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قابل توجه موديان محترم مالیاتي 
)اشخاص حقوقي و صاحبان درآمد امالک اجاري(:

مهلت ارائه الکترونيکي اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 97 و 
 WWW.tax.gov.ir پرداخت ماليات مربوطه از طريق سامانه

حداکثر تا پايان تيرماه سال جاري است.
35019-021 ستاد خبري دفتر مرکزي حراست

 1526 مرکز ارتباط مردمي

دوشنبه 10 تیر ماه 1398  27 شوال  1440  1 جوالی 2019  سال بیست و یکم  شماره 4284  8 صفحه  قیمت: 1500 تومان

242
سخنگوی شورای اسالمی شهر همدان:

طرح »سما« در شورای شهر
 تصویب شد

نماینده تویسرکان در مجلس:

پیگیری طرح مطالعاتی 
محور گنجنامه ـ تویسرکان

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان:

آشنایی با استمرار جریان امامت در ایران 
از تأثیرات جشنواره کتاب خوانی رضوی

@HegmatanehNewspaper كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

اختالف برسرخط مرزی مرکزی و همدان
 دومین جنازه سانحه فوتی بر  زمین ماند

2

 گزارش می دهد:

کمبود سونوگرافیست زن
فعالیت تنها 5 سونوگرافیست زن در استان همدان

با توجه به ارتقا و پیشرفت و بهبود حوزه بهداشت 
و ســامت و نیز با توجه به اینکه سونوگرافی یکی 
از ابزارهای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها 
است از این رو در سال های اخیر شاهد افزایش تجویز 
خدمات سونوگرافی و رادیولوژی توسط پزشکان برای 
بیماران به ویژه خانم های باردار هستیم اما مشکلی 
که بسیاری از شــهروندان از آن گایه دارند کمبود 
سونوگرافیست خانم در استان است؛ چراکه خانم ها 
معمــوالً تمایل دارند اقدامات و خدمات درمانی آنها 

توسط پزشک خانم انجام شود.

از طرف دیگر کمبود سونوگرافیست خانم، سبب 
ازدحام جمعیت و شــلوغی تعــداد معدود مراکزی 
شده است که این خدمات را ارائه می دهند بنابراین 
بیماران باید زمان زیادی را تا رســیدن نوبتشان به 

انتظار بنشینند.
بــه گــزارش خبرنــگار هگمتانه، بــا توجه به 
درخواســت شــما مخاطبان روزنامــه هگمتانه در 
راســتای کمک به حل این مشکل و پیگیری علت 
آن، با چند تن از مســؤوالن و شهروندان گفتگویی 

انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.
5

2

6
زخم آفرود 

بر پیکر طبیعت الوند

4
اجرای طرح »بسیج همگام 

کشاورز«  در 80 روستای نهاوند

4

افزایش 2/5 برابری سطح آب 
تاالب شیرین سو

2
رئیس سازمان تعاون روستایی استان همدان:

خرید توافقی گندم
 برای مهار دالالن

حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس:

بالتکلیفی ایستگاه راه آهن همدان
15 سال از افتتاح کتابخانه تکمیل نشده مرکزی همدان می گذرد

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان:

5توزیع رایگان گل های فصلی تابستانه از 5 تا 20 تیرماه در بین شهروندان

خبر همدان 2

برنامه های
 بی سر و سامان دولت 

برای مسکن
مسؤوالن باید فکری به حال 

مستأجران کنند 
 یک نهاد نظارتی تعیین قیمت 

مسکن را از صاحب خانه ها بگیرد

ایران و جهان 3

رئیس هیأت مدیره بنیاد برکت:

جمعیت روستایی طی
 50 سال گذشته از 75 درصد 

به 25 درصد رسیده است
30 هزار طرح اشتغالزایی در 6 هزار روستا

رئیس هیأت مدیره بنیاد برکت گفت: جمعیت 
روســتایی در کشور طی 50 سال گذشته از 75 

درصد به 25 درصد رسیده است و...

بوستان همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
 محله ای فدک )فاز 2(

)بلوار آیت اهلل نجفی )ره((

اعتبار :
مبلغ 900 میلیون تومان

وسعت :
9000 مترمربع 

پیشرفت فیزیکی : 50 درصد
مجری :

 منطقه چهار  شهرداری

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

8

جناب آقای مهند
ا  د م

ریاست محتر سازمان صنعت، معدن
 و تجارت استان همدان

را  دن  م و  ت  ملي  روز 
ان  کارک ي  ال اب ج خدمت 
ي  تمام و  ه  موع م ن 
ه  عر اي  ت اندرکاران  دس
يت عر نموده  تبري و ته
در  ته  ون  م است  اميد 
ت  حوزه  ي  اعت راستاي 
يتهاي  موف د  ا تان  اس

. ي روزافزونتان با

ار  ودر  ن  نه  ا م
دان ه   ا ار  

ا  د م
جناب آقای مهند
ا  د م

ریاست محتر سازمان صنعت، معدن
 و تجارت استان همدان

دن م و  ت   روز 
ال  اب ج ت  خدم را   
ران  ت مکاران و تمامي 
ه  ران اي عر و ت
يت  ه تبري و ته ميمان
ت با  عر نموده اميد اس
ال  اه ايزد مت انت از در است
د  ربل واره پيروز و س م

يد. با

رم  ادن  شر م
ران ن ادن  م

ا  د م
جناب آقای مهند
ا  د م

ریاست محتر سازمان صنعت، معدن
 و تجارت استان همدان

دن م و  ت   روز 
مکاران  الي  اب ج خدمت  را 
ي  تمام و  رتان  ت
زحمتک  و  يور  ران  ت
تان تبري عر نموده  اس
ا ايزد  اميد است در سايه ال
و  وزي  دل ت  با  ال  مت
ران  ت ما و تمامي  درايت 
ت  کوفايي  د و  د ر ا

. ي مدان با

دان   تا  رد م ید  شر تو
اد ر

ا  د م
جناب آقای مهند
ا  د م

ریاست محتر سازمان صنعت، معدن
 و تجارت استان همدان

را  دن  م و  ت  ملي  روز 
ن  ا ف و  ي  ال اب ج خدمت 
يت  ه تبري و ته اي عر
ت  اس اميد  وده  نم عر 
ته در راستاي  ون  م
تان  ت اس ي حوزه  اعت
يتهاي روزافزونتان  د موف ا

. ي با

ا  ه  ا ه  ا ار وم  اب  ر
دان

ا  د م

ما  م   ا   دید  ن  ا خ را
زار شــرکت ســهامي پشــتيباني اموردام کشور-  ه  ا 1 م
اداره کل پشــتيباني امــور دام اســتان همدان به شناســه ملي 

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

ه واگذاری امور فنی ســردخانه های)بوعلی  ا و م 2 مو
همــدان و دولتی نهاوند( اداره کل پشــتيبانی امور دام اســتان 
همدان  از طريق ســامانه تدارکات الکترونيکي دولت به شــماره 

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

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

ا کار مبلغ  د ارج ي رکت درفر مي   مبل ت
)300/000/000( سيصد ميليون ريال به نام اداره کل پشتيباني 

امور دام استان همدان.
اي  هاد و  وي پي اد ت 5  زمان دريافت اس

مالي اي  هاد پي
اد از سامانه ستاد ساعت 14روز  1-5- مهلت دريافت اس

پنجشنبه مورخ 1398/04/13 مي باشد.
هاد درسامانه ستاد تا ساعت 14  2-5- مهلت ارائه پي

روز يکشنبه مورخ 1398/04/23
مي تا  توي ا ت ف م وي پاکت ال 3-5- مهلت ت

ساعت 14 روز يکشنبه مورخ 1398/04/23
ا ساعت 9 صبح روز دوشنبه  ايي پاکت  -5- زمان باز

مورخ 1398/04/24واقع در نشاني مناقصه گزار
اد متقاضيان شرکت در مناقصه مي توانند پس  6- خريد اس
500 ريال )غيرقابل استرداد به شماره حساب  از واريز مبلغ 000
IR 31010000 شناســه  001039 0 0060 بانک مرکــزي 7

377039 بــه نــام خزانــه  65203900 00000000000173
 داری کل از طريق سامانه ســتاد( در زمان مهلت دريافت اسناد
 www.setadiran.ir رديف 1-5 آگهي ( به آدرس اينترنتي( 

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

گردد.
8ـ مراحــل برگزاري مناقصــه از طريق درگاه ســامانه تدارکات 
الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران درصورت عدم عضويت 
قبلي، مراحل ثبت نام در ســايت مذکور و دريافت گواهي امضاي 
الکترونيکــي را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند. تاريخ 
 139 0 به تاري 09 انتشــار مناقصه درســامانه روز يک

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

 مي باشد.
ويت  ام مراح ع ان عات تما سامانه ستاد جهت  اط

021 193 در سامانه مرکز تما 

اداره کل پشتیبانی اموردا استان همدان کمیسیون معامالت

اورز وزارت جهاد ک
مدان ور استان  تيبان امور دام ک رکت پ

و ا  

م الف 504 

ما  م   ا   دید  ن  ا خ را
زار شــرکت ســهامي پشــتيباني اموردام کشور-  ه  ا 1 م
اداره کل پشــتيباني امــور دام اســتان همدان به شناســه ملي 

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

ه واگذاری امور تخليه و بارگيری ســردخانه  ا و م 2 مو
های)بوعلی و دولتی نهاوند( اداره کل پشــتيبانی امور دام استان 
همدان  از طريق ســامانه تدارکات الکترونيکي دولت به شــماره 

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

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

ا کار مبلغ  د ارج ي رکت درفر مي   مبل ت
)220/000/000( دويست و بيست ميليون ريال به نام اداره کل 

پشتيباني امور دام استان همدان.
اي  هاد و  وي پي اد ت 5  زمان دريافت اس

مالي اي  هاد پي
اد از سامانه ستاد ساعت 14روز  1-5- مهلت دريافت اس

پنجشنبه مورخ 1398/04/13 مي باشد.
هاد درسامانه ستاد تا ساعت 14  2-5- مهلت ارائه پي

روز يکشنبه مورخ 1398/04/23
مي تا  توي ا ت ف م وي پاکت ال 3-5- مهلت ت

ساعت 14 روز يکشنبه مورخ 1398/04/23
ا ساعت 9 صبح روز دوشنبه  ايي پاکت  -5- زمان باز

مورخ 1398/04/24واقع در نشاني مناقصه گزار
اد متقاضيان شرکت در مناقصه مي توانند پس  6- خريد اس
500 ريال )غيرقابل استرداد به شماره حساب  از واريز مبلغ 000
IR 31010000 شناســه  001039 0 0060 بانک مرکــزي 7

377039 بــه نــام خزانــه  65203900 00000000000173
 داری کل از طريق سامانه ســتاد( در زمان مهلت دريافت اسناد
 www.setadiran.ir رديف 1-5 آگهي ( به آدرس اينترنتي( 

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

گردد.
8ـ مراحــل برگزاري مناقصــه از طريق درگاه ســامانه تدارکات 
الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران درصورت عدم عضويت 
قبلي، مراحل ثبت نام در ســايت مذکور و دريافت گواهي امضاي 
الکترونيکــي را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند. تاريخ 
 139 0 به تاري 09 انتشــار مناقصه درســامانه روز يک

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

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

سامانه: مرکز تماس: 41934ـ021

اداره کل پشتیبانی اموردا استان همدان کمیسیون معامالت

اورز وزارت جهاد ک
مدان ور استان  تيبان امور دام ک رکت پ

139 0 به 10 ا اول دو تاري 
139 0 به 11 ا دوم سه  تاري 

و ا  

م الف 505 

139 0 به 10 ا اول دو تاري 
139 0 به 11 ا دوم سه  تاري 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان همدان
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قابل توجه موديان محترم مالیاتي 
)اشخاص حقوقي و صاحبان درآمد امالک اجاري(:

مهلت ارائه الکترونيکي اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 97 و 
 WWW.tax.gov.ir پرداخت ماليات مربوطه از طريق سامانه

حداکثر تا پايان تيرماه سال جاري است.
35019-021 ستاد خبري دفتر مرکزي حراست

 1526 مرکز ارتباط مردمي

دوشنبه 10 تیر ماه 1398  27 شوال  1440  1 جوالی 2019  سال بیست و یکم  شماره 4284  8 صفحه  قیمت: 1500 تومان

242
سخنگوی شورای اسالمی شهر همدان:

طرح »سما« در شورای شهر
 تصویب شد

نماینده تویسرکان در مجلس:

پیگیری طرح مطالعاتی 
محور گنجنامه ـ تویسرکان

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان همدان:

آشنایی با استمرار جریان امامت در ایران 
از تأثیرات جشنواره کتاب خوانی رضوی

@HegmatanehNewspaper كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

اختالف برسرخط مرزی مرکزی و همدان
 دومین جنازه سانحه فوتی بر  زمین ماند

2

 گزارش می دهد:

کمبود سونوگرافیست زن
فعالیت تنها 5 سونوگرافیست زن در استان همدان

با توجه به ارتقا و پیشرفت و بهبود حوزه بهداشت 
و ســامت و نیز با توجه به اینکه سونوگرافی یکی 
از ابزارهای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها 
است از این رو در سال های اخیر شاهد افزایش تجویز 
خدمات سونوگرافی و رادیولوژی توسط پزشکان برای 
بیماران به ویژه خانم های باردار هستیم اما مشکلی 
که بسیاری از شــهروندان از آن گایه دارند کمبود 
سونوگرافیست خانم در استان است؛ چراکه خانم ها 
معمــوالً تمایل دارند اقدامات و خدمات درمانی آنها 

توسط پزشک خانم انجام شود.

از طرف دیگر کمبود سونوگرافیست خانم، سبب 
ازدحام جمعیت و شــلوغی تعــداد معدود مراکزی 
شده است که این خدمات را ارائه می دهند بنابراین 
بیماران باید زمان زیادی را تا رســیدن نوبتشان به 

انتظار بنشینند.
بــه گــزارش خبرنــگار هگمتانه، بــا توجه به 
درخواســت شــما مخاطبان روزنامــه هگمتانه در 
راســتای کمک به حل این مشکل و پیگیری علت 
آن، با چند تن از مســؤوالن و شهروندان گفتگویی 

انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.
5

2

6
زخم آفرود 

بر پیکر طبیعت الوند

4
اجرای طرح »بسیج همگام 

کشاورز«  در 80 روستای نهاوند

4

افزایش 2/5 برابری سطح آب 
تاالب شیرین سو

2
رئیس سازمان تعاون روستایی استان همدان:

خرید توافقی گندم
 برای مهار دالالن

حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس:

بالتکلیفی ایستگاه راه آهن همدان
15 سال از افتتاح کتابخانه تکمیل نشده مرکزی همدان می گذرد

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان:

5توزیع رایگان گل های فصلی تابستانه از 5 تا 20 تیرماه در بین شهروندان

خبر همدان 2

برنامه های
 بی سر و سامان دولت 

برای مسکن
مسؤوالن باید فکری به حال 

مستأجران کنند 
 یک نهاد نظارتی تعیین قیمت 

مسکن را از صاحب خانه ها بگیرد

ایران و جهان 3

رئیس هیأت مدیره بنیاد برکت:

جمعیت روستایی طی
 50 سال گذشته از 75 درصد 

به 25 درصد رسیده است
30 هزار طرح اشتغالزایی در 6 هزار روستا

رئیس هیأت مدیره بنیاد برکت گفت: جمعیت 
روســتایی در کشور طی 50 سال گذشته از 75 

درصد به 25 درصد رسیده است و...

بوستان همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
 محله ای فدک )فاز 2(

)بلوار آیت اهلل نجفی )ره((

اعتبار :
مبلغ 900 میلیون تومان

وسعت :
9000 مترمربع 

پیشرفت فیزیکی : 50 درصد
مجری :

 منطقه چهار  شهرداری

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

8



t
ir

_

_

_



" "





" "

eskanmedu ir



_

NASM

_



hamseda ir

" "

"
"

…

–

–

…



سازمانآگهیهای
روزنامههگمتانه

hegmatan.request@gmail.com

www. h e g m a tane h - news . i r

 09 90909
 9 9 

ا ه 
17157

قه دو همدان رداری م ش

ر دارد از طريق مناقصه عمومي نسبت به واگذاري کليه امور خريد و تامين گونه های گياهی مورد  مدان  در ن ه دو  هرداري م
يل به اشخا حقيقی و حقوقي اقدام نمايد. 9  با شراي  11 ايت 25 9 ل نياز با گل ها  برای مدت هفت ماه  از تاري  25

يل به صورت واريز نقدي ، ضمانتنامه بانکي مي باشد  ضمنا  1-مبلغ ســپرده تضمين شــرکت در مناقصه مذکور براساس مبلغ جدول 
قه دو همدان جهت واريز اعالم مي گردد. حساب شماره  74051133313332  نزد بانک  مهر ايران  شعبه صد  به نام  شهرداری من

ر و فضای  9 جهت اخذ اوراق مناقصه به امورقراردادها سازمان سيما،من 0 ايت 19 9 ل 0 2-متقاضيان می توانند از تاري 09
سبز شهری شهرداری همدان  واقع در ميدان رسالت ، بلوار واليت ، روبروی کالنتری 15 مراجعه نمايند .

9 تحويل دبيرخانه شــهرداری  0 3-متقاضيان می توانند پيشــنهادات خود را ازتاريخ نشــراين اگهی تا پايان وقت اداري مور 19
قه دو همدان به آدرس خيابان تختی ، نمايند. من

4-مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه می باشد  . 
ر هزينه های دولتی  بعهده برنده مناقصه  خواهد بود. 5-کليه هزينه های نشر آگهی و دي

ب در محل شهرداری ستاد خواهد بود. 9 ساعت 10  0 به مور  20 6-زمان قرائت پيشنهادها روز پ 
7-شهرداری همدان در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

هداری گونه های مندرج در موضوع قرارداد باشند. ور توليد و ن 8-متقاضيان می بايست دارای گلخانه )مرکز توليد گل و گياه( به من
وليتی  9-عواق ناشی از ورود هرگونه آفت يا بيماری همراه گونه های وارد شده به استان به عهده فروشنده می باشد و شهرداری مس

در قبال آن ندارد.
ر وفضای  10-جهت کس اطالعات بيشتر با شماره تلفن های 38214925- 38214926 تماس حاصل نموده و يا به سازمان سيما من

سبز شهرداری همدان مراجعه نمائيد .
11-شرکت در اين مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شرو و تکاليف شهرداری همدان می باشد.

12-ساير اطالعات و جزئيات مربو به پيمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

یاهی مورد نیازنام پروژهردی ونه های  مح تامین اعتبارنو 
مین  مبل ت
رده)ریال ( س

لیه امور خرید و تامین 
یاهی مورد  ونه های 

نیاز با  ها

لی نشایی  لهای ف ه   درخت  درخت
اب با تعداد و  ر )م لدانی  ب و 
ه ( ا در در اورا م یفیت م

ه دو  شهرداری م
همدان
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 روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان

ا و  ر ید  ا اه  و  ر ید  ا اه  و  ر ید  ا ه 
96 شورای  11 2 70 مور  9 36 ماره 192 وز  هر با اســتناد به م ا سبز  ر و ف سازمان سيما م مدان  هردار 
ر دارد تعداد 2 پالک زمين مسکونی عادی  اســالمی شــهر همدان و مجوز شــماره 10/11/5609 مورخ 98/03/29 شــهرداری همدان در ن
9 تــا پايان وقت اداری  0 را ازطريــق مزايــده کتبی به فرو برســاند از متقاضيان دعوت می شــود جهت ارائه پيشــنهاد از تاري 09
ر و فضای سبز شهری به آدرس ميدان رسالت بلوار واليت روبروی  9 به امور قراردادهای ســازمان سيما من 0 به مور 19 هار روز

يل می باشد. کالنتری 15 ساختمان خدمات شهری مراجعه نمايند ، شراي مزايده به شر 
يل به  حســاب سپرده سازمان به  شماره   1-متقاضيان  بايســتی  جهت شــرکت  در مزايده  به  عنوان  ســپرده   ضمانت به  شــر جدول  
کر اســت در صورت عدم  3-3368299-12-7405  نزد  بانک  مهر ايران شــعبه صد واريز و فيش آن را در پاکت الف قرار دهند الزم به 

وجود فيش به پيشنهاد ارائه شده رسيدگی نخواهد شد.
2-شرکت کنندگان در مزايده می توانند جهت کس اطالعات بيشتر و بازديد از امالک مذکور از تاريخ نشر آگهی به مدت 10 روز به سازمان 

مراجعه نمايند.
ر مدت يک هفته نسبت به واريز مبلغ ملک به حساب سازمان  اقدام نمايد در غير اين صورت  3-برنده مزايده بايستی  پس از ابال کتبی 
نين در صورت عدم انعقاد قرارداد توســ برندگان اول و دوم سپرده آنها ضب  با ضب ســپرده وی معامله با نفر دوم انجام خواهد شــد هم
خواهد شــد ، ضمنا پيمانکارانی که از ســازمان طل کار می باشند در صورت برنده شــدن تنها 30 درصد از مبلغ مزايده قابل تهاتر می باشد 

الباقی مبلغ مزايده نقدا دريافت می گردد.
4-پيشــنهاد بايستی واضح روشن با قيد مبلغ و مشــخصات زمين مورد تقاضا به همراه  تصوير کارت ملی و تلفن تماس متقاضی در پاکت در 

بسته باشد.
ر و فضای سبز شهری ( در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات واصله به هر شکل مجاز و مختار است.. 5- شهرداری همدان )سازمان سيما من

6-هزينه های نقل و انتقال ، حق الزحمه کارشــناس دادگســتری جهت برآورد ارز امالک و نشــر آگهی و ساير هزينه های قانونی به عهده 
برنده مزايده خواهد بود..

يل می باشد. ر به شر  مشخصات پالک های مورد ن

اربریردی Mنو  بتیمتراژ 2 ک  اسی ریالپ ارش مین ریالیمت پایه  رده ت مبل س

ه امام  کونی-ت 2عادی8 زمین م 82

ه امام 2 کونی-ت 2 زمین م 2عادی8
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نوبت اول ــادی به طور فو العاده  مومی  وت  مجم  آگهی د
شرکت تعاونی مسـکن کارکنان استـانداری همـدان

 
س ساعت 17روز چهارشنبه مورخ 1398/5/9   جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن استانداری همدان ر
در محل نمازخانه اســتانداری واقع در ســاختمان استانداری طبقه همکف  برگزار می شود. بدينوسيله از کليه اعضا )صاحبان سهام( دعوت بعمل 
مــی آيــد در موعد مقرر در مجمع فوق حضور بهم رســانيده و يا وکالی خــود را کتبا  معرفی نمايند. ضمنا از کليه اعضــا محترم که تمايل به 
ر تا 10 روز پس از انتشار آگهی به  دفتر شرکت واقع در  ت مديره و بازرس را دارند درخواست می شود مدارک خود را حداک حضوردرترکي هي

ساختمان استانداری طبقه زيرين تحويل نمايند.
ه دستور جل

2- طر و تصوي صورت های مالی ســال1397.  3- تصوي بودجه و  ت مديره و بازرس در مورد عملکرد ســال 1397.  1- گزار کتبی هي
ييرات سرمايه و اعضا   5-  تعيين و تصوي حق الزحمه مدير عامل و مديران   تعيين خ مشی شرکت در سال 1398.  4- طر و تصوي ت
ت مديره  8- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل  ت مديره  7-  انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هي  6- طر و تصوي پادا ساليانه هي
و تعيين حق الزحمه بازرس. ضمنا موسسات حسابرسی که داوطل شرکت در انتخاب بازرس تعاونی هستند ميتوانند جهت ثبت نام تاپايان وقت 

اداری مورخ 98/4/20به دفترشرکت مراجعه نمايند. 
ت مدیره شرکت تعاونی حمید پور حسینی  رئیس هی

22
13

2 :
هي

 آگ
اره

شم

ت مدیره و بازر  ضویت در هی آگه فراخوان داوطلبین 
ل و مکانیسین شهرستان بهار اتحادیه صن حمل و ن

ت مديره  ر اســت انتخابات هي بر اســاس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي در ن
و بازرس اتحاديه حمل و نقل و مکانيســين شهرســتان بهار برگزار گردد. لذا از واجدين شراي عضويت 
يل شــراي آنان اعالم گرديده دعوت به عمل ت مديره و بازرس اتحاديه صنف به مزبور که در   در هي
139 به مدت  0 به مور 25 ايت روز سه  139  ل 0 به مور 15  مــي آيد از روز 
iranianasnaf )قسمت ثبت نام  .ir يل( با مراجعه به سامانه 10 روز کاري )بدون احتســاب ايام تع
يري اقدام  داوطلبين در انتخابات اتحاديه صنفي در صفحه اول سامانه( نسبت به ثبت نام و اخذ کد ره
ت اجرايي برگزاري انتخابات  يري اخذ شده و هي يل و کد ره سپس شخصا با در دست داشتن مدارک 
اتحاديه هاي صنفي واقع در بهار بلوار آيت اله بهاري کوچه سما اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 

بهار مراجعه و نسبت به تکميل پرسشنامه و تحويل مدارک اقدام نمايند.
ت  راي داوطلبي داشــتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هي

) مديره اتحاديه )مدرک تحصيلي و يا گواهي نامه معتبر از اداره آموز و پرور
هرستان بهار ي  اي  اديه  ابات ات زاري انت ت اجرايي بر ي علي حيدري- رئي 
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13 نوبت دو 0 تاری انتشار: 05

ردا 06:06  تا  و  ردا 04:22    ان صب  ر 20:54    ا ان م تا 20:33  ا رو  ر 13:20   ان  : ا دوشنبه 10 تیر ماه 1398  27 شوال  1440  1 جوالی 2019  سال بیست و یکم  شماره 4284 اوقا شر

ا  
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رانه شا

ت  قبله  باطن ارباب طری

زهراست

ان وعده  چند ســالی اســت که نیمــه رم
دیدار اهالی اد شــده است با رهبر معظم 
فارسی  ادبیات  و  . دوستداران شــعر  انقا
یافت  این  تا  انتظار می کشــند  حاال دیگر 
ــان برپا گردد و  ادبــی در ماه مبار رم
رت  ر ح شــعرهای خوانده شــده در م
آقــا را بخوانند. در این بخــش به بازخوانی 

می پردازیم. اشعار  این 

واپسین موق معرا حقیقت زهراست
ســر توحید در آیینه غیرت زهراست
رو آدم، شــرف خاتم، دردانه ی غیب
مت، نفس صب قیامت زهراست ات ع
در واجــب و ممکن ز ازل تا به ابد م
رت زهراست باده وحدت و خم خانه ی ک
، غایت پاداش و جزا خشم و خشنودی ح
رایت رحمت و تمهید شفاعت زهراست
به عبادت نرســد عــادت دینداری ما
گر ندانیم که معیار عبادت زهراســت
منشــأ بود و نبود، آینه پــرداز وجود
وحدت غیب و شهود احدیت زهراست
ویش بود از خون جگر در نمازی که و
قبله ی باطن اربا طریقت زهراســت
نه همین ام ابیهاســت به تقدیم وجود
شخص رو القد و شأن والیت زهراست
جن هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
سر سرمستی هفتاد و دو ملت زهراست
غایت سیر وجود است رسیدن به علی
غایت سیر علی هم چو بدایت زهراست

علی میرشکا یوس

امیرالمؤمنین فرمود: 
ش ها خشک نمی شود مگر به خاطر 
قساوت دل ها و دل ها قساوت نمی گیرد 

مگر به خاطر فراوانی گناهان
1  ،1  ، لل الشرائ

ساخت ساحری  هچ  ملک  ساختفرمان  آزری  بهار  سحر  کز 

داشت موسوی  دست  هندهس  ساخترد  ساحری  صنع  شعبده  رد 

ربج دوازده  فلک  ساختشکل  ردی  دوازده  قصر  زین 

طرازید صنعتش  هب  هک  بس  ساختاز  ساحری  طراز  نقاش 

گار زن ربد  چرخ  چهرهٔ  ساختاز  سری  خسرو  زنهتگه 

شنگرف گرفت  شفق  روی  ساختوز  فری  شهنشه  تصوری 

راند قلم  از  گوره  ردیا  ساختیک  گورهی  شاه  صورت  ات 

خااقنی

و برداشت گیال 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

لیر درد،
 به دلیل پاداش الهی صبر خندان

در قرآن کریم آمده اســت: ای کســانی که ایمان آورده اید 
از صبر و اســتقامت و نمــاز کمک بگیرید، همانــا خداوند با 

صبرپیشگان است.
ــرت امام علی علیه الســام فرموده اند: صبــر در برابر  ح

گرفتاری ها بهتر است از تن آ سایی در رفاه.
کایت: دختر عامــه طباطبایی که از بانوان باکمال و 
ل بود در حالی کــه از پله باال می رفت افتاد  مجتهــد و فا
و اســتخوان پایش شکســت. برخی مشــاهده کردند که او 
می خندد ســؤال کردند مگر پا و اســتخوان شما نشکسته 
اســت پاســ داد: بلی، گفتند: پس چرا به جــای ناله و 
وا هایی می افتم که  شــیون می خندی گفت: وقتی به یاد 
خداوند برای صبر مقرر کرده اســت از شادی آن پاداش ها 

هستم. خندان 
صبر بیاشام که اگر تو را بکشد

شهید باشی و اگر زنده مانی، عزیز

رازونیاز

مهر تو

الهی
تا مهر تو پیدا گشت

همه مهرها جفا گشت
و تا بر تو پیدا گشت
همه جفاها وفا گشت

الهی
ما نه ارزانی بودیم
تا ما را برگزیدی

و نه ناارزانی بودیم
که به غلط گزیدی

بلکه به خود ارزانی کردی
تا برگزیدی

وشیدی عیب که می دیدی و ب
اری ا ان ب واجه  ته از مناجا نامه  ر بر

فتمان  ان و انگاره به سوی  ركت از م
هگمتانه، گــروه فرهنگی: بیانیه  گام دوم 
، با ســاخت و نظام ارزشــهای جامعه  انقا
ارتبــا تنگاتنــ و دوســویه ای دارد؛ از 
سویی بر ســاخت اجتماعی و مسائل واقعی 
یرگذار است و از  جامعه و در امروز و فردا تأ
یرپذیر است از بافت  سوی دیگر برآمده و تأ
 . اجتماعی و تاری گذشــته و دیروز انقا
یر  لیل کارکردهــا و تأ ، ت بــر این اســا
ایــن بیانیه بر اکنــون و آینده، از نکات مهم 
و متناســب با مقوله  جامعه پذیری این بیانیه 
خواهد بود؛ به سخنی دیگر اینکه این بیانیه 
ی چه  رفیتهایی دارد و با تمهید شرای چه 
عفهایی از جامعه شناسایی و رف می کند و 

چه اف هایی را فراروی ما می گشاید.
از کارکردهای مهم و قابــل توجه بیانیه  
، حرکت از معانی و انگاره ها  گام دوم انقــا

به سوی گفتمانها است.
گفتمان ســازی، فرآینــد همه گیر کردن 
یــک مفهوم و یــک معرفت با اســتفاده از 
ی و با هدف  برنامه ریزی مداوم و دائمی تبلی

میانی رشــد اندیشــه، بینش و باور همراه با 
احسا مسؤولیت و تعهد جامعه و با هدف 
نهایی رشــد اعمال صال در جامعه است؛ به 
سخنی دیگر، گفتمان ســازی دینی، فرآیند 

ق اهداف تبلی دینی و اسامی است. ت
عیتی است که افراد  گفتمان، شرایط و و
جامعه می توانند در آن تفاهم داشــته باشند، 
ـ به صورت  ـ  ی که در آن، نوعی تواف شــرای
ـــ در میان افراد جامعه  آگاهانــه یا ناآگاهانهـ 
برقرار اســت که می توانند چیزهایی را معنادار 
بدانند و به در مشترکی از آنها رسیده باشند؛ 
بنابراین اگر امکان و شــرایط فهم مشتر در 
جامعه وجود نداشــته باشد، هر اقدام و گفتگو 
و ارتباطی در ســ جامعه غیرممکن خواهد 
شــرایط تفاهم  بود؛ از این رو گفتمان را باید 
و مفاهمــه در جامعه بدانیم. بــر این مبنا، 
باور عمومی، تجلی گاه گفتمان جامعه  اســت؛ 
یک  عیتی که یک سخن  گفتمان یعنی آن  و
آرمان، یک معرفــت و... مورد تفاهم، قبول و 
پذیرش عموم مردم تلقی شــود و مردم به آن 

توجه کنند؛ گفتمان  جامعه، مفهوم و معرفتی 
اســت که در برهه ای از زمــان در یک جامعه 

همه گیر می شود.
، متنی اســت که از  بیانیه  گام دوم انقا
، در ر اقتدار و مدیریت  سوی رهبر انقا
نظام اســامی و بــا توجه بــه کارکردهای 
 ، و و تعری همگرایی فکری، افزایــش و
ایجاد انســجام و نظام وارگــی، اولویت دهی 
بیت معارف گذشــته و  بــه امور مهم تــر، ت
توصیه به اســتقامت، ارجا به گفتمان ها و 
اندیشه های پیشــین، زمان آگاهی و تعمی 
زمان در فرآیند تمدنی، اسوگی و الگومندی 
در نظام شــناخت و گرایش و کنش جامعه 
ولی  و بازخوردگیــری از حرکت و ســیر ت
ه های  ه ها و شــاخ اب جامعه و نقد آن با 
انقابی شــکل یافته و اینها همه، بخشی از 

کارکردهای گفتمانی این بیانیه هستند.
گر و  وه ی اشیری پ  ب از یادداشت س

ی  ام دوم ان از زاویه  تح ی بیانیه   ه در تح نویسن

ن فتمان سازانه و اجتما  را  كاركردها و ا

ر ش ی متفاو منت ر ج ه با شی با  م  ا پن
م  ا پن  : رهنگ روه  هگمتانه 
م  كا ی نوشته محم ه با ش رمان 
ر  منت متفاو  ی  ر ج با  ینان  م

و روانه بازار كتا ش
آه با شــین نوشــته  چا پنجم رمان 
م مزینانی با طر جلدی متفاوت  مدکا م
منتشــر و روانه بازار کتا شــد. این کتا 
مزینانی  م  مدکا بزرگسال م رمان  دومین 
و انقا است  شاه بی شین با مو بعد از 
که با استقبال خوبی از سوی مخاطبان رو به 
رو شــده و تاکنون نزدیک به 0 هزار نسخه 

از این کتا به فروش رسیده است.
آه با شــین روایت کننده فعالیت یک 
ای فکری کمونیستی  مبارز انقابی چ با ف
اســت که از دهــه 20 شمســی و بدو تولد 
یت اصلی داســتان آغاز می شود و تا  شــخ
سال 0 ادامه دارد. در این رمان به نوعی به 
یت  ات و تفاوت های نســلی بین شخ تناق

اصلی و فرزندش اشاره شده است.
آه بــا شــین اطاعات  کتــا 
خوبی در اختیار خواننده قرار می دهد، 
ــو در حوزه مردم شناســی  به خ
و علومــی که کمتر بــه آن ورود پیدا 
کرده اید اطاعات نویســنده مشخص 
و مشــخص است  می شــود. به و

مزینانی قبل از نگارش داســتان هایش بر روی 
مسائل تاریخی جست وجوی بسیار می کند و این 

ار را پدید می آورد. آ
آه با شــین بار اصلی  در حالیکــه در 
داستان در گذشته نهاده شده و چندین نسل 
را روایت می کند ترفند نویسنده در نگارش به 
گونه ای است که هی گونه فلش بک و روزنه 
رفیت هایی در  به گذشته به نظر نمی رسد. 
داســتان انقا وجود داشت که تا به حال 
ر  استفاده نشــده، قوت اصلی کار مزینانی ن
کار و توصیفات آن است و هرکس خود را در 

قسمتی از کتا بیشتر از قسمت 
دیگر احسا می کند.

آه با شــین به غیر ار  رمان 
برگزیدگــی در بزرگتریــن جایزه 
ادبی کشور یعنی جایزه جال آل 
احمد،  در جشنواره داستان انقا 

نیز برگزیده شده است.
بخشی از کتا را در ادامه خواهید خواند:

فه شازده در همین عمارت کاشته  ...  ن
شــده بود، در همین اتا پنــ دری، پای 
ه های گ بری شده و سق آینه کاری،  طاق
فه یک دختر و هفده پســر دیگر، از  ل ن م
ه ای و عقدی، آســمان اعیانی  زن هــای صی
عمــارت، زن هایی با پیراهن حریر عروســی 
ه ای ترکمنی  و یقــه دالبردلبرانه، روی قالی
که دو تا غزال از دویســت سال پیش میان 
ر های ابریشــمی آن گیر افتــاده بودند و 

هرچه می دویدند به جایی نمی رسیدند...
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ار همدان قه  رداری م ش

ه های عمرانی زير از طريق مناقصه عمومی به پيمانکاران  ر دارد نســبت به واگذاری پرو مدان در ن هار ه  هرداري م
واجد شــراي اقدام نمايد. لذا از پيمانکاران دارای صالحيت دعوت بعمل می آيد جهت دريافت اســناد و اوراق شرکت در مناقصه تا 

مورخ98/4/20 به آدرس : همدان ، ميدان امامزاده عبداله مراجعه نمايند.
ه  ا رکت در م راي  ه  خ

قه چهار تا پايان ســاعت اداری  ر مهلت قبول پيشــنهادها و تحويل اســناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شــهرداری من 1ـ حداک
مورخ98/4/20خواهد بود.

ه برنده اول مناقصه انصرا نمايد سپرده ايشان به نفع شهرداری ضب و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصرا نفر  2ـ چنان
دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد.

3ـ مبلغ تضمين شــرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اســناد خزانه يا ضمانتنامه بانکی يا واريز نقدی که می بايستی به 
قه چهار همدان نزد بانک ملی شعبه فرعی باباطاهر واريز گردد. شماره حساب 0107996658004 شهرداری من

ارت راهبردی رياست جمهوری قيمت پيشنهادی  رفيت کاری مورد تاييد از طر معاونت برنامه ريزی و ن 4ـ متقاضی بايد براساس 
خود را ارائه نمايد. بديهی است در صورت مشاهده تخلف ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی ضب خواهد شد.

5ـ کليه هزينه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
6ـ ساير اطالعات و جزييات مربو به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

7ـ شهرداری در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادها مختار می باشد.
8ـ شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شراي و تکاليف شهرداری همدان موضوع ماده 10 آيين نامه مالی شهرداری 

می باشد.
نا نفر اول و دوم يک هفته پس از ابال صورتجلســه کميسيون معامالت   رديده به اســت 9ـ ســپرده افرادی که در مناقصه برنده ن

مسترد می گردد.
11ـ بديهی اســت حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان   5 درصد کل مبلغ قرارداد از برنده مناقصه اخذ و 
تضمين شــرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شــد.)تضمين انجام تعهدات جابجايی شــبکه برق وآسفالت فينيشری 10درصدکل 

مبلغ قرارداد می باشد(
12ـ به اين پيمان ها تعديل تعلق می گيرد.

13ـ به اين پيمان ها پيش پرداخت تعلق نمی گيرد.
هردر شــهرداری مرکزی خواهد بــود )حضور نمايندگان  14ـ  زمان و مکان بازگشــايی پاکت ها مورخ98/4/23ســاعت 16بعداز

پيمانکاران در اين جلسه بالمانع است(
15ـ برای کس اطالعات بيشتر با شماره تلفن 4246248 3 تماس حاصل نماييد.

W امکان پذير می باشد. W W .h am edan.ir 16ـ ضمنا امکان مشاهده اطالعيه فوق در سايت شهرداری همدان به آدرس
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8/ مومی مور 2/ یه آگهی فراخوان  ال ا

يد  اوات انر خور اه 7 م و احدا دو نيرو 9 مو ه فراخوان مور 2 پيرو 
ردد. ي ا م  ر  مرات ب

اهردی وان نیرو ت در ع مین شر مبل ت
فراخوان

اه  مگاواتی شماره  ج باند  نیرو
ه ا مربو اه با مش 2 ریالفرود

اه  مگاواتی شماره 2 ج باند 2 نیرو
ه ا مربو اه با مش 2 ریالفرود

مدان هرداري  ارکتهاي مردمي  اري و م  سازمان سرمايه 

ید ا دید  ه 
17157

 روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان

ید ا دید  یده  ا دید  یده  ا دید  ه 
ت مديره سازمان قصد دارد  مدان با توجه به مجوز هي هردار  هر  ا سبز  ر و ف ازمان سيما م س
ح شهر همدان، به مدت دو سال از طريق مزايده  اتی در س نسبت به واگذاری حق بهره برداری از تعدادی سازه ی تبلي

عمومی به اشخا حقوقی يا حقيقی با شراي تعيين شده اقدام نمايد.
ايت 98/04/20 . 1- تاريخ اخذ اسناد از 98/04/10 ل

2- آخرين مهلت تحويل پاکتهای پيشنهادی به دبيرخانه تا ساعت 13:15 مورخ 98/04/20.
ر و فضای سبز. 3- تاريخ بازگشايی پاکتها 98/04/22 ساعت 10 صبح در محل سازمان سيما، من

4- شرکت کنندگان در مزايده مجاز به شرکت در جلسه قرائت پيشنهادات می باشند.
5- سازمان در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مجاز و مختار است.

6- شرکت در اين مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شرو و تکاليف سازمان می باشد.
7- مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه می باشد.

اتی از اداره فرهن و ارشاد اسالمی )دارای  8- کليه اشخا حقيقی و حقوقی دارای مجوز بهره برداری از سازه های تبلي
ی( مجاز به شرکت در مزايده می باشند. اتی در رسته خدمات رسانه-رسانه های محي پروانه فعاليت کانون آگهی و تبلي

ر هزينه های دولتی به عهده برنده مزايده خواهد بود. 9- کليه هزينه های نشر آگهی و دي
ر و فضای سبز شهرداری همدان واقع در همدان – ميدان  اد : مراجعه حضوری به سازمان ســيما، من 10- اخ اس
رسالت – ابتدای بلوار واليت - ساختمان معاونت خدمات شهري – طبقه دوم و ارائه کپی از مجوز اداره فرهن و ارشاد.

11- ساير اطالعات و جزئيات مربو به معامله در اسناد مزايده مندرج می باشد.
12- متقاضيان می توانند جهت کســ اطالعات بيشتر با شماره تلفن های 38214920- 38214921 تماس حاصل 

نمايند.
شماره م الف 503

ا مالیات م باشد و اال مرتب با مو 52 اداره کل امور مالیات استان همدان آماده دریافت هرگونه پیشنهاد انتقاد گزار فرار مالیات و س سامانه تلفن ارتبا مردم  دانشهروند گرام تان  یات ا وم ادار  امور ما اب  00ر دان تان  یات ا وم ادار  امور ما اب  دانر تان  یات ا وم ادار  امور ما اب  دانر تان  یات ا وم ادار  امور ما اب  دانر تان  یات ا وم ادار  امور ما اب  دانر تان  یات ا وم ادار  امور ما اب  دانر تان  یات ا وم ادار  امور ما اب  ر


