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روابط عمومي شهرداري منطقه يک

حسن انتصاب شايســته جنابعالي در سمت 
جديد کــه بيانگــر تعهد،کارآمدي،لياقت و 
شايستگي  هاي بر جسته شما در صحنه هاي 
خدمت صادقانه به نظام و ميهن اسالمي است 
تبريک عرض نموده، موفقيت و سربلندي شما 

را از درگاه خداوند منان مسئلت داريم.

خانجانئ مهندس حسن  قای  آ جناب 
دادستان محترم همدان
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مناقصه گهئ  آ
17157

شهرداری منطقه یک همدان

شهرداري منطقه يک همدان در نظر دارد اجراي پروژه های عمرانی ذیل را به پيمانكاران ذیصالح واگذار نماید. لذا از پيمانكاران واجد شرایط دعوت به عمل 
می آید از تاریخ نشــر آگهی به مدت 10 روز )از تاريخ 98/3/30 تا98/4/9(، جهت دریافت اســناد مربوط به شــرکت در مناقصه، به آدرس همدان، ميدان 

امامزاده عبداله،  ابتدای بلوار کاشانی، شهرداری منطقه یک، واحد فنی و مهندسی مراجعه نمایند .
خالصه شرايط شرکت در مناقصه:

1- حداکثر مهلت قبول پيشنهادها و تحویل اسناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهرداری منطقه یک از تاریخ انتشار آگهی روزنامه به مدت 10 روز خواهد بود. 
)پايان وقت اداری مورخ 98/4/9(

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

3- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج، بصورت نقدی به حساب 0108127085002 بانک ملی شعبه امامزاده عبداله در وجه شهرداری منطقه 
یک یا ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه خواهد بود.

4- متقاضی باید بر اســاس ظرفيت کاری مورد تایيد از طرف معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری قيمت پيشــنهادی خود را ارائه 
نماید. بدیهی است در غير این صورت تضمين شرکت در مناقصه ضبط و برابر مقرارت اقدام می گردد.

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

7-شهرداری در رد یا قبول یک یا کل پيشنهادات مختار است.
8- شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرایط و تكاليف شهرداری همدان موضوع ماده 10 آیين نامه مالی شهرداری می باشد.

9- تضمين شرکت در مناقصه افرادی که در مناقصه برنده نگردیده اند به استثناء نفر اول و دوم بعد از یک هفته مسترد خواهد شد.
10- بدیهی اســت 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 شد.
11- ارزیابی توانمندی فنی،بازرگانی ومالی پيشــنهاد دهنده بعهده کميســيون ميباشــد و در صورت تایيد توسط کميســيون پاکت پيشنهاد قيمت بازگشایی 

خواهد شد.

12- به این پيمان ها پيش پرداخت تعلق نمی گيرد.
13- زمان بازگشایی پاکت ها مورخ 98/4/10 ساعت14در محل شهرداری ستاد خواهد بود و حضور نمایندگان پيمانكاران در این جلسه بالمانع می باشد.

14- تنها شــرکت هایی مجاز به شــرکت در مناقصه تهيه و اجرای سازه و پوشش ســقف ميانی)عرقچين(گنبد تاالر قرآن شهر همدان می باشند که سوابق و 
تجارب کاری اجرای ســقفهای قوســی و گنبدی را دارا باشند یا از شرکتی که دارای سوابق فوق الذکر می باشد به عنوان پيمانكار همكار در این پروژه استفاده 
نماید.الزم به ذکر است ارائه مشارکت نامه بين دو شرکت که به امضای طرفين رسيده باشد به پيوست اسناد و مدارک الزامی می باشد در غير اینصورت پاکت 

پيشنهاد قيمت پيمانكار بازگشایی نخواهد شد.
15- براي کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32519245 و 32520231 -081 تماس حاصل نمائيد.

16-ضمناً امكان مشاهده اطالعيه این آگهی در سایت شهرداری همدان به آدرس www.hamedan.ir امكان پذیر می باشد. 
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 توضيحات

1
تهيه و اجرای سازه و پوشش 
سقف ميانی)عرقچين(گنبد 

تاالر قرآن شهر همدان
122/260/000/000ماه45/067/032/970

حداقل پايه 
چهار حقوقی 

ابنيه

درآمدهاي 
عمومي 

شهرداري

 به اين پيمان 
تعديل تعلق 

نمی گيرد

2
ديواركشی رودخانه دره 

مرادبيگ
8560/000/000ماه11/120/785/577

حداقل پايه 
پنج حقوقی 

ابنيه

درآمدهاي 
عمومي 

شهرداري

به اين پيمان 
تعديل تعلق 

می گيرد
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فرمانده انتظامی استان همدان:

کشف باند کاالی قاچاق
رانندگان اتوبوس در همدان

برخورداری بیش از 103 هزار نفر در استان همدان 
از خدمات کمیته امداد امام خمینی)ره(

فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان خبر داد:

ساخت و مرمت 500 منزل مسکونی 
سیل زدگان استان همدان آغاز می شود

@HegmatanehNewspaper كانال روزنامه هگمتانه در پیام رسان ایتا

فرماندار نهاوند:

172 هکتار بافت فرسوده شهری در نهاوند
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اما و اگر پرواز حجاج 
از فرودگاه همدان

طبق اعالم سازمان حج و زیارت حجاج همدان و کردستان از فرودگاه امام)ره( پرواز می کنند
مدیر حج و زیارت همدان: لغو پروازها هنوز قطعی نشده

تمام امکانات برای برقراری پروازها از همدان آماده است اما تمایلی به برقراری پرواز از سوی 
فرودگاه همدان نیست

طبق اعالم ســردار حســن مهری فرمانــده پلیس 
فرودگاه های کشــور امســال زائران استان های سمنان، 
تهران، البرز، قم و مرکزی و کردســتان، زنجان و همدان 

و کاشان از فرودگاه امام خمینی)ره( پرواز خواهند کرد.
به گــزارش مهر، طبــق آنچه در وبگاه رســمی 
ســازمان حج و زیارت درج شده سردار حسن مهری 
فرمانده پلیس فرودگاه های کشــور شنبه در نشست 

خبری که به منظور تشــریح اقدامات پلیس فرودگاه 
در حــج تمتع 98 برگزارشــده اســت اعــالم کرده 
امســال حدود 30 هزار نفر از حجاج از فرودگاه امام 
خمینی)ره( پرواز خواهنــد کرد به طوری که زائران 
اســتان های ســمنان، تهران، البرز، قــم و مرکزی و 
کردستان، زنجان و همدان، و شهر کاشان از فرودگاه 

امام خمینی)ره( پرواز خواهند کرد.
2
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دوقلوهای نهاوندی 
زیر چرخ نیسان پدربزرگ

2
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان

اولین دوره تخصصی تربیت و ارتقا 
داوران قرآن کریم برگزار می شود

3

حمایت نمایندگان مجلس از 
سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا

2
باز هم تابستان و دود شدن 

اوقات فراغت جوانان

عباس صوفی رئیس جشنواره شهروندان برگزیده تأکید کرد:

به دنبال توسعه هدفمند شهر 
و معرفی شهروندان عامل به وظایف شهروندی هستیم

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

ایجاد شغل و تولید ثروت برای مردم وظیفه شرعی مدیران
2حاکمیت اسالمی قرار نیست کسی را با زور به بهشت بفرستد اما موظف است شرایط بهشتی شدن مردم را فراهم کند

رئیس اتحادیه میوه و تره بار همدان:

صادرات بی رویه و مدیریت نشده عامل گرانی سیب زمینی
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس اتحادیه میوه 
و تره بار همدان گفت: متأسفانه صادرات بی رویه و 
مدیریت نشده سیب زمینی سبب گرانی و كمبود 

این محصول در بازار همدان شده است.
محمد فامیل متقی در گفتگویی اظهار کرد: اســتان 
همدان قطب تولید سیب زمینی است و یک پنجم سیب 
زمینی های مورد نیاز کشــور را تأمین می کند. وی ابراز 
کرد: اما صادرات بی رویه این محصول به خارج از کشور 

سبب کمبود و گرانی این کاال در بازار شده است.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار همدان با بیان اینکه در 
سال های گذشته در 15 تیرماه سیب زمینی های همدان 
برداشــت و وارد بازار می شــد، تصریح کرد: اما امسال به 
خاطر برودت هوا و بارش های دیرهنگام برداشت و عرضه 

این محصول با تأخیر انجام می شود.
فامیل متقی با اشاره به اینکه سیب زمینی های تولید 
همــدان تا یک ماه دیگر وارد بازار می شــود، اظهار کرد: 
در حال حاضر ســیب زمینی مورد نیاز استان همدان از 

مناطقی مانند اصفهان، اردبیل و گرگان وارد می شود.
*میزان عرضه نسبت به تقاضا كمتر است

وی با بیان اینکه میزان عرضه سیب زمینی نسبت 
به تقاضای مردم کمتر اســت، گفــت: همین کمبود 
عرضه ســبب افزایش قیمت شــده و تا زمانی هم که 

جلوی صادرات بی رویه گرفته نشود این مشکل گرانی 
ادامه دارد.

رئیــس اتحادیه میوه و تره بــار همدان با تأکید بر 
اینکه بازرسان ســازمان صمت، اتحادیه و اتاق اصناف 

همــدان به صورت روزانه در بازار میوه و تره بار حضور 
داشته و قیمت ها را رصد می کنند، ابراز کرد: هیچ گونه 
گران فروشــی و تخلفی از جانب فروشندگان گزارش 

نشده است.

واحدهای تجاری  همگام با خادمان مردم در شهرداری همدان 
شهرک صنعتی 
شهید بهشتی

اعتبار :
   مبلغ 3 میلیارد تومان

پیشرفت فیزیکی :
55 درصد

وسعت :
4 هزار متر مربع

مجری :
 منطقه سه  شهرداری

در این ستون 
روزانه به یکی از پروژه های 
عمرانی - خدماتی سال جاری 
شهرداری همدان می پردازیم درشهر
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جناب آاقی حسن خانجانی
دادستان محترم همدان

حسن انتصاب شایســته جنابعالي در سمت جدید كه 
بیانگر تعهد،كارآمدي، لیاقت و شایستگي هاي برجسته 
شما در صحنه هاي خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمي 
است تبریک عرض نموده، امید است در سایه الطاف الهی 
در پیش بردن اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران موفق و سربلند باشید.

شورای اسالمی شهر و شهرداری همدان

2

روابط عمومي شهرداري منطقه يک

حسن انتصاب شایسته جنابعالي در سمت 
جدید كــه بیانگــر تعهد،كارآمدي،لیاقت و 
شایستگي  هاي بر جسته شما در صحنه هاي 
خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمي است 
تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندي شما 

را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

خانجانئ قای حسن  آ جناب 
22دادستان محترم همدان
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برابر راي شماره 139760326001000464 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان-ناحيه یک 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي محمد عيسي رضایي فرزند چمندعلي به شماره شناسنامه 1961 صادره از کبودرآهنگ در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 196/51 متر مربع قسمتي 
از پالک 9/586 حومه بخش یک واقع در همدان ميدان حاج عنایت دور ميدان اول 18متري سعادت خریداري با واسطه از مالكين رسمي وراث مجتهد زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/03/19 * تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/03 * رئيس اداره ثبت اسناد و امالک

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

 22173 شماره م الف: 361

نظر به اینكه هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقردر اداره ثبت اســناد و امالک تویسرکان به موجب راي شــماره 13976032600400211مورخ 
1398/03/26 تصرفات مفروزي و مالكانه آقاي مراد رحمتي داراي کد ملي 3978801434 فرزند ایمانعلي متقاضي پرونده کالسه 139611442600400045 در ششدانگ قسمتي از محوطه یک باب ساختمان 
به مساحت 22/45 مترمربع قسمتي از پالک شماره 1355 فرعي از 2 اصلي واقع در بخش 2 تویسرکان جهت الحاق به پالک 4079 و 3856 فرعي از 2 اصلي بخش دو تویسرکان شهرک نيروي انتظامي خریداري 
مع الواســطه از مقصود عينعلي محرز گردیده اســت. لذا مفاد راي صادره به اســتناد ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که شخص یا اشخاص 
ذینفع به راي صادره اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشــار این آگهي تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویسرکان تسليم و رســيد عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمنا معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض به مرجع قضایي دادخواست تقدیم و رسيد آن را به ثبت محل ارائه نمایند در غير اینصورت متقاضي مي تواند گواهي عدم داخواست را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت 

تسليم نماید که اداره ثبت نيز بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را برابر مقررات ادامه خواهد داد، ضمنا صدور سند مالكيت مانع متضرر به دادگاه نمي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/04/03 * تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/19 * رئيس اداره ثبت اسناد و امالک تويسرکان

آگهي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي تويسرکان
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آقاي عباداله آئينه وند داراي شناســنامه شــماره 5849436081 به شــرح دادخواست به کالسه 98/65 از این حوزه درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده است که 
شــادروان صغري آئينه وند به شناســنامه شــماره 89 در تاریخ 1396/12/24 دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن متوفي/ متوفيه منحصراست به: 1- عباداله 
آئينه وند فرزند حسن به شماره ملي 5849436081 پسر متوفي 2- عين اله آئينه وند فرزند حسن به شماره ملي 5849436091 پسر متوفي 3- ایرج آئينه وند فرزند حسن به شماره 
ملي 3978917734 پسر متوفي 4- نادر آئينه وند فرزند حسن به شماره ملي 4131498138 پسر متوفي 5- پروین آئينه وند فرزند حسن به شماره ملي 3978916193 دختر متوفي 
6- عشــرت آئينه وند فرزند حســن به شماره ملي 3979748936 دختر متوفي  اینک با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي 

دارد و یا وصيت نامه از متوفي/ متوفيه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي شعبه 111 شوراهاي حل اختالف تويسرکان

آگهي حصر وراثت
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آسفالت و جدولگذاری معابر سطح شهرکبودراهنگ   فراخوان مناقصه عمومئ یک مرحله ای عملیات 
17157

روابط عمومی شهرداری کبودراهنگ

شهرداری کبودراهنگ در نظر دارد مناقصه عمومی عمليات آسفالت و جدولگذاری معابر سطح شهر کبودراهنگ )با شرایط ذیل ( 
را از طریق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت برگزار نماید.

1-موضوع مناقصه

 مبلغ ســپرده شركت
در مناقصه

برآورد اوليه پيمان تاريخ شروع كار

را
اج

ن 
زما

ت 
مد

محــل  آدرس 
اجرای پروژه

كد ثبت در سامانه ستاد موضوع مناقصه ف
دي

ر

1/250/000/000 25/000/000/000 1398/05/01 12 ماه
 معابر سطح شهر

كبودرآهنگ
2098005993000003

 عمليــات تهيــه،
اجرای و   حمــل 

آسفالت
1

400/000/000 7/827/000/000 1398/05/01 8 ماده
 معابر سطح شهر

كبودرآهنگ
2098005993000004

مربوط  عمليــات 
 به تهيه و اجرای

جدولگذاری
2

 2- ســپرده شــرکت در مناقصه مندرج در جدول فوق برای هر مناقصه بصورت مجزا ميبایست به یكي از روش هاي ذیل تهيه و ضمن ارسال 
فيزیكی آن به شهرداری نسبت به بارگذاری و ارسال تصویر آن از طریق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت اقدام گردد.

الف : واریز نقد به حســاب 0108776433004 نزد بانک ملي بنام ســپرده شــهرداري کبودراهنگ. ب : ضمانتنامه بانكي به نفع شــهرداري 
کبودراهنگ با اعتبارحداقل 3 ماه.  ج : اسناد خزانه.

3- کليه هزینه های برگزاری تشریفات قانوني مناقصه بعهده برنده ميباشد.
4- ارائه آناليز قيمت پيشنهادی برای هر یک از موضوعات مناقصه در اسناد مناقصه الزامی است.

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

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

9- برنده مناقصه باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم ، نسبت به تنظيم و عقد پيمان و ارائه ضمانتنامه بانكی یا اسناد خزانه به ميزان حداقل 
10درصد کل مبلغ قرارداد به منظور حسن اجرای تعهدات اقدام نماید. در غيراین صورت سپرده وی ضبط و با برنده دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

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

کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پيشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الكترونيكی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونيكی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 1398/03/26 می باشد.

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 14 روز چهارشنبه تاريخ  98/04/05
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد : ساعت 14روز سه شنبه تاريخ 98/04/18

زمان بازگشايی پاکت ها : ساعت 10 روز پنجشنبه تاريخ 98/04/20
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس استان همدان 
شهر کبودراهنگ ميدان والیت بلوار بعثت نرسيده به ميدان امام ساختمان مرکزی شهرداری کبودراهنگ و تلفن  08135222055 داخلی 24

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

وم
ت د

نوب
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دو شنبــه 3 تیـــــر ماه 1398 2
سال بیست و یکم  شمـاره 4279

آزاد خط 

   قیمت میوه های تابستانی در بازار همدان 
سر به فلک کشید. چندی پیش وعده کاهش 40 
درصدی قیمت میوه مطرح شــد در حالی که در 
هفتــه ابتدایی تیرماه قیمت میوه به شــدت روبه 
افزایش اســت به طوری که هلو و شلیل کیلویی 

14 هزارتومان به فروش می رسد.
   افزایش شــدید قیمت اجاره بهای مسکن 
در شــهر همدان همچنان ادامه دارد و متأسفانه 
شــنیده می شود که برخی مســتاجران شبها در 

پارک های شهر و در چادر اقامت دارند.
   کارت ورود به جلسه آزمون سراسری سال 
1398 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور 
از یکشنبه 9 تیر از طریق وبگاه سنجش در اختیار 

شرکت کنندگان قرار می گیرد.

خبــر

اما و اگر 
پرواز حجاج 

از فرودگاه همدان
طبق اعالم سازمان حج و زیارت حجاج همدان 
و کردستان از فرودگاه امام)ره( پرواز می کنند/ 
مدیر حج و زیارت همدان: لغو پروازها هنوز 

قطعی نشده
 تمام امکانات برای برقراری پروازها از همدان 

آماده است اما تمایلی به برقراری پرواز از 
سوی فرودگاه همدان نیست

هگمتانــه، گــروه خبر همــدان: طبق 
اعالم سردار حســن مهری فرمانده پلیس 
فرودگاه های کشور امسال زائران استان های 
ســمنان، تهــران، البرز، قــم و مرکزی و 
کردســتان، زنجان و همدان و کاشــان از 
فرودگاه امام خمینی)ره( پرواز خواهند کرد.

بــه گزارش مهر، طبق آنچه در وبگاه رســمی 
ســازمان حج و زیارت درج شــده سردار حسن 
مهری فرمانده پلیس فرودگاه های کشــور شنبه 
در نشســت خبری که به منظور تشریح اقدامات 
پلیس فرودگاه در حج تمتع 98 برگزارشده است 
اعالم کرده امســال حدود 30 هزار نفر از حجاج 
از فرودگاه امام خمینی)ره( پرواز خواهند کرد به 
طوری که زائران استان های سمنان، تهران، البرز، 
قم و مرکزی و کردستان، زنجان و همدان، و شهر 
کاشان از فرودگاه امام خمینی)ره( پرواز خواهند 

کرد.
*ســاغرچی: لغو پرواز حجاج از فرودگاه 

همدان هنوز قطعی نشده است
طبــق گفته هــای مدیر حج و زیارت اســتان 
همدان امســال 2 هــزار و 935 زائر در قالب 20 
کاروان حج تمتع از اســتان همدان به ســرزمین 

وحی اعزام می شوند.
محسن ســاغرچی در گفتگویی با بیان اینکه 
امسال تعداد حجاج بیت اهلل الحرام نسبت به سال 
گذشته 40 در صد رشــد داشته است، افزود: در 
صورت تأیید جدول پرواز از سوی عربستان، اعزام 
اولین کاروان از اســتان همدان 2 مردادماه انجام 

خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اعزام تا 9 مردادماه ادامه 
خواهد داشت، بیان کرد: امسال ثبت نام حجاج با 
اســتقبال خوبی روبرو بود به گونه ای که در همان 
روزهای آغازین ثبت نام در اسفندماه 97، فهرست 

ثبت نام تکمیل شد.
مدیر حج و زیارت استان همدان با بیان اینکه 
ما خدمت گزار زائران هستیم و با تمام وجود قدم 
در این راه گذاشــته ایم، گفت: تمام سعی و تالش 
خود را در راســتای رفاه و آســایش زائران به کار 

خواهیم برد.
وی با اشــاره به اجاره 80 هتل در مکه مکرمه 
و 20 هتل در مدینه منوره گفت: هتل ها توســط 
ســازمان حج و زیارت و زیر نظر کارکنان مسکن 
اجاره شــده و برای تمامی هتل های مکه سرویس 

ایاب و ذهاب پیش بینی شده است.
ساغرچی یادآورشــد: تمام کاروان های استان 
همــدان مدینه بعد بوده و بعد از انجام مناســک 

زائران به مدینه منوره اعزام خواهند شد.
مدیر حج و زیارت اســتان گفت: هزینه ســفر 
زائران کشور بین 22 تا 28 میلیون تومان و متأثر 

از 5 گروه قیمتی هتل های مدینه و مکه است.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شــود بازگشت 
حجاج از سرزمین وحی 8 تا 13 شهریورماه انجام 
گیرد، عنوان کرد: زمان بازگشــت اولین کاروان از 

حجاج همدانی، 8 شهریورماه است.
وی بابیــان اینکه باید زمان اعــزام حجاج به 
ســرزمین وحی توسط عربســتان تأیید شود که 
هنــوز این اقدام صورت نگرفته اســت، گفت: لغو 
پرواز حجاج از فرودگاه همدان هنوز قطعی نشده 

است.
ساغرچی با بیان اینکه شرکت هواپیمایی ایران 
ایــر و هما اعالم کرده اند برای برقراری پروازها به 
فرودگاه همدان می آیند، گفت: تمام امکانات برای 
برقراری پروازها از همدان آماده اســت اما تمایلی 

به برقراری پرواز از سوی فرودگاه همدان نیست.
وی بــا بیــان اینکه در صورت عــدم برقراری 
پرواز حجــاج از فرودگاه همدان زائران از فرودگاه 
تهران به ســرزمین وحی اعزام می شــوند، گفت: 
تمام امکانات برای کادر پروازی در همدان فراهم 
اســت اما فعاًل برقراری یا عدم برقراری پروازها از 

فرودگاه همدان قطعی نشده است.
مدیر حج و زیارت استان همدان با بیان اینکه 
قرار بود با قشم ایر وارد مذاکره شویم که عربستان 
قشم ایر را قبول نکرد، گفت: کشور عربستان باید 

این شرکت ها را تأیید کند.
ســهراب کلوندی مدیر فــرودگاه همدان نیز 
عنــوان کرد: لغو پروازهای حج از فرودگاه همدان 
شایعه است و با تأکید وزیر راه و شهرسازی امسال 
نیز همچون ســال های گذشته پرواز هواپیماهای 

حجاج از همدان برقرار است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

ایجاد شغل و تولید ثروت برای مردم وظیفه شرعی مدیران
حاکمیت اسالمی قرار نیست کسی را با زور به بهشت بفرستد اما موظف است شرایط بهشتی شدن مردم را فراهم کند

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه 
در استان همدان گفت: حاکم اسالمی موظف است 
در تولید ثروت اقدام عملی کند، بنابراین مدیران 
بدانند که ایجاد شغل و تولید ثروت وظیفه شرعی 

مدیران است.
آیت اهلل حبیب اهلل شــعبانی ظهر دیروز در جلســه 
اخــالق در جمع مدیــران اظهار کرد: وقتــی در دین 
مسئله ای را مطرح می کنیم باید به جایی مستند باشد 
ادامه داد: مســتندات ما نیز در دین یا قرآن یا روایات و 

یا عقل است.
نماینده ولی فقیه در اســتان همــدان نهج البالغه 
را حــاوی مطالب علمــی و ادبی ســیره حضرت امام 
علی)ع( دانست و گفت: اغلب مباحث حکومت اسالمی 
در نهج البالغه مطرح شــده است و اساسی ترین مبانی 
حکومت دینی و روش های مدیریت در اسالم را در خود 

گنجانده است.

آیت ا... شعبانی با اشاره به اینکه متأسفانه نهج البالغه 
کتابی مهجور اســت افزود: ما امــروزه در ادارات خیلی 
شاهد استفاده از این کتاب نیستیم در حالی که اصول 
مدیریتی بســیار ارزشــمندی در نهج البالغه ذکر شده 

است.
وی به نامه حضرت امام علی)ع( به مالک اشــتر در 
نهج البالغه اشــاره کرد و گفــت: مالک از فرزندان یمن 
بود، در بین مســلمانان چند منطقه از محبان حضرت 
امام علی)ع( و اتفاقاً نقش های آخرالزمانی نیز دارند که 

یکی یمن است.
نماینــده ولی فقیه در اســتان همــدان بیان کرد: 
یمنی ها به دست خود امیرالمؤمنین)ع( مسلمان شدند 
و نگرش آنها از اول به امام علی)ع( مثبت بود اما همین 
یمن که مالک اشتر فرزند آنجاست، ابن ملجم هم دارد.

وی با تأکید بر اینکه باطن افراد بر ظاهر آنها غلبه 
دارد گفت: انســان باید باطن خود را پیراسته کند و 
امام عصر)عــج( نیز پس از ظهور به باطن افراد توجه 

خواهند داشت.
آیت ا... شــعبانی با اشــاره به اینکــه حضرت امام 
علی)ع( در نهج البالغه فلسفه اهداف حکومت اسالمی 
را بیان می کند افــزود: امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند، 
کســانی که در حکومت اسالمی مسؤولیت دارند باید 

به چهار مسئله توجه داشته باشند.
وی توجه به مالیات، جهاد با دشــمن، اصالح عهد و 
تأمین دنیای مردم را چهار اصل حکومت داری اسالمی 
از دیدگاه امیرالمؤمنین )ع( دانســت و گفت: مســائل 
اقتصــادی به قــدری در جامعه اســالمی اهمیت دارد 

که حضرت امــام علی)ع( نیز از چهار مــورد دو مورد 
را اقتصادی، یک مــورد فرهنگی و یک مورد را نظامی 

عنوان کرده اند.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان ضمن تأکید بر 
اینکه فضای جامعه اسالمی باید به نحوی باشد که گناه 
کردن هزینه داشته باشد گفت: جامعه ای که حاکمیت 
اســالمی دارد قرار نیســت کســی را به زور به بهشت 
بفرستد اما باید شرایط بهشتی شدن مردم را فراهم کند.

وی با طرح این سؤال که جوانی که امروز شغل ندارد 
چطور می تواند به آخرت فکر کند افزود: حاکم اسالمی 
موظف اســت در تولید ثروت اقدام عملی کند، بنابراین 
مدیــران بدانند که ایجاد شــغل و تولید ثروت وظیفه 

شرعی مدیران است.
آیت ا... شــعبانی با بیان اینکه متأســفانه در جامعه 
امروز در عرصه فرهنگی نگاه به تولید ثروت در مواردی 
صحیح نیســت افــزود: برخی می گویند ثــروت برای 
چیســت و اگر نباشد هم مهم نیست در حالی که خود 
امیرالمؤمنیــن)ع( یکــی از تولیدکننده های بزرگ آن 

روزگار در عرصه کشاورزی و... است.
وی با بیان اینکه هرچه چقدر تولید باال باشد به نفع 
جامعه است گفت: در عرصه اقتصادی تولید حداکثری 
و در عرصه مصرف، مصرف حداقلی مدنظر است، چیزی 

که امروز در جامعه ما برعکس است.
نماینده ولی فقیه در استان همدان بیان کرد: امروز 
فرهنگ جامعه ما این است که پول را بانک می گذاریم 
و سود می گیریم در تولید هزینه نمی کنیم در حالی که 

آبادانی سرزمین ها با تولید ثروت است.

وی اضافه کرد: ارزش کار در اســالم برای جوانان 
باید طبیعی شــود و جوان باید بداند که الزم اســت 
کار کند؛ کار هم تنها پشــت میز نشستن نیست بلکه 
باید تالش گرا باشیم هر چند میزان درآمدها با میزان 

مشقت ها لحاظ نمی شود.
آیت ا... شــعبانی یادآور شد: زمین های عمومی باید 
در اختیار تولید ثروت برای عموم جامعه باشــد برخی 
از مناطق اســتان همدان زمین های خراجی از نظر فقه 
اســالمی اســت که زمین های خراجی متعلق به همه 
مســلمانان است اما اینها اکنون سند شخصی دارند که 

خالف شرع است.
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان یادآور شــد: 
در منابع طبیعی و محیط زیســت که اموال مشــترک 
محسوب می شــود تصرف کردن اموال در حد ضرورت 
است زیرا اموال عمومی است و بیش از حد نباید باشد.

وی در زمینه جهاد با دشــمن که در اصول حکومت 
اســالمی نیز ذکر شده است بیان کرد: جهاد با عدو نیز 
تنها لشکرکشــی و جنگ نیست بلکه جهاد دفاعی نیز 
مطرح اســت، اســالم نیز به بازدارندگی سفارش کرده 

است که می توان به مقابله با پهپادها اشاره کرد.
آیت ا... شعبانی با اشاره به اینکه متولیان فرهنگی نیز 
باید به گوش باشند که فرهنگ و روش زندگی غلط باید 
اصالح شــود تصریح کرد: امروز حجاب و عفاف ما دچار 
مشــکل شده و باید اصالح شــود اما نباید رفتار خشن 
داشــته باشیم بلکه اســالم نیز در امر به معروف اجازه 
برخورد خشن نمی دهد بلکه باید با کار مسائل را تبیین 

کرد و حقایق را به مردم گفت.

عباس صوفی رئیس جشنواره شهروندان برگزیده تأکید کرد:

به دنبال توسعه هدفمند شهر و معرفی شهروندان عامل به وظایف شهروندی هستیم
همدان  شهردار  همدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
به  گفت:  برگزیده  رئیس جشنواره شهروندان  و 
دنبال توسعه هدفمند شهر و معرفی شهروندان 

عامل به وظایف شهروندی هستیم.
به گــزارش خبرنــگار هگمتانه، نشســت خبری 
جشنواره شهروندان برگزیده با حضور رئیس جشنواره 
و اعضای شــورای سیاست گذاری این جشنواره برگزار 
شــد که در این جشنواره، شــهردار همدان به عنوان 
رئیس جشنواره شهروندان برگزیده بر تأثیرگذاری این 

جشنواره بر توسعه پایدار شهری تأکید کرد.
* صوفــی: در کنــار اقدامــات عمرانی و 
زیرساختی، توجه به فرهنگ در اولویت مدیریت 

شهری قرار دارد 
رئیس جشــنواره شــهروندان برگزیده گریزی به 
برگزاری جشــنواره شــهروندان برگزیده طی ســال 
گذشته زد و گفت: برپایی این جشنواره نشان از توجه 
به شــهروندان عامل به وظایف شــهروندی است و ما 
اعتقاد داریم اگر به این شهروندان توجه کنیم به طور 
قطع می توانیم بسیاری از مسائل مدیریت شهری را به 

همراه آنان حل کنیم.
عباس صوفی با تأکید بر اینکه برگزاری جشــنواره 
شــهروندان برگزیده در توسعه پایدار شهر مؤثر است، 
عنوان کرد: اگر شهری با توسعه پایدار می خواهیم باید 

شهروندانی قانون مدار داشته باشیم.
صوفی با اشاره به اینکه جشنواره امسال، با نگاه به 
ســال قبل و اســتفاده از تجربیات آن برگزار می شود، 
گفــت: اگرچــه در برگــزاری جشــنواره و انتخاب ها 

نقدهایی بود، اما در مجموع اتفاق خوبی انجام شد.
وی ادامــه داد: مجموعه مدیریت شــهری در کنار 
اقدامات عمرانی و زیرساختی، توجه به فرهنگ را هم 
در اولویــت کاری خود قرار داده اســت و چهار نقطه 
از شهر برای شــورای اجتماعی محله انتخاب شد که 

بتوانیم در توسعه شهر مؤثر و کوشا باشیم.
شــهردار همدان با اشــاره به اینکه برای جشنواره 
شــهروندان برگزیده، 3 کمیته اطالع رســانی، اجرایی 
و علمی و داوری تشــکیل شــده اســت، عنوان کرد: 
صداوســیما و فعاالن رسانه کار خود را شروع کردند و 
کمیته اجرایی هم اقدامات را آغاز کرده است و کمیته 
عامل هم از بیســتم تیرماه و با پایان مهلت ثبت نام در 

جشنواره کار خود را شروع می کند.
*به دنبال توســعه هدفمند شــهر و معرفی 

شهروندان عامل به وظایف شهروندی هستیم
صوفی با بیان اینکه به دنبال توسعه هدفمند شهر و 
معرفی شهروندان عامل به وظایف شهروندی هستیم، 
اظهار کرد: موضوعاتی در جامعه وجود دارد که بسیار 

ارزش دارد و سال گذشــته خانواده خیّر نیک اندیش 
مرحوم فرشــچیان به عنوان شهروند افتخاری انتخاب 
شدند که احســاس کردیم با توجه به خدمات آنها به 

شهر همدان، وظیفه تجلیل از آنها را داریم.
رئیس جشــنواره شــهروندان برگزیده خواســتار 
همکاری رســانه ها در معرفی شهروندان برگزیده شد 
و گفت: برای هر بخش از این جشنواره ردیف اعتباری 

در نظر گرفته شده است.
*تاکنون 280 نفر برای حضور در جشــنواره 

شهروندان برگزیده ثبت نام کرده اند
صوفی تبلیغات در این خصوص را مهم برشمرد و با 
اشاره به اینکه هدف ما فرهنگ سازی است، بیان کرد: 
تاکنون 280 نفر برای حضور در جشــنواره شهروندان 

برگزیده ثبت نام کرده اند.
جشــنواره  برپایی  در  اســتان   4 *گردان: 

شهروندان برگزیده از همدان الگو گرفتند
رئیس شورای اسالمی شهر همدان نیز در این نشست، 
با اشــاره به اینکه یکــی از اهداف ما در این جشــنواره 
الگوسازی است، گفت: سال گذشته در برگزاری جشنواره 
شــهروندان برگزیــده علیرغم اینکه تبلیغــات کم بود، 
اســتقبال زیاد بود و در حال حاضر 4 اســتان در برپایی 

جشنواره از ما الگو گرفتند.
کامران گردان در ادامه تصریح کرد: قرار بر این است 
که بانک اطالعاتی از شــهروندان برگزیده جمع آوری 
کنیم و همچنین اقدامات شــاخص و تصاویر آنها را در 

یکی از فرهنگسراهای شهر به نمایش بگذاریم.
عضو شــورای سیاست گذاری جشــنواره شهروندان 
برگزیده افزود: شــهروندان برگزیــده را رها نمی کنیم از 
ظرفیت آنها در مدیریت شهری استفاده می  کنیم و امسال 

مشارکت شهروندان برتر در مدیریت شهری مطرح است.
*بادامی نجات: بخشی از انتقادات به جشنواره 

سال گذشته وارد بود
نایب رئیس شــورای اسالمی شــهر همدان هم در 
سخنانش به انتخاب 68 شــهروند برگزیده طی سال 
گذشــته اشــاره  کرد و گفت: در بین برگزیدگان افراد 
عادی همچون پاکبان، راننده اتوبوس، تاکسیران، 12 

نفر از محالت و... حضور داشتند.
حمید بادامی نجات تصریح کرد: امســال ســعی بر 
اصالح برخی موارد شــده است و بخشی از انتقادات به 

جشنواره سال گذشته وارد بود.
*سلماســی: امســال کمتــر از 15 نفر از 

شهروندان برگزیده معرفی می شوند
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
شهر همدان نیز در این نشســت اظهار کرد: هدف ما 
معرفی افرادی اســت که به عنوان سرمایه اجتماعی، 
فرهنگی اثرگذار هســتند و از این شهروندان در امور 

شهری بهره می بریم.
رضوان سلماسی با اشــاره به اینکه امسال کمتر از 
15 نفر از شهروندان برگزیده معرفی می شوند، عنوان 
کرد: از شــهروندان برگزیده در حوزه مدیریت شهری 

مانند شورای اجتماعی محالت استفاده می کنیم.
برگزیده  شــهروندان  از  استفاده  *قراباغی: 
سال گذشــته در برنامه شب های هگمتانه برای 

الگوسازی
رئیــس کمیســیون اقتصــاد، ســرمایه گذاری و 
گردشــگری شورای اسالمی شهر همدان هم به پخش 
برنامه شــب های هگمتانه برای معرفی جشنواره اشاره 
کرد و گفت: از شهروندان برگزیده سال گذشته در این 

برنامه برای الگوسازی استفاده می کنیم.
حســین قراباغی همچنیــن به جشــنواره ایده برتر 
شــهری در حوزه گردشگری اشــاره و بیان کرد: در این 
جشنواره سعی شده است به مباحث گردشگری، تقویت 

گردشگری، تجهیز ورودی های شهر و... توجه شود.
قراباغی با اعالم اینکه 254 اثر به دبیرخانه جشنواره 
ارسال شــده است، گفت: مهلت ارسال آثار 15 خرداد 

ماه بود که اختتامیه آن 26 تیرماه برگزار می شود.
*خوشــبخت: اختتامیه جشــنواره در روز 

همدان برگزار می شود
رئیس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری همدان هم با اشــاره به شــعار جشنواره 
شــهروندان برگزیده با عنوان »همدان، شــهر برتر با 
داشتن شــهروندان برتر« اظهار کرد: این جشنواره با 
هدف شناســایی، معرفی و برجسته شدن سرمایه های 

اجتماعی و فرهنگی شهر همدان برگزار می شود.
سعید خوشبخت از برگزاری اختتامیه جشنواره در روز 
همدان خبر داد و افزود: شــهروندان بر اساس 9 شاخص 
انتخاب می شــوند که از آن جملــه می توان به تالش در 
جهت توســعه فرهنگ مصرف بهینه انــرژی، پرداخت 

به موقع عوارض، کارآفرینی و اشتغالزایی اشاره کرد.
خوشــبخت عنوان کرد: دبیرخانه این جشنواره در 

تاالر قرآن مستقر است.
محمدرضا عراقچیان نیز در این نشســت گریزی به 
جشــنواره شهروند برگزیده ســال گذشته زد و گفت: 
نشاط در شهر باید دمیده شود و همین جشنواره باعث 

ایجاد نشاط می شود.
در پایان این نشست هم از لوح جشنواره با طراحی 

بهمن زریری رونمایی شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان:

اولین دوره تخصصی تربیت و ارتقا داوران قرآن کریم برگزار می شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس ســازمان 
ورزشی شهرداری همدان  و  اجتماعی  فرهنگی، 
از برگزاری اولیــن دوره تخصصی تربیت و ارتقا 
سطح داوران وقف و قرآن کریم در همدان خبر 

داد.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان، سعید 
خوشــبخت از برگزاری اولین دوره تخصصی تربیت و 
ارتقا ســطح داوران وقف و قــرآن کریم به مدت چهار 
روز در مرکــز همایش های قرآنی و بین المللی همدان 

خبر داد.
مــدرس این دوره نیز از طرح ســازماندهی و ارتقا 
داوران مســابقات قرآنی در راســتای بهبود وضعیت 
داوران موجود خبر داد و گفت: این آموزش ها به لحاظ 
کیفی و شناسایی استعداد های داوری، آموزش، تربیت، 
به کارگیری افراد در رشته ها و سطوح مختلف از جمله 
وقف و همچنین تکمیل بانک اطالعات داوران اســتان 

اجرا می شود.
دولتی خاطرنشــان کــرد: در این دوره ســه روزه 

35 داور، قــاری و حافظ قــرآن کریم حضور دارند که 
با توجه به شــرایط عمومی داوری همچون پذیرش و 
التزام عملی به احکام اسالمی، نظام جمهوری اسالمی 

ایران و والیت فقیه، متخلق به اخالق اسالمی و قرآنی 
و داشــتن سن مناســب برای این افراد در نظر گرفته 

شده است.

وی دیگــر شــرایط داوران را دارا بودن حداقل 30 
سال ســن، مدرک تحصیلی کارشناســی و یا معادل 
حوزوی اعالم کرد و افزود: در بخش شرایط اختصاصی 
نیز داشــتن کرســی تدریس یا تالوت در زمینه های 
قرآنی، تســلط نســبی بر زبان عربی، داشــتن قدرت 
تجزیه و تحلیل متناســب با رشــته و ســطح داوری، 
داشــتن دقت و سرعت عمل الزم در نمره دهی، تقید 
به رعایت عدالت در قضاوت، دارا بودن قدرت شنوایی و 
تشخیص باال، آشنایی با مبانی ارکان مسابقات و آیین 
نامه های داوری مسابقات )ویژه داوران(، برخورداری از 
مهارت قرائت، حفظ و مفاهیم و تفســیر قرآن کریم و 
نغمات اســالمی، گذراندن دوره های تخصصی داوری، 
داشتن سوابق داوری قرآنی و کسب رتبه در مسابقات 

قرآنی اعالم شده است.
دولتی تصریح کرد: در پایان این دوره به شــرکت 

کنندگان گواهی کشوری داده خواهد شد.
گفتنی اســت، متولیان این دوره سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری همــدان و رضانیا از 

فعاالن قرآنی هستند.

خبــر همدان

یادداشت روز

باز هم تابستان و دود شدن 
اوقات فراغت جوانان

نرگس موذنیان

این روزهــا با آمدن فصل تابســتان و شــروع 
اوقات فراغت جوانان و نوجوانان باز هم شــاهد دود 
قلیان ها در شــهر و به ویــژه در مکان های تفریحی 
عمومی هســتیم. جوانانی که به جای "غنی     سازی" 
اوقات فراغتشــان به دود کردن و هدر دادن این ایام 
می پردازنــد و گویی هیچ نمی دانند که چه بر ســر 
خودشان می آورند. افسوس آنجایی است که گویا این 
"قل قل بی پایان" حتی در بین برخی خانواده ها نیز 
قبحی ندارد و والدین و فرزندان در کنار یکدیگر اقدام 
به کشیدن قلیان می  کنند! هرچقدر اندر مضرات و 
آســیب های قلیان سخن گفتیم و فریادها کشیدیم 
گویا گوش شنوایی وجود ندارد. پای صحبت جوانان 
که می نشــینی اغلب بیکاری، مشکالت روحی و یا 
نبود و کمبود سرگرمی و امکانات تفریحی را به عنوان 
توجیه کار خود بیان می کنند اما قلیان کشیدن در 
جمع خانوادگی چه توجیهی دارد؟ سرگرمی و لذت 
آنی به چه بهایی؟ به بهای آســیب زدن به سالمتی 

خودمان و عزیزانمان؟
»بریم قلیان بکشیم؟« این پیشنهاد وسوسه کننده 
را اگــر تنها چند قدم در مکان های تفریحی شــهر 
مثاًل محــدوده گنجنامه، بلوار جوان، بلوار ارم جنب 
شهربازی و... گز کنی بی تردید از بعضی جمع های 
دوســتانه که اغلب نیز کم ســن و ســال هستند 
خواهی شنید. هر چند نیازی به شنیدن نیست چرا 
که جلوه های عینی آن هم به خوبی نمایان اســت. 
متأسفانه قلیان کشیدن به اندازه سیگار کشیدن در 
میان مردم عملی قبیح شناخته نمی شود در صورتی 
که مضرات و آسیب های آن نه تنها کمتر از سیگار 
نیست بلکه به مراتب بســیار بیشتر از آن است که 
چرایی آن را بایــد از زبان کارشناســان فرهنگی، 
جامعه شناســان و متولیان امر شــنید. براســاس 
بررســی ها در ســال های اخیر میزان مصرف قلیان 
در بین نوجوانان و جوانان به شدت افزایش یافته به 
طوری که این موضوع نه تنها در بین پسران بلکه در 
بین دختران نیز رواج یافته و عرضه قلیان در سفره 
خانه ها، چایخانه ها و باغ رســتوران ها بیش از قبل 
شــده و به عنوان منبع درآمدی برای آنها محسوب 
می شود. اغراق نکرده ایم اگر بگوییم عرضه و مصرف 
قلیان در حال تبدیل شــدن به یک تجارت پرسود 
است ضمن اینکه با گســترش تب قلیان کشیدن، 
انواع و اقســام قلیان های خوش خط و خال هم به 
بازار آمده و در فضای مجازی نیز بازار فروش قلیان 
و تجهیزات آن بسیار داغ است بنابراین آن طور که 
مشخص است ســودجویان این بازار ناسالم به این 
راحتی ها حاضر نیستند از این کار دست بکشند و به 

قانون و سالمت شهروندان احترام بگذارند.
از طــرف دیگر مصرف بیش از حد قلیان با رایحه 
و طعم های مختلف در مراکز تفریحی شــهر، فریاد 
بســیاری از شــهروندانمان را نیز بلند کرده اســت. 
شهروندانی که لحظاتی را همراه با خانواده های خود 
برای استراحت و آرامش به دل طبیعت می زنند غافل 
از آنکه بوی نامطبوع و آزاردهنده قلیان ها که دورتادور 
آنها را فراگرفته است، آرامش را از آنها سلب می کند 
و آنها برای در امان ماندن خود و عزیزانشان از آسیب 
ناشــی از دود قلیان ها، چاره ای جز این ندارند که از 
تفریح و ســرگرمی خود منصرف شوند. اما به راستی 
چه قانونی و یا چه منطقی حق تفریح و اســتفاده از 
هوای پاک و سالم را از این شهروندان سلب می کند؟

به نظر می رســد، برای رهایی خانواده ها به ویژه 
نســل آینده از این آســیب جدی اجتماعی که به 
گفته کارشناسان "دروازه ورود به اعتیاد" است، باید 
چاره ای اندیشید وگرنه معلوم نیست با این اشتیاق 
کاذبی که نسل جوان و برخی خانواده ها به استعمال 
قلیان از خود نشان می دهند، چه آینده ای در انتظار 

آنان و شهر و حتی کشورمان باشد.
در این میان نباید از نقش آگاهی دهنده و هشدار 
دهنده رسانه ها به ویژه شبکه های اجتماعی مجازی 
غافل شــد. می توان از قدرت و نفوذ این شبکه ها در 
بین نوجوانان و جوانــان به عنوان یک فرصت بهره 
گرفت و در قالب های محتوایی جذاب هشــدارها و 
اخطارهای الزم را بیان کرد. ضمن اینکه خانواده ها 
نیز باید آگاهی خود را افزایش دهند و نسبت به غنی 
سازی اوقات فراغت فرزندانشان هوشیار باشند و از 
همه مهم تر اینکه مســؤوالن و متولیان امر نیز باید 
عالوه بر جدی کــردن نظارت ها بر عرضه و مصرف 
قلیان در شــهر و در راستای ســالمت شهروندان، 
نسبت به ایجاد زیرساخت های فراغتی مناسب برای 
جوانان و نوجوانان، آن هم با حداقل هزینه و درنظر 

داشتن اقشار مستضعف جامعه، برنامه ریزی کنند.



برابر راي شماره 139760326001000464 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک همدان-ناحيه یک 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي محمد عيسي رضایي فرزند چمندعلي به شماره شناسنامه 1961 صادره از کبودرآهنگ در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 196/51 متر مربع قسمتي 
از پالک 9/586 حومه بخش یک واقع در همدان ميدان حاج عنایت دور ميدان اول 18متري سعادت خریداري با واسطه از مالكين رسمي وراث مجتهد زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/03/19 * تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/03 * رئيس اداره ثبت اسناد و امالک

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
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نظر به اینكه هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقردر اداره ثبت اســناد و امالک تویسرکان به موجب راي شــماره 13976032600400211مورخ 
1398/03/26 تصرفات مفروزي و مالكانه آقاي مراد رحمتي داراي کد ملي 3978801434 فرزند ایمانعلي متقاضي پرونده کالسه 139611442600400045 در ششدانگ قسمتي از محوطه یک باب ساختمان 
به مساحت 22/45 مترمربع قسمتي از پالک شماره 1355 فرعي از 2 اصلي واقع در بخش 2 تویسرکان جهت الحاق به پالک 4079 و 3856 فرعي از 2 اصلي بخش دو تویسرکان شهرک نيروي انتظامي خریداري 
مع الواســطه از مقصود عينعلي محرز گردیده اســت. لذا مفاد راي صادره به اســتناد ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي که شخص یا اشخاص 
ذینفع به راي صادره اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشــار این آگهي تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویسرکان تسليم و رســيد عرض حال جهت ارائه به دادگاه صالحه دریافت نمایند. ضمنا معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض به مرجع قضایي دادخواست تقدیم و رسيد آن را به ثبت محل ارائه نمایند در غير اینصورت متقاضي مي تواند گواهي عدم داخواست را از دادگاه دریافت و به اداره ثبت 

تسليم نماید که اداره ثبت نيز بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را برابر مقررات ادامه خواهد داد، ضمنا صدور سند مالكيت مانع متضرر به دادگاه نمي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/04/03 * تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/19 * رئيس اداره ثبت اسناد و امالک تويسرکان

آگهي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي تويسرکان
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آقاي عباداله آئينه وند داراي شناســنامه شــماره 5849436081 به شــرح دادخواست به کالسه 98/65 از این حوزه درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده است که 
شــادروان صغري آئينه وند به شناســنامه شــماره 89 در تاریخ 1396/12/24 دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن متوفي/ متوفيه منحصراست به: 1- عباداله 
آئينه وند فرزند حسن به شماره ملي 5849436081 پسر متوفي 2- عين اله آئينه وند فرزند حسن به شماره ملي 5849436091 پسر متوفي 3- ایرج آئينه وند فرزند حسن به شماره 
ملي 3978917734 پسر متوفي 4- نادر آئينه وند فرزند حسن به شماره ملي 4131498138 پسر متوفي 5- پروین آئينه وند فرزند حسن به شماره ملي 3978916193 دختر متوفي 
6- عشــرت آئينه وند فرزند حســن به شماره ملي 3979748936 دختر متوفي  اینک با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي 

دارد و یا وصيت نامه از متوفي/ متوفيه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهي ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
قاضي شعبه 111 شوراهاي حل اختالف تويسرکان

آگهي حصر وراثت
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آسفالت و جدولگذاری معابر سطح شهرکبودراهنگ   فراخوان مناقصه عمومئ یک مرحله ای عملیات 
17157

روابط عمومی شهرداری کبودراهنگ

شهرداری کبودراهنگ در نظر دارد مناقصه عمومی عمليات آسفالت و جدولگذاری معابر سطح شهر کبودراهنگ )با شرایط ذیل ( 
را از طریق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت برگزار نماید.

1-موضوع مناقصه

 مبلغ ســپرده شركت
در مناقصه

برآورد اوليه پيمان تاريخ شروع كار

را
اج

ن 
زما

ت 
مد

محــل  آدرس 
اجرای پروژه

كد ثبت در سامانه ستاد موضوع مناقصه ف
دي

ر

1/250/000/000 25/000/000/000 1398/05/01 12 ماه
 معابر سطح شهر

كبودرآهنگ
2098005993000003

 عمليــات تهيــه،
اجرای و   حمــل 

آسفالت
1

400/000/000 7/827/000/000 1398/05/01 8 ماده
 معابر سطح شهر

كبودرآهنگ
2098005993000004

مربوط  عمليــات 
 به تهيه و اجرای

جدولگذاری
2

 2- ســپرده شــرکت در مناقصه مندرج در جدول فوق برای هر مناقصه بصورت مجزا ميبایست به یكي از روش هاي ذیل تهيه و ضمن ارسال 
فيزیكی آن به شهرداری نسبت به بارگذاری و ارسال تصویر آن از طریق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت اقدام گردد.

الف : واریز نقد به حســاب 0108776433004 نزد بانک ملي بنام ســپرده شــهرداري کبودراهنگ. ب : ضمانتنامه بانكي به نفع شــهرداري 
کبودراهنگ با اعتبارحداقل 3 ماه.  ج : اسناد خزانه.

3- کليه هزینه های برگزاری تشریفات قانوني مناقصه بعهده برنده ميباشد.
4- ارائه آناليز قيمت پيشنهادی برای هر یک از موضوعات مناقصه در اسناد مناقصه الزامی است.

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

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

9- برنده مناقصه باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم ، نسبت به تنظيم و عقد پيمان و ارائه ضمانتنامه بانكی یا اسناد خزانه به ميزان حداقل 
10درصد کل مبلغ قرارداد به منظور حسن اجرای تعهدات اقدام نماید. در غيراین صورت سپرده وی ضبط و با برنده دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

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

کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پيشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الكترونيكی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونيكی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 1398/03/26 می باشد.

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 14 روز چهارشنبه تاريخ  98/04/05
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد : ساعت 14روز سه شنبه تاريخ 98/04/18

زمان بازگشايی پاکت ها : ساعت 10 روز پنجشنبه تاريخ 98/04/20
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس استان همدان 
شهر کبودراهنگ ميدان والیت بلوار بعثت نرسيده به ميدان امام ساختمان مرکزی شهرداری کبودراهنگ و تلفن  08135222055 داخلی 24

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

وم
ت د

نوب

شماره م الف 45

3 دو شنبــه 3 تیـــــر ماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4279

اخبار کوتاه

گران ترین خانه، سال قبل 
متری چند فروخته شد؟

بر اساس گزارش ارائه شــده از سوی مرکز 
آمار ایــران، گران ترین خانه فروخته شــده در 
ایران، در زمســتان ســال گذشــته متری 63 

میلیون و 840 هزار تومان قیمت داشت.

37.5 درصد بیکاران 
مدرک دانشگاهی دارند

ســهم جمعیت بیکار 10ســاله و بیشــتر 
فارغ التحصیل آموزش عالــی از کل بیکاران 
37.5 درصد اســت. این سهم در زنان نسبت 
به مردان و در نقاط شــهری نســبت به نقاط 
روستایی بیشــتر است. این شاخص نسبت به 
فصل مشــابه سال گذشته 2.2 درصد افزایش 

است. یافته 

سامانه ثبت دارایی مسؤوالن 
در حال راه اندازی است

رئیس مرکــز آمار و فنــاوری اطالعات قوه 
قضاییه گفت: ما در حال طراحی ســامانه ثبت 
اموال مســؤوالن هستیم. این سایت آماده است 
ولی با توجه به مســائل امنیتی تشخیص دادیم 

بیشتر روی زمان بندی آن کار کنیم.

خریداران سکه به دیوان 
عدالت اداری شکایت کردند

رئیــس دیــوان عدالــت اداری گفت: روز 
گذشته شــکایتی در خصوص اخذ مالیات از 
ســکه به دیوان واصل شده و اکنون نمی توان 
در مورد آن نظری داد. این شــکایت بررسی 
و از منظر قانون انطباق داده خواهد شــد که 

قانونی است یا خیر.

سازمان ملل:
جمعیت هند تا سال 

2027 از چین پیشی می گیرد
ملــل  ســازمان   2019 ســال  گــزارش 
نشان  جهان  جمعیت  چشــم انداز  درخصوص 
می دهــد جمعیت هند طی 10 ســال آینده 
از چین پیشــی گرفته و بــه 1.5 میلیارد نفر 
9 کشــوری کــه پیش بینی  خواهد رســید. 
می شــود بیشــترین افزایــش جمعیت را در 
باشند شــامل هند،  داشته  آینده  ســال های 
نیجریــه، پاکســتان، جمهــوری دموکراتیک 
و  اندونــزی، مصر  تانزانیا،  اتیوپــی،  کنگــو، 
آمریکا هســتند. چین و هنــد در حال حاضر 
38 درصــد از جمعیــت جهــان را تشــکیل 
می دهنــد. جمعیــت چیــن 1.43 میلیارد و 

جمعیت هند 1.37 میلیارد نفر است.

هزینه خانوارهای ایرانی 
50 درصد بیشتر شد

بر اســاس گزارش رسمی مرکز آمار بررسی 
وضعیت هزینــه ای خانوارهای ایرانی در خرداد 
امســال نســبت به همین ماه در سال گذشته 
نشــان داد که به طور میانگیــن 50.4 درصد 

هزینه های آنها افزایش یافته است.

تغییر ساعات ادارات 
در 26 استان کشور 

به منظور کاهش مصرف برق
ســخنگوی صنعــت بــرق گفت: تــا امروز 
اســتانداران 26 اســتان، موافقــت خودشــان 
را بــا تغییر ســاعات ادارات اعــالم کرده اند و 
ابالغیه های مربوطه به دستگاه های اجرایی این 

26 استان ارسال شده است.

انعکاس
برداشت گیالس از باغ های »بجنورد«

ایران و جهان

حمایت نمایندگان مجلس از سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا
نماینده   250 و جهان:  ایران  گروه  هگمتانه، 
مجلس شــورای اســالمی در بیانیه ای ضمن 
حمایت کامل از ســپاه به دلیل ســاقط کردن 
پهپاد آمریکایی تأکید کردند: ســرنگونی این 
بر هم ریخت  را  پهپاد معادالت روانی دشمنان 
و دیگــر هیچ پرنده متجــاوزی توان ورود به 

آسمان ایران را نخواهد داشت.
در ایــن بیانیه که توســط احمــد امیرآبادی 
عضو هیأت رئیســه مجلس در جلسه علنی دیروز 
است:  آمده  شد،  قرائت  اســالمی  شورای  مجلس 
ســوم خرداد مفهومی مقــدس و غرور آفرین در 
تاریخ سیاســی جمهوری اســالمی ایران اســت، 
این  در  فتح خرمشــهر  تحمیلی  در طول جنــگ 
روز، دشــمن بعثی و حامیان آن را در سراشیبی 

ســقوط قرار داده و اکنون موشــک سوم خرداد 
دشــمن اســتکباری را در سراشــیبی شکســت 
قرار داده اســت، ســرنگونی پهپاد آمریکایی که 
پیشــرفته ترین جنــگ افزار آن قدرت به شــمار 
نــی را به هم ریخت  مــی رود معادالت جنگ روا
و دیگــر هیــچ پرنــده متجاوزی تــوان ورود به 
آســمان ایران را ندارد، حتی تحلیلگران ارشــد 
فرود  بزرگ ســر  این عز  مقابل  دنیــا در  نظامی 

ند. آورده ا
در ادامــه ایــن بیانیه آمده اســت: در طول 28 
سال گذشــته راهبرد نظامی و تولیدات خود اتکایی 
تجهیــزات تهاجمی و دفاعی جمهوری اســالمی با 
هدف مقابله با خصم همیشــگی ملت سرافراز ایران 
شــکل گرفته اســت، رویداد بزرگی کــه معادالت 

نظامــی و سیاســی دنیــا را بر هم زد تنها بخشــی 
از ایــن قدرت اســت که با توکل بر خــدای متعال، 
مؤلفه های امنیت ملی کشور را بیش از پیش تقویت 

کرده است.
ایــن بیانیــه می افزاید: مــا نماینــدگان ملت 
بــزرگ ایــران ضمــن حمایــت کامل از ســپاه 
پاســداران انقــالب اســالمی و دیگــر نیروهای 
که  می کنیم  اعــالم  افتخــار  با  کشــور،  مســلح 
حامــی جان برکف سیاســت انقالبی کشــور در 
و  بوده  رهبری  معظــم  مقام  رهنمودهای  ســایه 
به آمریــکا و دیگر کشــورهای حامی آن توصیه 
را  اشــتباهات گذشــته  می کنیــم هر چه زودتر 
متوقــف کرده و بــه امنیت و قــدرت جمهوری 

اســالمی ایران اعتراف کنند.

دست بسته ترامپ در برابر ایران

تغییر لحن آمریکا از تهدید نظامی به التماس برای مذاکره
هگمتانه، گــروه ایران و جهان: ترامپ غیر از 
افزایش فشار بر ایران از طریق اعمال تحریم ها 
کامال دست بسته اســت و به همین علت است 
که لحن رئیس جمهور آمریــکا از تهدید ایران 
به التماس برای مذاکرات تغییر کرده است. این 
موضوع نشان دهنده شرایط نابسامان روانی وی 

است.
چکش اجرای موفقیت آمیز بخش اقتصادی معامله 
قرن و ســندان آغــاز موفق تبلیغات ســتاد انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا باعث شــده دونالد ترامپ 
در یکــی از ســخت ترین و پیچیده ترین درگیری های 
سیاسی فراروی خود و دولت  آمریکا کاماًل دست بسته 

باقی بماند.
آزمون ترامپ در شــرایط حساسی از تاریخ منطقه 
شــکل گرفته است، ســقوط یک هواپیمای جاسوسی 
آمریکا که پیشــرفته ترین و احتمــاالً گرانقیمت ترین 
هواپیماهای جاسوســی و شناسایی آمریکا در آب های 
منطقه ای ایران اتفاق افتاد. در پی این حادثه می بینیم 
که رئیس جمهور آمریکا در واکنش اولیه خود ســیلی 
ایران به دولت خود را می پذیرد و در عین حال ســعی 
می کنــد آن را در رونــد فعالیت های خــود به عنوان 
رئیس جمهور کنونی آمریکا و نامزد انتخابات ریاســت 

جمهوری آینده با پیامدهای پایین نشان دهد.
به نظر می رسد در صورتی که ترامپ اقدام به بستن 
دهان منتقدان و برخی مشــاوران خود نکند که تشنه 
جنگ هستند و توئیت نویســی های بیهوده را که تنها 
باعث افزایش قیمت نفت می شود رها نکند، این نتیجه 

بدتر از این هم خواهد شد.
توصیف واقعیت های موجــود در منطقه به صورت 
خالصه نشــان می دهد که منطقه به سمت پیچیدگی 
بیشــتر و نه تنش باالتر پیش می رود. این پیچیدگی 
در مواضع مستحکم و قاطع ایرانی ها وجود دارد، مبنی 
بــر اینکه ایران نه جنگ و نــه مذاکره با دولت کنونی 
آمریکا را که به دنبال اعمــال محاصره اقتصادی ایران 
بوده است نمی پذیرد. در موضع مقابل واشنگتن جنگ 
اقتصــادی ضدایران را ادامه می دهــد و در عین حال 
التماس مذاکره با تهران را می کند تا بتواند بهره تحریم 

اقتصادی ایران را برداشت کند.
در اینجا توجه به این نکته مهم اســت که سیاست 
عدم درگیری نظامی که ایران در پیش گرفته، شــامل 
پذیرش نقض تمامیت دریایی و هوایی یا زمینی ایران 
یا از بین رفتن استقالل سیاسی و آزادی تصمیم گیری 
این کشور نمی شود، در این رابطه می بینیم که ایرانی ها 
اصرار دارند هواپیمای جاسوسی که وارد حریم هوایی 
این کشور شده و 35 نظامی آمریکایی را در درون خود 
دارد، در صورتی که به هشدارهای ایران مبنی بر ترک 
حریم هوایی این کشور پاسخ مثبت دهند، هدف قرار 
نداده اند، بلکه یک هواپیمای بدون سرنشــین همراه با 

آن را هدف قرار دادند.
البته توجــه به این نکته الزم اســت که آمریکا از 
مذاکــرات تنها نام آن را می خواهد و در عمل به دنبال 
آن اســت که ایــران را از برنامه دفاعی خود و نفوذ در 
منطقــه بازدارد، بدون اینکه هیــچ امتیاز اقتصادی به 
این کشــور بدهد، این همان چیزی است که آمریکا از 
مذاکرات خود با کره شــمالی به دنبال آن بود و تالش 

داشت کره ای ها را از برنامه هسته ای خود محروم کند 
و در عین حال سیاســت اعمال محاصره و تحریم های 
اقتصــادی این کشــور را ادامه دهد، بــه این ترتیب 
مشاهده می شود که مذاکراتی که آقای ترامپ به دنبال 
آن است، جنجال رســانه ای و تبلیغاتی برای بازاریابی 
دور جدید انتخابات ریاســت جمهوری در این کشور 

است.
نکته مضحک دیگر در تحوالت روزهای گذشــته، 
توئیتی بــود که رئیس جمهور آمریکا منتشــر کرد و 
گفــت که اجرای یک عملیات نظامی آمریکا به مواضع 
ایرانی را که باعث کشته شدن حدود 150 نفر می شد 
متوقف کرده  اســت. باید دید آیــا واقعاً ترامپ چنین 
کاری را انجام داده اســت، این در حالی است که وی 
هیچ واکنشی نسبت به اقدام ارتش یمن و کمیته های 
مردمی این کشــور برای ساقط کردن هواپیمای بدون 
سرنشــین آمریکا بر فراز این کشور که دو هفته پیش 

انجام شد، نشان نداده بود.
نکته قطعی این است که ترامپ اهمیتی به قربانیان 
عملیات اجراشده توسط آمریکا یا مزدوران منطقه این 
کشــور نمی دهد. مهمترین دلیل در این رابطه تعداد 
شــهدای یمنی اســت که به صورت روزانــه در نتیجه 
موشــک های آمریکایی و غربی به دست سعودی های 
جنایتکار به نمایندگی از آمریکا یا به دســتور مستقیم 
آمریکایی ها به شهادت می رسند. لذا محاسبات ترامپ 
مربوط به قربانیان عملیات نظامی شــامل غیرنظامیان 
یا نظامیان نمی شود، بلکه وی محاسبات دیگری را در 

نظر گرفته است.
مــا در اینجا پیامدهای حمله احتمالی نظامی آمریکا 
در واکنش به ســقوط هواپیمای جاسوسی این کشور را 
در سه بخش بررسی می کنیم: 1. نتایج مستقیم. 2. نتایج 
منطقه ای به ویژه در خصوص معامله قرن 3. نتایج مربوط 
به انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا. در نتیجه این سه 
عرصه می توان صحنه پیچیده و تاریکی که انتظار ترامپ 
را می کشد و برخی مطالب در سایت های اجتماعی آن را 

مطرح کرده است را شناخت.
نتایج مســتقیم عملیات نظامی آمریکا را می توان 
در موارد زیر برشمرد: اول: این نتایج احتماالً به صورت 
مادی و انســانی میان نیروهای مهاجم آمریکایی خود 
را نمایــان می کند. در اینجا مــا نمی خواهیم از میزان 
تلفات قابــل پذیرش و معمولی صحبــت کنیم، بلکه 
منظور از این مطلب تلفات بســیار بــاالی آمریکا در 
کشته شدن بســیاری از نظامیان آمریکایی می شود و 
بســیاری از برنامه های تسلیحاتی آمریکا را با شکست 
مواجه می کند و هزینه هــای زیادی را به ملت آمریکا 
تحمیل می کنند. این ها عــالوه بر صدها میلیون دالر 
هزینه ای اســت که برای تولید یــک هواپیمای بدون 
سرنشــین آمریکایــی از نوع آر کیو 4 به این کشــور 

تحمیل شده است.
دومین مورد این خســارت ها موفقیــت آمریکا در 
تحقــق اهداف کوتاه مدت حمــالت نظامی محدود به 
ایران در افزایش قیمت نفت تجلی می کند. به گونه ای 
کــه حمل و نقل نفت از طریــق تنگه هرمز در هر دو 
صــورت تغییر می کند و این موضــوع پیامدهای قابل 

توجهی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.
سومین نتیجه مستقیم این اقدام برای آمریکا بسیار 

باال خواهد برد، این اتفاق زمانی اســت که ایران موفق 
شــود حمله آمریکا را با شکســت مواجه کند. در این 
صورت هیبت ارتش آمریــکا و پایگاه های نظامی این 
کشور در منطقه شکست می خورد و عامل باج خواهی 
دونالــد ترامپ رئیــس جمهور آمریکا از کشــورهای 
حاشــیه خلیج فارس و غــارت ثروت های آنها به بهانه 

حمایت از حاکمیت های عربی شکسته می شود.
این موضوع قطعا بر اقتصــاد آمریکا نیز تأثیرگذار 
خواهد بود. این کشــور تضمین های الزم برای تبادل 
انــرژی در گوشــه و کنار دنیا را کــه از طریق حضور 
نظامی خود در کشورهای حاشیه خلیج فارس به نفع 

خود محقق کرده را از بین خواهد برد.
نتایج منطقه ای حملــه احتمالی آمریکا را می توان 
در دو ســناریو بررســی کرد: ســناریوی اول شــامل 
شکســت حمله آمریکا است که در نتیجه این سناریو 
آمریــکا موقعیــت خود را بــرای حفاظــت از برخی 
رژیم های عربی منطقه از دســت خواهــد داد. به این 
ترتیــب خروج نیروهای آمریکایــی در نتیجه افزایش 
هزینه هــای موجودیت این کشــور و ناتوانی از حفظ 
امنیت رژیم های عربی باعث خواهد شد تا این رژیم ها 
در میان کشورهای منطقه به دنبال گروهی باشند تا از 
امنیت آنهــا حفاظت کند یا اینکه در برابر انقالب های 
مردمی قرار خواهند گرفت که خاندان حاکم را ساقط 
خواهد کرد. در هر دو صورت آمریکایی ها بســیاری از 
قراردادهای تسلیحاتی که از طریق آن به بهبود بودجه 

خود کمک می کنند را از دست خواهند داد.
سناریوی دوم در زمینه بخش اقتصادی معامله قرن 

است که قرار است کنفرانس آن در منامه پایتخت بحرین 
تشــکیل شود. شکی نیست که هر اقدام نظامی موفق یا 
شکســت خورده آمریکا می تواند تأثیرات منفی در لغو یا 
تأخیر اعالم این بخش داشــته باشد و در هر دو صورت 
اسرائیل و گروه های فشار صهیونیست موجود در آمریکا از 

روند حوادث منطقه ناراضی خواهند بود.
بخش ســوم نتایج عملیات نظامــی آمریکا در مورد 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور مطرح است. ترامپ 
با روحیه کاسب کارانه خود، آگاهی کافی در علوم سیاسی 
ندارد و با علوم سیاسی نیز به عنوان معامله های تجاری 
بین شــرکت ها تعامل می کند و ایــن واقعیت را نادیده 
گرفته که هر عملیــات نظامی در درجه اول باید مبتنی 
بر رویکردهای سیاســی و اقتصادی باشد و برعکس این 

معادله درست نخواهد بود.
ترامپ در صورتی که از مثبــت بودن نتایج حمله 
نظامی خــود به ایران اطالع کافی داشــت، قطعاً این 
اقدام را انجام می داد، اما توانمندی های بازدارنده ایران 
که نمونه ای از آن در ساقط کردن هواپیمای پیشرفته 
آمریکایی خود را نشان داده، محاسبات این کشور را به 
هــم ریخته و آمریکایی ها این ارزیابی را دارند که روند 
مذکور می تواند بر ســتاد انتخاباتــی دونالد ترامپ در 
دوره آینده انتخابات ریاست جمهوری تأثیرگذار باشد.

شــکی نیســت که ترامپ نمی خواهد بخشــی از 
دســتاوردهایی که در عرصه اقتصادی آمریکا طی دو 
سال گذشته محقق کرده را از بین ببرد و این در حالی 
اســت که بدهی های این کشــور به شکل بی سابقه ای 
افزایــش پیدا کرده و نقش دالر در اقتصاد جهان دچار 

تزلزل شده است. لذا هرگونه شکست اقتصادی آمریکا 
که ممکن است در نتیجه شکست حمالت نظامی غیر 
حساب شــده این کشــور به وجود آید، دستاورد های 
ترامپ در دوران ریاست جمهوری وی را از بین خواهد 
برد. عالوه بر اینکه وی در پیشبرد پرونده کره شمالی 
نیز ناموفق عمل کرده اســت و ایــن موضوع احتمال 

پیروزی او در انتخابات آینده را بسیار کم می کند.
در نتیجه می بینیم کــه دونالد ترامپ غیر از افزایش 
فشــار از طریق اعمال تحریم ها کامال دست بسته است 
و به همین علت اســت که لحن رئیس جمهور آمریکا از 
تهدید ایران به التماس برای مذاکرات تغییر کرده است. 
این موضوع نشان دهنده شرایط نابسامان روانی وی است، 
چرا که او می خواهد یک معامله تجاری را موفقیت آمیز 

جلوه دهد، اما نمی تواند این کار را انجام دهد.
این در حالی است که نفس راحت دیپلماسی ایران 
و تجربه این کشــور در تنش های سیاســی درازمدت 
باعث شده اهرم های قدرت در اختیار این کشور باشد 
و به این ترتیب ضرباتی را یکی پس از دیگری به دولت 
آمریکا وارد کند. این در حالی اســت که اقتصاد ایران 
در سال آینده از فشار محاصره اقتصادی آمریکا خارج 
می شــود. این موضوع را گزارش بانــک جهانی مورد 
تأکید قرار داده است. عالوه بر اینکه جمهوری اسالمی 

ایران نفوذ و قدرت خود در منطقه را حفظ می کند.
عالوه بر این ها عادالنه نیســت که ایران دست کم 
بدون بازگشــت آمریکا به توافق هســته ای و پذیرش 
مســؤولیت های اشــتباهات متوالی در منطقه به میز 

مذاکرات با واشنگتن بازگردد.
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شهرستان

سرپرست فرمانداری اسدآباد خبر داد

4.5 درصد افراد 10 تا 49 سال اسدآباد بی سواد هستند
هگمتانــه، گروه شهرســتان: سرپرســت 
فرمانداری شهرســتان اسدآباد گفت: بر اساس 
سرشماری ســال 95 و خوداظهاری افراد، 4.5 
درصد افراد 10 تا 49 سال این شهرستان بی سواد 

هستند.
لیال امیدی در شــورای پشــتیبانی سوادآموزی 
شهرســتان اســدآباد، اظهار کرد: ســهمیه ســال 
گذشــته این شهرستان برای سوادآموزی 320 نفر 
بوده کــه از این میــزان ســهمیه 180 نفر تحت 
پوشــش قرار گرفته و از نعمت و ســواد نوشتن و 

شدند. برخوردار  خواندن 
یــی  بتدا مــه پوشــش تحصیلــی ا دا وی در ا
98 درصــد  نگیــن  میا بــه صــورت  ا  ر کشــور 
پوشــش  حاضر  حــال  در  فــزود:  ا و  برشــمرد 
یی در اســتان همدان و  بتدا تحصیلــی مقطــع ا

است. درصد   99 باد  اسدآ
مدیر آمــوزش و پرورش اســدآباد هــم با بیان 
اینکه از بین 10 هزار دانش آموز ابتدایی اســدآبادی 
در ســال های گذشــته 90 نفر بازمانده از تحصیل 
شناســایی و 76 نفر از ایــن دانش آموزان دوباره به 
برای تحصیل به مدرســه بازگردانده شدند، تصریح 
کــرد: در حــال حاضــر 23 نفــر از 90 دانش آموز 
شناســایی شده به علت معلولیت جسمی و مهاجرت 

بازمانده اند. تحصیل  از 
غالمرضا همایــی لطیف همچنین بســتن مبادی 
بی ســوادی را یکی از مهمتریــن اولویت های آموزش 
و پــرورش عنوان کــرد و گفت: اطالع رســانی طرح 
خودآموز نهضت، طرح تشــویقی و مشوق ها از جمله 
اقدامات انجام شــده در این شهرســتان برای بستن 

مبادی بی سوادی بوده است.

فرماندار نهاوند:

172 هکتار بافت فرسوده شهری در نهاوند
هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار شهرستان 
نهاوند گفت: در نهاوند افزون بر 172 هکتار بافت 
فرســوده شــهری وجود دارد و این میزان 30 

درصد محدوده های شهری را شامل می شود.
مــراد ناصری در ســتاد بازآفرینی شــهری پایدار 
نهاوند، هدف از این نشست را فراهم شدن فرصت های 
توســعه پایدار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی عنوان و 
اظهار کرد: هدف ما در بحث بازآفرینی مناطق شهری 
بهسازی بافت های فرسوده، جلوگیری از توسعه کمی 
و فیزیکی شــهری، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی 
کشــاورزی و منابع طبیعی و ارتقای ســطح زندگی و 

توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است.
وی برگزاری این جلســات، قبــل از ورود به مرحله 
اجرایــی را مهم ارزیابــی کرد و افزود: در این نشســت 
مسؤوالن ملی، استانی، شهری، اساتید دانشگاه و صاحب 

نظــران مرتبط با این حوزه را دعــوت کردیم تا اقدامات 
اجرایی را به بهترین نحو ممکن عملیاتی کنیم.

ناصری موضوع بازآفرینی شــهری پایدار را اصول، 
چارچوبها، رویکرد و تأکید بر شــبکه ســازی و لزوم 
مشارکت نهادها بیان کرد و یادآور شد: نهاوند افزون بر 
172 هکتار بافت فرسوده شهری دارد و این میزان 30 

درصد محدوده های شهری را شامل می شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نشست ها 
آشنایی با سند بازآفرینی پایدار محالت هدف، احیای 
بهســازی و نوسازی شــهری، تفاهم در مورد روش و 
فرآیند برنامه اقدام، هم اندیشــی دربــاره رهیافت ها، 
رویکردها و ساز و کارهای برنامه اقدام، شناخت جامع 
وضــع موجود و تبیین مبانی نظــری ورود به اقدامات 
برنامه های ستاد بازآفرینی پایدار محله های هدف شهر 
نهاوند برای مدیران ادارات دولتی و کارشناسان است.

حوادث

دوقلوهای نهاوندی 
زیر چرخ نیسان پدربزرگ

رئیس پلیس راه اســتان همدان گفت: راننده 
یک دستگاه نیســان هنگام ورود به داخل حیاط 
منزل مســکونی در روســتای جعفرآبــاد نهاوند، 
نوه هــای دو قلو خود را زیر گرفت که یکی از آنها 

جان باخت.
ســرهنگ رضا عزیزی اظهار کرد: پدربزرگ با 
باز کردن در خانه قصد پارک وســیله نقلیه داخل 
حیاط منزل مســکونی را داشت که نوه های چهار 
ســاله اش با دیدن او، هیجان زده شده و به سمت 

خودرو می روند.
وی بیان کرد: پدربــزرگ متوجه حضور نوه ها 
نشده و با سرعت خودرو را به داخل حیاط هدایت 
می کند که در این هنگام این دو پســر خردسال 

زیر چرخ های وسیله نقلیه قرار می گیرند.
رئیس پلیس راه اســتان همــدان اظهار کرد: 
با ســر و صدا و هیاهوی کودکان پیرمرد متوجه 
سانحه شــده اما در این تصادف دلخراش یکی از 
نوه ها جان باخته و دیگری مجروح و به بیمارستان 

منتقل شد.
ســرهنگ عزیزی افزود: خرداد امسال نیز یک 
کــودک در روســتای »زاغه« بهار جــان باخت، 
همچنین دو کودک سرنشین یک دستگاه سواری 
حامل کاالی قاچاق در یک سانحه رانندگی جان 

خود را از دست دادند.
رئیــس پلیس راه اســتان همــدان ادامه داد: 
راننده ای ســوئیچ خــودروی خــود را در اختیار 
فرزندش قرار داده که هنگام استارت زدن به علت 
قرار داشتن خودرو در دنده، وسیله نقلیه به سمت 
جلــو حرکت می کند و جان کودک پنج ســاله را 

می گیرد.

سقوط مرگبار پسر چهار ساله 
در دستگاه ذرت ُخردکنی

معــاون فرماندار رزن گفت: یک پســر 
چهار ساله بر اثر سقوط داخل دستگاه ذرت 
خردکنی واقع در یک مرغداری جان خود را 

از دست داد.
علیرضا نوربخش افزود: این حادثه در روستای 
»قایش« از توابع بخش ســردرود شهرستان رزن 

رخ داده است.
معاون فرماندار رزن اضافه کرد: پسر چهار ساله 
خانــواده ای که بــرای کار در محل این مرغداری 
ســاکن شده بودند به دور از چشم والدین و از سر 
کنجکاوی به دستگاه ذرت خردکنی نزدیک شده 

و به داخل آن سقوط می کند.
نوربخش ادامه داد: پس از این رویداد حاضران 
در محل بــا نهادهای امدادی تماس برقرار کردند 
که با حضور تیم های امدادی جسم این کودک از 
داخل دستگاه خارج کرده و به بیمارستان منتقل 

می شود.
پیش  اورژانــس  روابــط عمومــی  مســؤول 
بیمارســتانی و مدیریت حوادث دانشــگاه علوم 
پزشکی همدان هم گفت: پس از تماس شهروندان 
با مرکز فوریت های پزشکی یک دستگاه آمبوالنس 

با دو نیرو در محل حضور یافتند.
عبــاس اولیــا ســمیع بیان کــرد: به علت 
شــدت جراحات وارده و ضربه به ناحیه ســر، 
بــا وجود تالش هــای صورت گرفتــه و انجام 
عملیات احیا، این پســر خردســال جان خود 

را از دست داد.
وی اضافه کرد: با این وجود جسم این کودک 
به پایگاه امداد جاده ای دمق منتقل شــد و مجدد 
عملیــات احیا بــر روی وی صــورت گرفت که 

بی نتیجه بود.

آتش جان پیرمرد 101 ساله 
را گرفت

معاون فرماندار درگزین گفت: پیرمرد 101 
آتش  شعله های  داخل  درگزین  ساکن  ساله 

جان باخت.
محمد سلطانی ابراهیمیان اظهار کرد: پیرمرد 
101 ســاله در یک منزل مســکونی تنها زندگی 
می کــرد که تصمیم گرفت باغچــه را هرس کند 
و پس از جمع آوری گیاهان خشــک داخل حیاط 
منزل مســکونی آنها را آتش زد که در این هنگام 
پــای وی به یکی از شــاخه ها گیر کرد و به علت 

ناتوانی نتوانست خود را رها کند.
معاون فرمانــدار درگزین اضافه کرد: زبانه های 
آتش به بدن و لباس های او ســرایت کرده و این 
مرد مســن به علت شدت سوختگی جان خود را 

از دست داد.
ســلطانی ابراهیمیان ادامه داد: همســایه ها از 
دود آتش متوجه حادثه شــده و با آتش نشــانی 
تماس گرفتند اما پیش از حضور تیم های امدادی 

این فرد جان باخته بود.

رئیس دادگستری شهرستان اسدآباد خبر داد

آغاز عملیات اجرایی ساخت و احداث بازداشتگاه موقت اسدآباد در سال آینده
راه اندازی دومین دفتر خدماتی قضایی در اسدآباد تا 15 روز آینده

هگمتانه، گروه شهرستان: رئیس دادگستری 
اسدآباد از آغاز عملیات اجرایی ساخت و احداث 
بازداشتگاه موقت این شهرستان در سال آینده 

خبر داد.
مرتضی رحیمی همدانی در نشســت با خبرنگاران 
به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهارکرد: در حال حاضر 
جانمایی ســاخت و احداث بازداشتگاه موقت اسدآباد 
دیده شــده و اعتبار آن در حال انجام بوده که ســال 

آینده عملیات اجرایی طرح آغاز خواهد شد.
وی افزود: وجود بازداشــتگاه و ندامتگاه در اسدآباد 
به آن جهت ضروری است که خانواده های زندانیان در 

تردد به زندان همدان دچار رنج و اذیت نشوند.
رحیمی همدانــی در ادامــه با اشــاره بــه فعالیت 
نخســتین دفتر الکترونیک قضایی اســدآباد از اسفند 
سال گذشته تصریح کرد: به زودی ظرف 15 روز آینده 

دومین دفتــر الکترونیک قضای این شهرســتان نیز 
افتتاح و راه اندازی خواهد شد که با افتتاح و راه اندازی 
دومین دفتر الکترونیک قضایی شهرســتان 15 تا 20 
درصــد ورودی پرونده ها به دادگســتری اســدآباد را 

کاهش خواهد داد.
رحیمی همدانی خاطرنشان کرد: دفاتر الکترونیکی 
قضایی یکی از خدمات قوه قضاییه برای خدمت رسانی 
هر چه بهتر به مردم بوده که ضمن در دسترس بودن 
و مراجعه آســان ایــن دفاتر از اتــالف وقت مراجعان 
جلوگیــری می کند و توصیه می شــود مردم در مرکز 
استان و شهرستان هایی که دفاتر خدمات الکترونیکی 
قضایی راه اندازی شده به جای مراجعه به مجتمع های 
قضایــی و اتالف وقت، به این دفاتر مراجعه کنند تا در 
اســرع وقت و بدون اتالف وقت خواسته ها و مشکالت 

آنان مرتفع شود.

رئیــس دادگســتری اســدآباد در ادامه بــا بیان 
اینکه دغدغه دادگســتری احقاق حق و حقوق مردم 
و رســیدگی به مشــکالت مراجعه کنندگان اســت، 
یادآورشــد: اگر بخواهیم به احقاق حق و حقوق مردم 
بپردازیم باید ورودی پرونده های بی مورد و غیر مرتبط 
را به دادگســتری کاهش دهیم تا کیفیت رســیدگی 
باالتر و مشــکالت مردم ســریعتر مرتفع شود که در 
همین راستا دادگســتری شهرستان اقداماتی را انجام 

داده یا قصد انجام آن را دارد.
رحیمــی همدانــی ارتقــای اطالعــات حقوقی 
مــردم، مشــاوره های حقوقــی رایگان وکیــل پایه 
یک دادگســتری شهرســتان، خدمات مشاوره ای و 
کالس های آموزشــی برای صنف مشاوران امالک و 
صنف بنگاه های خرید و فروش خودرو، پیشــگیری 
از وقــوع جرم بــا اجــرای همایش هــای مختلف، 

اســتفاده از خدمــات الکترونیک قضایــی و... را از 
جملــه اقدامات انجام شــده و در حال انجام در این 
شهرســتان برای کاهش ورودی پرونده های قضایی 
به این دادگســتری عنوان کــرد و گفت: 30 هزار و 
788 پرونــده، پرونده های ورودی و 31 هزار و 698 
پرونــده، پرونده های مختومه این دادگســتری طی 
یک ســال گذشته از یکم تیرماه سال گذشته تا یکم 

تیر ماه امسال بوده است.
رئیس دادگســتری اســدآباد در ادامه یادآور شد: 
در صورتی که هر فردی هر گونه رانت، ارتشــا، تخلف 
اداری، تصــرف غیر قانونی و مواردی از جرم و بســتر 
جرم را ببیند می تواند با ورود به سامانه جامع اطالعات 
مردمی )ســجام( مربوط به قوه قضائیه بدون آنکه نام 
وی درج شــود این موارد را جهت رســیدگی اطالع و 

گزارش دهد.

سرپرست فرمانداری تویسرکان انتقاد کرد

پیشرفت ف ی زیکی کشتارگاه تویسرکان مطلوب نیست
هگمتانــه، گروه شهرســتان: سرپرســت 
روند  وضعیت  گفــت:  تویســرکان  فرمانداری 
کننده  راضی  اصاًل  کشتارگاه  فیزیکی  پیشرفت 
و مطلوب نیست، در صورت ادامه این روند باید 

تدبیری جدید برای این پروژه به کار گرفت.
سید رسول حسینی روز گذشــته در جلسه ستاد 
تنظیــم بازار با تأکید بر برقــراری تعادل بین توزیع و 
مصرف اقالم توزیعی به منظور تنظیم قیمت ها توسط 
اداره صنعــت، معــدن و تجارت اظهار کــرد: نظارت 
نرخ های اقالم توزیعی در بازار با حساســیت بیشتری 

بررسی و انجام شود.
وی با بیان اینکه در شهرستان دو کاال را نرخ گذاری 
کردیم، افزود: مصوبات این ستاد ظرف کمتر از 15 روز 

به دستگاه های مربوطه ارســال شود تا شاهد کاهش 
نرخ کاال های بیشتری باشیم.

سرپرست فرمانداری تویســرکان با اشاره به اینکه از 
عملکرد اتحادیه مواد غذایی و گروه کاسبان بازار به دلیل 
عدم خدمات دهی مطلوب به مــردم گالیه مندم، گفت: 

بهداشت مواد غذایی باید مقدم بر همه امور باشد.
سرپرســت فرمانداری تویســرکان با بیــان اینکه 
متأسفانه برخی ســالمت مردم را به خطر می اندازند، 
گفت: نظارت ها و بازرســی ها توســط دســتگاه های 
مربوطه مســتمر و با دقت انجام شود؛ زیرا در صورت 
برخورد مشــاهده هرگونه تخلف بــا متخلفان برخورد 

قانونی خواهد شد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکه تویســرکان یک شــهر 

گردشگری اســت پس خدمات دهی به ویژه در عرضه 
مواد غذایــی باید مطلوب و ســالم باشــد، به ضعف 
نظارت بر جایگاه های سوخت در شهرستان اشاره کرد 
و گفت: نظارت و بازرســی بر امــور خدماتی با هدف 
رضایت مندی مردم در شهرستان یک ضرورت است که 

باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
حســینی در بخش دیگر از ســخنانش با اشاره به 
بازدید از پروژه در حال احداث کشــتارگاه تویسرکان 
ادامه داد: وضعیت روند پیشــرفت فیزیکی کشتارگاه 
اصاًل راضی کننده و مطلوب نیست، در صورت ادامه این 
روند باید تدبیری جدید برای این پروژه به کار گرفت.

وی به اشــاره به ضعیف بودن اطالع رسانی اقدامات 
انجام شــده در تویســرکان از طریق رسانه، خطاب به 

رؤســای دســتگاه های اجرایی تأکید کرد: چرا نباید 
ظرفیت های تویســرکان اطالع رســانی شود؟ مدیران 
و کارشناسان شهرســتان آنچه را که ما انتظار داریم، 

پیگیری نمی کنند.
مدیر صنعت، معدن و تجارت تویسرکان نیز با اشاره 
به توزیع 10 تن قند در ســطح شهرستان اظهار کرد: 
89 تن شکر در بین واحدهای قنادی ها، کلوچه پزی ها 

و واحدهای صنفی توزیع کردیم.
اخوان با اشــاره به اینکه در توزیع اقالم قند، شکر، 
برنج، گوشت و... در شهرستان اولویت با فروشگاه های 
زنجیره ای و تعاونی هاســت، افزود: کاهش قیمت شکر 
سبب شد قیمت محصوالتی چون انواع نقل و نبات نیز 

در شهرستان کاهش یابد.

مدیر آبفار کبودراهنگ:

پروژه آبرسانی به »اوریاد« کبودراهنگ 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد
هگمتانه، گروه شهرســتان: مدیر امور آب و 
با  کبودراهنگ  شهرســتان  روستایی  فاضالب 
اشاره به پیشرفت 80 درصدی پروژه آبرسانی به 
روســتای »اوریاد« گفت: آبرسانی به این روستا 

طی 10 روز آینده محقق می شود.
باقر پورقاســمی روز گذشــته در جمع خبرنگاران 
با اشــاره به پروژه های در دســت اجرای شهرســتان 
کبودراهنــگ؛ گفت: هــم اکنون پروژه آبرســانی به 
روســتای »اوریاد« با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در 

حال انجام است.
وی با بیــان اینکه این پروژه با صرف 100 میلیون 
تومــان اعتبار در حال اجراســت، عنوان کرد: در حال 
حاضر یک هــزارو 500 متر لوله گــذاری با نصب 77 

انشــعاب به اتمام رسیده و انتظار می رود طی 10 روز 
آینده آبرسانی به روستای 77 خانواری اوریاد عملیاتی 

شود.
پورقاســمی در ادامه با اشاره به دیگر پروژه های در 
دســت انجام در شهرســتان کبودراهنگ بیان کرد: از 
جمله این پروژه ها می توان به پروژه اصالح شــبکه به 
طول دو کیلومتر و استانداردسازی انشعابات خانگی در 
روســتای عین آباد با صرف 150 میلیون تومان اعتبار 

اشاره کرد.
وی در بخــش دیگری از ســخنانش بــه مجموعه 
اقدامات انجام شــده و در حال اجرا در راستای سالم 
سازی آب شرب در شهرستان کبودراهنگ اشاره کرد 
و گفت: در ســه ماهه ابتدایی امسال 17 کپسول گاز 

پرکلرین تعویــض و یک هــزارو 500 کیلوگرم پودر 
پرکلرین نیز توزیع شده است.

وی افزود: همچنین در راســتای ســالم سازی آب 
شــرب و افزایش کیفیت آب؛ راه اندازی دســتگاه آب 
شــیرین کن با تعویض فیلترممبران در روســتاهای 
کهریز، بابا حسین و قهورد ســفلی با صرف هزینه ای 
بالغ بر 550 میلیون ریال عملیاتی شــده؛ ضمن اینکه 
نصب دستگاه آب شیرین کن در روستاهای قباق تپه، 

کرد و قهورد علیا به پایان رسیده است.
مدیــر امور آب و فاضالب روســتایی شهرســتان 
کبودراهنگ همچنین از نصب دستگاه آب شیرین کن 
در روستاهای جگنلو، آب مشکین و دارقشالق تا پایان 

سال جاری خبر داد.

وی همچنین به نصب دستگاه کلرزنی در روستای 
واشــور، طاهرلو و چهارسوق اشاره کرد و گفت: ظرف 
دو ماه آینده نیز 9 دستگاه کلرزنی در دیگر روستاهای 

شهرستان نصب و راه اندازی خواهد شد.
پورقاسمی در ادامه از تعمیر مخازن هوایی و زمینی 
در روســتای آقبالغ مرشــد، آب مشکین و چهارسوق 
خبــر داد و عنوان کرد: این پــروژه نیز در حال انجام 

است.
وی در پایــان ســخنانش از اتمام فــاز دوم پروژه 
آبرســانی مجتمع عظیم دره ظــرف دو ماه آینده خبر 
داد و گفت: با تکمیل این پروژه 12 روســتا با جمعیت 
پنج هزار و 234 نفر از آب سالم و بهداشتی برخوردار 

خواهند شد.

شهردار بهار انتقاد کرد:

عدم اطالع رسانی مطلوب اقدامات شهرداری بهار
هگمتانه، گروه شهرستان: شهردار بهار گفت: 
شهرداری بهار در استفاده از ظرفیت خبرنگاران 
شهرســتان ضعیف عمل کرده و اقدامات انجام 

شده به طور شایسته اطالع رسانی نشده است.
حسن رمضانی در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: 
توجــه به خواســته های مردم از اولویت های شــورا و 
شهرداری بهار است و شهرداری موظف به پاسخگویی 
به مطالبات مردم اســت و در راستای به ثمر رسیدن 

این مقوله خبرنگاران نقش بسزایی دارند.
وی با تأکید بر آموزش شهروندان گفت: شهروندان 
در رویه فرهنگ شهرنشــینی و روابط اجتماعی بسیار 
تأثیرگذارند و آموزش های الزم باید به شهروندان داده 
شود و در خصوص سد معبر باید شهروندان خود وارد 
شــوند تا کار به قوه قهریه نرســد و حق الناس را در 

نظر بگیرند.
وی در خصوص ناتمــام ماندن پروژه والیت گفت: 
پروژه والیت از پروژه هایی اســت که بــا قراردادهای 
بســیار بد بسته شــده و پیمانکار ضروریات ساختمان 
از جمله پارکینگ را لحاظ نکرده که شــهرداری بهار 
بــه عنوان حافظ منافع مــردم از حق عمومی نخواهد 
گذشــت و بر اتمام قسمت مســکونی پروژه و تحویل 
بــه صاحبان آنان تأکید دارد و ایــن پروژه باید هرچه 

سریعتر تعیین تکلیف شود.
وی اظهار کرد: پروژه جزیره شادی به دلیل مسائل 

داخلی و ســوء مدیریت، باعث مشکالت عدیده شده و 
سرمایه گذار پروژه رغبتی به ادامه پروژه نشان نمی دهد 

و پرونده در مراجع قضایی مفتوح است.
رئیس شــورای اســالمی شــهر بهار نیــز گفت: 
خبرنــگاران بایــد مطالبات به حق مــردم را به گوش 
مسؤوالن برسانند، همچنین خواسته های مسؤوالن را 
در راستای توسعه شهرســتان، سیما و منظر شهری، 

رونق تولید، جذب ســرمایه گذاران بــرای مردم بازگو 
کنند.

حســین فیض اللهی افزود: برای انتقال مشــاغل 
صنعتی در ورودی شــهر بهار )بعد از میدان آزادگان 
تا میدان شهرداری( اطالع رسانی شود؛ زیرا برای این 
منظور زمین هایی تملک و تفکیک شــده و تخفیفات 
الزم توســط شــهرداری در نظر گرفته شده تا ورودی 

شهر بهار به مراکز تجاری زیبا تبدیل شود.
وی از ســرمایه گذاران شهرستان خواست در بحث 
گردشــگری وارد شوند و ســرمایه گذاران بهاری برای 
رونق شهرستان در داخل شهر ســرمایه گذاری کنند 

و سرمایه خود را در شهرهای اطراف به کار نگیرند.
وی با تأکید بر توجه به مشاغل خانگی گفت: یکی 
از راه های برون رفت از معضل بیکاری توجه به مشاغل 
خانگی ایجاد و گسترش خوشه های صنعتی در داخل 

شهر و ایجاد مراکز فروش برای آنها است.
فیض اللهی اظهار کرد: نبود طرح جامع شــهری و 
طرح تفصیلی از مشــکالت شهر بهار است که با تالش 
شــورا و شــهرداری طرح جامع طبق محدوده قانونی 
شهرســازی و معماری ایران رسیده و این طرح اخذ و 
جهت ابالغ اســتانداری ارائه شده که در آینده نزدیک 

ابالغ خواهد شد.
وی تصریح کرد: یکی از راه های پیشــرفت توسعه 
شهر توجه به زیرســاخت های گردشگری است که با 
توجه به قرارگیری شــهر بهار در مســیر گردشگری 
اللجین غار علیصــدر ظرفیت های خوبی وجود دارد و 
ایجاد محور گردشگری بهار تا اللجین در اطراف میدان 
نیایش، تغییر کاربری از کشاورزی به گردشگری زمینه 
فعالیت ســرمایه گذاران را در ایــن بخش فراهم کرده 
است که امیدواریم سرمایه گذاران از این طرح استقبال 

کنند.

اخبار پلیس

فرمانده انتظامی استان همدان:

کشف باند کاالی قاچاق
رانندگان اتوبوس در همدان

کشف  از  همدان  استان  انتظامی  فرمانده 
انواع کاالی قاچــاق از باند قاچاق رانندگان 
تقریبی دو میلیارد و 800  ارزش  به  اتوبوس 
میلیون ریال و دســتگیری شش نفر در این 

رابطه خبر داد.
سردار بخشــعلی کامرانی صالح گفت: در پی 
اخبار رسیده مبنی بر اینکه چند دستگاه اتوبوس 
مسافربری مســیر همدان به شــهرهای جنوبی 
کشور و بالعکس در پوشش مسافر اقدام به حمل 
و جابه جایی کاالهای قاچاق می کنند، کارآگاهان 
پلیس آگاهی همدان با بررســی صحت و ســقم 
موضوع و هماهنگی هــای الزم با مقام قضایی در 
یــک عملیات و در قالب ســه تیــم به محل های 

مربوطه اعزام شدند.
وی افــزود: تیم اول مأمــوران پلیس، پس از 
اســتقرار در محور جــوکار به همــدان و کنترل 
خودروهــای عبــور از این محور، یک دســتگاه 
اتوبوس را مشاهده کردند که پس از توقف اتوبوس 
با بررســی از داخل خــودرو و جعبه های بغل آن 
مشاهده شد حامل کاالی قاچاق است که اتوبوس 
بــه همراه راننده به اداره مبــارزه با قاچاق کاال و 

ارز منتقل شد.
وی افــزود: پــس از تخلیه، هشــت باتری 
خارجــی کامیونــی قاچــاق، 36 جفت کفش 
خارجــی قاچــاق، 44 دســتگاه ریــش تراش 
خارجی قاچاق، یک دســتگاه یخچال ساید بای 
ســاید و یک دســتگاه اســکوتر برقی به ارزش 

180 میلیون تومان کشف شد.
ســردار کامرانی صالح ادامه داد: تیم دوم نیز 
یک دســتگاه اتوبوس را در تقاطع بلوار بهشــت 
)چهــارراه بابک( ابتــدای ورودی شــهر همدان 
مشاهده کردند و پس از توقیف و بازرسی از داخل 
آن، یک هزار و 198 عدد قوطی کمپوت آناناس، 
سه دســتگاه ماشین لباسشــویی و یک دستگاه 

ال ای دی به ارزش 50 میلیون تومان کشف شد.
وی اظهار کرد: کارآگاهان تیم ســوم مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز نیز به یک دســتگاه اتوبوس در 
میدان امام حســن )ع( ورودی محــور جوکار به 
همدان مشکوک شدند که پس از تخلیه مسافران 
از داخل اتوبوس و بازرســی به عمل آمده، متوجه 
شــدند اتوبوس از ناحیه باک جلو جاســاز بوده و 

حامل کاالی خارجی قاچاق است.
وی گفــت: در این عملیات راننــده به همراه 
شــاگرد و اتوبوس به اداره مبــارزه با قاچاق کاال 
و ارز انتقــال یافتند و پس از تخلیه و شــمارش، 
432 عدد خمیر دندان خارجی قاچاق، 359 ثوب 
ســاپورت زنانه خارجی قاچاق و 77 جفت کفش 
خارجی قاچاق به ارزش 50 میلیون تومان کشف 

شد.
فرمانده انتظامی اســتان همــدان اظهار کرد: 
در خصوص هر ســه اتوبوس، سه پرونده جداگانه 
تشــکیل شــد و به همراه متهمان که شش نفر 
هســتند برای ســیر مراحل قانونی بــه تعزیرات 
حکومتی همدان معرفی شــدند و ســه دستگاه 
اتوبوس نیز به پارکینگ انتقــال یافتند و پرونده 

در حال رسیدگی است.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان خبر داد

کشف 500 میلیون ریال 
پوشاک قاچاق در همدان

از  همدان  اســتان  آگاهی  پلیس  رئیس 
کشف ســه هزار و 600 ثوب پوشاک قاچاق 
به ارزش تقریبــی 500 میلیون ریال در این 

استان خبر داد.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
معاونــت اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان 
همدان، ســرهنگ رضا زارعی گفت: روز گذشته 
کارآگاهان مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی 
اســتان همدان حین کنترل خودروهای عبوری 
در ایســتگاه بازرسی شهید زارعی به یک دستگاه 
کامیون که از شهرستان ایالم به مقصد تهران در 
حال حرکت بود مظنون شده و خودرو را متوقف 

کردند.
وی افــزود: در حضــور راننــده از این خودرو 
بازدید و مشــاهده شــد راننده خودرو در پوشش 
جابه جایی اثاثیه منزل، مقادیری کاالی خارجی از 
نوع پوشاک نیز بارگیری کرده که خودرو به همراه 
راننده برای بررسی بیشتر به اداره مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز منتقل شد.
ســرهنگ زارعی ادامه داد: پــس از تخلیه و 
شــمارش کاالی خارجی، ســه هزار و 600 ثوب 
شال زنانه ســاخت کشور چین فاقد مجوز قانونی 
و گمرکــی به ارزش تقریبــی 500 میلیون ریال 

کشف شد.
رئیس پلیس آگاهی اســتان همدان گفت: در 
این خصوص پرونده مقدماتی تشــکیل شد و در 

تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است.



98 /03 /27 ریخ تا به    - ول   ا نوبت  عمومئ  یده  مزا گهئ  آ
شهرداري مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره : 235/ش/5/م-98/02/24  یک باب مغازه خود واقع در دور ميدان امام خمينی  جنب شيرینی فروشی را از 
طریق نشر آگهی مزایده به اشخاص حقيقی و حقوقی واجد صالحيت عمومی در قالب اجاره یكساله  واگذار نماید لذا متقاضيان می توانند پيشنهاد کتبی خود را حداکثر 
تا پایان وقت اداری پنجشنبه مورخه 98/04/13 به همراه 5 درصد مبلغ کل برآورد به صورت نقد )به حساب10/2767836/1 بانک رسالت شعبه مالير( یا اسناد 
خزانه یا ضمانت نامه بانكی به همراه مدارک شناسایی معتبر )جهت اشخاص حقيقی کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و اشخاص حقوقی کپی اساسنامه به 
همراه آخرین تغييرات( و مهر و امضاء قرارداد و شرایط عمومی در پاکت سربسته قرارداده و تحویل  دبيرخانه شهرداری نمایند و همچنين جهت کسب اطالعات بيشتر 
می توانند با شماره مستقيم 2226061-0813 تماس حاصل نمایند و یا می توانند اطالعات مورد نياز جهت شرکت در مزایده را از سایت malayer.ir دریافت دارند. 

ضمناً جهت دریافت اسناد )شامل قرارداد شرایط عمومی ،آگهی، کروکی و سایر اطالعات( به واحد امور مالی شهرداری مراجعه فرمایند.
))قيمت پايه و مشخصات((

1(اجــاره مغازه واقع در ميدان امام خمينی )ره( جنب شــيرونی فروشــی  ابتدای خيابان شــهيد وفائی به مســاحت حدود 12 متــر مربع با مبلغ پايه ماهيانه 
34/500/000 ريال و پيش پرداخت 150/000/000 ريال

2( مدت اجاره از تاریخ انعقاد قرارداد 1 سال شمسی می باشد.
3( مهلت تحویل و اخذ اســناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشــنبه مورخ 98/04/13 به دبيرخانه شهرداری ميباشد و شهرداری در رد یا قبول هریک از 

پيشنهادات مختار است.
4( هزینه نشر آگهی مزایده به عهده برنده می باشد.

5(چنانچه برنده مزایده از واریز وجه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ خودداری نماید ســپرده وی به نفع شــهرداری ضبط و به نفر دوم واگذار می 
شود. و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

6(پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدی به آنها مسترد می گردد.
7( به پيشنهادات مخدوش- مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نمی شود.

8(تاریخ بازگشائی پاکتهای واصله در مورخ شنبه 98/04/15 راس ساعت 10صبح در دفترکار شهردار ميباشد.
9( مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاریخ بازگشائی می باشد.

حسين بابايي - شهردار مالير
شماره م الف 89

98 /03 /27 ریخ تا به    - ول   ا نوبت  عمومئ  یده  مزا گهئ  آ
شهرداري مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره 299/ش/5/ م مورخ 98/03/05  شورای اسالمی شهر یک باب رستوران واقع در بام مالیر را به مدت دو سال 
از طریق مزایده به اشخاص حقيقی و حقوقی دارای صالحيت عمومی در قالب اجاره واگذار نماید. لذا متقاضيان می توانند پيشنهاد کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز پنجشنبه مورخه 1398/04/13 به همراه 5 درصد مبلغ پایه کل دوسال  به صورت نقد ) به حساب  10/2767836/1بانک رسالت شعبه مرکزی(  
یا اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانكی به همراه مدارک شناسایی معتبر )جهت اشخاص حقيقی کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و اشخاص حقوقی کپی اساسنامه 
به همراه آخرین تغييرات( و مهر و امضاء قرارداد و شــرایط عمومی در پاکت سربســته قرار داده و تحویل دبيرخانه شهرداری نمایند و همچنين جهت کسب اطالعات 
بيشتر با شماره مستقيم4-2226061-0813 تماس حاصل نمایند و یا می توانند اطالعات مورد نياز جهت شرکت در مزایده را از سایت malayer.ir  دریافت دارند.

ضمناً جهت دریافت اسناد )شامل قرارداد-شرایط عمومی-آگهی و سایر اطالعات( به واحد امور مالی مراجعه فرمائيد.
))قيمت پايه و مشخصات((

1-مبلغ پایه اجاره ماهيانه 55/000/000 ريال جهت سال اول و 15 درصد افزايش جهت سال دوم و مبلغ پيش پرداخت 300/000/000 ريال و رستوران به 
مساحت  حدود 280 متر مربع  می باشد 

2-مدت اجاره قرارداد دوسال  کامل شمسی می باشد.
3-مهلت تحویل و اخذ اسناد مزایده تا پایان وقت اداری  روز پنجشنبه 98/04/13 به دبيرخانه شهرداری می باشد و شهرداری در رد و قبول هر یک از پيشنهادات 

مختار است .
4-هزینه نشر آگهی مزایده به عهده برنده می باشد.

5-چنانچه برنده مزایده از انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ خودداری نماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به نفر دوم واگذار می گردد و به همين 
ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

6-پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدی به آنها مسترد می گردد.
7-به پيشنهادات مخدوش - مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8-تاریخ بازگشائی پاکتهای واصله در مورخ شنبه 98/04/15 راس  ساعت 10 صبح در دفتر کار شهردار می باشد.
9- مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاریخ بازگشائی پاکتها می باشد.

حسين بابايي - شهردار مالير
شماره م الف 87

98 /03 /27 ریخ تا به    - ول   ا نوبت  عمومئ  یده  مزا گهئ  آ
شهرداري مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره : 315/ش/5/م-98/03/12  یک باب فروشگاه مسكن مهر را از طریق نشر آگهی مزایده به اشخاص حقيقی و 
حقوقی واجد صالحيت واگذار نماید لذا متقاضيان می توانند پيشــنهاد کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشــنبه 98/04/13  به مدت دو سال به همراه 
5 درصد مبلغ کل برآورد به صورت نقد )به حســاب 10/2767836/1بانک رسالت شعبه مالير( یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانكی به همراه مدارک شناسایی 
معتبر )جهت اشخاص حقيقی کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و اشخاص حقوقی کپی اساسنامه به همراه آخرین تغييرات( و مهر و امضاء قرارداد و شرایط 
عمومی در پاکت سربسته قرارداده و تحویل دبيرخانه شهرداری نمایند و همچنين جهت کسب اطالعات بيشتر می توانند با شماره مستقيم 2226061-0813 تماس 
حاصل نمایند و یا می توانند اطالعات مورد نياز جهت شــرکت در مزایده را از ســایت malayer.ir دریافت دارند. ضمناً جهت دریافت اسناد )شامل قرارداد شرایط 

عمومی،آگهی، کروکی و سایر اطالعات( به واحد امور مالی شهرداری مراجعه فرمایند.
 ))قيمت پايه و مشخصات((

1-قيمت پایه اجاره فروشــگاه فوق به مساحت حدود  130 متر مربع و قيمت پايه اجاره ماهيانه 20/000/000 ريال جهت سال اول و مبلغ 22/000/000 ريال 
جهت  سال دوم و به همراه 100/000/000 ريال پيش پرداخت می باشد.

2- مدت اجاره فروشگاه از تاریخ انعقاد قررداد 2 سال شمسی می باشد.
3 مهلت تحویل و اخذ اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 98/04/13 به دبيرخانه شهرداری ميباشد و شهرداری در رد یا قبول هریک از پيشنهادات 

مختار است.
4- هزینه نشر آگهی مزایده به عهده برنده می باشد.

5-چنانچه برنده مزایده از واریز وجه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ خودداری نماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به نفر دوم واگذار می شود. 
و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

6-پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدی به آنها مسترد می گردد.
7- به پيشنهادات مخدوش- مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نمی شود.

8-تاریخ بازگشائی پاکتهای واصله در مورخ شنبه 98/04/15راس ساعت 10صبح در دفترکار شهردار ميباشد.
9- مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاریخ بازگشائی می باشد.

حسين بابايي - شهردار مالير
شماره م الف 88

اصالحیه

به اطالع مي رســاند آگهي مناقصه شهرداري منطقه يک مربوط به تهيه و اجراي 
ســازه و پوشش ســقف مياني)عرقچين(گنبد تاالر قرآن شــهر همدان و دیوارکشي 
رودخانه دره مرادبيگ مي بایست در تاریخ 98/03/30 به چاپ مي رسيد که به دليل 

جا ماندن از چاپ در مورخ 98/04/03 به چاپ مي رسد.
22265 * شماره م الف: 467

سازمانآگهیهایروزنامههگمتانه

38254040 - 38282939 - 09189020120
hegmatan.request@gmail.com

با قرار دادن زباله در مخازن مخصوص رأس

ساعـت 9 شـب
به داشتن شهری پاک کمک کنیم

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان

5 دو شنبــه 3 تیـــــر ماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4279

خبــر

آیت اهلل موسوی اصفهانی نماینده مردم همدان 
در مجلس خبرگان رهبری:

راه نجات کشور
در استقامت است

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده مردم 
همدان در مجلس خبرگان رهبری گفت: راه 

نجات ما در برابر استکبار استقامت است.
آیت اهلل ســید مصطفی موســوی اصفهانی در 
گفتگویــی اظهار کرد: آمریکا در طول 40 ســال 
پــس از پیروزی انقالب اســالمی، هرچه در توان 
داشته ضدنظام به کار گرفته و با روش های متعدد، 
قصد ضربه زدن به انقالب اســالمی ایران را داشته 

است.
وی افزود: پس از اینکه رهبر انقالب درخواست 
نخســت وزیر ژاپن را رد کردنــد و آمریکا را الیق 
مبادله هیچ پیامی ندانســتند، آمریکا با فرستادن 
پهپاد قصد داشت زهر چشمی به ایران نشان دهد 

که ناکام ماند.
مدیــر حوزه های علمیه همــدان بیان کرد: به 
لطف خداونــد متعال این بار هــم توطئه آمریکا 
با شکســت روبه رو شــد. البته اســتکبار جهانی 
دست بردار نیست و خباثت خود را در طول هشت 
ســال دفاع مقدس، تشدید تحریم ها ضد ایران از 
چند سال گذشــته تاکنون و فتنه 88 ثابت کرده 

است.
*شلیک یک تیر به ســمت ایران منافع 

آمریکا و هم پیمانانش را به آتش می کشد
آیت اهلل موســوی اصفهانی با تأکید بر ضرورت 
پایداری در مسیر اسالم تصریح کرد: راه نجات ما 
همان طور که رهبر معظم انقالب ترسیم کرده اند؛ 
استقامت است و مردم با حضور هوشمندانه خود 
ایــن را ثابت کــرده و با وجود همه مشــکالت و 
گرانی هــا که بخشــی از آن به تحریم برگشــته 
و بخشی ناشــی از بی تدبیری برخی از مسؤوالن 

است، پای نظام ایستاده اند.

خبــر

برخورداری بیش از 103 هزار 
نفر در استان همدان از خدمات 

کمیته امداد امام خمینی)ره(
قائم مقام  همــدان:  خبر  گروه  هگمتانه، 
کمیته امداد امام خمینی)ره( استان همدان 
با بیان اینکه 54 هزار و 706 خانوار در استان 
خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  زیرپوشــش 
هســتند، گفت: 58 درصد از این خانوارها 

ساکن روستا هستند.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی 
کمیته امــداد امام خمینی)ره( اســتان همدان، 
قاســم یارمحمدی اظهار کرد: در استان همدان 
103 هــزار و 814 نفــر در قالب 54 هزار و 706 
خانــوار از حمایت های مــادی و معنوی این نهاد 

بهره مند هستند.
وی با اشــاره به اینکه 61 درصــد از افراد زیر 
پوشــش کمیته زنــان و باقی را مردان تشــکیل 
می دهند، افــزود: 42 درصــد خانواده های تحت 

پوشش در شهر و بقیه ساکن روستاها هستند.
قائم مقــام کمیتــه امداد امــام خمینی)ره( 
اســتان همدان با بیان اینکه 43 درصد از افراد 
زیر پوشــش کمیته امداد امــام خمینی)ره( را 
با سرپرســت فوت شــده تشکیل  خانواده های 
می دهند، گفت: 26 درصد از افراد تحت پوشش 
نیز دارای سرپرســت خانوار ازکارافتاده هستند 
که دیگر توانایــی کار، اشــتغال و فعالیت های 

ندارند. را  اجتماعی 
یارمحمدی بیان کرد: بقیه مددجویان کمیته 
امداد امام خمینی)ره( نیز دارای سرپرست خانوار 
دارای معلولیــت، بد سرپرســت، زنــان مطلقه، 

خانواده های سربازان و زندانیان هستند.
وی با اشــاره بــه اینکه در کنــار پرداخت 
کمک معیشت خدمات دیگری نیز به مددجویان 
ارائه می شــود، عنــوان کرد: خدمــات خرید، 
اجاره مســکن، کمک هزینه  ساخت، بهسازی و 
ازدواج در قالــب جهیزیــه، کمک هزینه هــای 
درمان، صدور کارت درمــان، خدمات بیمه ای، 
خدمــات فرهنگی مانند خدمــات دانش آموزی 
و دانشــجویی، اردوهــای زیارتی و آموزشــی، 
خانــواده،  و  ازدواج  تحصیلــی،  مشــاوره های 
وام های دانشــجویی، وام های اشتغال، کاریابی، 
مانند خدمات  آمــوزش و حمایت های خــاص 
نظام وظیفه، تســهیالت کمک هزینه امور رفاهی 
و تسهیالت مهاجرت به روستا از دیگر خدماتی 

است که به مددجویان ارائه می شود.

خبــر همدان

فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان خبر داد:

ساخت و مرمت 500 منزل مسکونی سیل زدگان استان همدان آغاز می شود
هگمتانه، گروه خبر همدان: فرمانده ســپاه 
انصارالحسین)ع( همدان از ساخت و مرمت 500 
باب منزل مسکونی سیل زدگان استان همدان با 
جهادی،  گروه های  حضور  با  و  مساجد  محوریت 

مردم و خیران خبر داد.
به گــزارش هگمتانه، ســردار مظاهــر مجیدی با 
اشاره به ســیل اخیر و نحوه شکل گیری طرح »جهاد 
همبســتگی ملی« اظهار کرد: با توجه به گســتردگی 
خســارات ناشی از ســیل و میزان خرابی ها، بازسازی 
مناطق سیل زده نیازمند توجه بیشتری از سوی دولت 

و مردم بود.
وی گفت: جبران خســارت های ناشــی از ســیل 
به تنهایــی از عهده دولت و نهادهــای انقالبی خارج 
بوده و نیازمند مشــارکت مردم اســت تــا بتوان در 
کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به بازسازی و تأمین نیاز 

خانواده های آسیب دیده اقدام کرد.
فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان تصریح کرد: 
از طرفی با توجه به برآوردهای صورت گرفته و میزان 
تورم و گرانی مصالح کمک های صورت گرفته از سوی 
دولت که شــامل پرداخت تســهیالت و وام بالعوض 
اســت، 50 درصد اعتبار الزم برای بازســازی منازل 
ســیل زدگان را تأمین می کند و مابقی آن را باید خود 

سیل زدگان تهیه کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بسیاری از منازل 
آســیب دیده متعلق به مددجویان کمیتــه امداد امام 
خمینی)ره( و بهزیستی است، این افراد امکان بازسازی 
منازلشان را با این میزان از کمک های صورت گرفته از 

سوی دولت را ندارند.
ســردار مجیدی در ادامه افزود: با تدابیر صورت 
گرفته، قرار شــد که در این موضوع مشارکت مردم، 
خیــران و... را بــا محوریت مســاجد که ســنگر و 
تکیه گاه محکمی در طول تاریخ اســالم بوده است، 
داشــته باشــیم تا بتوانیم آن 50 درصد خأل موجود 

را پر کنیم.
وی با بیان اینکه اجرای طرح »جهاد همبســتگی 
ملی« حضور مؤثر مردم و مشــارکت مستقیم آنان در 
آبادانی مجدد نقاط ســیل زده را به دنبال دارد، افزود: 
براســاس این طرح، هر مســجد در سراسر کشور یک 
منزل مســکونی را بازســازی و یا نوســازی می کند 
و هر کاســب و بازاری نیز تأمین یک کاالی اساســی 

خانواده های سیل زده را برعهده می گیرد.
فرمانده سپاه انصارالحســین)ع( همدان بیان کرد: 
همبســتگی ملی در عمق فرهنگ و باورهای ایرانیان 
جای دارد به گونه ای که در طول عمر با برکت انقالب 
اسالمی بارها شاهد این همبستگی و وحدت در مواقع 
حســاس از جمله حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل و 

غیره بوده ایم.
وی مســجد را بزرگ ترین سنگر مشارکت مردم در 
امور جامعه دانست و گفت: مساجد همواره محلی برای 
حل مشــکالت جامعه بوده و بدون شک نقش آفرینی 
آن در این طرح می تواند تأثیر بســزایی در اســتقبال 

مردم و مشارکت گسترده آنان داشته باشد.
ســردار مجیــدی بــا بیــان اینکه طــرح »جهاد 
همبســتگی ملی« اولین بار اســت که مطرح شده و 

ظرفیت ایــن را دارد که در آینده نیز مورد اســتفاده 
قرار گیرد، اظهارکرد: یکی از برکات عظیم این طرح به 
وجود آمدن یک سرمایه اجتماعی حاصل از همبستگی 
و وحدت ملی است که در عمق بخشی داخلی به نظام 

و رضایت مندی مردم تأثیرگذار است.
وی با اشاره به خرابی ها و خسارت های ایجاد شده 
در مناطق ســیل زده کشور بیان کرد: در بارندگی های 
ابتدای سال که سبب بروز سیل و آب گرفتگی در 22 
استان کشور شد، 5 استان مازندران، گلستان، لرستان، 
خوزستان و همدان و همچنین 17 استان دیگر دچار 

خرابی ها و خسارت شدند.
فرمانده ســپاه انصارالحسین)ع( همدان با اشاره به 
تخریب 7 هزار واحد مســکونی در اســتان همدان به 
دلیل بارندگی ها و ســیل اخیر گفت: در این خصوص 
با برگزاری جلســات مشــترک با کمیته امــداد امام 
خمینی)ره( و بهزیســتی اســتان قرار بر این شد که 
ســاخت و مرمت 500 باب منزل مسکونی مددجویان 
این دو نهاد به وســیله بسیج ســازندگی استان انجام 

پذیرد.
وی گفت: با توجه به اینکه یک هزار و 500 مسجد 
فعال در اســتان داریم می توان هر ســه مسجد را به 
عنوان معین برای بازســازی یک منزل تعیین کرد که 
کار جمــع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی را انجام 

دهند.
سردار مجیدی اظهار کرد: همچنین برای کاهش 
هزینه های ســاخت و مرمت منازل سیل زدگان قرار 
بر این شده اســت که از ظرفیت گروه های جهادی 

اســتان در این زمینه استفاده شود به همین منظور 
هــر گروه جهادی متولی ســاخت و بازســازی یک 

می شود. منزل 
وی با بیان اینکه هفته آینده کار ســاخت و مرمت 
این 500 باب منزل مســکونی در استان آغاز خواهد 
شــد، افزود: هموطنان برای مشــارکت در این طرح 
می توانند با شــماره گیری کد دستوری 11#*880* 
به پویش ملی طرح »جهاد همبســتگی ملی« پیوسته 
و کمک های نقدی خود را برای بازســازی و ســاخت 

منازل واریز کنند.
فرمانده سپاه انصارالحسین)ع( همدان گفت: شماره 
حســاب جاری طالیی 5151818086011 و شماره 
کارت 5892101214485209 نزد بانک ســپه و به 
نام حوادث غیرمترقبه بسیج آماده دریافت کمک های 

نقدی مردم و خیران است.
وی خاطرنشان کرد: مســاجد، گروه های جهادی، 
مردم، خیران و... می توانند با مراجعه به سامانه عمران 
 http://omranejtemaei.ir اجتماعی به نشــانی
تصاویر و میزان خسارت منازل آسیب دیده را مشاهده 
کنند و با انتخاب منازل در این سامانه، کمک های خود 

را هدفمند کنند.
ســردار مجیدی در خصوص اثــرات و نتایج طرح 
»جهــاد همبســتگی ملی« گفــت: این طــرح که با 
محوریت مســاجد و با حضور فعال گروه های جهادی، 
مــردم، خیــران و... انجام می گیرد میزان مشــارکت، 
وحدت و همدلــی را در جامعه باال می برد و حس نوع 

دوستی را بین مردم افزایش می دهد.

بازدید فرمانده پایگاه سوم شکاری شهید نوژه از نیروگاه شهید مفتح
هگمتانه، گروه رویداد: فرمانده پایگاه ســوم 
شکاری شهید نوژه و ارشد نظامی آجا در استان 

همدان از نیروگاه شهید مفتح بازدید کرد.
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی نیروگاه 
شهید مفتح، عصر شنبه یکم تیرماه امیر سرتیپ دوم 
خلبان ســتاد، رضا خدایی فرمانده پایگاه سوم شکاری 
شــهید نوژه و هیــأت همراه از نیروگاه شــهید مفتح 

بازدید کردند.
امیر سرتیپ دوم خلبان رضا خدایی قبل از بازدید 
در جلســه مشــترکی با حضور مدیر عامل و معاونان 

نیروگاه حضور یافت.
در این جلسه ابتدا عبدالمجید دیناروند مدیر عامل 

نیروگاه شهید مفتح ضمن عرض خیر مقدم گفت:
حضور شما پشتوانه ای است برای ملت ما. شنیدن 

صدای هواپیماهای تیزپرواز شما در آسمان این منطقه 
همواره مایه دلگرمی ماست.

مدیر عامل نیروگاه شهید مفتح افزود: سازندگی و 
پیشــرفت بدون امنیت ارزشی ندارد و ما این امنیت را 

مرهون مجاهدت های شما عزیزان می دانیم.
دیناروند، پایگاه ســوم شکاری شهید نوژه را پایگاه 

مهمی برشمرد که در کشور زبانزد است.
مدیر عامل نیروگاه در ادامه ضمن ارائه توضیحاتی 
در خصــوص نحوه تولید برق در نیروگاه هزار مگاواتی 
شهید مفتح گفت: دو پروژه بزرگ احداث برج خشک 
واحد یک و طرح انتقال پساب فاضالب شهر همدان به 
نیروگاه به طور هم زمان در ســال 94 به بهره برداری 

رسیده است.
وی تصریــح کرد: با احداث برج خنک کن ترکیبی 

)هیبریدی( واحد یک که برای اولین بار در دنیا با این 
حجم احداث شد 85 درصد صرفه جویی در مصرف آب 

صورت گرفته است.
دیناروند اضافه کرد: با انتقال پســاب تصفیه شده 
شــهر همدان به نیــروگاه، نیاز این نیــروگاه به منابع 
آب هــای زیر زمینــی برطرف شــد و در حال حاضر 
بخش عمده ای از آب مورد نیاز از طریق پساب تأمین 

می شود.
فرمانده پایگاه شــکاری شــهید نوژه نیز در این 
جلسه با اشــاره به شکار غرور انگیز پهپاد جاسوسی 
آمریکا در حریم هوایی ایران گفت: روح شجاعت در 
قلب شــجاع شــکل می گیرد و ما معتقدیم با توکل 
بــه خداوند متعال و به برکت نظام اســالمی و خون 
شهیدان، روح شجاعت در قلب نیروهای نظامی این 

است. سرزمین 
امیــر خلبان رضا خدایی افزود: بنده به عنوان عضو 
کوچکی از نظام اسالمی عرض می کنم که در راه دفاع 

از کشور با تمام قوا تالش خواهیم کرد.
وی گفت بــا خواندن مطلبــی در خصوص پروژه 
انتقال پســاب به نیروگاه شهید مفتح بسیار خوشحال 

شدم. این اقدام مایه مباهات است.
در پایان این جلســه فرمانده پایگاه هوایی شــهید 
نوژه و مدیر عامل نیروگاه شــهید مفتح بر گســترش 

روابط فی مابین تأکید کردند.
فرمانده ارشــد نظامی آجا در استان و هیأت همراه 
در خاتمه جلســه از اتاق فرمان واحدهــا، بویلر، برج 
خشــک واحد یک و محل ورودی پساب تصفیه شده 

همدان به نیروگاه بازدید کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان:

نیروی انسانی به عنوان ثروت یک سازمان و تعیین کننده است
مدیرعامل  رویــداد:  گــروه  هگمتانه، 
اســتان همدان گفت:  برق  توزیع  شرکت 
نیروی انسانی به عنوان ثروت یک سازمان 

به شمار می رود و تعیین کننده است.
به گــزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومی 
شــرکت توزیــع نیروی بــرق اســتان همدان، 
محمدمهدی شــهیدی در آئین تکریم و معارفه 
معاون منابع انســانی این شــرکت با بیان اینکه 
منابع انســانی جایگاه بســیار پراهمیتی دارد، 
اظهار کرد: نیروی انســانی به عنوان ثروت یک 

سازمان به شمار می رود و تعیین کننده است.
وی با اشــاره به اینکه نیروی انســانی سبب 

توسعه و رشد اقتصادی کشورها شده و جایگاه کشورها 
به جایگاه انسانی آن بستگی دارد، گفت: نمونه بارز این 
ثروت، کشورهایی اســت که وسعت و حجم کوچکی 
دارند اما از نظر رشد اقتصادی)GTP( سرآمد هستند.

مدیرعامــل شــرکت توزیع برق اســتان همدان با 
بیان اینکه نیروی انسانی ســرمایه ای است که ارزش 
افزوده دارد، ابراز کرد: با توجه به اهمیت این امر، باید 
برنامه ریزی مناسبی در خصوص منابع انسانی شرکت 

صورت گیرد.
وی افزود: ما باید جایگاه شرکت را در آینده ارتقاء 
دهیم و این مهم میســر نخواهد شــد مگــر اینکه به 
صــورت جمعی همه ارکان مدیریتــی روی این قضیه 

کار کنند.
شهیدی با اشاره به ضرورت آموزش عنوان کرد: از 
مهمترین مباحث شرکت آموزش مؤثر است چراکه اگر 
نیروها بــه صورت مؤثر آموزش ببینند 100 درصد در 

فرآیند کلی، نتایج و آثار آن را مشاهده خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین موارد آموزش در 
بخش ایمنی است، ادامه داد: این مهم باعث می شود تا 

با حادثه کمتری مواجه شویم.
مدیرعامــل شــرکت توزیع برق اســتان همدان با 
اشاره به اینکه هر چه شبکه ما پایداری باالتری داشته 
باشد شاخص انرژی توزیع نشده ارتقاء می یابد، گفت: 

آموزش و مهارت در بدنه سازمانی یا نیروهای سازمانی 
از اهداف کلی این شرکت است که باید به صورت مؤثر 

پیگیری شود تا اثرگذار باشد.
وی با اشاره به استفاده از فناوری های جدید یادآور 
شــد: یکی از ضعف های ســاختاری این است که اگر 
فناوری در ســازمان جایگزین می شــود، باید نیروی 
انســانی آن و آموزش مرتبط با آن نیز برای بهره وری 

باال پیش بینی شود.
شهیدی بیان کرد: باید با استفاده از تجربه مدیران، 
مدیریت دانش را در شــرکت جــاری کنیم و از دانش 
عمومی سال های گذشــته در بانک اطالعاتی استفاده 
شود تا با رفتن یک نیرو اطالعات و آمار گسسته نشود 
بلکه جمع بندی شــده و قابلیت استفاده در بخش های 

دیگر را داشته باشد.
وی با بیان اینکه در حوزه منابع انســانی مشــکل 
جــذب نیرو داریم کــه یک چالش اساســی در تمام 
شرکت ها است، افزود: 593 نفر نیروی خدماتی داریم 
که با توجه به ســابقه کاری باالی 20 ســال عماًل نه 
در آزمون می توانند شــرکت کنند و نه امکان تبدیل 
وضعیــت وجود دارد کــه یکــی از چالش های اصلی 

شرکت ها است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان همدان در 
خصوص اضافه کاری ها و مشــاغل ســخت و زیان آور 

گفت: طرح طبقه بندی مشــاغل مربوط 
به مصوبه سال 76 اســت که باید ایجاد 
انگیــزه صــورت گیــرد و پرداختی های 
بخش کارگری که ســنگینی کار متوجه 

آنها است نیاز به بازنگری دارد.
وی در خصوص پوشــش بیمه ابراز 
کرد: اگــر ما به دنبــال یک صندوق 
مســتقل باشــیم به پوشــش بیمه ای 
مناســب و آرامــش خاطــر کارکنان 

می کند. کمک 
شــهیدی ابراز کرد: اگــر تعامل بین 
حــوزه ســتاد و واحد اجرایی به شــکل 
منطقــی صورت گیــرد 100 درصد موجــب پویایی 
شرکت خواهد شد و ظرفیت ها به نحو مطلوب استفاده 

می شود.
* نیروی انسانی پایه و بنیان سازمان هاست

مدیرکل دفتر توســعه منابع انســانی و امور اداری 
شــرکت توانیر نیز در ادامه با بیان اینکه پایه و بنیان 
سازمان ها، نیروی انسانی است، گفت: اگر تجهیزات و 
برنامه بی شمار داشته باشــیم باز هم نیازمند نیروی 

انسانی خواهیم بود.
سید ضیاءالدین فخری با اشاره به اینکه نقش منابع 
انسانی خط مشی فردی و گروهی را به نظم می کشد، 
افــزود: با وجود این امر منابع انســانی نمی تواند نقش 

اصلی خود را در یک سازمان پیاده کند.
وی تأکید کرد: کســانی که به عنوان منابع انسانی 
منصوب می شود، مانند دیگر واحدها مورد حمایت قرار 
گیرند و نشــان داده شــود که جایگاه معاونت نیروی 

انسانی بسیار اثرگذار است.
عباس گودرزی معاون ســابق منابع انسانی شرکت 
توزیــع برق اســتان همدان نیز در ادامه گزارشــی از 

عملکرد دوره تصدی خود ارائه کرد.
در پایان این مراسم ضمن تقدیر از زحمات عباس 
گودرزی، رضا الماســی به عنوان معاون منابع انسانی 

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان منصوب شد.

صعود کوهنوردان شرکت برق منطقه ای باختر به قله سماموس
هگمتانه، گروه رویداد: کوهنوردان شــرکت 
برق منطقــه ای باختر به قله 3هزار و 721 متری 
ســماموس در شهرستان رامسر استان گیالن با 

موفقیت صعود کردند.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی برق 
باختر، رضامرادی)سرپرست(، مجتبی نجاتی، هوشنگ 
مظفری، رضا محمدی، همتعلــی کاوه، علی کاظمی، 
مرتضی فتح آبادی، اســماعیل عزیز محمدی، محسن 
جــوادی، مســعود ذوالفقاری، ســعید ایجانی، حمید 
شانقی و محسن رضایی اعضای تیم برق باختر در این 

صعود بودند.
الزم به یادآوری است قله سماموس با ارتفاع 3هزار 

و 721متــر در محدوده رشــته کوه هــای البرز غربی 
مرتفع تریــن قله مشــرف به دریای خــزر و بلندترین 

قله گیالن اســت که در جنوب کالچای و رامسر، مرز 
جنگل های شمال و دره اشکور قرار دارد.
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شهرداري مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره : 235/ش/5/م-98/02/24  یک باب مغازه خود واقع در دور ميدان امام خمينی  جنب شيرینی فروشی را از 
طریق نشر آگهی مزایده به اشخاص حقيقی و حقوقی واجد صالحيت عمومی در قالب اجاره یكساله  واگذار نماید لذا متقاضيان می توانند پيشنهاد کتبی خود را حداکثر 
تا پایان وقت اداری پنجشنبه مورخه 98/04/13 به همراه 5 درصد مبلغ کل برآورد به صورت نقد )به حساب10/2767836/1 بانک رسالت شعبه مالير( یا اسناد 
خزانه یا ضمانت نامه بانكی به همراه مدارک شناسایی معتبر )جهت اشخاص حقيقی کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و اشخاص حقوقی کپی اساسنامه به 
همراه آخرین تغييرات( و مهر و امضاء قرارداد و شرایط عمومی در پاکت سربسته قرارداده و تحویل  دبيرخانه شهرداری نمایند و همچنين جهت کسب اطالعات بيشتر 
می توانند با شماره مستقيم 2226061-0813 تماس حاصل نمایند و یا می توانند اطالعات مورد نياز جهت شرکت در مزایده را از سایت malayer.ir دریافت دارند. 

ضمناً جهت دریافت اسناد )شامل قرارداد شرایط عمومی ،آگهی، کروکی و سایر اطالعات( به واحد امور مالی شهرداری مراجعه فرمایند.
))قيمت پايه و مشخصات((

1(اجــاره مغازه واقع در ميدان امام خمينی )ره( جنب شــيرونی فروشــی  ابتدای خيابان شــهيد وفائی به مســاحت حدود 12 متــر مربع با مبلغ پايه ماهيانه 
34/500/000 ريال و پيش پرداخت 150/000/000 ريال

2( مدت اجاره از تاریخ انعقاد قرارداد 1 سال شمسی می باشد.
3( مهلت تحویل و اخذ اســناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشــنبه مورخ 98/04/13 به دبيرخانه شهرداری ميباشد و شهرداری در رد یا قبول هریک از 

پيشنهادات مختار است.
4( هزینه نشر آگهی مزایده به عهده برنده می باشد.

5(چنانچه برنده مزایده از واریز وجه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ خودداری نماید ســپرده وی به نفع شــهرداری ضبط و به نفر دوم واگذار می 
شود. و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

6(پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدی به آنها مسترد می گردد.
7( به پيشنهادات مخدوش- مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نمی شود.

8(تاریخ بازگشائی پاکتهای واصله در مورخ شنبه 98/04/15 راس ساعت 10صبح در دفترکار شهردار ميباشد.
9( مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاریخ بازگشائی می باشد.

حسين بابايي - شهردار مالير
شماره م الف 89
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شهرداري مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره 299/ش/5/ م مورخ 98/03/05  شورای اسالمی شهر یک باب رستوران واقع در بام مالیر را به مدت دو سال 
از طریق مزایده به اشخاص حقيقی و حقوقی دارای صالحيت عمومی در قالب اجاره واگذار نماید. لذا متقاضيان می توانند پيشنهاد کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز پنجشنبه مورخه 1398/04/13 به همراه 5 درصد مبلغ پایه کل دوسال  به صورت نقد ) به حساب  10/2767836/1بانک رسالت شعبه مرکزی(  
یا اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانكی به همراه مدارک شناسایی معتبر )جهت اشخاص حقيقی کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و اشخاص حقوقی کپی اساسنامه 
به همراه آخرین تغييرات( و مهر و امضاء قرارداد و شــرایط عمومی در پاکت سربســته قرار داده و تحویل دبيرخانه شهرداری نمایند و همچنين جهت کسب اطالعات 
بيشتر با شماره مستقيم4-2226061-0813 تماس حاصل نمایند و یا می توانند اطالعات مورد نياز جهت شرکت در مزایده را از سایت malayer.ir  دریافت دارند.

ضمناً جهت دریافت اسناد )شامل قرارداد-شرایط عمومی-آگهی و سایر اطالعات( به واحد امور مالی مراجعه فرمائيد.
))قيمت پايه و مشخصات((

1-مبلغ پایه اجاره ماهيانه 55/000/000 ريال جهت سال اول و 15 درصد افزايش جهت سال دوم و مبلغ پيش پرداخت 300/000/000 ريال و رستوران به 
مساحت  حدود 280 متر مربع  می باشد 

2-مدت اجاره قرارداد دوسال  کامل شمسی می باشد.
3-مهلت تحویل و اخذ اسناد مزایده تا پایان وقت اداری  روز پنجشنبه 98/04/13 به دبيرخانه شهرداری می باشد و شهرداری در رد و قبول هر یک از پيشنهادات 

مختار است .
4-هزینه نشر آگهی مزایده به عهده برنده می باشد.

5-چنانچه برنده مزایده از انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ خودداری نماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به نفر دوم واگذار می گردد و به همين 
ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

6-پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدی به آنها مسترد می گردد.
7-به پيشنهادات مخدوش - مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8-تاریخ بازگشائی پاکتهای واصله در مورخ شنبه 98/04/15 راس  ساعت 10 صبح در دفتر کار شهردار می باشد.
9- مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاریخ بازگشائی پاکتها می باشد.
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شماره م الف 87

98 /03 /27 ریخ تا به    - ول   ا نوبت  عمومئ  یده  مزا گهئ  آ
شهرداري مالير در نظر دارد به استناد مجوز شماره : 315/ش/5/م-98/03/12  یک باب فروشگاه مسكن مهر را از طریق نشر آگهی مزایده به اشخاص حقيقی و 
حقوقی واجد صالحيت واگذار نماید لذا متقاضيان می توانند پيشــنهاد کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشــنبه 98/04/13  به مدت دو سال به همراه 
5 درصد مبلغ کل برآورد به صورت نقد )به حســاب 10/2767836/1بانک رسالت شعبه مالير( یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانكی به همراه مدارک شناسایی 
معتبر )جهت اشخاص حقيقی کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و اشخاص حقوقی کپی اساسنامه به همراه آخرین تغييرات( و مهر و امضاء قرارداد و شرایط 
عمومی در پاکت سربسته قرارداده و تحویل دبيرخانه شهرداری نمایند و همچنين جهت کسب اطالعات بيشتر می توانند با شماره مستقيم 2226061-0813 تماس 
حاصل نمایند و یا می توانند اطالعات مورد نياز جهت شــرکت در مزایده را از ســایت malayer.ir دریافت دارند. ضمناً جهت دریافت اسناد )شامل قرارداد شرایط 

عمومی،آگهی، کروکی و سایر اطالعات( به واحد امور مالی شهرداری مراجعه فرمایند.
 ))قيمت پايه و مشخصات((

1-قيمت پایه اجاره فروشــگاه فوق به مساحت حدود  130 متر مربع و قيمت پايه اجاره ماهيانه 20/000/000 ريال جهت سال اول و مبلغ 22/000/000 ريال 
جهت  سال دوم و به همراه 100/000/000 ريال پيش پرداخت می باشد.

2- مدت اجاره فروشگاه از تاریخ انعقاد قررداد 2 سال شمسی می باشد.
3 مهلت تحویل و اخذ اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 98/04/13 به دبيرخانه شهرداری ميباشد و شهرداری در رد یا قبول هریک از پيشنهادات 

مختار است.
4- هزینه نشر آگهی مزایده به عهده برنده می باشد.

5-چنانچه برنده مزایده از واریز وجه و انعقاد قرارداد ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ خودداری نماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به نفر دوم واگذار می شود. 
و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت.

6-پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدی به آنها مسترد می گردد.
7- به پيشنهادات مخدوش- مشروط و فاقد سپرده و ضمانت نامه ترتيب اثر داده نمی شود.

8-تاریخ بازگشائی پاکتهای واصله در مورخ شنبه 98/04/15راس ساعت 10صبح در دفترکار شهردار ميباشد.
9- مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاریخ بازگشائی می باشد.
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اصالحیه

به اطالع مي رســاند آگهي مناقصه شهرداري منطقه يک مربوط به تهيه و اجراي 
ســازه و پوشش ســقف مياني)عرقچين(گنبد تاالر قرآن شــهر همدان و دیوارکشي 
رودخانه دره مرادبيگ مي بایست در تاریخ 98/03/30 به چاپ مي رسيد که به دليل 

جا ماندن از چاپ در مورخ 98/04/03 به چاپ مي رسد.
22265 * شماره م الف: 467

سازمانآگهیهایروزنامههگمتانه

38254040 - 38282939 - 09189020120
hegmatan.request@gmail.com

با قرار دادن زباله در مخازن مخصوص رأس

ساعـت 9 شـب
به داشتن شهری پاک کمک کنیم

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان

دو شنبــه 3 تیـــــر ماه 1398 6
سال بیست و یکم  شمـاره 4279

ورزش

رویداد

خبــر

لطیفی سرپرست اداره ورزش 
و جوانان شهرستان بهار شد

هگمتانه، گروه ورزش: طی حکمی از سوی 
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان، جمال 
اداره ورزش و  به عنوان سرپرســت  لطیفی 

جوانان شهرستان بهار معرفی شد.
محســن جهانشــیر مدیرکل ورزش و جوانان 
استان همدان با صدور حکمی جمال لطیفی را به 
سمت سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان 

همدان منصوب کرد.
در بخشــی از حکم مدیرکل ورزش و جوانان 
استان همدان آمده اســت: نظر به تعهد و تجربه 
جنابعالــی در امور اجرایی، به موجب این ابالغ به 
عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان 

بهار منصوب می  شوید.
با توجه به اهمیــت و جایگاه ورزش و جوانان 
در جامعه، امید اســت با اتکال به خداوند متعال 
و بهره گیری از تمامی ظرفیت ها، تعامل مناســب 
بــا مقامــات محلــی و بهره منــدی از همکاری 
پیشکســوتان و کارکنان در پیشبرد اهداف نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران و اعتالی ورزش و 

جوانان آن شهرستان موفق و مؤید باشید.
شــایان ذکر اینکه، جمال لطیفــی با مدرک 
کارشناســی ارشــد تربیت بدنی و با 12 ســال 
سابقه کار در پست های کارشناس ورزش، رئیس 
شهرســتان کبودراهنگ و کارشناس امور مجامع 
استان در کارنامه فعالیت خود دارد. در این مراسم 
صولتی معاون پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل 
از زحمات ســلیمانی سرپرست سابق اداره ورزش 

شهرستان بهار قدردانی کرد.

در خشش بانوان کماندار همدانی
مســابقات  ورزش:  گــروه  هگمتانــه، 
با  با کمان جام شــهدای تفرش  تیراندازی 
حضــور60 کماندار از اســتان های مرکزی، 
تهران، البرز، همدان، قم، خوزستان و زنجان 

به مسافت 30 متر انجام شد.
در رشته کامپوند بانوان؛ تینا صالحی ورزشکار 
نوجــوان همدانی با حذف همــه مدعیان به مقام 

قهرمانی دست یافت.
در ریکــرو بانــوان؛ مهناز قره باغــی، فاطمه 
نوروزیان و الله پورغیاثیان هر ســه از همدان به 

مقام اول تا سوم نایل شدند.
در ریکرو آقایان؛ ســعید احمدی علوی هم به 

مقام چهارم رسید.

خبــر

همدان از قطب های اصلی 
دیواره نوردی کشور است

هگمتانــه، گــروه ورزش: رئیس هیأت 
کوهنــوردی و صعودهای ورزشــی همدان 
و  آموزشی  لحاظ  به  همدان  اســتان  گفت: 
صعودهای حرفه ای از قطب های اصلی دیواره 

نوردی در کشور است.
علیرضا گوهری در حاشــیه برگزاری دوره های 
دیواره نوردی در همدان به خبرنگار هگمتانه اظهار 
کرد: دیواره نوردی بســیار سخت و نیازمند تجربه، 
توان فنی و آمادگی باال است و افراد شجاع، با هوش 

و توانمند می توانند در این رشته فعالیت کنند.
وی بیان کرد: همــدان از دیرباز مهد پرورش 
دیواره نوردان بزرگ کشــور بوده است و تاکنون 
نیز صدها صعود را در نقاط مختلف انجام داده اند.

گوهری با اشــاره به برگزاری دوره های آموزشی 
این رشته در همدان گفت: نخستین نشست آموزشی 
کارگروه دیواره نوردی هیأت کوهنوردی و صعودهای 
ورزشی استان همدان با حضور 40 ورزشکار در سالن 

اجتماعات مجموعه سنگنوردی فرهاد برگزار شد.
وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن دوره موارد 
آموزشــی از قبیل ابزار شناسی در دیواره نوردی، 
ارائــه مفاهیم اصــول اولیــه در صعودهای بلند 
دیواره ای، ایمنی و کاستن ضریب خطا در اجرای 
برنامه ها، مقایســه فنی چندیــن طناب تولیدی 
شرکت های معتبر دنیا، شناخت فناوری های روز 
دنیا در تولید طناب و تئوری باالکشی ها در امداد 
و نجات دیواره با اســتفاده از نرم افزار شــاخص 

vrigger ارائه شد.
رئیس هیــأت کوهنوردی و صعودهای ورزشــی 
همدان با بیان اینکه ســعید عریان پور از مدرســان 
برجسته دیواره نوردی کشور آموزش این دوره را برعهده 
داشت، اضافه کرد: همچنین در راستای ارتقای سطح 
فنی و تمرینی دیواره نوردان همدان یک دوره صعود در 
منطقه سنگنوردی کالهک والیی همدان با حضور 24 
دیواره نورد زیر نظر حسن نجاتیان رئیس کارگروه دیواره 

نوردی این استان برگزار شد.
گوهــری اظهار کــرد: در این دوره شــرکت 
کنندگان به تمرین صعودهای مصنوعی دیواره ای 

به صورت عادی، پیشرفته و سرعتی پرداختند.
وی بیــان کــرد: همدان از قطب هــای اصلی 
دیواره نوردی کشــور به شمار می رود و تاریخچه 
طوالنی در صعودهای موفقیت آمیز در مرتفع ترین 

دیواره های کشور دارد.
استان همدان از ســال 1315 تاکنون در رشته 

دیواره نوردی فعال بوده است.

رئیس هیأت نجات غریق و غواصی استان:

مردم همدان نگران سالمت آب استخرهای شنا نباشند
هگمتانه، گروه ورزش: رئیس هیأت نجات غریق 
و غواصی استان همدان گفت: خانواده ها نگرانی 
از بابت امنیت اماکن آبی و سالمت آب استخرها 
نداشته باشــند؛ چراکه به طور مستمر بر اماکن 

آبی استان همدان نظارت داریم.
ســیروس ســوریان با اشــاره به نظارت بر اماکن 
آبی اســتان همدان اظهار کرد: با آغاز فصل تابســتان 
استقبال از اســتخرها چندین برابر می شود؛ از همین 
رو نظــارت بر اماکن آبی نیز چندین برابر افزایش پیدا 
می کند تا از نگرانی خانواده ها در این باب کاسته شود.

وی افزود: بازرسی اماکن آبی بر اساس استانداردها 
و به طــور جامع در ســه بخش ایمنی، بهداشــتی و 

مراقبتی انجام می شود.
رئیس هیأت نجات غریق و غواصی اســتان همدان 
با بیان اینکه ســالمت جانی افراد در اولویت هر کاری 
قرار دارد، گفت: فلسفه وجودی فدراسیون نجات غریق 
ایجاد امنیت در اماکن آبی است که از اداره کل ورزش 
و جوانان بر اســاس مصوبه ماده 5 پروانه می گیرند و 
در استان همدان به اولین هدف فدراسیون رسیده ایم.

ســوریان خاطرنشــان کرد: برای ناجیان غریق هر 
ســال کالس های مستمر با حضور اســاتید باتجربه و 
دارای علم روز برگزار می شود و هیچ گونه اغماضی در 
این زمینه صورت نمی گیرد؛ چراکه با جان افراد ســر 

و کار داریم.

وی با اشــاره به ســالمت آب اســتخرها نیز بیان 
کرد: بررســی سالمت آب استخرها از وظایف بهداشت 
بوده اما ما هم در این زمینه به دلیل اینکه ســالمتی 
شناگران برایمان مهم است ورود کرده ایم و به صورت 
دوره ای و مســتمر آب اســتخرهای همــدان را مورد 

آزمایش فنی قرار می دهیم.
رئیس هیأت نجات غریق و غواصی اســتان همدان 
عنوان کــرد: خوشــبختانه روش گندزدایــی تمامی 
استخرهای شــهر همدان از شیوه کلرزنی که خطرات 
زیادی داشت به شیوه جدید الترولیز نمک تغییر پیدا 
کرده و در این شــیوه مردم دچــار خطراتی از جمله 
سوزش چشــم و مشکالت تنفسی نمی شــوند که از 

طریق گاز کلر می شد.
ســوریان با اخطار به خانواده ها گفت: متأسفانه در 
فصل تابســتان شاهد هجوم خانواده ها به سدها و کنار 
رودخانه ها هســتیم که به هیچ وجه به تابلوهای »شنا 
ممنوع« توجهی نمی کنند و بارها شــاهد غرق شدگی 

در کنار سدها و آبگیرها هستیم.
وی افــزود: هیــأت نجات غریق و غواصی اســتان 
همــدان وظیفه امنیت اماکن آبــی دارای مجوز را بر 
عهــده دارد اما ایــن آمادگی را داریــم که در صورت 
حمایــت مســؤوالن و تأمین منابع مالــی و امکانات، 
هرگونه همکاری و امدادرســانی را در ســه ماهه تیر، 

مرداد و شهریور داشته باشیم.

دانشجویان پاکستانی بهکاپ را در همدان فرا گرفتند
هگمتانه، گــروه ورزش: دبیــر هیأت گلف 
دانشگاه  پاکستانی  دانشــجویان  همدان گفت: 
علوم پزشکی اســتان همدان در راستای انعقاد 
تفاهم نامه این دانشــگاه و مجموعه هیأت گلف، 

آموزش بهکاپ را فرا گرفتند.
محمدعلی قاســمی اظهــار کرد: دوره آموزشــی 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان با شرکت 22 
ورزشکار و با حضور مربیان مجرب در چمن مصنوعی 

این دانشگاه در حال اجراست.
وی بیان کرد: بر اساس تفاهم نامه فی مابین تمامی 
دانشــجویان عالقمند دانشــگاه علوم پزشکی همدان 
تحت آموزش مــداوم قرار می گیرند تا ضمن تمرین و 
برنامه ریزی الزم برای حضور در مسابقات آماده شوند.

قاســمی با بیان اینکــه همدان به عنــوان قطب 
آموزش بهکاپ در جهان ثبت و معرفی شــده اســت، 
گفت: هدف اصلی هیأت گلف استان همدان گسترش 

ورزش بهکاپ اســت و طرح آموزش ورزش بهکاپ به 
دانشــجویان دانشگاه علوم پزشکی با هماهنگی تربیت 
بدنی دانشــگاه و زیر نظر کمیته بهکاپ توسط مربیان 

مجرب در دو بخش آقایان و بانوان انجام می شود.
دبیر هیأت گلف همــدن افزود: هم اکنون با توجه 
فصل امتحانات هفته ای یک روز نســبت به آموزش و 
برگزاری دوره تمرینی بهکاپ در دانشگاه علوم پزشکی 

اقدام می کنیم.
اردیبهشت سال گذشته نیز دانشجویان اهل کشور 
برونــدی قاره آفریقا در همــدان آموزش بهکاپ را فرا 

گرفتند.
* ورزش گلف در دسترس تمامی اقشار

رئیــس هیأت گلف همدان نیز گفت: امروزه ورزش 
گلف در دسترس تمامی اقشار مختلف جامعه قرار دارد 
و ســعی داریم با برگزاری دوره های آموزشی گسترده 
نسبت به استعدادیابی و شناسایی نخبه ها اقدام کنیم.

علی اصغر ســالوند اظهار کرد: این رشته ورزشی و 
زیرمجموعه آن در پارک ها و بوســتان های این استان 

ترویج می شود.
سالوند بیان کرد: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان 
و لزوم اطالع رسانی بهتر پیرامون ویژگی های منحصربه 
فرد ورزش گلف، دوره های آموزشی و تمرینی گسترده را 

در پارک ها و بوستان ها اجرایی می کنیم.
وی بیــان کرد: این ورزش از ظرفیت های بالقوه در 
استان برخوردار است و هدف ما افزایش کیفی و کمی 
ورزشکاران به ویژه در فصول غنی سازی اوقات فراغت 

جوانان و نوجوانان خواهد بود.
رئیس هیأت گلف همدان با اشــاره به انعقاد تفاهم 
نامه با دانشــگاه ها و دســتگاه های اجرایی استان در 
راســتای ترویج این رشته ورزشــی، خاطرنشان کرد: 
هدف ما ترغیب جامعه به ورزش به ویژه رشته گلف و 

افزایش آمار ورزشکاران است.

وی بــا تأکید بر اهمیت غنی ســازی اوقات فراغت 
نونهاالن، نوجوانان و جوانان در فصل تابســتان گفت: 
این اقدام در راســتای کاهش آســیب های اجتماعی 
ضروری اســت و با امکانات موجود در راستای جذب 

آنان به ورزش اقدام می کنیم.
سالوند آمادگی همدان برای برگزاری میزبانی های 
ســطح ملی را اعالم کرد و گفت: با ارسال نامه رسمی 
به فدراســیون آمادگی خود را برای میزبانی دوره های 

مربیگری و مسابقات ملی اعالم کرده ایم.
وی خاطرنشــان کرد: در صورت حمایت های الزم 
می توانیم سکوهای قهرمانی در رشته گلف را تصاحب 
کنیم؛ چرا که از استعدادهای نخبه برخوردار هستیم.

سالوند با اشاره به امکانات مجهز سایت اختصاصی 
مینی گلف همدان گفت: این فضا بهترین شــرایطب 
رای برگزاری دوره های آموزشــی و حتی مسابقه ای را 

مهیا ساخته است.

بدمینتون بازان همدانی فرهنگ پهلوانی را گرامی داشتند
هگمتانه، گروه ورزش: به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی 
مسابقات بدمینتون بانوان در سالن حجاب همدان برگزار 

شد.
روز گذشته به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی یک دوره مسابقه 

بدمینتون بانوان در سالن حجاب همدان برگزار شد.
رئیس هیأت بدمینتون همدان گفت: این مســابقات با حضور 
20 نفر از عالقمندان به این رشــته به صورت دوبل و تک حذفی 

برگزار شد.
هــادی تیپ افــزود: در پایان رقابت ها خانم هــا رنجبران و 
نوعی شــاد به مقام قهرمانی رســیدند، معتقد و طاووســی در 

جایگاه دوم ایســتادند و موفق و همدانی، زینب و نرگس آقایی 
به صورت مشــترک در جایگاه سوم ایستادند. وی گفت: جوایز 
نقدی و لوح برندگان توســط مســؤول امور بانــوان اداره کل 
ورزش و جوانــان و رئیــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان 

همدان اهدا شد.
در حاشیه این بازیها نیز جلسه ای با حضور پیردهقان و براز و 
سایر همراهان با حضور رئیس هیأت بدمینتون و مربیان مربوطه 
در دفتر هیأت بدمینتون تشکیل شد و بر استفاده از ظرفیت های 
سایر ارگان ها و نهاد های دولتی، فضاهای عمومی و راه های تقویت 

هیأت های شهرستانی بحث و تبادل نظر شد.

اجرای طرح پارک گام در اسدآباد
هگمتانه، گروه ورزش: طرح پارک گام با هدف نشــاط و تندرســتی بانوان در 

شهرستان اسدآباد برگزار شد.
طــرح پارک گام با هدف نشــاط و تندرســتی بانوان در شهرســتان اســدآباد با 
همکاری هیأت همگانی، دوچرخه ســواری و روســتایی و عشــایری در شهرســتان 

شد. برگزار  اسدآباد 
این طرح در پارک شــهید مدنی، پارک شــهیدرجایی، جاده اسدآباد تا روستای بیاج 
برگزار شــد و شــرکت کنندگان در پارک شهید مدنی و پارک شــهید رجایی به ورزش 
صبحگاهی پرداختند و مســیر میدان دانشگاه شهرســتان را تا روستای بیاج پیاده روی 

کردند.
در خالل این برنامه دوچرخه سواران این مسیر را رکاب زدند.

درخشش کارمند آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در مسابقات کشوری جودو
هگمتانه، گــروه رویداد: کارمنــد اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان موفق به 
کسب مقام سوم مســابقات جودوکاتا قهرمانی 

کشور شد.
به گزارش هگمتانه به نقــل از روابط عمومی اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای استان همدان، مجید قاسمی جمشید 
عضو تیم منتخب جودوکاتا استان همدان و کارمند این اداره 
کل در مسابقات قهرمانی کشور که به میزبانی هیأت جودوی 
استان اصفهان طی روزهای 30 و 31 خرداد برگزار شد مقام 

سوم را در فرم جونو کاتا کسب کرد.
وی جودو را از ســال 1367 شــروع کرده و دارای 
کمربنــد دان 4 و داوری درجه یک ملی اســت و در 
سالن جودوی شهید مهری شهرستان بهار فعالیت های 

ورزشی خود را دنبال می کند.



7 دو شنبــه 3 تیـــــر ماه 1398 
سال بیست و یکم  شمـاره 4279

سبک زندگئ

و کار کسب 

بدانیم بیشتر 

دیدگاه

سیاست های تشویقی، پیش 
نیاز رونق تولید

هگمتانه، گروه ســبک زندگی: به نوشته 
اقتصاد آنالین حمایت از تولید که امســال 
نیز بخشی از آن تحت عنوان »رونق تولید« 
مطرح شــده، بسیار گســترده است و در 
ســال های قبل نیز کمابیش مطرح شده بود 

و ابعاد مختلفی دارد.
اما آنچه به نظر می رسد هدف اصلی این شعار، 
بحث توســعه کمی و کیفی بخش تولید اســت. 
یعنی هم از نظر افزایش ظرفیت تولید در کشــور 
که ایجاد اشــتغال می کنــد و از افزایش قیمت ها 
جلوگیری می کند و هــم از نظر کیفی که امکان 

درآمدزایی و صادرات را افزایش می دهد.
در فرمایش هــای مقام معظم رهبری هم آمده 
بود که بخش بزرگی از مشــکالت اشتغال زایی و 
رفع بیکاری، ریشــه در ضعــف تولید دارد؛ حوزه 
تولید در ایران به واسطه سودهای بیشتری که در 
دیگــر حوزه های اقتصاد وجود دارد، لطمه خورده 
و باعث بی انگیزگی در مشــارکت و سرمایه گذاری 

برای تولید شده است.
این مشــکالت به عــالوه ضعــف در مقررات، 
نظــارت و حمایت هــای دولتی جهت تشــویق 
ســرمایه گذاری بخش مولد، سبب شده که تولید 
رونق کافی نداشــته باشد و به صورت تدریجی در 

سال های اخیر جای خود را به واردات بدهد.
اگر اکنون محدودیت ها برای تولید برداشــته 
شود و سیاست های تشویقی و انگیزشی در حوزه 
تولید از ســوی دولت و مجلس تقویت شود، و در 
کنــار آن این محدودیت ها و ضعــف در قوانین و 
مقــررات و نظارت ها بــرای فعالیت های غیرمولد 
اقتصادی و داللی و واسطه گری رخ دهد، می توان 
انتظار داشــت کــه رونق تولید به طور نســبی و 

به تدریج تحقق یابد.
البته طبیعی  اســت که ایــن امر در یک زمان 
کوتاه و بالفاصله قابل انجام نیســت، اما می تواند 
بستر و شــروع خوبی برای جهش های اقتصادی 

آتی باشد.

کشور  تولیدی  زمینه های  مستعدترین   *
در راستای تحقق رونق تولید

اصوال همه کشورها در حوزه توسعه اقتصادی 
ابتدا سراغ محصوالتی می روند که در آن سابقه و 
مزیــت رقابتی دارند. مثال ما در صنعت نفت یا در 
حوزه کشــاورزی در محصوالت پسته و زعفران یا 
در صنایع دســتی در مورد فرش و قالی مســتعد 

هستیم و این موارد باید در اولویت قرار گیرند.
نکتــه دیگر توجــه به کاالهایی اســت که در 
داخــل توان تولید آنها را داریم اما متأســفانه در 
حال واردات آن هســتیم و بخش بزرگی از منابع 
ارزی به این ترتیب هزینه و مصرف می شــود. این 

موارد باید در اولویت قرار گیرد.
باید حتما ســرمایه گذاری بیشــتری در حوزه 
تولید کاالهای وارداتی که مشــابه داخلی دارند یا 
امکان ســاخت ســریع آنها در داخل وجود دارد، 
صــورت گیــرد. در ابتدا یک اعــالن عمومی در 
حوزه های تخصصی مثل دانشــگاه ها و اشــخاص 
حقیقــی و حقوقی که توان فنی دارند، باید انجام 
شود. همزمان باید ریسک ســرمایه گذاری تماما 
و یــا عمدتا توســط دولت به صورت مســتقیم یا 
غیرمستقیم تقبل شود. الزم است دولت به صورت 
مستقیم وارد عمل شده و شرکت ها و متخصصان 
را به تولید محصوالتی تشویق کند که توان تولید 

آن در داخل هست.
دولت می تواند با مشارکت در سرمایه گذاری 
طرح هــای دارای توجیه اقتصــادی یا با صدور 
بیمه نامــه و ضمانت نامــه بــرای جبــران ضرر 
احتمالی آنان این نوع سرمایه گذاری ها را تبلیغ 
و تشــویق کند. اقدامات خیلی بیشتری نیز در 
راســتای رونق تولید قابل انجام اســت اما این 
دو مورد یعنی توســعه تولیــد کاالهایی که در 
آن مزیــت داریم و تولیــد کاالهای وارداتی که 
توان ســاخت آن در داخل هست باید حتما در 

قرار گیرند. اولویت 

* به کارگیری ابزارهای مالی در توســعه 
تولید

هر روشــی کــه بتوانــد ســرمایه ها به ویژه 
ســرمایه های مردمی را به سمت حوزه های مولد 
اقتصاد هدایت کند بســیار خوب است و ابزارهای 

بازار سرمایه هم از جمله همین روش هاست.
اینکه لزوما بورس محدود به معامالت ســهام 
نباشد و یکســری ابزارهای مالی و اوراق مالی یا 
ابزارهای مشــتقه برای جمع آوری منابعی که به 
بخش هــای تولیدی هدایت خواهند شــد تعریف 

شوند حتما خوب و مثبت است.
در بســیاری از کشورهای توســعه یافته نیز 
این روش تجربه شده و نتایج آن هم مشخص 
است. نقشــی که بورس می تواند در این میان 
به عنــوان ناظر ایفا کنــد در حمایت های الزم 
از این روند معنا می شــود؛ بــه این مفهوم که 
افرادی که قرار است سرمایه  خود را وارد این 
دارایی های  ریســک  نگران  نباید  کنند،  حوزه 

باشند. آینده  در  خود 
لذا باید بورس، صندوق ها، شــرکت های تأمین 
ســرمایه یا حتی خود دولت به نحوی در این روند 
ورود کنند که تضامین الزم برای بازده اصل و سود 
قابل توجه ســرمایه گذاری در اوراق و مشارکت ها 
داده شــود. چنین طرحی در صورت اجرایی شدن 

قطعا اقدامی مثبت است.
سیدکاظم دوست حسینی؛ کارشناس مسائل اقتصادی

 نکته

سبک زندگی و کاالی ایرانی
هگمتانه، گروه سبک زندگی: به نوشته پایگاه 
اطالع رســانی حوزه »تولید ملی، حمایت از کار 
و ســرمایه ی ایرانی« اگرچه شــعاری به ظاهر 
اقتصادی اســت اما بنا به تأکیــد رهبر فرزانه 
انقالب بخش عظیــم حمایت از تولید ملی و کار 
و ســرمایه ایرانی به مردم باز می گردد و نقش 
افراد جامعه در این حمایــت نه تنها کمرنگ تر 
از دولت و حلقه هــای اصلی اقتصاد تولید یعنی 
کارگران و سرمایه گذاران نیست، بلکه این نقش 
بسیار اساسی و با اهمیت است چراکه کم اقبالی 
تولیدات داخلی ریشه ای  به  افراد جامعه نسبت 
فرهنگــی دارد و این موضوع چرخش چرخهای 
کار و صنعت را با چالش جدی مواجه ســاخته و 
به وابســتگی، غقب ماندگی و در نهایت رکورد 

اقتصادی- اجتماعی منجر خواهد شد.
از همین روســت که رهبر انقالب، سهم مردم را در 
تحقق حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی مهمترین سهم 

یعنی مصرف تولیدات داخلی عنوان کردند.
مــا باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم، بر 
خودمان فریضه بدانیم که مشابه داخلی کاالها را مصرف 
کنیم و از مصرف تولیدات خارجی به جد پرهیز کنیم؛ چه 
در زمینه های مصارف روزمّره و چه در زمینه های عمده تر 

و مهم تر.
*اسطوره کیفیت برتر کاالی خارجی، ریشه بی 

توجهی به کاالی داخلی
یکــی از مهمترین چالش های فرهنگــی موجود در 
جامعــه ما »اســطوره کیفیت کاالی خارجی« اســت؛ 
پدیده ای که مانند بسیاری از چالش های فرهنگی دیگر 
عالوه بر ریشه تاریخی با ابزار قوی رسانه و از راه تبلیغات 
گسترده کاالهای خارجی در ذهن اغلب افراد ایرانی جای 

گرفته است.
»دلبستگی به تولیدات بیگانه« امری است که رهبری 
از آن به »آفت اجتماعی« تعبیــر می کنند.آفتی که در 
دوران طاغوت و دوران های ظلمانی گذشــته ریشه دارد 
با این تفاوت که که ما در آن دوران به طور مطلق وابسته 
قدرتهای دیگر بودیم و خودمان هیچ تولیدی نداشــتیم، 
اما امروز گرایش به سمت وسوی کاالی خارجی و تفاخر 
به مارک های معروف با وجود تولیدات مرغوب و مطلوب 
داخلی، یک بیماری است؛ بیماری ای که باید عالج شود.

به دیگر بیان می توان گفت بــرای تحقق حمایت از 
تولید داخلی و اقبال جامعه به سمت تولیدات ملی باید 
اسطوره ذهنی کیفیت کاالی خارجی در باور افراد جامعه 
ما بشکند و شکستن چنین باور غلطی، نیازمند توسل به 

ابزار فرهنگی است.
اما آیا آسیب عادت به مصرف کاالهای خارجی تنها در 
چالش های اقتصادی خالصه می شود یا استیالی فرهنگ 
مصرف کاالهای لوکس و تجمالتی واراداتی، حکایتی به 
عمق »تغییرات فرهنگ« و »سبک زندگی« در جامعه را 

بازگو می نماید؟
* ریشه دلباختگی به مارک های غربی

با نگاهی به جامعه به نظر می رســد داشتن کاالهای 
گران قیمت خارجی فقط به خاطر داشتن نشانی معروف 
به ابزار تفاخر و برتری جویی مبدل شده اند و این حکایت 
از تغییر ارزشــها و نشــانه های منزلت در جامعه ارزش 

مداری همچون ایران است.
بنابراین با شــکل گیری این تفکر که داشتن کاالی 
خارجی نشــانه تعلق به طبقات باالتر اجتماع و نشانه ای 
از قدرت، ثروت و حتی ســلیقه است، رقابتی برای خرید 
این کاال در بین طبقات مختلف اجتماع شکل می گیرد و 
استیالی این فرهنگ ناصواب، مهجوریت تولیدات ملی و 
در پی آن لنگیدن چرخه اقتصاد و اشــتغال و در نهایت 

عقب ماندگی را به دنبال خواهد داشت.
این تغییــر در ارزش ها یا به عبــارت دیگر تغییر در 
»ســبک زندگی « نیز ریشه درهمین کاالهای وارداتی و 
فرهنگ مادی گرایانه ای دارد که با خود به همراه می آورند 
و در ورای تبلیغــات اغوا کننده و بهره گیری از ظرفیت 

رسانه ها، در فرهنگ اصیل ایرانی رسوخ یافته اند.
بنابرایــن همانگونه که رهبر فرزانــه انقالب همواره 
متذکر شده اند، باید این ویروس و این آفت اجتماعی را 
از میان برداشت تا مردم به عنوان اصلی ترین شاکله حلقه 
حمایت از تولید داخلی و ماحصل زحمات کارگر ایرانی نه 
فقط برای کمک به چرخه اقتصادی کشور فتوزیع عادالنه 
ثروت ها و ایجاد رفاه اجتماعی کاالی داخلی بخرند بلکه 
این بار داشتن جنس اصیل ایرانی مایه تفاخرشان باشد 
نه برندی خارجی که در ورا خود تغییر »سبک زندگی« 
ایرانی و نفوذ »فرهنگ بیگانه« را برای ســلطه ای پایدار 

برایشان تدارک دیده است.
بیماری فرهنگی »برتر شــناختن کاالهای خارجی 
نســبت به تولیدات ملی حتی در صورت برابری و برتری 
کیفیــت کاالهای داخلی«، آنچنان بــر پیکره جامعه ما 
نشسته که در بسیاری از موارد تولیدکنندگان داخلی برای 
جلب نظر هم وطنان به سمت خرید کاالی وطنی، دست 
به دامان برندهایی معروف خارجی می شوند و با مارکهایی 
که به صورت فله ای تهیه می شوند به اجناس خود رنگ و 
لعاب فرنگی می دهند تا ایرانی کاالی ایرانی را در پوشش 

جنس خارجی خریدار باشد.
اما آیا برای این بیماری راه عالجی نیســت؟ اگرچه 
چالش هــای فرهنگی پس از ورود بــه بدنه اجتماع و 
نفوذ در باور افراد جامعه به ســختی درمان پذیرند اما 
با عزمــی ملی می توان برای اصالح ســاختار فکری و 
شکســتن اســطوره کیفیت برتر کاالهای خارجی نیز 

چاره اندیشی کرد.
نظارت بر تبلیغات و محدود کردن تبلیغات کاالهای 
خارجی، بهره جســتن تولیدکنندگان داخلی از ظرفیت 
رســانه ها و تکنیک های مناسب و به روز تبلیغاتی و نیز 
معرفــی کاالی ایرانی، ویژگیهــا و قابلیتهایش از طریق 
ابزار رسانه و بهره گیری از سایر تکنیک ها می تواند افراد 
جامعه را با مزیت برندهای ســاخت داخل که قیمتی به 
مراتب مناسب تر از نمونه خارجی خود دارند آشنا ساخته 
و مخاطب فهیم ایرانی را در انتخاب و خرید کاالی ایرانی 

ترغیب کند.

رونق تولید با کیفی سازی محصوالت
راضیه مهری

کاری  زندگی:"محکم  سبک  گروه  هگمتانه، 
و کیفیت در تولید چقدر مورد توجه اســت؟" 
این یکی از ســوال هایی است که رهبر انقالب 
و  ایرانی-اسالمی  زندگی  ســبک  درخصوص 
آسیب شناسی آن از عموم جامعه پرسیده اند.

در ســال 98 که "رونق تولید" نام گذاری شــده 
است، قطعا پاســخ به این سوال به شکل جدی تری 
باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه رونق تولید بیش از 
هرچیز به توسعه کمی و کیفی تولیدات وابسته است 
و محکم کاری در تولید که مدنظر رهبر انقالب است 
در نهایت منجر به رونق بخش تولید شده و به حوزه 

اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد.
اگر می خواهیم شــاهد جهشــی در بخش تولید 
کشورمان باشیم یکی از اساسی ترین راه حل ها توجه 
به کیفیت محصوالت تولیدی اســت تا از این طریق 
بتوان واردات را کاهش داد و به امر صادرات نیز رونق 

بخشید.
ایجــاد رونــق در بخــش تولید، نیازمند ســاز و 
کارهایی همچون پیاده سازی سیاست های تشویقی 
و نیز پاک سازی موانع موجود در مسیر تولید است.

یکی از راهکارهای تشــویقی در امر تولید، کیفی 
ســازی محصوالت و تولیدات داخلی ماســت و این 
مساله میسر نخواهد شد مگر با انجام حمایت بیشتر 
از تولیدکنندگان و هموارســازی مســیر تولید برای 
آنان به دور از موانع مختلف مالی و سنگ اندازی های 
بخش هــای مختلف که حوزه تولیــد را دچار لغزش 

می نماید.

اصالح نظام بانکی کشور، کاهش نرخ مالیات جهت 
بهبود رونق اقتصادی، مبارزه با قاچاق کاال، اصالح نحوه 
نظارت بر بخش تولید و... همه و همه می توانند در رونق 

تولید اثربخش بوده و هرکدام به شکلی بر کیفی سازی 
محصوالت داخلی ما تأثیر بگذارند.

رونــق تولیــد ارتباط قابل توجهــی با مصرف 

و نیــاز بــازار دارد از این رو بایــد در زمینه 
فرهنگ ســازی مصرف کاالی با کیفیت داخلی 

شود. انجام  توجهی  قابل  اقدامات 
ســبک استفاده شده در کشــور ما که تاکنون 
به منظور تشــویق تولیدکنندگان و ایجاد رونق در 
بخش تولید اســتفاده می شده اســت قطعا پاسخ 
گوی این نیاز نبوده و ضروری است که تغییر کند.

تولیدکننــدگان پس از عبــور از موانع متعدد 
که بر ســر راه تولید وجود دارند با برخورداری از 
کمترین راهکارهای تشــویقی به امر خطیر تولید 
محصوالت ایرانی دســت می زننــد و در نهایت به 

آنچه که در نظر دارند دست پیدا نمی کنند.
در سال های گذشته اقدامات و قوانینی در رابطه با 
افزایــش حجم تولید، کاهش هزینه های تولید و رونق 
تولید در نظر گرفته شد، اما در اجرا قوانین و آیین نامه ها 
به درستی اجرا نشد و سرمایه ها و حمایت های داخلی 
در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار داده نشد که از این 
موضوع می توان به عدم ارائه صحیح تسهیالت بانکی به 

تولیدکننده واقعی اشاره کرد.
بنابرایــن مســؤوالن فعال این حــوزه باید در 
اجرایی کردن سیاســت های تشویقی رونق تولید 
هرچه بیشــتر بکوشند و این سیاست ها را تنها در 

حد حرف باقی نگذارند.
کیفی ســازی محصوالت داخلی به همراهی و 
مشــارکت تمامی نهادها و نیز مشارکت عموم مردم 
نیاز دارد تا از این طریق بتوان شــاهد رونق تولید در 

کشور بود و بهبود کسب و کار را رقم زد.

نقش مصرف کاالی داخلی یا خارجی درشکل دهی به سبک زندگی
هگمتانــه، گروه ســبک زندگی: 
اصالت  است  از  عبارت  گرایی  مصرف  
دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه و 
دارایی  های مادی. برخی مصرف گرایی 
دانستن خوشبختی  برابر  معنای  به  را 
شــخصی با خرید دارایی  های مادی 
و مصرف گرفتــه  اند. در روند مصرف  
به  تولیدی  از جامعه  گرایی، جامعــه 
جامعه مصرفی تبدیل، و حداکثرسازی 
مصرف و لذت گرایی همچون یک اصل 
بر جامعه حاکم می شود. برای تسریع 
در تبدیل جامعــه به جامعه مصرفی، 
نمایشگاه ها،  برگزاری  سیاست های  از 
تأسیس فروشگاه  های بزرگ و زنجیره 
 ای، و ورود و ظهــور کاالهای مصرفی 
ارزان قیمت در حجم فراوان استفاده 

می  شود.
* رابطه مصرف با ســبک زندگی 

چیست؟
سبک زندگی بر اساس تعاریفی که در 

کاربردهای اولیه خودش در غرب دارد، به رفتارهای 
نســبتا ثابت افــراد در موضوعات مختلــف زندگی، 
اطالق می شود. در فضای اسالمی یکی از اصلی ترین 
شاخص های سبک زندگی »مصرف« و »نوع مصرف« 
اســت. مصرف و نوع مصرف، و همچنین کّم و کیف 
آن، اصلی ترین انتخاب  های افراد و گروه  ها را در دل 
خود دارد. در واقع شــناخت  های اسالمی، و عواطف 
اســالمی، و آمادگی های رفتاری مردم مسلمان، در 
انتخاب کاالهای مصرفی شــان تبلور می یابد. کاالی 
مصرفِی افراد، به خوبی نشــان دهنده نوع شخصیت 
آنها نیز هســت. به عبارت دیگر، مصرف »همه چیز« 
نیست، اما اگر بگوئیم که » بیان گر و تجلی همه چیر 

است« سخن گزافی نگفته  ایم.
ســبک زندگی و مصرف، قاعدتا باید تحت تأثیر 
نظام ارزشــی باشــند. نظام ارزشــی، باید نظام های 
هنجــاری را بســازد و نظامات هنجــاری، نظامات 
رفتاری را بسازد و بخشی از نظامات رفتاری، عبارت 

است از مقوله مصرف.
هنجار یعنی ارزشی که توسط مردم پذیرفته شده 
و عمل طبق آن، مثل شــنا کــردن در جهت موافق 
آب اســت و در جهت مخالف آن مثل شنا در جهت 
مخالف آب اســت. مخالفت با آن هزینه  های بسیاری 
دارد؛ هنجارها کانال منتقل شدن ارزش  ها به حیطه 
رفتارها هســتند. هیچ ارزشی تا زمانی که تبدیل به 
هنجار اجتماعی نشده باشد، کامال عملیاتی و رفتاری 

نمی شود.
اگر رفتاری بخواهد نهادینه شود و به آسانی مورد 
عمل قرار گیرد، بایــد از کانال هنجارهای اجتماعی 
عبور کند. نظامات رفتــاری که تحت تأثیر هنجارها 
شــکل می گیرند، بسیار گســترده هستند، اما مقوله 
مصرف از برجسته ترین و از اصیل ترین و از مهم ترین 
مقوله های  رفتاری اســت که انســان ها از خود بروز 
می دهند. بنابراین مصرف که یکی از مقوالت رفتاری 

است با چند واسطه تحت تأثیر ارزش  ها است.
* آیا مصرف کاالی ایرانی یا کاالی خارجی، 

سبک  های زندگی متفاوتی را رقم می زند؟
قطعا همین  طور اســت. مصــرف کاالی خارجی 
یا ایرانی از چند جهت در ســبک زندگی  های ما اثر 

می گذارد:
- هــر کاالیی یک پشــتوانه فرهنگی دارد که هر 
جا برود آن را با خود به آنجا منتقل می کند؛ کاالیی 
که با فرهنگ الئیک تهیه شــده اســت، آن فرهنگ 
را به خودش مــی آورد، کاالئی که با فرهنگ مصرف 
گرائی افراطی تهیه شده و برنامه ریزی شده است، آن 

فرهنگ را همراه خود می آورد و...

- مصــرف کاالی خارجی و ترویج آن، »اعتماد به 
نفس« ملّی و گروهی و فردی را در افراد می  ُکشد و 
به عنوان یک سّم مهلک عمل می کند؛ زمانی بود که 
در کشور مان در بین مردم، اینگونه رایج شده بود و 
گویا از طرف مردم پذیرفته شده بود که »ایرانی یک 
ســوزن خیاطی را هم نمی تواند بســازد« و حکومت 

طاغوت بر این روحیه دامن می زد.
- ارتباط مســتقیم با اقتصاد کشور دارد. مصرف 
کاالی خارجی یعنی بــی کاری کارگران و تعطیلی 
کارخانه  های داخلی، یعنی خروج ارز از کشور، یعنی 
عدم حضور فرهنگی و اقتصادِی کشورمان در فضای 
بین الملل، یعنی اسارِت ملت در نیازهای اولیه خود 

و اهرم فشار بیگانه بر مردم و دولت و نظام.
چگونه  خارجی  کاالهای  مصرف  فرهنگ   *

شکل می گیرد؟ 
چند عامل در این موضوع نقش جّدی دارند:

-سودپرســتانی که همه چیز را در ســود ماّدی 
خود خالصــه می کننــد؛ اینان حاضرنــد فرهنگ 
جامعه خودی را به قیمت »پولدار شدِن خودشان«، 

بفروشند؛
-فراوانــی و ارزانــِی موقــت و جهــت داری که 
توســط کمپانی های خارجــی، به مشــتریان ارائه 
می شود؛ این ارزانی و فراوانی تا زمانی ادامه دارد که 
زیرساخت های اقتصادی کشور، به طور کامل خراب 
شــود؛ آنگاه که همه چیز خراب شد، نوبت جبران و 
سوِد چند برابر فرا می  رسد و هیچ عامل دیگری هم 
نمی تواند جلودار آن باشــد. آنــگاه پا بر حلقوم ملت 

ضعیف گذاشته و فشار خواهند آورد.
-ضعف دانشــی و گرایشی بســیاری از مردم و 
بلند همت نبــودن آنان در برنامه ریزی  ها و آینده 
نگری  هــا. باید مردم را در ایــن جهت، راهنمائی 

کــرد و اطالع رســانی کرد که شــرف و بزرگی و 
احتــراِم در آینــده در فضــای بین المللی، مرهون 

است. بعضی سختی  ها  تحمل 
-غفلِت بسیاری از تصمیم سازان و تصمیم گیران 
در نهادهای آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، رسانه  های 
رسمی و غیر رســمی. علی رغم فرمایش مکرر مقام 
معظم رهبری، و رهنمودهائی که از حدود ســه دهه 
پیش تا کنون در حیطه مسائل اقتصادی داده اند، اما 

بسیاری از دست  اندرکاران غافلند و بعضی 
به صورت عمدی و گویا برنامه ریزی شــده 
در تــالش بوده اند تا این ملت را در میدان 
مبــارزه اقتصادی، به اســتضعاف و ناتوانی 
بکشــند تا به مطامع پســت دنیوی خود 

دست یابند.
و  گرفتــه  شــکل  -ســاختارهای 
فرهنگــی،  اقتصــادی،  مناســبت های 
اجتماعی ای که قبال به صورت غیر اسالمی 
و غیرملّی شــکل گرفته اســت و به عنوان 
ریلی برای مصــرف کاالهای خارجی عمل 
می کند؛ این امر باعث شــده مصرف کاالی 
خارجی گاه آســان  تر، گاه ارزانتر، و گاه نیز 

در نگاه برخی با پرستیژتر باشد.
-مشــکل بودِن اصالح و تغییر مســائل 
اجتماعــی، فرهنگی، اقتصادی، سیاســی، 
و...، که مؤلفه های مختلف ســبک زندگی 
هســتند، دســت در گردن هم دارند و به 
صورت در هم تنیده و مشــّبک گونه عمل 
می کننــد؛ به راحتی نمی شــود از دام آنها 

رهائی یافت.
* برای تغییر دادن ســبک زندگی جامعه و 
کاهش مصرف کاالی خارجی چه مراحلی را باید 

طی کرد؟
برای تغییر ســبک زندگــی در چند مقیاس و در 
چند سطح باید عمل کرد؛ در سطح فردی، در سطح 
خانوادگی، در سطح اجتماعی، در سطح حاکمیتی و 

در سطح مناسبات بین المللی.
برای تغییر در ســبک زندگی باید برنامه  ریزی های 
بلندمدِت کامال دقیق داشته باشیم، تا آنگاه در هر دوره 
و در هر نســل، بتوانیم مثال ده یا بیست درصد تغییر 
و اصــالح ایجاد کنیم. در تمام این ســطوح، باید ابعاد 

شناختی، عاطفی و رفتارِی مردم نیز مورد نظر باشد.
البته همه اینها که گفته شد، به معنی دقیق بودن 
و مشــکل بودِن کار هست، اما به معنی ممتنع بودن 
و اقدام نکردن نیست؛ ما اگر بخواهیم به سوی سبک 
زندگی اسالمی پیش برویم، چاره ای نداریم جز اینکه 
از ایــن گردنه ها عبور کنیم و خود را به ســالمت به 

افقی روشن تر برسانیم.
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمد کاویانی؛ 
روانشناس و کارشناس حوزه سبک زندگی و تبلیغات
منبع: خبرگزاری صداوسیما

پنجره

چرخ زندگی مردم با رونق تولید می چرخد

برای تغییر ســبک زندگی در چند مقیاس و در چند ســطح باید عمل 
کرد؛ در سطح فردی، در سطح خانوادگی، در سطح اجتماعی، در سطح 
حاکمیتی و در ســطح مناسبات بین المللی. برای تغییر در سبک زندگی 
باید برنامه  ریزی های بلندمدِت کامال دقیق داشــته باشیم، تا آنگاه در 
هر دوره و در هر نســل، بتوانیم مثال ده یا بیست درصد تغییر و اصالح 
ایجاد کنیم. در تمام این ســطوح، باید ابعاد شناختی، عاطفی و رفتارِی 

مردم نیز مورد نظر باشد.



الدهر يومان يوم لك ويوم عليك 
فــان كان عليك فاصبـر وان كان 
لك فالتبطـر وكالهمـا سينحسر

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

سـازمان آگهی هـای روزنامـه هگمتانـه
 0 9 1 8 9 0 9 0 9 3 6
3 8 2 8 2 9 3 9

22210

روابط عمومي شهرداري تويسركان

مناقصه تجدید  گهئ  آ
شــهرداري تويسرکان قصد دارد پروژه نوسازي و بهسازي در محله مرکزي شــهر تویسرکان محله باغدار را از طریق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد 
شــرایط واگذار نماید. لذا متقاضيان مي توانند از تاریخ درج آگهي با مراجعه به ســامانه ســتاد نسبت به شــرکت در مناقصه اقدام نمایند. سایر جزیيات و 
اطالعات در اســناد مزایده مندرج اســت. - مهلت شرکت در مزایده 10 روز کاري پس از انتشــار آگهي مي باشد. - هزینه مربوط به سامانه ستاد به عهده 

م الف 430برنده مزایده مي باشد.

مناقصه تجدید  و  عمومئ  مناقصه  گهئ  آ
17157

شهرداری منطقه سه همدان

تاريخ انتشار آگهی : 03/ 04  /98

  شهرداری منطقه سه همدان در نظر دارد اجرای پروژه های زیر را، از طریق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرایط واگذار 
نماید، لذا از پيمانكاران دارای صالحيت دعوت بعمل می آید جهت دریافت و تحویل اســناد و اوراق شــرکت در مناقصه از تاریخ 
انتشار این آگهی تا تاریخ  15 / 04 /98  به آدرس: همدان، خيابان شهدا، ميدان شهيد مفتح ،شهرداری منطقه سه، واحد فنی و 

مهندسی مراجعه نمایند . 
خالصه شرايط شرکت در مناقصه 

1- حداکثر مهلت قبول پيشــنهادها و تحویل اســناد و اوراق مناقصه به دبيرخانه شهرداری منطقه سه ازتاریخ انتشار این آگهی تا 
تاریخ  15/  98/04 خواهد بود.

2- محل اخذ اسناد مناقصه از امور قراردادها ، واحد فنی و مهندسی شهرداری منطقه سه همدان خواهد بود.
3- چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نماید سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با  نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف 

نفر دوم نيز به همين منوال عمل خواهد شد.
4- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانكی یا واریز نقدی که می بایستی 

به شماره حساب 74011133313332 شهرداری منطقه سه همدان نزد بانک مهر ایران شعبه شهدا واریز گردد.
5- متقاضی باید بر اســاس ظرفيــت کاری مورد تأیيد از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری قيمت 

پيشنهادی خود را ارائه نماید بدیهی است در صورت مشاهده تخلف ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد .
6- کليه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

7- سایر اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کليه پيشنهادها مختار می باشد.

9- پيشنهادات ارائه شده توسط پيمانكاران به مدت سه ماه اعتبار دارد.

10- شــرکت در مناقصه و دادن پيشــنهاد به منزله قبول شــرایط و تكاليف شــهرداری همدان موضوع ماده 10 آیين نامه مالی 
شهرداری می باشد.

11- الزم به ذکر اســت هنگام تحویل اســناد داشتن رتبه مربوطه، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین 
آگهی تغييرات اعضای شرکت، گواهی ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده و کد اقتصادی الزامی می باشد )کليه صفحات مدارکی که در 
داخل پاکت )ب( قرار می گيرند حتماً باید با امضای اصلی افراد مجاز و ممهور به مهر شرکت طبق آخرین تغييرات شرکت باشد( 
12- بدیهی اســت حين انعقاد قرارداد به عنوان تضمين انجام تعهدات به ميزان 10درصد کل مبلغ قرارداد از برنده مناقصه اخذ و 

تضمين شرکت در مناقصه نفر دوم آزاد خواهد شد.
13-نحوه پرداخت: کل یا قســمتی از مبلغ به صورت تهاتر، شــامل هرگونه عوارض * پروانه ساختمانی * جرائم کميسيون های 
ماده 100 ماده 77 و........... و یا  امالک و مســتغالت شــامل آپارتمان * ملک * زمين با کاربری های تجاری و مسكونی یا تهاتر با 

سایر مناطق.....  می باشد و پيمانكار می بایست روال اداری آن  را  طی نماید.
 )در صورتی که پيمانكار در مزایده شرکت نكند ادعایی در خصوص مطالبات تهاتری نخواهد داشت و ميبایست با منابع مالی خود 

نسبت به انجام پروژه اقدام نماید.(
14- به پروژه های ذکر شده هيچگونه تعدیل و پيش پرداختی تعلق نمی گيرد.

15- تاریخ تحویل پاکتها به دبيرخانه تا پایان وقت اداری مورخ   15/  98/04 می باشد.
16- زمان و مكان بازگشــایی پاکت ها مورخ   17 /  04 /98  ســاعت  12 در شــهرداری مرکزی خواهد بود.)حضور نمایندگان 

پيمانكاران در این جلسه بالمانع است(
17- برای کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32677413-081تماس حاصل نمایيد.

18- ضمناًٌ مشاهده اطالعيه فوق در سایت شهرداری همدان به آدرس:  www.hamedan.ir  امكانپذیر می باشد.

محل تامين اعتباررتبه پيمانكارمبلغ تضمين شركت در مناقصه)ريال(مدت پيمانمبلغ برآورد)ريال(مرحلهنام پروژه

درآمدهای عمومی شهرداری منطقه سه همدانپنج ابنيه)حقوقی( - پنج راه و ترابری )حقوقی(535،000،000 بانک مهر ايران شعبه شهدا8 ماه10،672،482،180دوماحداث كندرو بلوار امام خمينی-حد فاصل تعويض پالک تا آتشنشانی

كمک های عمرانی دولت و درآمدهای عمومی شهرداری منطقه سه همدانپنج ابنيه)حقوقی(- پنج آب)حقوقی(375،000،000 بانک مهر ايران شعبه شهدا7 ماه7،428،668،286دومديواركشی رودخانه صفری

درآمدهای عمومی شهرداری منطقه سه همدانپنج ابنيه)حقوقی( - پنج راه و ترابری )حقوقی(651،000،000 بانک مهر ايران شعبه شهدا7 ماه13،016،218،911دومتهيه و حمل و اجرای آسفالت به صورت دستی

درآمدهای عمومی شهرداری منطقه سه همدانپنج ابنيه)حقوقی(281،000،000 بانک مهر ايران شعبه شهدا6 ماه5،613،097،878دومپياده رو سازی بلوار وحدت)خيابان سرداری و مدنی(

درآمدهای عمومی شهرداری منطقه سه همدانپنج ابنيه)حقوقی(-پنج راه و ترابری )حقوقی(815،000،000 بانک مهر ايران شعبه شهدا8 ماه16،287،465،964دومتعريض بلوار شهيد سردار همدانی)بسيج(

درآمدهای عمومی شهرداری منطقه سه همدانپنج ابنيه)حقوقی(-پايه يک شخص حقيقی190،000،000 بانک مهر ايران شعبه شهدا8 ماه3،743،684،644دومپياده رو سازی و جدولگذاری بلوار كوثر

درآمدهای عمومی شهرداری منطقه سه همدانپنج ابنيه)حقوقی( - پنج راه و ترابری )حقوقی(460.000.000 بانک مهر ايران شعبه شهدا7ماه9.136.794.105اولتهيه  و حمل و اجرای آسفالت به صورت دستی

درآمدهای عمومی شهرداری منطقه سه همدانپنج ابنيه)حقوقی( - پنج راه و ترابری )حقوقی(850.000.000 بانک مهر ايران شعبه شهدا7ماه16.919.495.369اولتهيه و حمل و اجرای آسفالت بصورت فينيشری
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:

 هر مردی که خداوند به او دانشی دهد و او آن 
را با این که می داند، مخفی نگه دارد، در روز 
قیامت در حالی که لگامی از آتش بر او زده 

شده است، خداوند عزَّ و جلَّ را دیدار کند.
األمالی )للطوسی(، النص، ص: 377.

نیش تو نوش روان ردد تو ردمان ماستلطف تو از حد ربون حسن توبی منتهاست

مهر تو رب ملک جان والی فرمارنواستعشق تو رب تخت دل حاکم کشور گشای

چهره رپچین تو جادوی معجز نماسترپتو رخسار تو ماهی مهر منیر

غمزه غماز تو جادوی معجز نماسترنگس فتان تو لعبت مردم فریب

روی امل رب زمین دست طمع رب دعاستاز تو همه سرکشی وز طرف ما هنوز

عادت خوبان ستم چاره عاشق رضاستگر کشدت ای عبید سر بنه و دم مزن

عبید زاکانی
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4 قیمـت هر گرم طال , 3 8 4 , 0 0 0
47,040,000 قیمت تمام سکه
24,330,000 قیمت نیم سکه
16,320,000 قیمت ربع سکه

10,110,000 قیمت سکه یك گرمي دولتي

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

توسط بانکها و صرافی های مجاز كل كشور است.

130,000دالر 
148,900يورو 
170,650پوند 
19,500يوان

23,010لیر ترکیه

روز جلسه درس اخالق مدیران با حضور آیت اهلل شعبانیعکس 

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

آه از اینکه یک سال دیگر باید درد 
فراق الهی را تحمل کنم

در قرآن مجید آمده اســت: هیچ کس جــز به فرمان الهی 
نمی میرد این سرنوشتی تعیین شده برای همه است.

رسول اعظم اســالم)ص( می فرمایند: بســیار به یاد مرگ 
باشــید چون یاد مرگ گناهان را می زداید )موجب دوری و 

عدم ارتکاب به گناهان می شود(.
حکایت: شــخصی نزد انســان عارف و مؤمنی حاضر شد و 
ضمــن تعریف با او گفت: شــبی در عالم رؤیا دیدم که یک 
سال بیشتر از عمر شما باقی نمانده است. این شخص عارف 
دســتی از سر حســرت بر سرش زد و آه ســردی کشید و 
گفت: یک ســال دیگر باید در انتظــار بمانم و درد فراق را 

تحمل کنم!
یاد ُصنعت فرض تر با یاد مرگ

مرگ مانند خزان تو مثل برگ
سال ها این مرگ طبلک می زند

گوش تو بیگاه جنبش می کند

مهدی چایانی؛ پیشکسوت نقالی همدان

هگمتانه، گروه فرهنگی: مهدی چایانی 
هنرمند پیشکســوت عرصه نقالی است. 
وی در سال 1333 در همدان به دنیا آمد 
و از اولیــن فارغ التحصیالن مركز تئاتر و 
هنر ایران در سال 1351 در رشته بازیگری 

است.
وی از سال 1348 تاکنون در حرفه بازیگری نیز 
مشــغول بوده و تا کنون در 70 نمایش صحنه ای، 
تله تئاتر، فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی نیز بازی 

کرده است.
چایانی کارگردان چندین نمایش صحنه ای نیز 
بوده و تا کنون 45 دیپلم افتخار در جشــنواره های 

گوناگون کسب کرده است.
وی در اقصــا نقاط ایران و جهان اقدام به اجرای 
نقالی خوانی کرده و جالب توجه است در جبهه های 
جنگ و در عملیات آزاد سازی خرمشهر نیز حضور 

داشته است.
این اســتاد بزرگ نقالی سالهاســت با زنده نگاه 
داشــتن این هنر کهــن، زیبایی های نقالــی را به 
نسل های مختلف که شاید انس و الفتی با این گوهر 
ناب ندارند نشــان داده است و شاگردان بسیاری را 

پرورش داده است.
ورود رسمی او به دنیای هنر تئاتر در سال 1349با 
نمایش چوب به دستهای ورزیل نوشته غالمحسین 

ساعدی و کارگردانی نصرا... عبادی رخ داد.
وی بازی در بیش از 80 نمایش صحنه ای، ده ها 
تله تئاتر، تله فیلم، مجموعه ها و سریال های تلویزیونی 
و فیلم های کوتاه و بلند سینمایی و کارگردانی چند 
نمایش صحنــه ای و  تلویزیونی و  حضــور در اکثر 
جشــنواره های تئاتری قبل و بعد از انقالب اسالمی، 
همچنین ریاســت انجمن نمایش بسیج هنرمندان 
استان همدان از ســال 1392_1388را در کارنامه 

هنری خود دارد.

از چایانی می توان برای بــازی در نمایش افعی 
طالیی به کارگردانی رضا کشــانی در سال 1351، 
بازی در نمایش مســتاجر نوشــته پرویــز صیاد و 
کارگردانی رضا کشانی سال 1351 در کنار بازیگران: 
دکتر میرهادی، صادق عاشــور پور، احمد بیگلریان 
و عبدا... باکیده، بازی در نمایش آدم و حوا نوشــته 
نادر ابراهیمی و کارگردانی رضا کشانی سال 1352، 
بازی در نمایش روسپی بزرگوار نوشته ژان پل سارتر 
بازیگــران دکتر میرهادی، جالل میــرزا پور، احمد 
بیگلریان و صادق عاشورپور ســال 1353، بازی در 
نمایش جعفر خان از فرنگ برگشــته نوشته حسن 
مقدم و کارگردانی رضا کشــانی سال 1353، بازی 
در نمایش طلســم نوشته پرویز صیاد به کارگردانی 
رضا کشانی سال 1353، بازی در نمایش بیشه های 
کردستان نوشته محمد حسن شایانی و کارگردانی 
احمد بیگلریان ســال 1352، بازی در نمایش های 
لونه شغال، بلبل سرگشته و رویا از نوشته های علی 
نصیریان به کارگردانی رضا کشــانی ســال 1354، 
بازی در نمایش عروســکها نوشــته بهرام بیضایی 
و کارگردانی حســن رازانی ســال 1353، بازی در 
نمایش تیاله نوشــته مصطفی رحیمی و کارگردانی 
رضا کشانی سال 1356و بازی در نمایش کدامیک از 
ما نوشته صادق عاشور پور و کارگردانی نصرا... عبادی 

سال 1356 به عنوان بازیگری قدرتمند یاد کرد.
او در ده ها نمایش دیگر قبل از انقالب اســالمی 
و بازی در نمایش های الوداع، در شهر خبری نیست 
و  مه نوشــته و کارگردانی عباس شــیخ بابایی را در 
ســال های 58، 59، 60، 61 به عنوان بازیگر ایفای 

نقش کرده است.
چایانــی کارگردانــی نمایش جنگل سرســبز 
نوشته محمد رضا یوسفی سال 1362 و کارگردانی 
نمایش اسب سفید نوشته محسن خسروی در سال 

1353_1354 را در کارنامه خود دارد.
وی همچنین نقش اول فیلم ســینمایی یاد، به 
سناریســتی و کارگردانی عباس شیخ بابایی را که 
اکران عمومــی آن در ســال 63 و 64 بود برعهده 

داشت.
بــازی در نمایش کدام یک از ما نوشــته صادق 
عاشــورپور و کارگردانی محمد جواد کبودراهنگی، 
برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر متن از جشــنواره 
تئاتر شــیراز ســال 1370، بازی در نمایش فرمان 

خاتون نوشــته و  کارگردانی صادق عاشور پور، برنده 
دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد از جشنواره سراسری 
تئاتر فجر سال 1372، بازی در نمایش پهلوان کچل 
نوشته صادق عاشــور پور و  کارگردانی محمد جواد 
کبودراهنگی، برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد 
از جشنواره تئاتر فجر سال 1372، بازی در نمایش 
همسفران نویســنده و  کارگردان صادق عاشور پور، 
برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد از جشــنواره 
تئاتر کردســتان سال 1373، بازی در نمایش واقعه 
در واقعه نوشته و  کارگردانی صادق عاشور پور، برنده 
دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد از جشــنواره تئاتر 
کرمانشــاه سال 1373، بازی در نمایش دیروز امروز 
فردا نوشته و  کارگردانی احمد بیگلریان، برنده دیپلم 
افتخار بهترین بازیگر مرد از جشنواره تئاتر تبریز سال 
1376، بازی در نمایش این نیز بگذرد نوشته صادق 
عاشــور پور به کارگردانی حسن رازانی سال 1372 
از در دیگر فعالیت های هنری این بازیگر توانمند به 

شمار می آید.
او همچنین کارگردانی نمایش نوکر ماشــینی 
نوشــته فرزین سرفراز)ســیاه بازی( ســال 1376، 
نویســندگی و کارگردانی نمایش ســوغات جاپن) 
سیاه بازی( ســال 1377، نویسندگی و کارگردانی 
نمایش نذر ســال 1380، بازی در نمایش با بغضی 
نهفته به آهستگی نوشته و کارگردانی نیما بیگلریان، 
برنده دیپلم افتخار بازیگری از جشــنواره سراسری 
تئاتر سوره ماه تهران، بازی در نمایش عروس باران، 
وقتی زال کوچک بود بــه کارگردانی حامد ترابی و  
نمایش بوعلی نوشــته احمد بیگلریان و  کارگردانی 
نوشــین بیگلریان و برنده 3 لــوح   تقدیر برای هر 3 
نمایش از سه دوره جشنواره تئاتر کودک و  نوجوان، 
بازی در نمایش کربالی بی شمر نوشته رضا صابری 
و  کارگردانی سعید باغبانی سال 94 و  95، بازی در 
نمایش روزهــای آرام آقای آرام و به دنیا آمدند کار 
کردند و  مردند نوشــته و کارگردانی احمد بیگلریان 
ســال 1392 و 1393، بــازی در نمایــش موش و 
گربه نوشــته حسین فدایی حســین به کارگردانی 
فرزاد لباســی ســال 1395، بازی در سریال گوهر 
کمــال به کارگردانی عباس رنجبر در کنار جهانگیر 
الماسی شبکه 3 سیما، بازی در سریال چهل سرباز 
به کارگردانــی محمد نوری زاد در کنار محمد علی 
کشــاورز، احمد نجفی، داریوش ارجمند، شبکه 2 

سیما، بازی در ســریال روزگار قریب به کارگردانی 
کیانوش عیاری شــبکه 3 ســیما، بازی در سریال 
همســفران به کارگردانی علی ژکان، شــبکه 1 و 3 
ســیما، بازی در ســریال کوی دامون به کارگردانی 
عباس رنجبر، شبکه 2 سیما را بر عهده داشته است.

بازی در سریال نشنیده اید مگر، ماه منیر، صبح 
سبز، ایستگاه سه راهی، شکوه شکوفه و تله تئاترهای 
خونین بهمن، شور شــط، بوی باران، پنجه میمون 
و  ده ها سریال و مجموعه نمایشی در مرکز همدان، 
بازی در فیلم های سینمایی قیام نویسنده و  کارگردان 
عباس رنجبر و راه بهشت به کارگردانی مهدی صباغ 
زاده و شکارچی شنبه در کنار محمد علی نصیریان 
را می تــوان از جمله آثار موفق این هنرمند همدانی 
برشمرد. وی همچنین نقش اول تله فیلم بازگشت به 
جهنم در کنار مرحوم حسن جوهرچی به کارگردانی 

محمد تقی انصاری را ایفا کرد.
اســتاد چایانی را در عرصه نقالی و پرده خوانی 
جزء برترین هنرمندان کشور می توان نام برد. وی تا 
کنون در این زمینه به عنوان نقال برگزیده جشنواره 
نمایش های قهــوه خانه ای زنجان ســال 1385 و 
برگزیــده نخبه هنری و مــورد تقدیر و تجلیل قرار 
گرفته توسط اســتانداری همدان در اسفند 1389 

معرفی شده است.
اجرای نقالی در شهرهای مختلف کشور و خارج 
از ایران از جمله تاجیکســتان در سالهای 81 و 90 
و کشــور مالزی در سال 89 و  کشــورهای اتریش، 
اسپانیا، ترکیه، عراق، امارات، اجرای نقالی در جمع 
اســاتید و نقاالن پیشکسوت کشور در کاخ گلستان 
و تقدیر و تجلیل توســط ســازمان میراث فرهنگی 
در اردیبهشــت1390، اجرای نقالی در شبهای ماه 
مبارک رمضان در بوستان ها و  فرهنگسراهای تهران 
به دعوت ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
در تابســتان 1390، اجرای نقالی در مدت برگزاری 
هفته فرهنگ و  هنر همدان در فرهنگسرای نیاوران 
به دعوت اداره کل فرهنگ و  ارشــاد اسالمی استان 
همدان در شــهریور 1390، اجــرای نقالی و تقدیر 
ویژه در اولین جشــنواره آیینی سنتی غرب کشور 
در کرمانشــاه در تیر 1391، اجرای نقالی و دریافت 
تقدیرنامه از طــرف بنیاد ملی فردوســی و  کانون 
نمایش های آیینی و ســنتی کشــور به عنوان نقال 
 پیشکسوت به مناسبت ثبت جهانی در مجموعه تئاتر 

شهر تهران با حضور اکثر نقاالن و  شاهنامه خوانان ایران در اردیبهشت 1393 
را می توان از جمله فعالیت های وی در عرصه هنر نقالی نام برد.

او مفتخر به دریافت لوح ویژه در مراســم بزرگداشــتش با حضور جمع 
کثیری از ادیبان، هنرمندان، اصحاب رســانه و  مدیران ارشــد ســازمانها و 
 نهادهای فرهنگی شد که از ســوی سازمان میراث فرهنگی استان همدان 

در خرداد 1393برگزار شد.
کسب لوح تقدیر در پاسداشت پیشکسوتان هنرهای آیینی و سنتی در 
جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی تهران در سال 1396، کسب لوح تقدیر 
در پاسداشت پرده خوانان پیشکسوت در سومین جشنواره پرده خوانان علوی 
تهران در سال 1397، دریافت تقدیر و  تجلیل در همایش نقاالن برتر کشور 
توسط سازمان میراث فرهنگی استان همدان در اردیبهشت 1392، دریافت 
تندیس و تقدیر و  تجلیل در هفتمین جشــنواره نقالی و شــاهنامه خوانی 
استان های زاگرس نشین در شهرستان لردگان در تیر 1392، دریافت تقدیر 
و  تجلیل در دومین همایش نقاالن برتر کشور توسط سازمان میراث فرهنگی 

همدان در بهمن 1392 از دیگر افتخارات این هنرمند بزرگ همدانی است.
وی تا کنون تولید و  پخش اولین آلبوم نقالی با نام داستان سوگ سیاوش 
را با همت حوزه هنری استان همدان در فروردین 1393 و تولید آلبوم نقالی 
غمنامه ســهراب را با همت حوزه هنری اســتان همدان در آذر 1395 در 

فهرست فعالیت های ارزشمند هنری خود دارد.
این هنرمند بزرگ تا کنون شاگردان بسیاری را در عرصه هنر نقالی پرورش 

داده است و اکنون به عنوان یکی از قله های هنر نقالی به شمار می رود.
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