيــرى  گســترش  بــا 
پهنه  در  عمومى  افكار  جهت دهنده 
فراتر از مرزهــاى محلى، منطقه اى 
و ملى هســتند. به عبــارت ديگر، 
هويت  صورت بخــش  رســانه ها 
انسان معاصر شده اند و تعيين كننده 

نوع نگاه شهروند امروز به مسائل پيرامون خود هستند.
 آگاهى بخشى و اطالع رسانى، ايجاد انسجام و تعلق اجتماعى، نظارت 
بر عملكرد ساختار قدرت و فراهم آوردن زمينه هاى مشاركت عمومى 
و نظــارت همگانى در نظام اجتماعى كه از جملــه مهم ترين كاركرد 
رسانه هاســت در تكوين، تكامل و نهادينه سازى شاخص ها و عناصر 
بنيادين ســاختار سياسى جامعه نقشــى تعيين كننده دارند. با توجه به 
گســترش فعاليت رســانه ها و قدرت خيره كننده امــواج آن بر افكار 
عمومى، مديريت هوشــمندانه و مبتنى بر مبانى استراتژيك، الزمه بقا و 

تأثيرگذارى در جامعه امروز است.
ايــن جايگاه در پيشــبرد راهبردهــاى بين المللى، ملــى، منطقه اى 
و محلى بســيار حايز اهميت اســت؛ به ويــژه در عرصه كاركردى 
رســانه ها در اســتان ها و مناطــق كه كار ســخت ترى در رقابت با 

دارند.  ملى  رسانه هاى 
با اين حال در شــرايط حاضر، اســتان همدان به عنــوان الگوى موفق 
كشــور در پيدايش، تثبيت و گســترش دامنه فعاليت رسانه ها مطرح 
است. روحيات جستجوگرانه و تعالى جويانه مردمان اين ديار، موجب 
شــكل گيرى نظامات رســانه اى پايدار، هدفمند و پويا در استان شده 
است. به انضمام اين روحيات، تحرك توسعه خواهانه، تجهيز به دانش 
و تخصص رســانه اى، منتج به پرورش مجموعــه اى از خبرنگاران و 
روزنامه نگارانى شده كه به ظرفيت ارزشمندى براى استان تبديل شده 
و يكى از ســرمايه هاى فرهنگى و اجتماعى اســتان همدان را شــكل 

داده است.
در اين بين مى توان از مجموعه رســانه اى همدان پيام به عنوان نمونه اى 
از نظام مندى پوياى رســانه در اســتان همدان نام آورد. اين رسانه با 
بهره گيــرى از عناصــر تعيين كننده از جمله انگيزه، تالش، پشــتكار، 
هدفمندى و توسعه از يك روزنامه به يك مجموع رسانه اى پويا رشد 

يافته است.
عالوه بر آن، تالش اين مجموعه رســانه اى به ســمت عينيت بخشى 
به مفهوم «اقتصاد رســانه» با شــكل گيرى چاپخانه و پوشش انتشار 
جرايد در منطقه غرب و شــمال غرب كشــور نيز الگويى برجسته 

بوده است.
همدان پيــام در ايفــاى نقــش كاركردى خــود به عنــوان يكى از 
روزنامه هــاى مطرح در اســتان، در آگاهى بخشــى، اطالع رســانى 
به نقش آموزشــى رســانه در جامعه متعهد بوده اســت. در مسير 
حركت براى ايجاد انســجام و تعلق اجتماعى نيز با حركت در مسير 
اولويت هاى توســعه اى استان از جمله گردشگرى، دانش و فرهنگ 
به برجسته ســازى نمادهاى تاريخى، ادبى و فرهنگى ديار پرقدمت 

است. گماشته  همت  همدان 
در تقويت مشــاركت عمومى و به ويژه نقش آفرينى آگاهانه جامعه در 
عرصه هاى سياســى از جمله انتخابات ادوار - كه اينجانب در دوران 
مســئوليت خود گواه آن بوده ام- با جوشش درونى، توان كارشناسى و 
دغدغه مندانه در جهت نشاط بخشــى و اميدآفرينى اجتماعى و سياسى 

حركت كرده است.
در عرصــه مطالبه گــرى و نظــارت نيــز همدان پيــام همــگام بــا ديگــر 
ــطه اى  ــى و واس ــاى عموم ــده دغدغه ه ــتان مطرح كنن ــانه هاى اس رس
هوشــمند بيــن مــردم و سيســتم هاى تصميم گيــر بــوده اســت. 
اميدواريــم كــه ايــن مجموعــه رســانه اى اســتان، همچنــان در مســير 

رشــد، توســعه و ايفــاى نقــش خــود موفــق بمانــد.

 روزنامه صبح استان
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باباطاهر

■ دوبيتى باباطاهر 
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■ حديث:
امام على(ع):

هر شخص گرفتارى را نمى توان سرزنش كرد (چه بسا بى تقصير باشد).   
نهج البالغه، حكمت 15

فناوري

توليد بتن هاى دوستدار محيط زيست با 
استفاده از پسماند

 يك شــركت دانش بنيان با كمك نانوفنــاورى، محصوالت بتنى 
دوســتدار محيط زيســت از پسماند توليد كرده اســت كه از طبيعت 
محافظت مى كند. به گزارش ايرنا، مديرعامل اين شــركت دانش بنيان 
گفت: اين مجموعه با اســتفاده از نانو ذرات ســيليس و تيتانيوم كه 
مقاومت بااليى دارند، سعى كرده است بتن هايى با دوام باال توليد كند. 
همچنين ذرات بازيافتى PET كــه بازمانده بطرى هاى پت به عنوان 
پســماندهاى بازيافتى با ماسه هســتند نيز در توليد اين بتن ها به كار 
رفته اند. شاهين ظهورى افزود: ُخرده شيشه ضايعاتى ماده ديگرى است 
كه براى توليد بتن به كار مى بريم. همه اين محصوالت، سبز و دوستدار 

محيط زيست هستند و كمك قابل توجهى به حفظ طبيعت كرده اند.

بهبود اثربخشى داروى ضدالتهاب 
با كمك فناورى نانو محقق شد

 يك شــركت فنالندى درحال انجــام كارآزمايــى بالينى روى 
فرموالســيونى اســت كه در آن از فناورى  نانو براى اثربخشى بهتر 
دارو اســتفاده مى كند. به گزارش ايرنا، از ستاد فناورى نانو، نانوفورم 
(Nanoform)، يكــى از شــركت هاى نــوآور دارويى در بخش 
نانوذرات، اعالم كرد تزريق نانوداروى اين شــركت روى نخســتين 
گروه 12 نفره از داوطلبان سالم در مركز علوم كوتينت ناتينگهام انجام 
شد. در اين آزمايش انسانى، نانوداروى شركت نانوفورم كه با استفاده 
از فناورى اختصاصى CESS® اين شــركت توسعه يافته، مورد 
آزمايــش قرار مى گيرد. انتظار مى رود نتايج پيش از پايان 3 ماهه دوم 

سال 2021 مشخص شده باشد.

ارتباط غيرزبانى چگونه شنيده ها را 
شكل مى دهد؟

 محققــان دريافتند كه اشــاره و حركات (ژســت، قالب ارتباط 
غيرزبانى يا غيرآوايى) هنگام سخن گفتن مى تواند شنيده ها را تغيير 
دهــد. به گزارش ايرنا، معموال افراد هنگام صحبت كردن براى تأكيد 
عبارات مهم از حركات باال و پايين  دســت، استفاده مى كنند، اما آيا 
اين حركات تأثيرى در درك ما از صحبت هاى يك ســخنران دارد؟ 
محققان مؤسســه روانشناســى زبان ماكس پالنك هلند دريافتند كه 

درواقع آنچه مى بينيم شنيده ها را شكل مى دهد.
هانس روتگر بوســكر، محقق ارشد اين بررسى افزود: نقش زبان در 
ارتباطات رودررو، بيش از گفتار اســت. گوينده براى انتقال پيام از 

روش هاى مختلف مانند دهان، دست و صورت استفاده مى كند. 

آيا كم غذاخوردن طول عمر را 
افزايش مى دهد؟

 دانشمندان دانشگاه موناش استراليا، بينش جديدى در مورد نقش 
پروتئين و كلســترول در رژيم غذايى ارائه كردند كه ممكن است كه 

در فرايند پير شدن نقش مؤثرى داشته باشد.
به گزارش تسنيم، دانشــمندان حدود يك قرن است كه دريافته اند، 
محدوديت متوسط  رژيم غذايى در طيف وسيعى از جانوران مى تواند 
طول عمر را افزايش دهد، اما آنان نمى دانســتند اين موضوع چگونه 
تأثيرگذار اســت. محققان با استفاده از دســتكارى رژيم غذايى در 
مگس ها دريافتند كه پروتئين مهم اســت، اما فقــط به اين دليل كه 
تغييراتى براى دسترســى به ماده مغذى مهم ديگر يعنى كلسترول را 

براى حفظ سالمت بدن فراهم مى كند.

ريشه بيمارى «ام.اس» 
مى تواند در كودكى افراد باشد

 محققان دانشــگاه ايلينوى در اِربانا-َشمپِين(UIUC) در مطالعه 
اخير خود خبر داده اند آزمايش هاى آنها بر روى موش ها نشان داده كه 
تروما دوران كودكى (Childhood trauma) مى تواند بر ابتالى 
فرد به بيمارى ام اس و پاســخ بدن آنها به درمان در بزرگسالى تأثير 

بگذارد.
به گزارش مهر، محققان آمريكايى دريافتند موش هايى كه در ســنين 
جوانى استرس داشته اند بيشتر در معرض ابتال به اختالل خودايمنى 
بودند و كمتر به يك درمان معمولى پاسخ مى دهند. با اين حال درمانى 
كه يك گيرنده سلول ايمنى را فعال مى كند، اثرات استرس كودكى در 

موش ها را كاهش مى دهد.

 مالير-خبرنــگار همدان پيام: ماليــر در توليد 
محصول انگور رتبه برتر را دارد و درحال حاضر نيز 

به عنوان شهر جهانى انگور ثبت شده است.
مدير جهاد كشــاورزى شهرســتان مالير با عنوان 
اين مطلب در جمع خبرنگاران، گفت: شهرســتان 
ماليــر در حــوزه كشــاورزى داراى ظرفيت ها و 

توانمندى هاى ويژه  اى است.
مهدى ميرباقرى با بيان اينكه ســاالنه بيش از 250
هزار تن انگور در مالير توليد مى شود، افزود: از اين 
ميزان 45 هزار تن كشــمش توليد شده كه 35 هزار 

تن آن تيزابى است.
مدير جهاد كشاورزى مالير با اشاره به اينكه ماهانه 
حدود 2 ميليون قطعه جوجه ريــزى در واحدهاى 
طيور استان همدان داريم، تصريح كرد: از اين ميزان 

250 هزار قطعه مربوط به شهرستان مالير است.
وى بــا بيان اينكه درحال حاضر 50 واحد مرغدارى 
پرورش مرغ گوشتى و 9 واحد توليدى پرورش مرغ 
تخم گذار در مالير فعال است، افزود: در ماه گذشته 
نهاده هاى ما كامل و به صورت دولتى توزيع شــد و 
در اين راستا تهيه نهاده هاى دامى به صورت مستقيم 
از بازارگاه بود و درحال حاضر نيز مشكالت توزيع 

نهاده هاى دامى رفع شده است.
ميرباقرى با بيان اينكه درحال حاضر در تأمين مرغ و 
تخم مرغ مشكلى در شهرستان وجود ندارد، تصريح 
كــرد: طى چند ماه اخير نظارت ها بهتر و هدفمندتر 
شده و بازديدها را نيز از واحدهاى مرغدارى داريم.

وى با اشاره به اينكه ميزان سهميه جوجه ريزى براى 
شــب عيد در شهرســتان درنظر گرفته شده، گفت: 
با تشــويق صاحبان واحدهاى توليدى مرغدارى ها 

مى توانيم به ميزان توليد مورد نظر برسيم.
مدير جهاد كشــاورزى مالير با تأكيد بر حمايت از 
توليدكنندگان و اهميت توليد، گفت: در حوزه توليد 
نبايد شــعارى عمل كرد، بلكه بايد توليدكننده را در 

راستاى توليد بيشتر و باكيفيت تر تشويق كنيم.
وى در ادامه با بيان اينكه ميزان توليد گوشــت قرمز 
در شهرســتان مالير ساالنه 5 هزار و 431 تن است، 
افزود: طبق مصوبه قرار شد كه امسال اين ميزان 149

تن بيشتر باشد، ما توانسته   ايم اين اين ميزان را 184
تن بيشــتر توليد كرده و 122 درصد برنامه  ريزى ما 

تحقق يافته است.
ميرباقرى ميزان توليد گوشت مرغ را نيز 7 هزار تن 
برشــمرد و گفت: توليد ساالنه ماهى هاى سردابى و 

گرمابى نيز در شهرستان مالير 700 تن است.
وى با اشــاره به اينكــه براى تأميــن تخم مرغ در 
شب عيد نيز مشــكلى در شهرستان نداريم، گفت: 
اميدواريم با نظارت، همخوانى و هماهنگى بيشــتر 
سيســتم هاى نظارتى در توزيع اقالم مورد نياز مردم 
مانند تخم مرغ و مرغ نيز مشكلى وجود نداشته باشد.
مدير جهاد كشــاورزى مالير در ادامه با اشــاره به 
وجود 15 هزار بهره بردار حوزه كشاورزى در مالير، 
گفت: اين بهره برداران در حوزه باغدارى و زراعت 

فعاليت دارند.
وى ضمن قدردانى از نمايندگان شهرستان مالير در 
پيگيرى مشكالت كشــاورزان گفت: نمايندگان در 
جذب تسهيالت و همچنين رفع مشكالت نهاده هاى 

دامى، كشمش و... اقدامات خوبى داشته اند.
مير باقرى با بيان اينكه از ابتداى امســال 254 فقره 
تسهيالت توسط جهاد كشــاورزى مالير پرداخت 
شــده اســت، اظهار كرد: ميزان تسهيالت پرداخت 

شده 34 ميليارد و 336 ميليون تومان بوده است.
وى افزود: اين تســهيالت از منابع مختلف شــامل 
پرداخت از محــل تبصره 18 و به ميزان 16 ميليارد 
و 834 ميليون تومان، اعتبارات اشــتغال روستايى به 
مبلغ يك ميليارد و 288 ميليون تومان، محل صندوق 
كارآفرينى اميد با 563 ميليون تومان و... بوده است.

مدير جهادكشاورزى مالير ميزان اشتغال ايجادشده 
از اين تعداد تســهيالت پرداخت شــده را 525 نفر 
برشمرد و گفت: سهميه اشتغال ما در اين زمينه 447
نفر بوده كه بيشــتر از سهميه و به ميزان 116 درصد 

اشتغال ايجاد شده است.
وى افزود: اشــتغال هاى ايجادشــده در حوزه هاى 
مختلف ازجمله گلخانه، كشت زعفران، توليد قارچ 
خوراكــى، دام، طيور و صنايع و...اســت، همچنين 
تسهيالت در زمينه ايجاد 11/5 هكتار طرح فراز با 9

فقره، در حوزه مشاغل خانگى 8 فقره با 230 ميليون 
تومان و در حوزه مكانيزاســيون نيز 213 فقره با 15

ميليارد تومان بوده است.
ميرباقرى با اشاره به اينكه براى دريافت تسهيالت در 
اجراى طرح فراز 85 فقره پرونده براى اجراى 121
هكتار در ســامانه كارا ثبت نام شده است، گفت:60
فقره ثبت نام قطعى شــده است كه در واقع هدف ما 
از اجراى طرح فراز در باغات مالير بهبود سيســتم 

باغدارى نوين در شهر جهانى انگور است.
وى در ادامه با بيان اينكــه 3 هزار و 973 هكتار از 
باغات مالير زير كشــت گردو است، افزود: ميزان 
توليد ســاالنه اين محصول در شهرستان 11 هزار و 

495 تن بوده است.
مدير جهادكشاورزى ماليرگفت: امسال 13 هزار و 
868 پيوندك سرشاخه هاى گردو در شهرستان مالير 
اجرا شــده درحالى كه ميزان سهميه 7 هزار پيوندك 
بوده و در واقع ما تونســته  ايم حــدود 195 درصد 

بيشتر تحقق برنامه را اجرايى كنيم.
وى با بيان اينكه توليد و توســعه كشت محصوالت 
كم آب بر در اولويت جهاد كشــاورزى مالير است، 
تصريح كرد: در اين راســتا در توليد زعفران و گل 

محمدى نيز دراستان رتبه نخست را داريم.
وى با بيان اينكه توســعه كشت حبوبات در تناوب 
زراعى نيز جزو برنامه هاى ما اســت، گفت: در اين 
زمينــه 600 هكتار برنامه داريم كه يكصد هكتار آن 

انجام شده است.
ميرباقرى در ادامه با بيان اينكه براى كشت هاى پاييزه 
3 هــزار و 900 تن كود ازتــه وارد كرده ايم، گفت: 
در ســالجارى 34 هزار و 400 هكتار مبارزه با آفت 
ســن غالت و 17 هــزار و 600 هكتار نيز مبارزه با 

علف هاى هرز انجام شد.
وى در ادامه با اشــاره به اينكه يك طرح خوبى كه 
امسال اجرا شد همكارى ستاد اجرايى فرمان امام با 
وزارتخانه بوده، افزود: در شهرســتان مالير 8 هزار 
و 313 هكتــار از اراضى گندم و جو در برنامه قرار 
گرفته كه بايد در مدت 5 سال ميزان عملكرد توليد 
تا 30 درصد افزايش داشته باشد كه در سال نخست 

اجرا هزار و 700 بهره بردار در 30 روستاى شهرستان 
مورد حمايت قرار گرفتند و قرار اســت ستاد فرمان 
امام كود را به صورت يارانه  اى بين كشاورزان توزيع 

كند.
مدير جهاد كشاورزى مالير يادآور شد: اين طرح در 
4 اســتان به صورت پايلوت اجرايى شده كه همدان 
نيز جزو اين 4 اســتان اســت و با اجراى آن ميزان 
توليد گنــدم و جو در شهرســتان افزايش خواهد 

داشت.
وى در ادامه با بيان اينكه همزمان با دهه مبارك فجر 
يكصد طرح جهاد كشــاورزى با 37 ميليارد و 500

ميليون تومان افتتاح خواهد شــد، اظهار كرد: از اين 
تعداد 20 طرح مربوط به اجراى سيستم هاى آبيارى 

با 158 هكتار است.
ميرباقرى با بيــان اينكه در اين زمينه يك  ميليارد 
و 600 ميليون تومان هزينه شــده است، تصريح 
كرد: اجــراى 8 طرح قطــره اى در 82 هكتار با 
يك  ميليــارد و 400 ميليون تومــان و 16 طرح 
سيســتم كم فشار و زراعى در 699 هكتار به مبلغ 
4 ميليارد و 893 ميليون تومان از ديگر طرح هاى 

است. افتتاحى 
مدير جهادكشــاورزى شهرستان مالير با بيان اينكه 
در بحث احيا، مرمت و اليروبى قنوات نيز 26 طرح 
در دهه فجر افتتاح خواهد شد، افزود: در اين زمينه 
نيز 3 ميليارد و 210 ميليون تومان هزينه شده است.

وى اجراى ده طرح جاده بين مزارع در ده كيلومتر با 
453 ميليون تومان و زه كشى اراضى باغى و زراعى 
بــا يك هزار و 200 متر با اعتبارى بالغ بر 90 ميليون 
تومان را از ديگر طرح هاى افتتاحى دانست و گفت: 
ســاخت 5 طرح گلخانه سبزى و سيفى به ميزان 5

ميليــارد و 300 ميليون تومان و 7 فقره طرح فراز با 
11/5 هكتار از ديگر طرح هاست.

ميرباقــرى با بيان اينكه در بخش واحدهاى توليدى 
نيز 2 واحد مرغدارى با ظرفيت توليد 40 هزار قطعه 
با 4 ميليارد تومان افتتاح خواهد شد، گفت: در حوزه 
دامپرورى نيز 3 واحد و در حوزه شيالت يك واحد 

200 هزار قطعه اى افتتاح مى شود.

برترى شهر «خوشه هاى طاليى» در توليد انگور
  نظام توليد انگور در مالير به عنوان پنجاه وســومين ميراث 

■

مهم كشاورزى جهان، پاييز ســال 1397 به ثبت رسيد تا با 
جهانى شدن شهر «خوشه هاى طاليى» برگ زرين ديگرى در 

دفترچه افتخارات استان همدان جلوه كند.
ماليــر به لحاظ بهره مندى از ظرفيت هاى كشــاورزى داراى 
جايگاه ويژه اى در استان و كشور است. اين شهرستان به طور 
ويژه با دارا بودن ده هزار و 498 هكتار باغ انگور كه بيش از 
ده هزار و صد هكتار آن بارور است از جايگاه منحصربه فردى 

در كشور برخوردار است.
عمده ارقام انگور كشت شده در شهرستان مالير رقم كشمش 
سفيد و كشمش قرمز اســت و ساير ارقام همچون صاحبى، 
ياقوتى، فخرى، عسگرى، شــاهانى، ريش بابا، منقا و انگور 
سياه نيز در اين شهرســتان كشت مى شود كه براى مصارف 

تازه خورى و ساير فرآورده هاى ديگر استفاده مى شود
مالير به عنوان دومين شهرستان استان همدان شهر «خوشه هاى 
طاليى انگور» لقب دارد و بسيارى اين شهر را با باسلق، شيره 
انگور و كشمش مرغوبش مى شناسند؛ كشمش اين شهرستان 
يكى از انواع مرغوب كشمش در ايران است كه ساالنه بخشى 
از صادرات استان همدان را به خود اختصاص مى دهد حاال 
 رتبه برتر توليد انگور را در كشور دارد و مردم ايران و 

مالير
جهان مالير را با انگور مى شناسند.

برگزارى بيش از 240 
برنامه فرهنگى و هنرى
 در دهه فجر در نهاوند

 با توجه به فرارســيدن ايام مبارك دهه فجر امسال 
بيش از 240 برنامه فرهنگى و هنرى شــاخص در نقاط 

مختلف شهرستان برگزار مى شود.
رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرستان نهاوند 

گفت: با توجــه به وضعيت كشــور و موضوع كرونا، 
برنامه هــا و فعاليت ها به صورت غيرحضــورى و يا با 
ظرفيت بســيار محدود و در فضاى بــاز انجام خواهد 
گرفت كه متوليان بخش هاى مختلف مى توانند از ظرفيت 
فضــاى مجازى كه تقريباً همه جوانان و نوجوانان از آن 
استفاده مى كنند، بهترين بهره را در راستاى اطالع رسانى 
دســتاوردها و خدمات نظام مقدس جمهورى اسالمى 

ببرند.
اميــر بحيرايى در گفت وگو با ايســنا، با اشــاره به 

اجــراى برنامه هــاى مذهبى و قرآنــى در اين ايام، 
اظهــار كرد: برگزارى مجــازى همايش هاى مختلف 
در ســطح دانشگاه هاى شهرســتان، برگزارى محفل 
انس با قرآن، برپايى عصر شــعر و خاطره، برگزارى 
مســابقات ســرود، تيراندازى، كتابخوانى، مشاعره، 
برگــزارى محافــل علمــى، فرهنگــى و هنــرى و 
گفتمان هاى انقالبى براى انتقــال فرهنگ انقالب به 
نسل جديد از جمله برنامه هايى است كه در اين ايام 

مى شوند. برگزار  شهرستان  در 

رئيس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرستان نهاوند 
خاطرنشــان كرد: برگزارى مســابقات وبالگ نويسى، 
شعر، عكس و فيلم با موضوع انقالب، بيدارى اسالمى، 
نواختن ســرود و آهنگ هاى انقالبى و تجليل از فعاالن 
قرآنى، جشــنواره هاى قرآنى و خوشنويسى، تجليل از 
مادران نمونه دســتگاه ها، تجليل از خانواده هاى شــهدا 
و ايثارگــران از ديگر برنامه هاى پيش بينى شــده براى 

برگزارى در اين ايام است.
وى در پايان گفت: برگزارى ويژه برنامه هاى متناســب 

با ايام مذكور در جشــن انقالب در بيش از 75 كانون 
فرهنگى و هنرى مساجد شهرى و روستايى، برگزارى 
بيش از 50 مســابقه مختلف ورزشــى و فرهنگى در 
سطح شهر و روستا، نواختن زنگ انقالب در مدارس، 
برپايى نمايشگاه هاى مختلف از جمله عكس، هنرهاى 
تجسمى و كتاب، برگزارى مسابقات قرآنى و ورزشى 
و ديــدار با خانواده هاى شــهداى انقالب اســالمى و 
غبارروبى مزار شــهدا از ديگر برنامه هاى اجرايى اين 

دهه در نهاوند است.
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